Wybierzmy Rodzinę i ¯ycie!
nr 32 BIULETYN
(68) BIULETYN
EDUKACYJNY
EDUKACYJNY
FUNDACJI
FUNDACJI
KLUB KLUB
PRZYJACIÓ£
PRZYJACIÓ£
LUDZKIEGO
LUDZKIEGO
¯YCIA¯YCIA
– WYDANIE
– WYDANIE
SPECJALNE
SPECJALNE

!
e
j
o
b
o
h
c
i
j
a
Pokoch
Każda mama w stanie błogosławionym
potrzebuje szczególnej ochrony, opieki,
życzliwości i poczucia bezpieczeństwa.
Przede wszystkim i ona, i jej maleńkie
dziecko, potrzebują Miłości!
To wszystko najczęściej zapewnia kochający mąż – ojciec dziecka i najbliższa
rodzina. W życiu jednak zdarzają się sytuacje bardzo trudne, gdy matka zostaje
sama. Porzucona, niekochana, ma tysiące wątpliwości czy sobie poradzi.
Zdarza się nawet, że brakuje jej podstawowych środków do życia.
Czuje się zagubiona, nie wie, co robić. Boi się!
Nie można chronić dziecka w wielu prenatalnym, nie otaczając miłością jego matki! To po
prostu niemożliwe, bo te dwie osoby są wtedy
bardzo blisko ze sobą złączone. Dziecko jednak
ma własną integralną osobowość i nie należy
do ciała matki – to biologiczny fakt.
Każdy człowiek od poczęcia
ma prawo do życia niezależnie od jego kondycji zdrowotnej, miejsca przebywania,
wieku czy okoliczności poczęcia. Bez dyskryminacji!

Także od Ciebie, od tego czy znajdziesz w sobie odrobinę miłości i zwyczajnie pomożesz,
zależy tak wiele. Może będziesz jedynym Dobrym Samarytaninem w życiu tej matki i tego
dziecka?

Wielką nagrodą jest radość z uratowanego ŻYCIA!
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Budowanie cywilizacji życia i miłości
czy walka z mową nienawiści?
Walka z „mową nienawiści” kontra mowa miłości
To jak marksistowska walka o pokój, w rzeczywistości
prowadząca do konfliktów, niszczącej rewolucji i wojny.
Wielkie akcje „walki z mową nienawiści”, jakie obserwujemy,
często prowadzą do odrzucenia fundamentalnych, ale dla wielu
niewygodnych wartości i prawd czyli do negacji chrześcijańskiej moralności. Nie możemy się zgadzać na szkolenia
naszych dzieci nt. „walki z mową nienawiści”, które
zawierają potężną dawkę ideologii genderowej pod hasłami
tolerancji i równości.
Chrześcijańską alternatywą jest mowa miłości. Bez niej
nie da się budować cywilizacji życia. Jeżeli ktoś nie ma wiary,
może mu się wydawać, że miłość jest zbyt słaba. Feministki
mówią nawet, że jest „uzależniająca”, więc stosują prawo
brutalnej siły i każdego, kto broni życia, pomawiają o agresję.
Ostatecznie jednak Miłość zawsze wygrywa, chociaż to zwycięstwo jest okupione cierpieniem. Tylko Miłość może stanowić oparcie dla nieustannie atakowanej cywilizacji życia.

Staje przed nami ważne pytanie – czy potrafimy ocalić
cywilizację życia, która jest fundamentem pokoju społecznego,
bezpieczeństwa najsłabszych i bezbronnych.

Fundamentem cywilizacji życia jest MIŁOŚĆ, cierpliwa
i łaskawa, która nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się
pychą i gniewem, nie szuka swego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą, wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję! Nigdy
nie ustaje! [por. 1 Kor 13]. Pochyla się z troską nad każdym
człowiekiem, zwłaszcza słabym, chorym, starym, ubogim.
Nie posługuje się agresją, nikogo nie atakuje, nie stosuje
szantażu, nie posługuje się złem, aby osiągnąć dobro, ale
„zło dobrem zwycięża”.

Agresja, złość, nienawiść, zazdrość wpływają na relacje
pomiędzy ludźmi. W pierwszej kolejności objawiają się
w słowach, które najszybciej przenoszą media (np. hejt
w Internecie). Złe słowo potrafi upodlić i zniszczyć
człowieka! Nawet zabić! Jest typowym objawem agresywnego ataku cywilizacji śmierci.
Słowem łatwo można się posłużyć, np. zmienić znaczenie,
oszukać czy okłamać, a to otwiera wielkie pole dla promocji
cywilizacji śmierci. Ten, kto sam agresywnie atakuje,
często każdą słuszną uwagę traktuje jako napaść, bo trzyma się
własnych racji i nie chce przyjąć prawdy. W takiej sytuacji
pojęcie „mowa nienawiści” staje się wieloznaczne i w praktyce
można pod nie wpisać prawie wszystko.

Nasze dzieci powinniśmy przede wszystkim uczyć się przyjaźni,
życzliwości i szacunku dla drugiego człowieka! Rozróżniania
pomiędzy agresywnym atakiem wobec konkretnej osoby
a uzasadnioną krytyką jej złych zachowań lub czynów.
Zawsze w duchu miłości i życzliwości wobec wszystkich, nawet
nieprzyjaciół. Na tym właśnie polega prawdziwie chrześcijańskie wychowanie.
Cieszmy się życiem!
Dyskusje „antyaborcyjne” w Polsce toczą się obecnie głównie na poziomie propagandowych wypowiedzi w przestrzeni
politycznej. Pomijana jest sfera edukacji i świadomości
społecznej. A najbardziej rzuca się w oczy brak radości i dziękowania za Dar Życia. Smutek, depresja, agresja, szantaż
i walka na ostre są typowymi objawami cywilizacji śmierci.
Chrońmy więc Życie! Radujmy się! Dziękujmy za nie
Dawcy Życia, a matki w trudnej sytuacji życiowej otoczmy
naszą życzliwą pomocą.
Ewa H. Kowalewska

Dziecko zawsze jest radością!
Dziecko nigdy nie jest „przekleństwem”, ale zawsze błogosławieństwem! Nawet jeśli dla uratowania jego życia matka poświęca własne życie.
Powiedział Ojciec Święty Franciszek w kolejnym dniu rozważań nad modlitwą „Zdrowaś Maryjo”. Przywołał postać młodej brzemiennej matki
Chiary Corbelli, która pomimo nowotworu odmówiła terapii mogącej zaszkodzić rozwijającemu się w niej dziecku. Zmarła w 2012 roku, a obecnie
rozpoczął się jej proces beatyfikacyjny. Matka jest jedyną, która może zrozumieć dziecko, ponieważ nosi je nagie w swoim łonie i nagie je też rodzi.
– powiedział Papież. Podkreślił, że wszyscy jesteśmy dłużnikami życia kobiety-matki.
[Na podst. serwisu informacyjnego Vatican News/ PL, 07.11.2018 r.]

Małżonkowie są mocniejsi
Osoby w związkach małżeńskich żyją dłużej i cieszą się lepszym zdrowiem fizycznym oraz
psychicznym w porównaniu z osobami stanu wolnego. Tak wynika z najnowszych badań
przeprowadzonych na University College London i opublikowanych w czasopiśmie PLOS
One. Naukowcy skupili się na porównaniu możliwości fizycznych osób powyżej 60. roku
życia. Mierzono dwa wskaźniki możliwości fizycznych osób po 60. roku życia – prędkość
chodzenia oraz siłę uścisku dłoni. Szczegółowe badania wykazały, że mężczyźni żyjący
w pierwszym małżeństwie mają uścisk silniejszy niż wdowcy oraz ci, którzy nigdy się nie
ożenili. Żonaci mężczyźni chodzili o 8 cm/s szybciej niż wdowcy i o 11 cm/s szybciej niż
kawalerowie. Zaobserwowano też, że zamężne kobiety chodziły o od 5 do 8 cm/s szybciej niż
ich rówieśniczki, które nigdy nie wyszły za mąż. Kierująca projektem badawczym dr Natasha
Wood komentuje: „Jako, że w wiek sędziwy wkracza coraz więcej osób, które nigdy nie były
w związku małżeńskim lub w nim nie są z powodu rozwodu lub owdowienia, uzyskane przez
nas wyniki mogą oznaczać, że w przyszłości starsi ludzie będą coraz gorzej sobie radzili
z codziennymi czynnościami”.
[Na podstawie serwisu informacyjnego: CNN News/Health (E.Dixon) – 24.01.2019 r.; także
KopalniaWiedzy.pl (M.Błoński) – 24.01.2019 r.]

16. tygodni od poczęcia

W y b i e r z my Rodzinę i ¯ycie!

3

Dlaczego nie miałbym się urodzić?
Grzegorz Polakiewicz napisał na swoim blogu:
(…)W jednym z komentarzy przeczytałem: – i może zamiast się kłócić o aborcję, najwyższy czas zastanowić się, co zrobić, aby tyle kalek się nie rodziło.

boisz czy nie chcesz, to proszę, pozwól mi żyć. Ja poradzę sobie sam. Nie będę dla Ciebie
ciężarem. Proszę, pozwól mi jedynie żyć.
Nie mieliśmy wiele, patrząc po ludzku, ale mama robiła wszystko, by pozwolić mi
wzbić się jak ptak. Pozwoliła mi się urodzić, a to już największy dar. Ona wybrała życie!
Moje życie!

Ja jestem kaleką. Jestem człowiekiem, który w mniemaniu wielu osób nie miał się
urodzić! Obciążony chorobą genetyczną, brakiem lewej nogi i kilkunastoma chorobami.
Mam za sobą niespełna trzydzieści lat niełatwego życia. Ale nie o to tu chodzi. Od piętnastego roku życia ciężko pracowałem, bo moich bliskich nie było stać na to, by mi pomóc.
Każdą wolną chwilę poświęcałem, by być blisko drugiego człowieka: w hospicjum, na
oddziałach onkologii, w domach dziecka, w więzieniach, w przytuliskach, na dworcach, w parkach, w gmachach korporacji, kościołach, pubach etc.

I jak dziś czytam i słyszę o tym, że walczy się o aborcję, by nie rodziły się kalekie dzieci, to zadaję sobie pytanie: dlaczego nie miałbym się urodzić? Czy przez moją osobę
ktoś stracił? Czy moja miłość i serce, które staram się ofiarować każdemu, naprawdę
nie zasługują na to, by istnieć? Dlaczego są ludzie, którzy nie chcą pozwolić żyć takim
jak ja? Czy tak ciężko iść nam razem przez życie? Czy jestem dla Ciebie ciężarem?

Spotykałem się z bezdomnymi, chorymi, ubogimi. Spotykałem się z papieżami, głowami państw, kardynałami, tak zwanymi przez ten świat celebrytami, z prostytutkami. Spotykałem się z politykami, ludźmi biznesu i sukcesu. Z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi,
staruszkami. Z wierzącymi i niewierzącymi. Na moich rękach umierały dzieci i dorośli.
Kochałem i nienawidziłem. Jak każdy miałem marzenia i nadal je mam.

Kocham życie. Kocham moich Przyjaciół. Każdy dzień jest dla mnie odkrywaniem piękna
człowieka i świata. Też mam uczucia. Widzisz moją uśmiechniętą twarz, ale uwierz, ja też
płaczę! Gdy widzę Twój ból. Gdy widzę Twoje cierpienie i łzy i nie jestem w stanie Ci
pomóc. Nie mam wiele, ale mam kochające serce, które chcę Ci ofiarować. Chcę ofiarować
Ci swój czas. Czy to naprawdę nic nie znaczy?

Doświadczyłem w życiu wiele cierpienia: fizycznego i duchowego. Doświadczyłem bezdomności. Doświadczyłem odrzucenia. Doświadczyłem zdrady. Usłyszałem od mojego
taty jako mały chłopiec, że się mną brzydzi – to były ostatnie słowa, jakie usłyszałem przed jego śmiercią. Zasypiałem na stole operacyjnym ze świadomością, że już nie
otworzę oczu.

Gdy krzyczysz o prawie do aborcji zatrzymaj się! Spójrz wokół siebie i pomyśl, że może
ktoś, kogo kochasz, ktoś, kto jest Twoim najlepszym przyjacielem, ktoś, kogo cenisz, ktoś,
kto oddałby całe swoje serce dla Ciebie – jest dzieckiem, które miało nie żyć. Miało być,
jak to teraz często się nazywa, „wyskrobane”.

(…) A mimo tego wszystkiego nie zamieniłbym tego życia na żadne inne, bo jestem
taki szczęśliwy!!! I gdybym miał wybór, będąc, jak wielu mówi „zarodkiem”, to powiedziałbym, będąc pod sercem swej mamy: Mamo! Proszę, pozwól mi żyć! Nawet jeśli się

I spójrz, proszę, na mnie! Popatrz mi głęboko w oczy. Te błękitne, zapłakane oczy,
i powiedz mi: czy chciałbyś, by mnie tu dzisiaj nie było? Niezależnie od tego, co
odpowiesz, dziękuję, że pojawiłeś się w moim życiu, bo jesteś jego częścią.
Jego Skarbem.

Głaskanie przynosi ulgę
Głaskanie noworodków i małych dzieci sprzyja nawiązywaniu więzi, zmniejsza stres tak
u rodziców, jak i u dziecka, skraca czas pobytu nowo narodzonego dziecka w szpitalu
oraz zmniejsza aktywność jego mózgu związaną z doznaniami bólowymi – stwierdzono
podczas badań prowadzonych na University of Oxford oraz Liverpool John Moores University.
Połowa dzieci była przed zabiegiem pobierania krwi głaskana mięciutką szczoteczką.
Okazało się, że głaskanie o 40% zmniejszyło aktywność ośrodków bólowych mózgu.
Współautorka badań prof. Rebeccah Slater, neurolog dziecięcy, powiedziała: Dotyk wydaje
się mieć potencjał przeciwbólowy bez ryzyka efektów ubocznych.
Badanie wykazało, że optymalna prędkość głaskania zmniejszającego ból wynosi około
3 cm na sekundę. Rodzice intuicyjnie głaszczą swoje dzieci właśnie z taką optymalną
prędkością – powiedziała prof. Slater. Taka prędkość głaskania aktywuje klasę neuronów
czuciowych w skórze nazywanych C-dotykowymi neuronami aferentnymi, które – jak
wcześniej wykazano – zmniejszają ból u osób dorosłych.
Głaskanie jest szczególnie zalecane wcześniakom, które ze względu na swoją niedojrzałość
częściej i mocniej odczuwają ból.
[Tłumaczenie i opracowanie własne HLI Polska na podstawie serwisu informacyjnego BBC News/
Health – 18.12.2018 r.]
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8 tygodni
10 tygodni

Cud Życia ...
Od poczęcia/zapłodnienia są obecne wszystkie elementy, które tworzą nową istotę
ludzką. Powstaje absolutnie unikalny, całkowicie niepowtarzalny nowy człowiek
na własnym szlaku rozwojowym.
Poczęte dziecko otrzymuje po 23 chromosomy od każdego z rodziców, łącznie ma
ich 46, jak każdy człowiek. Gdy nastąpi zapłodnienie, komórka jajowa i plemnik
przestają istnieć. Nowa istota na tym etapie rozwoju jest maleńkim żywym
organizmem ważącym zaledwie 0,0000015 grama.

12 tygodni

14 tygodni

W trzecim tygodniu życia łonowego dziecko posiada już zawiązki oczu, rdzenia
kręgowego, systemu nerwowego, płuc, żołądka, jelit. Jego serce, które zaczęło bić
około 18 dnia, pulsuje coraz pewniej. Wszystko to dzieje się zanim matka może
zdać sobie sprawę, że w jej łonie rozwija się nowe życie.
Po upływie sześciu i pół tygodnia dziecko zaczyna się poruszać, dzieje się to 12
tygodni wcześniej, niż matka mogłaby to odczuć.
Już w 8 tygodniu rozwijające się dziecko może lekko uderzać piąstką, dostawać
czkawki, ssać kciuk, budzić się i zasypiać. Pracują już wszystkie systemy
anatomiczne ciała.
11-tygodniowe dziecko potrafi krzywić się, a nawet uśmiechać. Wszystkie układy
anatomiczne ciała zyskują coraz większą sprawność.

20 tygodni

Dziecko w 16 tygodniu, mając zaledwie 14 cm długości, potrafi chwytać rączkami,
pływać, a nawet fiknąć koziołka.
Po 18 tygodniach jest coraz bardziej aktywne i energiczne, napina mięśnie,
rozpycha się i kopie. Teraz matka już czuje jego ruchy.
Kiedy nie znano jeszcze faktów zbadanych przez współczesną naukę, niektórzy
twierdzili, że życie zaczyna się wówczas, gdy matka odczuwa tzw. pierwsze ruchy.
Dzisiaj wiemy, że dziecko porusza się od 6. tygodnia od poczęcia.
Dziecko w łonie matki jest niezależną istotą ludzką w trakcie rozwoju, a nie częścią
jej ciała. Ma inny niż matka kod genetyczny, może być innej płci, mieć inny kolor
oczu, włosów czy skóry. Ma własny krwiobieg oddzielony od układu krwionośnego
matki.

16 tygodni
28 tygodni

Życie dziecka nie jest życiem matki, lecz jego własnym, indywidualnym
życiem.
Zarówno dziecko, jak i matka mają takie samo prawo do ochrony swego życia, jak
każda ludzka istota niezależnie od wieku.

Ochrona życia jest podstawowym prawem każdej osoby ludzkiej!

24 tygodnie
32 tygodnie

36 tygodni
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„Od Oceanu do Oceanu”
– Ikona Częstochowska podbija Amerykę Południową!
Ikona Matki Bożej Częstochowskiej nadal wędruje
przez świat. W styczniu minęło już 6 lat od chwili, gdy
wędrująca ikonograficzna kopia została przyłożona do
częstochowskiego oryginału i rozpoczęła wędrówkę.
Nie waham się nazwać tego cudem! Nikt z nas
nawet nie marzył o takiej wyprawie. Przejechanie
tylko przez Daleki Wschód i Syberię wydawało się
zupełnie niewykonalne. Tak samo jak wędrówka przez
Zachodnią Europę, Amerykę Północną i pokonanie
równika. Tym bardziej, że nie mieliśmy wielkich
i bogatych sponsorów. Okazało się, że Matka Boża,
jak czegoś zapragnie, to ma własne sposoby. Obecnie
na liczniku jest już ok. 195 tys. km. To tak jakbyśmy
objechali kulę ziemską na linii równika prawie 5 razy.
Modliły się przed Nią miliony ludzi. Przejechała różne
strefy klimatyczne. Pomimo dotykania, całowania,
pocierania karteczkami i różańcami, wizerunek nie
jest uszkodzony, chociaż ikona wykonana temperą
żółtkową jest z natury dosyć delikatna.

Kustosze Ikony z Ekwadoru i z Panamy w Telewizji FETV

Pielgrzymka ta nadal trwa. Ikona powoli przejechała
przez Ekwador, odwiedzając kolejne parafie w stołecznej
diecezji Quito. Latynosi bardzo emocjonalnie
i serdecznie witają Królową Polski jako Mamę
św. Jana Pawła II i gorąco adorują. Szczególną atmosferę
mają procesje z Ikoną już po zapadnięciu zmroku.
Tam, na równiku jest to zawsze ta sama godzina ok.
18:00. Pochodnie, świece, latarki i oświetlona Ikona
na przodzie, różańce w rękach ludzi, których twarze
przypominają nam ich często indiańskie pochodzenie.
Jedna z kobiet, ubrana w typowy strój mieszkanki
Andów, powiedziała: – skąd wzięliście taki wizerunek
Matki Bożej? Ona się na mnie patrzy! Rozumie mnie.
Cierpi, tak jak ja. To naprawdę jest Moja Matka!
Na początku 2019 roku Matka Boża Częstochowska
uczestniczyła w Światowych Dniach Młodzieży
w Panamie. Adorowali ją nie tylko Polacy. Najbardziej
wzruszająca była grupa młodych ze swoim biskupem
z Arauca w Kolumbii. U nich właśnie powstaje
sanktuarium pod patronatem MB Częstochowskiej.
Podczas ŚDM odnaleźli oni Ikonę w kaplicy

pw. św. Jana Pawła II. Tam modlili się na wspólnotowej
Mszy św. A mają o co prosić, bo ich region,
bezpośrednio przylegający do Wenezueli, coraz
bardziej jest wciągany w konflikt. Mamy nadzieję, że
Ikona i do nich dojedzie.
Po zakończeniu ŚDM Ikona będzie podróżować po
parafiach Panamy. Następnie wróci do Ekwadoru,
bo ludzie płaczą, a biskupi naciskają, aby jeszcze
odwiedziła diecezję Guayaquil na południu kraju, na
wybrzeżu Pacyfiku. Ten etap ma zakończyć wizyta na
Wyspach Galapagos. Następnie czeka Kolumbia, a po
niej Brazylia.
Każdy, kto zechciałby wspomóc tę historyczną
wyprawę Matki Bożej Częstochowskiej może to zrobić
poprzez stronę www.odoceanudooceanu.pl. Można
tam również znaleźć więcej informacji oraz obejrzeć
filmy z peregrynacji.
Lech Kowalewski
Międzynarodowy Koordynator Peregrynacji
„Od Oceanu do Oceanu”
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Chcą „ukraść” nasze dzieci!
Wielkie zaniepokojenie opinii publicznej, przede wszystkim rodziców, wywołało podpisanie
przez prezydenta Warszawy Deklaracji LGBT+. Zakłada ona działania w obszarze
bezpieczeństwa, edukacji, kultury, sportu, administracji i pracy. Zapowiedziano też:
wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole, uwzględniającej
kwestie tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej, zgodnej ze standardami
i wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Podobne programy są wdrażane
w Gdańsku, a kolejne gminy w sprzeczności z zaleceniami Ministerstwa Edukacji
próbują robić podobnie. Są to bardzo kontrowersyjne treści mające na celu przymusową
seksualizację naszych dzieci w pełnym zakresie wiekowym. Wytyczne WHO w tej
dziedzinie są mocno szokujące rodziców, którym zależy, aby chronić dobro swoich dzieci.
Wprowadzanie agresywnej edukacji seksualnej do szkół od pierwszych klas podstawówki,
a nawet przedszkola, wskazuje, że jest to socjotechniczna metoda przemodelowania
światopoglądu naszych dzieci bez liczenia się z opinią rodziców. Ileż bowiem czasu można
kogoś „uświadamiać”.
Jest to wyjątkowo niebezpieczne w kontekście promocji postaw LGBT (L – lesbijek,
B – biseksualistów, G – gejów i T – transwestytów). Zakłócenie rozwoju dziecka
w sferze psychoseksualnej ma z reguły bardzo poważne następstwa. Ludzie poddani takim
eksperymentom mają wiele osobistych problemów z samoidentyfikacją oraz poważne
trudności z nawiązaniem więzi z osobą płci przeciwnej. Skutkuje to niemożnością założenia
rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny, która jest podstawową komórką
społeczną rodzącą i wychowującą dzieci, przyszłość każdego społeczeństwa.
W tym kontekście warto przywołać zapewnione przez Konstytucję RP prawa rodziców do
wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Tymczasem gminy, wprowadzając te
programy, usiłują pominąć rodziców.
W tym kontekście warto przypomnieć także prawa naszych dzieci do:
●●
●●
●●
●●
●●

zachowania godności osobistej oraz szacunku dla ich intymności;
posiadania zarówno Mamy, jak i Taty, którzy wzajemnie się uzupełniają;
wychowania i rozwoju w rodzinie opartej na małżeństwie ojca i matki;
wychowania zgodnego z wartościami rodziców;
wyznawania wiary i praktyk religijnych przekazywanych przez rodziców;

●● rzetelnego przygotowania do przyszłego życia w małżeństwie i rodzinie w czasie
odpowiednim dla rozwoju dziecka;
●● edukacji seksualnej typu A (wyjaśniającej problematykę seksualności i płodności
człowieka w kontekście szacunku dla drugiego człowieka oraz pełnej kontroli nad własnym
postępowaniem), która jest obecnie realizowana w polskich szkołach ze znakomitymi
wynikami.
Zaistniała sytuacja jest niebezpieczna i zmusza rodziców do zwiększenia uwagi i troski
w obronie dzieci. Wszyscy powinniśmy sobie uświadomić, że są w Polsce środowiska
i grupy polityczne, które bardzo chcą „ukraść” nasze dzieci, przetworzyć we własnym stylu
ich świadomość i postawy życiowe oraz zniszczyć ich wiarę, aby w niedalekiej przyszłości
przejąć władzę nad społeczeństwem. Przykładem może być sytuacja w Irlandii, gdzie po
30 latach obowiązkowej, permisywnej edukacji seksualnej w szkołach młodzi zalegalizowali
związki jednopłciowe i wprowadzili aborcję na żądanie, a kościoły są puste. Polskie gminy
nie mają uprawnień do wprowadzania programów LGBT do szkół, gdyż łamią w ten sposób
prawo oświatowe i założenia programowe, wypracowywane przez Ministerstwo Edukacji
po długotrwałych konsultacjach z rodzicami.
W przywoływanym w deklaracji LGBT antydyskryminacyjnym kontekście należy
energicznie upomnieć się o prawa polskich dzieci, z których większość jest wychowywana
w katolickich rodzinach, wobec których stosowanie przymusowej edukacji genderowej jest
poważnym nadużyciem i brakiem elementarnej tolerancji właśnie.
Ewa H. Kowalewska

Human Life International – troska
o obronę życia na całym świecie.
Human Life International (HLI) jest międzynarodową organizacją pro-life, której głównym
celem jest promowanie cywilizacji życia, przede wszystkim przez podejmowanie
systemowych działań edukacji społecznej przy zachowaniu fundamentu moralnego
zgodnego z nauką Kościoła katolickiego w odniesieniu do ochrony życia i rodziny. W Polsce
funkcjonuje pod nazwą Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia i ma swoją siedzibę w Gdańsku.
HLI jest obecna w ponad 100 krajach świata na wszystkich kontynentach (z wyjątkiemAntarktydy).
Podejmuje wzajemną pomoc w szkoleniu liderów, prowadzi kampanie społeczne i medialne.
Wspiera Marsze dla Życia. Prowadzi specjalny program dla alumnów seminariów duchownych
„Seminarians for Life”. Angażuje się w promocję pozytywnych programów przygotowania
do życia w rodzinie. Naucza naturalnych metod rozpoznawania płodności. Chroni tradycyjne
małżeństwo i rodzinę. Podejmuje też działalność charytatywną – pomaga najuboższym
matkom. Wspomaga programy promujące ochronę poczętego życia w ubogich krajach.
My, Polacy mamy spory wkład w krzewienie cywilizacji życia w wielu, nieraz odległych
krajach. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak to jest ważne. Przeszkoliliśmy setki tysięcy
liderów i współpracujemy z centrami rodziny, które oni prowadzą. Nie raz słyszałam: – Wy
Polacy w dziedzinie obrony życia jesteście dla nas wzorem. Musicie dać sobie radę, bo bez
waszej pracy i przykładu Polski i nam nie uda się niczego zmienić. Bez was stracilibyśmy
nadzieję!
Działanie HLI w Polsce
Human Life International Polska podejmuje wiele inicjatyw:

• Przygotowuje profesjonalne materiały i pomoce do edukacji pro-life, które można zakupić
w naszym lub bezpłatnie pobrać z naszej strony www.hli.org.pl
• Wypracowaliśmy i stosujemy własną pozytywną metodykę edukacji pro-life. Prowadzimy
stronę internetową w trzech językach: po polsku, ukraińsku i rosyjsku.
• Mamy swoją stronę „Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia” na Facebooku i na Twitterze.
• Prowadzimy spotkania, wykłady, organizujemy szkolenia i konferencje.
• Staramy się istnieć w mediach: piszemy artykuły, udzielamy wywiadów, organizujemy
konferencje prasowe, przygotowujemy filmy i spoty informacyjne na najbardziej bieżące
tematy.

Nie zapominajcie o nas przekazując 1% swojego podatku. Z tych
pieniędzy także pomagamy potrzebującym mamom i ich dzieciom oraz
prowadzimy szeroką edukację w dziedzinie ochrony rodziny i życia.
Można bezpłatnie skorzystać z dobrego, wiarygodnego programu do
wypełniania PIT-ów, pobierając go z naszej strony www.hli.org.pl

1%

Stowarzyszenie Przyjaciół Ludzkiego Życia

KRS 0000249454

• Pomagamy najuboższym mamom, przygotowując wyprawki dla noworodków oraz zbieramy i rozdajemy ubranka, buciki, akcesoria i sprzęt dla dzieci.
• Oferujemy zestawy modeli Małego Jasia „Jak powstałem” do szkół i dla liderów. Wyposażamy też w te modele zaprzyjaźnione organizacje pro-life z różnych krajów (Białoruś,
Rosja, Gruzja, Litwa, Łotwa, Ukraina, Węgry, Czechy, Słowacja, Mołdawia, Ekwador).
• Prowadzimy pielgrzymkę Ikony Częstochowskiej przez świat w obronie cywilizacji życia
„Od Oceanu do Oceanu”. Modliły się przed Nią miliony ludzi i wiele dzieci zostało uratowanych. W USA w czasie tej pielgrzymki zamknięto ok. 100 centrów aborcyjnych.
• Opracowujemy i upowszechniamy materiały z pielgrzymki „Od Oceanu do Oceanu”
– informacje bieżące, komunikaty medialne, wydanie albumowe, wystawę fotograficzną
i filmy w różnych językach.
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Pro-life także znaczy pomagać!
Zadzwoniła do nas Pani Beatka. Ma bardzo
trudną sytuację. Jest w ciąży i już niedługo
urodzi, ale nie ma nikogo bliskiego, kto mógłby jej pomóc. Powiedziała: Nigdy w życiu nie
skrzywdziłabym mojego dziecka, ale też nigdy nie wyobrażałam sobie, że mogę zostać
sama w tak trudnej sytuacji. Nie mogę spać,
bo w nocy przychodzi strach. Boję się, bardzo
się boję, jak sobie poradzę. Czy w ogóle jestem
w stanie sobie poradzić?
Pani Beatka ma na szczęście gdzie mieszkać.
Nie musi szukać Domu Samotnej Matki. Żyje
z małego zasiłku, bo dorywczą pracę straciła
już dawno, a teraz w zaawansowanej ciąży, to
(jak mówi) nie ma szans.

Wyprawka
niezbędna

dla

dziecka

absolutnie

Trzeba przygotować wiele koniecznych rzeczy
dla dziecka. To wszystko jest bardzo drogie,
chociaż ubranka mogą być używane. Ale środki
czystości, pieluszki itd. muszą być oczywiście
nowe. Do szpitala trzeba zabrać wyprawkę
dla dziecka i kilka podstawowych rzeczy dla
mamy. Łóżeczko, nosidełko, wanienka, wózek
itd. – skąd wziąć to wszystko? Ale Pani Beatka
postanowiła walczyć o swoje dziecko. Nie
odda go nikomu, choćby nie wiem co! Tylko
trzeba zdobyć te konieczne rzeczy, a potem
jakoś się ułoży. Po porodzie dostanie zasiłek
macierzyński i 500+ i wtedy już będzie dobrze,

tylko najpierw trzeba urodzić, zabezpieczyć
maluszka i jakoś przetrzymać pierwsze dwa
miesiące, bo wnioski o zasiłki można złożyć
dopiero po porodzie, a załatwianie tego
wszystkiego niestety trwa.
Pani Beatka gdzieś się dowiedziała, że
w Klubie Przyjaciół można dostać wyprawkę
i środki higieniczne oraz pakiet używanych,
ale pięknych rzeczy dla dziecka. Bardzo
liczy na naszą pomoc! To daje jej nadzieję!

Obiecaliśmy, chociaż już zabrakło!
Niestety te wyprawki i środki higieniczne,
które dzięki pomocy Przyjaciół udało się
zakupić w czasie promocji świątecznych,
już
powędrowały
do
potrzebujących.
Dla pani Beatki i kolejnych mam trzeba
przygotować kolejne. Już teraz, bo dziecko
nie poczeka – za chwilę się urodzi.

Prowadzimy Punkt Pomocy Rzeczowej
Kilka rzeczy już zdobyliśmy. Mamy dobry,
głęboki, wcale niezniszczony wózek. Jest
jedno nosidełko, konieczne, aby odebrać
dziecko ze szpitala. Za szafą czeka rozkręcone
niemowlęce łóżeczko z materacykiem. To
wszystko przynieśli Przyjaciele, których dzieci
już wyrosły, a teraz wykorzysta je Pani Beatka.

Używane rzeczy dla dzieci są bardzo cenne
Używane, ale w dobrym stanie ubranka,
buciki i akcesoria dla dzieci do 6 lat można
przynosić do naszego biura w godz. 9:00 –
16:00 w dni powszednie. Niektórzy wysyłają

je do nas paczkami. My także, starając
się pomóc kobietom w najtrudniejszych
sytuacjach, po zrobieniu starannego wywiadu,
często wysyłamy całe pakiety pocztą po
terenie całej Polski. Pozostałe rzeczy jadą
do potrzebujących na Białorusi, Ukrainie i w
Mołdawii. Tak więc nie wyrzucajcie rzeczy,
z których wyrosły Wasze dzieci czy wnuki, ale
przysyłajcie je do nas.

Konieczne zestawy rzeczy nowych
Nie wszystko można używać wielokrotnie.
Wyprawki dla noworodka muszą także
zawierać rzeczy nowe. Bardzo liczymy na
pomoc Przyjaciół!

Co zawiera wyprawka?

Co powinno być w wyprawce becikowej do
szpitala i na pierwsze dni w domu: pieluszki
tetrowe i flanelowe, kocyk, becik z dodatkowym
pokryciem pościelowym, dwa  prześcieradełka,
ręcznik kąpielowy i jednorazowe pieluchy,
których nigdy za wiele. Do tego dokładamy środki higieniczne: oliwkę, żel do kąpieli, mydełko,
Sudokrem, chusteczki mokre. Ubranka są
używane, ale w dobrym stanie.

W tym roku wartość całego zestawu dla noworodka wynosi 220,- zł
Ofiarowywując 50,-; 100,- czy nawet całe
220 zł (ile, kto może) na wyprawkę dla noworodka, pomagasz najuboższym matkom.
Budzisz też w nich nadzieję, że sobie poradzą
– pomimo wszystko.
Swój Dar Serca można przekazać na nasze
konto:

05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

NASZE KONTO
Zapraszamy do
Klubu
Przyjaciół
Ludzkiego Życia

Klub jest obecnie, najszerszą z możliwych,
płaszczyzną poparcia dla idei ochrony ludzkiego życia
i chrześcijańskiej moralności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę rodziny.
Klub jest miejscem spotkania osób o podobnym systemie wartości i zaangażowania. Ma służyć wspólnej
pomocy w budowaniu cywilizacji miłości i życia.
Jedynym warunkiem przystąpienia do Klubu jest zaakceptowanie założeń ideowych i wypełnienie formularza zgłoszenia. W odpowiedzi nadsyłamy legitymację,
która jest bezpłatna. Wysyłamy również bieżące informacje na tematy pro-life.
Wszelkie ofiary pieniężne są jedynie całkowicie dobrowolnymi darami, wspieraj¹cymi dzia³ania w obronie
¿ycia i rodziny.

Przyłącz się do nas!
Napisz:

zadzwoń:

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

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

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

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

Możesz za darmo pobrać z naszej
strony hli.org.pl przygotowane
ulotki informacyjne i samemu
wydrukować je na domowej
drukarce.
Napisane w formie pytań i odpowiedzi i dobrze
źródłowane, są bardzo pomocne w prowadzeniu
dyskusji na tzw. trudne tematy.
Są to:
• Każde dziecko ma prawo do życia! Czym jest
aborcja eugeniczna?
• Czy aborcja na skutek gwałtu jest dobrym rozwiązaniem?
• Pigułka PO – środek wczesnoporonny – jak
działa?
• „In Vitro” – pytania i odpowiedzi.
• Wielkie kontrowersje nt. przemocowej Konwencji Rady Europy(CAHVIO)
• Skuteczność zapłodnienia pozaustrojowego
(in vitro)
• E-book dr J. C. Willke „Życie czy śmierć – stare
i nowe tajemnice eutanazji”
• Pakiet 12 pięknych zdjęć dziecka poczętego
dobrej rozdzielczości, z których można korzystać w intencji ochrony ludzkiego życia.
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Szukaj nas na Facebooku!
www.facebook.com/
klub.przyjaciol.ludzkiego.zycia
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Materiały pro-life

Sklepik Fundacji KPLŻ: www.hli.org.pl/sklepik
Światłość w ciemności Wschodu – pamięci Galiny Maslennikowej.
Ewa H. Kowalewska

Format B5, 280 stron, pełen kolor, papier kredowy, 216 dużych zdjęć archiwalnych, twarda okładka, obwoluta.
Unikalny reportaż podsumowujący współpracę i tworzenie się ruchu pro-life
w Rosji w okresie pieriestrojki na kanwie życia wielkiej misjonarki życia Galiny
Maslennikowej. Można tu także znaleźć trochę ciekawostek na temat pisania
ikon. Książka ta budzi nadzieję w oczekiwaniu spełniania się przepowiedni Matki Bożej w Fatimie. Zawiera też niepublikowany wcześniej opis początków powstania kopii Ikony Częstochowskiej „Od Oceanu do Oceanu” i Jej peregrynacji
przez świat w obronie życia.
Cena promocyjna: 35 zł

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

Zamawiam następujące publikacje:
„Światłość w ciemności Wschodu”

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 znanych
specjalistów.

Stópki

Cena: 6 zł
Cena: 15 zł

„Prawo do życia” -

Zestaw modeli „Jak powstałem”

Zdzisław Arkuszyński

Model „Mały Jaś”

Model „Mały Jaś”

Stópki

Model wielkości naturalnej 10-tyg.
dziecka od poczęcia.

Cena: 6 zł

„Prawo do życia”

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

To unikalne świadectwo świadka Holokaustu, który stał się
aktywnym liderem ruchu pro-life,
a szczególnie promotorem Krzewienia Duchowej Adopcji Dziecka
Poczętego.

Cena promocyjna: 12 zł

„Mario... dlaczego płaczesz?”
na następujący adres:
Imię
i nazwisko
Ulica
i nr domu

Zestaw modeli
„Jak powstałem”

Miejscowość
i kod poczt.

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.
Zestaw został zarejestrowany w MEN jako pomoc naukowa
dla szkół nr 0534/1998.

E-mail
Telefon
Jestem członkiem KPLŻ
Zgadzam się na przetwarzanie
moich danych osobowych.

Podpis:

Twoje dane osobowe są u nas
bezpieczne.

Cena: 379 zł z wysyłką
Wszystkie materiały
wysyłamy za zaliczeniem
pocztowym.
Doliczamy koszty przesyłki
pobraniowa ekonomiczna
15,00 zł
pobraniowa priorytetowa
19,00 zł

Przychody ze sprzedaży materiałów edukacyjnych i pro-life przekazuje się w całości na działalność statutową fundacji.
Biuletyn Edukacyjny Fundacji Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia.
Redaguje zespół:
Ewa H. Kowalewska (red. nacz.), Anna Lisiewicz, Małgorzata Wyszyńska, Magdalena Zdrojewska.

Adres: Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia, ul. Jaśkowa Dolina 47/1a, 80-286 Gdańsk
tel. (+48) 58 341-19-11, e-mail: poczta@hli.org.pl
strona internetowa: www.hli.org.pl

