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TYDZIEŃ MODLITW
O OCHRONĘ ŻYCIA

TROSKA O ŻYCIE OD POCZĘCIA 
WYCHOWANIEM DO POKOJU
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Wejdź na stronę www.zazyciem.pro-life.pl 

i zgłoś swój udział w Tygodniu Modlitw o Ochronę Życia

Zamów bezpłatnie więcej broszur (takich jak ta) 

i zaproś do wspólnej modlitwy bliskie Ci osoby: 

tel.: 12 311 02 60, e-mail: biuro@pro-life.pl

YouTube.com/psozc Facebook.com/psozcCodzienne nagranie rozważań na:

Magdalena Guziak-Nowak
dyrektor ds. edukacji, sekretarz zarządu PSOŻC

Wojciech Zięba
prezes zarządu PSOŻC

PATRONI MEDIALNI:

Rozważania: Krzysztof Niewiadomski OFMCap
Imprimatur: Za zezwoleniem Kurii Metropolitalnej w Krakowie z dnia 13 stycznia 2023 r. Nr 100/2023.

Każdy, kto pozwolił Bogu, aby jego serce zostało przepojone wrażliwością 
i troską o życie, nigdy nie będzie popierał niczyich dążeń do realizacji swoich 
roszczeń poprzez przemoc, nie stanie po stronie zbrojnego rozwiązywania 
konfl iktów. 

Miniony rok upłynął pod znakiem wojny na Ukrainie. Dlatego tematem prze-
wodnim tegorocznej, trzeciej, edycji Tygodnia Modlitw o Ochronę Życia jest 
pokój. Człowiek, który z miłością chroni dziecko w łonie matki, nie sięgnie 
po karabin. Dlatego jesteśmy przekonani, że: „Troska o życie od poczęcia wy-
chowaniem do pokoju”. 

Jak w minionych latach, naszą modlitwą pragniemy objąć wszystkie dzieci 
nienarodzone i ich rodziców, szczególnie gdy dowiadują się o chorobie dziec-
ka. Będziemy się modlić za młodzież, by była wierna chrześcijańskim warto-
ściom, za pielęgniarki, położne, lekarzy i farmaceutów, a także za polityków 
i dziennikarzy. Chcemy się też modlić o sprawiedliwość społeczną, przejawia-
jącą się m.in. w realnej pomocy państwa dla osób z niepełnosprawnościami.

Tydzień Modlitw o Ochronę Życia to okazja, by duchowo zaangażować się 
w działanie pro-life. W obronie życia modlitwa jest najważniejsza, a jedno-
cześnie dostępna dla każdego. Kolejnym krokiem jest refleksja nad swoją 
postawą „za życiem”. Czy stać nas na drobne gesty codziennej życzliwości? 

Włącz się w Tydzień Modlitw 
o Ochronę Życia

MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ: 
Rozważanie na każdy dzień oraz modlitwa papieża o pokój (strony 4–10)

Modlitwa z encykliki Evangelium vitae (strona 11)

Zwykle nie potrzeba wiele, czasem wystarczy jedno z miłością wypowiedzia-
ne zdanie. Jak reagujemy, gdy nasi bliscy spodziewają się narodzin chorego 
dziecka? Czy pomagamy przezwyciężyć ich strach i lęk, czy raczej go potęgu-
jemy? Jaki jest nasz stosunek do dużych rodzin? Czy wielodzietność to w na-
szych oczach błogosławieństwo, czy powód do pobłażliwego uśmieszku? A co 
z niepełnosprawnymi i starszymi? Na ile jesteśmy gotowi pomóc: fi nansowo, 
organizacyjnie, poświęcając swój czas?

Tydzień Modlitw o Ochronę Życia rozpocznie się w liturgiczne wspomnie-
nie św. Józefa (19 marca), a zakończy w Dzień Świętości Życia (25 marca). 
Codziennie będziemy odmawiać modlitwę o pokój autorstwa papieży, mo-
dlitwę ułożoną przez św. Jana Pawła II i zaczerpniętą z encykliki Evangelium 
vitae oraz krótkie rozważanie. Zachęcamy, aby zaprosić do wspólnej modlitwy 
członków Rodziny, Przyjaciół, Znajomych ze wspólnot. Świat potrzebuje na 
nowo usłyszeć EWANGELIĘ ŻYCIA, dobrą nowinę o życiu, które jest darem 
– kruchym, ale bezcennym. 
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TROSKA O ŻYCIE OD POCZĘCIA  
WYCHOWANIEM DO POKOJU

Troska o ludzkie życie zaczyna się od jego poczęcia. 
Każdy, kto pozwolił Bogu, aby jego serce zostało 

przepojone wrażliwością i troską o życie, nigdy nie 
będzie popierał niczyich dążeń do realizacji swoich 

roszczeń poprzez przemoc, nie stanie po stronie 
zbrojnego rozwiązywania konfliktów. 

DZIEŃ 1 

Za rodziców i wychowawców – o przyjęcie każdego dziecka 
z miłością, o mądre naśladowanie Świętej Rodziny z Nazaretu: 

Maryi i Józefa oraz o gotowość szukania u Nich rady 
w trudnościach wychowawczych. 

„Czyż można myśleć o osiągnięciu pokoju, integralnego rozwoju ludów czy 
o ochronie środowiska naturalnego, bez ochrony prawa do życia najsłabszych, 
poczynając od tych, którzy mają się urodzić?” – pyta papież Benedykt XVI 
w Orędziu na 46. Światowy Dzień Pokoju. Dlatego rodzice przyjmujący po-
częte dziecko, pierwsi wyraziciele szacunku dla życia, są także pierwszymi 
wychowawcami do pokoju.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, prosimy Cię, aby żadne trudności nie sta-
wały się nigdy przyczyną przemocy pomiędzy narodami, przemocy w rodzi-
nach czy w innych środowiskach, szczególnie przemocy w łonie matki. Bądź 
nam pomocą w afirmacji daru życia. Uczyń rodziców uczniami Świętej Ro-
dziny z Nazaretu, otwartymi na Boże natchnienia we wszelkich trudnościach. 
Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

Modlitwa papieża Piusa XII

Matko Miłosierdzia, uproś nam u Boga pokój. Uproś nam przede wszystkim 
te łaski, które mogą w jednej chwili przemienić nasze dusze. Uproś nam te 
łaski, które pokój szerzą, sprowadzają i utrzymują. Królowo pokoju, za któ-
rym narody wzdychają, uproś światu pokój, aby w spokoju i ładzie wzrastało 
Królestwo Boże. Amen.

Modlitwa św. Jana Pawła II z encykliki Evangelium vitae (str. 11)

DZIEŃ 2

Za dzieci i młodzież – o dobre życiowe decyzje, wierność 
chrześcijańskim wartościom i umiejętność odróżniania prawdy, 

dobra i piękna od tego, co jest ich zaprzeczeniem. 

„Wszyscy, niezależnie od swojej życiowej roli, mamy obowiązek być ludź-
mi pokoju. Nikt nie jest wykluczony! Nikt nie ma prawa odwracać wzroku. 
W naszym świecie globalizacji popadliśmy w globalizację obojętności. Przy-
zwyczailiśmy się do cierpienia innych, nie dotyczy nas, nie interesuje, to nie 
nasza sprawa!” – stwierdza papież Franciszek we wstępie do książki  Encyklika 
o pokoju na Ukrainie. 

Módlmy się: Wszechmogący Boże, spraw, aby także dzieci i młodzież uczyły 
się przechodzenia od postawy obojętności do postawy wrażliwości na inne 
osoby. Oświeć ich światłem swojej łaski. Niech poprzez wychowanie i samo-
wychowanie staną się ludźmi pokoju, pełnymi szacunku dla życia drugiego 
człowieka, w każdym jego wymiarze i aspekcie, od momentu jego poczęcia aż 
po naturalny kres. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

Modlitwa św. Jana XXIII

Zbawicielu nasz, prosimy Cię usilnie w naszych modlitwach o pokój, który 
nam pozostawiłeś: „Pokój mój zostawiam wam, pokój mój daje; wam”.
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Oddal od nas wszystko, co mogłoby zagrozić pokojowi, i przemień wszystkich 
ludzi na świadków prawdy, sprawiedliwości i miłości braterskiej.

Oświeć tych, co rządzą losami ludów, ażeby troszcząc się o godziwy dobrobyt 
swoich rodaków, utrzymywali nieocenione dobrodziejstwo pokoju, abyśmy 
umieli obalać bariery, które ludzi dzielą, a zacieśniać więzy miłości wzajemnej, 
abyśmy mieli zrozumienie dla innych i przebaczali tym, którzy nam przykrość 
wyrządzili.

Tak, dzięki Tobie, wszystkie ludy ziemi będą stanowić jedną prawdziwą wspól-
notę braterską tak, że wśród nich nie przestanie kwitnąć i królować Twój tak 
upragniony pokój. Amen.

Modlitwa św. Jana Pawła II z encykliki Evangelium vitae (str. 11)

DZIEŃ 3

Za matki i ojców spodziewających się narodzin dziecka – 
o przyjęcie go z miłością także wtedy, gdy z ludzkiego punktu 

widzenia pojawiło się nie w porę.

„Pogląd, że człowiek jest wolny w organizowaniu swego życia bez odwoły-
wania się do wartości moralnych, i że nie jest zadaniem społeczeństwa za-
pewnienie ochrony i rozwoju wartości etycznych, jest wypaczeniem wolności. 
Tego rodzaju postawa burzy wolność i pokój. Istnieją liczne przykłady owej 
błędnej koncepcji wolności, jak niszczenie życia ludzkiego przez akceptowane 
lub zalegalizowane przerywanie ciąży” – pisze św. Jan Paweł II w Orędziu na 
14. Światowy Dzień Pokoju.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, nie pozwól, aby rodzice organizowali swoje 
życie bez odwoływania się do najważniejszych wartości, bez otwarcia się na 
dar życia. Daj im radość i pokój serca szczególnie wtedy, gdy dziecko bę-
dzie dla nich niespodziewanym darem, który zmienił ich wcześniejsze plany. 
Spraw, aby byli pewni, że to współpraca z Tobą, a nie skupienie się na swoich 
problemach, czyni ich wolnymi oraz umacnia pokój w ich sercach, a także 
wokół nich. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

Modlitwa św. Pawła VI

Panie, Boże pokoju, któryś stworzył ludzi, przedmiot Twej łaskawości, aby 
byli współuczestnikami Twej chwały, błogosławimy Cię i składamy Ci dzięki, 
bo zesłałeś nam Jezusa, Twego ukochanego Syna, uczyniłeś Go w tajemnicy 
paschalnej sprawcą naszego zbawienia, źródłem pokoju i więzią powszech-
nego braterstwa.

Składamy Ci dzięki za pragnienia, wysiłki i czyny, które Twój Duch pokoju 
wzbudził w naszych czasach, aby nienawiść zastąpić miłością, nieufność zro-
zumieniem, a obojętność solidarnością.

Otwórz jeszcze bardziej nasze umysły i serca na potrzeby miłości wszystkich 
naszych braci, abyśmy się stawali coraz bardziej budowniczymi pokoju.

Pomnij, Ojcze miłosierdzia, na wszystkich, którzy się trudzą, cierpią i umie-
rają, usiłując nadać światu charakter bardziej braterski.

Niechaj Twoje Królestwo sprawiedliwości, pokoju i miłości ogarnie ludzi 
wszystkich ras i języków. Niech ziemia nasza napełnia się Twoją chwałą! 
Amen.

Modlitwa św. Jana Pawła II z encykliki Evangelium vitae (str. 11)

DZIEŃ 4

Za lekarzy i farmaceutów – o wierność zasadom etyki 
chrześcijańskiej, by swoją wiedzę i doświadczenie zawsze 

wykorzystywali dla służby życiu.

„Ważnym wkładem na rzecz pokoju jest także respektowanie, przez normy 
prawne i wymiar sprawiedliwości, prawa do korzystania z zasady sprzeciwu 
sumienia w odniesieniu do ustaw i decyzji rządowych, które zagrażają god-
ności człowieka, takich jak aborcja i eutanazja” – przypomina papież Bene-
dykt XVI w Orędziu na 46. Światowy Dzień Pokoju. 
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Módlmy się: Wszechmogący Boże, umacniaj serca i kształtuj sumienia pracow-
ników służby zdrowia, aby zawsze stali po stronie każdego ludzkiego życia. 
Niech wierność Bożym prawom, szczególnie wtedy, gdy wywoła koniecz-
ność sprzeciwu wobec zła, będzie źródłem pokoju w ich sercu, a miłość Boża 
i świadomość uczynionego dobra będzie ich nagrodą. Przez Chrystusa, Pana 
naszego, Amen.

Modlitwa św. Jana Pawła II

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszyst-
kich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę 
gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bli-
skim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. 
Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, 
niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech 
ustanie wojna [red. na Ukrainie], która zagraża Twoim stworzeniom na nie-
bie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpo-
wiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj 
przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dia-
logu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania 
wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. 
Amen.

Modlitwa św. Jana Pawła II z encykliki Evangelium vitae (str. 11)

DZIEŃ 5

Za polityków, aby stanowione przez nich prawo stało na straży 
godności małżeństwa i rodziny oraz szanowało nienaruszalność 

i świętość ludzkiego życia. 

„Ci, którzy nie doceniają w wystarczającym stopniu wartości ludzkiego życia 
i w konsekwencji popierają na przykład liberalizację aborcji, być może nie 
zdają sobie sprawy, że  w  ten sposób opowiadają się za dążeniem do  pokoju 
iluzorycznego. Ucieczka od odpowiedzialności, która uwłacza osobie ludz-
kiej, a tym bardziej zabijanie bezbronnych i niewinnych istot ludzkich, nigdy 
nie zaprowadzi do szczęścia czy pokoju” – przypomina papież Benedykt XVI 
w Orędziu na 46. Światowy Dzień Pokoju.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, prosimy Cię za polityków, aby nie ulegali 
żadnym naciskom czy pokusom ucieczki od odpowiedzialności. Dodawaj im 
męstwa i mądrości, aby iluzorycznymi rozwiązaniami nie zastępowali nigdy 
pomocy prawnej, jakiej wymaga małżeństwo, rodzina i ludzkie życie od swego 
poczęcia. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

Modlitwa papieża Benedykta XVI

To jest nasza modlitwa, którą wypowiadamy w tym momencie: „Wyzwól nas 
od wszelkiego zła i daj nam pokój”. Nie jutro czy pojutrze: Dzisiaj daj nam 
pokój, Panie! Amen.

Modlitwa św. Jana Pawła II z encykliki Evangelium vitae (str. 11)

DZIEŃ 6

O sprawiedliwość społeczną, która przejawia się m.in. w realnej 
pomocy państwa osobom niepełnosprawnym, a także o rozwój 

i promocję hospicjów perinatalnych.

„Niestety, państwa i instytucje międzynarodowe promują również aborcję 
jako jedną z tzw. «podstawowych usług» w ramach pomocy humanitarnej. 
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Smutno jest widzieć, jak proste i wygodne stało się dla niektórych odrzucanie 
życia jako sposobu na rozwiązanie problemów, które mogą i powinny być 
rozstrzygane na korzyść matki oraz nienarodzonego dziecka. Dlatego błagam 
władze cywilne, aby zwróciły szczególną uwagę na dzieci, którym odmawia 
się podstawowych praw i godności, w szczególności prawa do życia i edukacji” 
– to słowa papieża Franciszka z Przesłania do Zgromadzenia Ogólnego ONZ 
z okazji 75-lecia istnienia tej instytucji. 

Módlmy się: Wszechmogący Boże, prosimy Cię, oświecaj swoją łaską  odpo-
wiedzialnych za środki publiczne, aby troszczyli się o sprawiedliwą pomoc dla 
najbardziej bezbronnych i potrzebujących, dla osób niepełnosprawnych czy 
nieuleczalnie chorych dzieci. Niech dobra, którymi dysponuje społeczeństwo, 
nie będą trwonione na spełnianie egoistycznych pragnień, ale niech zostaną 
wykorzystane mądrze i uczciwie. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen

Modlitwa papieża Franciszka

Panie Boże pokoju, wysłuchaj naszego błagania! Otwórz nam oczy i serca, 
i daj nam odwagę, byśmy powiedzieli: nigdy więcej wojny, wojna niszczy 
wszystko. Napełnij nas odwagą budowania pokoju. Spraw, by nie gasł w nas 
płomień nadziei, byśmy z cierpliwą wytrwałością wybierali dialog i pojedna-
nie, aby nareszcie zwyciężył pokój. Amen.

Modlitwa św. Jana Pawła II z encykliki Evangelium vitae (str. 11)

DZIEŃ 7

Za dziennikarzy i ludzi mediów – o to, by dostępne im narzędzia 
wykorzystywali do odważnego głoszenia prawdy o życiu 

i godności człowieka.

„Jeśli chodzi o prawo do życia, trzeba wyraźnie powiedzieć, że w naszej spo-
łeczności dokonuje się zagłady życia: obok ofiar konfliktów zbrojnych, terro-
ryzmu i różnorakich form przemocy, są ofiary cichej śmierci, spowodowanej 
przez głód, przez aborcję, eksperymenty na embrionach i eutanazję. Jak moż-
na nie dostrzegać, że to wszystko jest zagrożeniem pokoju? Aborcja i ekspery-

menty na embrionach są bezpośrednim przeciwieństwem postawy otwarcia 
na drugiego, która jest konieczna do tworzenia trwałych, pokojowych relacji” 
– wskazał papież Benedykt XVI w Orędziu na 40. Światowy Dzień Pokoju.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, spraw, aby dziennikarze i ludzie mediów 
byli tymi, którzy otwierają oczy innych, opinii publicznej, na każde ukryte zło, 
aby budzili sumienia w obliczu tego wszystkiego, co jest zagrożeniem ludz-
kiego życia i pokoju. Niech nie zabraknie im do tego odwagi, a także osobistej 
wrażliwości. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

Modlitwa franciszkańska

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, abyśmy siali miłość tam, 
gdzie panuje nienawiść; wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda; jedność tam, 
gdzie panuje zwątpienie; nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz; światło tam, 
gdzie panuje mrok; radość tam, gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać; nie tyle 
szukać zrozumienia, co rozumieć; nie tyle szukać miłości, co kochać. Albo-
wiem dając, otrzymujemy; wybaczając, zyskujemy przebaczenie, a umierając, 
rodzimy się do wiecznego życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

MODLITWA ŚW. JANA PAWŁA II  
Z ENCYKLIKI EVANGELIUM VITAE

O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy spra-
wę życia: spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala 
się przyjść na świat, ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, męż-
czyzn i kobiet – ofiary nieludzkiej przemocy, starców i chorych zabitych przez 
obojętność albo fałszywą litość. Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna 
potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia. 

Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławia-
nia jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego 
świadczenia o niej, aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli, 
cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje 
życie. Amen.
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Twarz dziecka 
ok. 4 miesiące od poczęcia

Nóżki dziecka 
ok. 12 tygodni 

od poczęcia

Dziecko ok. 3,5. miesiąca 
od poczęcia

Dziecko w 7. tygodniu 
od poczęcia

Nóżki dziecka w 7. tygodniu 
od poczęcia

POCZĘCIE
To moje pierwsze godziny, 

jestem najmłodszy z całej rodziny. 
Jestem jak małe ziarenko, 

czuję, że żyję, urosnę wam prędko.

(Arka Noego, „Ja jestem”)

DZIEŃ 21
Serce zaczyna rytmicznie pracować, 

pompując krew. Krwiobieg dziecka jest 
zupełnie odrębny od krwiobiegu matki. 

Zaczyna się formować łożysko. Wy-
kształca się szypuła brzuszna (pępowina), 

łącząca zarodek z łożyskiem.

TYDZIEŃ 4
Długość ciała dziecka wynosi 4 mm. Uformo-Długość ciała dziecka wynosi 4 mm. Uformo-
wały się głowa i tułów. Naczynia krwionośne wały się głowa i tułów. Naczynia krwionośne 

wraz z sercem tworzą zawiązki układu krąże-wraz z sercem tworzą zawiązki układu krąże-
nia. Pojawiają się też zawiązki nerek, wątroby, nia. Pojawiają się też zawiązki nerek, wątroby, 
trzustki, pęcherzyka żółciowego, żołądka, jelit, trzustki, pęcherzyka żółciowego, żołądka, jelit, 

płuc, tarczycy, nosa i ust. Zaczynają rosnąć płuc, tarczycy, nosa i ust. Zaczynają rosnąć 
żebra oraz tworzą się zaczątki 40 par mięśni żebra oraz tworzą się zaczątki 40 par mięśni 

położonych wzdłuż osi ciała.położonych wzdłuż osi ciała.

TYDZIEŃ 6
W oku powstaje barwnik, który określa W oku powstaje barwnik, który określa 
kolor tęczówki. Pojawiają się zawiązki kolor tęczówki. Pojawiają się zawiązki 

zębów, a szczęka i żuchwa są już całkowicie zębów, a szczęka i żuchwa są już całkowicie 
uformowane. Powstają rozgałęzienia uformowane. Powstają rozgałęzienia 

oskrzeli oraz mięśnie kończyn, grzbietu oskrzeli oraz mięśnie kończyn, grzbietu 
i brzucha. Skóra jest cienka i przezroczysta. i brzucha. Skóra jest cienka i przezroczysta. 

W 41 dniu odnotowano pierwszy odruch W 41 dniu odnotowano pierwszy odruch 
nerwowy i ruchy spontaniczne – to znak, nerwowy i ruchy spontaniczne – to znak, 

że układy nerwowy i mięśniowy rozpoczęły że układy nerwowy i mięśniowy rozpoczęły 
współpracę. Można już zmierzyć aktywność współpracę. Można już zmierzyć aktywność 
mózgu, mimo że dziecko mierzy ok. 1,5 cm mózgu, mimo że dziecko mierzy ok. 1,5 cm 

i waży zaledwie 2–3 g.

TYDZIEŃ 7
Długość ciała dziecka wynosi 2 cm. Długość ciała dziecka wynosi 2 cm. 

Serce uderza 160–180 razy na Serce uderza 160–180 razy na 
minutę. Gruczoły płciowe są już minutę. Gruczoły płciowe są już 

mocno zróżnicowane, więc można mocno zróżnicowane, więc można 
określić płeć, choć w badaniu USG określić płeć, choć w badaniu USG 

jeszcze jej „nie widać”.

TYDZIEŃ 10
Dziecko waży 7 g i mierzy 5,5 cm. Zbliża 

ręce do twarzy, przeciąga się i ziewa. 
Ciałem i rączkami dotyka macicy, przez 
co uczy się otoczenia. Szczególnie jego 
twarz jest coraz wrażliwsza na dotyk. 

Muśnięcie warg dziecka wywołuje 
odruch ssania.

TYDZIEŃ 12
Dziecko otwiera i zamyka Dziecko otwiera i zamyka 

usta, porusza gałkami oczny-
mi, ściąga brwi, „ćwiczy” mi, ściąga brwi, „ćwiczy” 

mimikę. Potrafi  się poruszać mimikę. Potrafi  się poruszać 
nieprzerwanie przez 7,5 min, nieprzerwanie przez 7,5 min, 

a odpoczywa najwyżej a odpoczywa najwyżej 
5,5 min. Jego aktywność 

pobudzają śmiech, kichanie 
i kaszel mamy. Dziecko 

potrafi  „tańczyć” w brzuchu, 
choć mama jeszcze tego nie 

czuje.

TYDZIEŃ 14
Serce dziecka 

przepompowuje 30 l 
krwi na dobę i można 
je usłyszeć przez ste-
toskop. Płód połyka 1 l 
płynu owodniowego, 
który dostarcza mu 

wodę i składniki 
odżywcze. Dzięki 

temu dziecko ćwiczy temu dziecko ćwiczy 
mięśnie potrzebne mięśnie potrzebne 
po narodzinach do po narodzinach do 

jedzenia, oddychania jedzenia, oddychania 
i mówienia. Sylwetka i mówienia. Sylwetka 

mamy się zmienia.mamy się zmienia.

TYDZIEŃ 17
Rosną włosy, brwi, rzę-
sy i paznokcie, a skóra 
pokrywa się ochronną 

mazią płodową. 

TYDZIEŃ 20
Dziecko mierzy 25 cm 

i waży 400 g. Chwyta pę-
powinę, fi ka koziołki oraz 
ssie kciuk. Mama może 
wyczuć łokieć, nóżkę 
lub główkę dziecka.

TYDZIEŃ 28
Ukończenie 

28. tygodnia życia 
płodowego zbiega 
się z uzyskaniem 

zdolności do życia 
poza łonem mamy.

MIESIĄC 6
Dziecko potrafi  spać i czuwać. Dojrzewają 
jego narządy wewnętrzne i gęstnieje sieć 

wiązań nerwowych. Szkielet kostnieje 
i wytwarzają się wiązadła stawowe. 

Dziecko jest wrażliwe na temperaturę, ból 
i dotyk. Od mamy uczy się naprzemiennej 

aktywności i kształtuje swój biorytm.

MIESIĄC 7MIESIĄC 7
Następuje dalszy intensywny rozwój mózgu. Tworzy Następuje dalszy intensywny rozwój mózgu. Tworzy 

się podściółka tłuszczowa, ciało się wygładza i zaokrą-się podściółka tłuszczowa, ciało się wygładza i zaokrą-
gla. Dziecko waży od 900 do 1350 g, a mierzone od gla. Dziecko waży od 900 do 1350 g, a mierzone od 

głowy do pośladków mierzy 30 cm. Jego mięśnie są na głowy do pośladków mierzy 30 cm. Jego mięśnie są na 
tyle silne, że jedną ręką potrafi  unieść ciężar odpowia-tyle silne, że jedną ręką potrafi  unieść ciężar odpowia-

dający ciężarowi jego ciała.

MIESIĄC 8
Wszystkie narządy 

wewnętrzne kończą 
dojrzewanie. Serce 

przetacza około 
300 l krwi dziennie. 

Kontakt mamy 
z dzieckiem jest 

więzią osoby z osobą. 
Dziecko przeżywa 

emocje. Coraz 
mniej różni je od 

noworodka.

MIESIĄC 9
To okres przygotowania do To okres przygotowania do 

porodu, bo przytulne „miesz-porodu, bo przytulne „miesz-
kanie” staje się dla dziecka kanie” staje się dla dziecka 
za ciasne. Maluch nabywa za ciasne. Maluch nabywa 

odporność, dziąsła pokrywają odporność, dziąsła pokrywają 
się fałdami, oczy zazwyczaj się fałdami, oczy zazwyczaj 
mają kolor niebieski. Przyj-mają kolor niebieski. Przyj-
muje pozycję głową w dół 

– ta w czasie porodu będzie 
dla niego najwygodniejsza 
i najbezpieczniejsza. Pod 

koniec tego miesiąca waży od 
2700 do nawet 4500 g i mierzy 

od 51 do 60 cm.

OKOŁO 
270 DZIEŃ

OKOŁO 
270 DZIEŃ

OKOŁO 
Rodzi się dziecko. Jego Rodzi się dziecko. Jego 

pojawienie się po drugiej pojawienie się po drugiej 
stronie nie jest początkiem stronie nie jest początkiem 

życia, ale kontynuacją 
rozwoju prenatalnego. rozwoju prenatalnego. 
Choć będzie się uczyło Choć będzie się uczyło 

chodzić, mówić, pracować chodzić, mówić, pracować 
i wielu innych rzeczy, to i wielu innych rzeczy, to 
największe kroki milowe największe kroki milowe 
w swoim rozwoju ma już w swoim rozwoju ma już 

dawno za sobą!

fot. J. Walczewski



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, pomoc charytatywną i modlitwę. 

    Prezentujemy wybrane inicjatywy z 2022 roku.
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IN VITRO
Za jaką cenę?

Od kiedy?
Od poczęcia
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EDUKACJA  Trzy ogólnopolskie konkursy pro-life: 
dla dzieci, młodzieży i studentów.

NASZE SERWISY INTERNETOWE:

pro-life.pl  |  krucjata.org  |  telefon-zaufania.pro-life.pl

 Letnia Akademia 
Pro-Life – 5-dniowe 
wakacyjne warszta-
ty dla liderów pro-li-
fe z całej Polski.

 Uruchomiliśmy Kluby Pro-Life. 
To propozycja dla osób, dla których 
ważne są ideały pro-life, chcą zdobywać 
wiedzę o obronie życia człowieka, edu-
kować innych oraz budować cywilizację 
życia (kluby.pro-life.pl).

 Wydaliśmy książkę dla dzieci 
„Rózia. Bajka o początku życia”. 
Podejmuje temat oczekiwania 
na narodziny rodzeństwa oczami 
małego dziecka. Podczas opowieści 
o pięknie rodziny i wartości życia 
poznajemy kolejne etapy rozwoju 
człowieka. 

MAGDALENA GUZIAK-NOWAK

BAJKA 
O POCZĄTKU 

ŻYCIA
  ILUSTRACJE: 

KATARZYNA KOTLIŃSKA

 Materiały edukacyjne
dla dorosłych i młodzieży: 
broszury (Biblioteczki 
Pro-Life),  ulotki, artykuły, 
reportaże, rozpowszech-
niane na masową skalę.

 Nakręciliśmy 52 odcinki 
Projektu Life i Akademii 
Pro-Life. Były to publicy-
styczne komentarze do 
wydarzeń w Polsce i na 
świecie. Prezentowaliśmy 
je w Telewizji Trwam, 
Radiu Maryja, Radiu 
Profeto oraz na YouTube. 

 Przeprowadziliśmy 9 webina-
rów „EduLIFE”  – interaktyw-
nych spotkań o życiu, m.in. dla 
nauczycieli, rodziców, dorad-
ców życia rodzinnego i tych, 
którym bliska jest postawa 
pro-life. Webinary są okazją 
do poszerzania wiedzy bio-
etycznej i szukania odpowiedzi 
na najistotniejsze pytania 
z zakresu ochrony życia.  

 Na bieżąco komentowaliśmy 
w mediach wydarzenia pro-life. 
Udzieliliśmy setek wywiadów ra-
diowych, telewizyjnych, radiowych, 
prasowych i internetowych. Napisa-
liśmy wiele artykułów poruszających 
tematykę godności życia człowieka. 

 Nagraliśmy reportaże (dostępne na youtube.com/psozc): 

Film „Skrzydła miłości” opowiada o wielkiej miłości 
rodzeństwa i rodziców do wyjątkowego dziecka – 
Weroniki z Zespołem Downa. Ich życie może stać się 
inspiracją dla rodzin, które zmagają się z trudnościa-
mi wychowania dziecka z niepełnosprawnością. 

Film „Ósmy cud świata” to historia niepełnospraw-
nej Marysi i jej rodziny. „Moje dziecko, wyjęte spod 
ochrony prawa, było traktowane jak 
odpad medyczny. To nie był wybór, 
jak to się pięknie mówi. To była nasza 
walka, aby w wielkim stołecznym 
szpitalu ktoś zaakceptował naszą wolę 
kontynuacji ciąży” – mówi mama, 
Adrianna Wywiał.

MODLITWA
 Tydzień Modlitw 

o Ochronę Życia 
19–25 marca.

 Krucjata Modlitwy 
w Obronie Poczętych 
Dzieci (www.krucjata.org).

 Peregrynacja fi gury 
Matki Bożej Brzemiennej.

POMOC CHARYTATYWNA
 Stała pomoc fi nansowa dla sa-

motnych mam i rodziców chorych 
dzieci (łącznie dla ponad 220 ro-
dzin) w ramach Funduszu Dziecka 
Chorego i Funduszu Ochrony 
Macierzyństwa.

 Prowadziliśmy Telefon Zaufania 
Pro-life (798 636 493) dla mam 
w ciąży, ojców nienarodzonych 
dzieci oraz ich bliskich. Przy tele-
fonie dyżurowała doświadczona 
psychoterapeutka.

 Pomoc rodzicom w organizacji 
rodzinnych pogrzebów dzieci 
poronionych.

 Współpraca przy zbiorowych 
pogrzebach dzieci poronionych, 
martwo urodzonych i abortowa-
nych (Kraków).



WESPRZYJ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNĄ: 

Bank Pekao SA Oddział w Krakowie 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, ul. Krowoderska 24/6, 31–142 Kraków

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

Organizacja pożytku publicznego. 
1,5% dla KRS: 0000140437

ZAMÓW! kartki świąteczne – i wspomóż obronę życia 
oraz rodziny wychowujące dzieci z niepełnosprawnością.

Zamówienia: tel.: 12 311 02 61 e-mail: kartki@pro-life.pl

Aby promować informacje o Funduszu 
Dziecka Chorego i jego podopiecznych 
rozprowadzamy kartki świąteczne. 

Spraw przyjemność swoim znajomym 
i wyślij do nich piękną kartkę 
z życzeniami, gdzie na ostatniej stronie 
będzie zamieszczona krótka informacja 
o prowadzonej przez nas działalności. 

Dzięki Tobie, w miły sposób, więcej 
ludzi dowie się o naszej działalności 
charytatywnej i edukacyjnej.

Pomagamy mamom, wychowującym dzieci z niepełnosprawnością.
Także mamom dzieci przed narodzeniem!

Potrzebujesz pomocy? Chcesz się włączyć w pomoc?
Wejdź na www.pro-life.pl

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, organizacja po-
żytku publicznego (KRS 0000140437), organizuje wielopłaszczyznowe 
wsparcie dla rodzin oczekujących lub wychowujących chore dzieci. Pro-
wadzi działalność edukacyjną. Naszą misją jest troska o ludzkie życie na 
każdym etapie jego rozwoju. 

Tylko życie ma przyszłość!

ul. Krowoderska 24/6, 31–142 Kraków
Pekao SA 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Giovanni Antonio/Marco Boltraffio/d’ Oggiono,  Zmartwychwstanie Chrystusa,  
XV w., fot. Google Arts & Culture

Pomagamy mamom, wychowującym dzieci z niepełnosprawnością.
Także mamom dzieci przed narodzeniem!

Potrzebujesz pomocy? Chcesz się włączyć w pomoc?
Wejdź na www.pro-life.pl

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, organizacja po-
żytku publicznego (KRS 0000140437), organizuje wielopłaszczyznowe 
wsparcie dla rodzin oczekujących lub wychowujących chore dzieci. Pro-
wadzi działalność edukacyjną. Naszą misją jest troska o ludzkie życie na 
każdym etapie jego rozwoju. 

Tylko życie ma przyszłość!

ul. Krowoderska 24/6, 31–142 Kraków
Pekao SA 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Giovanni Bellini, Chrystusowe Błogosławieństwo, ok. 1500 r.
fot. Google Arts & Culture

Pomagamy mamom, wychowującym dzieci z niepełnosprawnością.
Także mamom dzieci przed narodzeniem!

Potrzebujesz pomocy? Chcesz się włączyć w pomoc?
Wejdź na www.pro-life.pl

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, organizacja po-
żytku publicznego (KRS 0000140437), organizuje wielopłaszczyznowe 
wsparcie dla rodzin oczekujących lub wychowujących chore dzieci. Pro-
wadzi działalność edukacyjną. Naszą misją jest troska o ludzkie życie na 
każdym etapie jego rozwoju. 

Tylko życie ma przyszłość!

ul. Krowoderska 24/6, 31–142 Kraków
Pekao SA 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Anthonis Mor,  Zmartwychwstały Jezus Chrystus w otoczeniu św. Piotra i Pawła, 
ok. 1556 r., fot. Google Arts & Culture
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Pomagamy mamom, wychowującym dzieci z niepełnosprawnością.
Także mamom dzieci przed narodzeniem!

Potrzebujesz pomocy? Chcesz się włączyć w pomoc?
Wejdź na www.pro-life.pl

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, organizacja po-
żytku publicznego (KRS 0000140437), organizuje wielopłaszczyznowe 
wsparcie dla rodzin oczekujących lub wychowujących chore dzieci. Pro-
wadzi działalność edukacyjną. Naszą misją jest troska o ludzkie życie na 
każdym etapie jego rozwoju. 

Tylko życie ma przyszłość!

ul. Krowoderska 24/6, 31–142 Kraków
Pekao SA 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Inicjał (E) z antyfonarza z Mediolanu z XV wieku, Google Arts & Culture

kluby.pro-life.pl

KLUBY
Pro-Life

CHCESZ DZIAŁAĆ
W OBRONIE ŻYCIA CZŁOWIEKA?
DOŁĄCZ DO KLUBU PRO-LIFE

Klub Pro-Life to grupa osób, dla których ważne są 
ideały pro-life. To wspólnota osób, które pogłębiają swoją 
wiedzę, modlą się i wspierają w dobrych inicjatywach. 

Szczegóły na www.kluby.pro-life.pl

Można dołączyć w dowolnym momencie, niezależnie 
czy należysz już do jakiejś grupy czy wspólnoty.

MODLITWA

EDUKACJA

WSPÓLNOTA

DZIAŁANIE


