fot. 123rf.com / langstrup

Tylko życie ma przyszłość

www.pro-life.pl

NASZA MISJA
Polskie Stowarzyszenie Obrońców
Życia Człowieka powstało w 1999 r.
w Krakowie. Naszą misją jest troska
o ludzkie życie na każdym etapie jego
rozwoju.

NASZE CELE
Już od 23 lat realizujemy naszą misję
poprzez edukację w zakresie postaw pro-life.
Jesteśmy przekonani, że warunkiem uznania
godności każdego nienarodzonego dziecka
i przyznania mu bezwarunkowego prawa do
życia, jest właśnie edukacja.
Oprócz troski o szacunek dla każdego
poczętego dziecka naszym celem jest
świadczenie pomocy samotnym matkom
i ojcom oraz rodzinom wychowującym
dzieci z niepełnosprawnościami.

NASZE DZIAŁANIA
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Warunkiem trwałej zmiany postaw
społecznych jest modlitwa i podejmowanie
konkretnych działań edukacyjnych
i pomocowych. Do tego dzieła zapraszamy
Przyjaciół i Darczyńców Stowarzyszenia,
dzięki którym prawdę o godności
człowieka usłyszały już miliony ludzi.

ZAŁOŻYCIEL INŻYNIER ANTONI ZIĘBA

Wielkie idee mają wielkich liderów. Polskie Stowarzyszenie Obrońców
Życia Człowieka zostało założone przez dr. inż. Antoniego Ziębę (1948–
2018), który do śmierci pełnił w nim funkcję prezesa.

Zawsze był pełen energii, zawsze
w biegu między kolejnymi spotkaniami.

Antoni Zięba został wyróżniony
wieloma prestiżowymi nagrodami
m.in. Medalem Senatu RP za obronę
życia, Medalem Komisji Edukacji
Narodowej za zasługi dla oświaty
i wychowania oraz papieskim
Medalem Pro Ecclesia et Pontiﬁce.

Aby szerzyć swoje idee, założył dziesięć gazet
(m.in. Źródło, Naszą Arkę, Cuda i Łaski Boże, Drogę
i Wychowawcę). Wydawał broszury o aborcji,
in vitro, edukacji seksualnej, niepłodności
– wszystkie w milionowych nakładach. Nagrał
setki audycji radiowych i telewizyjnych.

fot. arch. PSOŻC

Inżynier wiele razy odwiedzał św. Jana
Pawła II w Watykanie i konsultował
z nim swoje pomysły. Po śmierci
papieża omadlał swoje intencje przy
jego grobie.

Antoni Zięba był pracownikiem naukowym Politechniki Krakowskiej.
Jednak kiedy w 1979 r. w Austrii zobaczył na plakatach ciała dzieci zabitych wskutek aborcji, postanowił, że jego życiową misją będzie ratowanie
bezbronnych dzieci nienarodzonych. Jako człowiek całkowicie oddany
Panu Bogu założył ogólnopolską Krucjatę Modlitwy w Obronie Poczętych
Dzieci, a potem międzynarodową World Prayer for Life. Był współautorem polskiego sukcesu z 1993 r., kiedy to na drodze ustawodawczej
zwiększono prawną ochronę życia dzieci poczętych.

Zobacz minidokument „Inżynier”
o dr. inż. Antonim Ziębie
www.pro-life.pl/filminzynier
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Trzeba się zawsze modlić, a nigdy nie ustawać
(por. Łk 18, 1), powiedział Pan Jezus. Módlcie się
i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie (…)
„Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim
słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Jeśli mamy
żyć tym słowem, słowem Bożym, trzeba „nie ustawać
w modlitwie!” Może to być nawet modlitwa bez słów...
Niech z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie
słuchają tutaj albo gdziekolwiek, przemówi proste
i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to
wezwanie najważniejsze. Najistotniejsze orędzie!
Św. Jan Paweł II, Kalwaria Zebrzydowska 1979 r.
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Biblioteczki
pro-life – broszury,
które dają wiedzę.
A ta jest potrzebna,
by rozmawiać
merytorycznie,
zamiast
przekrzykiwać
się w emocjach.
Edukację wspierają
świadectwa –
historie osób, które
wybrały życie.
W przenośni
i dosłownie.
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Od kiedy?
Od poczęcia

Za jaką cenę?

Webinary - interaktywne spotkania
on-line (dla nauczycieli, rodziców po stracie
dziecka i osób duchownych) oraz lekcje on-line
(dla uczniów). Poruszamy aktualne tematy
bioetyczne (np. aborcja, edukacja seksualna)
i konfrontujemy je z badaniami naukowymi.
Przeszkoliliśmy już kilka tysięcy osób.
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edycji ogólnopolskiego
konkursu dla młodzieży
„Pomóż ocalić życie
bezbronnemu”,
na który nadesłano
ponad 23 tys. prac
plastycznych, literackich,
multimedialnych i ﬁlmów.

edycji konkursu akademickiego „Życie i godność”,
na który zgłoszono 76 prac licencjackich i magisterskich,
poruszających zagadnienia pro-life.

Projekt LIFE i Akademia Pro-life
– krótkie ﬁlmy publikowane co tydzień
na naszym kanale na YouTube oraz
w Telewizji Trwam. To publicystyka
pro-life, czyli komentarze do bieżących
wydarzeń w Polsce i na świecie. Dlaczego
tak? By w dyskusjach na tematy pro-life
nie zabrakło faktów.

„Bez wyjątków!”
– kampania
społeczna,
której celem jest
uświadomienie, że
każdy człowiek ma
prawo do życia bez względu na niekorzystną
diagnozę prenatalną, nieuleczalną chorobę,
wadę wrodzoną czy niepełnosprawność. Strona
kampanii: bezwyjatkow.pl
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edycje
konkursu
plastycznego
dla dzieci
„Na początku była miłość
– moja rodzina”, w których
udział wzięło 5 tysięcy dzieci
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sympozjów
i konferencji, w tym cykl
„Oswoić tabu niepłnosprawności”

3000

wystaw w różnych językach na temat
rozwoju dziecka przed narodzeniem
w szkołach, paraﬁach, sanktuariach i urzędach a także
w Sejmie RP i Parlamencie Europejskim
Jaka jest granica między obietnicą a spełnieniem?

kochamy każde

życie

 setki audycji radiowych i telewizyjnych
 dziesiątki tysięcy listów i maili do posłów, senatorów,
ministrów, dyrektorów aptek i szpitali oraz różnych
związków i organizacji z prośbą o szacunek dla
każdego poczętego dziecka
 broszury na temat aborcji, in vitro, edukacji seksualnej i in., drukowane w milionowych nakładach
i zamieszczane w czasopismach zarówno prawicowych, jak i lewicowych

Czy JESZCZE
czekają na dziecko,

czy cieszą się,
że JUŻ jest?
Serce kobiety wybiera raczej tę
drugą odpowiedź. Bije szybciej.
I to wcale nie w przenośni!
Serce kobiety w ciąży musi
przepompować 30 procent
krwi więcej (bo w naczyniach
krwionośnych płynie około 1,5 litra
więcej krwi niż normalnie).
Serce ma więc dużo pracy!
Szybsze tętno oznacza
szybsze bicie serca.

W okularach,

szczerbate...
A tu możecie
posłuchać,
jak bije serce
dziecka
w 11. tygodniu
od poczęcia:
QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

starsze

z niepełnosprawnością...

i... nienarodzone!

fot. unsplash.com / Kelly Sikkema

fot. A. Zachwieja
123rf.com: Jozef Polc / fucsiya / ammentorp / Denys Kuvaiev / Olga Yastremska

POLSKIE STOWARZYSZENIE OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA
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 apele, oświadczenia i listy otwarte m.in. w sprawie wprowadzenia prawnej ochrony życia dzieci poczętych i zwiększenia wsparcia państwa
dla rodzin wychowujących chore dzieci
 wprowadzenie do szerokiego obiegu zdjęć
poczętych dzieci m.in. na billboardach
w Waszyngtonie i znaczkach pocztowych
w Afryce
 setki spotkań z młodzieżą: w szkołach,
na pielgrzymkach i rekolekcjach
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ﬁlmy pro-life, które wyprodukowaliśmy lub wykupiliśmy licencje,
a następnie rozpowszechnialiśmy
nieodpłatnie na masową skalę.

POMOC

MAMO, TATO NIE JESTEŚCIE SAMI!

TROSKA O DZIECI UTRACONE I ICH RODZINY

Kobiety w nieoczekiwanej ciąży nie chcą, aby proponować im
zabicie własnego dziecka, ale oczekują pomocy. Z kolei rodzice
chorych dzieci pragną dla nich od lekarzy i społeczeństwa
poszanowania ich godności oraz należnego im już od poczęcia
bezwarunkowego prawa do życia.

Ogromnym ciosem i traumatyczną stratą jest dla rodziców śmierć
dziecka nienarodzonego. Szacuje się, że w wyniku poronienia
rocznie cierpi 250 tys. osób (rodziców i ich bliskich).
Wszyscy oni mają prawo do przeżywania żałoby,
wsparcia bliskich i zrozumienia ze strony społeczeństwa.

Telefon Zaufania Pro-life

798 636 493
śr. 19–21, pt. 10–12

To doraźna pomoc dla kobiet, które
znalazły się w niespodziewanej ciąży
i nie potraﬁą lub nie chcą zaakceptować
tej sytuacji, ich bliskich i ojców
nienarodzonych dzieci.
Dyżury pełni doświadczona
psychoterapeutka. Porady są bezpłatne.
Zapewnione są absolutna dyskrecja,
życzliwe wysłuchanie bez oceniania
i możliwość uzyskania informacji
o instytucjach pomocowych.

Fundusz Dziecka Chorego
Służy rodzinom wychowującym chore,
niepełnosprawne dzieci, gdyż leczenie
i rehabilitacja często są długotrwałe
i kosztowne. W jego ramach wypłacamy im 5 tys. zł, by wesprzeć zakup
m.in. lekarstw i sprzętu medycznego.
Miesięcznie Funduszem Dziecka Chorego obejmujemy ok. 120 rodzin.
Regulamin przyznawania funduszy
i szczegółowe informacje
o Telefonie Zaufania Pro-life
znajdują się na stronie pro-life.pl

Fundusz Ochrony Macierzyństwa
Powstał dla mam w ciąży, znajdujących się
w bardzo trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej.
Bo decyzja o urodzeniu dziecka jest czasem
decyzją heroiczną. Kobieta otrzymuje wsparcie
materialne przed porodem (do 2000 zł) i po
urodzeniu dziecka do ukończenia przez nie
1. roku życia (300 zł miesięcznie).

Opracowaliśmy z Krajowym Ośrodkiem Duszpasterstwa Rodzin „Kompendium pastoralne o rodzinnym pogrzebie dziecka martwo urodzonego i towarzyszeniu w żałobie
osieroconej rodzinie” dla kapłanów, rodzin doświadczających śmierci dziecka nienarodzonego oraz osób zaangażowanych w strukturach duszpasterstwa rodzin. Publikacja
otrzymała wyróżnienie Feniks 2021 w kategorii „Kościół wobec współczesności”.
Zapotrzebowanie na nią można zgłaszać na adres: piotr.guzdek@pro-life.pl.
Pomagamy w organizacji rodzinnych pogrzebów dzieci poronionych.
Na naszej stronie internetowej www.pro-life.pl są informacje o uprawnieniach socjalnych
rodziców po stracie dziecka nienarodzonego oraz dostępne są nagrania:

Doradztwo
Co roku ok. 11 tys. par słyszy niepomyślną diagnozę prenatalną dla swojego dziecka. Wiele
z nich prosi nas o kontakt do dobrego lekarza
specjalisty, który przyzna mu bezwarunkowe
prawo do życia. Kobietom w ciąży, będących
w kryzysach związanych z uzależnieniami czy
przemocą domową szukamy najlepszego psychologa, prawnika czy Domu Samotnej Matki.
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 katolickie nabożeństwo pt. „Odeszły, aby żyć wiecznie... Droga Światła dla Rodziców
Dzieci Utraconych”,
 ﬁlmy towarzyszące kompendium, omawiające liturgię pogrzebu dziecka nieochrzczonego, aspekty prawne pochówku, pośmiertny los nieochrzczonych dzieci, składowe
psychospołecznego i pastoralnego podejścia do poronionego dziecka i jego rodziców,
 webinary z udziałem ekspertów z sesją pytań i odpowiedzi m.in. o komunikacji
w związku po poronieniu i przeżywaniu żałoby po prenatalnej stracie dziecka,
 wystąpienia prelegentów Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Odeszły, aby
żyć wiecznie… Pogrzeb dziecka poronionego z perspektywy ekumenicznej”. Było to
pierwsze tego typu wydarzenie naukowe i ekumeniczne w Polsce. Odbyło się na UAM
w Poznaniu w dniach 28–29 września 2021 r.
Na zaproszenie rektorów seminariów duchownych prowadzimy szkolenia dla alumnów na
temat pastoralnego towarzyszenia osieroconym rodzicom i pogrzebów dzieci poronionych.
Obecnie przygotowujemy się do uruchomienia grupy wsparcia dla rodziców po stracie.
Informacji dotyczących tematyki straty dziecka nienarodzonego, jego pogrzebu, możliwości
otrzymania wsparcia psychologicznego, prawnego, zagadnień pastoralno-liturgicznych,
teologiczno-dogmatycznych lub ekumenicznych udziela Piotr Guzdek, koordynator
ds. pogrzebów dzieci martwo urodzonych w naszym stowarzyszeniu, familiolog i autor
„Kompendium pastoralnego o rodzinnym pogrzebie dziecka martwo urodzonego i towarzyszeniu
w żałobie osieroconej rodzinie”. Kontakt: e -mail: piotr.guzdek@pro-life.pl, tel. 667 837 106.

MODLITWA

Pilnie potrzebna jest
wielka modlitwa za życie
przenikająca cały świat.

KRUCJATA MODLITWY W OBRONIE POCZĘTYCH DZIECI
 intencja: dziękczynienie „za uratowane dzieci, ocalone sumienia matek
i ojców oraz pracowników służby zdrowia” oraz prośba o prawną ochronę życia dla każdego dziecka
 od 1980 r. zaangażowało się w nią ponad 100 tysięcy osób
PIELGRZYMKI OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA
NA JASNĄ GÓRĘ
 to historia narodzin polskiego ruchu pro-life
 do tej pory odbyło się 40 pielgrzymek, połączonych
z wykładami na temat ochrony życia oraz
ponawianymi corocznie przyrzeczeniami Duchowej
Adopcji Dziecka Poczętego
PEREGRYNACJA FIGURY MATKI BOŻEJ
BRZEMIENNEJ
 wydaliśmy Modlitewnik Obrońcy Życia a także
komplet materiałów do przeprowadzenia czuwania,
adoracji czy rozważań różańcowych
 użyczamy na peregrynację wykonaną na nasze
zamówienie srebrną ﬁgurę Matki Boskiej
Brzemiennej wraz z relikwiami św. Jana Pawła II
TYDZIEŃ MODLITW O OCHRONĘ ŻYCIA
(19–25 MARCA)
 cykliczna inicjatywa modlitewna, której pierwsza
edycja odbyła się w 2021 r. w Roku Świętego Józefa
 wpisuje się w obchody Dnia Świętości Życia
i Narodowego Dnia Życia.
 połączenie modlitwy z pozytywną edukacją pro-life

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,
byłoby wspaniale, gdyby każde dziecko zostało przyjęte jako jedyny i niepowtarzalny
dar. Byłoby wspaniale, gdyby każda mama spodziewająca się narodzin dziecka miała
pewność, że w trudnych chwilach nigdy nie zostanie sama. I byłoby wspaniale, gdyby rodzice podejmujący trud wychowania niepełnosprawnego dziecka otrzymywali
realne wsparcie: psychologiczne, organizacyjne, ﬁnansowe... Te trzy życzenia: troskę
o życie poczętych dzieci, pomoc samotnym mamom i rodzinom dzieci niepełnosprawnych możemy spełniać dzięki wsparciu naszych Przyjaciół i Darczyńców.
Nasze Stowarzyszenie ma już 23 lata. Niesiemy bagaż wiedzy i doświadczeń, dzięki
któremu potraﬁmy ocenić, jak wiele jest jeszcze do zrobienia. Widzimy, ile wysiłku
musimy włożyć, żeby inni uznali godność dziecka przed narodzeniem. Widzimy,
ile samotnych mam zamiast propozycji aborcji pragnie usłyszeć: „Dasz radę, bo
ci pomożemy!”. Widzimy, że ciągle tak wielu rodziców dzieci niepełnosprawnych
czeka na pomoc ﬁnansową.
Dlatego prosimy: bądźcie z nami wszędzie tam, gdzie ważą się losy ludzkiego życia! Każde nasze działanie ma wielu ojców i wiele matek – naszych Przyjaciół i Darczyńców. Państwa wsparcie ﬁnansowe odbieramy jako wyraz życzliwości i wielkiego
zaufania. Z serca za to dziękujemy!

Wojciech Zięba

Magdalena Guziak-Nowak

Prezes Zarządu

Dyrektor ds. edukacji
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św. Jan Paweł II, Evangelium vitae, p. 100

Zauważyłem, że wszyscy,
którzy popierają aborcję, zdążyli się już urodzić.
Ronald Reagan

fot. A. Zachwieja
Piotr Chmielewski, „Razem mamy moc”, praca nadesłana
na konkurs „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”

ul. Krowoderska 24/6, 31-142 Kraków
tel./fax (12) 421-08-43 (godz. 9–15)
biuro@pro-life.pl
www.pro-life.pl
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