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DLA ŻYCIA! DLA RODZINY!
Czy jesteśmy za rodziną, za
życiem? Jesteśmy! To dla
nas bardzo ważne. Rodzina
to przecież nasze najbliższe
otoczenie, ci, których najbardziej kochamy, wśród
których na co dzień jesteśmy. W kochającej się rodzinie czujemy się bezpieczni.
I nie jesteśmy sami! Dookoła nas mama, tata, siostry
i bracia. W rodzinie jesteśmy potrzebni! Człowiek
jest istotą społeczną i samotność bardzo mu nie służy.
A życie! Gdy nie ma życia,
wszystko traci sens. Każdy
chce żyć i być szczęśliwy.
To taki elementarny instynkt samozachowawczy.
Żyję, więc jestem. Mogę
się w różny sposób realizować. Mogę się uczyć! Mogę
pracować! Mogę się bawić!
Mogę pomagać! Mogę kochać!
Chrońmy więc życie. Każdego! Od samego początku, gdy zaistniało, czyli od
poczęcia. To tak niezwykle
ważna chwila w życiu, gdy
po połączeniu się komórek
rozrodczych taty i mamy
powstaje zupełnie nowy,
unikalny człowiek. Potrzeb-

ny jest tylko czas, pokarm
i ochrona ciała mamy, aby
się urodził i dalej kroczył
swoim szlakiem rozwojowym, typowym dla każdego
człowieka. Ta mała istota
ludzka jest zupełnie bezbronna tak przed urodzeniem, jak i po urodzeniu,
w fazie embrionu, płodu
oraz noworodka i niemowlęcia. Bez pomocy i ochrony
ze strony drugiego człowieka nie ma szans, zginie. Tak
zaczynało się życie każdego
z nas. Chrońmy więc życie!
Każde dziecko ma prawo
mieć i tatę, i mamę. To prawo biologiczne, naturalne.
Obecność i taty, i mamy ma
olbrzymie znaczenie w procesie wychowania i rozwoju
dziecka. Niczym nie da się
zastąpić kochającej matki.
Ale rola ojca także jest fundamentalna. Tata to nie jest
to samo, co mama. Czego
innego uczy. Trochę inaczej
reaguje. Na coś innego stawia nacisk. Zupełnie inaczej
wyraża swoją miłość.
Jesteśmy za życiem i rodziną. Jak wielka jest ta nasza
potrzeba społeczna, świadczą coraz liczniej organi-

zowane Marsze dla Życia
i Rodziny. Przychodzimy,
aby swoją obecnością bronić tych wartości, które są
dla nas niezwykle cenne.
Obecnie w coraz większej
liczbie miast, dużych i małych, takie marsze się odbywają. Organizatorzy są
różni, ale zawsze jest to radosna manifestacja afirmacji dla życia. Warto przyjść
na marsz i zaprosić na niego
całą swoją rodzinę i przyja-

ciół. Atmosfera zawsze jest
niepowtarzalna.
Dlaczego dzisiaj wychodzimy na ulice w obronie życia i rodziny? Dlaczego staje się to tak ważne? Żyjemy
w czasach tak wielkiego ataku na małżeństwo, rodzinę
i życie, jakiego nie było podczas całej historii ludzkości.
Dzieje się to w wymiarze globalnym. Od ponad
30 lat corocznie ginie w ło-

nach matek ok. 50 mln dzieci. Liczba ofiar przekroczyła już dwa miliardy ludzkich
istnień. Ludzkie dziecko
coraz częściej jest traktowane jak odpad medyczny
lub obiekt do pozyskiwania
komórek i narządów.
Rodzi się coraz mniej
dzieci. W Polsce kryzys
demograficzny trwa już od
kilku lat, ale nic się nie robi,
aby go zatrzymać.

Społeczeństwo gwałtownie
się starzeje. Mówiąc o rodzinie, musimy już zaznaczać, że chodzi nam
o naturalną rodzinę tradycyjną. W odpowiedzi na różne
szokujące propozycje legislacyjne na Zachodzie pojawiło się nawet nowe wyrażenie: „małżeństwo jako
związek jednej kobiety i jednego mężczyzny”. Pomimo protestów społecznych
coraz więcej krajów zrównuje związki jednopłciowe
z rodziną, a nawet zezwala
im na adopcję dzieci. Ciągle
pojawiają się kolejne naciski
i propozycje, aby i w Polsce takie prawo wprowadzić. Pod pretekstem
zapobiegania
przemocy programowo niszczy
się rodzinę. Rząd złożył
już w Sejmie RP propozycję ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu przemocy wobec
kobiet, którą można nazwać
„konstytucją genderową”.
Jeśli to się stanie, stracimy
nawet prawo do wyrażania
swoich poglądów i ochrony
własnych dzieci. Nie wolno
nam pozostawać biernymi.

Jesteśmy za życiem,
bronimy małżeństwa
i rodziny!
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Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia!
Bracia i Siostry!
Czas próby polskich sumień trwa!
Musicie być mocni w wierze!
Dzisiaj, kiedy zmagacie się o przyszły kształt życia społecznego i państwowego, pamiętajcie, iż zależy on przede
wszystkim od tego, jaki będzie człowiek – jakie będzie jego
sumienie! (…)
Wbrew pozorom, praw sumienia trzeba bronić także dzisiaj.
Pod hasłami tolerancji, w życiu publicznym i w środkach
masowego przekazu szerzy się nieraz wielka, może coraz
większa nietolerancja. Odczuwają to boleśnie ludzie wierzący. Zauważa się tendencje do spychania ich na margines
życia społecznego, ośmiesza się i wyszydza to, co dla nich
stanowi nieraz największą świętość. Te formy powracającej dyskryminacji budzą niepokój i muszą dawać wiele do
myślenia.(…)
Nasza Ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi, także politycznymi.
Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale. Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa ładu moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka

i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska woła dzisiaj nade
wszystko o ludzi sumienia! Być człowiekiem sumienia, to
znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest
on nieraz trudny i wymagający; to znaczy angażować się
w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie
godzić się nigdy na zło, w myśl słów św. Pawła: „Nie daj
się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” (Rz 12, 21).
Być człowiekiem sumienia, to znaczy wymagać od siebie,
podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać. Być człowiekiem sumienia, to znaczy angażować
się w budowanie królestwa Bożego: królestwa prawdy
i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju, w naszych rodzinach, w społecznościach, w których żyjemy i w całej
Ojczyźnie. To znaczy także podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy pulbiczne: troszczyć się o dobro
wspólne i nie zamykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich, w
duchu ewangelicznej solidarności: „Jeden drugiego brzemiona noście” (por. Ga 6,2).
Św. Jan Paweł II, fragmenty homilii wygłoszonej 22 maja
1995 r. w Skoczowie

Czy lekarz ma prawo

być człowiekiem sumienia?

Trzy tysiące polskich lekarzy podpisało Deklarację
Wiary, którą zainicjowała
dr Wanda Półtawska w podziękowaniu za kanonizację
Jana Pawła II. Podczas Krajowej Pielgrzymki Duszpasterstwa Służby Zdrowia
w dniu 28 maja złożono na
Jasnej Górze kamienne tablice zawierające ten akt.
I natychmiast zaczął się
atak.
Lewica podjęła bezpardonową akcję o odebranie
lekarzom prawa do klauzuli sumienia, a nawet do
wykonywania zawodu! Jest
to ewidentne prześladowanie za wyznawaną wiarę,
które narusza art. 53 Konstytucji Rzeczpospolitej
Polskiej, zgodnie z którym: 1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia
i religii. 2. Wolność religii
obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania
religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania
indywidualnie lub z innymi,
publicznie lub prywatnie,
swojej religii (...)
Odpowiedzialność za
dwóch pacjentów
Zgodnie z przysięgą Hipokratesa każdy lekarz zawsze
powinien chronić ludzkie
życie, odmawiając również
wykonania sztucznego poronienia. Art. 39 Kodeksu
Etyki Lekarskiej mówi: Podejmując działania lekarskie u kobiety w ciąży lekarz

równocześnie odpowiada za
zdrowie i życie jej dziecka.
Dlatego obowiązkiem lekarza są starania o zachowanie zdrowia i życia dziecka
również przed jego urodzeniem.

przypomnieć, że zapis ten
został zaskarżony przez Naczelną Radę Lekarską do
Trybunału Konstytucyjnego.

Kim ma być lekarz?

Rozpoczęto wielką nagonkę na prof. Bogdana Chazana, specjalistę ginekologa-położnika, dyrektora
Szpitala Specjalistycznego
im. św. Rodziny w Warszawie, szeroko znanego ze
swojej postawy szacunku
dla poczętego życia. Liberalno-lewicowe media zatrzęsły się z oburzenia, że
odmówił on uśmiercenia
bardzo poważnie chorego
dziecka i nie wskazał innej
placówki, gdzie można to
dziecko zabić. Zaoferował
matce opiekę w czasie ciąży,
porodu i po nim oraz skierował ją do hospicjum prenatalnego. Kobieta poskarżyła się redakcji „Wprost”.
W szpitalu rozpoczęły się aż
cztery kontrole na raz. Przy
okazji wyszło na jaw, że
chore dziecko jest poczęte
dzięki zapłodnieniu in vitro, które znacznie zwiększa
występowanie wad wrodzonych, o czym się społeczeństwa nie informuje. Tym
samym prof. Chazan broni
godności i życia dziecka
z in vitro wbrew niedawno
upowszechnianym w mediach insynuacjom, że katolicy traktują tych ludzi jako
gorszych. Okazało się też,
że dwóch innych lekarzy
także odmówiło aborcji tego

Lewica żąda, aby lekarz był
tylko dobrym rzemieślnikiem, wykonującym każde
zlecenie „pacjenta”, niezależnie od tego czy jest ono
godziwe, czy nie. Lekarze
mają pracować w urzędniczym trybie i bez żadnych
oporów oraz zastanowienia wykonywać wszystkie
zlecenia, których oczekują
od nich „klienci” i władza,
np. aborcję. Czy pacjenci
nie obawiają się takich lekarzy?
Klauzula sumienia
Minister zdrowia Bartosz
Arłukowicz zapowiedział,
że wyciągnie prawne konsekwencje wobec lekarzy,
którzy „łamią prawo”. Chodzi o naruszenie normy wyrażonej w art. 39 znowelizowanej Ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty,
która nakazuje lekarzowi
w przypadku konfliktu
sumienia skierowanie pacjenta do innej instytucji
świadczącej dane usługi.
W rzeczywistości ma się on
stać współuczestnikiem zabójstwa dziecka poczętego,
co całkowicie łamie sens
klauzuli sumienia. Warto

Prowokacja

dziecka, a dalsze rokowanie
przy odpowiednim leczeniu
operacyjnym jest pomyślne.
„Profesorze, dziękujemy,
dziękujemy!”
Urodziłam w tym szpitalu dwoje dzieci w 2008
i w 2011 roku i widziałam
jak ten szpital niesamowicie się rozwija, rozbudowuje
i unowocześnia. Mam nadzieję, że go nie złamią –
powiedziała jedna z byłych
pacjentek, które zebrały się
pod szpitalem św. Rodziny,
aby wyrazić swoją wdzięczność dla Profesora. Przyszło wiele mam z dziećmi
w różnym wieku, które rodziły w tym szpitalu. Profesor otrzymał wiele kwiatów,
odśpiewano nawet „Sto lat”.
Każdy szpital ma pewną
charakterystykę, ma swoją
misję, ma pewną tradycję.
Nasz szpital (...) był znany z tego, że opieka w nim
jest fachowa, że warto w
nim urodzić dziecko, bo jest
bezpieczne. Natomiast aborcji nie wykonuje się u nas.
I ten konsensus trwał przez
10 lat, a więc tyle lat, ile
jestem tam dyrektorem. –
powiedział dziennikarzom
prof. Chazan.

zaznaczyć, że próby wprowadzenia takiej klauzuli dla
pielęgniarek, farmaceutów
i innych zawodów spełzły
na niczym. Zgodnie z Konstytucją RP każdy ma prawo
być człowiekiem sumienia.
Obecna sytuacja jest wyraźną próbą sił, na ile można
sobie pozwolić atakując polskich katolików i odmawiając im przynależnych praw.

Jest także okazją do ukazywania prenatalnie chorego
dziecka jako bezwartościowego,
uszkodzonego
przedmiotu, który należy
zlikwidować. Trzeba ciągle
wracać do elementarnej zasady, że każdy człowiek ma
prawo do życia, także chory,
stary, niepełnosprawny oraz
jeszcze nienarodzony i całkowicie bezbronny.

W jakim celu się to robi?
Wydaje się, że celem tego
ataku jest usiłowanie zastraszenia polskich lekarzy, aby
nie podpisywali Deklaracji
Wiary i nie odwoływali się
do klauzuli sumienia. Warto

prof. B. Chazan (Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny)
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Antoni Szymański,

socjolog, członek Zespołu ds. Rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski

o przemocy wobec kobiet
orężem rewolucji kulturowej
Przy aplauzie skrajnych
środowisk feministycznych
i lewicowych, ze Stowarzyszeniem Kongres Kobiet na
czele, rząd przekazał do Sejmu Konwencję Rady Europy
o przemocy wobec kobiet
w celu jej ratyfikacji. Natomiast w komunikacie z ostatniej Konferencji Episkopatu
Polski, biskupi po raz kolejny wyrazili poważne zastrzeżenia wobec promowanej w niej ideologii gender.
Zastrzeżenia te podnoszą
również liczne organizacje
prorodzinne i kobiece.

Poważne kontrowersje
W miarę upowszechniania
informacji, co zawiera ta
konwencja, budzi ona coraz większy niepokój. Jej
celem jest zmiana struktur
społecznych, które mają odpowiadać za przemoc. Są to:
małżeństwo i rodzina, tradycja (w tym tradycyjne wychowanie) oraz religia. Konwencja ma więc wymusić
głębokie zmiany w naszym
życiu, w którym rodzina,
tradycja czy religia, zajmują
istotne i powszechnie akceptowane miejsce. Przyjrzyjmy
się kilku zasadniczym artykułom tej konwencji.

Wykorzenienie stereotypowych ról mężczyzny
i kobiety
Art. 12.1: Strony podejmą
działania niezbędne do promowania zmian wzorców
społecznych i kulturowych
dotyczących
zachowania
kobiet i mężczyzn w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych
praktyk opartych na idei niższości kobiet lub na stereotypowym modelu roli kobiet
i mężczyzn.
Po
ratyfikacji
państwo
będzie zobowiązane do
s tosowania koniecznych
środków (zapewne również
z repertuaru prawa karnego) w celu „wykorzenienia” (to „łagodne” określenie w tekście konwencji
występuje
wielokrotnie)
stereotypowych ról kobiety
i mężczyzny, np. matki czy
ojca rodziny. Kto określi,
co jest tym stereotypem,
a co nim nie jest? Czy nadal
będzie możliwe lepienie pierogów razem z córką, czy też
będzie to traktowanie jako
wykroczenie i stereotyp, który należy wykorzenić? Czy
będzie wolno uczyć syna rąbać drewno, pomijając przy
tym córkę, która wcale nie

ma na to ochoty? Te przykłady tylko pozornie są nierealne. Ilustrują, w jaki sposób ta
konwencja może głęboko ingerować w nasze życie prywatne, wolne wybory oraz
tworzyć sztuczne problemy
w społeczeństwie.

Przeciwko małżeństwu
i rodzinie
Proponowane rozwiązania
prawne mogą prowadzić do
sytuacji, że państwo nie będzie wspierało macierzyństwa, małżeństwa i rodziny,
ale zacznie promować, np.
życie samotne, jako nietradycyjne i nastawione wyłącznie
na karierę zawodową. Mogą
też doprowadzić do walki
z religią i Kościołem oraz organizacjami, które starają się
chronić pozytywne tradycje.
Odpowiedzialnymi za dyskryminację i przemoc mogą
zostać małżonkowie i rodzice, zaangażowani w utrzymywanie tradycyjnej kultury
we wzajemnych relacjach
i w rodzinie!
Konwencja uznaje małżeństwo i rodzinę za wspólnoty opresyjne i uznaje, że
państwo powinno zdecydowanie wkraczać w wychowanie dzieci, bez pyta-

Pilne! Zaprotestuj przeciwko ideologicznej konwencji genderowej:

http://www.citizengo.org/pl/3884-konwencji-rady-europy-w-sprawie-zapobiegania-i-zwalczaniaprzemocy-wobec-kobiet-i-przemocy

Gdy dziecko jest prenatalnie chore
Sytuacje, gdy dziecko jest
bardzo poważnie chore już
w łonie matki, niestety się
zdarzają. Współczesna medycyna daje coraz większe
możliwości zarówno wykrywania wad wrodzonych,
jak i ich leczenia. Cały
świat obiegło zdjęcie wykonane w czasie operacji
korygującej wadę kręgosłupa u dziecka znajdującego
się w macicy, gdy złapało
ono chirurga za palec. Ten
chłopczyk urodził się zdrowy, operacja była wielkim
sukcesem.
Zdarza się jednak, że chore dziecko nie ma szans.
Wiadomo, że umrze zaraz
po urodzeniu. Znam kilka
takich przypadków. Sama
diagnoza zawsze wywołuje u matki szok. Kobieta

w okresie ciąży wykazuje
większą chwiejność emocjonalną i wymaga opieki
ze strony męża, rodziny
i lekarza. We wszystkich
znanych mi przypadkach
lekarze usilnie proponowali „usunięcie problemu
przez likwidację pacjenta”, uznając aborcję za jedyne, oczywiste i w pełni uzasadnione rozwiązanie.
Kobiety są zmuszane do
szybkiego podejmowania
decyzji. Te, które nie chcą
zaakceptować aborcji swojego dziecka, muszą wręcz
walczyć o jego życie. W tak
trudnej sytuacji nie jest to
łatwe. Rozmawiałam z taką
matką, która okropnie wystraszona, chciała po prostu
uciec przed tymi lekarzami
i schować się w domowym

zaciszu aż do porodu. Nie
jest to jednak żadne rozwiązanie, gdyż w takiej sytuacji
konieczna jest dobra opieka
medyczna, aby jej zdrowie
i życie nie zostało zagrożone. Potrzebny był lekarz
pro-life i takiego znaleźliśmy.
Wszystkie te kobiety miały
olbrzymi problem, aby znaleźć w sobie siły i odrzucić
potężną presję oraz znaleźć
odpowiedzialnego lekarza,
który by się podjął prowadzenia tak trudnej ciąży.
Najwięcej problemów miała chyba Ewa, młoda lekarka z Wielkiej Brytanii,
którą nie tylko zmuszano
do aborcji, ale wyszydzano,
kompromitowano jako lekarza i odmawiano dalszej
opieki. Nie uległa, ale wiele

nia o zgodę ich rodziców.
Art. 14.1. konwencji mówi:
W uzasadnionych przypadkach strony podejmują działania konieczne do
wprowadzenia do oficjalnych programów nauczania na wszystkich poziomach edukacji materiałów
szkoleniowych dostosowanych do zmieniających się
możliwości osób uczących
się, dotyczących równouprawnienia kobiet i mężczyzn, niestereotypowych ról
przypisanych płciom, wzajemnego szacunku (…).
Powyższe
rozwiązanie
oznacza m. in. obowiązek
promowania homoseksualizmu czy transseksualizmu
w edukacji dzieci i młodzieży,
jako niestereotypowych ról
i to począwszy od przedszkola. Grozi to całkowitą zmianą charakteru wychowania
prorodzinnego
w szkołach.

Genderowa definicja płci
Konwencja całkowicie opiera się na genderowej definicji płci. Jest ona zawarta
w art. 3. pkt. c: >>płeć społeczno-kulturowa<< oznacza
społecznie skonstruowane
role, zachowania, działania
i atrybuty, które dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla kobiet lub mężczyzn.

ją to kosztowało. W jednym
ze znanych mi przypadków orzeczona wada płodu
była podobna do tej, jaką
zdiagnozowano u pacjentki prof. Chazana. Matka
jednak ochroniła swoje
dziecko. Dalsze badania
potwierdzały pierwszą diagnozę. Tymczasem dziecko, otoczone prawidłową
opieką medyczną podczas
ciąży, urodziło się całkowicie zdrowe. Takie sytuacje
także się zdarzają, chociaż
należą do zupełnych wyjątków, wręcz cudów.
Niestety tak poważnie chore dziecko z reguły umiera,
czasami jeszcze w czasie
ciąży, czasami zaraz po
porodzie. Rodzice o tym
wiedzą, są psychicznie
przygotowani, chociaż to
dla nich bardzo trudny czas.
Te kilka minut po porodzie,

Oznacza to odejście od utrwalonej w tradycji europejskiej
definicji płci, uwzględniającej biologiczną odmienność
kobiety i mężczyzny, która
stanowi podstawę prawa
rodzinnego i osobowego.
W ten sposób zagraża więzom rodzinnym, które chroni Konstytucja RP w art. 18,
nakazującym
wspieranie
małżeństwa jako związku
kobiety i mężczyzny, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa. Otwiera furtkę
do instytucjonalizacji, np.:
związków jednopłciowych.
Po ratyfikacji i wprowadzeniu jej w życie, państwo nie
będzie mogło powoływać się
na tradycyjny sposób pojmowania małżeństwa.

Dyskryminacja mężczyzn
Konwencja deklaruje równe
traktowanie kobiet i mężczyzn, ale w rzeczywistości wymusza nierówność,
a w określonych sytuacjach
nawet
dyskryminację.
Art. 4.4 brzmi: Specjalne
środki, niezbędne do zapobiegania przemocy ze
względu na płeć i ochrony
kobiet przed taką przemocą, nie są uznawane za dyskryminację w myśl zapisów
niniejszej konwencji. Jest
to sprzeczne z podstawowymi zasadami demokracji
i
polską
konstytucją,
a przede wszystkim antagonizuje kobiety i mężczyzn.

Utrata suwerenności
Wchodząc do struktur Unii
Europejskiej, Polska przyjęła
Deklarację o suwerenności
w sprawach moralności
i kultury. Mówi o tym uchwała Sejmu RP z 11 kwietnia 2003 roku: Zmierzając ku integracji z innymi
krajami europejskimi w ramach Unii Europejskiej, (...)

gdy mogą przytulić swoje
dziecko traktują jako wielki
dar. Synek Leny żył tylko
4 minuty po narodzeniu.
Co najważniejsze Lena i jej
mąż byli niezwykle spokojni: – Ofiarowałam mojemu choremu dziecku życie
i otoczyłam miłością. Zostało ochrzczone i mogliśmy się z nim pożegnać.
Ewa miała prawie pół godziny na pożegnanie swojej
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Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że polskie
prawodawstwo w zakresie
moralnego ładu życia społecznego, godności rodziny,
małżeństwa i wychowania
oraz ochrony życia nie podlega żadnym ograniczeniom
w drodze regulacji międzynarodowych.
Ewentualna ratyfikacja Konwencji Rady Europy pozbawi nas suwerenności w obszarach moralności i rodziny
na rzecz przewidzianych
w niej zasad genderowych,
następnie dowolnie kształtowanych i egzekwowanych
przez międzynarodowy organ kontrolny (GRAVIO).
Niewątpliwie przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet,
ale przecież nie tylko wobec
nich, także wobec dzieci
i mężczyzn, wymaga zdecydowanych działań państwa.
Należy jednak pamiętać, że
kilka lat temu głęboko znowelizowano ustawę o przemocy w rodzinie i wprowadzono nowe rozwiązania
prawne. W trakcie prac nad
tą ustawą rząd stanowczo
twierdził, że wprowadzane
rozwiązania są optymalne
i skutecznie będą chroniły
przed przemocą. Na bazie
tej ustawy w każdej polskiej
gminie powołano zespoły
interdyscyplinarne i robocze, znowelizowano Kodeks
karny. Nie ma zatem żadnej
potrzeby, aby przyjmować
kolejne przepisy, wynikające z konwencji i dla jej
realizacji budować równoległą do istniejącej i kosztowną administrację. Polska
nie ma takiego obowiązku
i nie powinna pozbawiać się
suwerenności w sprawach
moralności i rodziny, na
rzecz ideologicznej kontroli
międzynarodowej instytucji.

córeczki. To były bardzo
trudne chwile, ale niezwykle ważne. Dzisiaj młodsze
córki Ewy troskliwie opiekują się grobem starszej
siostry, która jest dla nich
zmarłą osobą z najbliższej
rodziny, a nie anonimowym
odpadem medycznym.
Maria, której dziecko także
zmarło zaraz po urodzeniu
mówi: – pochowałam moje
cd. na str. 7
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„Od Oceanu do
– wielkie owoce i wie
Matka Boża w Ikonie Częstochowskiej jedzie przez świat
Odwiedziła już 28 stanów na
wschodzie, południu i północy USA
oraz Ottawę, Toronto i Montreal
w Kanadzie. Pierwszy etap – od
Władywostoku do Fatimy – wyniósł 65 tys. km. Podczas II etapu
przez Amerykę pokonała już ponad 50 tys. km. Łącznie z I etapem
w Azji i Europie przejechała prawie
120 tys. km czyli tak jakby trzykrotnie okrążyła kulę ziemską. Spotkało
Ją ponad 5 milionów ludzi. Rozdano kilkaset tysięcy obrazków z Jej
wizerunkiem. Peregrynacja nadal
trwa. Ikona codziennie jest w innym miejscu, wszędzie serdecznie
witana.

Chicagowski Life Mobil

Marsz dla Życia w Waszyngtonie

Od Oceanu do Oceanu
Po raz pierwszy było to wybrzeże
Pacyfiku we Władywostoku w Rosji, gdzie Ikona stanęła 15 czerwca 2012 roku. I etap zakończył się
w Nazaré nad Atlantykiem w Dniu
Świętości Życia 8 kwietnia 2013 r.
w Portugalii. Kolejny etap w Ameryce rozpoczął się na wyspie św.
Klemensa na rzece Potomac. Po
dwóch latach podróży Matka Boża
ponownie stanie nad brzegiem Oceanu Spokojnego. Ten historyczny
moment jest zaplanowany na dzień
4 lipca 2014 r. czyli w niezwykle
ważne dla Amerykanów święto:
Dzień Niepodległości. Matka Boża
zdąża obecnie na zachód historyczną trasą ekspedycji badawczej Le-

wisa i Clarka, która w 1806 roku po
raz pierwszy dotarła do wybrzeża
oceanu od strony lądu. Dalsza trasa prowadzi zachodnim wybrzeżem
USA.

Co najmniej 10 dzieci uratowanych
Można już mówić o owocach pielgrzymki przez Amerykę. Ks. Peter
West wiceprezydent Human Life
International ds. Misji, pełniący
funkcję kustosza Ikony, podróżuje z Matką Bożą Częstochowską
już przez osiem miesięcy. Chociaż
nie ma polskich korzeni, gdyż jego
przodkowie pochodzą z Irlandii,
dzisiaj się śmieje, że został „honorowym Polakiem” i już całkiem nieźle odmawia Różaniec po polsku.
Codziennie odwiedza inną parafię.
Zatrzymuje się także przed wieloma
placówkami aborcyjnymi, wszędzie
tam, gdzie ludzie chcą się modlić
w intencji ochrony życia. Dzisiaj
mówi, że ta pielgrzymka jest dla
niego znacznie większym doświadczeniem, niż mógł się spodziewać.
Twierdzi, że osobiście zna 10 przypadków uratowania dziecka w łonie matki dzięki modlitwie przez
Ikonę Częstochowską, a przecież
o bardzo wielu wie tylko Pan Bóg.
Liderki organizacji pomagających
w leczeniu kobiet cierpiących na
zespół poaborcyjny zauważyły, że

poraniona twarz Matki Bożej i Jej
widoczne cierpienie otwiera wiele
kobiet po aborcji na Boże Miłosierdzie. Nazwały Ją Matką Miłosierdzia. – Ludzie stają przed obliczem
Matki Bożej, która zawsze prowadzi
do Chrystusa. Modlą się, płaczą,
spowiadają się nieraz po latach,
angażują się w obronę życia. Im
dłużej trwa ta pielgrzymka tym goręcej Matka Boża jest przyjmowana
– mówi ks. West.

Zamknięte placówki aborcyjne
Amerykańscy działacze pro-life
przypisują zamknięcie co najmniej
dwóch placówek aborcyjnych
wstawiennictwu Matki Bożej dzięki modlitwie przed Ikoną Częstochowską. W czerwcu br. tuż przed
świętem Bożego Ciała w mieście
Corpus Christi w południowym
Teksasie zamknięto taki gabinet,
gdzie ginęło ok. 2 tys. dzieci rocznie,. Dawniej działały tutaj aż trzy
takie placówki, dzisiaj nie ma żadnej! Następna jest odległa o 540 km.
Natomiast działa tam kilka poradni
pro-life, które pomagają matkom
w trudnych sytuacjach życiowych.

Razem z Kościołami Wschodnimi
Również w Ameryce Matka Boża
odwiedza cerkwie prawosławne,

greckokatolickie i inne kościoły ortodoksyjne.
W Indianapolis Ikona przeszła
w procesji przez miasto z katedry
katolickiej do cerkwi prawosławnej, należącej do patriarchatu bułgarskiego, a następnie odwiedziła
kościół greckokatolicki.
Zarówno Kościół prawosławny, jak
i Kościół katolicki, czczą Maryję
jako Bogurodzicę (Teotokos). Stają też zgodnie w obronie życia od
poczęcia (zapłodnienia) do naturalnej śmierci oraz małżeństwa jako
związku jednej kobiety i jednego
mężczyzny, otwartych na przekazywanie życia. Metropolita Tichon
zwierzchnik Kościoła prawosławnego w Ameryce i Kanadzie pobłogosławił peregrynację Ikony Częstochowskiej.

Odwiedziny u dr. Jacka Willke
Podczas wizyty w Cincinnati Matka Boża odwiedziła kaplicę w Life
Issues Institute, aby spotkać się
z dr. Jackiem Willke, nestorem
i twórcą najlepszej na świecie metody edukacji pro-life. Obecnie jest on
już bardzo wiekowy i czuje się osamotniony po śmierci żony Barbary,
z którą zawsze razem pracowali.
Jack Willke, który jest katolikiem
był bardzo wzruszony. Spotkanie

W y b i e r z ¯ycie!

Oceanu”
elka nadzieja!
zorganizował jego następca – Bred
Mattes – obecny prezydent International Right to Life Federation,
który jest luteraninem. Czytał on
Pismo Święte podczas spotkania,
w którym uczestniczyło kilkunastu
zaproszonych gości.

Polacy hucznie witają swoją
Królową
Matka Boża często odwiedza parafie polonijne. Była w Doylestown
– Amerykańskiej Częstochowie,
w wielu kościołach w okolicach
Nowego Jorku, gdzie mieszka dużo
Polaków. W Wielkim Tygodniu
goszczono Ją w dużym ośrodku polonijnym w Brampton w Kanadzie.
Wielkanoc spędziła w sanktuarium
w Merriville.
W połowie maja Matka Boża odwiedziła 10 polskich parafii w Chicago.
Witano Ją z wielkimi honorami
i gorącym sercem. Górale się postarali i specjalnie dla Niej wybudowali
nowy Life Mobil z wielką rzeźbioną koroną. Wywoływał on sensację
na ulicach i autostradzie. Ludzie
w większości reagowali bardzo pozytywnie i przede wszystkim robili
zdjęcia. Nawet czarnoskóry policjant włączył sygnał w radiowozie
i pokazywał na migi, że jest z nami.
Pięknie przygotowana liturgia,
głośno i odważnie śpiewane polskie
i angielskie pieśni maryjne, delegacje z chorągwiami, przepiękne stroje narodowe, całonocne czuwania
i wiele łez, to wszystko stanowiło
niepowtarzalną atmosferę tej wizyty. Byliśmy tam razem z nimi, trudno zapomnieć te chwile.

Z Waszą pomocą damy radę!
Jesteśmy przekonani, że Matka
Boża chce wędrować dalej. W krajach Ameryki Łacińskiej na pewno
będzie bardzo gorąco przyjmowana.
Ale zawiezienie Jej tam nie jest
takie proste! Te kraje są biedne,
w wielu miejscach nie ma dróg
i trzeba korzystać z samolotu…
albo statku, aby dojechać na wyspy.
A przecież bardzo chcielibyśmy
umożliwić Jej również wizytę na
Kubie.

Kanada, Montreal – Modlitwa pod parlamentem

Potrzebujemy Waszego wsparcia.
Prosimy, pomóżcie! I modlitwą,
która dodaje nam sił, i materialnie, bo koszty są duże.

Więcej informacji na stronie:
www.odoceanudooceanu.pl
Dziękujemy, że zawsze jesteście
z nami!
Ewa H. Kowalewska
Międzynarodowy Koordynator
Peregrynacji

Chicago – Trójcowo

Przygotowania do wizyty w
Meksyku
Jesienią 1 listopada w kościele
pw. Matki Bożej Częstochowskiej
w Phoenix w stanie Arizona zakończy się wyprawa przez Stany Zjednoczone i Kanadę. Na Matkę Bożą
Częstochowską czeka Meksyk
i kolejne kraje Ameryki Łacińskiej.
Obecnie trwają pertraktacje i wstępne przygotowania. To wielkie zadanie, ale czyż my Polacy nie mamy
obowiązku zawieźć naszą Królową
do wszystkich narodów?

Modlitwy pod placówkimi aborcyjnymi

Chicago, parafia św. Rozalii, oo. paulini
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V Rowerowy

Rajd dla Życia
Święty Jan Paweł II, przemawiając 19 czerwca 1983
roku na Jasnej Górze, podkreślił, że stosunek do daru
życia jest wykładnikiem
i podstawowym sprawdzianem autentycznej relacji
i do Boga, i do człowieka, czyli wykładnikiem
i sprawdzianem prawdziwej
religijności i moralności.
Troska o życie, zwłaszcza
o życie poczęte, to fundament budowania cywilizacji miłości i kultury życia.
W ten nurt wpisują się młodzieżowe rajdy dla życia, organizowane przez Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży.

Rajdy dla życia mają już
swoją tradycję. Pierwszy
odbył się w roku 2010.
Rozpoczął się w Międzyrzeczu i prowadził przez
miejscowości
związane
z kultem pierwszych polskich męczenników. Uczestnicy przebyli wówczas 672
km przez Gniezno i Toruń,
aby zakończyć swoje zmagania w Giżycku na wzgórzu
św. Brunona.
II Rajd dla Życia odbywał
się pod hasłem Krzyżem
przez Polskę. Młodzi jechali trasą w kształcie krzyża,
jednocześnie
kontynuując

wędrówkę śladami pierwszych polskich męczenników. Podzieleni na dwie grupy pokonali wówczas trasę
Zakopane – Hel (933 km)
oraz Giżycko – Międzyrzecz
(672 km), łącznie 1605 km.
W 2012 roku odbywał się
III Rajd dla Życia pod hasłem
Krzyżem przez Polskę Maryjną. Trasa przyjęła kształt
krzyża św. Andrzeja, łącząc
różne sanktuaria maryjne.
Podzieleni na dwie grupy
uczestnicy rajdu, rozpoczynali jednocześnie w Szczecinie i Krzeszowie. Dojechali
do Suwałk i Krakowa. Trasa

liczyła łącznie 2120 km.
W następnym roku rajd rowerowy stanowił tylko część
Sztafety dla Życia, gdyż połączył się Lotem dla Życia.
Po raz pierwszy pielgrzymka w intencji obrony życia
odbywała się w powietrzu:
samolotem i na motoparalotniach. Rajd przyjął kształt
okręgu i odbywał się pod hasłem W objęciach świętych.
Jednocześnie wystartowały
dwie grupy z Rostkowa
(sanktuarium św. Stanisława
Kostki), aby przejechać
przez Polskę do sanktuarium
bł. Karoliny Kózkówny
w Zabawie. Trasa łącznie
wyniosła 1250 km.
Głównym celem Rajdu dla
Życia jest promocja ochrony dziecka poczętego oraz
przyrzeczeń Duchowej Adopcji w ramach aktywnego,
wakacyjnego wypoczynku
katolickiej młodzieży.
W miejscowościach, przez
które prowadzi trasa rajdu,
młodzi rozdają bezpłatne
materiały pro-life. Każdego roku rozprowadzane jest
ok. 20 tys. czasopism. Rajd
jest rodzajem pielgrzymki w intencji obrony życia,
nie brakuje zatem wspólnej

modlitwy za dzieci poczęte oraz świadectw. W tym
roku, podobnie jak w latach
poprzednich
uczestnikom
rajdu towarzyszy obecność
bł. Karoliny Kózkówny w jej
relikwiach.
W tym roku w V Rajdzie
dla Życia młodzi w trzech
grupach przejadą przez
11 województw i 19 diecezji,
pokonując łącznie 1980 km.
Trasa będzie miała kształt
trójkąta w nawiązaniu do
symbolu Trójcy Przenajświętszej, do czego odnosi
się także hasło tegorocznego rajdu W imię Ojca i Syna
i Ducha Świętego. Trasa prowadzi na trzech odcinkach:
Hel – Zgorzelec (587 km),
Zgorzelec – Włodawa (696
km), Włodawa – Hel (688
km). Młodzi Polacy jeszcze
raz zjednoczą się, aby bronić poczętego życia i swoim
wysiłkiem, modlitwą i świadectwem sprzeciwić się zabijaniu dzieci poczętych.
W ramach rajdu odbędzie się
także II Lot dla Życia. Paralotniarze wyruszą ze Skrzatusza na Jasną Górę. Będą
pielgrzymować w powietrzu
przez 4 dni. Ich trasa wynosi łącznie 380 km. W dniach
startu i lądowania spotkają

się 14 lipca w Pile i 17 lipca w Częstochowie na Jasnej
Górze. Dzięki temu powstanie kolejna Sztafeta dla Życia, której trasa wyniesie ponad 2360 km.
Podczas rajdu organizowane
są konferencje prasowe, audycje radiowe i telewizyjne.
W ubiegłych latach rajdy kolejno promowali Przemysław
Babiarz, Wojciech Cejrowski
i Radosław Pazura. W tym
roku V Rajd dla Życia promuje Zygmunt „Muniek”
Staszczyk, gwiazdor polskiego rock and rolla, wokalista,
muzyk i autor tekstów, który
nawrócił się w Medjugorie i
znalazł swoją drogę do Pana
Boga.
Relacje z Rajdu można śledzić na blogu, oglądać zdjęcia w albumie Picasa oraz
towarzyszyć
uczestnikom
na Facebooku oraz Twitterze. Wszystkie kanały skupione są na stronie rajdu:
www.rajddlazycia.pl
Rajd od lat cieszy się poparciem Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia, który w Polsce
reprezentuje Human Life International, organizacja prolife o zasięgu światowym.
ks. Janusz Wilk

Coraz bliżej poznania tajemnicy poczęcia
Życie każdego człowieka
rozpoczyna się od połączenia
komórek rodzicielskich. Jest
to bardzo skomplikowany
proces, który w dużej mierze
nadal pozostaje dla nas tajemnicą. Naukowcy odkryli
ostatnio, jaki rodzaj białka
umożliwia połączenie się
plemnika i komórki jajowej.
Proteina ta znajduje się na
powierzchni komórki jajowej i pozwala plemnikowi
dokonanie penetracji. Wiąże się z podobnym białkiem
występującym w plemniku.
Poszukiwano jej przez ostatnich 10 lat – od czasu, gdy
w 2005 r. japońscy uczeni
ogłosili, że odkryli podobne
białko w komórkach rozrodczych ssaków.

Początki życia, pierwszy podział komórek

Rozwiązaliśmy kolejną zagadkę naszej biologii. Połączenie tych dwóch szczególnych białek to moment,
w którym rozpoczyna się za-

płodnienie - powiedział kierujący badaniami dr Gavin
Wright. Bez tej podstawowej
interakcji nigdy nie może
dojść do poczęcia dziecka.
Naukowcy uważają, że białko plemnika – nazwane Izumo – działa jak wykrywacz
metalu i poszukuje Juno,
czyli odpowiedniego białka
w komórce jajowej. Proces
rozpoznawania się gamet
jest doprawdy fascynujący.
Po wniknięciu pierwszego
plemnika do komórki jajowej żeńskie białko uruchamia mechanizm, który
zapobiega przedostawaniu
się kolejnych. Jest to tzw.
blok przeciwko polispermii, niezwykle ważna funkcja, ponieważ zapłodnienie
z udziałem więcej niż jednego plemnika prowadzi do
powstania zaburzeń hormonalnych u dziecka. Wiązania obu białek – Izumo oraz
Juno – są bardzo nietrwałe.

Po około 40 minutach od
połączenia się gamet Juno
zanika. To połączenie można
porównać do przytulenia się
komórek rozrodczych.

Źródło: E. Bianchi, B. Doe,
D. Goulding, G.J. Wright, Juno is
the egg Izumo receptor and is essential for mammalian fertilization,
w: Nature, vol. 508, pp. 483–487.

Małgorzata Wyszyńska

Dziecko w 16 tyg. życia prenatalnego
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Modele „Jasiów” ratują dzieci
Zwolennicy aborcji nie
znoszą tych modeli, gdyż
zaciekle walczą o ukrycie
człowieczeństwa poczętego
dziecka. Protestują przeciwko „Małym Jasiom”
pokazywanym na lekcjach
w szkole czy w poradniach
dla kobiet. Sprzeciwiają
się również pokazywaniu
kobietom w ciąży obrazu
USG, gdyż nie tylko widać na nim jak dziecko
wygląda, ale również jak
dynamicznie się porusza.
Dziecko ma znacznie większe szanse przeżycia, jeśli
ludzie uświadamiają sobie,

Model „Małego Jasia”,
dziecka w wieku prenatalnym 10 tygodni nie raz
pomógł uratować malucha
przed aborcją. Potwierdzają
to liderzy pro-life z całego
świata.

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:

zadzwoń:

Klub Przyjaciół
Ludzkiego Życia,
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a,
80-286 Gdańsk

tel. (58) 341-19-11

że w łonie matki rozwija się
mały człowiek.
Mały „Jaś” jest nieocenioną pomocą edukacyjną. Nie
trzeba wcale mówić o zabijaniu dzieci, wystarczy
pokazać, dać go do ręki. On
sam porusza ludzkie serca.
I każdy widzi – dziecko to
dziecko!
Polskie modele „Jasiów” są
znakomicie wykonane i niedrogie. Dobrze mieć takiego
„Jasia” w kieszeni. Można
go też ofiarować młodym
czy jako prezent dla gabinetu
biologicznego w szkole, do

której chodzą nasze dzieci.
Klub Przyjaciół Ludzkiego
Życia przekazał już tysiące
„Jasiów” dla liderów pro-life
na Wschodzie: do Kazachstanu, Uzbekistanu, Kirgizji,
Rosji, na Białoruś i Ukrainę.
Bardzo dziękujemy! Jakże
wzruszające są chwile, gdy
młodzi ludzie biorą do ręki te
modele, przyglądają się im z
uśmiechem i radością.
Te modele są bardzo potrzebne. Wspomagając Klub
materialnie, pomożecie nam
przygotować ich znacznie
więcej. Razem uratujemy
wiele poczętych dzieci.

Model dziecka
w łonie matki
Technologia obrazowania
i drukowania przestrzennego
3D przy wykonywaniu badań USG podczas ciąży nie
tylko pozwala na zrobienie
realistycznego zdjęcia poczętego dziecka, ale również
na wykonanie jego modelu.
Pierwsza zastosowała to firma z Brazylii, której celem
było umożliwienie niewidomym rodzicom „zobaczenie” swojego dziecka. Model

komputerowy jest odlewany
w masie plastycznej i pozwala poznać własne dziecko
przez dotyk. Rodzice mogą
wziąć taki model do rąk, dokładnie obejrzeć i zabrać do
domu, aby pokazać rodzinie.
Okazało się, że wykonanie
tak dokładnego modelu jest
również bardzo przydatne
w prawidłowym diagnozowaniu chorób wieku prenatalnego oraz planowaniu

lu własnego dziecka, to coś
zupełnie innego niż oglądanie nawet trójwymiarowego
zdjęcia.

W sprawach pro-life bądź zawsze na bieżąco!
Chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wydarzeniach na temat
ochrony życia, małżeństwa i rodziny?
Nie masz czasu, żeby regularnie zaglądać do Internetu na naszą stronę
www.hli.org.pl
Poprzez tę stronę możesz zapisać się
na bezpłatną gazetkę internetową (HLINewsletter) w języku polskim. Wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę (po
lewej stronie) swój adres e-mailowy oraz

potwierdzić, chęć otrzymywania informacji. Będziesz je dostawać bezpośrednio na swoją skrzynkę internetową. Nie
rozsyłamy spamów, zawsze możesz się
wycofać, wystarczy kliknąć.

•   Komentarze i opinie.
•    Pracę organizacji służących życiu od
poczęcia do naturalnej śmierci.
•   Ciekawe historie z życia wzięte.
•   Propozycje dobrej lektury.

Dzięki temu poznasz:

Wszystkie informacje są opracowywane
rzetelne. Podajemy liczne odnośniki do
najnowszych źródeł naukowych!

•   Najważniejsze wydarzenia pro-life w
Polsce i na świecie.
•   Doniesienia naukowe z dziedziny
medycyny, psychologii i socjologii.

Zapraszamy!
Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia

Gdy dziecko jest chore

wyślij e-maila:
klub@hli.org.pl

cd. ze str. 3

Wówczas nawiążemy korespondencję.

dziecko. To było bardzo
smutne, ale przynajmniej
mogę pójść na cmentarz
i postawić znicz. To nie
jest grób anonimowy, moje
dziecko ma imię i nazwisko,
chociaż zmarło tak szybko..

Możesz też zapisać się poprzez stronę internetową
www.klub.hli.org.pl lub www.hli.org.pl
(dział Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia)

Dziękujemy Wszystkim,
którzy przekazali nam 1% podatku.
Pamiętajcie o nas w przyszłości.
Nasz numer KRS to:
0000249454
Stowarzyszenie Przyjaciół Ludzkiego Życia

leczenia. Pomysł ten okazał
się hitem. Modele te stają
się coraz bardziej popularne,
gdyż wzięcie do ręki mode-

Szukaj nas na Facebooku!
www.facebook.com/
klub.przyjaciol.ludzkiego.zycia

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

Krystyna, która również
musiała walczyć o życie
swojego chorego dziecka
mówi: – Lekarze traktowali
mnie jak kompletną idiotkę,
bo nie chciałam pozwolić na
zabicie mojego dziecka. Argumentowali, że i tak umrze.
Ale ono żyło! Czułam jego
ruchy. Każdy z nas kiedyś
umrze. Co ta za argument, że
trzeba kogoś zabić, bo i tak
umrze! To był bardzo trudny czas, ale dzisiaj wiem,

że dałam swojemu dziecku
życie. Tyle, ile mogłam. Nie
żałuję! To było najlepsze, co
mogłam zrobić.
Każda kobieta w stanie błogosławionym
potrzebuje
troskliwej i fachowej opieki
lekarskiej, tym bardziej, gdy
ciąża nie przebiega prawidłowo, a dziecko jest chore.
Poczucie bezpieczeństwa
może zapewnić tylko taki
lekarz, który kieruje się
swoim sumieniem i zgodnie
z Kodeksem Etyki Lekarskiej otacza opieką oboje
pacjentów i matkę, i dziecko. Takim lekarzom my,
matki, jesteśmy dozgonnie
wdzięczne.
Ewa H. Kowalewska
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„OD OCEANU DO OCEANU
65 tys. km z Ikoną Częstochowską przez
świat w obronie życia”

W

O
N

Unikalne wydanie albumowe z I etapu pielgrzymki
od Władywostoku do Fatimy.
Jest to fascynująca, bogato ilustrowana fotokronika
z trasy przez 24 kraje Azji i Europy.
To unikalne świadectwo wiary i miłości do Matki
Bożej.
Album ten, mówiący o peregrynacji Królowej
Polski przez świat, powinien znaleźć się w każdym
polskim, katolickim domu. Jest znakomitym upominkiem dla każdego.
Format A4, 336 stron, papier kredowy, pełny kolor.

ŚĆ

O

„Zdolność odczuwania bólu
przed urodzeniem” Raport
Komisji Specjalnej Parlamentu
Brytyjskiego
To podsumowanie wiedzy o możliwości odczuwania przez dziecko
w okresie prenatalnym. Raport powstał jako „dochodzenie medyczne” przez zebranie oświadczeń
i prac najwybitniejszych specjalistów z dziedziny leczenia bólu.
Wniosek: nie można zaprzeczyć,
iż już w 6 tygodniu życia łonowego
dziecko odczuwa ból, chociaż inaczej niż u osoby bardziej dojrzałej.

Cena: 85 zł

„Mario... dlaczego
płaczesz?”

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

Prezentujemy polskie tłumaczenie znanej
szwajcarskiej książki, która przerywa zmowę milczenia na temat życiowych dramatów
i wieloletniego cierpienia kobiet po przerwaniu ciąży. Zawiera ona liczne świadectwa
kobiet oraz wykłady specjalistów.

Zamawiam następujące publikacje:
„Od Oceanu do Oceanu”

Zestaw
Cena: 15 zł

PROMOCJE!

„Mario...” i „Zdolność...” (zestaw)

Książki z kongresów (zestaw)
Zakładki (zestaw)

Książki z kongresów – komplet
Międzynarodowy Kongres „O godność
ojcostwa” Warszawa oraz
Międzynarodowy Kongres „O godność
dziecka” Warszawa.

Stópki
Model „Mały Jaś”

Praca zbiorowa.
Całość wykładów z kongresów.

Zakładki
na następujący adres:

Imię
i nazwisko

„Jestem odpowiedzialnym
chłopakiem” oraz
„Jestem dziewczyną odpowiedzialną”.

Zestaw

Ulica
i nr domu

Zestaw

Cena: 25 zł

Cena: 1 zł

Miejscowość
i kod poczt.
E-mail

Stópki

Telefon

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

Jestem członkiem KPLŻ

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

Podpis:

Model „Mały Jaś”

Cena: 6 zł
Wszystkie materiały
wysyłamy za zaliczeniem
pocztowym.
Doliczamy koszty przesyłki
(pobraniowa ekonomiczna
15,00 zł
pobraniowa priorytetowa
19,00 zł)

Model 10-tyg. dziecka
wielkości naturalnej.

Cena: 6 zł

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