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Co to jest Klub Pro-Life?
W największym skrócie: to grupa osób, dla których ważne są ideały pro-life. To wspólnota
osób, które się lubią, pogłębiają swoją wiedzę i wspierają się w dobrych inicjatywach.

Gdzie powstają Kluby Pro-Life?
Zaczynamy online. Spotykamy się przez internet raz w miesiącu i rozmawiamy
z o. Krzysztofem Niewiadomskim, kapucynem. Ale docelowo Kluby mogą powstawać tam,
gdzie jesteś! W szkole, na uczelni, w parafii… A może już należysz do jakiejś wspólnoty?
Świetnie! Wzbogaćcie swoją formację i działania naszymi pomysłami, by działo się jeszcze
więcej dobra!

Kto może dołączyć do Klubu Pro-Life?
Każdy, kto kocha życie! Młodsi i starsi. Uczniowie, studenci i nauczyciele. Nastolatki,
rodzice, dziadkowie. Osoby świeckie i duchowne. Zaangażowani w różne inicjatywy i ci,
którzy dopiero szukają swojego miejsca.

Informacje, zapisy i materiały do pobrania na: www.kluby.pro-life.pl

MOŻNA DOŁĄCZYĆ W DOWOLNYM MOMENCIE!

Jak działa Klub?
1.
2.

Co będziemy robić?
FORMACJA

3.

Życia trzeba bronić mądrze i warto
się do tego przygotować. Formacja to
4.
rozwój w każdej sferze naszego człowieczeństwa: duchowej, emocjonalnej,
intelektualnej, społecznej. Formacją duchową jest np. modlitwa i uczestnictwo
w Eucharystii. Chociaż Kluby Pro-Life
nie są organizacją religijną, zachęcamy
do rozwoju duchowego jako elementu
formacji.

WSPÓLNOTA
Potrzebujemy innych ludzi, by
wymieniać poglądy, dyskutować,
wspierać się. Wspólnota to więcej
doświadczenia, więcej życiowej
mądrości, więcej talentów i jeszcze
ta bezcenna więź, która się tworzy.

EDUKACJA
Wiedza nie tylko chroni nas przed
manipulacją, ale pozwala uczyć innych.
Proponujemy spokojną, rzeczową,
popartą argumentami rozmowę na
tematy pro-life.

DZIAŁANIE
Co dobrego możemy zrobić dla innych?
• Wolontariat,
• wsparcie inicjatywy charytatywnej,
• pozytywna wystawa pro-life,
• konkurs dla dzieci,
• koncert,
• prelekcja…
Możliwości są nieograniczone!

Proponujemy 4 wydarzenia w miesiącu:
Uczestnictwo we Mszy św. w tygodniu
w intencji obrony życia.
Przeczytanie dwóch kolejnych punktów
encykliki Evangelium vitae i rozważenie ich
w oparciu o „Zeszyt pracy Klubów Pro-Life”
(wyślemy Ci bezpłatny egzemplarz).
Udział w webinarze „Spotkania o życiu”
w każdą II środę miesiąca o 19.00. Poznajemy
zagadnienia bioetyczne.
Udział w internetowym live’ie
Klubów Pro-Life. Każda IV środa m-ca
o 19.00. Omawiamy wraz z o. Krzysztofem
Niewiadomskim OFMCap kolejne punkty
Evangelium Vitae i odnosimy je do aktualnych
zagadnień obrony życia człowieka.
Co nas poruszyło? Zaskoczyło? Zdziwiło?
Czy nauczanie Kościoła przystaje do naszych
czasów?
Obecnie zapraszamy Cię do Klubu Pro-Life
online. Naszym marzeniem jest jednak,
by powstały lokalne Kluby.
Jesteś typem samotnika i wolisz pracę
indywidualną w domowym zaciszu? Super.
Korzystaj z naszych webinarów, módl się
indywiudalnie i przerabiaj kolejne punkty
Evangelium vitae z naszym Zeszytem.
Lepiej czujesz się w grupie? Znajdź
kogoś, z kim będziesz mógł się spotkać
i podyskutować o obronie życia, w oparciu
o nasz program i materiały. Módl się we
wspólnocie i utwórzcie lokalny Klub Pro-Life.
Jesteś już we wspólnocie? Wspaniale.
Może skorzystacie z naszych materiałów,
webinarów i nagrań, by włączyć obronę
życia człowieka do swojego programu
formacyjnego?

EWANGELIA ŻYCIA znajduje się
w samym sercu orędzia Jezusa
Chrystusa. Kościół każdego dnia
przyjmuje ją z miłością, aby wiernie
i odważnie głosić ją jako dobrą nowinę
ludziom wszystkich epok i kultur.
św. Jan Paweł II
EVANGELIUM VITAE, punkt 1
Przygotowaliśmy specjalny zeszyt formacyjny do pracy
z encykliką Evangelium vitae.
Przykładowe pytania:
• Dlaczego Kościół wypowiada się na tematy związane
z moralnością? Czy ma do tego prawo także wobec
niewierzących? Co myślą o tym moi znajomi, a co ja?
• Czy antykoncepcja jest rozwiązaniem problemu
aborcji? Dlaczego tak/nie? Co o tym sądzą Twoi
znajomi?

Dlaczego
warto dołączyć?
Czarne marsze i okrzyki osób
biorących w nich udział spowodowały, że wyszedłem z ukrycia.
Chcę się jasno opowiadać po
stronie ludzkiego życia, które,
jak mówi nauka, zaczyna się od
poczęcia. Nie mogę i nie chcę już
dłużej milczeć. By mieć argumenty do dyskusji ze znajomymi,
którzy często sami opierają się
jedynie na usłyszanych gdzieś
kiedyś hasłach grup popierających aborcję, uczęszczam do Klubu Pro-Life. W grupie siła. Dobrze
wiedzieć, że są inni, którzy myślą
podobnie jak ja.
Piotr, 23 lata

Na www.kluby.pro-life.pl:
• znajdziesz linki do spotkań,
• zapiszesz się do klubu, by otrzymywać powiadomienia
i dostęp do grupy na Facebooku,
• zamówisz bezpłatny Zeszyt pracy,
• znajdziesz różnorodne materiały dodatkowe do pracy,
• obejrzysz dotychczasowe nagrania webinarów
i live’ów.

Nigdy nie sądziłam, że dyskutowanie o papieskiej encyklice
może być tak rozwijające i fascynujące. Cieszę się, że Klub Pro-Life
wyjaśnia mi stanowisko Kościoła
w kwestiach ochrony życia
każdego człowieka. To dla mnie
bardzo ważne. Dlaczego? Mam
znajomych katolików, którzy popierają aborcję i nie widzą niczego złego w in vitro. Chcę umieć
z nimi spokojnie rozmawiać.
Naukowe fakty, wiedza, poczucie
wspólnoty z innymi ludźmi o podobnych wartościach i duchowa
formacja, w której uczestniczę, to
dodatkowe plusy naszej wspólnoty miłośników życia.

Spotkania internetowe (webinary i live’y) odbywają się na kanale na YouTube
i na Facebooku Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

Ania, 18 lat

5-DNIOWE WARSZTATY

10–14 SIERPNIA 2022
Letnia Akademia Pro-Life to 5-dniowe
warsztaty dla osób chcących bronić życia
człowieka. Pragniemy, by uczestnicy pogłębili
swoją wiedzę na temat najważniejszych
zagadnień bioetycznych, a potem dzielili się
nią z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi w ich
miejscach nauki i pracy. Zapraszamy osoby
w wieku 18–40 lat.
Każdego dnia będą się odbywać prelekcje
i warsztaty. Po nich wyruszymy na zwiedzanie
Krakowa. W planie także codzienna Eucharystia
i wieczorne spotkania z ciekawymi gośćmi.
Udział w Akademii może być świetną okazją do
nawiązania znajomości z osobami o podobnych
poglądach z całej Polski.
Data: 10–14 sierpnia 2022 r.
Miejsce: Kraków, hotel Domus Mater
Koszt: 280 zł. Zapewniamy zakwaterowanie,
pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie), przerwy
kawowe oraz materiały do pracy.
Opiekę duchową nad uczestnikami będzie
sprawował o. Krzysztof Niewiadomski OFMCap.

Zdjęcia z ubiegłorocznej edycji

Informacje i zapisy na Letnią Akademię Pro-Life na:
www.pro-life.pl/warsztaty
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
ul. Krowoderska 24/6, 31–142 Kraków

tel. 12 421–08-43, e-mail: biuro@pro-life.pl
www.pro-life.pl
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