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Każde

BEZ WYJĄTKU

Dziecko ok. 3,5 miesiąca od poczęcia

I życzę, i modlę się
o to stale,
ażeby rodzina polska
dawała życie,
żeby była wierna
świętemu prawu życia.
Jan Paweł II (Nowy Targ, 8 czerwca 1979)

Fot. L'Osservatore Romano

CZŁOWIEKIEM jest również nienarodzone

ŻYCIE LUDZKIE jest święte i nienaruszalne

dziecko: co więcej, Chrystus w sposób uprzywile
jowany utożsamia się z „najmniejszymi”
(por. Mt 25, 40); jak więc można nie widzieć
szczególnej Jego obecności w istocie jeszcze
nienarodzonej, spośród wszystkich istot prawdzi
wie najmniejszej, najsłabszej.

w każdej chwili jego istnienia, także w fazie po
czątkowej, która poprzedza narodziny. Człowiek
już w łonie matki należy do Boga, bo Ten, który
wszystko przenika i zna, tworzy go i kształtuje
swoimi rękoma, widzi go, gdy jest jeszcze ma
łym, bezkształtnym embrionem, i potrafi w nim
dostrzec dorosłego człowieka, którym stanie się
on w przyszłości i którego dni są już policzone,
a powołanie już zapisane w księdze żywota.

Jan Paweł II (Rzym, 26 stycznia 1980)

Jan Paweł II (Evangelium vitae)

I my znajdujemy się dziś w samym centrum
dramatycznej WALKI MIĘDZY „KULTURĄ
ŚMIERCI” I „KULTURĄ ŻYCIA”. Ale blask
Krzyża nie zostaje przesłonięty przez ten mrok
– przeciwnie, na jego tle Krzyż jaśnieje jeszcze
mocniej i wyraźniej, jawi się jako centrum, sens
i cel całej historii i każdego ludzkiego życia.
Jan Paweł II (Evangelium vitae)
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Dziś na nowo Polska potrzebuje ludzi, którzy
KOMPETENTNIE I ODWAŻNIE staną
w obronie życia – od poczęcia do naturalnej
śmierci. Polska potrzebuje ludzi sumienia.
Jan Paweł II (Rzym, 23 maja 1996)

Naukowcy, lekarze:

od poczęcia człowiek
Życie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia. To fakt biologiczny, medyczny, niepodwa
żalny. Przyjęcie do wiadomości tego faktu powinno u każdego, niezależnie od wyznawanego światopo
glądu, prowadzić do bezwarunkowego szacunku wobec życia każdej poczętej istoty ludzkiej.
Poniżej podano wypowiedzi naukowców i lekarzy, pochodzące z różnych publikacji.

Prof. dr med. J. Lejeune (b. kierownik Katedry Genetyki na Uni
wersytecie im. R. Descartesa w Paryżu): „Dzięki nadzwyczajnemu
postępowi techniki wtargnęliśmy do prywatnego życia płodu (...)
Przyjęcie za pewnik faktu, że po zapłodnieniu powstała nowa
istota ludzka nie jest już sprawą upodobań czy opinii. Ludzka na
tura tej istoty od chwili poczęcia do starości nie jest metafizycznym
twierdzeniem, z którym można się spierać, ale zwykłym faktem
doświadczalnym”.
(miesięcznik „Wiedza i Życie”, nr 11 z 1986, s. 8)

Prof. dr hab. med. R. Klimek (dyrektor Ginekologii i Położnictwa
AM w Krakowie, członek Komitetu Naukowego Światowej Federacji
Ginekologów, były przewodniczący Polskiego Towarzystwa Gine
kologicznego): „Człowiek rozpoczyna swoje istnienie z chwilą
połączenia się plemnika i komórki jajowej w zygotę jako nowy
układ biologiczny”.
(mat. z Międzynarodowej Konferencji
Aborcja – Przyczyny, następstwa, terapia, 2004, s. 40)

Dr nauk przyrod. R. Kurniewicz-Witczakowa: „Nowe życie – życie
Waszego dziecka – zaczyna się w momencie zespolenia ze sobą
żeńskiej komórki jajowej i męskiej – plemnika. Powstaje jedna
komórka, która zawiera wszystkie cechy przekazane przez komórki
rodzicielskie i jest ona wypadkową dwóch różnych linii dziedzictwa
oraz stanowi pod tym względem jedyny i niepowtarzalny zawiązek
nowego życia (...) Ten wielki cud natury, jakim jest zapłodnienie
(...) jest początkiem życia dziecka w łonie matki”.

Dr med. A. Marcinek: „Po
łączenie komórki jajowej
i plemnika, czyli gamety
matczynej i ojcowskiej, daje
początek odrębnemu życiu.
W wyniku zapłodnienia powsta
je w pełni genetycznie uformo
wany nowy człowiek, którego
rozwój dokonuje się w czasie
życia ludzkiego. Tak więc
embrion, płód, noworodek,
niemowlę, dziecko, dorosły,
starzec to określenia poszcze
gólnych etapów rozwoju życia
człowieka”.
(cyt za: „Służba Życiu. Zeszyty Proble
mowe”, nr I/2008, s. 2)

Doc. dr. hab. med.
K. Wiśniewska-Roszkowska:
„Człowiek jest człowiekiem
od poczęcia”.
(cyt. za „Służba Życiu. Zeszyty
Problemowe”, nr 2/2005)

(„Nasze dziecko”, red. prof. dr hab. med. J. Kopczyńska-Sikorska, Państwowy
Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1994, s. 31)

KAŻDY CZŁOWIEK MA PRAWO DO ŻYCIA – KAŻDE POCZĘTE DZIECKO TAKŻE!

www.pro-life.pl | 3

Fot. Andrzej Zachwieja

9 pierwszych miesięcy
życia dziecka
Opracowała dr nauk med. Józefa Deszczowa

Fot. Andrzej Zachwieja

Dzień 1. Życie człowieka
zaczyna się w momencie
poczęcia. W tej chwili zostają
określone takie cechy dziecka,
jak: płeć, kolor oczu, włosów
i skóry, tendencja do wysokiego
lub niskiego wzrostu, krzepkie
zdrowie lub skłonność do
pewnych chorób.

Twarz dziecka
ok. 5. miesiąca
od poczęcia

Dzień 21. Zaczyna bić serce
dziecka, kształtuje się mózg.
Tydzień 6. Tworzy się szkielet
dziecka. Funkcjonują już nerki,
płuca, wątroba i serce. Reje
struje się już fale elektromagne
tyczne wysyłane przez mózg
człowieka.
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Tydzień 9. Dziecko odczuwa
ból już niemal całą powierzch
nią ciała. Reaguje na ból jak
dorosły człowiek – odsuwa
się od źródła bólu, przesuwa
w tył, gwałtownie rusza rękami
i nogami, wykrzywia twarz.

Tydzień 10. Działają wszyst
kie organy. Ukształtowały się
nóżki i rączki. Na palcach rąk
wykształciły się linie papilarne.
Dziecko reaguje na bodźce
zewnętrzne, odczuwa ból.
Dalszy rozwój polega jedynie na
doskonaleniu pracy istnieją
cych już narządów i wzroście
człowieka.

Nóżki dziecka ok. 11.
tygodnia od poczęcia
Tydzień 17. Dziecko ćwiczy
ruchy ssące warg.

Tydzień 12. Dziecko potrafi
podkurczać nogi, obracać stopy
i prostować palce u nóg, zaci
skać piąstkę, marszczyć brwi.
Wykazuje w swoim zachowaniu
i budowie indywidualne cechy;
odczuwa i reaguje na stany
emocjonalne matki. Funkcjonu
ją już wszystkie narządy: i tak
np. wątroba wytwarza żółć,
trzustka – insulinę, a przysadka
mózgowa – hormon wzrostu.
Dziecko osiąga około 9 cm
wzrostu i 30 g wagi.

Tydzień 20. Dziecko nabywa
umiejętności funkcjonowania
w dwóch stanach: czuwania
i snu. Matka może stwierdzić, że
dziecko śpi, ma czkawkę, kopie
czy przeciąga się po spaniu.

Tydzień 16. Dziecko wykonuje
ok. 20 tysięcy ruchów w ciągu
dnia, które można zaklasyfiko
wać do kilkunastu schematów
ruchowych. Serce przepom
powuje dziennie ok. 30 litrów
krwi. Dziecko jest już wrażliwe
na smak wód płodowych. Im
słodsze wody, tym dziecko
wolniej je połyka, dokładniej
smakując, a jego serce bije
szybciej.

Tydzień 26. Przedwcześnie
urodzone dziecko jest już
w stanie przeżyć. Reaguje
wzmożonymi ruchami na nagłe
oświetlenie brzucha matki.

Tydzień 24. Między 70 tysiąca
mi komórek tkanki mózgowej
wielkości łepka od szpilki
istnieją 124 miliony połączeń.
Około 50 proc. dzieci w tej fazie
rozwoju reaguje na silny dźwięk
opóźnioną reakcją przestrachu.

Tydzień 40. Rodzi się dziecko
– po 9 miesiącach życia w łonie
matki, osiągnąwszy ciężar ciała
około 3500 g i wzrost około
54 cm.

Od poczęcia człowiek – ta prawda jest

Fot. www.pixabay.com/ PublicDomainPictures

przekazywana w encyklopediach dla dzieci, podręcznikach
szkolnych, skryptach studentów medycyny.
Wynotowano z encyklopedii
dla dzieci, podręczników szkol
nych i wydawnictw lekarskich
„Pierwsza encyklopedia” (dla
dzieci), Wyd. Delta W-Z, Warszawa
1996, str. 22:
„Niemowlęta. Mianem tym
określa się zupełnie małe dzieci.
Życie takiej istotki rozpoczyna się
z chwilą połączenia się w ciele
matki maleńkiego jajeczka z niewielką komórką pochodzącą od
ojca, zwaną plemnikiem…”.
„Mało słów dużo wiedzy. Moje ciało”
(encyklopedia dla dzieci), Wyd. Firma Księgarska
J. i K. Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki 2009, str. 4:
„Jak wyglądaliśmy, zanim się urodzili
śmy? Podczas ciąży brzuch kobiety cały czas
się powiększa, ponieważ rozwija się w nim
dziecko. Z dwóch mikroskopijnych komórek
powstaje mały człowiek (…). Na początku
ciąży nienarodzone jeszcze dziecko nazywamy
embrionem, a od trzeciego miesiąca płodem”.
Podręcznik „Przyroda wokół nas” dla klasy IV
szkoły podstawowej, E. Bobrzyńska i in., Wyd.
Kubajak, Kraków 2007, str. 202:
„Zapamiętaj! Życie ludzkie rozpoczyna się
od momentu zapłodnienia, czyli połączenia
komórki jajowej z plemnikiem”.
prof. dr hab. med. M. Troszyński, ginekolog-po
łożnik: „Rozwój człowieka zaczyna się od połą
czenia dwóch komórek – gamety żeńskiej,
czyli komórki jajowej (oocytu), i gamety
męskiej – plemnika, w akcji zapłodnienia”.
„Położnictwo. Ćwiczenia”,
Podręcznik dla studentów medycyny, PZWL,
Warszawa 2003, str. 69

Podręcznik „Biologia na czasie 2” dla liceum
ogólnokształcącego i technikum, F. Dubert i in.,
Wyd. Nowa Era, Warszawa 2013, str. 352:
„Rozwój człowieka. Rozwój osobniczy
(ontogeneza) obejmuje wielkie zmiany, które
zachodzą od chwili powstania pierwszej ko
mórki nowego osobnika, aż do jego śmierci.
Choć jest to rozwój ciągły, wyróżnia się
w nim dwa główne etapy:
yy rozwój prenatalny – od poczęcia do
narodzin,
yy rozwój postnatalny – od narodzin do
śmierci”.
Prof. dr hab. med. Andrzej Paszewski, genetyk:
„Otóż od bardzo wielu lat dokładnie wiadomo,
kiedy człowiek zaczyna swój indywidualny byt.
Momentem tym jest połączenie ludzkich ko
mórek rozrodczych, czyli gdy powstaje zygota,
z której w sposób ciągły rozwija się organizm
człowieka według własnego programu gene
tycznego (…). Tak więc, jeśli ktoś ma kłopot
z odpowiedzią na pytanie, kiedy powstaje
człowiek, niech uzupełni swoją wiedzę, bo o nią
tu chodzi – wiedzę, która w tej sprawie ma taki
sam stopień pewności jak to, że Ziemia jest
okrągła”. „Rzeczpospolita” (7 czerwca 2015)
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Każdy człowiek ma prawo do życia, każde poczęte dziecko także

W odpowiedzi na wątpliwości...
W oparciu o fakt naukowy, iż człowiekiem jest się od poczęcia i logicznie
wynikające z tego faktu stwierdzenie, że aborcja jest zabójstwem człowieka,
można podważyć wszystkie argumenty za tzw. przerywaniem ciąży.
Kobieta ma prawo do
wolności w decydowa
niu o swym losie.
Tak, należy uznać wolność
decyzji każdego człowieka,
ale trzeba z całą mocą przy
pomnieć, że nie ma wolności
bez odpowiedzialności i re
spektowania praw innych.
Wolność każdego człowieka
jest ograniczona prawem
innego człowieka: kobieta
ma prawo do wolności, ale
poczęte dziecko, jak każdy
człowiek, ma prawo do życia.
Nie można się zgodzić na
udzielenie nawet matce „wol
ności” zabijania jej własnych
dzieci.

Kobieta ma prawo do
własnego ciała?
Nie urodzone dziecko nigdy nie
jest częścią organizmu matki
(matka i dziecko posiadają różne
struktury genetyczne, często
także i inne grupy krwi). Dziecko
poczęte jest nową, odrębną istotą
ludzką, nie narodzonym jeszcze
potomkiem tej kobiety, a matka
nie ma żadnego prawa decydować
o pozbawieniu życia swego dziec
ka na jakimkolwiek etapie jego roz
woju (kobieta ma natomiast prawo
w sposób odpowiedzialny plano
wać poczęcie swego dziecka).
Jak niedorzeczny jest to slo
gan – narzucany przez media
w okresie PRL-u, a ostatnio
także przez środowiska lewicowe
i feministyczne – może się każdy
naocznie przekonać, obserwując
na USG nienarodzone dziecko. Czy
normalna kobieta może mieć: dwie
głowy, cztery ręce, cztery nogi?

Nie można zmuszać ko
biety do macierzyństwa.
Jest to całkowicie słuszne
stwierdzenie, ale zwolennicy
bezkarności zabijania zupeł
nie błędnie wykorzystują je
w swojej propagandzie prze
ciw ustawie z 7 I 1993 roku,
która zawiera zakaz zabijania
poczętych dzieci, a nie nakaz
macierzyństwa. Życie dziecka
rozpoczyna się w momencie
poczęcia – w tym samym mo
mencie kobieta staje się matką
i rozpoczyna się jej macie
rzyństwo.
Ustawa ma chronić życie
poczętego już dziecka, a więc
także chronić jedynie kon
tynuację rozpoczętego już
wcześniej macierzyństwa.
Kobieta – matka poczętego
dziecka – staje jedynie przed
decyzją, czy kontynuować swe
macierzyństwo czy je prze
rwać; wyrażając to inaczej,
staje przed dylematem: czy
być matką żyjącego, urodzo
nego dziecka, czy też matką
zabitego dziecka.
(WT)

Każdy człowiek ma prawo do życia,
każde poczęte dziecko także
66

Fot.: Bogdan Marciniak

Bardzo krótko o tym, dlaczego tzw. wyjątki
naruszają elementarne zasady sprawiedliwości
W ustawie chroniącej życie z 7 stycznia 1993 r. zapisano trzy
tzw. wyjątki – bezkarność aborcji, gdy:
1.

Ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety
ciężarnej,

2.

Badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wska
zują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwra
calnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby
zagrażającej jego życiu,

3.

Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała
w wyniku czynu zabronionego.

Ad 1. Nie można zgodzić się na uzyskanie ewentualnej
poprawy zdrowia jednego człowieka kosztem śmierci
innego człowieka...
Ad 2. Nie może poważna choroba czy niepełnosprawność
nienarodzonego człowieka stanowić „podstawy” prawnej
do jego zabicia...
Ad 3. Jakże niesprawiedliwy i irracjonalny jest ten zapis.
Poczęte dziecko może zostać zabite „tylko” dlatego, że ojciec
jest podejrzany o przestępstwo, np. gwałt. Absolutnie niewinne
nienarodzone dziecko ma być skazane na karę śmierci –
aborcję, a ojciec dziecka, gdy faktycznie popełnił przestępstwo,
wyrokiem sądu zostanie skazany na karę kilku lat więzienia?
Dodajmy, że według rządowych statystyk w ostatnich 5 latach
skorzystano w Polsce z tego „wyjątku” sześć razy!

„Badania przeprowadzone przez Elliot Intitute (USA)wykazały,
że 70% ofiar gwałtu wybiera urodzenie dziecka zamiast aborcji
(nawet, gdy jest łatwo dostępna). Żadna z kobiet, które zdecy
dowały się na urodzenie dziecka, nie żałowała tej decyzji. Z kolei
78% kobiet, które dokonały aborcji uważa, że było to złe rozwią
zanie. Podobne są wyniki badań dr Sandry Makhorn (badania
te opisane są w książce pod redakcją Mall D., Watts W. F.: „The
Psychological Aspects of Abortion”) – 75 do 80% ofiar gwałtu
nie wybiera aborcji, lecz decyduje się na urodzenie dziecka w ten
sposób poczętego” („Głos dla Życia”, nr 2/2016).

Świadectwo:
„W swojej pracy terapeutycznej
dane mi było spotkać kobietę,
która jako młoda dziewczy
na, panna, została brutalnie
zgwałcona. Obwiniała za to
siebie, chociaż obiektywnie nie
było w tym żadnej jej winy. Nie
powiedziała o tym nikomu…
W samotności przeżywała
dramat pogwałcenia godności.
Obawiała się najbardziej tego,
że może być w ciąży. Jej obawy
się potwierdziły. Znowu dramat:
co powiedzą rodzice, na pewno
ją odrzucą, jakie będzie jej
życie? Nie zdecydowała się na
aborcję ze względów religij
nych, ale miała nadzieję, że nie
donosi ciąży. Urodziła córeczkę.
Chciała stworzyć „prawdzi
wą, pełną rodzinę” dla swej
córki, córki coraz bardziej
akceptowanej i kochanej.
Związała się z mężczyzną, zaszła
w ciążę – nieplanowaną. Ojciec
poczętego dziecka widział tylko
jedno rozwiązanie: aborcję. Ona
zgodziła się na zabieg. Po kilku
miesiącach mężczyzna opuścił
ją i córeczkę. Nasiliły się jej
problemy: depresja, myśli sa
mobójcze, alienacja. W trakcie
terapii w psychodramatycznej
konfrontacji ze sprawcą gwałtu
ona, ku zaskoczeniu wszystkich,
podziękowała jemu za to, że
„dał” jej dziecko, że dał Kogoś
– Kogo może kochać i kto ją
prawdziwie kocha. O wiele
trudniej było jej poradzić sobie
z aborcją, której dokonała”.
Maria Jakimiuk, psycholog
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Ku refleksji
Dr inż. Antoni Zięba
– prezes Polskiego
Stowarzyszenia
Obrońców Życia
Człowieka

Po raz pierwszy w dziejach naszego narodu zezwolono polskim kobietom
na praktycznie nieograniczone „przerywanie ciąży” 9 III 1943 r. Zrobił to
okupant hitlerowski w okresie największych zmagań naszego Narodu z hi
tlerowskim najeźdźcą; żeby sprawa była do końca jasna, należy dodać, że
w tym czasie, kiedy hitlerowcy zezwolili Polakom na tzw. przerywanie ciąży,
Niemkom to było nadal zabronione pod karą śmierci.
I drugi fakt: dokładna data uchwalenia „aborcyjnej ustawy”: 27 IV 1956 r., a zmiana
polityki wewnętrznej w PRL, zwana polskim Październikiem lub odwilżą gomułkowską,
nastąpiła w październiku 1956 r. Stąd jakże prosty wniosek i jednoznaczne określenie:
ustawa aborcyjna była ustawą stalinowską, z okresu błędów i wypaczeń, najczarniejszego
okresu naszej powojennej historii.
I niechaj nikt, ale to naprawdę nikt, kto chociaż w części poczuwa się do tego, że jest
człowiekiem wierzącym, że jest chrześcijaninem, niechaj nigdy nie próbuje stawiać wyżej
praw hitlerowskich i stalinowskich nad prawo Boże: "Nie zabijaj"!

Martin Bormann
– hitlerowski zbrod
niarz wojenny

„...obowiązkiem Słowian jest pracować dla nas. Płodność Słowian jest nie
pożądana. Niech używają prezerwatyw albo robią skrobanki – im więcej tym
lepiej. Oświata jest niebezpieczna”.
(cyt. za: J. Heydecker, J. Leeb, „Trzecia Rzesza w świetle Norymbergi – bilans tysiąclecia”,
Książka i Wiedza, Warszawa 1979)

Ronald Reagan
– prezydent USA

„Abraham Lincoln uważał, że nie moglibyśmy przetrwać jako wolny kraj, gdy
by jedni ludzie mogli decydować, że inni nie dorastają do wolności i dlatego
powinni być niewolnikami. Podobnie my nie możemy przetrwać jako wolny
naród, gdy jedni ludzie mogą decydować, iż inni nie dorastają do tego, aby żyć i dlatego
powinni być zabici przed narodzeniem lub nawet tuż po narodzeniu”.
(R. Reagan, „Abortion and the conscience of the nation”, T. N. Publishers, New York 1984)

Bł. Matka Teresa
z Kalkuty

„Aborcja zabija pokój, miłość i godność rodzinną. Dlatego tak ważna jest
jednocząca siła rodzinnej modlitwy. Ognisko domowe, w którym ludzie się
modlą – pozostaje zjednoczone... Aborcja niszczy, zabija. Każde dziecko jest
stworzone przez Boga i przeznaczone do wielkich spraw. Dziecko ma prawo do życia.
Jeśli matka ma prawo zabijać swoje własne dziecko, to czyż nie mogą czynić tego inni
ludzie wobec siebie nawzajem?”.
(cyt. za: „Testament Matki Teresy z Kalkuty”, Verbinum, Warszawa 1998)

„Klasycy” marksizmu-leninizmu opowiadali się za „wolnością” kobiet, legalizacją aborcji. Ludobójca
Lenin pisał: „domagać się bezwarunkowego zniesienia wszystkich ustaw ścigających sztuczne poro
nienia”.
(cyt. za: W. I. Lenin, „Dzieła”, Książka i Wiedza 1950, tom 19, str. 321)

Związek Sowiecki już w 1920 r. jako pierwszy kraj na świecie w XX w. zalegalizował zabijanie niena
rodzonych dzieci. Pytamy: dlaczego w III RP postkomuniści i feministki chcą drogą ustaw państwo
wych narzucić Polakom realizację dyrektywy komunistycznego zbrodniarza W. I. Lenina – legalizację
aborcji?
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Przerywanie ciąży,
aborcja zabójstwem człowieka
 r hab. med. Kinga
D
Wiśniewska-Roszkowska
(ginekolog):
„Pisząc o tym zabiegu w popu
larnych broszurach używa się
medycznego określenia „jajo
płodowe”, „usunięcie części
jaja” itp., co sprzyja rozpo
Serce człowieka zaczyna bić w 3. tygodniu od poczęcia. Powyżej
wszechnianemu mniemaniu,
EKG zarejestrowane w 8. tygodniu życia.
że to jakieś jajo czy jakaś
(L. Stern, J. Lind, E. Kaplan: „Direct Human Foetal Electrocardiography”
„galaretka” – w żadnym razie
Biol. Neonat. nr 3/1961)
nie człowiek. Trzeba tu wyja
śnić, że nazwa „jajo płodowe”
oznacza płód wraz z narządami
zewnętrznymi (łożysko, błony
płodowe), które umożliwiają
mu życie w macicy i nazwa ta
obowiązuje przez całe dziewięć
miesięcy ciąży. Natomiast
sam płód (zwany na początku
Mózg dziecka zaczyna się kształtować od 3. tygodnia po poczęciu. Po ciąży zarodkiem) już w trze
cim tygodniu życia przybiera
wyżej zapis fal elektromagnetycznych (EEG) dokonany w 6. tygodniu
kształty wyraźnie ludzkie, a pod
życia dziecka.
(W. Borkowski, R. Bernstein: koniec trzeciego miesiąca jest
„Electroencephalography of the Fetus” Neurology nr 5/1955) już dobrze rozwiniętym małym
człowiekiem – wrażliwym
i czującym, liczącym 9–10 cm
wzrostu. Tego malca przy
skala 1:1
sztucznym poronieniu miażdży
się i rozszarpuje na kawałki bez
żadnego znieczulenia czy uśpie
nia, które stosuje się choćby
u zabijanych psów i kotów.
Dla tego małego, całkowicie
bezbronnego człowieka nie ma
żadnej litości i względów”.
Wierny rysunek dziecka ok. 3 miesiące od poczęcia
(„Everyone biography” Human Life International, Geitherburg, USA, 1986)
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Skutki aborcji
dla zdrowia kobiety
„Kobiety powinny być świadome, jakie ryzyko nie tylko dla ich zdrowia, ale także
dla ich przyszłego potencjału reprodukcyjnego powoduje przerwanie ciąży” – podkreślają autorzy artykułu opublikowanego w „International Journal of Obstetrics
and Gynaecology” (P.S. Shah, J. Zao, Induced termination of pregnancy and low
birthweight and preterm birth: a systematic review and meta-analyses, 2009).
Odległe w czasie skutki aborcji dotyczą nie tylko samej kobiety, ale również zdrowia
jej dzieci urodzonych w wyniku kolejnej po aborcji ciąży.
POWIKŁANIA BEZPOŚREDNIE:
krwotok, uszkodzenie macicy, zakaże
nie występują z częstością 5–6 proc.
Najczęstszym powikłaniem związa
nym z chirurgicznym przerwaniem
ciąży jest infekcja narządu rodnego
(w 49 proc. przypadków) oraz mied
nicy, aż do zapalenia otrzewnej.
(prof. zw. dr hab. n. med. Radzisław Sikorski,
„Służba Życiu" nr 5/2000)

DO PÓŹNIEJSZYCH NIEPOWODZEŃ
PROKREACJI, które można łączyć
z zabiegiem przerwania ciąży należą:
niepłodność, poronienie samoistne,
poród przedwczesny (francuskie
badania z 2005 r. mówią o 70-pro
centowym wzroście ryzyka – por.
The British Journal of Obstetrics and
Gynecology), urodzenie martwego
dziecka (5-krotny wzrost śmiertelno
ści okołoporodowej), inne powikłania
ciąży i porodu, a także wzrost wad
wrodzonych u później rodzonych
dzieci.
Powikłania po zabiegu przerwania
ciąży można podzielić na bezpośred
nie, występujące do kilku tygodni po
aborcji, i odległe w czasie.
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(prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan,
„Służba Życiu" nr 5/2000)

RYZYKO MARTWYCH URODZEŃ
W PRZYSZŁYCH CIĄŻACH
Ponad trzykrotnie większe (3,3) ryzyko martwego urodzenia
w kolejnej ciąży zaobserwowano w Niemczech u młodocianych
kobiet, które przeszły aborcję (w porównaniu z kobietami
w tym samym wieku, które nie przerwały ciąży). Badaniami
przeprowadzonymi w dolnej Saksonii w Niemczech w latach
1990–1999 objęto prawie 9 000 kobiet. W tych samych bada
niach stwierdzono także 2,2 razy większe ryzyko przedwcze
snego urodzenia i 2,7 razy większe ryzyko urodzenia dziecka
z bardzo niską masą urodzeniową. W porównaniu z młodocia
nymi kobietami, które nie rodziły, ryzyko umieralności około
porodowej było 1,8 razy większe, a umieralności noworodków
było 4,6 razy większe u kobiet, które doświadczyły wcześniej
aborcji.
(B. Reime, B.A. Schücking, P. Wenzlaff, Reproductive outcomes
in adolescents who had a previous birth or an induced abortion compared to
adolescents’ first pregnancies, „BMC Pregnancy and Childbirth”, 2008)

RYZYKO PORONIENIA W PRZYSZŁYCH CIĄŻACH
Badania brytyjskie przeprowadzono wśród ponad 6000 kobiet.
Badacze stwierdzili, że przebyta aborcja zwiększa o 63% ryzyko
poronienia w pierwszym trymestrze kolejnej ciąży.
(N. Maconochie, P. Doyle, S. Prior, R. Simmons, Risk factors for first
trimester miscarriage – results from a UK-population-based case-control
study, w: „An International Journal of Obstetrics and Gynaecology”, 2007)

Aborcja nie tylko niszczy życie poczętego dziecka,
ale także zdrowie, a czasem życie matki!

Aborcja a zdrowie
psychiczne kobiety
Zaburzenia psychiczne spowodowane aborcją określane są nazwą syndromu postaborcyjnego.
Są one równie groźne jak następstwa fizyczne przerywania ciąży, często jednak kobiety nie poddają
się leczeniu i są pozostawione same sobie z tym ciężkim urazem psychicznym.

Broniąc życia poczętego
dziecka, chronimy jednocze
śnie kobietę-matkę przed
groźnymi konsekwencjami,
jakie powoduje aborcja.

Jasnogórski Telefon
Zaufania służy infor
macją, radą, pomocą
codziennie w godz.
20.00–24.00
(34) 365 22 55

Fot. W. Płaneta

Kościół nie tylko naucza, ale
i niesie konkretną pomoc,
m.in. poprzez domy samotnej
matki. Informację o możliwo
ści pomocy można uzyskać
w referatach duszpasterstw
rodzin kurii diecezjalnych na
terenie całego kraju i w Krajo
wym Duszpasterstwie Rodzin
w Warszawie: (22) 838 92 59
(10.00–15.00)

Cierpienie kobiet po aborcji jest realnym klinicznym proble
mem. Jednym z ważniejszych wśród najnowszych badań
naukowych na ten temat jest metaanaliza opublikowana
w 2011 r. przez prof. Priscillę K. Coleman w „British Journal
of Psychiatry”. Metaanaliza obejmowała 22 studia naukowe
z lat 1995–2009, przeprowadzone łącznie wśród 877 181
badanych osób, z których 163 831 dokonało aborcji. Wynika
z niej, że przebyta aborcja zwiększa o 81% ryzyko wystą
pienia problemów ze zdrowiem psychicznym, a w 10%
przypadków stanowi ich bezpośrednią przyczynę.
(Abortion and mental health: quantitative synthesis and analysis
of research published 1995–2009, „The British Journal of Psychiatry”,
Vol. 199, s. 180–186)

„Zadaniem Kościoła jest nie tylko teoretyczne
głoszenie świętości życia, prawa do życia niena
rodzonych, lecz także praktyczna obrona tego
prawa. Istnieje pilna potrzeba podejmowania
konkretnych inicjatyw mających na celu
udzielanie pomocy samotnym matkom,
dziewczętom w ciąży, które wahają się,
czy urodzić dziecko.
Trzeba modlić się, aby każde poczęte
dziecko mogło być dzieckiem z radością
oczekiwanym".
Bł. ks. Jerzy Popiełuszko
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Polska będzie tylko wówczas żyła, gdy będą żyły polskie, poczęte, a jeszcze nie narodzone dzieci!

Niech żyje Polska!
Zofia Kossak-Szczucka pisała:
„Wszyscy mamy zrozumienie i poczucie gorącej odpowiedzialności, że musimy ratować życie niena
rodzonych dzieci. Składana ustawicznie hekatomba niewinnych ofiar, wśród których znajdowali się
zapewne, obok ludzi przeciętnych, geniusze, wielcy przywódcy narodu, artyści, myśliciele, uczeni –
zubożyła naród w sposób nie dający się naprawić”.
(„Słowo Powszechne”, 23 marca 1958)

Dr Samuel Taub poznał oficera
Karola Wojtyłę, urzędnika Po
wiatowej Komendy Uzupełnień.
Karol Wojtyła senior i jego żona
Emilia Wojtyłowa z Kaczorow
skich mieli syna Edmunda,
który urodził się w Krakowie
w 1906 r. Kolejne dziecko Woj
tyłów – córka Olga urodziła się
i zmarła 7 lipca 1914 r. Śmierć
była wynikiem komplikacji popo
rodowych. Kolejna ciąża p. Emilii
okazała się bardzo zagrożona,
ryzykowna dla jej zdrowia i ży
cia. Emilia Wojtyłowa, będąca
pod opieką lekarza ginekologa,
była namawiana do aborcji.
Państwo Wojtyłowie skorzystali
z konsultacji z innym lekarzem
– właśnie Samuelem Taubem,
który podjął się prowadzenia
pacjentki. Zagwarantował
matce i dziecku swoją opiekę,
dając odpowiednie wskazówki
medyczne, aby doprowadzić
do szczęśliwego rozwiązania.
I tak się stało. 18 maja 1920 r.
przyszedł na świat Karol Wojty
ła junior, późniejszy papież Jan
Paweł II.
(W. Złotek, „Żydowski lekarz uratował
Papieża”, „Niedziela” nr 25/2014)
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To bohaterskie matki ocaliły życie swych nienarodzonych dzieci –
wielkich Polaków: św. Jana Pawła II i wielkiego patrioty Jana-No
waka Jeziorańskiego. Kierowane wielką miłością macierzyńską,
bojaźnią Bożą, ryzykując własnym życiem, wbrew radom lekarzy
powiedziały „tak” życiu swych dzieci. To ich miłości, odwadze i uf
ności Opatrzności Bożej zawdzięczamy życie i dokonania św. Jana
Pawła II i wybitnego patrioty Jana Nowaka-Jeziorańskiego.
Warto w tym miejscu przywołać informację z Wielkiej Brytanii
odnośnie do błędnych diagnoz lekarskich, będących „wskazaniem”
do aborcji. Czasopismo „Independent” (23.05.2006) opublikowa
ło wyniki badań medycznych – przeprowadzonych na zwłokach
3000 nienarodzonych dzieci. Badania te dowiodły, że tylko 39%
prenatalnych diagnoz medycznych, które stanowiły „prawne”
przesłanki aborcji, było prawidłowych…! (AZ)

Jan Nowak-Jeziorański
Swoim charakterystycznym głosem opo
wiadał o swojej mamie. – Zawsze była
bardzo chorowita – stwierdził. I mówił
dalej: „Pewnego roku rozpoznano u niej
początki gruźlicy. A na to nałożył się fakt,
że była w ciąży. Rada lekarzy orzekła, że
powinno się płód usunąć, bo jeśli nawet
go donosi i urodzi, to na pewno po wysił
ku związanym z ciążą zapadnie na galopującą gruźlicę, a to ozna
czało niechybną śmierć. Zresztą i urodzone dziecko z pewnością
będzie zakażone gruźlicą. Moja Mama, jako osoba bardzo religijna,
stwierdziła, że bardziej trzeba słuchać Pana Boga niż ludzi i że jeśli
będzie musiała umrzeć, to umrze, ale dziecka nie usunie. Urodziłem
się, a ona nie była potem nigdy chora, nawet na grypę. Dożyła 95
lat i była zawsze bardzo szczęśliwa. Tak, to… cud narodzin”.
Fragment jednego z ostatnich wywiadów z Janem Nowakiem-Jeziorańskim
Jan Nowak-Jeziorański zmarł w wieku 91 lat w 2005 r.
(Za: „Sprawy Rodziny”, nr 69/1/2005)

Fot. Wikimedia Commons

Święty Jan Paweł II

Obrona życia poczętych dzieci to nie sprawa światopoglądu czy
ideologii – to fundamentalny, ogólnoludzki imperatyw etyczny.
Uzasadnienie prawa do życia:

Stefan kard. Wyszyński:
„Tam, gdzie chodzi o obronę życia
nienarodzonych, nie trzeba odwoływać
się do problemu wiary czy niewiary,
wystarczy być człowiekiem”.
(Częstochowa, 15.VIII.1972 r.)

Święty Jan Paweł II:
„Mimo wszelkich trudności i niepewności każdy człowiek
szczerze otwarty na prawdę
i dobro może dzięki światłu rozumu i pod wpływem
tajemniczego działania łaski rozpoznać w prawie natu
ralnym wypisanym w sercu (por. Rz 2, 14–15) świętość
ludzkiego życia od poczęcia aż do kresu oraz dojść do
przekonania, że każda ludzka istota ma prawo oczekiwać
absolutnego poszanowania tego swojego podstawowego
dobra. Uznanie tego prawa stanowi fundament współży
cia między ludźmi oraz istnienia wspólnoty politycznej”
(encyklika Evangelium vitae, nr 2).

Życie człowieka zaczyna się w momencie
poczęcia. To fakt naukowy, medyczny,
niepodważalny, dzisiaj tak oczywisty, że
podawany w podręcznikach dla dzieci
do V klasy szkoły podstawowej. Jeżeli
życie człowieka zaczyna się w momen
cie poczęcia, to przerwanie tego życia,
zniszczenie tego życia obojętnie w jaki
sposób, obojętnie jaką metodą, obojętnie
czy to będzie dzień, tydzień, miesiąc, trzy
czy siedem miesięcy po poczęciu, będzie
zawsze zniszczeniem życia człowieka,
czyli mówiąc krótko – zabójstwem. Żadne
stanowione przez parlament prawo nie
może „zezwalać” na bezkarne zabijanie
absolutnie niewinnych i skrajnie bezbron
nych ludzi – poczętych dzieci.

Definicja aborcji:
Przerwanie życia człowieka w jego przedziale – od poczęcia do urodzenia główki
dziewięciomiesięcznego dziecka.
Trzeba zauważyć, że w uzasadnieniu prawa
do życia poczętych dzieci nie ma odwołania do
żadnych religijnych przekonań, jest przywołanie
faktu naukowego: życie rozpoczyna się w mo
mencie poczęcia i krótki logiczny wywód oraz
przywołanie fundamentalnego nakazu moralnego:
nie wolno zabijać niewinnych ludzi!
Jak głęboko niesprawiedliwe i irracjonalne są
„prawa” proaborcyjne, wprowadzone np: w USA
i większości państw UE.
W USA – 22 stycznia 1973 r. – decyzją Sądu
Najwyższego „zalegalizowano” zabijanie nawet
dziewięciomiesięcznych, nienarodzonych dzieci
(praktycznie bez ograniczeń).
Krótko wykażemy straszliwą absurdalność
tej sytuacji: dziecko narodzone jest chronione
prawem: np. siedmiomiesięczny wcześniak
w inkubatorze ma zapewnioną prawną ochronę
życia – jak każdy dorosły Amerykanin – związaną
z surową sankcją karną. Dziewięciomiesięczne,

nienarodzone dziecko w łonie matki „może” być
okrutnie zabite, bez żadnego znieczulenia i jest to
zgodne z „prawem”. To barbarzyństwo popiera
prezydent B. Obama i tzw. „elity” prawnicze
i medialne.
W UE większość państw wprowadziła barba
rzyńskie, proaborcyjne ustawodawstwo „dopusz
czające” zabijanie nawet dziewięciomiesięcznych,
nienarodzonych dzieci. UE w imię szacunku dla
życia człowieka zniosła karę śmierci; eliminacja
kary śmierci to warunek przyjęcia do Unii.
Jakiż irracjonalizm, nielogiczność: najokrut
niejszy seryjny morderca – w imię szacunku dla
życia – nie dostanie kary śmierci, ale absolutnie
niewinny, bezbronny człowiek – nienarodzone
dziecko – poprzez aborcję dostaje wyrok śmierci.
Te wyroki śmierci są masowo w UE wydawane
i wykonywane…
dr inż. Antoni Zięba
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Każde dziecko poczęte

także wówczas, gdy kontynuacja ciąży może 		
Prof. dr hab. med. Bogdan Chazan:

„Lekarze powinni w swoim postępowaniu kierować się najnowszą wiedzą, która inaczej niż kilka lat wcześniej stawia
problem zagrożenia dla zdrowia i życia
chorej kobiety będącej w ciąży.
W wielu przypadkach donoszenie ciąży do ter
minu porodu lub chociaż do momentu uzyskania
dojrzałości dziecka do życia pozałonowego jest
możliwe bez dodatkowego ryzyka dla matki. Po
łożnictwo jest unikalną dziedziną medycyny, gdzie
lekarz opiekuje się jednocześnie dwiema osobami:
matką i nienarodzonym dzieckiem. Ciąża i poród
u większości kobiet przebiegają bez zakłóceń, ro
dzi się zdrowe dziecko. Macierzyństwo najczęściej
nie łączy się wówczas z istotnym zagrożeniem dla
zdrowia czy życia matki. Nie zawsze tak się dzieje.
Przebieg ciąży czy porodu jest czasem kompliko
wany przez powikłania.

Postęp wiedzy i technologii medycznej
sprawia ponadto, że macierzyństwo stało
się osiągalne dla kobiet chorych, które
przedtem były takiej szansy pozbawione.
Istniejąca przedtem lub pojawiająca się choroba
może być przyczyną powikłania ciąży, zagroże
nia dla matki i co za tym idzie dla dziecka, lub
tylko dla dziecka. Trzeba jednak podkreślić, że
współczesna medycyna potrafi tym zagrożeniom
zapobiec, zmniejszyć stopień niebezpieczeństwa
lub je usunąć. Nauczyliśmy się utrzymać przy ży
ciu bardzo niedojrzałe noworodki i zapewnić coraz
większej ich liczbie prawidłowy lub w niewielkim
tylko stopniu zakłócony rozwój. Pozwala to na
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podejmowanie wcześniejszej decyzji o ukończeniu
ciąży, jeżeli to jest wskazane w interesie zdrowia
czy życia matki i jednocześnie zapewnić przeżycie
dziecka. Coraz częściej okazuje się, że przerwanie
ciąży łączy się z podobnym lub nawet większym
ryzykiem dla zdrowia i życia matki niż przedłuże
nie ciąży do momentu osiągnięcia przez dziecko
zdolności do życia poza organizmem matki. Nie
tak dawno jeszcze uważano, że nowotwór złośliwy
rozwija się w organizmie kobiety będącej w ciąży
szybciej niż u nieciężarnej. Obecnie nie znajduje
się przekonywujących dowodów wskazujących, że
ciąża wpływa niekorzystnie na biologię, naturalną
historię, prognozę lub leczenie nowotworów.
Oczywiście lekarz opiekujący się kobietą i planu
jący leczenie pacjentki powinien brać pod uwagę
stopień rozwoju dziecka i jego zdolność do życia
poza macicą matki, ale jednocześnie nie jest pod
presją upływającego czasu, może podjąć decyzję
o podjęciu definitywnego leczenia nieco później.
Zdaniem wyżej cytowanych autorów, w większo
ści przypadków nowotworów złośliwych choroba
nie wpływa niekorzystnie na rozwój płodu. Częst
szym zagrożeniem może być toksyczne oddziały
wanie stosowanych metod leczenia.

Kontynuacja ciąży u większości
chorych nie jest związana z przyspie
szeniem rozwoju nowotworu, a więc
wykonanie procedury aborcji nie przy
nosi korzystnych efektów dla zdrowia
matki. Konieczna jest ciągła, dokładna
obserwacja w każdym przypadku cho
roby i podejmowanie w porozumieniu
z pacjentką decyzji”.

ma prawo do życia;

		

ewentualnie powodować pogorszenie zdrowia matki.
Z zasadniczych etycznych względów
jest niedopuszczalne zestawienie
ewentualnego zagrożenia/pogorszenie zdrowia jednego człowieka
– matki z życiem nienarodzonego
dziecka.
W ustawie z 7 I 1993 roku, w artykule zapi
sano taki „wyjątek”, że aborcja jest legalna,
gdy „ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub
zdrowia kobiety ciężarnej”. Taki zapis jest
rażąco błędny, gdyż w jednym artykule ze
stawiono zdrowie matki i życie dziecka oraz
życie matki i życie dziecka.

Fot. Magdalena Guziak-Nowak

Zdrowie człowieka jest wartością, ale życie
człowieka – także nienarodzonego – jest
nieporównywalnie wyższą. W żadnym
wypadku nie można poświęcić życia jednego
człowieka dla poprawy zdrowia drugiego
człowieka.

Jasnogórski Telefon Zaufania
(34) 365 22 55
codziennie 20.00–24.00

Można uratować
matkę i dziecko
Dr Elyce Cardonick, amerykańska lekarka – spe
cjalistka medycyny prenatalnej z Cooper University
Hospital w New Jersey, potwierdziła w trakcie swoich
badań, że poczęte dzieci matek, u których stwierdzono
chorobę nowotworową, są zupełnie bezpieczne pod
warunkiem, że zastosowanie chemioterapii zostanie
odłożone do czasu upływu pierwszych trzech miesięcy
życia płodowego dziecka. (za: Life Site – 13.04.2006)

Usunięcie wszystkich trzech tzw. wyjątków
z ustawy chroniącej życie nienarodzonych
dzieci z 7 stycznia 1993 r., w tym gdy ciąża
stanowi zagrożenie dla życia kobiety cię
żarnej, nie wyeliminuje prawnej możliwości
ratowania zagrożonego życia matki, nawet
kosztem życia nienarodzonego dziecka,
zgodnie z zapisem art. 26 kodeksu karnego
o „stanie wyższej konieczności”. Wybitni
lekarze ginekolodzy, położnicy twierdzą,
że takie przypadki zdarzają się niezwykle
rzadko.
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Każde poczęte dziecko ma
prawo do życia. Także chore
i niepełnosprawne!

Dziecko jako pacjent

Dzisiaj każdy człowiek dobrej woli
winien domagać się i wspierać dzia
łania do wyeliminowania tych tzw.
wyjątków i zapewnienia prawa do
życia każdemu poczętemu dziecku.
Głęboko nieetyczne jest prawo,
które dopuszcza zabicie poczętego
dziecka z powodu jego poważnej
choroby czy niepełnosprawności.

z Konwencji Praw Dziecka ONZ (1989 r.):
„Dziecko, z uwagi na swoją niedojrzałość psychiczną
oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski,
w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak
i po urodzeniu”.

Jak może aborcjonista – lekarz
proponować eliminację choroby,
niepełnosprawności poprzez
zabicie pacjenta?
Jakież to barbarzyństwo.
Chore, niepełnosprawne dziecko
należy leczyć, otoczyć szczególną
troską przed i po urodzeniu, wspo
magać – także finansowo – jego
rodziców.
Pomyślmy, do czego byśmy doszli,
gdyby ustawodawcy i lekarze po
stwierdzeniu naszej – ludzi naro
dzonych – poważnej choroby czy
niepełnosprawności proponowali
zabójstwo!

Prof. dr med. J. Aleksandrowicz (przew. Komisji Ochrony
Zdrowia O/PAN w Krakowie, b. wiceprzew. Światowej Akademii
Nauki i Sztuki):
„Logicznie rzecz biorąc, przedmiotem oddziaływania
medycznego w przypadku kobiety ciężarnej jest nie jeden
organizm, ale dwa organizmy, w zupełnie różnych stadiach
rozwoju”.
Prof. dr hab. med. Z. Słomko (kierownik Kliniki Perinatologii
AM w Poznaniu, konsultant WHO):
„Perinatolog znajduje się w szczególnej sytuacji, tj. winien
rozpatrywać konsekwencje podejmowanych decyzji w od
niesieniu do zdrowia lub życia matki oraz nienarodzonego
dziecka. (...) nienarodzone dziecko jest w takim samym
stopniu uprawnione do ochrony jak człowiek dorosły”.
Prof. dr hab. med. R. Klimek (dyrektor Instytutu Ginekologii
i Położnictwa AM w Krakowie, członek Komitetu Naukowego
Światowej Federacji Ginekologów):
„Matka i płód nie mogą być traktowane jako pojedyncza
biologiczna jednostka, ale jako dwoje różnych pacjentów”.

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka jest
organizacją pożytku publicznego. Prowadzimy działalność
edukacyjną, charytatywną, wychowawczą i naukową
służącą obronie życia człowieka od poczęcia do naturalnej
śmierci.
Cele statutowe Stowarzyszenia realizujemy przez dzia
łalność wydawniczą, lobbingową oraz charytatywną.
Święty Jan Paweł II wielokrotnie przyjmował na audien
cjach prywatnych dr. inż. Antoniego Ziębę – prezesa Sto
warzyszenia i błogosławił obrońcom życia. Również Ojciec
Święty Franciszek jest zaangażowany w sprawy obrony
życia. Międzynarodowe spotkanie z obrońcami życia odbyło
się 15–16 czerwca 2013 r. Po Eucharystii Papież spotkał
się z kilkudziesięcioma działaczami pro-life z całego świata.
Polskę reprezentowali Anna Dyndul i Antoni Zięba.
Fot. Fotografia Felici
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Program Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci
„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci
moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.
(Mt 25,40)

„Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam,
tylko wierzcie, że otrzymacie”.
(Mk 11,24)

„I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, 
żeby była wierna świętemu prawu życia”.
(Św. Jan Paweł II, Nowy Targ, 8.06.1979)

W roku 35-lecia naszej Krucjaty, w duchu
wdzięczności za ogrom łask udzielonych dziełu
obrony życia człowieka, ufni we Wszechmoc Trójjedynego Boga i przemożne Wstawiennictwo Matki
Bożej, proponujemy wspólną modlitwę w następujących intencjach:

Uczestnik Krucjaty zobowiązuje się do modlitwy
w powyższych intencjach przez jeden rok:

przebłagalnej: za grzechy przeciw życiu człowieka,
popełnione w naszej Ojczyźnie,

yy uczestniczyć, raz w miesiącu, w dzień powszedni we Mszy Świętej z przyjęciem Komunii
Świętej. Chorzy, osoby w podeszłym wieku,
które nie mogą uczestniczyć we Mszy św.,
proszone są o ofiarowanie cierpienia w intencji
obrony życia.

dziękczynnej: za wielkie dobro, jakiego doświadczyliśmy, a w szczególności za: uratowane dzieci,
ocalone sumienia matek i ojców oraz pracowników
służby zdrowia; za wprowadzenie ustawodawstwa
chroniącego życie nienarodzonych,
błagalnej: o dalszy wzrost szacunku wobec życia
człowieka nienarodzonego, chorego, w podeszłym
wieku,
błagalnej: o wprowadzenie do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawnej ochrony życia każdego
człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.
Do Krucjaty Modlitwy można się włączyć w dowolnym czasie, podejmując zobowiązanie do modlitwy
i postu na okres jednego roku.

yy codziennie odmawiać wybraną przez siebie
modlitwę, np. Litanię do Matki Bożej, dziesiątek
Różańca Świętego,

Uczestnik Krucjaty zobowiązuje się pościć w intencjach obrony życia w środy każdego tygodnia przez
okres jednego roku.
Prosimy o nadesłanie swojego zgłoszenia udziału
w Krucjacie pocztą pod adres: Krucjata Modlitwy
w Obronie Poczętych Dzieci, ul. Krowoderska
24/6, 31–142 Kraków lub e-mailem na adres:
modlitwa@krucjata.org. Można też zgłaszać się
telefonicznie (od pn. do pt., w godz. 9.00–15.00),
tel. 12 633 09 73. Zgłoszonym uczestnikom
organizatorzy Krucjaty będą przesyłać, co miesiąc,
szczegółowe intencje. Intencje będzie również drukować prasa katolicka i podawane będą na stronie
internetowej: www.krucjata.org.

W imieniu organizatorów: Halina i Czesław Chytrowie, Grażyna Kich, Janina Palus, Paweł Wosicki, Beata Trzcińska,
Janusz Kawecki, Adam Kisiel, Wanda Półtawska, Jadwiga Wronicz, Antoni Zięba.
Kraków, październik Roku Pańskiego 2015
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Apelujemy też o kompleksową i możliwie
pełną opiekę nad matką i rodziną dziecka
poczętego. W tym kontekście pragniemy
zwrócić uwagę na konieczność zapewnienia
stosownego wsparcia kobietom w ciąży,
które znalazły się w trudnej sytuacji ma
terialnej czy też życiowej. Postulujemy też
objęcie tych osób programem świadczenia
rodzicielskiego już od chwili zarejestrowania
ciąży. Jednak najbardziej zdecydowanej po
mocy i wsparcia potrzebują kobiety w ciąży
problemowej, tj. w sytuacji, gdy poczęte
dziecko jest prenatalnie chore, zagrożone

Apelujemy do Posłów i Senatorów RP o no
welizację ustawy „O planowaniu rodziny”
z dnia 7 stycznia 1993 r., w celu wyelimino
wania z niej wszystkich zapisów dopuszcza
jących możliwość zabijania poczętych dzieci
i uchwalenie takiego prawa, które chronić
będzie życie każdego człowieka od momentu
poczęcia, bez względu na stan jego zdrowia
czy okoliczności poczęcia. Opowiadamy się
też za utrzymaniem niekaralności kobiety –
matki dziecka poczętego.
Funkcjonująca od 23 lat ustawa „O plano
waniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego
i warunkach dopuszczalności przerywania
ciąży” z 7 stycznia 1993 r. z jednej strony
anulowała narzuconą w warunkach komu
nistycznego terroru ustawę z 27 kwietnia
1956 r., zezwalającą na zabijanie poczętych
dzieci i wprowadziła generalną ochronę ży
cia poczętych dzieci, z drugiej strony jednak
dopuściła aborcję w trzech wyjątkowych
przypadkach, gdy: 1. ciąża stanowi zagroże
nie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej;
2. przesłanki medyczne wskazują na duże
prawdopodobieństwo poważnej choroby
czy niepełnosprawności poczętego dziecka;
3. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że
ciąża powstała w wyniku czynu zabronione
go. Należy tu podkreślić, że obrońcy życia
zawsze domagali się i nadal się domagają
pełnej ochrony życia każdego poczętego
dziecka, bez wyjątków.
Pomimo swej niekonsekwencji, obo
wiązująca od ponad dwudziestu lat ustawa
w istotny sposób przyczyniła się do wzrostu

UZASADNIENIE:

konsekwencji psychicznych i fizycznych,
sama staje się, obok dziecka poczętego,
ofiarą aborcji.
Badania opinii społecznej z ostatnich lat
wskazują, że większość Polaków opowiada
się za prawem do życia wszystkich, bez żad
nych wyjątków, poczętych dzieci. Opowiadają
się oni za prawem do życia dla poważnie
chorych czy niepełnosprawnych nienaro
dzonych dzieci, uznają także fakt, że zabicie
dziecka nie jest właściwym rozwiązaniem dla
leczenia kobiety – matki poczętego dziecka.
Co do niezwykle rzadkiej sytuacji, w której
„zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża
powstała w wyniku czynu zabronionego”, nie
można godzić się na pozbawienie życia po
czętego dziecka tylko dlatego, że jego ojciec
jest podejrzany o dokonanie przestępstwa.
Prawo do życia jest fundamentalnym
prawem każdego człowieka: zdrowego
i chorego, sprawnego i niepełnospraw
nego, narodzonego i nienarodzonego. To
ponadwyznaniowe prawo zapisane jest m.in.
w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
ONZ (1948 r.) art. III: „Każdy człowiek ma

APEL DO POLSKICH PARLAMENTARZYSTÓW
o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka
i ochronę macierzyństwa

PODPISZ, ZBIERZ PODPISY I

szacunku wobec życia poczętych dzieci.
Wielokrotnie zmniejszyła się liczba aborcji,
poprawił się stan zdrowia kobiet oraz rodzą
cych się dzieci. Trzeba podkreślić, że te do
bre rezultaty osiągnięto bez wprowadzania
sankcji karnych dla kobiet dopuszczających
się nielegalnej aborcji. Ustawodawca uznał
bowiem, że kobieta wskutek różnorodnych

prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa
swej osoby” oraz w Konstytucji Rzeczypo
spolitej Polskiej (1997 r.) art. 38: „Rzeczpo
spolita Polska zapewnia każdemu człowie
kowi prawną ochronę życia”. Współczesna
nauka, medycyna potwierdza jednoznacznie
fakt naukowy: życie człowieka zaczyna się
w momencie poczęcia.

Imię

Nazwisko

ulica i nr

miejscowosć, kod pocztowy

podpis
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9.

8.

Wypełniony formularz apelu prosimy przesłać pod adres: Polska Federacja Ruchów Obrony Życia,
ul. Forteczna 3, 61-362 Poznań. Podpisy można także składać przez internet: www.kochamykazdedziecko.pl
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Lp.

1.

danych osobowych
jest Polska
Obrony Życia z siedzibą
w Poznaniu,
ul Forteczna
3, 61-362 P-ń.
PosiadaPolską
Pani/Pan prawo
dostępu doRuchów
treści swoich Obrony
danych oraz ich
poprawiania.
Podaniemarketingowych,
danych osobowych jest dobrowolne.
Wyrażam
zgodę
naFederacja
przetwarzanie
moich
danych
osobowych
przez
Federację
Życia
w celach
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz 926). Polska Federacja Ruchów Obrony Życia informuje, ADRES
że administratorem danych osobowych jest Polska Federacja Ruchów Obrony
Lp.
Imię
Nazwisko
Podpis
Życia z siedzibą w Poznaniu, ul. Forteczna 3, 61-326 Poznań. Posiada Pan/Pani prawo
dostępu domiejscowość
treści swoich danych oraz ich poprawiania.
kod pocztowy,
ulica, nrPodanie danych osobowych jest dobrowolne.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polską Federację Obrony Życia w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). Polska Federacja Obrony Życia informuje, iż administratorem Pani/Pana

o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa

Popieram APEL DO POLSKICH PARLAMENTARZYSTÓW

jest zdrowie matki lub gdy ciąża jest skut
kiem przestępstwa. Konieczna jest dla nich
specjalna pomoc medyczna, materialna,
psychologiczna i prawna. Ze swojej strony,
w miarę swoich możliwości, zapewnia
my wsparcie i pomoc na każdym etapie
przygotowania, uchwalania i wdrażania tego
tak potrzebnego programu.

WYŚLIJ!

Apel 300

naukowców
do polskich parlamentarzystów
w sprawie procedury „in vitro” i naprotechnologii
We wrześniu 2009 r. w Sejmie RP rozpoczęły się prace nad regulacjami prawnymi dotyczą
cymi procedury „in vitro”. Jako naukowcy i nauczyciele akademiccy pragniemy zabrać głos
w tej ważnej kwestii społecznej. Życie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia – to fakt
biologiczny, naukowo stwierdzony. Procedura „in vitro”, mająca służyć przekazywaniu życia
ludzkiego, jest nieodłącznie związana z niszczeniem życia człowieka w fazie prenatalnego rozwo
ju, jest więc głęboko nieetyczna i jej stosowanie winno być prawnie zakazane. Z publikowanych
danych – z różnych ośrodków medycznych stosujących „in vitro” – wynika, że w trakcie tej pro
cedury ginie 60–80% poczętych istot ludzkich (z brytyjskich informacji wynika, że nawet 95%).
Procedura „in vitro”, na różnych etapach jej stosowania, narusza trzy artykuły Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej: art. 30, art. 38, art. 40 oraz art. 157 kodeksu karnego.

Pozytywną metodą pomocy małżonkom pragnących poczęcia i urodzenia dziecka jest napro
technologia. Naprotechnologia to nowoczesna metoda diagnozowania i leczenia niepłodności
na podstawie tzw. Modelu Creightona, służącego precyzyjnej obserwacji organizmu kobiety
w czasie jej naturalnego cyklu. Na żadnym etapie stosowania naprotechnologii nie docho
dzi do niszczenia poczętych istot ludzkich, naruszenia godności małżonków i poczętej istoty
ludzkiej oraz zachowane są ekologiczne zasady prokreacji. Należy też podkreślić, że napro
technologia w porównaniu do procedury „in vitro” jest bardziej skuteczna i kilkakrotnie mniej
kosztowna.
Apelujemy o wprowadzenie ustawowego zakazu stosowania procedury „in vitro”, jako dra
stycznie niehumanitarnej, oraz o szerokie upowszechnienie naprotechnologii i zapewnienie jej
pełnej refundacji z NFZ.

Fot. www.pixabay.com/ PublicDomainPictures

Procedura ta jest rażąco sprzeczna z ekologią prokreacji, zastępując naturalne środowisko
poczęcia i początkowego rozwoju człowieka, jakim jest łono matki, przez „szkło”, a w skraj
nym przypadku przez system głębokiego zamrażania (do temperatury -195°C). To narusze
nie ekologii prokreacji skutkuje prawie dwukrotnym wzrostem śmiertelności niemowląt,
2–3-krotnym wzrostem występowania różnych wad wrodzonych, a także opóźnieniem
rozwoju psychofizycznego dzieci poczętych metodą „in vitro” w porównaniu do dzieci poczę
tych w sposób naturalny.

(lista 300 sygnatariuszy na www.pro-life.pl; apel podobnej treści podpisało również 2000 pracowników Służby Zdrowia)
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Zapraszamy na stronę www.naprotechnologia.pl

Ogromna większość Polaków
za ochroną życia poczętych dzieci!

Z ogólnopolskiego sondażu zrealizowane
go w 2012 roku przez Centrum Myśli Jana
Pawła II w Warszawie wynika, że 80 proc.
Polaków zgadza się z opinią iż „zawsze
i niezależnie od okoliczności ludzkie życie
powinno być chronione od poczęcia do
naturalnej śmierci”.
W ankiecie CBOS (przeprowadzonej w lipcu
2013 r.) 75 proc. badanych wyraziło opinię,
że aborcja jest złem i nigdy nie może być
usprawiedliwiana.
W 1991 roku Sejm RP zarządził tzw. kon
sultacje społeczne wzywające Polaków do
przekazania, w formie pisemnej, odpowiedzi
na pytanie: czy należy utrzymać w mocy starą,
proaborcyjną ustawę (z 27 kwietnia 1956 roku)
zezwalającą na praktycznie nieograniczone
zabijanie poczętych dzieci, czy wprowadzić
nowe prawo chroniące życie nienarodzonych.
Do Sejmu RP wpłynęło około 1,8 miliona
odpowiedzi: 89 proc. wypowiedzi było za
ochroną życia, tylko 11 proc. za utrzymaniem
starej, aborcyjnej ustawy!
W 2006 roku prawicowi parlamentarzyści
zgłosili projekt wzmacniający konstytucyjną
ochronę życia człowieka; zaproponowano uzu
pełnienie art. 38 Konstytucji RP o słowa: „od
poczęcia po naturalny kres” tak, aby przyjął on
następujące brzmienie:
„Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu
człowiekowi prawną ochronę życia od poczęcia
po naturalny kres”.

Fot. www.pixabay.com/ chaflex

Doświadczamy tego w bezpośrednich kon
taktach z naszymi rodakami, wynika to także
z licznych sondaży oraz ze statystyk dotyczą
cych listów obywateli wysyłanych do Sejmu RP
w obronie życia człowieka. Ograniczę się tylko
do wyników kilku sondaży: W badaniu przepro
wadzonym w 2010 roku przez GfK Polonia za
„prawem” do aborcji bez ograniczeń opowie
działo się tylko 5 proc. respondentów.

Środowiska liberalno-lewicowe i feministyczne wzywały
Polaków do wysyłania protestów przeciwko tej propo
zycji zmiany Konstytucji RP. Obrońcy życia apelowali
o listy z wyrazami poparcia. Ostateczny wynik (oficjalne
dane z kancelarii Sejmu RP): 508 683 podpisów oby
wateli za takim wzmocnieniem konstytucyjnej
ochrony życia, a przeciwko takiemu zapisowi wpłynęły
listy podpisane łącznie przez 1987 osób! Oznacza to,
że 99,6 proc. podpisów było „za”, a jedynie 0,4 proc. –
„przeciw”.
W 2010 roku z inicjatywy Fundacji „Pro-Prawo do
życia” obrońcy życia zebrali ponad 600 tysięcy podpi
sów Polaków pod obywatelskim projektem całko
witej ochrony życia poczętych dzieci (eliminującym
wszystkie tzw. wyjątki). Mniej więcej w tym samym
czasie środowiska lewicowe i feministyczne zebrały pod
projektem wprowadzenia aborcji „na żądanie” około
30 tysięcy podpisów, czyli 5% tego, co obrońcy
życia.
2016 rok: według ogólnopolskich badań CBOS, prze
prowadzonych w marcu 2016 r. na próbie 1034 osób
wynika, że: „Dwie trzecie badanych (66%) zgadza się
z opinią, że «zawsze i niezależnie od okoliczności,
ludzkie życie powinno być chronione od poczęcia
do naturalnej śmierci». Nie zgadza się z tym stwierdze
niem 28%, a mniej więcej co siedemnasty badany (6%)
nie ma w tej sprawie zdania”.
Antoni Zięba
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Co Ty możesz zrobić

dla ratowania życia poczętych dzieci?
Odpowiadając na to pytanie, przytoczę wskazania światowej sławy obrońcy życia, dr. med. J. Willke'go z USA:

1. Modlić się
Trzeba, aby każdy z nas podjął wytrwałą,
systematyczną modlitwę w intencji obrony
życia, w intencji zapewnienia prawa do życia
każdemu człowiekowi od chwili poczęcia do
naturalnej śmierci. Może to być uczestnic
two we Mszy świętej, może to być i krótka
modlitwa „Pod Twoją obronę”. Może włączysz
się w Krucjatę Modlitwy w Obronie Poczętych
Dzieci lub podejmiesz Duchową
Adopcję Dziecka Poczętego?

2. Uczyć się
Trzeba, aby nasze zaangażowanie w dzieło obro
ny życia było mądre, oparte na argumentach,
które przynosi nam rozwój nauk: medycznych,
historycznych, prawnych czy demograficznych.
Rzetelne informacje można zdobyć czyta
jąc regularnie prasę katolicką, opracowania
i książki wydawane przez obrońców życia.
Ostrzegamy przed publikacjami postkomu
nistów czy liberałów, które nawet podpisane
przez osoby z tytułami profesora, często mijają
się z prawdą. Uczyć się – to także uczestniczyć
w spotkaniach, wykładach prowadzonych przez
uczciwych ludzi; to także oglądać dokumentalne
filmy, ukazujące rozwój człowieka, a także filmy
na temat zniszczenia poczętego życia, filmy
opisujące tragedię matek po zabiciu poczętego
dziecka.

3. Uczyć innych
To zawsze i wszędzie głosić prawdę: nie wolno za
bijać poczętych dzieci. To przekazywać argumenty
za życiem w kręgu znajomych, przyjaciół i w śro
dowisku pracy. Uczyć innych to także organizować
gazetki ścienne, wystawy, prelekcje, projekcje
filmów „pro-life”. Uczyć innych to także rozmawiać
osobiście lub telefonicznie z  politykami na temat
fundamentalnego prawa do życia.

4. Pomagać
W dziele obrony życia nie może zabraknąć konkretnej,
także materialnej, pomocy, świadczonej samotnym
matkom, rodzinom wielodzietnym. Może trzeba Twej
materialnej pomocy, może trzeba, abyś zorganizo
wał kwestę na rzecz samotnych matek, może trzeba,
abyś po prostu pomógł swą pracą w prowadzeniu czy
zorganizowaniu placówki otaczającej opieką samotne
matki? Trzeba także wspomagać modlitwą i darami
organizacje broniące życia człowieka.
Ludwik Krawczyk

W październiku 2007 roku w Światowym Centrum Kultu Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach
obrońcy życia z całego świata rozpoczęli World Prayer for Life (Światową Krucjatę Modlitwy w Obronie
Życia Człowieka) www.world−prayer−for−life.org Włącz się w to modlitewne dzieło!
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Twarz dziecka
ok. 5. miesiąca
od poczęcia
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Bronić życia i umacniać
je, czcić je i kochać
– oto zadanie, które
Bóg powierza każdemu
człowiekowi...
Św. Jan Paweł II (Evangelium vitae)

Stosunek do daru życia
jest wykładnikiem i pod
stawowym sprawdzianem
autentycznego stosunku
człowieka do Boga i do
człowieka, czyli wykład
nikiem i sprawdzianem
autentycznej religijności
i moralności.
Św. Jan Paweł II (Jasna Góra,
19.06.1983 r.)
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