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„Pilnie potrzebna jest
wielka modlitwa za życie,
przenikająca cały świat”
(św. Jan Paweł II, Evangelium Vitae, nr 100)

Polskie prawo chroni życie, niestety z trzema „wyjątkami”. Jedną z prawnych przesłanek do aborcji
jest podejrzenie u nienarodzonego dziecka niepełnosprawności lub ciężkiej choroby. W majestacie
prawa tylko w 2019 roku zabito w polskich szpitalach 1076 dzieci, podejrzewanych o kalectwo
lub chorobę. Ta okrutna dyskryminacja i selekcja uderza w godność człowieka. Teraz może się to
zmienić.
W dzień liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II, 22 października, Trybunał Konstytucyjny
zbada zgodność tzw. przesłanki eugenicznej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, czyli
zdecyduje, czy wolno zabijać chore dzieci nienarodzone.
Papież prosił podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 r., abyśmy stali na straży życia
i godności człowieka nienarodzonego. Najważniejszym przesłaniem Jego pontyfikatu było
wezwanie do modlitwy.
Chcemy po raz kolejny odpowiedzieć na to wezwanie, szczególnie teraz, gdy ważą się losy chorych
dzieci nienarodzonych. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka organizuje dziewięciodniową Nowennę za przyczyną św. Jana Pawła II w intencji sędziów Trybunału Konstytucyjnego – o mądrość i odwagę dla nich. Modlitwa rozpocznie się 13 października br. Będziemy prosić
Ducha Świętego, by sędziowie położyli kres aborcji eugenicznej.
Jeśli Trybunał uzna zabijanie chorych dzieci za niezgodne z Konstytucją, będzie to cywilizacyjna
szansa dla naszej Ojczyzny. Jako obrońcy życia zabiegamy również o to, żeby państwo polskie
zapewniło rodzicom chorych dzieci odpowiednie warunki finansowe i szybki dostęp do świadczeń
medycznych, tak by mogli oni zadbać o swoje dzieci w najlepszy możliwy sposób.
Niech nasza gorliwa modlitwa przyczyni się do zmiany prawa na chroniące życie osób chorych
i niepełnosprawnych.
Prawo do życia jest fundamentalnym prawem każdego człowieka, tego zdrowego i chorego,
pełnosprawnego i z niepełnosprawnością, narodzonego i nienarodzonego.

Prawdziwe historie osób,
które mogły się nie narodzić: www.bezwyjatkow.pl

Dołącz do nowenny!
Jak się zapisać?
Otoczmy wsparciem modlitewnym sędziów
Trybunału Konstytucyjnego.
Zapisać można się poprzez formularz na stronie
www.-pro-life.pl/nowenna lub telefonicznie: 12 423 25 56
Codziennie w dniach 13–21 października br. do godz. 9:00 będziemy zamieszczać
rozważania nowenny w wydarzeniu na profilu Stowarzyszenia w serwisie Facebook.
(www.facebook.com/psozc)
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Oświadczenie Polskiego Stowarzyszenia
Obrońców Życia Człowieka w sprawie zbadania przez Trybunał Konstytucyjny
zgodności z ustawą zasadniczą przesłanki eugenicznej do aborcji
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z nadzieją przyjęło decyzję Sędziów Trybunału Konstytucyjnego o wyznaczeniu terminu procedowania wniosku o stwierdzenie niezgodności
z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej części zapisów Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie
płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zezwalających na zabijanie nienarodzonych dzieci, u których badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże
prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu oraz jednocześnie apeluje do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o zwiększenie bezpieczeństwa materialnego rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi.
Uznanie w ustawie z 7 stycznia 1993 r. względów eugenicznych za przesłankę dopuszczającą
przerwanie życia człowieka w stadium prenatalnym jest sprzeczne z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. gwarantującymi ochronę życia człowieka (art. 38), poszanowanie i ochronę godności osoby ludzkiej (art. 30) oraz ochronę przed dyskryminacją (art. 32).
Legalizacja aborcji eugenicznej sankcjonuje praktykę selekcjonowania osób ze względu na stan ich
zdrowia. Przypisuje osobom trzecim (lekarzom) szeroką prerogatywę do rozstrzygania, które choroby spełniają kryterium eugeniczne w sposób wystarczający do zabicia nienarodzonego dziecka.
Zakres dyskryminacji eugenicznej osób nienarodzonych skutkuje pozbawieniem ich fundamentalnego, konstytucyjnego dobra, jakim jest prawo do życia i jego ochrony, godności i ochrony przed
dyskryminacją.
Uzasadnienie
1. Niezbywalne prawo do życia każdej osoby ludzkiej

W świetle aktualnej wiedzy nauczanej w szkołach i na uniwersytetach nie ulega wątpliwości, że życie
człowieka zostaje zapoczątkowane w następstwie połączenia się dwóch komórek rozrodczych –
gamet żeńskiej i męskiej w postać komórki macierzystej zwanej zygotą, która od tej chwili zaczyna
żyć własnym rytmem (por. prof. dr hab. med. Maria Rybakowa, Komitet Rozwoju Człowieka
Wydziału Nauk Medycznych PAN).
Prawo to jednoznacznie zostało zagwarantowane w art. 38 Konstytucji: „Rzeczpospolita Polska
zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”. Ochrona ta nie może być ograniczana przez
akty normatywne niższego rzędu i zawężana do poszczególnych kategorii osób. Konstytucja chroni
życie każdego człowieka bez wyjątków!
Trybunał Konstytucyjny już w orzeczeniu z 28 maja 1997 r. (sygnatura K26/96) stwierdził, że: „wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego, jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające
się w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana. (…) Od momentu powstania życie ludzkie staje
się więc wartością chronioną konstytucyjnie. Dotyczy to także fazy prenatalnej”.
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2. Prawo do godności i ochrony przed dyskryminacją

Prenatalna segregacja osób z uwagi na stan zdrowia, wskazująca, kto może się narodzić, a kto nie, narusza godność człowieka i jest formą bezpośredniej dyskryminacji.
Segregacja ta następuje w chwili powzięcia przez personel medyczny przekonania o „dużym prawdopodobieństwie” wystąpienia niepełnosprawności lub wady wrodzonej dziecka. Liczne świadectwa
rodziców potwierdzają narodziny zdrowego dziecka pomimo podejrzenia w okresie prenatalnym
defektów rozwojowych będących wskazaniem do aborcji. Tym niemniej osiągnięcie pewności co do
niekorzystnej diagnozy prenatalnej nie może stanowić uzasadnienia dyskryminacji osób tak zdiagnozowanych i skutkować pozbawieniem ich życia. Aborcje eugeniczne niejednokrotnie przeprowadzane
są na osobach, które pomimo nosicielstwa danej jednostki chorobowej po urodzeniu faktycznie byłyby
zdolne do samodzielnej egzystencji.
Dynamicznie rozwijająca się diagnostyka prenatalna musi służyć dobru nienarodzonego dziecka, jego
zdrowiu i umożliwiać częstsze przeprowadzanie operacji jeszcze w łonie matki czy tuż po urodzeniu. Nie może być narzędziem selekcji i wskazaniem do uśmiercania dzieci, u których podejrzewa się
chorobę.
3. Potrzeba zabezpieczenia właściwych postaw społecznych wobec
narodzonych

Stwierdzenie niekonstytucyjności kwestionowanych przepisów ustawy z 1993 r. nie jest wyłącznie
sprawą ochrony dzieci w stadium prenatalnym, ale również zabezpieczeniem właściwych postaw
społecznych wobec osób z różnymi postaciami niepełnosprawności oraz rodzin wychowujących dzieci
z zespołami genetycznymi i wadami rozwojowymi. W istocie chodzi o zatrzymanie pogłębiającej się
w polskim społeczeństwie mentalności eugenicznej wyrażającej się w aprobacie utylitarnie rozumianej kategorii „jakości życia”, która może zostać użyta także przeciwko innym grupom wiekowym osób
z niepełnosprawnością.
Prenatalna selekcja eugeniczna prowadzi pośrednio do stygmatyzacji osób już narodzonych z zespołami genetycznymi i chorobami rozwojowymi uznanymi w dotychczasowej praktyce medycznej
i wykładni prawa za uzasadniające ich eliminację przed narodzeniem. Uchylenie rozpatrywanych
przepisów jest konieczne także z uwagi na ochronę zdrowia psychicznego nastoletnich i dorosłych już
osób z jednostkami chorobowymi, które obecnie stanowią wskazanie do aborcji eugenicznej. Osoby te
niejednokrotnie przeżywają kryzysy psychiczne i duchowe na skutek postulatów wysuwanych w debacie publicznej o utrzymanie lub poszerzenie przepisów zezwalających na aborcję takich osób jak one.
Jak pokazuje przykład m.in. Belgii i Holandii eugenika prenatalna może otworzyć drogę prawną do
poszerzania zakresu dopuszczalności praktyk eugenicznych o kolejne czynniki selekcji oraz do przyznawania gremiom medycznym coraz szerszych uprawnień do kwalifikowania do eugenicznej eliminacji osób na postnatalnych etapach życia.
4. Dziecko jako pacjent wymagający opieki i odczuwający ból

Dzieci nienarodzone z wadą lub chorobą letalną, co do których podejrzewa się, że ich zgon nastąpi
w krótkim czasie po porodzie, mają prawo do opieki paliatywnej po narodzeniu i stosowania środków
przeciwbólowych. Aborcje eugeniczne są często przeprowadzane w zaawansowanych ciążach, w formie
indukowanego porodu. Z powodu niedojrzałości układu oddechowego dzieci konają w bólu i umierają
na skutek uduszenia, często nie będąc nawet ogrzane w inkubatorze i zabezpieczone w środki znieczulające. Uśmiercanie dzieci w wyniku aborcji pozbawia je opieki neonatologicznej i paliatywnej oraz
nie chroni przed przewidywanym cierpieniem po narodzeniu, które może zostać ograniczone dzięki
wysokospecjalistycznej opiece medycznej, natomiast wprost eksponuje je na cierpienie wynikające
z zastosowanej procedury aborcyjnej.
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5. Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością wymaga szczególnej ochrony
prawnej i materialnej

Stwierdzenie niekonstytucyjności przesłanki eugenicznej zapewni bezpieczeństwo prawne rodzinom
posiadającym dziecko z niepełnosprawnością. Rodzice z niekorzystną diagnozą prenatalną poczętego dziecka bywają piętnowani społecznie i podlegają naciskom, mającym nakłonić ich do przeprowadzenia aborcji wbrew sumieniu, współczuciu i miłości do oczekiwanego dziecka.
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka postuluje zwiększenie ze strony Rzeczypospolitej Polskiej wsparcia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością. Dostrzega konieczność
podniesienia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego o co najmniej 2 tys. zł miesięcznie. Wzrost strumienia
finansowego w tym zakresie stanowiący dla państwa stosunkowo niewielkie obciążenie budżetu
(o ok. 1,50 proc.) znacząco ułatwi rodzinom ponoszenie kosztów życia, leczenia i rehabilitacji dzieci
chorych i z niepełnosprawnością. Niezbędne jest również odblokowanie opiekunom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne możliwości wypracowywania dochodów w oparciu np. o umowy
cywilnoprawne.
Polacy ustanowili obowiązującą Konstytucję „w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub
przed własnym sumieniem, (...) jako prawa podstawowe dla państwa”. Polskie Stowarzyszenie
Obrońców Życia Człowieka stoi na stanowisku, że przepisy konstytucyjne muszą znajdować odzwierciedlenie w ustawodawstwie zwykłym i postuluje wykluczenie przesłanki eugenicznej z polskiego porządku prawnego.
Za zarząd Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka
Wojciech Zięba, prezes zarządu
Magdalena Guziak-Nowak, sekretarz zarządu
Kraków, 24 września 2020 r.
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za przyczyną św. Jana Pawła II
DZIEŃ PIERWSZY – 13 października
Modlitwa codzienna nowenny (na każdy dzień nowenny)

Święty Janie Pawle II razem z Tobą: wyznajemy wiarę w Boga Ojca wszechmogącego – źródło
wszelkiego życia; ufamy słowom Pana Jezusa, że o cokolwiek poprosimy w Jego imię, to otrzymamy;
przyzywamy Ducha Świętego, który odmienia oblicze ziemi.
Święty Janie Pawle II razem z Tobą błagamy Trójcę Przenajświętszą o dar mądrości i prawego sumienia dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego naszej Ojczyzny. Wyjednaj im jasność umysłu i wrażliwość serca na los dzieci nienarodzonych. Amen.

Z nauczania św. Jan Pawła II

Jesteśmy dziś świadkami deptania fundamentalnego prawa do życia wielkiej rzeszy słabych i bezbronnych istot ludzkich, jakimi są zwłaszcza dzieci jeszcze nienarodzone. Jeżeli u schyłku ubiegłego
stulecia Kościół nie mógł milczeć wobec istniejących wówczas form niesprawiedliwości, tym bardziej nie wolno mu milczeć dzisiaj, gdy obok dawnych niesprawiedliwości społecznych, niestety nie
wszędzie jeszcze przezwyciężonych, w wielu częściach świata obserwujemy zjawiska większej jeszcze
niesprawiedliwości i ucisku, mylnie nieraz uważane za dowód postępu na drodze do ustanowienia
nowego porządku światowego.
Evangelium vitae, 5

Litania do św. Jana Pawła II (na każdy dzień nowenny)
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo – módl się za nami.
Święty Janie Pawle, módl się za nami
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem
Całkowicie oddany Maryi,
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,
Następco Piotra i Sługo sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,
Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
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Promotorze cywilizacji miłości,
Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,
Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,
Bracie i Mistrzu kapłanów,
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka,
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,
Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu,
Wzorze życia i umierania dla Pana,
Upominający grzeszników,
Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,
Szanujący przeciwników i prześladowców,
Rzeczniku i obrońco prześladowanych,
Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych,
Uczący wszystkich solidarności,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami święty Janie Pawle.
Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.
Módlmy się: Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie
i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zakończenie

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno Chwalebna
i Błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.
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DZIEŃ DRUGI – 14 października
Modlitwa codzienna nowenny (str. 6)
Z nauczania św. Jan Pawła II

W szczególny sposób, pragnę przypomnieć wam słowa Matki Teresy z Kalkuty, skierowane do
uczestników Międzynarodowej Konferencji ONZ: «Mówię dziś do was z głębi serca — do każdego człowieka we wszystkich krajach świata, (...) do matek, ojców i dzieci w miastach, miasteczkach
i wsiach. Każdy z nas jest (...) tutaj dzięki miłości Boga, który nas stworzył, i naszych rodziców,
którzy nas przyjęli i zechcieli obdarzyć nas życiem. Życie jest najpiękniejszym darem Boga. Dlatego
z tak wielkim bólem patrzymy na to, co się dzieje (...) w wielu miejscach świata: życie jest umyślnie
niszczone przez wojnę, przemoc, aborcję. A przecież zostaliśmy stworzeni przez Boga do wyższych
rzeczy — by kochać i być kochanym (...)
Homilia Jana Pawła II w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, 4 czerwca 1997 r.

Litania do św. Jana Pawła II... (str. 6)
Antyfona Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko…

DZIEŃ TRZECI –15 października
Modlitwa codzienna nowenny (str. 6)
Z nauczania św. Jan Pawła II

Rewindykacja prawa do przerywania ciąży, dzieciobójstwa i eutanazji oraz prawne jego uznanie
jest równoznaczne z przyjęciem wynaturzonej i nikczemnej wizji ludzkiej wolności: z uznaniem jej
za absolutną władzę nad innymi i przeciw innym. To jednak oznacza śmierć prawdziwej wolności:
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu” (J
8, 34). Otóż to właśnie ma dziś miejsce także na scenie polityki i państwa: pierwotne i niezbywalne
prawo do życia staje się przedmiotem dyskusji lub zostaje wręcz zanegowane na mocy głosowania
parlamentu lub z woli części społeczeństwa, choćby nawet liczebnie przeważającej. Jest to zgubny
rezultat nieograniczonego panowania relatywizmu: „prawo” przestaje być prawem, ponieważ nie jest
już oparte na mocnym fundamencie nienaruszalnej godności osoby, ale zostaje podporządkowane
woli silniejszego. W ten sposób demokracja, sprzeniewierzając się własnym zasadom, przeradza się
w istocie w system totalitarny. Państwo nie jest już „wspólnym domem”, gdzie wszyscy mogą żyć
zgodnie z podstawowymi zasadami równości, ale przekształca się w państwo tyrańskie, uzurpujące
sobie prawo do dysponowania życiem słabszych i bezbronnych, dzieci jeszcze nie narodzonych.(…)
Evangelium vitae, 20

Litania do św. Jana Pawła II... (str. 6)
Antyfona Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko…

DZIEŃ CZWARTY – 16 października
Modlitwa codzienna nowenny (str. 6)
Z nauczania św. Jan Pawła II

Okiem wiary, w sposób szczególnie wyraźny, możemy dostrzec nieskończoną wartość każdej ludzkiej istoty. Ewangelia głosząc dobrą nowinę o Jezusie jest również dobrą nowiną o człowieku – o jego
wielkiej godności. Uczy wrażliwości na człowieka. Na każdego człowieka. „Zostaliśmy nazwani
dziećmi Bożymi”. Kościół broniąc prawa do życia odwołuje się do szerszej, uniwersalnej płaszczyzny
Nowenna za sędziów Trybunału Konstytucyjnego | www.pro-life.pl/nowenna
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obowiązującej wszystkich ludzi. Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko
prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. Najbardziej podstawowym prawem człowieka! Bóg
mówi: „Nie będziesz zabijał!” (Wj 20, 13). Miarą cywilizacji – miarą uniwersalną, ponadczasową,
obejmującą wszystkie kultury – jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych,
zasługuje na miano barbarzyńskiej. Obrona życia nienarodzonych jest konsekwencją tej wielkiej
misji Kościoła. [Jeżeli Kościół broni prawa do życia nie narodzonych, to dlatego że pochyla się ze
szczególną miłością i troską nad każdą kobietą, która ma rodzić.]
Homilia Jana Pawła II w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, 4 czerwca 1997 r.

Litania do św. Jana Pawła II... (str. 6)
Antyfona Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko…

DZIEŃ PIĄTY – 17 października
Modlitwa codzienna nowenny (str. 6)
Z nauczania św. Jan Pawła II

Absolutne poszanowanie każdego niewinnego życia ludzkiego nakazuje także skorzystać z prawa
do sprzeciwu sumienia wobec aborcji i eutanazji. „Uśmiercenie” nigdy nie może zostać uznane za
działanie lecznicze, nawet wówczas, gdy jedyną intencją jest spełnienie żądania pacjenta: jest to
raczej sprzeniewierzenie się zawodowi lekarskiemu, który można określić jako żarliwe i stanowcze
„tak” wobec życia. Także w dziedzinie poszukiwań biomedycznych, fascynującej i zapowiadającej
nowe wielkie odkrycia służące dobru ludzkości, należy zawsze unikać eksperymentów, badań i zastosowań, które lekceważąc nienaruszalną godność ludzkiej istoty przestają służyć człowiekowi i choć
pozornie mu pomagają, w rzeczywistości są wymierzone przeciw niemu.
Evangelium vitae, 89

Litania do św. Jana Pawła II... (str. 6)
Antyfona Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko…

DZIEŃ SZÓSTY – 18 października
Modlitwa codzienna nowenny (str. 6)
Z nauczania św. Jan Pawła II

Wiele razy powtarzam – i jestem tego pewny – że największym niebezpieczeństwem zagrażającym
pokojowi jest dzisiaj aborcja. Jeżeli matce wolno zabić własne dziecko, cóż może powstrzymać ciebie
i mnie, byśmy się nawzajem nie pozabijali? Jedynym, który ma prawo odebrać życie, jest Ten, kto je
stworzył. Nikt inny nie ma tego prawa: ani matka, ani ojciec, ani lekarz, żadna agencja, żadna konferencja i żaden rząd. (...) Przeraża mnie myśl o tych wszystkich, którzy zabijają własne sumienie,
aby móc dokonać aborcji. Po śmierci staniemy twarzą w twarz z Bogiem, Dawcą życia. Kto weźmie
odpowiedzialność przed Bogiem za miliony i miliony dzieci, którym nie dano szansy na to, by żyły,
kochały i były kochane? (...) Dziecko jest najpiękniejszym darem dla rodziny, dla narodu. Nigdy nie
odrzucajmy tego daru Bożego.
Homilia Jana Pawła II w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, 4 czerwca 1997 r.
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DZIEŃ SIÓDMY – 19 października
Modlitwa codzienna nowenny (str. 6)
Z nauczania św. Jan Pawła II

W tym miejscu pragniemy jednak zwrócić szczególną uwagę na inny rodzaj zagrożeń wymierzonych
przeciw życiu poczętemu lub życiu, które zbliża się do końca: dostrzegamy w nich nowe aspekty, nieznane w przeszłości oraz problemy niezwykłej wagi, związane z faktem, że w świadomości zbiorowej te zamachy na życie tracą stopniowo charakter „przestępstwa” i w paradoksalny sposób zyskują
status „prawa”, do tego stopnia, że żąda się uznania ich pełnej legalności przez państwo, a następnie
wykonywania ich bezpłatnie przez pracowników służby zdrowia. Zamachy te uderzają w ludzkie życie, gdy jest ono najsłabsze i całkiem pozbawione możliwości obrony. Jeszcze groźniejszy jest fakt, że
w dużej mierze dochodzi do nich w gronie rodziny i za sprawą rodziny, która przecież ze swej natury
powinna być „sanktuarium życia”.
Evangelium vitae, 11
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DZIEŃ ÓSMY – 20 października
Modlitwa codzienna nowenny (str. 6)
Z nauczania św. Jan Pawła II

Umiłowani Bracia i Siostry, bądźcie solidarni z życiem. Wołanie to kieruję do wszystkich moich
rodaków bez względu na przekonania religijne. Do wszystkich ludzi, nie wyłączając nikogo. Z tego
miejsca jeszcze raz powtarzam to, co powiedziałem w październiku ubiegłego roku: naród, który
zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. [Wierzcie, że nie było mi łatwo to powiedzieć.
Nie było mi łatwo powiedzieć to z myślą o moim narodzie, bo ja pragnę dla niego przyszłości, wspaniałej przyszłości.] Potrzebna jest więc powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny,
aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia. Dzisiaj świat stał się areną bitwy o życie. Trwa
walka między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci. Dlatego tak ważne jest budowanie „kultury
życia”: tworzenie dzieł i wzorców kulturowych, które będą podkreślały wielkość i godność ludzkiego
życia; zakładanie instytucji naukowych i oświatowych, które będą promowały prawdziwą wizję osoby ludzkiej, życia małżeńskiego i rodzinnego; tworzenie środowisk wcielających w praktykę codziennego życia miłość miłosierną, którą Bóg obdarza każdego człowieka, zwłaszcza cierpiącego, słabego
i ubogiego, [nienarodzonego].
Homilia Jana Pawła II w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, 4 czerwca 1997 r.
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DZIEŃ DZIEWIĄTY – 21 października
Modlitwa codzienna nowenny (str. 6)
Z nauczania św. Jan Pawła II

Być „niewolnikiem” wszystkich. Tą logiką kierowała się Matka Teresa z Kalkuty, założycielka zgromadzeń misjonarzy i misjonarek miłości, którą z radością wpisuję dziś w poczet błogosławionych.
Jestem osobiście wdzięczny tej odważnej kobiecie, której bliskość zawsze odczuwałem. Była uosobieniem Dobrego Samarytanina: gdzie tylko mogła, służyła Chrystusowi w najuboższych z ubogich.
Nawet konflikty i wojny nie były w stanie jej powstrzymać.
Czasami opowiadała mi o swojej służbie wartościom ewangelicznym i związanych z tym doświadczeniach. Pamiętam jej wystąpienia w obronie życia i przeciw aborcji, między innymi podczas uroczystości wręczenia jej Pokojowej Nagrody Nobla (Oslo, 10 grudnia 1979 r.). Mawiała nieraz: „Jeśli
usłyszycie, że jakaś kobieta nie chce dziecka i postanowiła przerwać ciążę, postarajcie się ją przekonać, aby oddała mi to dziecko. Ja będę je kochała, dostrzegając w nim znak Bożej miłości”.
Homilia Jana Pawła II podczas beatyfikacji Matki Teresy z Kalkuty, 19 października 2003 r.

Litania do św. Jana Pawła II... (str. 6)
Antyfona Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko…
opr. o. dr Leonard Hryniewski OFM

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka powstało w 1999 roku w Krakowie. Naszą misją
jest troska o ludzkie życie na każdym etapie jego rozwoju. Realizujemy ją poprzez pozytywną edukację pro-life. Jesteśmy przekonani, że warunkiem uznania godności każdego nienarodzonego dziecka
i przyznania mu bezwarunkowego prawa do życia, jest właśnie edukacja.
Naszym celem jest również świadczenie pomocy samotnym matkom i ojcom oraz rodzinom wychowującym niepełnosprawne dzieci. Wspieramy je poprzez nasze fundusze pomocy materialnej: Dziecka Chorego oraz Ochrony Macierzyństwa.
Jak działamy?
Modlitwa: Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, peregrynacja figury Matki Bożej Brzemiennej, modlitewnik obrońcy życia, pielgrzymki obrońców życia na Jasną Górę, Duchowa Adopcja
Dziecka Poczętego
Edukacja: analizy badań naukowych z całego świata (publikacja „Edukacja Prokreacji. Vademecum”),
broszury pro-life, konferencje popularno-naukowe, filmy i podcasty, konkursy pro-life dla dzieci, młodzieży i studentów
Pomoc: Telefon Zaufania Pro-Life, Fundusz Dziecka Chorego, Fundusz Ochrony Macierzyństwa, pomoc rodzicom po stracie dziecka
Zapraszamy do udziału w naszej misji Przyjaciół i Darczyńców Stowarzyszenia, dzięki którym
prawdę o godności człowieka usłyszały już miliony ludzi.

www.pro-life.pl

Zachęcamy do zamówienia bezpłatnych materiałów edukacyjnych:
tel. (12) 421-08-43, e-mail: biuro@pro-life.pl.

Wpłat na działalność statutową Stowarzyszenia można dokonywać na rachunek bankowy:

Bank Pekao SA Oddział w Krakowie 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401
Organizacja pożytku publicznego. KRS: 0000140437

