
Dziecko
ok. 3,5 miesiąca
od poczęcia

Nóżki dziecka
ok. 11 tygodni
od poczęcia
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Zapraszamy do regularnego korzystania z serwisu internetowego: www.pro-life.pl

Rozwój dziecka od momentu poczęcia

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, krzep-
kie zdrowie lub skłonność do pewnych chorób.

Dzień 21. Zaczyna bić serce dziecka, kształtuje się mózg.

Tydzień 6. Tworzy się szkielet dziecka. Funkcjonują już nerki, płu-
ca, wątroba i serce. Rejestruje się już fale elektromagnetyczne wysy-
łane przez mózg człowieka.

Tydzień 9. Dziecko odczuwa ból już niemal całą powierzchnią 
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 wszystkie organy. Ukształtowały się nóżki 
i rączki. Na palcach rąk wykształciły się linie papilarne. Dziecko re-
aguje na bodźce zewnętrzne, odczuwa ból. Dalszy rozwój polega je-
dynie na doskonaleniu pracy istniejących już narządów i wzroście 
człowieka.

Tydzień 12. Dziecko potrafi podkurczać nogi, obracać stopy i pro-
stować palce u nóg, zaciskać piąstkę, marszczyć brwi. Wykazuje 
w swoim zachowaniu i budowie indywidualne cechy; odczuwa i re-
aguje na stany emocjonalne matki. Funkcjonują już wszystkie narzą-
dy: i tak np. wątroba wytwarza żółć, trzustka – insulinę, a przysadka 
mózgowa – hormon wzrostu. Dziecko osiąga około 9 cm wzrostu 
i 30 g wagi.

Tydzień 16. Dziecko wykonuje ok. 20 tysięcy ruchów w ciągu 
dnia, które można zaklasyfikować do kilkunastu schematów rucho-
wych. Serce przepompowuje dziennie ok. 30 litrów krwi.

Tydzień 17. Dziecko ćwiczy ruchy ssące warg.

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

Tydzień 24. Między 70 tysiącami komórek tkanki mózgowej wiel-
kości łepka od szpilki istnieje 124 miliony połączeń.

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

Tydzień 40. Rodzi się dziecko – po 9 miesiącach życia w łonie 
matki, osiągnąwszy ciężar ciała około 3500 g i wzrost około 54 cm. 
Przeżyty przez dziecko okres życia wewnątrzłonowego był czasem 
niezwykle dynamicznego rozwoju, uczenia się, zapamiętywania, a tak-
że uzyskania szczególnej więzi z matką, w której ciele przeżyło 9 mie-
sięcy i z której opieki korzystać będzie przez następne lata.

oprac. dr nauk med. Józefa Deszczowa

„Człowiek jest już człowiekiem od momentu, gdy męski plemnik 
zapłodni żeńską komórkę jajową”. prof. dr hab. med. E. Blechsch-
midt, dyrektor Instytutu Anatomii Uniwersytetu w Getyndze, Niemcy

„Komórkę jajową od momentu zapłodnienia nazywamy zarod-
kiem, ale nie ulega wątpliwości, że jest to człowiek”. 
prof. dr hab. med. B. Chazan, specjalista krajowy w dziedzinie położ-
nictwa i ginekologii, Warszawa

„Szacunek dla nowego życia od samego poczęcia i uznanie dziec-
ka za partnera w dialogu są bardzo ważne. Ten dialog rozpoczyna się 
w momencie poczęcia”. prof. dr hab. P. G. Fedor-Freybergh, psycho-
log, Sztokholm

„Od momentu poczęcia istnieje żywa istota. Nienarodzone dziec-
ko jest osobą”. prof. dr med. A. Ingelman-Sunberg, kierownik Klini-
ki Ginekologii i Położnictwa w Sztokholmie

„Żywot człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia, to jest 
zapłodnienia i kończy się w momencie śmierci”. prof. zw. dr hab. med. 
R. Klimek, członek Królewskiego Towarzystwa Lekarskiego w Londynie

„Dzięki nadzwyczajnemu postępowi techniki wtargnęliśmy do 
prywatnego życia płodu. Przyjęcie za pewnik faktu, że po zapłodnie-
niu powstała nowa istota ludzka, nie jest już sprawą upodobań czy 
opinii. Ludzka natura tej istoty od chwili poczęcia do starości nie jest 
metafizycznym twierdzeniem, z którym można się spierać, ale zwy-
kłym faktem doświadczalnym”. prof. dr med. J. Lejeune, kierownik 
Katedry Genetyki na Uniwersytecie im. R. Descartesa w Paryżu

„Połączenie komórki jajowej i plemnika, czyli gamety matczynej 
i ojcowskiej daje początek odrębnemu życiu. W wyniku zapłodnienia 
powstaje w pełni genetycznie uformowany nowy człowiek, którego 
rozwój dokonuje się w czasie życia ludzkiego. Tak więc embrion, płód, 
noworodek, niemowlę, dziecko, dorosły, starzec to określenia po-
szczególnych biologicznych etapów rozwoju zawsze tego samego 
człowieka”. dr n. med. A. Marcinek, dyrektor Szpitala Położniczo–Gi-
nekologicznego im. R. Czerwiakowskiego w Krakowie

„W świetle obecnej wiedzy nie ulega wątpliwości, że życie czło-
wieka zostaje zapoczątkowane w następstwie połączenia się dwu ko-
mórek rozrodczych – gamet – żeńskiej i męskiej w postać komórki 
macierzystej zwanej zygotą, która o tej chwili zaczyna żyć własnym 
rytmem”. prof. dr hab. med. M. Rybakowa, Komitet Rozwoju Czło-
wieka Wydziału Nauk Medycznych PAN Warszawa-Kraków

Naukowcy i lekarze: od poczęcia – człowiek

„Z naukowego punktu widzenia poprawne jest stwierdzenie, że 
pojedyncze ludzkie życie zaczyna się w  momencie poczęcia”. 
prof. M. Matthews-Roth, Uniwersytet Harvarda, USA

„Po zapłodnieniu, to jest zespoleniu się jądra komórki jajowej 
z jądrem plemnika (co następuje w jajowodzie, blisko jego ujścia 
od strony jajnika) powstaje całkowicie nowa, odbiegająca od geno-
typów rodzicielskich, odrębna jakość genetyczna – nowa osoba 
ludzka. Zestaw jej genów w komórkach somatycznych nie ulegnie 
już zmianie do końca życia”. prof. dr hab. B. Suszka, biolog, pra-
cownik naukowy PAN, Poznań



Zapraszamy do obejrzenia naszych filmów pro-life: www.youtube.com/psozc

W ustawie chroniącej życie z 7 stycznia 1993 r. zapisano trzy tzw. 
wyjątki, dopuszczające możliwość dokonania „legalnej” aborcji, gdy:

1. Ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej,

2. Badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na 
duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośle-
dzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu,

3. Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyni-
ku czynu zabronionego.

Dziecko
ok. 7 tygodni
od poczęcia
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Dziecko
ok. 3,5 miesiąca od 
poczęcia

Życie dziecka rozpoczyna się w momencie poczęcia – w tym sa-
mym momencie kobieta staje się matką i rozpoczyna się jej macie-
rzyństwo. Kobieta – matka poczętego dziecka – staje jedynie przed 
decyzją, czy kontynuować swe macierzyństwo czy je przerwać; wy-
rażając to inaczej, staje przed dylematem: czy być matką żyjące-
go, urodzonego dziecka, czy też matką zabitego dziecka.

Ad 1. Nie można zgodzić się na uzyskanie ewentualnej poprawy 
zdrowia jednego człowieka kosztem śmierci innego człowieka... 
Zdrowie człowieka jest wartością, ale życie człowieka – także niena-
rodzonego – jest nieporównywalnie wyższą. W żadnym wypadku nie 
można poświęcić życia jednego człowieka – poczętego dziecka – dla 
poprawy zdrowia drugiego człowieka – jego matki. W projektach 
wzmocnienia ochrony życia poczętych dzieci nie przewiduje się li-
kwidacji wyjątku „życie kontra życie”.

Ad 2. Nie może poważna choroba czy niepełnosprawność nie-
narodzonego człowieka stanowić „podstawy” prawnej do jego za-
bicia. Każde poczęte dziecko, także poważnie chore czy niepełno-
sprawne ma prawo do życia!

Ad 3. Jakże niesprawiedliwy i irracjonalny jest ten zapis. Poczę-
te dziecko może zostać zabite „tylko” dlatego, że ojciec jest podej-
rzany 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 ska-
zany na karę kilku lat więzienia? Dodajmy, że według rządowych 
statystyk w ostatnich 5 latach skorzystano w Polsce z tego „wyjąt-
ku” sześć razy!

„Badania przeprowadzone przez Elliot Intitute (USA)wykazały, że 
70% ofiar gwałtu wybiera urodzenie dziecka zamiast aborcji (na-
wet, gdy jest łatwo dostępna). Żadna z kobiet, które zdecydowały się 
na urodzenie dziecka, nie żałowała tej decyzji. Z kolei 78% kobiet, 
które dokonały aborcji uważa, że było to złe rozwiązanie. Podob-
ne 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 abor-
cji, lecz decyduje się na urodzenie dziecka w ten sposób poczętego” 
(„Głos dla Życia”, nr 2/2016).

Usunięcie wszystkich trzech tzw. wyjątków z ustawy chroniącej 
życie nienarodzonych dzieci z 7 stycznia 1993 r., w tym gdy ciąża sta-
nowi bezpośrednie zagrożenie dla życia kobiety ciężarnej nie wyeli-
minuje prawnej możliwości ratowania zagrożonego życia matki 
nawet kosztem życia nienarodzonego dziecka, zgodnie z zapisem 
art. 26 § 2 Kodeksu karnego o „stanie wyższej konieczności”. Śmierć 
dziecka poczętego nie jest wówczas zamierzonym celem działań me-
dycznych lecz skutkiem koniecznych działań ratujących bezpośred-
nio zagrożone życie jego matki. Wybitni lekarze ginekolodzy, położ-
nicy twierdzą, że takie przypadki zdarzają się niezwykle rzadko.

(AZ)

Dr hab. med. Kinga Wiśniewska-Roszkowska (ginekolog): „Pi-
sząc o tym zabiegu w popularnych broszurach używa się medyczne-
go określenia „jajo płodowe”, „usunięcie części jaja” itp., co sprzyja 
rozpowszechnianemu mniemaniu, że to jakieś jajo czy jakaś „gala-
retka” – w żadnym razie nie człowiek. Trzeba tu wyjaśnić, że nazwa 
„jajo płodowe” oznacza płód wraz z narządami zewnętrznymi (łoży-
sko, błony płodowe), które umożliwiają mu życie w macicy i nazwa 
ta obowiązuje przez całe dziewięć miesięcy ciąży. Natomiast sam 
płód (zwany na początku ciąży zarodkiem) już w trzecim tygodniu 
życia przybiera kształty wyraźnie ludzkie, a pod koniec trzeciego 
miesiąca jest już dobrze rozwiniętym małym człowiekiem – wraż-
liwym i czującym, liczącym 9–10 cm wzrostu. Tego malca przy 
sztucznym poronieniu miażdży się i rozszarpuje na kawałki bez żad-
nego znieczulenia czy uśpienia, które stosuje się choćby u zabijanych 
psów i kotów. Dla tego małego, całkowicie bezbronnego człowieka 
nie ma żadnej litości i względów”.

Z konkretnych doświadczeń domu samotnej matki wynika, 
że kobiety – ofiary gwałtu, które znalazły opiekę i pomoc, po uro-
dzeniu dziecka w większości przypadków same chcą je wychowy-
wać i rezygnują z planu oddania go do adopcji. Aborcja to wielki 
wstrząs psychiczny i fizyczny dla matki.

Każdy człowiek ma prawo do życia!
Każde poczęte dziecko także, bez żadnego wyjątku!

Świadectwo: „W swojej pracy terapeutycznej dane mi było spo-
tkać kobietę, która jako młoda dziewczyna, panna, została brutalnie 
zgwałcona. Obwiniała za to siebie, chociaż obiektywnie nie było w tym 
żadnej jej winy. Nie powiedziała o tym nikomu… W samotności prze-
żywała 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 religijnych, ale miała na-
dzieję, że nie donosi ciąży. Urodziła córeczkę. Chciała stworzyć 
«prawdziwą, 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 rozwią-
zanie: aborcję. Ona zgodziła się na zabieg. Po kilku miesiącach męż-
czyzna opuścił ją i córeczkę. Nasiliły się jej problemy: depresja, my-
śli samobójcze, alienacja. W trakcie terapii w psychodramatycznej 
konfrontacji ze sprawcą gwałtu ona, ku zaskoczeniu wszystkich, po-
dziękowała jemu za to, że «dał» jej dziecko, że dał Kogoś – Kogo mo-
że kochać i kto ją prawdziwie kocha. O wiele trudniej było jej poradzić 
sobie z aborcją, której dokonała”.

Maria Jakimiuk, psycholog



Bóg wyprowadził dobro
Jestem owocem gwałtu. Jestem szczęśliwa, że żyję – miliony 

ludzi na całym świecie mogły w czerwcu 2014 r. usłyszeć te sło-
wa. Wypowiedziała je 24-letnia Amerykanka, Valerie Gatto pod-
czas wyborów Miss USA. Wcześniej Gatto została wybrana naj-
piękniejszą kobietą stanu Pensylwania w 2014 r.

Gwałt
Jej matka została brutalnie zgwałcona w wieku 19 lat. Kobieta, 

kiedy odkryła, że jest w ciąży, nie zdecydowała się na zalecaną po-
wszechnie w takich sytuacjach aborcję. Początkowo chciała oddać 
córkę do adopcji. Ostatecznie postanowiła odłożyć swoje plany stu-
diów na wydziale prawa i zajęła się wychowaniem córki.

Pomoc w podjęciu decyzji o urodzeniu dziecka okazała babcia Va-
lerie. To jeszcze jeden dowód, jak ważną rolę do spełnienia mają naj-
bliżsi członkowie rodziny, kiedy dają wsparcie kobiecie w ciąży.

Światło
„Moja mama za-

wsze mówiła mi, że je-
stem jej światłem” – 
powiedziała Miss Pen-
sylwanii. Gatto jest za-
inspirowana postawą 
matki – tym, jak pora-
dziła sobie z horrorem 
gwałtu i  poniżeniem. 
Paradoksalnie stąd za-
czerpnęła swoją siłę do 
osiągania sukcesów. 
Nie pozwoliła, by prze-
szłość determinowała 
jej przyszłość.

Miss Pensylwanii 
w wywiadzie dla maga-
zynu today.com zauwa-
żyła, że wiele osób my-

śli, że taka przeszłość będzie miała negatywny wpływ na jej życie i nie 
pozwoli rozwinąć skrzydeł. Rozwiewa ich wątpliwości: „Wychowa-
łam się z mamą i moimi dziadkami. Oni nigdy nie postrzegali tego ja-
ko coś negatywnego. Mam kochającą, wspierającą rodzinę, która mó-
wiła mi, że mogę być nawet prezydentem USA”.

Mała Valerie od najmłodszych lat zadawała pytanie: dlaczego nie 
ma taty? Gdy chodziła do 3 klasy szkoły podstawowej otrzymała od 
mamy odpowiedź stosowną do wieku córki: „Coś złego mi się przy-
trafiło. Bardzo zły człowiek zranił mnie, ale Bóg dał mi ciebie”.

Świadek
Miss Pensylwanii tak o sobie powiedziała: „Wiedziałam, że Bóg 

umieścił mnie tutaj w jakimś celu i On jest przyczyną, że moja mat-
ka i ja zostałyśmy ocalone. Chcę, żeby był dumny ze mnie i mojej ro-
dziny. Mogłabym siedzieć i zadręczać się pytaniami: Dlaczego to się 
stało? Czy mój ojciec wie, że istnieję? Ale Bóg umieścił mnie tu, bym 
zrobiła wielkie rzeczy i nie mam zamiaru, by przeszłość powstrzyma-
ła mnie od tego”.

Gatto uważa, że z Bożej woli ma „inspirować ludzi, nieść odwa-
gę, dawać nadzieję, że wszystko jest możliwe i że nie wolno pozwo-
lić, by trudne okoliczności definiowały życie”.

Amerykanka spełnia jeszcze jedno zadanie: Jest wyrzutem su-
mienia dla tych wszystkich, którzy godzą się, by dzieci poczęte z gwał-
tu mogły być zabijane w aborcji. Valerie jest dowodem na to, że siła 
życia i ufność Bogu są w stanie pokonać najgorsze zło.

Dariusz Hybel, Tygodnik „Źródło” z 29.05.2016 r.
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Niech żyje Polska!
Polska będzie tylko wówczas żyła, gdy będą żyły polskie, po-

częte, a jeszcze nie narodzone dzieci! Zofia Kossak- Szczucka pi-
sała: „Wszyscy mamy zrozumienie i poczucie gorącej odpowiedzial-
ności, że musimy ratować życie nienarodzonych 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 da-
jący się naprawić”. („Słowo Powszechne”, 23 marca 1958)

To bohaterskie matki ocaliły życie swych nienarodzonych dzie-
ci – wielkich Polaków: św. Jana Pawła II i wielkiego patrioty Ja-
na-Nowaka Jeziorańskiego. Kierowane wielką miłością macierzyń-
ską, 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) opublikowało wyniki ba-
dań medycznych – przeprowadzonych na zwłokach 3000 nienaro-
dzonych dzieci. Badania te dowiodły, że tylko 39% prenatalnych dia-
gnoz medycznych, które stanowiły „prawne” przesłanki aborcji, 
było prawidłowych…! (AZ)

Św. Jan Paweł II
Dr Samuel Taub poznał oficera Karo-

la Wojtyłę, urzędnika Powiatowej Ko-
mendy Uzupełnień. Karol Wojtyła senior 
i jego żona Emilia Wojtyłowa z Kaczo-
rowskich mieli syna Edmunda, który 
urodził się w Krakowie w 1906 r. Kolejne 
dziecko Wojtyłów – córka Olga urodziła 
się i zmarła 7 lipca 1914 r. Śmierć była 
wynikiem komplikacji poporodowych. 
Kolejna ciąża p. Emilii okazała się bardzo 
zagrożona, ryzykowna dla jej zdrowia 
i życia. Emilia Wojtyłowa, będąca pod 
opieką lekarza ginekologa, była namawiana do aborcji. Państwo Woj-
tyłowie skorzystali z konsultacji z innym lekarzem – właśnie Samu-
elem Taubem, który podjął się prowadzenia pacjentki. Zagwaranto-
wał 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 Wojtyła junior, póź-
niejszy papież Jan Paweł II. (W. Złotek, „Żydowski lekarz uratował 
Papieża”, „Niedziela” nr 25/2014)

Jan Nowak-Jeziorański
Swoim charakterystycznym głosem 

opowiadał o swojej mamie. – Zawsze by-
ła 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 galo-
pującą gruźlicę, a to oznaczało niechybną 
śmierć. Zresztą i  urodzone dziecko 
z  pewnością będzie zakażone gruźlicą. 
Moja Mama, jako osoba bardzo religijna, stwierdziła, że bardziej trze-
ba słuchać Pana Boga niż ludzi i że jeśli będzie musiała umrzeć, to 
umrze, ale dziecka nie usunie. Urodziłem się, a ona nie była potem ni-
gdy chora, nawet na grypę. Dożyła 95 lat i była zawsze bardzo szczę-
śliwa. Tak, to… cud narodzin”. („Sprawy Rodziny”, nr 69/1/2005)

Aktualności na: www.facebook.com/psozc
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Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka (orga-
nizacja pożytku publicznego KRS 0000140437), kierowane przez 
dr. inż. Antoniego Ziębę, od 1999 roku prowadzi szeroką działal-
ność w obronie życia dzieci nienarodzonych. Poprzez społeczne 
akcje edukacyjne uczy szacunku do życia każdego człowieka od 
poczęcia do naturalnej śmierci. Stowarzyszenie angażuje się także 
w działalność charytatywną na rzecz m.in. samotnych matek oraz 
rodzin wychowujących dzieci dotknięte niepełnosprawnością.

Działalność Stowarzyszenia cieszy się uznaniem Hierarchów 
Kościoła katolickiego. Pobłogosławiona została między innymi 
przez śp. ks. kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski i ks. kard. Sta-
nisława Dziwisza, b. Metropolitę Krakowskiego. Stowarzyszenie 
nie otrzymuje żadnych dotacji z budżetu państwa czy funduszy 
Unii Europejskiej. Działa tylko w oparciu o „dary serca” osób, któ-
re pragną ratować zagrożone życie człowieka.

Prosimy o dary serca. Dary można wpłacać na rachunek ban-
kowy: Bank Pekao SA 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401 lub 
przez internet pod adresem: www.pro-life.pl/dary_serca. Na 
dzieło obrony można także przekazywać 1% podatku dochodo-

wego. Aby to uczynić, należy w rocznym ze-
znaniu podatkowym PIT wpisać numer KRS 
Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia 
Człowieka: 0000140437.

ciomiesięczne, 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 barbarzyńskie, pro-
aborcyjne ustawodawstwo „dopuszczające” zabijanie nawet dziewię-
ciomiesięcznych, nienarodzonych dzieci. UE w imię szacunku dla ży-
cia człowieka zniosła karę śmierci; eliminacja kary śmierci to warunek 
przyjęcia do Unii.

Jakiż irracjonalizm, nielogiczność: najokrutniejszy seryjny morder-
ca – w imię szacunku dla życia – nie dostanie kary śmierci, ale abso-
lutnie niewinny, bezbronny człowiek – nienarodzone dziecko – poprzez 
aborcję dostaje wyrok śmierci. Te wyroki śmierci są masowo w UE wy-
dawane i wykonywane…

dr inż. Antoni Zięba 

Obrona życia poczętych dzieci to nie sprawa światopoglądu czy ideologii
– to fundamentalny, ogólnoludzki imperatyw etyczny

Stefan kard. Wyszyński: „Tam, gdzie chodzi o obronę życia nie-
narodzonych, nie trzeba odwoływać się do problemu wiary czy nie-
wiary, 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 świa-
tłu rozumu i pod wpływem tajemniczego działania łaski rozpoznać 
w prawie naturalnym wypisanym w sercu (por. Rz 2, 14–15) świę-
tość ludzkiego życia od poczęcia aż do kresu oraz dojść do przeko-
nania, że każda ludzka istota ma prawo oczekiwać absolutnego po-
szanowania tego swojego podstawowego dobra. Uznanie tego prawa 
stanowi fundament współżycia między ludźmi oraz istnienia wspól-
noty politycznej” (encyklika Evangelium vitae, nr 2).
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Święty Jan Paweł II w obronie życia człowieka

Definicja aborcji: Przerwanie życia człowieka w jego przedziale 
– od poczęcia do urodzenia główki dziewięciomiesięcznego dziecka.

Uzasadnienie prawa do życia: Życie człowieka zaczyna się w mo-
mencie 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 momencie 
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 za-
wsze zniszczeniem życia człowieka, czyli mówiąc krótko – zabój-
stwem. Żadne stanowione przez parlament prawo nie może „zezwa-
lać” na bezkarne zabijanie absolutnie niewinnych i  skrajnie 
bezbronnych ludzi – poczętych dzieci.

Trzeba zauważyć, że w uzasadnieniu prawa do życia poczętych 
dzieci nie ma odwołania do żadnych religijnych przekonań, jest przy-
wołanie faktu naukowego: życie rozpoczyna się w momencie poczę-
cia i krótki logiczny wywód oraz przywołanie fundamentalnego na-
kazu moralnego: nie wolno zabijać niewinnych ludzi! Jak głęboko 
niesprawiedliwe i irracjonalne są „prawa” proaborcyjne, wprowadzo-
ne np: w USA i większości państw UE. W USA – 22 stycznia 1973 r. – 
decyzją Sądu Najwyższego „zalegalizowano” zabijanie nawet dziewięcio-
miesięcznych, nienarodzonych dzieci (praktycznie bez ograniczeń).

Krótko wykażemy straszliwą absurdalność tej sytuacji: dziecko 
narodzone jest chronione prawem: np. siedmiomiesięczny wcze-
śniak w inkubatorze ma zapewnioną prawną ochronę życia – jak każ-
dy dorosły Amerykanin – związaną z surową sankcją karną. Dziewię-

Zapraszamy do regularnego korzystania z serwisu internetowego: www.pro-life.pl

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

Człowiekiem jest również nienarodzone dziecko: co więcej, Chrystus w sposób uprzy-
wilejowany utożsamia się z „najmniejszymi” (por. Mt 25, 40); jak więc można nie widzieć 
szczególnej Jego obecności w istocie jeszcze nienarodzonej, spośród wszystkich istot praw-
dziwie najmniejszej, najsłabszej. (Rzym, 26 stycznia 1980 r.)

I my znajdujemy się dziś w samym centrum dramatycznej walki między „kulturą śmier-
ci” i „kulturą życia”. Ale blask Krzyża nie zostaje przesłonięty przez ten mrok – przeciw-
nie, na jego tle Krzyż jaśnieje jeszcze mocniej i wyraźniej, jawi się jako centrum, sens 
i cel całej historii i każdego ludzkiego życia. (Evangelium vitae, nr 50)

Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili jego istnienia, także w fazie 
początkowej, 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 małym, bezkształtnym embrionem, i potrafi w nim dostrzec dorosłego człowieka, 
którym stanie się on w przyszłości i którego dni są już policzone, a powołanie już zapisa-
ne w księdze żywota. (Evangelium vitae, nr 61)

Dziś na nowo Polska potrzebuje ludzi, którzy kompetentnie i odważnie staną w obronie 
życia – od poczęcia do naturalnej śmierci. Polska potrzebuje ludzi sumienia. (Rzym, 23 maja 1996 r.)




