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DiIl3@Q'(! 

„Walczcie, aby kazdemu czlo-
wiekowi przyznano prawo do 
urodzenia si?... Nie zniech^cajcie 
si? trudnosciami, sprzeciwami 
czy niepowodzeniami, jakie mo-
zecie spotkac na tej drodze. Cho-
dzi o czlowieka i nie mozna w tej 
sytuacji zamykac si? w biernej 
rezygnacji. 

Jako Namiestnik Chrystusa, 
Wcielonego Slowa Bozego, mo-
wi? Warn: poktadajcie wiar? 
w Bogu, Stworzycielu i Ojcu 
kazdej ludzkiej istoty. Ufajcie tez 
czlowiekowi, stworzonemu na 
obraz i podobienstwo Boze i po-
wolanemu, by bye dzieckiem 
Bozym. 

W Chrystusie Zmarlym i Zmar-
twychwstalym sprawa czlowieka 
otrzymala juz swoj ostateczny 
wyrok: zycie zwyci?zy smierc!" 

(JanPawelll, 1979 r.) 



R E C E N Z J A 

ZYCIE I SMIERC 
stare i nowe tajemnice eutanazji 

U taraniem polskich 
obroncow zycia - Hu-

^ man Life Intematio-
nal-Europa - wiosnq tego ro
ku ukazala si? polska wersja 
niezwykle cennej i aktualnej 
ksicjzki dra J. C. Willke'ego, 
prezesa Migdzynarodowej Fe
deracji Prawa do Zycia. Pozy-
cja ta stanowi kompendium 
wiedzy na temat procederu, 
okreslanego ogl?dnie slowem 
„eutanazja" (grec. „dobra 
s'mierc"). Ukazuje prawd? 
0 nim - jego poczqtki, bezpo-
srednio zwiqzane z niemiec-
kimi s'rodowiskami akademi-
ckimi oraz okrutn^ dzisiejszij 
rzeczywistosc, czyli zabija-
nie w Holandii ludzi star-
szych i chorych - nawet bez 
ich zgody. 

Sugerowany w tytule po-
dzial - przeszlosc i terazniej-
szosc eutanazji - znajduje od-
zwierciedlenie w ukladzie 
ksiqzki. Pierwsza jej cz?s'c to 
opracowania dotyczqce Nie-
miec, w ktorych rozpocz?to 
„program eutanazji": zabija-
nie „z litos'ci" dzieci, smiertel-
nie chorych i niepelnospraw-
nych, pierwsze komory gazo-
we, doskonalenie metod us'mier-
cania ludzi. Poczqtkowo zin-
stytucjonalizowane zabijanie 
bylo mozhwe nie dzifki Hitle-
rowi czy innym przywodcom I I I Rzeszy, 
lecz dzi?ki profesorom psychiatrii, kto
rych nieludzkq motywacj? i dzialania 
odslania autor. 

Rozdzial „Doswiadczenia holender-
skie" jest rownie wstrzqsaj^cy: i dzisiaj 
dokonuje si? to, co „mialo si? nigdy juz 
nie powtorzyc". Ludzie sq bezkamie za-
bijani przez lekarzy, ktorzy powinni im 
spieszyc z pomocq. Warto nadmienic, ze 
to wlasnie holenderscy lekarze, ryzyku-
jqc zyciem, w 1941 r. w zdecydowanej 
wi?kszosci sprzeciwili si? nazistowskie-
mu programowi eutanazji. 

Celem przyswiecajqcym autorowi 
w czasie pisania tej ksijjzki, nie bylo szo-

kowanie Czytelnika, lecz ostrzezenie go 
przed tym, co moze si? stac. St^d jej 
wstrzqsajqca wymowa. Jednak w imi? 
naukowej rzetelnos'ci, dr J. C. Wilike 
wskazuje tez pozytywne przyklady, wy-
darzenia, ktore mogq odwrocic kieninek 
swiatowej drogi ku legalizacji eutanazji. 
Jednym z nich jest orzeczenie Sqdu Naj-
wyzszego Stanow Zjednoczonych, ktory 
jednoglos'nie odrzucil legalizacj? eutanazji. 

Kolejny z rozdzialow ksi^zki przybli-
za nam przysi?gi, skladane przez lekarzy 
od wiekow: nigdy nie skrzywdz? pacjenta, 
nie przyczyni? si? do jego smierci. Autor 
nie komentuje nawet oczywistej rozbiez-
nosci mi?dzy przysi?gami skladanymi 

np. przez holenderskich leka
rzy a ich rzeczywistym zacho-
waniem. 

Dr J. C. Wilike nie pozo-
stawia Czytelnika bez proby 
rozwi^zania problemu. We-
dlug autora (lekarza z powola-
nia i wyksztalcenia), odpo-
wiedzi^ jest rozwoj opieki pa-
liatywnej, ktory niesie ze sob^ 
wspolczesna medycyna oraz 
prawdziwe, chrzescijanskie 
zaangazowanie sluzby zdro-
wia w niesienie pomocy umie-
raj^cym. 

Polskie wydanie ksi^zki 
zostalo wzbogacone o te frag-
menty „Katechizmu Kos'ciola 
Katolickiego" oraz papieskiej 
encykliki „Evangelium vitae", 
ktore mowiq o eutanazji. 
Wielk^ wartosc maj^ takze 
cytaty z listu Jana Pawla I I : 
„Do moich Braci i Siostr - lu
dzi w podeszlym wieku", tego 
problemu dotyczqce. Dzi?ki 
pracy redakcyjnej dra Jerzego 
Umiastowskiego, przewodni-
czqcego Komisji Etyki Lekar-
skiej Naczelnej Rady Lekar-
skiej mozemy zapoznac si? 
z zamieszczonym w ksic^zce 

S stanowiskiem polskich leka-
I rzy wobec eutanazji - zdecy-
< dowanie j ^ odrzucaj^cych. 

Wydawca, Human Life Inter-
national-Europa, na samym 

koncu opracowania zebral ostatnie do-
st?pne badania polskiej opinii publicznej 
w sprawie eutanazji oraz opatrzyl je rze-
telnym komentarzem. 

Jack C. Wilike i inni, Zycie czy smierc. Stare 
inowe tajemnice eutanazji, Human Life Inter-
national-Europa, Gdansk 2000 

Ksigzka jest dost^pna w Ksi^garni wysylko-
wej sw. Maksymiliana, ul. Mikolajska 17, 
31-027 Krakow (po wczesniejszym porozu-
mieniu s\q). Zamowienia mozna skladac tele-
fonicznie: (012) 423 23 24 od poniedziaiku do 
pigtku w godz. 9.30 -15.00 lub pisemnie pod 
adresem Ksi?garni. 
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Dawca zycia 
ZwyciQzca smierci 

Drodzy Przyjaciele! 

25 marca tego roku - 2000. rocznica Wcielenia Syna Bozego Jezusa Chiystusa: 
uroczyscie obchodzony w Polsce Dzieri Swi^tosci Zycia, dzieii, kiedy Papiez podczas 
pielgrzymki do Ziemi Swi^tej nawiedzil Bazylik^ Zwiastowania Panskiego w Nazare-
cie, miejsce, w ktdrym „Slowo stale si^ Ciaiem" pozostanie na dlugo w pami^ci pol
skich obroncow zycia. 

Tlumy wiemych uczestniczqce w nabozenstwach, Mszach swi^tych w intencji obrony 
zycia i dzi^kczynienia za jego dar, tysiqce osob, ktore wlqczyty sif w dzielo Duchowej 
Adopcji Dziecka Poczftego swiadczq o umacnianiu i rozszerzaniu si§ ruchu obrony zy
cia. Redakcja postanowila - na miar^ swoich skromnych mozUwosci - przyblizyc 
i w drukowanej fonnie utrwalic te wielkie wydarzenia. Drukujemy wi^c pelny tekst prze-
mowienia Ojca Swi^tego wygloszonego w Nazarecie (str. 4-5), referat ks. prof. dr. hab. 
Edwarda Stanka, od dwudziestu lat zaangazowanego w Krucjaty Modlitwy w Obronie 
Poczftych Dzieci, 25 marca br wygloszony do pielgrzymdw - obroncow zycia na Jasnej 
Gorze i niezwykle zyczliwie przez nich przyjety (str 16-22). Podajemy takze informacje 
o przebiegu uroczystosci Dnia Swi^tosci Zycia w roznych miastach Polski. 

W marcu goscii w Polsce dr med. Jack Wilike - przewodniczqcy Mi^dzynarodowej 
Federacji Prawa do Zycia. Wyglosii serif wykladdw, 26 marca w Collegium Medicum 
Uniwersytetu JagieUonskiego spotkal sif z lekarzami, nauczycielami i studentami, 
przedstawiajqc sluchaczom problem eutanazji. Ameiykanski gosc gratulowal Polakom 
znaczqcych osiqgnifc w wake o prawo do zycia poczftych dzieci, ostrzegal jednocze-
snie przed niebezpieczeiistwem eutanazji. 

Waznym wydarzeniem w polskich obchodach Dnia Swiftosci Zycia byla sesja na-
ukowa zorganizowana przez Instytut Studidw nad Rodzinq w Lomiankach - zalozony 
przez abpa K. Majdanskiego oraz Radio Maiyja przy znaczqcym udziale ojca dyrekto-
ra T. Rydzyka. 

Wszystkich ludzi dobrej woli smutkiem i oburzeniem napelnilo weto prezydenta wo
bec ustawy zakazujqcej pomografii i zaostrzajqcej sankcje kame za gwalty. Na stro-
nach 23-27publikujemy wypowiedzi, os'wiadczenia iprotesty zwiqzane zprezydenckim 
wetem. Jest to kolejna, po jego udziale w przywrdceniu „prawa " do zabijania poczf
tych dzieci, decyzja prezydenta Aleksandra Kwasniewskiego, ktora godzi w elementar-
ne zasady etyczne, prowadzi do moralnego i biologicznego oslabienia naszego narodu. 

Jestem przekonany, ze liczne osoby, ktore wlqczyty sif w dzialania zmierzajqce do 
eliminacji pomografii z naszego zycia spolecznego, nie zrezygnujq ze swej dzialalno-
sci i bfdq nadal pracowac na rzecz budowy ladu moralnego i czystosci obyczajdw. 

Obroiicy zycia z radosciq przyjfli sejmowq ustawf o ratyfikowaniu przez Polskf 
Protokolu nr 6 do Europejskiej Konwencji Praw Czlowieka, ktory zakazuje stosowa-
nia kary smierci. Odbieramy tf decyzjf jako kolejny znak rosnqcego szacunku wobec 
zycia kazdego czlowieka. 

Z okazji Swiqt Wielkanocnych - Swiqt Chrystusowego Zwycifstwa Zycia - proszf 
przyjqc serdeczne zyczenia radosci, pokoju i mocy, piynqcych od Zmartwychwstalego 
Pana, zyczenia niezachwianej nadziei w zwycifstwo: 

Prawdy nad klamstwem 
Dobra nad ztem 
Zycia nad smierciq 

dr inz. Antoni Zifba 
redaktor naczelny 
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P I E L G R Z Y M K A J A N A P A W t A I I D O Z I E M I S W I ^ E J 

Nazaret, 25 marca 2000 r. 

...SwiQtej Rodzinie powierzam 
wysitki chrzescijan i wszystkich 
ludzi dobrej woli podj^te 
dla obrony zycia i poszanowania 
godnosci kazdej istoty ludzkiej... 

I n odczas homilii, wygloszonej 
25 marca br. w Bazylice Zwia-
stowania w Nazarecie Jan Pa-

wel I I mowil o Tajemnicy Zwiastowania 
- Poczfcia Syna Bozego. Zamieszczamy 
pelny tekst papieskiej wypowiedzi. 

„Oto ja sluzebnica Pariska. 
Niech mi si? stanie wedlug slowa 

twego" (Aniol Pariski) 
Eminencjo Patriarcho, Przewielebni 

Bracia w biskupstwie, Czcigodny Kusto-
szu Ziemi Swi?tej, Najdrozsi Bracia 
i Siostry! 

25 marca 2000 roku, Uroczystosc 
Zwiastowania w Roku Wielkiego Jubile-
uszu: tego dnia oczy calego Kosciola 
zwracaj^ si? ku Nazaretowi. Pragnqlem 
powrocic do miasta Jezusa, aby raz jesz
cze postrzec, dotykaj^c tego miejsca, 
obecnos'c niewiasty, o ktorej s'w. Augu-
styn napisal: „Wybral na matk? t?, ktorq 
stworzyl; stworzyl matk?, ktor^ wybral" 
(Kazanie 69, 3 ^ ) . Tutaj szczegolnie la-
two jest zrozumiec, dlaczego wszystkie 
pokolenia nazywaj^ Maryj? blogosla-
wion^ (por. Lk 2^8 ) . 

Pozdrawiam serdecznie Wasz^ Emi-
nencj? Patriarch? Michela Sabbaha 
i dzi?kuj? za jego serdeczne slowa po-
witania. Wraz z Arcybiskupem Boutro-
sem Mouallemem i wami wszystkimi, 
biskupami, kaplanami, zakonnikami, 
zakonnicami oraz swieckimi - raduj? 
si? z laski tej uroczystej celebracji. Cie-
sz? si?, ze mam sposobnosc pozdrowic 
ministra generalnego braci mniejszych 
o. Giacomo Biniego, ktory powital 
mnie, gdy tu przybylem oraz ojca Gio-
vanniego Battistelliego. Wyrazam po-
dziw dla braci franciszkanow z Kustodii 
Ziemi Swi?tej za poboznosc, z jak^ wy-

Prosz^ Swi^t^ Rodzinq, 
aby natchn^la wszystkich 
chrzescijan do obrony ro
dziny przeciwko wielora-
kim zagrozeniom, ktore 
godzq w jej natur?, trwa-
losc i poslannictwo. 
Swi^tej Rodzinie powie
rzam wysilki chrzescijan 
i wszystkich ludzi dobrej 
woli podj^te dla obrony 
zycia i poszanowania 
godnosci kazdej istoty 
ludzkiej. 

pelniacie to wyj^tkowe powolanie. 
Z wdzi?cznos'ci£i skladam hold waszej 
wiemosci wobec zadania powierzonego 
wam przez samego sw. Franciszka i po-
twierdzonego przez papiezy na prze-
strzeni wiekow. 

Zgromadzilis'my si? tu, w Nazarecie, 
aby uczcic wielk^ tajemnic?, ktora tutaj 
dokonala si? dwa tysiqce lat temu. Ewan-
gehsta Lukasz w jasny sposob umieszcza 
to wydarzenie w czasie i przestrzeni. 
Mowi on: „W szostym miesiqcu poslal 
Bog aniola Gabriela do miasta w Galilei, 
zwanego Nazaret, do Dziewicy pos'lu-
bionej m?zowi imieniem Jozef z rodu 
Dawida, a Dziewicy bylo na imi? Mary-
ja" (1, 26-27). 

Aby jednak zrozumiec to, co wyda-
rzylo si? w Nazarecie dwa tysiqce lat te
mu, musimy powrocic do czytania z Listu 

do Hebrajczykow. Ten tekst pozwoli 
nam uslyszec rozmow? Ojca z Synem, 
rozmow? dotyczqcq odwiecznego planu 
Boga. Syn mowi: „Ofiary ani daru nie 
chelates, ales M i utworzyl cialo; calopa-
lenia ani ofiary za grzech nie podobaly 
si? Tobie. Wtedy rzeklem: Oto id?, Boze, 
abym spetnial wol? Twoj^, Boze" 
(10,5-7). List do Hebrajczykow mowi 
nam, ze kiedy stajemy si? posluszni wo
l i Boga, w tym posluszeristwie Odwiecz-
ne Slowo przychodzi do nas, aby zlozyc 
ofiar?, ktora przewyzsza wszystkie ofia
ry zlozone w poprzednim Przymierzu. 
Jego ofiara, to ofiara wieczna i doskona-
la, ktora odkupi swiat. 

Plan Bozy objawiany jest stopniowo 
w Starym Testamencie, w sposob szcze-
golny w slowach Proroka Izajasza, ktore 
przed chwilq slyszelismy. Mowi on: 
„Pan sam da wam znak: Oto Panna po-
cznie i porodzi Syna, i nazwie Go imie
niem Emmanuel" (7, 14). Emmanuel 
- Bog z nami. W tych slowach zapowie-
dziane jest jedyne w swoimrodzaju wy
darzenie, ktore spelnia si? w Nazarecie 
w pelni czasu. To wydarzenie swi?tuje-
my dzisiaj z zyw^ rados'ciq i szcz?s'li-
wosci^. 

Nasza Jubileuszowa Pielgrzymka 
byla podroz^ duchow^, majqcii swoj 
pocz^tek po sladach Abrahama „nasze-
go ojca w wierze" (Kanon rzymski; por. 
Rdz4, 11-12). Ta podroz przywiodla 
nas dzisiaj do Nazaretu, gdzie spotyka-
my Maryj?, najbardziej autentycznq 
i prawdziwq cork? Abrahama. To wla
snie Maryj a, bardziej niz ktokolwiek 
inny, moze nas nauczyc, co to znaczy 
zyc wiar^ „naszego ojca". Pod wieloma 
wzgl?dami Maryja oczywiscie jest wy-
raznie rozna od Abrahama; jednakze 
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w sposob jeszcze bardziej gl^boki 
„przyjaciel Boga" (por. Iz 41, 8) i mlo-
da niewiasta z Nazaretu Sci do siebie 
bardzo podobni. 

Obydwoje, Abraham i Maryja, otrzy-
muj^ od Boga cudownq obietnic?. Abra
ham ma stac si? ojcem syna, z ktorego 
narodzi si? wielki narod. Maryja stanie 
si? Matk^ Syna, ktory b?dzie Mesja-
szem, Pomazaiicem Pahskim. „Poslu-
chaj! - powiada Gabriel - Oto poczniesz 
i porodzisz Syna... Pan Bog da Mu tron 
Jego praojca Dawida... a Jego panowa-
niu nie b?dzie kohca" (Lk 1, 31-33). 

Zarowno dla Abrahama, jak i dla Ma-
ryi, Boza obietnica jest czyms nieoczeki-
wanym. Bog zmienia codzienny bieg ich 
zycia, wywracajqc jego utrwalone sche-
maty i zwyczajne oczekiwania. Dla oby-
dwojga obietnica wydaje si? czyms nie-
mozliwym. Zona Abrahama, Sara, byla 
nieplodna, a Maryja nie byla jeszcze za-
m?zna: „Jakze si? to stanie - pyta - sko-
ro nie znam m?za" (Lk 1, 34). 

Tak jak Abraham, Maryja rowniez 
musi odpowiedziec „tak" na cos, co jesz
cze nigdy si? nie wydarzylo. Sara byla 
pierwsz^ z nieplodnych kobiet w Biblii , 
ktora pocznie dzi?ki mocy Bozej, podob-
nie jak Elzbieta b?dzie ostatni^ z nich. 
Gabriel mowi o Elzbiecie, aby zapewnic 
Maryj?: „A oto rowniez ki'ewna twoja, 
Elzbieta, pocz?la w swej starosci syna" 
(Lk 1, 36). 

Tak jak Abraham, 
Maryja musi rowniez po-
d^zac w ciemnosciach, 
ufaj^c temu, ktory Jq po-
wolal. Jednakze samo Jej 
pytanie: „Jakze si? to sta
nie?" wskazuje, ze Mary
ja jest gotowa, aby odpo
wiedziec „tak", pomimo 
l?ku i niepewnosci. Ma
ryja nie pyta, czy obietni
ca jest mozliwa do spel-
nienia, lecz tylko pyta, 
jak si? spelni. Nic wi?c 
dziwnego, ze ostatecznie 
wypowie Ona swoje 
„fiat": „Oto ja, sluzebni- ^ 
ca Pariska, niech M i si? 
stanie wedlug Twego 
slowa!" (Lk 1, 38). Po-
przez te slowa Maryja 
okazuje si? prawdziwq 
corkq Abrahama, i staje 
si? Matkq Chrystusa 
i Matkq wszystkich wie-
rzqcych. 

Aby gl?biej wniknqc 
w t? tajenmic?, powroc-
my do momentu podrozy 

Abrahama, do chwili, gdy otrzymal 
obietnic?. Zdarzylo si? to, gdy przyjql 
w swym domu trzech tajemniczych gosci 
(por. Rdz 18, 1-15), oddajqc im hold na-
lezny Bogu: „tres vidit et unum adoravit" 
(trzech zobaczyl i trzech uczcil). To ta-
jemnicze spotkanie jest zapowiedziq 
Zwiastowania, kiedy Maryja z mocq zo
staje wezwana do jednosci z Ojcem, Sy
nem i Duchem Swi?tym. Poprzez „fiat", 
ktore Maryja wypowiedziala w Nazare
cie, Wcielenie stalo si? cudownym do-
pelnieniem spotkania Abrahama z Bo
giem. Tak wi?c, idqc sladami Abraha
ma, doszlismy do Nazaretu, aby spie-
wac chwal? niewiasty „kt6ra niesie 
swiatu swiatlosc" (Hymn „Ave Regina 
Caelorum"). 

Jednakze przybylis'my tutaj rowniez, 
aby Jq blagac. O co prosimy Matk? Bo
ga, my, pielgrzymi w drodze do trzecie-
go tysiqclecia chrzescijaristwa? Tutaj, 
w miescie, ktore papiez Pawel V I , kiedy 
nawiedzal Nazaret, nazwal „szkolq 
Ewangelii", w miescie, w ktorym uczy-
my si? postrzegac, sluchac, medytowac, 
przenikac znaczenie tak gl?bokie i ta-
jemnicze tego najprostszego, najpokor-
niejszego i najpi?kniejszego objawienia 
(przemowienie w Nazarecie, 5 stycznia 
1964), modi? si? przede wszystkim 
o wielkq odnow? wiary wszystkich sy-
now i corek Kosciola; o gl?bokq odnow? 

wiary: nie jako ogolnej pdstawy zycio-
wej, lecz jako swiadomego i odwaznego 
wyznawania wiary: „Et incarnatus est de 
Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo 
factus est". 

W Nazarecie, gdzie Jezus „czynil po-
st?py w mqdrosci, w latach i w lasce 
u Boga i u ludzi" (Lk 2, 52), prosz? Swi?-
tq Rodzin?, aby natchn?la wszystkich 
chrzescijan do obrony rodziny przeciw
ko wielorakim zagrozeniom, ktore godzq 
w jej natur?, trwalosc i poslannictwo. 
Swi?tej Rodzinie powierzam wysilki 
chrzescijan i wszystkich ludzi dobrej 
woli podj?te dla obrony zycia i poszano
wania godnosci kazdej istoty ludzkiej. 

Maryi, „Theotokos", wieDdej Matce 
Boga, poswi?cam rodziny Ziemi Swi?-
tej, rodziny swiata! W Nazarecie, gdzie 
Jezus rozpoczql swojq publicznq poslu-
g?, prosz? Maryj?, aby wsz?dzie wspie-
rala Kos'ciol w gloszeniu „dobrej nowi-
ny" ubogim, tak jak On to czynil 
(por. Lk 4, 18). W tym „roku laski od Pa
na" prosz? Jq, aby nas nauczyla drogi po-
kornego i radosnego posluszeristwa 
Ewangelii w sluzbie naszym braciom 
i siostrom, bez czynienia wyjqtkow i bez 
uprzedzeri. 

„ 0 Matko Slowa Wcielonego, racz nie 
gardzic mojq modlitwq, ale uslysz jq laska-
wie i wysluchaj. Amen" („Memorare"). 
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25 marca 2000 roku. Uroczystosc Zwiastowania Panskiego 

Dzieh Swietosci Zycia 
zieri 25 marca, uroczystosc 

y I Zwiastowania Paiiskiego, ob-
chodzony byl w Polsce jako 

Dzieri Swigtosci Zycia. Ustanowienie te
go dnia bylo odpowiedziq na apel Jana 
Pawla I I zawarty w encyklice Evange-
lium vitae: „Proponuj?, nawiqzujqc takze 
do sugestii Kai'dynalow zgromadzonych 

CzQstochowa 

Ponad tysiqc osob zrzeszonych w Pol
skiej Federacji Ruchow Obrony Zycia 
pielgrzymowalo juz dziewi?tnasty raz na 
Jasnq Gor?. Wsrod uczestnikow piel
grzymki byli przedstawiciele niemal 
wszystkich polskich diecezji, czlonkowie 

W Auli Papieskiej na Jasnej Gorze (od lewej): E. Kowalewsko (dyr. HLI - Europo), senator D. Kteczek, 
dr inz. A. Zi^ba, 0. Efrem Osiadly, ks. bp J . Szkodon, ks. prof. J . Bojdo, ks. R. Holwo 

na Konsystorzu w 1991 r., aby corocznie 
w kazdym kraju obchodzono Dzieri Zy
cia, podobnie jak dzieje si? to juz z ini
cjatywy niektorych Konferencji Episko-
patow. Trzeba, aby dzieri ten byl przygo-
towany i obchodzony przy czynnym 
udziale wszystkich czlonkow Kosciola 
lokalnego. Jego podstawowym celem jest 
budzenie w sumieniach, w rodzinach, 
w Kos'ciele i w spoleczeristwie swieckim 
wrazUwos'ci na sens i wartosc ludzkiego 
zycia w kazdym momencie i w kazdej 
kondycji". (Jan Pawel I I , Evangelium vi
tae, nr 85). 

W tym roku Dzien Swiftosci Zycia 
mial szczegolny charakter - swiftowali-
smy 2000. rocznic? poczfcia Jezusa 
Chrystusa - Syna Bozego. Obchodzono 
jq w calej Polsce, a centralne uroczysto
sci mialy miejsce na Jasnej Gorze. 

137 organizacji pro-life skupionych 
w Polskiej Federacji Ruchow Obrony 
Zycia oraz parlamentarzysci: posel Anto
ni Szymariski, przewodniczqcy sejmowej 
Komisji ds. Rodziny 
i senator Dariusz Kte
czek przewodniczqcy 
senackiej Komisji ds. Ro
dziny. Specjalnym go-
sciem obroricow zycia 
byl dr Jack Wilike, autor 
znanych ksiqzek „Abor-
cja - pytania i odpowie-
dzi" i ostatnio wydanej 
w Polsce „Zycie czy 
smierc. Stare i nowe ta
jemnice eutanazji". 

Podczas uroczystej 
Mszy sw. w Kaplicy 
Matki Bozej na Jasnej Uroczystosri w Kotowicach 

Gorze, ktorej przewodniczyl metropolita 
cz?stochowski arcybiskup Stanislaw No-
wak, modlono si? w intencji rodzin 
i dzieci rue narodzonych. Wielu piel-
grzymow zlozylo przyrzeczenie ducho
wej adopcji dziecka pocz?tego. Przed 
Mszq sw. w Auli Papieskiej pielgrzymi 
wysluchali referatow: ks. prof. dr. hab. 
Edwarda Starika (rektora Wyzszego Se
minarium Duchownego Archidiecezji 
Krakowskiej), dr. J. Willkego (z USA, 
przewodniczqcego Mi?dzynarodowej 
Federacji Prawo do Zycia), ks. prof. dr. 
hab. Jerzego Bajdy (z Uniwersytetu 
im. ks. kard. S. Wyszyriskiego z Warsza-
wy). Spotkanie pielgrzymow w Auli Pa
pieskiej zakoriczyla modlitwa rozaricowa 
prowadzona przez ks. bpa Jana Szkodo-
nia z Krakowa. 

Katowice 
W Katowicach metropolita gomoslq-

ski arcybiskup Damian Zimori przewod
niczyl uroczystosciom w katedrze. Byly 
to zarazem celebracja Tajemnicy Wcie
lenia, poniewaz w centrum obchodzone-
go wlasnie Wielkiego Jubileuszu Roku 
2000 jest przyj?cie ludzkiego ciala przez 
Chrystusa dzi?kczynienie za utworzenie, 
dokladnie 8 lat temu, metropolii gomo-
slqskiej oraz Dzieri Swi?tosci Zycia. 

Arcybiskup zaapelowal o wi?ksze 
zaangazowanie w budow? cywilizacji 
milosci, przeciwstawienie si? pomogra
f i i i zabijaniu nie narodzonych, bo 
„chwalq Boga jest zycie czlowieka". 
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Podczas katowickich obchodow 
jubileuszowych abp. Zimoniowi 
towarzyszyli jego biskupi po-
mocniczy: Gerard Bemacki i Ste
fan Cichy, a takze proboszczowie 
katowickich parafii oraz dziekani 
z calej archidiecezji. Spiewalo 
trzynascie polqczonych chorow. 

Rowniez w Katowicach, 
w auli Wydzialu Nauk Spolecz
nych Uniwersytetu Slqskiego, 
odbyla si? mi?dzynarodowa kon-
ferencja pt. „Przywracanie czlo-
wieczenstwa". Spotkanie, w kto
rym wzi?li udzial naukowcy 
z Europy, Stanow Zjednoczo
nych i Kanady, poswi?cono po-
znawaniu skutkow wewn?trz-
nych zranieii, spowodowanych 
przez przemoc, wykorzystywa-
nie, aborcj? i okoloporodowq 
utrat? dziecka. Jako prelegenci 
wystqpili m.in. prof. Wlodzi-
mierz Fijalkowski, drKrzysztof 
Wojcieszek, dr Margaret Hart
shorn (USA), dr Marie Peeters 
Ney i prof. Philip Ney (Kanada) 
oraz ks. Seamus O'Connell (Ir-
landia). Sluchaly ich przede 
wszystkim osoby swiadczqce po
moc psychologicznq, duszpaster-
skq, wychowawczq, lekarskq 
oraz socjalnq. Organizatorem se-
sji byly wladze miejskie Katowic 
i Towarzystwo Odpowiedzialnego 
dzicielstwa. 

Krakow 
W tym miescie centralne uroczysto

sci Dnia Swi?tos'ci Zycia odbyly si? 
w kosciele mai-iackim. Metropolita kra-
kowski kardynal Franciszek Macharski 
odprawil Msz? sw. w intencji obrony zy
cia kazdego czlowieka od chwili pocz?-
cia do naturalnej smierci, dzi?kujqc Bo
gu za dar zycia naszego i naszych naj-
blizszych. Jak co roku w uroczystosci 
uczestniczylo wielu ludzi mlodych. 

Setki osob podj?ly duchowq adopcj?. 
Kard. Macharski w homilii podkreslil, ze 
jedynym fundamentem zycia ludzkiego 
jest Chrystus. „Innej drogi nie ma! Przy-
szlosc rodziny ludzkiej lezy w prawie 
zycia i wolnosci ku milosci. Tylko to 
prawo moze uratowac czlowieka przed 
silami, ktore niszczq; egoizmem, niena-
wisciq i klamstwem. (...) Nie mozemy 
przyzwalac w sobie i tolerowac wokol 
nas takiej mentalnosci, ktora by chciala 
si? ustanowic jako ludzkie prawo do za
bijania zycia: aborcji, eutanazji, steryli-
zacji, planowania rodziny, ktore si?ga do 

J . Em. ks. kard. Franciszek Macharski przewodniczy Mszy swi?tej 
w Bazylice Mariockiej. 

Ro- metod, ktore sq sprzeczne z godnosciq 
malzeiistwa i wrogie zyciu" - zaznaczyl. 
„Tak, jak nie wolno czlowiekowi pogo-
dzic si? z nieuniknionosciq wojen, ma-
saki", przemocy i rabunkow, tak nie wol
no nikomu z nas w swoim wlasnym ser-
cu udawac oboj?tnosci wobec zjawisk, 
ktore sq sprzeczne z prawem milosci". 

Tlumny udzial w uroczystosci wzi?li 
ludzie mlodzi. Cieszqc si? z ich obecno-
sci i nawiqzujqc do slow Jana Pawla I I 
podczas spotkania z mlodziezq na Gorze 
Blogoslawieiistw Ksiqdz Kardynal za-
uwazyl, ze w r?kach mlodego pokolenia 
lezq losy Ewangehi Zycia. „Sq znaki na
dziei, ze Dobra Nowina jest do przyj?cia, 
ze mozliwe jest wychowanie czlowieka 
w poszanowaniu dla zycia, jego godno
sci i swi?tosci" - podkreslil metropolita. 
Mlodzi ludzie, powtarzajqc za Kardyna-
lem slowa przyrzeczenia, zapalili przy-
niesione z domow swiece. 

todz 
25 marca uroczystq Msz? sw. odpra

wil takze w katedrze w Lodzi arcybiskup 
Wladyslaw Ziolek. We wszystkich para-

fiach archidiecezji lodzkiej roz-
dawane byly wczes'niej deklara-
cje Duchowej Adopcji i podczas 
uroczystosci kilkadziesiqt osob 
zlozylo odpowiednie przyrzecze
nie. Abp Ziolek przypominal 
w homilii, ze poczqtek nowym 
czasom dalo Zwiastowanie. Po-
wiedzial m.in. „Dla uczczenia 
tamtych wlasnie chwil caly swiat 
swi?tuje dzisiaj Wielki Jubile-
usz". „Dzieri Swi?tosci Zycia to 
dzi?kczynienie (...), ale takze 
modlitwa o zycie od chwili po-
cz?cia az do naturalnej smierci". 
Na zakonczenie Mszy sw. ordy-
nariusz lodzki poblogoslawil 
matki oczekujqce dzieci. 

26 marca we wszystkich ko-
sciolach archidiecezji lodzkiej 
przeprowadzono zbiork? na Fun-
dusz Ochrony Macierzyhstwa, 
ktorego zadaniem jest ratowanie 
zagrozonych n?dzq, chorobami, 
smierciq. dzieci. Zapowiadajqc jq 
ks. Stanislaw Kaniewski, prze
wodniczqcy komisji duszpaster-
stwa rodzin powiedzial: „Bezrad-
ne samotne matki czy rodziny 
wielodzietne mimo roznorakich 
staraii zyjq cz?sto wraz ze swo
imi pociechami w skrajnej n?-
dzy". 

Poznan 
W tym miescie archidiecezjalnym 

uroczystosciom Dnia Swi?tosci Zycia 
w kosciele Nawiedzenia Najswi?tszej 
Marii Panny przewodniczyl biskup 
Grzegorz Balcerek. 

Zwracajqc si? do obroticow zycia, 
porownal ich do osob ratujqcych w cza
sie I I wojny swiatowej Zydow i zacyto-
wal dewiz? umieszczonq na Medalu 
Sprawiedliwy wsrod Narodow Swiata: 
„Kto ratuje jedno zycie, ratuje caly 
swiat". Dzi?kowal dzialaczom ruchow 
obrony zycia „za niestrudzonq wytrwalq 
walk? w obronie dzieci nie narodzonych 
i ich matek". Hierarcha apelowal tez do 
wszystkich, by nie zrazali si? trudnoscia
mi. Podczas uroczystej Mszy sw. ponad 
300 osob sposrod modlqcych si? w swiq-
tyni zlozylo przyrzeczenie duchowej 
adopcji. 

W niedzielne poludnie 26 marca oko-
lo tysiqca osob przeszlo przez centrum 
Poznania w marszu „Kochajmy dzieci", 
w ktorym szli m.in. biskup pomocniczy 
archidiecezji poznanskiej Grzegorz Bal
cerek i przeor poznahskiego klasztoru 
dominikanow o. Andrzej Chlewicki. 
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Uczestnicy manifestacji wzi?li udzial 
we Mszy sw. w kosciele ojcow domini
kanow - modlono si? za wszystkie dzie
ci. Marsz „Kochajmy dzieci" juz po raz 
piqty zorganizowalo duszpasterstwo 
rodzin dzialajqce przy kos'ciele domi
nikanow. 

Przemysl 

Duszpasterstwo Rodzin Archidiece
zji Przemyskiej zorganizowalo piel-
grzymk? do Sanktuarium Matki Bozej 

Uroczystosci z Przemysia 

w Lezajsku. Uczestniczyli w niej m.in. 
przedstawiciele poradnictwa rodzinne-
go, Rady ds. Rodziny, Katolickiego 
Os'rodka Adopcyjno-Opiekuiiczego, 
Domowego Kosciola, Rodzin Nazare-
tariskich oraz Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich. Pielgrzymi wysluchali 
konferencji ks. Jana Dqbala, dyrektora 
Katolickiego Radia Krosno Fara, 
uczestniczyli w dyskusjach oraz spotka-
niach w grupach. Nie zabraklo tez mo
dlitwy w obronie pocz?tych dzieci: od
byla si? Droga Krzyzowa, nocne czu-
wanie, rozaniec. Waznym momentem 
byly uroczystosci podj?cia Duchowej 
Adopcji Dziecka Pocz?tego. Na t? for-
m? modlitwy zdecydowalo si? ponad 
sto osob. 

Sosnowiec 
W tamtejszej katedrze pod wezwa-

niem Wniebowzi?cia Najswi?tszej Marii 
Panny Mszy sw. z okazji Dnia Swi?tosci 
Zycia i osmej rocznicy ustanowienia die
cezji sosnowieckiej przewodniczyl 
biskup Adam Smigielski. „W latach 
gwaltownego spadku urodzeii dzieci 
w naszym kraju, konieczne jest wi?ksze 
zrozumienie dla powolania rodziciel-
skiego" - powiedzial Biskup. W homihi 
podkreslil on, ze rodzice powinni prze-

Uroczystosci z Przemysia 

zywac swoje powolanie jako udzial 
w stworczej mocy Boga. „Trzeba nam 
budzic sumienia wszystkich, aby caly 
narod stanql w obronie zycia" - wzywal 
bp Smigielski. 

Na zakonczenie Mszy sw. czlonkowie 
Akcji Katolickiej oraz uczniowie Kato
lickiego Liceum Ogolnoksztalcqcego 
w Dqbrowie Gomiczej zlozyli deklaracje 
Duchowej Adopcji Dziecka Pocz?tego. 

(B. W.) 

Uwaga katecheci: duchowni i swieccyl f 

Prezentowanyjuz na tamach „Sluzby Zyciu" pakiet 
10 wideokaset „Czlowiek • Milosc • Rodzina" - po
moc dydaktyczna do nauczania przedmiotu „Wycho-
wanie do zycia w rodzinie" zyskuje bardzo po
zytywne opinie nauczycieli i wychowaw-
cow. 

Eksperei wydzialow nauki katolic
kiej (wydzialow katechetycznych) Kurii 
Metropolitalnych w Warszawie, Krako-
wie i Lublinie uznali, ze wideofilmy te 
mogq bye takze wykorzystane z duzym 
pozytkiem w katechezie miodziezy. 

Przypominamy tytuly filmow (dlugosc 
nagrania kazdego z nich to okolo 20 minut) 
oraz mozliwosci ich nabycia. 

lytuly poszczegdlnych film6w: 

1. Czlowiek od poczfcia 2. Do progu dojrzewania 
3. Tajemnice kobiecosci 4. Tajemnice mfskosci 

5. Czlowiek - istota plciowa 6. Etyka seksualnosci 
7. Dramat aborcji 8. Naturalne planowanie rodziny 
9. Czas oczekiwania 10. Milosc 

Zamowienia dokonuje si? poprzez wplat? na ra-
chunek bankowy „Wychowawcy" rownowartosci 
kaset (380 zl). Kasety przeslemy pocztq. Koszt 
przesylki wliczony zostal w cen? kompletu. 
MozUwe jest takze przeslanie wideokaset za zali-

czeniem pocztowym na podstawie pi-
semnego zamowienia. 

Fundacja „Zr6dlo" 
Zaklad „Wychowawca" 
ul. Smolensk 2, 31-004 Krakow 
konto: BPH II I O/Krakow 
10601406-320000221017 
biuro: ul. Mikolajska 17, 
31-027 Krakow 
telefax: (012) 423 23 24, 
tel. 423 24 36 (w godz. 9 -15 ) 
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Wizyta dra Jacica wiilice'go w Polsce 

Dr Jack C. Wilike, ame-
rykariski lekarz, prezes i je
den z inicjatorow powstania 
Mifdzynarodowej Federacji 
Prawa do Zycia i dlugoletni 
przewodniczqcy Narodowe-
go Ruchu Prawa Ameryki do 
Zycia goscii w Polsce. 
Dr Wilike jest autorem licz-
nych publikacji, w tym ponad 
10 ksiqzek, m.in. znanej 
„Aborcja. Pytania i odpowie-
dzi". Wiele z jego prac zosta
lo przetlumaczonych na 28 
j?zyk6w. Jest lekarzem ze 
specjalnosciq ogolnq i gine-
kologa polozruka, specjaUstq 
w dziedzinie bioetyki. 

W swojej dzialalnosci 
pro-life wspolpracuje z zonq 
Barbarq, ktora ma wyksztal-
cenie pedagogiczne. Zajmo-
wal si? tez sprawami doty-
czqcymi miodziezy, obecnie 
coraz bardziej interesuje si? 
zagadnieniami schylku zycia 
czlowieka, w tym rowniez 
tak aktualnym na zachodzie 
problemem eutanazji. 

Dr Wilike mieszka 
w Cincinnati w USA, ale 
wiele podrozuje. Prowadzil 
prelekcje i wyklady w kilkudziesi?ciu 
krajach calego swiata. W Ameryce jest 
szeroko znany z codziennych audycji ra-
diowych, nadawanych przez 700 stacji. 

Goscii juz w Polsce w 1991 roku, 
podczas publicznej dyskusji na temat 
aborcji. Wsparl wtedy polskich obron
cow zycia. Ewa Kowalewska, prezes 
Human Life Intemational-Europa, przy-
pomniala t? wizyt? zapowiadajqc jego 
prelekcj? w krakowskim Collegium Me
dicum UJ; „Brakowalo nam argumen-
tow, faktow, fachowych danych na ten 
temat, zeby nie tylko emocjonalnie, ale 
rowniez rzeczowo umiec argumentowac, 
umiec podjqc t? dyskusj?. I wtedy 
dr Wilike nam pomogl, poniewaz ma ol-
brzymie dos'wiadczenie w tych spra-
wach". 

Podczas tegorocznego pobytu w Pol
sce, zwiqzanego z wydaniem i promocjq 
jego ksiqzki „Zycie czy smierc. Stare 
i nowe tajemnice eutanazji" dr Wilike 

LABORCIA 
PYTANIA & ODPOWIEDZI 

why can't we 

H tove 
'"'""both 

odwiedzil m.in. Cz?sto-
chow?, JCrakow i War-
szaw?. 

25 marca uczestni-
czyl w Cz?stochowie 
w centralnych uroczy-
stos'ciach Dnia Swi?to-
sci Zycia, nast?pnego 
dnia przybyl do Krako
wa, gdzie spotkal si? 
z mlodziezq akademickq 
w Collegium Medicum 
Uniwersytetu JagieUon
skiego, a 27 mai'ca z dzien-
nikarzami na konferen
cji prasowej. 

Podczas kolejnych 
dni dr Jack Wilike mo
wil o eutanazji na spo-
tkaniu zorganizowanym 
przez Civitas Christiana 

I. questions 
and answers 
about 
atJortion 

(29 marca). Zostal przyj?ty na audiencji 
przez ks. prymasa kard. Jozefa Glempa 
(30 marca), na ktorego r?ce przekazal 
w gratulacje dla Polski - kraju, ktory 
w znaczqcym stopniu ograniczyl prakty-
ki aborcyjne. 

31 marca uczestniczyl w zorgani-
zowanej przez Radio Maryja konfe
rencji prasowej w warszawskim Mu-
zeum Porczyhskich, w ktorej udzial 
wzi?li takze Philippe Maxance, redak
tor katolickiego miesi?cznika „La Nef', 
Marek Jurek z Krajowej Rady Radio-
fonii i Telewizji oraz poslanka Anna 
Sobecka. 

Wielokrotnie dr Wilike gratulowal 
Polakom wprowadzenia prawnej ochro
ny pocz?tego zycia i ostrzegal przed nie-
bezpieczeristwem eutanazji. 

JK 



dr Jack c. Wilike 

Eutanazja za horyzontem 
Tekst wystqpienia z 26 marca br. w Collegium Medicum Uniwersytetu JagieUonskiego 

CzQsto Chwaie Polske 

10 lat temu, kiedy mialem zaszczyt 
tu przebywac, wasz narod zabijal rocz-
nie 160 tysi^cy poczftych dzieci. Dzi?-
ki waszym wysilkom 
zmienilo si? to. W ostat-
nim roku zabiliscie tylko 
250 dzieci. Dokonaliscie 
niesamowitej rzeczy. Je-
stescie jedynym krajem 
zachodnim, ktory dokonal 
zwrotu w tej kwestii. 

Wykladam w wielu 
krajach na swiecie: pod
czas ostatnich 10 lat odwie-
dzilem ich 68. Zawsze 
w czasie wykladow chwal? 
Polsk?. Mowi?, ze inne 
kraje mogq zrobic, co zro
bili Polacy; ze jest to moz
hwe. Jestem tutaj, aby wam 
pogratulowac tego, czego 
dokonalis'cie w dziedzinie 
aborcji. Ale przyjechalem 
takze, zeby was ostrzec 
przed eutanazjq. 

Mysl?, ze pami?tacie, 
jak dyskutowano w Polsce 
prawo dotyczqce aborcji. 
Wtedy w mediach pojawi-
ly si? rozne argumenty. Pi-
sano, ze po zdelegalizowa-
niu aborcji rozwinie si? 
podziemie. Pisano, ze z ga-
binetow ginekologicznych b?dzie plyn?la 
krew, ze wiele kobiet straci zdrowie, 
a setki umrq na skutek nielegalnych abor
cji. Twierdzono, ze polskie szpitale b?dq 
peine kobiet po nielegalnych zabiegach. 
Ze kobiety b?dq wywolywac sztuczne 
poronienia, by twierdzic potem, ze bylo 
to poronienie samoistne. To byly „prze-
widywania". Obecnie dysponujemy juz 
danymi statystycznymi, ktore, jak sqdz?, 
sq Paristwu znane. W tej chwili znacznie 
mniej kobiet trafia do szpitala ze wzgl?-
dow ginekologicznych niz 10 lat temu. 

Ani jedna kobieta nie zmarla na sku
tek aborcji, sytuacja zdrowotna kobiet 
w wieku prokreacyjnym si? poprawila. 
Wszystkie przewidywania zwolenni-

kow aborcji byly bl?dne. To jest wla
snie polskie przeslanie, ktore przeka-
zujf innym krajom. Mogq one smialo 
pod^zac za waszym przykladem i po-
wstrzymac aborcjf na swoim terenie. 

Ale i wy jeszcze nie wystarczaj^co 
daleko poszliscie: z moralnego punk-
tu widzenia jest wiele do zrobienia. 
W tej chwili dyskutujecie problem por-
nografii, a ja przywoz? do przedyskuto-
wania spraw? eutanazji. Ktoregos dnia 

Jestem tutaj, aby wam 
pogratulowac tego, czego 
dokonaliscie w dziedzi
nie aborcji. Ale przyje
chalem takze, zeby was 
ostrzec przed eutanazjq. 

b?dziecie musieli powrocic do prawa 
dotyczqcego aborcji. Zwlaszcza trzeba 
by zajqc si? problemem ciqzy powstalej 
w wyniku gwaltu. W Polsce nadal legal-
na jest aborcja w takim przypadku. 

Dziwne: karzemy dziecko 
za przest?pstwo jego ojca. 
Nie karzemy innych kry-
minalistow zabijajqc ich 
dzieci. Dziecko jest nie-
winne. Trzeba przemyslec 
CO naj mniej ten przepis 
ustawy. 

Cigza z gwaltu 
Juz wiele lat temu by-

lem przeciwko aborcji ciq-
zy powstalej w wyniku 
gwaltu. Umocnilem si? 
w tym przekonaniu po tym, 
jak wziqlem udzial w pro-
gramie radiowym, w kto
rym sluchacze zadawali py
tania dotyczqce ciqzy 
z gwaltu. Gdy program si? 
skohczyl, odebralem jesz
cze jeden telefon. To byla 
pani, ktora powiedziala: 
„Panie doktorze, pan mowil 
o mnie. Zostalam pocz?ta 
w wyniku gwaltu. M?zczy-
zna wlamal si? do naszego 
domu, pobil mojego ojca, 

przywiqzal go do krzesla, a potem na jego 
oczach zgwalcil mojq matk?. Zostalam 
pocz?ta tego dnia. Moi rodzice mieszkah 
w malym mies'cie i wszyscy wiedzieli, 
o tym, CO si? stalo. Mowiono, ze moja 
matka powinna poddac si? aborcji. Byl na
wet lekarz, ktory byl sklonny to zrobic. 
Miejscowy pastor tez mowil: «w zasadzie 
mozna by to zrobic». Ale moj ojciec si? 
nie zgodzil: «To nie jest moje dziecko, ale 
ja nie jestem mordercq». Dlatego si? uro-
dzilam". 

Ciqza na skutek gwaltu wyst?puje 
bardzo rzadko. W moim kraju jest okolo 
6 mln pocz?c rocznie, z czego okolo 300 
powstaje w wyniku gwaltu. W Kanadzie 
(w ktorej mieszka 25 mln ludzi) byl nie-
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dawno rok bez jednego przypadku ciqzy 
na skutek gwaitu. Niedawno prowadzali-
smy badania dotyczqce kobiet ci?zar-
nycii. Pytalismy, na co glownie narzeka-
jq. Przypuszczalnie powiedzielibyscie: 
„Na to, ze jestem w ciqzy". Odpowiedz 
byla inna. Glowna rzecz, na ktorq te ko
biety si? skarzq, to sposob, w jak inni je 
traktujq. To rowniez informacja, ktorq 
warto pami?tac. 

Obrona zycia w ONZ 
Wlasnie wracam z Nowego Jorku. 

Ostatnie dwa tygodnie trwala tam konfe-
rencja ONZ, w ktorej bralem udzial. My
sl?, ze pami?tacie Paristwo konferencj? 
ONZ w Pekinie sprzed 5 lat, dotyczqcq 
kobiet. Feministyczne s'rodowiska 
w ONZ chcialy w Nowym Jorku doko-
nac zmian w dokumencie koricowym 
z konferencji z Pekinu. Mozna powie-
dziec, ze w ONZ sq dwie strony walczq-
ce ze sobq: kraje bogate i kraje biedne. 
Bogate reprezentujq: delegacja prezy
denta Billa Clintona i rzqdu amerykari-
skiego, Kanada, Australia, Japonia oraz 
Unia Europejska. Z dragiej strony sq 
wszystkie kraje rozwijajqce si?, kraje 
muzulmariskie oraz Stolica Apostolska. 
W Nowym Jorku kraje zachodnie dq-
zyly do tego, by aborcja byla podsta
wowym prawem kazdej kobiety. 
Chciano wprowadzic dokument ONZ 
dotyczqcy „prawa" do aborcji, ktory 
mialby bye wazniejszy od suwerenno-
sci systemow prawnych poszczegol-
nych krajow. 

Drugim z podstawowych tematow, 
ktorymi zajmowano si? w Nowym Jorku 
byla kwestia, czy mozna dac dziewczyn-
kom od 12. roku zycia peine prawa do 
antykoncepcji, zachowan lesbijskich, 
aborcji, nawet eutanazji. Zqdano dla ho-
moseksualistow prawa do wchodzenia 
w zwiqzki malzeriskie. 

Jednq z grup reprezentujqcych takie 
stanowisko byla radykalna grupa mlo-
dziezowa, zorganizowana rok temu 
w Brukseli. W Nowym Jorku zamierzali 
zlozyc oswiadczenie do prasy, ze repre-
zentujq mlodziez calego swiata. Zqdali 
wprowadzenia tych niemoralnych praw. 
Na szcz?scie my, Mi?dzynarodowa Or-
ganizacja Prawa do Zycia, we wspolpra-
cy z Stolicq Apostolskq oraz wieloma 
lokalnymi organizacjami obroricow zy
cia juz od dluzszego czasu uprawialismy 
lobbing pro-life na wszystkich wazniej-
szych konferencjach ONZ. Kair byl 
pierwszq konferencj q, na ktorej odniesTi-
s'my pewne zwyci?stwa. Podobnie rok 

pozniej w Pekinie, zas w Istambule 
i w Rzymie zyskalismy powazny wplyw 
na przebieg wydarzeri. Dwa lata temu 
utworzylismy przy ONZ Katolicki In
stytut Rodziny i Praw Czlowieka. To 
male biuro stalo si? jakby punktem cen-
tralnym dla wszystkich obroricow zycia, 
ktorzy chcieli uprawiac lobbing w ONZ. 
Pracowalo w centrum 5 - 6 osob. Zapro-
silismy wolontariuszy, bardzo ekume-
niczne grono: muzulmanow, mormo-

Przed rozpocz^ciem kon
ferencji ONZ w Nowym 
Jorku „Pekin + 5" przez 
dwa tygodnie okolo 350 
osob uczylo si?, jak roz-
mawiac z politykami czy 
jak uprawiac lobbing. 

now, prostestantow i katolikow. Przed 
rozpocz?ciem konferencji ONZ w No
wym Jorku „Pekin + 5" przez dwa tygo
dnie okolo 350 osob uczylo si?, jak roz-
mawiac z politykami czy jak uprawiac 
lobbing. PodzieliUs'my ich na jedenas'cie 
zespolow i przekazalismy im wiedz? na 
ten temat. W tej grupie bylo sto mlodych 
osob, glownie licealistow i studentow. 
Podczas konferencji to wlasnie ich wy-
slalismy w pierwszej l inii . Kiedy rady
kalna mlodziez feministyczna przepro-
wadzala swoje spotkania, „nasi" mlodzi 
ludzie tez na nich byli. Kiedy tamci rzu-
cali jakqs propozycj?, „nasi" wysuwali 
kontrpropozycj?. Kiedy tamci propono-
wali, zeby cos przeglosowac, my mieli-
smy wi?cej glosow. Po trzech dniach ta 
radykalna grupa mlodziezowa poddala 
si?. Zrezygnowali z dalszych spotkari, 
nie opublikowali zadnego oswiadczenia 
prasowego. To bylo nasze pierwsze 
zwyci?stwo. 

Na sesji plenarnej rozpatrywano do
kument z Pekinu. Chciano, by prawo 
ONZ bylo nadrz?dne w stosunku do 
prawa poszczegolnych krajow. Po kilku 
dniach dyskusji zrezygnowano. Zaj?to 
si? problemem malzeristw homoseksu-
alnych, czego nie mogly zniesc kraje 
muzulmariskie i sprawily, ze przedsta
wiciele s'rodowisk proaborcyjnych 
przegrali. Przez dwa tygodnie nie udalo 
im si? nic zmienic w dokumencie z Pe
kinu, a plenarne posiedzenie zostalo 
rozwiqzane. Dla nas bylo to peine zwy-
ci?stwo. (...) 

Nowa argumentacja 
Powroc? jeszcze do aborcji. Niewiele 

lat temu swiatowa dyskusj a na ten temat 
byla stosunkowo prosta. Glownym argu-
mentem zwolennikow aborcji bylo to, ze 
plod to jeszcze nie dziecko. Naszym za
daniem bylo udowodnienie (z wykorzy-
staniem faktow medycznych), ze czlo-
wiekiem jest si? od pocz?cia. Mowilismy 
o aborcji i pokazywalismy potwome, re-
jestrujqce jq zdj?cia. Metoda nauczania 
byla stosunkowo logiczna i bardzo sku-
teczna. Udowadnialismy, ze plod to czlo
wiek, wykazywalismy, ze aborcja zabija 
dziecko. W wielu krajach ta argumenta
cja zmienila poglqdy milionow ludzi. 

Ale okolo 1992 roku srodowiska 
zwiqzane z przemyslem aborcyjnym 
(m.in. IPPF) odbyly wazne spotkanie, na 
ktorym przeanalizowano sytuacj? na 
swiecie. Zacz?li analizowac argumenty, 
jakich uzywali. Doszli do wniosku, ze 
nie powinni w ogole dyskutowac o czlo-
wieczeristwie plodu ani o tym, czy abor
cja jest dobra czy zla - tu obroricy zycia 
zawsze wygrywajq, ale dyskutowac 
o prawach kobiet. Nie jest najwazniej-
sze, ze aborcja zabija dziecko, ale to, ze 
jest „prawem" kobiety. To sprytne. Jesli 
dyskusj a toczy si? na temat dziecka, wy
grywajq obroricy zycia. Jesli na temat 

Nie jest najwazniejsze, ze 
aborcja zabija dziecko, 
ale to, ze jest „prawem" 
kobiety. To sprytne. Jesli 
dyskusj a toczy si? na te
mat dziecka, wygrywajq 
obroricy zycia. Jesli na 
temat praw kobiety -
zwolennicy aborcji. Dla
tego zacz?to rozpo-
wszechniac t? nowq argu-
mentacj?. 

praw kobiety - zwolennicy aborcji. Dla
tego zacz?to rozpowszechniac t? nowq 
argumentacj?. Wyglqdalo na to, ze sytu
acja zacz?la si? zmieniac na korzys'c 
zwolennikow aborcji. Na plaszczyznie 
politycznej czy w mediach mozna bylo 
zaobserwowac te zmiany. Rowniez 
obroricy zycia musieli przeanalizowac 
i zmienic taktyk?. 
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Czemu nie l<ochac 
\ch obojga? 

Zwolennicy aborcji poswi?cili dwa 
lata i wiele pieni?dzy na badania marke-
tingowe. Badali, na jaki sposob podcho-
dzenia do problemu aborcji spoleczeri-
stwo najlepiej reaguje. Musielismy po-
sluzyc si? tq samq metodq. Zauwazyli-
smy, ze wielu ludzi przestalo nas w ogo
le sluchac. Odbierano nas jako dewocyj-
nych polglowkow, kojarzono z ludzmi, 
ktorzy strzelajq do aborcjonistow. Pano-
wala opinia, ze nie jestes'my zbyt mq-

Okazujemy czulosc ko-
biecie i pomagamy jej, 
ale - jak si? okazalo -
spoleczeristwo o tym nie 
wiedzialo. Teraz wiemy, 
ze musimy krzyczec, ze 
naprawd? pomagamy ko-
bietom; ze kochamy nie 
tylko dziecko pocz?te, 
ale takze jego matk?; ze 
rozumiemy jej problemy; 
ze chcemy wspolprzezy-
wac jej tragedi?; ze nie 
pot?piamy, ale chcemy 
pomoc 

drzy, ze nie lubimy kobiet, obchodzi nas 
tylko plod. Dwa lata zaj?lo nam zrozu
mienie potrzeby przeprowadzenia badari 
marketingowych, aby znalezc nowe po-
dejscie do tak uj?tego problemu aborcji. 
Mielismy do czynienia z publicznosciq, 
ktora postawila scian?, przez ktorq nie 
moglismy si? przebic. Trzeba bylo cos 
zrobic, zeby znowu nas sluchali. Roz-
wiqzaniem bylo okazanie czulosci i zro-
zumienia kobiecie. Okazujemy czulosc 
kobiecie i pomagamy jej, ale - jak si? 
okazalo - spoleczeristwo o tym nie wie
dzialo. Teraz wiemy, ze musimy krzy
czec, ze naprawd? pomagamy kobietom; 
ze kochamy nie tylko dziecko pocz?te, 
ale takze jego matk?; ze rozumiemy jej 
problemy; ze chcemy wspolprzezywac 
jej tragedi?; ze nie pot?piamy, ale chce
my pomoc, rozwiqzac problem w jak 
najbardziej pozytywny sposob. 

Tak jak zwolennicy aborcji stworzyli 
propagandowy slogan: „prawo do wolne-
go wyboru", tak naszym kluczowym ha-

slem stalo si?: „czemu nie kochac ich 
obojga?" (i matki, i dziecka). to slo
wa magiczne, slowa - klucze. Dawniej, 
przemawiajqc na przyklad do grapy stu-
dentek, mowilismy, ze plod jest czlowie-
kiem, aborcja zabija dziecko. Teraz wiemy, 
ze ti'zeba rozpoczqc od podkreslania, jak 
bardzo jestesmy oddani sprawom kobiet. 

wszystko dla kobiet 
W USA sytuacja nam sprzyja. Jeste

smy licznym narodem, trzy tysiqce orga
nizacji pro-life prowadzi dzialalnosc 
edukacyjnq i probuje ratowac jak najwi?-
cej dzieci. Obroricy zycia prowadzq wi?-
cej punktow, ktore pomagajq kobietom 
w tmdnej sytuacji niz biur, ktore zajmu-
jq si? dzialalnosciq edukacyjnq. Mamy 
cztery tysiqce takich placowek, ktore 
w 98 proc. obslugujq kobiety (ogolem 
dwie trzecie dzialaczy w amerykariskich 
organizacjach pro-life to kobiety) - im 
wlasnie poswi?cona jest wi?kszosc na
szych wysilkow. O tych faktach trzeba 
przede wszystkim mowic. Reakcjq jest 
zawsze zdziwienie, ze nie troszczymy si? 
wylqcznie o pocz?te dzieci. Dopiero po 
niej mozna udowadniac, ze plod to czlo
wiek, przywolywac „reszt? historii". Na 
sam koniec nalezy podyskutowac z gru-
pq na temat syndromu proaborcyjnego. 
Powiedziec, jak kobiety z tego powodu 
cierpiq, jak mozna im pomoc oraz jak 
pomagajq im nasze organizacje. Poma-
ganie kobiecie jest poj?ciem stosunkowo 
nowym, dopiero niedawno opublikowa-
lismy materialy na ten temat zatytulowa-
ne „Poranione kobiety". Mysl?, ze warto 
je oglosic po polsku. 

Falsz „wolnego wyboru" 
Wrocmy do sposobu prowadzenia 

dyskusji. Na haslo: „wolny wybor" ma
my dwie podstawowe odpowiedzi. 
Pierwsza, ktora dziala w rozmowie z ko-
bietami, mowi o tym, ze wybor kobiety 
w ciqzy ogranicza si? do tego, w jaki 
sposob dziecko wydostanie si? brzucha 
matki: zywe czy martwe. Kobieta moze 
zdecydowac, czy chce miec zywe czy 
martwe dziecko. 

Jak zas dyskutowac z m?zczyznami? 
Wyobrazmy sobie takq sytuacj?: grupa 
mlodych m?zczyzn tworzy organizacj?. 
B?dzie to „Klub M?zczyzn z Prawem do 
Gwalcenia Kobiet". Ci m?zczyzni mo-
wiq: „Przeciez mamy prawo wybrac, co 
chcemy robic (...). Poza tym, jest to nasza 
intymna sprawa, w ktorq wladze pari

stwo we nie powinny si? mieszac. W za
sadzie powinnismy dostac cos z budzetu 
paristwa. Za pieniqdze podatnikow warto 
by wybudowac klinik?, gdzie mogliby-
smy bezpiecznie i legalnie gwalcic". Co 
mys'limy w takiej sytuacji? Po pierwsze, 
ze gwalt jest zlem. Zwolennicy aborcji 
mowiq, ze najwazniejsze jest prawo wy-
bora. Ale to nieprawda. Najwazniejsze 
jest pytanie, czy samo dzialanie jest do
bre czy zle. Dopiero wtedy mozna 
przejsc do tego, kto ma prawo dokonac 
wyboru. Czy przest?pcy, czy ci, ktorzy 
wykorzystujq nieletnich majq prawo wy
boru? Tylko w przypadku aborcji ma 
miejsce manipulacja stawiajqca na pierw-
szym miejscu prawo wyboru. A przeciez 
to powinno bye sprawq dragorz?dnq. 

Problem eutanazji 
Wi?kszosc ludzi mysli, ze na razie 

nie warto si? tym zajmowac. Niestety, 
tak nie jest. Eutanazja zbliza si? wielkimi 
krokami. Sytuacja demograficzna Euro
py jest katastrofalna: na przyklad Polki 
majq statystycznie mniej niz 1,5 dziecka, 
a powinny przeciez miec wi?cej niz 

becnie w Polsce na czte-
rech ludzi w wieku pro-
dukcyjnym przypada je
den, ktorego trzeba utrzy-
mywac. Za kilkadziesiqt 
lat b?dzie dwoch aktyw-
nych zawodowo na jed
nego emeryta. 

dwoje, aby utrzymac prostq reprodukcj? 
pokoleri. 1,5 dziecka w rodzinie to gwa-
rancja narodowego samobojstwa. 

Jednak zanim do niego dojdzie, wasze 
spoleczeristwo b?dzie si? starzec. Sluzba 
zdrowia umozliwia opoznienie smierci, 
wiedza medyczna przedluza sredni czas 
zycia. Sto lat temu nie bylo na swiecie tak 
wielu starych facetow jak ja. Mam 75 lat 
i nie planuj? w najblizszym czasie umie-
rac. A CO si? teraz dzieje? Jest coraz wi?-
cej ludzi starych i coraz mniej mlodych. 
A przeciez to mlodzi ludzie muszq utrzy-
mywac starych. Obecnie w Polsce na 
czterech ludzi w wieku produkcyjnym 
przypada jeden, ktorego trzeba utrzymy-
wac. Za kilkadziesiqt lat b?dzie dwoch 
aktywnych zawodowo na jednego emery-
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ta. Taka sytuacja jest niemozliwa. Jakq za-
proponuje si? nam odpowiedz? Pozabijac 
starcow? To rozwiqzanie b?dzie dyskuto-
wane. Juz dzis jest wlas'ciwy moment, by 
przygotowac wasze spoleczeristwo na za-
istnienie takiej sytuacji. To powod, dla 
ktorego po trzydziestu latach zajmowania 
si? problemem aborcji doszedlem do 
wniosku, ze czas, aby napisac ksiqzk? na 
temat eutanazji. 

Historia eutanazji 
W przypadku eutanazji duze znacze

nie ma historia. Wszystko zacz?lo si? od 
waszych sqsiadow - Niemcow. Przyto-
czf bardzo malo znane fakty. Wszyscy 
wiedzq o holokauscie, ale niewiele osob 
zna hlstori? niemieckiego programu 
eutanazji. Rozpocz^l sif on w latach 
trzydziestych, jeszcze przed holokau-
stem. Inicjatorem nie byl Hitler, ale 
profesorowie psychiatrii w uniwersy-
teckich szpitalach w Niemczech. Podj?-
h decyzj?, ze zycie niektoiych 
ludzi nie jest warte istnienia. I 
Oni wlasnie skonstruowali I 
pierwsze komory gazowe, kto- I 
re funkcjonowaly w uniwersy- I 
teckich szpitalach psychia- I 
trycznych. Profesorowie wy- I 
bierali ofiary: na poczqtku bez- I 
nadziejnie chorych umyslowo I 
obywateli niemieckich, ktorzy I 
nie byU Zydami. Zabijano tyl- I 
ko chorych czystej krwi aryj- I 
skiej - Niemcow. Potem I 
w Berlinie powstal podobny I 
osrodek dla dzieci uposledzo- I 
nych, z uszkodzeniami mozgu. I 
Zaczfto zabijac chore dzieci - I 
taki byl poczqtek. W ciqgu " 
pifciu lat zabito prawie 300 
tysifcy Niemcow. Oprozniono 
niemieckie szpitale psychia-
tryczne oraz domy starcow. 
Niemieckie spoleczeristwo za-
cz?lo si? przeciwko temu bun-
towac. Rozpocz?la si? wojna, 
ludzie zacz?li protestowac. Hi
tler rozkazal wtedy, by usu-
nifc ze szpitali psychiatrycz-
nych komory gazowe i prze-
niosl je do obozow koncen-
tracyjnych. Jesli stworzono \g 
precedens i zacz?to zabijac lu- I 
dzi z uszkodzeniami, konse- I 
kwentnym posuni?ciem Hitlera I 
stalo si? zabijanie przedstawi- I 
cieli „rasy z defektem". Nie- " 
miecki program eutanazyjny 
zacz?to od gl?boko uposledzo- | 

nych umyslowo dzieci, by potem zabijac 
dzieci trudne wychowawczo, a nawet te, 
ktore mialy wadliwy ksztalt malzowiny 
usznej. W polowie wojny zabijano wete-
ranow z I wojny swiatowej. Lawina ru-
szyla, cena ludzkiego zycia ulegla dewa-
luacji. 

Myslelismy, ze historia HI Rzeszy 
juz sif nie powtorzy. Mylilimy sif: to sif 
nadal dzieje - w Holandii. W tym kraju 
to, ze lekarz zabija pacjenta jest normalnq 
sprawq. W mediach ten problem nie jest 
obecny. W zwiqzku z tq sytuacjq przenio-
slem biuro Mi?dzynaiodowej Organizacji 
Prawa do Zycia z Rzymu do Amsterdamu. 
Pietnascie lat temu tamtejsza lekarka zabi-
la swojq matk?, ktora byla naprawd? tra-
gicznie chora. Podczas procesu s?dzia 
oswiadczyl, ze nie orzeknie kary, ponie
waz bylo to zabojstwo z Utosci. Oswiad
czyl on takze, ze w innych podobnych sy-
tuacjach kaiy nie b?dzie. Taki byl werdykt, 
a potem byly nast?pne sprawy, przy czym 
za kazdym razem podchodzono do eutana
zji coraz Uberalniej. A dzisiaj? Na kazde 

5 osob, ktore umieraj^ w Holandii, jednq 
zabija lekarz. Polowa z pacjentow jest 
zabijana bez wiedzy pacjentow czy tez 
ich rodzin, tym bardziej bez zgody ich sa-
mych. Mysl?, ze uslyszycie o tym w me
diach. Ja staram si? czytac wszystko, co na 
ten temat jest publikowane. 

Bez zgody pacjenta 
Wciqz mozna uslyszec, ze w Holan

dii obowiqzujq bardzo restrykcyjne regu-
laminy dotyczqce legalnosci eutanazji, 
ustalone przez s?dzi6w. (Paiiament ho-
lenderski nie zalegalizowal eutanazji, je-
dynie s?dziowie w swoim orzecznictwie 
jej nie karzq. Jest to jakby prawo stwo-
rzone przez s?dzi6w). Jakie ograniczenia 
obowiqzujq w Holandii? Eutanazji moz
na dokonac pod nast?pujqcymi warunka-
mi: prosba o niq ma bye dobrowolnym 
zqdaniem, ktore musi zostac powtorzone 
kilka razy. Pacjent musi bye przy zdro-
wych zmyslach i cierpiec bol nie do wy-

trzymania. Jego choroba musi 
^ ^ ^ H bye calkowicie nieuleczalna, 
^ ^ ^ B przy czym trzeba, aby dwoch 
^ ^ ^ B innych lekarzy zgodzilo si? 
^ ^ H | z tq diagnozq. Nalezy wypel-
^ ^ ^ ^ nic wiele rzqdowych formula-

rzy. Ostatnim wamnkiem jest 
^ ^ ^ ^ odczucie, ze lekarze probowa-
••^Bl l i juz wszystkiego, ze nic wi?-

cej nie da si? zrobic. Taki jest 
regulamin. Spotykam ludzi, 
ktorzy po jego przeczytaniu 
twierdzq, ze, chociaz nie po-

- pierajq eutanazji, to przy ta-
H B H ^ kich ograniczeniach mozna jq 
^ ^ ^ B tolerowac. Jednak w rzeczy-
^ ^ ^ H wistosci wszystko to jest tylko 
^^^H na papierze - wszystkie prze-
^^^H pisy, zwlaszcza te dotyczqce 
^^^H pros'by pacjenta sq lekcewazo-
^ H H ne. Jesli masz siwe wlosy 
^ J i przyj?to ci? do szpitala 

w Holandii, wkrotce przyjdzie 
• ^ ^ H do ciebie ktos, kto zaproponu-
^^^H je, ze b?dzie monitorowac 
IMMH proces leczenia, aby twoj le-

S karz ci? nie zabil. 
^ • ^ H Przytocz? dwie historic. 
^^^H Mam wielu przyjaciol lekarzy 
J^^H w Holandii. Oczywiscie, oni 
^ ^ ^ ^ nie dokonujq eutanazji, ale 

^ majq kolegow, ktorzy to robiq. 
HMfl Jeden z moich przyjaciol jest 
^^^H ^ lekarzem ogolnym i ws'rod 
^^^H I swoich pacjentow mial starsze 
^ ^ ^ B | malzeristwo. Para mieszkala 
^^^H< we wlasnym domu, starzeli 
jljjljlljjljlfllg £ si?, r?ce si? im trz?sly, ale by-

Dziecko ok. 3,5 miesiqca od pocz^da 
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l i niezalezni. Moj przyjaciel wyjechal na 
weekend, a inny lekarz mial dyzur 
w szpitalu. Gdy wrocil w poniedzialek, 
przesluchal automatycznq sekretark?, 
jedno z nagrari rejestrowalo placzliwy 

WszystMe przepisy, zwla
szcza te dotyczqce pros'by 
pacjenta sq lekcewazone. 
Jesli masz siwe wlosy 
i przyj?to ci? do szpitala 
w Holandii, wkrotce przyj
dzie do ciebie ktos, kto 
zaproponuje, ze b?dzie 
monitorowac proces le
czenia, aby twoj lekarz 
ci? nie zabil. 

glos staruszki. Prosila: „Szybko, szybko, 
panie doktorze, niech pan przyjedzie do 
mnie". Pojechal. W drzwiach spotkal t? 
paniq. Z placzem mowila: „Panie dokto
rze, dlaczego on zabil zabil Johna? John 
nie chcial umrzec". Moj przyjaciel do-
wiedzial si? z jej opowiadania, ze John 
zaczql kaszlec w sobot?, w niedziel? le
karz przyszedl na wezwanie, osluchal go 
i stwierdzil poczqtki zapalenia pluc. Dal 
mu zastrzyk i w godzin? pozniej pacjent 
juz nie zyl. 

Druga historia; inny moj przyjaciel 
przyjql pacjentk? do szpitala. W piqtek 
wieczorem przeprowadzono wszystkie 
badania, ktore wykazaly, ze pacjentka 
ma rozprzestrzeniajqcego si? raka. Mimo 
to na wlasnych nogach przyszla do szpi
tala, nie cierpiala. Lekarze powiedzieli, 
zeby zostala na weekend, a oni wkrotce 
zadecydujq, jak leczyc jej chorob?. 
W poniedzialek moj przyjaciel przyszedl 
do pracy, poszedi do swojej pacjentki, 
ale w jej lozku lezala inna kobieta. Ordy-
nator, zapytany, gdzie jq przeniesiono, 
odpowiedzial, ze w niedziel? dokonano 
na niej eutanazji. Moj przyjaciel zapytal: 
„Zabiliscie jq?". Ordynator odpowie
dzial: „Jej rak juz si? rozprzestrzenial. 
Nie bylby pan w stanie jej wyleczyc". 
„Ale ona nie cierpiala". „Wie pan, i tak 
potrzebowalis'my jej lozka". W Holandii 
eutanazja doty czy takze nastolatkow 
w depresji. Przychodzq oni do psychiatry 
i proszq o przepisanie trucizny, za pomo-
cq ktorej mogq popelnic samobojstwo. 
Lekarz wypisuje recept?, a nastolatek 
popelnia samobojstwo. 

Closy sprzeciwu 
Holandia nie rozni si? tak bardzo od 

Polski. Moze jest bogatsza, ale ma te sa
me chrzes'cijariskie korzenie, podobny 
wskaznik wyksztalcenia... To, co si? tam 
dzieje, moze si? takze stac tutaj. 

Holenderskie Krolewskie Stowarzy
szenie Medyczne jest jednq z nielicznych 
organizacji medycznych, ktora popiera 
eutanazj?. Natomiast Brytyjskie Stowa
rzyszenie Lekarzy jest przeciwko euta
nazji, podobnie stowarzyszenia australij-
skie, kanadyjskie i amerykanskie. Ame-
rykahskie stowarzyszenie jest za aborcjq, 
ale przeciwko eutanazji. Polskie organi
zacje lekarskie takze bardzo silnie sprze-
ciwiajq si? eutanazji. 

Ciekawa sytuacja miala miejsce 
w Izbie Lordow w Wielkiej Brytanii, 
gdzie planowano zaiegalizowac euta-
nazjf. Stworzono specjaln^ grupf ro-
bocz^, ktor^ wyslano do Holandii, zeby 
zbadata, jak tam wyglqda ten problem. 
Grupa pracowala przez kilka tygodni. 
Przed wyjazdem z kraju wszyscy 
czlonkowie zespolu opowiadali sif za 
eutanazjq. Po powrocie kazdy z nich 
glosowal przeciwko zalegalizowaniu 
eutanazji w Wielkiej Brytanii. 

Sqd Najwyzszy Stanow Zjednoczo
nych niedawno rozpatrywal sprawf, 
w wyniku ktorej moglo dojsd do legali
zacji eutanazji we wszystkich stanach. 
Szczegolowo opisujf to w mojej ksiqz-
ce. Nasz Sqd Najwyzszy jest bardzo li-
beralny. Widac to na przykladzie abor
cji. Jednak w sprawie eutanazji S^d 
glosowal jednoglosnie przeciw: dzie-
wif c glosow przeciw i ani jednego za. 

Eutanazja ucieczkg 
przed bolem? 

Jednym z glownych argumentow, 
najczfsciej wysuwanych przez zwolen
nikow eutanazji jest pragnienie zlikwi-
dowania bolu pacjentow przez zadanie 
im smierci. W mediach bol i ch?c skro-
cenia cierpieri pacjentow sq bardzo cz?-
sto opisy wane jako wystarczajqce powo-
dy dla przeprowadzenia eutanazji. Warto 
wiedziec, ze w Holandii jedynie 5 proc. 
pacjentow, ktorzy zazqdali eutanazji, po-
dalo bol jako przyczyn? tej prosby. 

Stan Oregon jako jedyny w USA 
dwa lata temu zalegalizowal samoboj
stwo w asyscie lekarza. W takim przy
padku lekarz bezposrednio nie zabija 
pacjenta, ale wypisuje recept? na truci-
zn?, ktorq pacjent musi sam polknqc. To 
pierwsza szczelina, wyjqtek, ktory mo

ze stac si? poczqtkiem legalizacji euta
nazji w USA. Ze statystyk stanu Oregon 
wynika, ze zaden z pacjentow, ktorzy 
popelnili samobojstwo w asys'cie leka
rza, nie podal jako przy czy ny swego po-
stfpowania bolu. Ani jeden! Ludzie ci 
mowili o utracie osobistej autonomii 
czy kontroli nad czynnosciami fizjolo-
gicznymi organizmu. 

Niedawno bylem na seminarium na 
Uniwersytecie Stradford. Jest to bardzo 
znana uczelnia. Jeden z jej profesorow 
mial godzinny wyklad na temat bolu. Po
wiedzial: „Najpierw chcialbym powie
dziec co^ na temat bolu fizycznego. To 
jest prosty temat, nie zajmie wi?cej niz 
pi?c minut. A potem chcialbym dyskuto
wac o bolu emocjonalnym i psychicz-
nym, depresji i samotnosci". Dysponuje
my rzetelnymi statystykami na temat 
motywow popelniania samobojstw. 
95 proc. samobojcow to ludzie cierpiqcy 
na depresj? klinicznq. Wspolczes'nie 
lekarze majq swiadomosc, ze depresja 
kliniczna jest chorobq biochemicznq 
i zna preparaty, ktore jq leczq. 

W dyskusji na temat eutanazji b?dzie 
tez pojawial si? argument, ze juz i tak 
wielu lekarzy zabija dzis swoich pacjen
tow. Nalezy to jedynie zaiegalizowac, ze
by zjawisko mozna bylo opanowac i kon-
trolowac. To absolutna bzdura. Obecnie 
usmiercenie pacjenta jest przest?pstwem, 
lekarz ryzykuje wi?zieniem zabijajqc 
chorego. Czy lekarze b?dq rzadziej zabi
jac, jesli zalegalizujemy eutanazj?? 

Moze tez pojawic si? argumentacja 
wolnego wyboru. Jednak sprawa jest 
odrobin? skomplikowana - jesli wybie-
rzemy eutanazj?, spowodujemy, ze wy-
eliminujemy jakiekolwiek dalsze wy-
bory. 

Jako chrzescijanie przyjmujemy ja-
sne stanowisko: Bog jest Tworcq i Daw-
cq zycia. On rozpoczql i do Niego nalezy 
zakoiiczenie. To nie my decydujemy. 

Uwazam, ze w tym wlasnie tkwi 
prawdziwa przyczyna sytuacji zaistnialej 
w spoleczenstwie holenderskim. To reli-
gijnosc rozni Polakow od Holendrow. 
Jeszcze niewiele lat temu Holandia wy-
sylala misjonarzy na caly swiat. Kalwini 
byli na polnocy kraju, na poludniu kato-
licy. Dawniej mieli wielu kaplanow, te
raz nie majq ich w ogole, koscioly sq pu-
ste. Obie spolecznosci wyznaniowe stra-
cily wiar?. Gdy czlowiek przestanie wie-
rzyc w Boga, w zycie pozagrobowe... 
Gdy orkiestra przestaje grac, zabawa si? 
koriczy, zycie nas juz nie cieszy - czemu 
si? nie odmeldowac? 

W Holandii problem AIDS nabiera 
duzego znaczenia. Setki ludzi cierpi tam 
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na t? chorob?. Wielu z nich nie ma zad
nej wiary. Umiera w sposob powolny 
i bolesny. Jednak spoleczeristwo im nie 
wspolczuje, bo najcz?sciej byli oni nar-
komanami i homoseksualistami. Poza 
tym opieka zdrowotna nad nimi sporo 
kosztowala. Ludzie si? buntujq: „Dlacze-
go teraz mamy im okazywac litosc? Po
zwolmy im umrzec. Sprawmy, aby szyb
ko umarli". W Holandii wielu ludzi my
sli w ten sposob. 

Kwestia ceny? 
Chcialbym przywolac tu porowna-

nie, ktore ma zasadnicze znaczenie w pu
blicznej dyskusji na temat eutanazji. 
Udajemy si? do supermarketu i kupuje-
my kostk? my dla z naklejonq cenq. Za 
kilka tygodni przychodzimy do tego sa
mego sklepu i poprzednia cena jest prze-
kreslona. Teraz jest promocja i cena jest 
nizsza. Tak si? dzieje, bo mydlo ma tyl
ko wzgl?dnq wartosc. Inaczej jest z ludz-
kim zyciem. W oczach Boga ludzkie zy
cie nie ma wzgl?dnej wartosci, ktorq 
mozna by czymkolwiek zmierzyc. Nie 
mozna wyznaczyc ceny ludzkiego zycia. 
W oczach Boga zycie jest swi?te i s'wi?-

te powinno bye ono w naszych oczach. 
Rownie wiele czulosci i wspolczucia po
winnismy okazywac pacjentom z AIDS, 
jak naszych chorym wspolmalzonkom. 
Ale jesli przykleimy do ludzkiego zycia 
metk? z cenq, a, oczywiscie, zwolennicy 
eutanazji b?dq zaczynac od ekstremal-
nych przypadkow, juz b?dziemy po dru-

Rownie wiele czulosci 
i wspolczucia powinni
smy okazywac pacjentom 
z AIDS, jak naszych cho
rym wspolmalzonkom. 

giej stronie. Uznamy, ze zycie ludzkie 
ma tylko wzgl?dnq wartosc, ze mozna je 
„zametkowac". Proces dewaluacji b?-
dzie post?powal. Dlatego nie wolno za-
bic pierwszego pacjenta. 

Niech mi b?dzie mozna to powtorzyc: 
nie wolno zabic pierwszego pacjenta. 

William L . Sheir, autor „Wzrostu 
i upadku I I I Rzeszy", przeprowadzal 
wywiad z s?dziq faszystowskim, ktory 

w Norymberdze zostal skazany na kar? 
smierci. Gdy juz wychodzil z jego cell, 
s?dzia zaczql plakac. Mowil : „Boze, 
Boze, jak to si? stalo? Jak do tego do-
szlo?". Sheir odpowiedzial: „Stalo si? 
to w momencie, gdy po raz pierwszy 
skazal pan niewinnego czlowieka na 
s'mierc". 

Podczas moich podrozy bardzo po-
maga mi fakt, ze mog? mowic innym 
krajom, ze Polacy zrobili niesamowitq 
rzecz: uchwalili ustaw?, ktora powstrzy-
mala aborcj?. Udowodnili swiatu, ze nie 
spowodowalo to zadnych negatywnych 
skutkow dla kobiety. Polki sq obecnie 
zdrowsze niz w czasach, gdy aborcja by
la legalna i powszechna. Wykazaliscie, 
ze argumenty, ze zdelegalizowanie abor
cji spowoduje wiele nielegalnych zabie-
gow, zgonow kobiet wskutek zle prze-
prowadzonych aborcji, sq nieprawdziwe. 
Polska to udowodnila jako jedyna i jeste
smy wam za to bardzo wdzi?czni. Na
prawd? serdecznie dzi?kujemy. Pamif-
tajcie jednak, ze oprocz podzi?kowa-
nia przywozf takze ostrzezenie: euta
nazja jest realnym niebezpieczen-
stwem... 

(tekst nieautoryzowany) 

Aula Collegium Medicum im. Jana Powlo II w czasie wyktadu dr. J . Wilike 26 III br. 
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Z Y C I E Z W Y C I ^ Z Y S M I E R C 

ks. prof, dr hab. Edward staniek, 
rektor Wyzszego seminar ium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej 

Boze zasady 
troski o zycie 

Od redakcji: 
Ponizej publikujemy pelny tekst 

referatu Ksifdza Rektora wygloszony 
na spotkaniu pielgrzymow - obroncow 
zycia 25 marca br. na Jasnej Gorze. 

Przezywamy dzieri wielkiego dzi?k-
czynienia za dar ludzkiego zycia. Dwa 
tysiqce lat temu sam Syn Boga zechcial 
stac si? czlowiekiem. Jego Boskie Serce 
zacz?lo pod sercem matki uczyc si? ryt-
mu ludzkiego serca i uczestniczyc 
w ludzkim zyciu. 

Nasza dzi?kczynna refleksja b?dzie 
zmierzac do ponownego odkrycia pi?kna 
i bogactwa daru zycia, na strazy ktorego 
stoi piqte przykazanie Dekalogu. Aby 
jednak dostrzec wielkosc tego daru, trze
ba zastanowic si? nad zasadami, jakimi 
obwarowal go sam Bog. Interesuje nas 
pytanie: dlaczego zycie jest umieszczone 
dopiero na piqtym pi?trze Dekalogu? In-
nymi slowy: jakq wartosc w odniesieniu 
do zycia posiadajq pi?tra nizsze? 

Potrzeba tej refleksji wiqze si? z nie-
bezpieczeristwem zaciesnienia spojrze-
nia wylqcznie na przykazanie piqte, z za-
pomnieniem o znaczeniu dla troski o dar 
zycia przykazari wczes'niej szych. Takie 
niebezpieczeristwo grozi tym, ktorzy 
broniq zycia tak, ze gotowi sq uczynic 
z jego obrony pierwsze przykazanie De
kalogu. Inne niebezpieczeristwo zacho-
dzi wtedy, gdy usilujemy otworzyc oczy 
na dar zycia komus, kto nie zna lub nie 
uznaje pierwszych czterech przykazari 
Dekalogu. Nasze argumenty sq wowczas 
zawieszone w prozni i dla rozmowcy 
niewiele znaczq. Ateista nigdy nie do-
strzeze prawdziwej wartosci zycia, bo 
nie widzi Jego dawcy - Boga. 

W tej sytuacji calosc mej refleksji 
dziel? na cztery punkty, w ktorych kolejno 
sprobuj? ukazac wartosc pierwszych czte
rech przykazari w odniesieniu do zycia. 
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Mocna wiara 
„Nie bf dziesz mial bogow cudzych 

przede Mnq" 

Pierwsze przykazanie stoi na strazy 
prawdziwej hierarchii wartosci. Jesli 
B6g jest na pierwszym miejscu, to 
wszystko jest na wlasciwym miejscu. Ta 
hierarchia decyduje o zyciu w swiecie 
wartosci Bozych. Jej przyj^cie jest za-
warte w akcie wiary. Mam na uwadze 
wiar? Bogu, czyli przyj?cie Jego slowa 
zwlaszcza przekazanego na Synaju. Ten 
akt wiary otwiera nasze serce na spotka
nie z zywym Bogiem i na komunikacj? 
z wszystkimi ludzmi wierzqcymi. 

Pierwsze przykazanie Dekalogu jest 
wezwaniem do troski o wiar? jako o war-
tos'c pierwszq i podstawowq, czyli zaufa-
nie Bogu. To jest punkt oparcia przy po-
dejmowaniu wysilkow zmierzajqcych do 
wspolpracy z Bogiem w obronie wszel-
kich innych wartosci, wi?c i zycia. Za 
dar wiary trzeba nieustannie dzi?kowac, 
trzeba o niego prosic i o nim swiadczyc. 
Jest to jedno z najwazniejszych zadah 
czlowieka wierzqcego. 

Pierwsze pi?tro Dekalogu jest wi?c 
poswi?cone wierze. Mowi? o pi?trze, bo 
parterem Dekalogu jest wiara w istnienie 
Boga, a przykazania sq juz dla tych, kto
rzy Bogu zawierzyli i dla ktorych jest On 
najwyzszym autorytetem. Pierwsze 
przykazanie: „Nie b?dziesz mial bogow 
cudzych przede Mnq" jest najwazniej-
szym pi?trem. Im mocniejsza wiara czlo
wieka, tym pewniejsza cala budowla je
go religijnego i moralnego zycia. Im 
mocniejsza wiara, tym latwiej odkryc 
bogactwo wartosci, o ktorych jest mowa 
w nast?pnych przykazaniach. Jesli wiara 
zanika, tracq wartosc przykazania 
i wszystko, czego dotyczq. 

Nic wi?c dziwnego, ze glowny atak 
wspolczesnego swiata na Dekalog jest 
skierowany na to pierwsze pi?tro, czyli 
na wiar? czlowieka. Wspomn? tylko 
o trzech wielkich akcjach wymierzonych 
w wiar?: ubostwienie pieniqdza, krwawe 
przesladowania chrzescijan w krajach 
0 innej kulturze religijnej oraz daleka od 
Ewangelii demokratyzacja Kosciola ka
tolickiego, ktorq mozemy obserwowac 
na Zachodzie. 

Ubostwienie pienigdza 
Dla ateisty eutanazja i aborcja sq po-

dyktowane jedynie wzgl?dami ekono-
micznymi. Nie nalezy si? temu dziwic. 
Kazdy z nas straciwszy wiar?, znalazlby 

sto argumentow, aby uzasadnic mozli-
wosc odbierania zycia tym, ktorzy obciq-
zajq bliskich, zabierajq im czas, sily, pie
niqdze lub stanowiq balast ekonomiczny 
dla spoleczeristwa. 

W walce o zycie ten wymiar cz?sto 
jest zupelnie przeoczany. Wiele argu
mentow moze trafic tylko do ludzi wie-
rzqcych. Powiem jasno: wierzqcym nie 
trzeba podawac zadnych argumentow, bo 
dla nich Bog jest Dawcq zycia i Jego 
Obroricq. Wierzqcemu czlowiekowi 
swiadomosc tej prawdy calkowicie wy-
starczy, aby zdecydowanie bronil zycia. 

Wystarczy jednak, ze ktos zamiast 
Boga postawi na szczycie hierarchii pie-
niqdz, czyli zlamie pierwsze przykazanie 
Dekalogu, a natychmiast wszystkie war
tosci ulegnq zmianie. Nawet zycie reli-
gijne takiego czlowieka zostanie podpo-
rzqdkowane pieniqdzu. Jesli si? to opla-
ci, b?dzie udawal religijnego czlowieka, 
jesli nie, zrezygnuje z udawania. Dla pie-
ni?dzy podejmie walk? z religijnymi 
wartosciami, a nawet z samym Bogiem. 
Jego pierwszym przykazaniem jest: „Nie 
b?dziesz mial innych bogow przed pie-
niqdzem". 

Takich ludzi zyje obok nas tysiqce, 
dziesiqtki tysi?cy. Coraz cz?sciej hierar
chia wartosci syna lub corki, zi?cia lub 
synowowej zbudowana jest na pieniq-
dzach. Rodzice dziwiq si?, ze nie mogq 
znalezc z nimi wspolnego j?zyka. Muszq 
sobie uswiadomic, ze go nie znajdq, do-
poki nie odkryjq, jakie naprawd? jest 
pierwsze przykazanie ich bliskich, co 
jest dla nich najwyzszq wartosciq. Czlo
wiek pieniqdza zyje w swiecie rzqdzo-
nym wedlug innych zasad. 

Oto przyklad. Najstarsza corka bar
dzo szcz?sliwej rodziny przyprowadzila 
do domu m?za. Po miesiqcu rozpocz?ly 
si? awantury. Ojciec obserwujqc uwaznie 
jego postaw?, zapytal jq, czy jej mqz jest 
czlowiekiem wierzqcym? Kobieta od-
czekala jeszcze kilka tygodni i zdobyla 
si? na zasadniczq rozmow? z tym, ktore-
mu slubowala milos'c i wiemos'c. Usly-
szala, ze jej mqz najbardziej ceni to, co 
mu si? oplaca, nie wierzy, a do kosciola 
chodzil z niq przed slubem, bo bez tego 
nie wyszlaby za niego. „Jesli ci si? opla-
ci sprzedanie tego pi?knego obrazu Mat
ki Bozej, ktory od wielu pokoleri stanowi 
skarb naszej rodziny, to tez go sprze-
dasz?" zapytala. „Tak, juz o tym mysla-
lem, a nawet obraz wycenilem. To grube 
pieniqdze". 

Zona zrozumiala wtedy, ze mqz dla 
pieni?dzy sprzeda nie tylko religijny ob
raz. Jesli mu si? to oplaci, porzuci jq, za-
stosuje eutanazj? wobec starego ojca, za-

placi za aborcj? wlasnego dziecka, zlozy 
falszywq przysi?g?. Zrozumiala rowniez, 
ze nie zdolajq si? nigdy porozumiec, bo 
mowiq innymi j?zykami. Ona Bozym, 
a on j?zykiem pieniqdza. 

Mechanizm praktycznej ateizacji na
lezy miec na uwadze, bo zbiera on w sze-
regach katolikow najwi?ksze zniwo. 

Krwawe przesladowania 
chrzes'cijan 

Innym frontem, na ktorym trwa obec
nie w Kosciele walka o wiar?, jest ostre 
przesladowanie chrzescijan w Azji 
Mniejszej, Afryce, Arabii, Chinach... 
Trzeba sobie uswiadomic, ze 200 milio
now chrzescijan kazdego dnia jest zagro
zonych przesladowaniami. Oznacza to, 
ze CO piqty chrzescijanin wie, jakq cen? 
musi zaplacic za swojq wiar?. 

Szczegolne zagrozenie istnieje 
w paristwach o przewadze fundamentali-
stow islamskich. W Arabii Saudyjskiej 
prawie w kazdy piqtek jeszcze niedawno 
odbywaly si? publiczne egzekucje chrze
scijan. W Sudanie za 15 dolarow mozna 
na targu kupic mlodego chrzescijanina 
jako niewolnika. Rownie trudna jest sy
tuacja chrzescijan w Chinach i jeszcze 
w kilku innych krajach Azji. 

Niewiele si? o tym mowi, wokol 
chrzescijariskich m?czennik6w naszego 
pokolenia istnieje dziwna zmowa mil-
czenia. Cel tego rodzaju przemocy jest 
jeden: pozbawic wiary, zmusic do zdrady 
Chrystusa, do przejscia na islam. Wspo-
minam o tym szerokim froncie krwa-
wych zmagari o wiar? w naszym pokole-
niu, by wezwac do refleksji nad skarbem 
wiary i do mobilizacji sil ducha, by przy-
najmniej modlitwq wspomagac chrzesci
jan cierpiqcych za wiar?. 

„Demokratvzacja" Kos'cio+a 
Rownie grozny atak na wiar?, cho

ciaz bez cienia przemocy i prowadzony 
zupelnie innymi metodami mozemy ob
serwowac w sercu Europy, a w pewnej 
mierze rowniez w Polsce. Jest to „demo-
kratyzacja" Kosciola posuni?ta do absur-
du, do utraty jego tozsamosci. Klasycz-
nym przykladem jest Kosciol w Holan
dii. W ciqgu ostatnich 35 lat, a wi?c 
w jednym pokoleniu, z udzialu w nie-
dzielnej Mszy swi?tej zrezygnowalo tam 
2,5 miliona katolikow. Przy oltarzu zo
stalo tylko 200 tysi?cy wiemych. Nie za-
stosowano zadnego przymusu, nie bylo 
zadnego przesladowania. Takie owoce 
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entuzjastycznego podejscia do nowocze-
snej, czyli „demokratycznej" formy zy
cia katolickiego, rzekomo zalecanej 
przez Sobor Watykanski I I , sq nie tylko 
zasmucajqce, ale alarmujqce. Ten test 
wiary ujawnil jej bolesnq slabos'c. 

Kto pilniej obserwuje mechanizmy 
zycia religijnego w Polsce, z latwosciq 
dostrzeze zaawansowanie procesu osla
bienia wiary na naszej ojczystej ziemi. 
Procent ludzi, ktorzy w praktyce uznali 
za najwyzszq wartosc pieniqdze, jest juz 
powazny, myslenie o Kosciele w sposob 
demokratyczny mozna obserwowac pra
wie CO krok. Atak na pierwsze przykaza
nie Dekalogu trwa. Wierzqcy nie mogq 
udawac, ze wszystko jest w porzqdku: 
muszq sobie zdawac spraw? z zagrozeri. 

ktore uderzajq w ich najblizszych i w nich 
samych. 

Wytrwa+a modlitwa 
„Nie bfdziesz bral imienia Pana 

Boga Twego nadaremno" 

Na drugim pi?trze Dekalogu Bog 
umiescil trosk? o doskonalenie modli
twy. W modlitwie czlowiek wchodzi 
w szczegolnie mocne oddzialywanie Bo
zej milosci. Ta milosc regenemje sily 
i sprawia, ze czlowiek zostaje wypelnio-
ny Bozq mocq, mqdrosciq i dobrem. 
Ewangeliczny komentarz do tego przy
kazania podal Chrystus uczqc nas modli
twy „Ojcze nasz". 

Spotkanie z Ojcem 

Zwracam uwag? na potrzeb? spoj-
rzenie na Boga jako Ojca. Modlitwa jest 
spotkaniem z Ojcem. Mozna usilowac 
sprowadzic modlitw? do audiencji 
u Boga. Ale gdy Jezus uczy nas slow 
„Ojcze nasz" nie o takie rozumienie 
modlitwy Mu chodzi. On wprowadza 
nas do swego Domu. W domu zas naj
wyzszym autorytetem jest ojciec i on 
decyduje o jego funkcjonowaniu. Do-
mo wnicy kochajqc ojca zyjq tak, jak oj
ciec tego pragnie. Jego milos'c jest jedy
nym prawem domu. Zona i dzieci nawet 
nie muszq z nim prowadzic dlugich roz
mow. Wystarczy, ze spojrzq na niego, 
by wiedziec, czego on od nich oczekuje. 
Ojciec bowiem wyznacza w domu hie-
rarchi? wartosci. 

Oto przyklad. Wszyscy w domu wie-
dzq, ze ojciec najbardziej kocha naj-
mlodsze dziecko, bo jest ono bezradne 
i bezbronne. Dlatego rowniez domowni-
cy mocno je kochajq. W takim wypelnio-
nym milosciq domu wybucha pozar. Naj
starsza corka dostrzegla plomieh b?dqc 
w ogrodzie. Nie baczqc na ogieh wpadla 
do domu przez okno, by ratowac spiqce-
go tam najmlodszego brata. Niosqc go 
potkn?la si? i upadla. Dziecko jednak 
wyrzucila poza prog w ostatnim momen
cie i zostalo ocalone. Sama przywalona 
i powaznie poparzona po trzech dniach 
zmarla w szpitalu. Kto wypowie radosc 
ojca z powodu uratowanego syna i jego 
dum? z tak wspanialej corki, zdolnej od-
dac zycie za swoj ego brata. To jest pra
wo domu. 

W taki sposob nalezy spojrzec na 
modlitw?. Ten, kto spotkal si? z Bogiem 
jako Ojcem i wszedl do Jego domu, zo
stal wypelniony umilowaniem tych war
tosci, jakie sq tam najwazniejsze. Odda 
zycie, ale Bozych wartosci nie zdradzi. 

W modlitwie uczymy si? tego, co dla 
Boga jest najwazniejsze. Nabieramy mo
cy, by wspierac wszystkie dziela dobre 
i zdobywamy energi? potrzebnq do wal-
k i ze zlem. W tej sytuacji mozna do
strzec zwiqzek drugiego przykazania De
kalogu, ktore stoi na strazy modlitwy, 
z troskq o ludzkie zycie. 

Doskonalenie 
wszystkich form zycia 

Czlowiek w modlitwie doskonali 
swoje wlasne zycie i to we wszystkich 
jego formach. Modlitwa nie tylko jest 
nieodzownie potrzebna do piel?gnacji 
zycia nadprzyrodzonego, czyli do wzro-
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stu w lasce uswifcajqcej, ale pomaga 
tez we wzroscie wszystkich form nasze
go zycia. 

Modlitwa doskonali prac? rozumu 
i woU, czyli nasze zycie duchowe. Ro-
zum w modlitwie coraz jasniej poznaje 
Boga i caly swiat, o ktorym mowi wiara. 
Dobra wola najdoskonalej regenemje 
swq moc i wrazliwosc wlasnie przez mo-
dhtw?. Ten, kto spotka si? z Bogiem sta
je si? mocniejszy, lepszy i bardziej wol-
ny. Nie ma skuteczniejszej formy dosko-
nalenia dobrej woli niz modlitwa. 

Na marginesie zaznacz?, ze z tymi 
sprawami cz?sto wiqze si? niezrozumia-
la nienawisc, z jakq do czlowieka odno-
szq si? ludzie zlej woli. On jest coraz lep
szy, a oni coraz gorsi. Nienawidzq wi?c 
tego, ktory staje si? lustrem, odbijajqcym 
ich brzydot?. To jest wazny element na 
drodze wiemosci modlitwie. Nienawisc 
rodzi si? w sercu, ktore si? nie modli. 
Czlowiek moze codziennie klepac pacie-
rze, ale jesli kogos nienawidzi, to na 
pewno nie spotyka si? w modlitwie z ko-
chajqcym Ojcem. 

Modlitwa jest nieodzownie potrzeb
na dla doskonalenia zycia moralnego, 
czyli sumienia. Sumienie zyskuje pra-
wosc, wrazliwosc i pewnosc dzi?ki mo
dlitwie. Wtedy bowiem coraz doskonalej 
widzi co w oczach Boga jest dobre, a co 
zle, CO nalezy czynic, a czego unikac. 
Bez modlitwy nie jest mozliwy rozwoj 
zycia moralnego, nie ma tez mowy o do-
skonaleniu duchowego pi?kna, ktore 
opiera si? na fundamencie dobrze ufor-
mowanego sumienia. 

Modlitwa pomaga rowniez w zacho-
waniu harmonii zycia uczuciowego. To 
ona decyduje o opanowaniu w chwilach 
szczegolnej radosci i wielkich kl?sk. Za-
wierzenie Bogu, ktore jest istotnym ele-
mentem kazdej modlitwy, potrafi leczyc 
nawet rany zadane sercu w dzieciiistwie. 
Gdyby zamiast gabinetow psychoanali-
tycznych stworzyc dobre szkoly modli
twy, z uslug lekarzy korzystalby jedynie 
maly procent pacjentow. 

Mozna nawet wskazac polqczenie 
modlitwy z zyciem biologicznym, czyli 
z zyciem ciala. Wiadomo, ze wspolcze-
snie wielka liczba chorob jest owocem 
stresow. Modhtwa zas lagodzi stresy. 
Czasem dziwi nas, jak to mozliwe, ze 
czlowiek przebywajqcy dwadziescia 
cztery godziny na dob? w sytuacji streso-
wej (mam na uwadze dramaty rodzin-
nych domow, wspolnot, bliskie sqsiedz-
two psychopaty...) nie zwariowal, pracu-
je i zyje normalnie. Sekret to codzienne 
trwanie na modlitwie i leczenie dzi?ki 
niej ran spowodowanych stresami. 
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Czasem wrogowie tego czlowieka to do-
strzegajq i atakujq jego modlitw?... 

Nasze zycie w calym bogactwie 
swych form jest uzaleznione od nieustan-
nego doskonalenia naszej modlitwy. 

Cwarancja 
zwyciQStwa nad z+em 

O kolejnym waznym wymiarze mo
dlitwy stanowi to, ze jest ona nieodzow-
nq pomocq dla czlowieka, ktory podej-
muje walk? ze zlem. Samotny czlowiek 
nie ma szans na zwyci?stwo w takim po-
jedynku. Niezaleznie od tego, czy jego 
przeciwnikiem jest jeden zly czlowiek, 
zlo zorganizowane czy zly duch. Jezus 
w modlitw? wlqczyl wolanie: Ojcze, 
zbaw nas od zlego. Biada temu, kto po-
dejmuje walk? ze zlem lekcewazqc mo
dlitw?. Mysl? tutaj takze o obronie zycia: 
na tym froncie przegrywa si? bez aseku-
racji modlitwy. 

Walka ze zlem wymaga mqdrosci 
i sily. Tylko bliski kontakt z Bogiem da-
je wystarczajqcq mqdrosc i sil? do zma
gari ze zlem. W Modlitwie Pariskiej na 
siedem prosb az trzy liczq si? z pot?gq 
zla: Ojcze, zbaw nas od zlego; Ojcze, nie 
wystawiaj na pokus?; Ojcze, odpusc na
sze winy. 

Wspolczesne zlo nienawidzi obrori
cow zycia. Bog jednak szczegolnie ich 
ochrania, zwlaszcza jesli broniq zycia 
dziecka pocz?tego. Sygnalizuje to juz 
Ksi?ga Wyjscia, kiedy mowi o blogosla-
wieristwie Boga dla egipskich poloz-
nych, ktore mimo rozkazu Faraona nie 
zdecydowaly si? zabijac zydowskich no-
worodkow (por. Wj 1, 17-20). 

Waznym polqczeniem modlitwy 
z troskq o zycie jest dowartosciowanie 
spojrzenia na zycie z Bozego punktu 
widzenia. W modlitwie czlowiek odkry-
wa wielkosc dam zycia i niepoj?tq mi
losc Boga do czlowieka, jaka si? w tym 
darze kryje. Najcz?sciej w obronie zy
cia czlowieka, zwlaszcza nie narodzo-
nego, jako pierwsi stajq ludzie wierzqcy 
i rozmodleni. Oni bowiem widzq po-
trzeb? takiego dzialania. Dopiero poz
niej stajq obok nich ludzie, ktorzy z in
nych przyczyn dostrzegajq wartosc za
kazu: „Nie zabijaj". 

Mam przed sobq wielu sluchaczy, 
ktorzy znajq pot?g? modlitwy, bo spotka-
l i si? w szeregach Kmcjaty Modlitwy 
w Obronie Pocz?tych Dzieci. Ta Krucja-
ta byla wamnkiem sukcesow zabiegow 
0 ratowanie biologicznego zycia dziecka 
1 duchowego zycia matki. Ten kto si? 
systematycznie modli, nieustannie do
skonali swojq wiar?. O tym nie wolno ni
gdy zapomniec. Dmgie przykazanie De
kalogu jest organicznie zwiqzane z przy
kazaniem pierwszym. Modlitwa jest 
szkolq doskonalenia wiary. 

Systematyczna 
regeneracja sit 

„Paniif taj, abys dzien swif ty swifci!" 

Naj latwiej dostrzec trosk? Boga o na
sze doczesne zycie rozwazajqc sens trze-
ciego przykazania. Stworca doskonale 
wiedzial, z jak krachego materialu nas 
uksztaltowal. Ten material bardzo latwo 
si? m?czy. M?czq si? nasze serce, mozg, 
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oczy, sluch, krfgoslup, nogi, r?ce, sys
tem nerwowy... Po kilkunastu godzinach 
eksploatacji caly organizm potrzebuje 
juz regeneracji. Nocny odpoczynek dla 
odnowy sil nie wystarcza i w trosce o na
sze doczesne zycie Stworca zarezerwo-
wal jeden dzieri w tygodniu na pelny od
poczynek. Jego zamysl jest jasny: jesli 
chcesz zyc jak czlowiek, musisz odpo-
czqc raz w tygodniu. 

Zastanawia fakt, ze w Pis'mie Swi?-
tym wlasnie to przykazanie jest uzasad
nione przed wszystkimi pozostalymi 
przykazaniami i to uzasadnione przykla
dem danym przez samego Boga. „A gdy 
Bog ukoriczyl w dniu szostym swe dzie
lo, nad ktorym pracowal, odpoczql dnia 
siodmego po calym swym trudzie, jaki 
podjql. Wtedy Bog poblogoslawil 6w 
siodmy dzieri i uczynil go swiftym; 
w tym bowiem dniu odpoczql po calej 
swej pracy, ktorq wykonal stwarzajqc" 
(Rdz 2, 2-3). 

Wiadomo, ze Bog sif nie mfczy. 
A jednak autor natchniony chcqc ukazac 
potrzebf odpoczynku w jednym dniu ty-
godnia, postawil czlowiekowi jako wzor 
samego Boga. Zadne inne przykazanie 
Dekalogu nie posiada takiego uzasadnie-
nia. Psd tym wzglf dem mozna je zesta-
wic tylko z przykazaniem milosci. 

w trosce 0 dobro cz+owieka 
Drugim waznym elementem odkry

cia wartosci trzeciego przykazania Deka
logu jest zauwazenie tego, ze Dzieri Pari
ski jest szczegolnie przez Boga blogosla-
wiony, s'wifty w wyjqtkowy sposob, czy
l i wypelniony Bozq obecnosciq i Bozym 
dzialaniem. Czlowiek odpoczywajqcy 
w niedzielf znajduje sif jakby w Bozym 
laboratorium regenerujqcym sily, po-
trzebne mu do pracy w tygodniu. 

Znamienna jest polemika Jezusa z fa-
ryzeuszami na temat zachowania szaba-
tu, czyli wlas'ciwego rozumienia trzecie
go przykazania Dekalogu. Oni wszystko 
sprowadzili tylko do wykonania przyka
zania z Gory Synaj. Jezus zas chcial, by 
dostrzegli zamysl Boga, ktory dal to 
przykazanie. Jego sformulowanie: „Sza-
bat zostal ustanowiony dla czlowieka, 
a nie czlowiek dla szabatu" (Mk 2, 27) 
stanowi klucz do ewangeUcznego rozu
mienia wszystkich przekazari. Kto zro-
zumie, o jakq wartosc chodzi Bogu, 
przekazujqcemu przykazanie trzecie, ten 
potrafi je zachowac nawet wowczas, gdy 
prawnie zachowac go nie moze. Jesli 
czlowiekowi potrzebny jest dzieri odpo
czynku, gdy zostanie on zmuszony do 

pracy w niedzielf (jak lekarz, pielf gniar-
ka, kierowca) znajdzie czas na odpoczy
nek w innym dniu tygodnia. 

Faryzeuszy interesowalo, jak z punk
tu widzenia prawa zachowac szabat. 
W tym celu otoczyli przykazanie dzie-
siqtkami roznych przepisow okreslajq-
cych CO wolno czynic w szabat, a czego 
nie wolno. Zgubili w tych przepisach za
rowno czlowieka, jak i zamysl Boga. 

Gdyby Chrystus dzis wypowiedzial 
sif na temat szabatu, czyli Dnia Pariskie-
go, nie polemizowalby juz z prawnym 
podejsciem, bo ono nie interesuje wspol
czesnego czlowieka. Prowadzilby jednak 
zaciftq polemikf z tymi, ktorzy wysunf-
l i na pierwszy plan pracf i postawili jq 
ponad czlowiekiem. Jest to prosta konse-
kwencja ekonomicznego nastawienia 
wspolczesnego s'wiata. Najwyzszq war
tosciq, jak juz wspomnialem, jest w nim 
pieniqdz. Skoro pieniqdze zdobywa sif 
pracq, w hierarchii wartosci na drugim 
miejscu po nich jest praca. Czlowiek l i -
czy sif tylko o tyle, o ile zarabia pieniq
dze. W tej sytuacji zdanie Jezusa: „Sza-
bat zostal ustanowiony dla czlowieka, 
a nie czlowiek dla szabatu" staje sif 
przypomnieniem prawdy, ze na szczycie 
wartosci doczesnych jest czlowiek i nie 
moze on bye zdominowany ani przez 
prawo, ani przez pracf. 

Zwracam uwagf na dwa wymiary te
go przykazania: jednym jest odpowie-
dzialnosc za odpoczynek wlasny, dru
gim odpowiedzialnosc za odpoczynek 
innych. 

Odpowiedzialnosc 
za w+asny odpoczynek 
niedzielny 

Chcqc wlasciwie odczytac zalecenie 
Boga dotyczqce odpoczynku, nalezy za-
trzymac sif nad konsekwencjami zmf-
czenia. Jest ono obecnie wielkim i groz-
nym zrodlem wielu form zla, w duzej 
mierze rowniez grzechow. 

Kierowca zasnql za kierownicq i spo-
wodowal wypadek. Dramat jest nastfp-
stwem zmf czenia. Utrudzony dwunasto-
godzinnym dyzurem lekarz wszedl na 
jezdni pod tramwaj. Jego dramat jest na-
stfpstwem zmf czenia. Matka, czuwajqca 
w nocy przy chorym dziecku, a nastf pnie 
przez osiem godzin stojqca przy maszy-
nie tkackiej, gotujqc obiad usiadla na 
chwilf i zasnf la. Pozar w kuchni jest na-
stfpstwem zmf czenia. 

Takie konsekwencje dostrzegamy 
i potrafimy wskazac na ich glownq przy-
czynf - zmfczenie. Nie dostrzegamy 

natomiast, ze tysiqce awantur w domu 
rodzinnym, zwlaszcza w kontakcie 
z wspolmalzonkiem i dzieckiem, w sto-
sunkach sqsiedzkich, w miejscach pracy 
plynie ze zmf czenia. 

Proste przyklady. Zona przez trzy 
miesiqce otwierala drzwi mfzowi wraca-
jqcemu z pracy okolo 23.00 i zmfczone-
go, czf sto bez jednego zyczliwego slo
wa, odprowadzala na spoczynek. Z bo
lem serca obserwowala, jak gasnie ich 
wzajemna milosc. Mqz nie mial czasu 
i sil, ani dla niej, ani dla dzieci. Wreszcie 
wymusila na nim wyjazd z dziecmi na 
tydzieri. Wrocili wypoczfci. Ona odzy-
skala kochajqcego mfza, a dzieci kocha-
jqcego ojca. 

Lekarz wyjechal na dwa dni na narty. 
Po powrocie pielfgniarki os'wiadczyly, 
ze powinien co dwa tygodnie wyjezdzac 
na dwa dni na narty, bo wtedy praca 
z nim jest przyjemnosciq i wszyscy 
mniej sif mf czq. 

Przyklady mozna podawac w nie-
skoriczonos'c. Ilez napifc znika, gdy lu
dzie sq wypoczfci, ile trudnych spraw 
mozna spokojnie zalatwic, gdy robiq to 
ludzie wypoczfci. 

Swiat nie zrezygnuje ze swej hierar
chii wartosci. Jeszcze dlugo pieniqdz bf-
dzie dla niego wartosciq najwazniejszq. 
W drodze po pieniqdze bfdzie deptal 
i niszczyl czlowieka. „Praca, praca, pra
ca..." - oto glowne haslo tego swiata. 
Ale ono nie moze bye haslem czlowieka 
wierzqcego. Bog pragnie innej hierar
chii. Czlowiek i praca, zycie i praca, 
a nie odwrotnie. 

Odpowiedzialnosc 
za odpoczynek innych 

Drugi wymiar troski o odpoczynek 
ma charakter spoleczny. Oto zapis przy
kazania Dekalogu w Ksifdze Powtorzo-
nego Prawa: „Szes^ dni bf dziesz praco
wal i wykonywal wszelkq twq pracf, 
lecz w siodmym dniu jest szabat twego 
Pana Boga. Nie bfdziesz wykonywal 
zadnej pracy ani ty, ani twoj syn, ani 
twoja corka, ani twoj sluga, ani twoja 
sluzqca, ani twoj wol, ani twoj osiol, 
ani zadne twoje zwierzf, ani obey, kto
ry przebywa w twoich bramach; aby 
wypoczql twoj sluga i twoja sluzqca, 
jak i ty" (Pwp 5, 1). 

Mojzesz akcentuje odpowiedzialnos'c 
za troskf o odpoczynek tych, ktorzy de-
cydujq o zyciu i pracy irmych. Przede 
wszystkim jest to odpowiedzialnosc ojca 
i matki. Dom rodzinny jest miejscem 
wychowania czlowieka tak, aby umial 
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odpoczy wac. Ojciec jest odpowiedzialny 
za odpoczynek zony i dzieci. 

Przypominam, ze wrazliwosc na 
zinfczenie drugiego czlowieka jest zna-
kiem milosci. Ten, kto kocha, blyska-
wicznie reaguje na zmfczenie osoby ko-
chanej i zabiega o to, by znalazla chwilf 
czasu na oddech i regeneracjf sil. Kto nie 
widzi zmf czenia zony, dziecka, ojca, 
matki, ten ich nie kocha. Spotykam sif 
z wieloma dramatami rodzinny mi. Czf-
sto powodujq je przepracowanie i nad-
mierne zmfczenie, ktore stajq sif przy-
czynq chorob i wprowadzajq na drogf 
wf drowania od lekarza do lekarza, trace-
nia pienif dzy, czasu, radosci zycia. Pf tla 
sif zamyka i dusi nie tylko zmfczonego 
czlowieka, ale i jego rodzinf. 

Inny krqg spolecznej odpowiedzialno-
sci dotyczy pracownikow. Bog czyni pra-
codawcf odpowiedzialnym za odpoczy

nek tych, ktorych zatradnia. Pracodawcy 
wierzqcy w sumieniu odpowiadajq za zor-
ganizowanie pracownikom czasu (jedne
go dnia w tygodniu) na odpoczynek. Przy 
zatmdnieniu w przedsifbiorstwach pro-
wadzonych przez ludzi niewierzqcych na
lezy w umowie o pracf uwzglf dnic prawo 
do odpoczynku. Z doswiadczenia wiado
mo, ze nie jest to latwe, bo przedsifbior-
stwa sq nastawione na zarabianie pienif-
dzy. Niewierzqcego pracodawcf nie inte
resuje to, czy jest niedziela ani to, ze czlo
wiek jest zmfczony albo chory. Interesuje 
go wydajnosc, a nie czlowiek. 

Istnieje pilna potrzeba prowadzenia 
przedsifbiorstw przez ludzi wierzqcych 

i hczqcych sif z Prawem Boga. Powinno 
sif uderzyc na alarm, aby spoleczeristwo 
zareagowalo na program narzucenia mu 
roll niewolnikow, ktorzy nie bfdq mieli 
prawa do zachowania Dekalogu. Niebez
pieczeristwo takiej sytuacji jest bliskie. 

Trzeba nam zrozumiec zamysl Boga 
zawarty w trzecim przykazaniu Dekalo
gu, ktore jest wyrazem troski Boga o na
sze doczesne zycie. Zachowanie tego 
przykazania tak, jak chce tego Bog, 
a wife zatroszczenie sif o regeneracjf sil 
ciala i ducha, gwarantuje wlasciwe spoj-
rzenie na ludzkie zycie. 

Nie podejmujf tematu uczestniczenia 
w Eucharystii, ktorq Kosciol od poczqt-
ku polqczyl z swifceniem Dnia Pariskie-
go. Euchaiystia to dzifkczynienie Bogu 
za dary nieba i ziemi. Takie dzifkczynie
nie staje sif godzinq regeneracji sil du
cha. Dla czlowieka wierzqcego jest to 

sprawa tak oczywista, iz bez dzifkczy-
nienia nie potrafi zyc. Pierwsi chrzescija
nie oddawali zycie za uczestniczenie 
w Eucharystii. 

Szacunek dla dawcow zycia 
„Czcij ojca i matkf swojq a bf

dziesz dlugo zyl i bfdzie ci sif dobrze 
powodzilo na ziemi." 

Czwarte piftro wielkiego gmachu 
Dekalogu, Bozych przykazari, ktore 
stojq na strazy wielkich wartosci, jest 
poswifcone doskonaleniu szacunku dla 

rodzicow, ziemskich dawcow naszego 
zycia. Doskonale wiadomo, iz odnie-
sienie do rodzicow jest wykladnikiem 
wartosci czlowieka. Nie mozna bye 
wartosciowym czlowiekiem nie bfdqc 
wartosciowym synem czy corkq. Nie 
mozna tez bye wartosciowym ojcem 
lub matkq, nie darzqc szacunkiem swo
ich rodzicow. 

Autorytet rodzicow 
Z woli Boga caly wewnf trzny lad ro-

dzinnego domu jest zbudowany na sza
cunku dla autorytetu rodzicow. W tym 
przykazaniu jest mowa zarowno o ojcu, 
jak i o matce. Bog majqc na uwadze pie
l f gnowanie ludzkiego serca domaga sif, 
by czlowiek wypelnil je szacunkiem dla 
swoich rodzicow. Nie pyta o ich milosc 
do dziecka, nie uzaleznia szacunku dla 
nich od ich dobroci, ale ma na uwadze 
tylko najcenniejszy dar przekazanego 
zycia. Czlowiek powinien szanowac ro
dzicow za to, ze dali mu zycie. 

Oczywiscie, przykazanie zobowiqzu-
je rowniez rodzicow. Jes'li oni darzq swo
ich rodzicow szacunkiem, to potrafiq t f 
dobroc i milosc przelac na swe dzieci. 
Zrobiq wszystko, na co ich stac, by 
dziecku ulatwic doskonalenie szacunku 
dla nich. Rodzice potrafiq zagospodaro-
wac przestrzeri, jaka istnieje mif dzy nimi 
a dzieckiem prawdziwq dojrzalq milo
sciq. Po urodzeniu dziecka jest to naj
wazniejsze zadanie, jakie rodzice majq 
do wykonania i zostanq z tego zadania 
przez Boga dokladnie rozliczeni. 

Rodzice kochajqc dziecko uczq go 
szacunku do zycia. Oni z woli Boga dali 
mu zycie i jesli je ceniq, otaczajq dziec
ko zyczliwq milosciq. Odpowiedzialnos'c 
rodzicow za to, by dziecka nie skrzyw-
dzic, by niesprawiedliwie nie uderzyc 
stwarza atmosferf sprzyjajqcq doskona
leniu szacunku dla nich. Innymi slowy 
Bog chce, by rodzice zasluzyli sobie 
traktowaniem dziecka na jego szacunek. 

Ale jesli rodzicow na to nie stac i ra-
niq dziecko, Bog i tak wzywa je do sza
cunku dla zlych rodzicow. Jedno z naj-
trudniej szych zadari pochodzqcych od 
Boga, ktorego wykonanie czfsto grani-
czy z heroizmem to odpowiedziec na 
brak milosci rodzicow szacunkiem dla 
nich. Nie ma innego sposobu, aby wyle
czyc rany zadane przez rodzicow, jak tyl
ko przebaczyc im i okazac szacunek za 
dar zycia. 

Wrogowie dziecka poczftego to czf
sto zli rodzice lub bardzo skrzywdzone 
dzieci. Pomijam polityczne wymiary 
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aborcji. Mam na uwadze glownie tych, 
ktorzy zabierajqc glos na ten temat, do-
magajq si? prawa do aborcji. Okazuje sif 
nierzadko, ze ich motywacja jest osobi-
sta, pozostaje w zwiqzku z tym, co dzia-
lo sif w rodzinnym domu, a wife z przy
kazaniem czwartym. 

Bogactwo tradycji 
Przykazanie czwarte dotyczy nie tyl

ko samych rodzicow, ale takze bogatej 
tradycji, ktorq pokolenie przekazuje po
koleniu. Czlowiek jest spadkobiercq 
wielu pokoleii, a bogactwo ich osiqgnifc 
przekazywane jest w rodzinnym gronie. 
W zyciu hczy sif przede wszystkim do-
swiadczenie. Tego bogactwa sif nie dzie-
dziczy, ale przekazuje w procesie wy
chowania. Mqdrzy rodzice czy dziadko-
wie umiejq przekazywac dzieciom 
i wnukom to, co najbardziej potrzebne 
w zyciu - mqdrosc nabytq drogq do-
s'wiadczenia. 

Jesli w tradycji rodzinnej zycie jest 
otoczone szacunkiem, ten szacunek na-
bfdq rowniez dzieci. Tradycja jest jedy-
nq drogq, ktora umozliwia przekazywa
nie wielkich wartosci, m.in. patriotyzmu, 
a w Kosciele bogactwa wiary. Konse
kwencje przerwania tego mifdzypokole-
niowego przekazu mogq bye tragiczne. 

Doskonale zdajq sobie z tego sprawf 
wrogowie wiary i Kosciola. Dlatego na 
wiele sposobow usilujq podwazyc sens 
zajmowania sif historiq - mistrzyniq zy
cia. Wobec ataku na tradycjf tym usilniej 
trzeba odkrywac zamysl Boga zawarty 
w przykazaniu czwartym, aby przynaj-
mniej w gronie ludzi wierzqcych i przyj-
mujqcych autorytet Dekalogu wielkie 
wartos'ci byly przekazywane w rodzin
nym domu. 

Cwarancja Bozego 
btogos+awieristwa 

Przykazanie czwarte zostalo opa-
trzone przez Boga pieczfciq Jego gwa-
rancji zapewniajqcej tym, ktorzy je za-
chowajq dobre powodzenie na ziemi: 
„Abys' dlugo zyl na ziemi" (Wj 20, 12). 
Dlugie zycie sprawia, ze w rodzinnym 
domu mogq sif spotkac ze sobq trzy, 
a nawet cztery pokolenia. Wynika z te
go, ze Bog chce, by dziecko bylo wy-
chowywane w rodzinie trzypokolenio-
wej. Taka bowiem rodzina zapewnia 
rownowagf. Dziadkowie spoglqdajq 
w przeszlosc i niosq w swym sercu bo
gactwo minionych lat. Rodzice zyjq 

chwilq obecnq, troszczqc sif o zycie co
dzienne. Dziecko jest otwarte ku przy-
szlosci, bo rosnie, aby podejmowac 
w sposob odpowiedzialny zadania 
w nastfpnych latach. Ta pokoleniowa 
rownowaga jest wielkim darem dla kaz
dego z czlonkow rodziny. Wszyscy bo
wiem muszq uwzglfdniac stanowiska 
pozostalych. Te krzyzujqce sif spojrze
nia przeszlosci, przyszlos'ci i terazniej-
szos'ci nalezq do istotnych wymiarow 
mqdrosci. 

Bog zapowiada, ze za szacunek dla 
rodzicow jeszcze na ziemi nagrodzi swo
im blogoslawieristwem. To stwierdzenie 
jest wazne dla wspolczesnego czlowieka 
nastawionego na maksymalne przedluza-
nie zycia na ziemi. Z przykazania czwar-
tego wynika, ze gdyby rzeczywiscie ko
mus zalezalo na szczf sciu doczesnym, to 
winien otoczyc swoich rodzicow naj-
wifkszq milosciq. Bog tf milos'c nagro
dzi w stopniu najwyzszym. Jesli nato
miast czlowiek skrzywdzi rodzicow, 
niech nie liczy na Boze blogoslawieh-
stwo. 

Nie muszf udowadniac, ze przykaza
nie czwarte jest podwazane we wspol-
czesnym s'wiecie. Wobec wielu mechani-
zmow naszego zycia spolecznego i eko
nomicznego jestesmy bezradni. Na przy
klad: w malych mieszkaniach w blokach 
z zalozenia mialy mieszkac rodziny 
dwupokoleniowe. Na trzecie pokolenie 
nie bylo i nie ma w nich miejsca. Matki 
powinny is'c do pracy, co je odrywa od 
wychowywania dzieci. Domy pogodnej 
starosci zwalniajq dzieci z odpowiedzial-
nosci za utrzymanie starszych rodzicow 
i dziadkow. Eutanazja, rozwody, alkohol 
i narkotyki krzywdzq nie tylko pojedyn-
czego czlowieka, ale i rodzinf. Kto 
uwaznie polqczy w calosc wiele elemen-
tow naszego wspolczesnego zycia, od-
kryje, ze niszczy sif w nim podstawowe 
zasady Bozego prawa. 

Na zakonczenie 
Nie bfdf rozwazal Bozego zakazu: 

„Nie zabijaj", ktory jako piqte przyka
zanie Dekalogu stoi na strazy ludzkiego 
zycia i pokoju sumienia. Celem naszej 
refleksji bylo dostrzezenie zamyslu Bo
ga, ktory w Dekalogu podal nienaru-
szalnq hierarchif wartos'ci, decydujqcq 
o szczf s'ciu czlowieka. Dopiero na piq-
tym piftrze ustawil przykazanie stojqce 
na strazy zycia. Jednak jego peine za
chowanie jest mozliwe jedynie przy do-
wartosciowaniu przykazaii wczesniej-
szych. 

Zasada pierwsza. Wartosci moraine, 
a wife i troska o zycie ludzkie sq zbudo-
wane na fundamencie wlas'ciwego, pel-
nego wiary odniesienia do Boga. Licze-
nie sif z Bozym autorytetem jest punk
tem oparcia dla mqdros'ci czlowieka. 
Najpilniejszym zadaniem jest wife do
skonalenie wiary tak, by byla mocna, 
czyli bez cienia wqtpliwosci, i zywa, 
czyli ksztaltujqca nasze mys'lenie i postf-
powanie. 

W naszej hierarchii wartosci naj waz
niejszy musi bye Bog i nic nie moze tego 
zmienic. Jego Slowo jest rozstrzygajqce 
i zaden inny autorytet nie moze Go pod-
wazac. Posluszehstwo Bogu jest najwyz
szq mqdrosciq czlowieka. 

Zasada druga. Wiara zamienia zycie 
w modlitwf. Bez modlitwy nie mozna 
odkryc pifkna tajemnicy zycia ani nie 
mozna skutecznie zycia bronic. Modli
twa wprowadza czlowieka do Domu Oj
ca i pozwala mu uczestniczyc w pelni 
zycia wedlug prawa milosci. Modlitwa 
jest najdoskonalszq formq zycia i istotnie 
wplywa na kondycjf duchowq, psychicz-
nq i fizycznq czlowieka. 

Trzecia zasada, ktora ma na uwadze 
nasze doczesne sily, dotyczy odpoczyn
ku niedzielnego. Bez odpoczynku czlo
wiek zmienia sif w zmfczonego wyrob-
luka. Traci sily, z nimi zycie. Nie potrafi 
odkryc smaku, radosci zycia. Uwierzmy 
Bogu, ze Szabat, czyli Dzieri Pariski zo
stal ustanowiony ze wzglfdu na nasze 
szczf scie i nie poprawiajmy Boga, bo na 
takim poprawianiu na pewno nie wyj-
dziemy dobrze. 

Czwarta zasada wzywa do szacunku 
dla rodzicow, czyli dawcow naszego zy
cia, jakimi by oni nie byli. To sq nasi ro
dzice i powinnismy otaczac ich szacun
kiem i milosciq. Szacunek dla dawcow 
zycia jest szacunkiem dla samego zycia. 

Jesli chcemy dostrzec blask zycia 
i zabiegamy o to, by ukazac go innym 
musimy ten klejnot opromienic s'wiatlem 
wiary, rozpalic modlitwq, polqczyc z ra
dosciq pifknego wypoczynku i umiescic 
w rodzinnym domu, w ktorym rodzice 
kochajq dzieci, a dzieci szanujq rodzi
cow. Jesli cztery pierwsze przykazania 
Dekalogu zostanq zrealizowane, bogac
two piqtego odsloni sif przed nami jako 
wielka tajemnica ludzkiego szczfs'cia. 
Czlowiek bowiem jest powolany przez 
Boga nie do tego, by zycie niszczyc, ale 
po to, by zycie dawac. 

(tekst autoryzowany) 
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Protest i oburzenie 

Wobec prezydenckiego weta 
27 marca br. prezydent Aleksander Kwasniewski zawetowal przyj?tq przez Parlament 
Rzeczypospolitej nowelizacj? kodeksu karnego, wprowadzajqcq calkowity zakaz pomo
grafii. Weto prezydenta wywolalo oburzenie wielu srodowisk; kilka oswiadczen 
publikujemy ponizej. 

Biuro Prasowe 
Konferencji 
Episl<opatu Polski: 

„Biskupi polscy wielokrotnie wyra-
zali swoj niepokoj w zwiqzku z liberalnq 
postawq niektorych srodowisk wobec 
pomografii, gdyz namsza ona godnosc 
osoby ludzkiej. 

Z niepokojem przyjfta zostala odmo-
wa podpisania przez Pana Prezydenta RP 
nowelizacji ustawy wprowadzajqcej za
kaz rozpowszechniania wszelkiego ro
dzaju pomografii w Polsce. Trudno sif 
zgodzic z argumentacj q, ze ograniczenie 
pomografii godzi w wolnosc osobistq 
lub ze moze wplywac na rozwoj kultury. 

Zrozumialym jest, ze prawo stano-
wione winno bye respektowane. W wielu 
krajach demokratycznych udalo sif nie 
tylko stworzyc wlasciwe prawo chroniq-
ce przed pomografiq, ale rowniez znalezc 
sposob jego skutecznego egzekwowania. 

Wyrazamy nadziejf, ze weto Prezy
denta nie zniechfci tych wszystkich, kto
rym drogie jest przestrzeganie podstawo
wych zasad etycznych w zyciu publicz-
nym. Ufamy, ze bfdq oni nadal poszuki-
wali sposobow konstmktywnego rozwiq-
zywania tego niepokojqcego problemu, 
jakim jest rozwoj pomografii w Polsce. 

Biuro Prasowe 
Konferencji Episkopatu Polski 

Warszawa, dnia 28 marca 2000 r " 

0. Adam Schuiz, 
rzecznik Episkopatu Polski 

„Mam nadziejf, ze weto prezydenta 
wobec ustawy zakazujqcej pomografii 
nie zatrzyma wysilkow na rzecz posza
nowania godnosci ludzkiej oraz ze pol

skie prawo nie bfdzie wobec pomografii 
tak liberalne, jak w malo ktorym ki'aju 
europejskim". 

Zdaniem o. Schulza, konieczna jest 
teraz dalsza praca nad takimi rozwiq-
zaniami prawnymi, ktore bfdq szano
wac ludzkq godnosc i chronic seksual-
nos'c. Rzecznik Episkopatu uznal za 
szczegolnie niepokojqce zjawisko por-
nografii dziecif cej oraz to, ze kary dla 
osob, ktore dopuszczajq sif gwaltu sq 
za niskie. 

ks. bp Stanislaw stefanek, 
dyrektor Rady instytutu 
Studiow nad Rodzing 
Uniwersytetu Kardynala 
Stefana Wyszyhskiego: 

„Z glfbokim bolem i oburzeniem 
przyjflismy wiadomosc o zawetowaniu 
przez Pana ustawy zakazujqcej przestfp-
stwa pomografii. Ustawa ta powinna bye 
zatwierdzona i wprowadzona w zycie ze 
wzglfdu na radykalne zagrozenia dla do
bra wspolnego ze strony pomografii. 

Przestfpstwo to, ktore osiqgnflo cha
rakter publiczny i niemal masowy, nisz
czy istotne dla kultury ludzkiej wartosci, 
takie jak godnosc mfzczyzny jako ojca, 
depcze i profanuje s'wiftos'c malzeiistwa 
i rodziny. Nietykalnosc tych wartosci 
i instytucji z wlasciwym dla nich wymia-
rem sakralnym i moralnym stanowi nie-
zastqpiony fundament wszelkiej cywili
zacji. 

Do niezbywalnych zadari wladzy 
paristwowej nalezy walka z przestfp-
stwem pomografii w celu stworzenia 
warankow moralnego bezpieczeristwa 
dla wychowania dzieci i miodziezy. 

W tym kontekscie ustawa zwalczajqca 
przestfpstwo pomografii byla absolutnie 
konieczna, ze wzglfdu na narastajqcq fa-
If deprawacji, gwaltow i seksualnego 
wykorzystywania nieletnich. 

Tymczasem Pan, kladqc «veto» tak 
potrzebnej ustawie, staje po stronie 
przestfpcow i tych wszystkich ciem-
nych sil, ktore dla brudnego zysku zeru-
jq na slabos'ci moralnej i niedojrzalosci 
psychicznej pewnej czfs'ci spoleczeri
stwa, ktora wlasnie w odpowiedniej re-
gulacji prawnej mogla znalezc nie-
odzownq obronf przed utratq poczucia 
czlowieczeristwa. 

Wobec tego smutnego faktu, ktorym 
jest Pariskie «veto», traci Pan kolejny ar
gument, na podstawie ktorego chcialby 
Pan uwazac sif za rzecznika interesow 
polskiego Narodu". 

ks. abp Stanislaw Szymecki, 
metropolita bialostocki 

„Prezydent Rzeczpospolitej nie 
przedstawia zadnego autoiytetu moral
nego! (...) 

Solidaryzujqc sif ze wszystkimi 
trzezwo myslqcymi ludzmi w Polsce 
stwierdzam, ze to wydarzenie swiadczy 
o jakiejs zaprogramowanej walce ze 
wszystkimi wartosciami, ktore stanowiq 
o zyciu czlowieka i naszego narodu. Za 
czasow komunistycznych bylismy nara-
zeni na zaplanowanq ateizacjf nai-odu. 
Dzis jestesmy swiadkami kontynuacji 
tamtych wysilkow - wyrwania wiary 
z serca Polakow przez zaprogramowanq 
demorahzacjf". 

(za: KAI) 
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Towarzystwo Odpowie
dzialnego Rodzicielstwa, 
Tarnobrzeg 

„Podejmujqc takq decyzjf wziql Pan 
Prezydent na siebie odpowiedzialnos'c za 
wiele krzywd i dalszy rozwoj patologii, 
ktora niszczy polskie rodziny". 

Klub inteligencji 
Katolickiej, 
Lublin 

„Stanowisko prezydenta obala dekla-
rowanq przez niego zasadf poszanowa
nia podstawowych wartosci etycznych 
w zyciu publicznym (...). 

Normy prawne powinny zabezpie-
czac rzeczywiste dobro moraine czlo
wieka, a nie sprzyjac deprawacji dzieci 
i miodziezy oraz ulatwiac kryminogennq 
spolecznie brutalnosc przemyslu pomo-
graficznego". Zdaniem czlonkow KIK-u, 
prezydent nie uwzglfdniajqc zdania 
wifkszosci spoleczehstwa, ktore odrzuca 
pomografif, „przyjql na siebie odpowie
dzialnosc za wszystkie formy przemocy, 
agresji i deprawacji (...). Czy w tej sytu
acji Aleksander Kwasniewski moze mo
wic nadal o sobie jako o «prezydencie 
wszystkich Polak6w»? ". 

podpisal prezes Kliibu 
prof, dr hab. R. Bender 

=!i * * 

Katolickie stowarzyszenie 
Mtodziezy Archidiecezji 
Lubelskiej 

Oburzenie z powodu odmowy podpi
sania zakazu pomografii oraz tres'ci jej 
uzasadnienia wyrazila w specjalnym l i -
scie lubelska mlodziez. „Slabosc egze
kwowania przepisow prawa powinna 
zmusic do reformy tej czfsci aparatu 
paiistwa, a nie powodowac rezygnacji 
z roli paristwa w zyciu publicznym 
w ogole (...). 

Konstytucja RP daje mozUwosc ogra
niczenia wolnos'ci obywateh, gdy jest to 
konieczne dla ochrony moralnosci pu
blicznej, wolnosci i praw innych osob (...). 
Pomografia w ewidentny sposob ujem-
nie wplywa na dobro, zwlaszcza mlode
go czlowieka i rodziny". 

Polska Federacja 
Ruchow Obrony Zycia, 
Poznah 

„Odmowf podpisania przez Pana 
Prezydenta Aleksandra Kwas'niewskiego 
zmian w kodeksie kamym, dotyczqcych 
zaostrzenia przepisow odnosnie gwaltow 
i pomografii, oczekiwanych przez milio-
ny ludzi w naszym kraju, Polska Federa
cja Ruchow Obrony Zycia traktuje jako 
zamach na zasady sprawiedliwos'ci 
i konstytucyjne zasady ochrony rodziny. 

Nie mozna mowic o sprawiedliwosci, 
gdy masowo deprawuje sif pomografiq 
nawet najmlodszych i zezwala na bez-
kame wykorzystywanie do jej produkcji 
juz 15-letnich dzieci! Nie mozna mowic 
0 ochronie rodziny i jednoczes'nie ze-
zwalac na swobodf dzialania przemyslu 
pomograficznego, niszczqcego wartosci 
rodzinne. 

Decyzja ta oznacza zdradf dzieci 
1 miodziezy, wystawionych na brutalny 
atak przemyslu pomograficznego, nisz-
czqcego ich wrazliwosc i uszkadzajqce-
go osobowosc kobiet, ponizanych przez 
pomografif oraz spoleczeristwa i kultury, 
skutecznie przez niq niszczonych. 

W konteks'cie tej decyzji nie ma Pan 
Prezydent juz nigdy prawa twierdzic, ze 
jest przeciw przemocy w rodzinie, mole-
stowaniu seksualnemu czy przestfpczo-
sci roznego rodzaju! 

Wzywamy Panie i Panow Poslow do 
odrzucenia veta Pana Prezydenta!" 

ZarzqdPFROZ 
Pawel Wosicki, prezes 

Antoni Zi^ba, wiceprezes 
Antoni Szymanski, wiceprezes 

Ewa Kowalewska, Anna Dyndul 
Barbara Adamczak, Krystyna Dudzis 

ks. Ryszard Halwa, 
Mariusz Dzierzawski, 

Konrad Szymanski 

:f; :̂ 

Forum Kobiet Polskich 
Kobieta w Swiecie 
wspo+czesnym, 
warszawa 

„Zwracajqc sif do Pana Prezydenta 
w imieniu 53 organizacji kobiecych 
i prorodzinnych o podpisanie zmian ko
deksu karnego, zwifkszajqcych karal-
nosc za gwalty, zwlaszcza okmtne i zbio-

rowe oraz zabraniajqce upowszechniania 
pomografii, ufalysmy, ze Pan Prezydent 
prawdziwie deklaruje zaangazowanie 
w przeciwdzialanie przemocy wobec ko
biet, narastajqcej w Polsce oraz dzialania 
na rzecz poprawy bezpieczeristwa pu-
blicznego. 

Weto Pana Prezydenta w tej sprawie 
przyjmujemy z oburzeniem i wielkim za-
lem, ze bezpieczeristwo i godnos'c Polek 
nie ma dla Pana Prezydenta zadnego 
znaczenia w konfrontacji z wielkimi do-
chodami przemyslu pomograficznego. 

Nie uwzglfdnil Pan takze glosu 
wifkszosci spoleczeristwa, ktore zdecy
dowanie opowiedzialo sif przeciwko 
pomografii i przemocy, co potwierdzajq 
kolejne badania opinii publicznej. 

Pan Prezydent wziql na siebie odpo
wiedzialnosc za wiele krzywd, ktorych 
doznajq kobiety w Polsce, za przemoc, 
coraz czf stsze przypadki gwaltow, row
niez bardzo drastycznych, za uczynienie 
z kobiety towara, za narastajqcq przemoc 
i wykorzystywanie seksualne naszych 
dzieci, za legalne wykorzystywanie do 
produkcji pomografii dzieci 15-letnich". 

Ewa Kowalewska 
prezes 

* * !K 

Nauczyciele szkot 
podstawowych 
i s'rednich, 
Krakow - Nowa Huta 

My, nauczyciele s'rodowiska nowo-
huckiego w Krakowie z glfbokim smut
kiem i rozczarowaniem przyjflismy do 
wiadomosci Pariskie weto zalozone do 
proponowanej ustawy przeciw pomogra
f i i . Jako wychowawcy w sposob szcze
golny odczuwamy zgubne skutki pomo
grafii w procesie wychowawczym dzieci 
i miodziezy. Stwierdzamy, ze Pan, jako 
Prezydent - wbrew stanowisku wifkszo
sci spoleczeristwa - sprzyja i popiera 
roznego rodzaju dewiacje, jak narkoma-
nif a teraz pomografif. Wyrazamy glf-
bokie rozczarowanie postawq Pana i za-
dajemy sobie pytanie: dlaczego, zamiast 
sprzyjac dobru moralnemu mlodego po
kolenia Polakow, popiera Pan srodowi
ska przestfpcze. 

List podpisalo 252 nauczycieli 

zebral T. J. 

24 Sluzba zyciu iv/2000 



W polowie marca, jeszcze przed decyzjq prezydenta, grupa 
naukowcow, pedagogow i dzialaczy spolecznych wystqpila 
z apelem o podpisanie ustawy zakazujqcej pomografii. Poni
zej publikujemy pelny tekst tego apelu, zlekcewazonego 
przez prezydenta Aleksandra Kwasniewskiego. 

14 marca 2000 r. 

Szanowny Pan 
Aleksander Kwasniewski 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

My, nizej podpisani przedstawiciele 
srodowisk spolecznych i naukowych, zwra-
camy sif do Pana Prezydenta z apelem 
0 podpisanie uchwalonej przez Parlament 
RP noweUzacji kodeksu karnego zaostrza
jqcej sankcje wobec sprawcow gwaltow 
1 stosujqcych przemoc oraz producentow 
i osob rozpowszechniajqcych pomografif. 
Solidaryzujemy sif ze stanowiskiem setek 
tysifcy obywateli, ktorzy w hstach do Sej-
mu RP dali wyraz poparcia dla tych zmian. 

hiterdyscypUname badania naukowe, 
prowadzone w wielu os'rodkach na swiecie, 
dowodzq destrukcyjnego wplywu pomo
grafii zarowno na spoleczeristwo i rodzinf, 
jak i na indywidualnego czlowieka. 

Wnioski plynqce z tych badan uza-
sadniajq celowosc ograniczenia dostfp-
nosci pomografii, zwlaszcza ze dotych-
czasowe rozwiqzania, legalizujqce por-
nografif takze z udzialem dzieci od lat 
15, stojq w razqcej sprzecznosci z nor-
mami prawnymi krajow europejskich. 

Pragniemy rowniez podkreslic, ze przy-
jfta nowehzacja zgodna jest z demokra-
tycznymi standardami i reaMzuje ochronf 
takich praw czlowieka jak prawo do godno
sci osobistej, szacunku wobec jego plcio-
wosci, ochrony przed deprawacjq. 

Prof. zw. dr hab. Franciszek Adamski - dy
rektor Instytutu Pedagogiki UJ, Krakow 
Ks. prof dr hab. Jerzy Bajda - Uniwersy
tet im. kard. S. Wyszyriskiego, Warszawa 
Prof nadzw. Waclaw Bala - Zaklad M i -
kroelektroniki, Uniwersytet Mikolaja 
Kopemika, Toruri 
Dr Teresa Baluk-Ulewicz - Instytut 
Filologii Angielskiej UJ, Krakow 
Prof. zw. dr hab. Ryszard Bender, 
historyk - KUL, Lublin 
Prof dr hab. Jerzy Bielinski, ekonomista 
- Uniwersytet Gdariski, Gdarisk 
Prof dr hab. Halina Bozyszkowska 
- b. kierownik Zakladu Pedagogiki Spe-
cjakiej Uniwersytetu Gdariskiego, Gdarisk 
Prof dr hab. Maria Braun-Galkowska 
- Katedra Psychologii Wychowawczej 
KUL, Lublin 
Ks. prof, dr hab. Zdzislaw Chlewiiiski 
- Katedra Psychologii Eksperymental-
nej KUL, Lublin 

Doc. dr hab. inz. Antoni Chlopecki 
- Politechnika Gdariska, Gdarisk 
Mgr Zbigniew Chojnacki, prawnik - prezes 
Arcybractwa Milosierdzia, Krakow 
Prof nadzw. dr hab. Zofia Ciesielska 
- Akademia Pedagogiczna, Krakow 
Prof dr hab. Aleksandra Cieslikowa, 
j f zykoznawca - UP PAN, Krakow 
Prof, dr hab. Jerzy Cyberski - Wydzial 
Biologii, Geografii i Oceanologii Uni
wersytetu Gdariskiego, Gdarisk 
Mgr sztuki IzabeUa Drobotowicz-Orkisz, 
aktorka, Krakow 
Ks. prof. zw. dr hab. Leon Dyczewski, 
socjolog - KUL, Lublin 
Mariusz Dzierzawski - przewodniczq
cy Warszawskiego Komitetu do Walki 
z Pomografiq, Warszawa 
Prof, dr hab. inz. Andrzej Flaga - Poli
technika Lubelska, Lubhn 
Dr med. Jacek Gessek - ordynator 
Szpitala Miejskiego, Tomri 
Prof dr hab. Marian Grabowski, filozof 
- Uniwersytet Mikolaja Kopemika, Toruri 
Prof n. med. dr hab. Zofia Jaklowska-
Kaszewska - Akademia Medyczna, 
Gdarisk 
Marek Jurek - czlonek Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji, Warszawa 
Prof. zw. dr hab. inz. Janusz Kawecki 
- Politechnika Krakowska, Krakow 
Dr nauk humanistycznych Krystyna 
Kluz, socjolog - UJ, Krakow 
Dr psychologii Dorota Kornas-Biela 
- Mifdzywydzialowe Podyplomowe 
Studium Rodziny, KUL, Lublin 
Mgr Marek Kotlinowski, prawnik, 
Krakow 
Mgr Mariusz Krajewski - prezes Fun-
dacji „Pro Familia", Warszawa 
Prof dr hab. Piotr Kryczka, socjolog 
- KUL, Lublin 
Mgr inz. Bogdan Major - przewodni
czqcy Rady Miasta Torania 
Prof dr hab. Maria Malec, j f zyko
znawca - UP PAN, Krakow 
Dr nauk przyrodniczych Marta Michalik 
- prezes Stowarzyszenia „Nasza Przy-
szlosc", Krakow 
Prof n. med. dr hab. Jerzy Mielnik 
- Akademia Medyczna, Gdarisk 
Prof dr hab. Aleksander Nalaskowski 
- dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwer
sytetu Mikolaja Kopemika, Tomri 
Prof dr farm, i biol. Jozef Niwelinski 
- UJ, Krakow 
Dr n. humanistycznych Teresa Olear-
czyk, pedagog, dziennikarz, Krakow 

Prof, dr hab. Leszek Pawlowicz - Uni
wersytet Gdariski, Gdarisk 
Prof, dr hab. inz. Ryszard Pifkos 
- Akademia Medyczna, Gdarisk 
Prof, dr hab. Aurelia Polaiiska, Instytut 
Organizacji i Zarzqdzania Uniwersytetu 
Gdariskiego 
Prof dr hab. Zygmunt Polanski - Mor-
ski Instytut Rybacki w Gdyni 
Ks. prof, dr hab. Bogdan Ponizy - Uni
wersytet im. Adama Mickiewicza, Poznari 
Dr med. Wanda Poltawska - psychia-
tra, Krakow 
Prof zw. dr hab. Andrzej Poltawski, f i 
lozof - Uniwersytet im. kard. S. Wy
szyriskiego, Warszawa 
Prof dr hab. Jerzy Reichan, jezyko-
znawca - UP PAN, Krakow 
Dr Maria Stanowska - czlonek Biura 
Orzecznictwa Sqdu Najwyzszego, War
szawa 
Prof, dr hab. Zofia Stfpniewska - Kate
dra Biochemii i Chemii Srodowiska 
KUL, Lubhn 
Prof dr hab. inz. Witold Stfpniewski 
- Politechnika Lubelska, Lublin 
Prof, dr h. c. Stefan Stuligrosz, dyrygent 
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 
Poznari 
Prof dr hab. Jozef Szudy - Instytut Fizyki, 
Uniwersytet Mikolaja Kopemika, Toruri 
Prof dr hab. Jan Tajchman, architekt -
Uniwersytet Mikolaja Kopemika, Tomri 
Prof zw. dr hab. Gabriel Turowski, im-
munolog - UJ, Krakow 
Prof, dr hab. Tadeusz Ulewicz, literatu-
roznawca - UJ, Krakow 
Dr n. med. Jerzy Umiastowski - prze
wodniczqcy Komisji Etycznej Naczelnej 
Rady Lekarskiej, Gdarisk 
Katarzyna Urban - sekretarz redakcji 
miesifcznika „Sluzba Zyciu", Krakow • 
Dr Urszula Walijewska - Instytut Pe
dagogiki Uniwersytetu Gdariskiego, Po
dyplomowe Studium Przygotowania do 
Zycia w Rodzinie, Gdarisk 
Dr Jerzy Wieczorek, pedagog - dyrek
tor Gimnazjum Akademickiego, Toruri 
Prof, dr hab. Stanislaw Wierzchoslaw-
ski, demograf - Akademia Ekonomicz-
na, Poznari 
Dr Jozef Winiarski, pedagog - redaktor 
naczelny miesifcznika „Wychowawca", 
Krakow 
Prof nadzw. Andrzej Wojciechowski -
kierownik Zakladu Pedagogiki Specjalnej, 
Uniwersytet Mikolaja Kopemika, Toruri 
Prof, nadzw. dr hab. Zygmunt Wronicz, 
matematyk - AGH, Krakow 
Dr inz. Antoni Zifba - prezes Polskie
go Stowarzyszenia Obroricow Zycia 
Czlowieka, Krakow 

Powyzszy apel do Prezydenta podpisalo 
127 osob z calej Polski: pracownikow na
uki, dziennikarzy, ludzi sztuki i nauczycieli. 
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ks. prof, dr hab Jerzy Bajda, uniwersytet Kard. S. Wyszyhskiego 

Szanowny Pan 
Aleksander Kwasniewski 
Prezydent RP 
Warszawa 29 marca 2000 r. 
L i s t O t w a r t y 

J ragnf dac wyraz uczuciom bo
lu, a zarazem wyrazic moj sta-
nowczy sprzeciw wobec faktu 

zawetowania przez Pana ustawy zakazu
jqcej pomografii. Pornografia jest prze-
stfpstwem i pomimo odmowienia pra-
womocnosci wsponmianej ustawie nie 
przestaje bye przestfpstwem. Nalezy za-
lowac, ze Pan nie stanql po stronie tych, 
ktorzy przez stosowne ustawodawstwo 
i jego skuteczne egzekwowanie, chcieli, 
w poczuciu odpowiedzialnosci za dobro 
wspolne Narodu, postawic tam? rozle-
wajqcej sif fall zla, jakie z pomografii 
wynika. 

Nikomu nie jest tajne, ze pomografia -
biorqc pod uwagf dzialanie praw psycho-
spolecznych, jak i nieformalnie dzialajq-
cych gmp i mafii przestfpczych zwiqza-
nych z przemyslem pomograficznym i sie-
ciq „sex-shop6w" - jest odpowiedzialna 
za masowq deprawacjf miodziezy, a na
wet dzieci, za wzrastajqcq statystycznie 
liczbf gwaltow, wszelakich naduzyc i zbo-
czen seksualnych, a nawet morderstw, 
ukazujqcych drastycznie stan degeneracji 
wzglfdnie wygaszenia wrazliwosci su-
mieri. Jesli mowi sif dzis o powrocie bar-
barzyiistwa, o zdziczeniu, a nawet zezwie-
rzfceniu obyczajow, winf za to ponosi 
glownie pomografia tolerowana przez 
Paiistwo i popierana przez partie liberal-
no-lewicowe. Pomografia bowiem zatm-
wa duchowy wymiar kultury, kwestionu-
jqc totalnie caly swiat wartosci zwiqza-
nych z powolaniem malzenstwa i rodziny, 
a tym samym utradnia lub wrf cz unie-
mozliwia wielu ludziom afirmacjf godno
sci osoby, trwanie w wiemosci malzeri-
skiej i w ogole budowanie rodziny jako 
prawdziwego sanktuarium zycia i milosci. 

Konsekwentnie pornografia unie-
mozliwia prawidlowe wychowanie mlo
dego pokolenia i w ten sposob podkopu-
je calq przyszlosc Narodu. 

Stanql wife Pan po stronie przestfp
cow, po stronie deprawatorow, gwalci-
cieli, roznych zboczeiicow, otwierajqc 
szerzej drogf do kompletnej miny spole
czeristwa. Nie jest to jednak pierwszy ze 
strony Pana gest sympatii dla swiata 
przestfpcow: najpierw Pan okazal sif 
zwolennikiem aborcji, nastfpnie narko-
manii, teraz pomografii. Co Pan spodzie-
wa sif przez to osiqgnqc poza haribq 
i zgubq wlasnego sumienia? Pretendowal 
Pan do stanowiska „prezydenta wszyst
kich Polakow", a pewnie zasluzy sobie 
Pan na tytul „prezydenta wszystkich laj-
dakow". Nie wiem, czy latwo bfdzie Pa-
nu zyc z takim sumieniem, ktore, jesli sif 
obudzi, odsloni przed Panem tragicznq 
prawdf: jako prezydent popierajqcy 
zbrodnie przeciw godnosci osoby ludz
kiej, przeciw najswiftszemu prawu do 
zycia, przeciw swiftosci malzenstwa 
i rodziny - slowem przeciw samym 
fundamentom ludzkiej kultury - jest 
Pan uczestnikiem calego tego zla, bo 
zloczyricy bfdq sif teraz podpierac Pari-
skim autorytetem; bo juz slyszy sif takie 
dezinformujqce opinie w telewizji: „sko-
ro nie ma ustawy, to nie ma przestfp-
stwa, a wife w czym tu jest zlo?" Histo
ria uczy, ze brak sprawiedliwego pra
wa utrwala w spoleczenstwie zle nawy-
ki, ktore ostatecznie godzq w jego do
bro. Paristwo jest po to, aby popierac do
bro i skutecznie zabraniac zla w sferze 
publicznej. Jezeli paristwo tego nie robi, 
a nawet depcze prawa moraine, to po 
prostu nie jest potrzebne: ludzie sami po
trafiq stac sif zli, takze bez pomocy 
paristwa. 

W grancie rzeczy ani Pan nie moze 
podpierac swego autorytetu Konstytucjq, 
ani zwolennicy pomografii nie mogq sif 
powolywac na Pariskq decyzjf, jako rze
komo rownoznacznq z zalegalizowaniem 
pomografii. Zarowno bowiem Konstytu

cja jak decyzje wladzy ustawodawczej 
i wykonawczej muszq opierac sif na pra
wie moralnym. Jezeli Pan, zezwalajqc na 
pomografif, powoluje sif na swoje 
uprawnienia konstytucyjne, to albo Kon
stytucja jest falszywa (bo zredagowana 
celowo w taki sposob, by umozliwic ta
kie niegodziwe decyzje), albo Pariska de
cyzja jest naduzyciem, manipulacjq 
i w rezultacie dzialaniem przeciw dobm 
wspolnemu ludzkosci. Przemawiajqc 
w dwusetnq rocznicf Konstytucji 3 Maja 
Jan Pawel I I powiedzial: „Konstytucja" 
czyU «Ustawa Zasadnicza» jako dzielo 
ludzkie winna bye odniesiona do Boga. 
On jest najwyzszq Prawdq i Sprawiedli-
wosciq. Trzeba, aby prawo ustanowione 
przez czlowieka, przez ludzki autorytet 
ustawodawczy, odzwierciedlalo w sobie 
odwiecznq Prawdf i odwiecznq Sprawie-
dhwos'c, ktorq jest On sam..." (Warszawa 
8 czerwca 1991). 

Jezeli odrzuca sif Boga jako funda
ment praw, latwo prawo staje sif narzf-
dziem niesprawiedliwosci. Paristwo 
bezbozne latwo staje sif winne zbrodni 
przeciw ludzkos'ci, jak znow przypo-
mnial nam o tym Papiez w czasie swej 
pielgrzymki do Ziemi Swif tej: „Skqd 
u czlowieka mogla sif wziqc tak strasz-
na pogarda dla dmgiego czlowieka? 
Poniewaz doszedl on do momentu po-
gardy dla Boga. Jedynie bezbozna ide-
ologia mogla zaplanowac i przeprowa-
dzic eksterminacjf calego narodu" (Je-
rozolima 23 marca 2000). Zbrodnia 
przeciw ludzkosci nie musi polegac 
na stosowaniu komor gazowych 
w obozach zaglady: bardziej skutecz
nie i okrutnie mozna zniszczyc narod 
moralnie. Czlowiek niszczony silq fi
zycznq moze jeszcze zachowac poczu-
cie wlasnego czlowieczeiistwa i swia
domosc duchowej godnosci. Nato
miast czlowiek - i narod - doprowa-
dzony do swiadomego wyboru zla, 
a nawet do swoistego kultu grzechu -
traci wszystko. 

Odczlowieczenie spoleczeristwa, bar-
barzyristwo cywilizacyjne, zdziczenie 
obyczajow, a w koricu masowe zbrodnie 
przeciw ludzkosci zaczynajq sif niedo-
strzegalnie, od zafalszowania obrazu 
czlowieka. Kiedy czlowiek nie chce wi-
dziec tego, ze cala jego egzystencja jest 
wewnftrznie zwrocona ku Bogu, zapo-
mina o tym, ze jest stworzony na obraz 
i uniesiony na fall rozwiqzlosci, ksztaltu-
je swoj obraz na podobieristwo zwierzqt 
(por. Rz 1, 18-32). Mowi o tym z naci-
skiem encyklika Evangelium vitae: „Gdy 
zatem zanika wrazliwosc na Boga, zosta
je tez zagrozona i znieksztalcona wrazh-



wosc na czlowieka", co wyraza sif mifdzy innymi 
w tym, ze „czlowiek... uznaje, ze jest tylko jednq z wie
lu istot zyjqcych, organizmem, ktory - w najlepszym ra
zie osiqgnql bardzo wysoki stopieri rozwoju. Zamknifty 
w ciasnym krfgu swojej fizycznej natury, staje sif w pe-
wien sposob «rzeczq»... (Ev nr 22). Jezeli wedlug sw. 
Pawla poganie plawiqcy sif w rozpuscie sakralnej scho-
dzili do poziomu zwierzqt, to dzis staje sif jasne, ze pro-
fanacja ciala i degradacja osoby, majqca miejsce w na
szej pomograficznej cywilizacji, spycha czlowieka jesz
cze nizej: czyni go po prostu rzeczq, przedmiotem po-
zbawionym swej podmiotowosci, obiektem manipulacji, 
handlu i konsumpcji. „Cialo zostaje tu sprowadzone do 
wymiaru czysto materialnego: jest tylko zespolem orga-
now, funkcji i energii, ktorych mozna uzywac, stosujqc 
wylqcznie kryteria przyjemnosci i skutecznosci. W kon-
sekwencji takze plciowosc zostaje pozbawiona wymiaru 
osobowego i jest traktowana instrumentalnie..." (EV 23). 

Niech Pan pomysli, co Pan stracil: mogi przyczy
nie sif do ochrony najwyzszych wartosci osoby 
i wspolnoty ludzkiej, a stanql Pan na czele procesu 
totalnej degradacji spoleczenstwa, ktore - jesli ktos 
temu nie przeszkodzi - stanie sif stadem dwunoznych 
zwierzqt stojqcych przed pomograficznym zlobem 
i czekajqcych na coraz to nowe porcje „karmy" dostar-
czanej z prezydenckiego palacu. Niech Narod ginie, by-
leby nie braklo „panem et circenses" dla wyglodnialych 
pomo-bestii. 

Niech mi bfdzie wolno jeszcze raz powolac sif na Ja
na Pawla I I : „Co sif stalo z przykazaniem «nie cudzo-
16z» w naszym polskim zyciu?... Czy pamiftamy, ze 
kazdy czlowiek jest osobq i ze nie wolno drugiego czlo
wieka sprowadzac do roli przedmiotu, ktory z pozqdli-
wosciq mozna oglqdac lub ktorego sif po prostu uzy-
wa?" (Lomza 4 czerwca 1991). I jeszcze: „Chcialbym 
zapytac tych wszystkich, ktorzy za tf moralnosc malzen-
skq, rodzinnq, majq odpowiedzialnosc - tych wszyst
kich; czy wolno im lekkomyslnie narazac polskie rodzi
ny na dalsze zniszczenie?... I zrozumcie wy wszyscy, 
ktorzy lekkomyslnie podchodzicie do tych spraw, zro
zumcie, ze te sprawy nie mogq mnie nie obchodzic. Nie 
mogq nmie nie bolec! Was tez powinny bolec! Latwo 
jest zniszczyc, tradno odbudowac. Zbyt dlugo niszczo-
no! Trzeba intensywnie odbudowywac! Nie mozna dalej 
lekkomyslnie niszczyc" (Kielce 3 czerwca 1991). Ten 
bol Ojca Swif tego wzmogl sif jeszcze po 27 marca br. 

Panie Prezydencie, niech Pan zmieni swojq decy
zjf i stanie w szeregu tych, ktorzy chcq odbudowac 
prawdziwq Polskf. Niech Pan juz dalej nie niszczy, 
niech Pan nie wlqcza sif w kontynuacjf tego lahcucha 
zbrodni, jaki wlecze za sobq cala postkomunistyczna 
lewica, pragnqc doprowadzic do kompletnej ruiny to, 
CO jeszcze ocalalo po czasach czerwonej okupacji, 
depczqcej wszystko, co polskie i co swif te w czlowie-
ku i narodzie. Niech sif Pan zastanowi - jesli w Paii-
skim sumieniu jeszcze t l i sif chocby iskra moralnej 
wrazliwosci - z czym Pan stanie przed Chrystusem, 
prawdziwym Wladcq Narodow i Sf dziq zarowno kro-
low i prezydentow, jak szarych obywateli ziemskiego 
panstwa. 

Z powazaniem 
ks. Jerzy Bajda 
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Drodzy 
Przyjaciele! 

Pragniemy serdeczrrie podzifkowac wszystkim, ktorzy 
modlitwq, wyrzeczeniami i apostolstwem budujq cywilizacj? 
milosci i zycia. 

Polskie Stowarzyszenie Obroricow Zycia Czlowieka wlq-
czylo sif aktywnie w przygotowanie tegorocznego Dnia 
Swiftosci Zycia - 2000 rocznicy Wcielenia Syna Bozego Je
zusa Chrystusa. Podjflismy takze liczne inicjatywy popierajq-
ce uchwalony przez nasz parlament zakaz pomografii. 

Wiemy, ze sytuacja materialna naszych Czytelnikow jest 
tmdna, podobnie w nielatwej sytuacji znajduje sif nasze 
Stowarzyszenie. Ufamy, ze ci, ktorzy sami doswiadczajq 
kiopotow materialnych zrozumiejq i nasze polozenie: swym 
darem pomogq nam ratowac zycie poczftych dzieci, wesprq 
zmagania o eliminacjf pomografii z naszego zycia spolecz
nego. 

Liczy sif kazdy „wdowi grosz"! 
Z gory dzif kujf za kazdq pomoc, za kazdy dar 

dr inz. Antoni Zifba 
prezes Polskiego Stowarzyszenia 

Obroncow Zycia Czlowieka 

Stuzba zyciu iv/2000 



Sejm 
zdecydowanie 

opowiedziat si^ 
za zniesieniem 

kary smierci 

Dnia 14 kwietnia br. odbylo si? w Sej-
mie glosowanie nad zniesieniem kary 
smierci. Glosowanie przeprowadzono 
w zwicjzku z debatq nad ustawq ratyfikujq-
cq Protokol nr 6 Konwencji o Ochronie 
Praw Czlowieka i Podstawowych Wolno
sci. Protokol ten, przyjfty 28 kwietnia 1983 
roku przez Rad? Europy podkiesla, ze 
„nikt nie moze bye skazany na kar? 
smierci ani nie moze nastqpic jej wyko
nanie". 

Poslowie zdecydowanq wigkszosciq 
glosow (257 za i 117 przeciw) opowie-
dzieli si? za Protokolem czyli przeciw ka-
rze smierci. Na podkreslenie zasluguje 
fakt, ze przeciwko karze s'mierci gloso-
wala takze znaczna liczba poslow o na-
stawieniu Uberalnym lub wywodzqcych 
si? z obozu postkomunistycznego, ktorzy 
uznali, ze zycie czlowieka ma tak wielkq 
wartosc, ze nie mozna nikogo, nawet naj-
wi?kszego zbrodniarza, pozbawiac zycia. 

W zwiqzku ze zdecydowanie prze-
ciwnq karze smierci postawq Sejmu jesz
cze wyrazniej uwidacznia si? razqca nie-
sprawiedliwosc obowiqzujqcego prawa, 
ktore „dopuszcza" aborcj? czyli kar? 
smierci dla pocz?tego dziecka - absolut
nie niewinnego czlowieka. Zgodnie 

z art. 7 ustawy z 7 stycznia 1993 r. abor
cj? dopuszcza si? nie tylko w przypad-
kach, gdy ciqza stanowi zagrozenie dla 
zycia lub powazne zagrozenie dla zdro
wia matki, gdy badania prenatalne wska-
zujq na ci?zkie i nieodwracalne uszko-
dzenie dziecka pocz?tego, ale takze kie
dy: „4) zachodzi uzasadnione podejrze-
nie, potwierdzone zas'wiadczeniem pro-
kuratora, ze ciqza powstala w wyniku 
czynu zabronionego". 

Ufam, ze Sejm, ktory tak zdecydo
wanie opowiada si? za chronieniem zy
cia nawet przest?pc6w i zbrodniarzy, 
szybko wyeliminuje te wyjqtkowo okmt
ne dla pocz?tych dzieci zapisy prawne, 
ktore dopuszczajq karanie smierciq abso
lutnie niewinnych, nie narodzonych, 
bezbronnych ludzi. 

Zastanowmy sif! 
Skrajnie nielogiczny i niesprawiedli-

wy jest aktualny stan prawny, jesli 
zbrodniarz, ktoremu wymiar sprawiedli-
wo.sci, prokuratura, sqdy, udowodnily 
najci?zszq nawet win?, nie zostanie po-
zbawiony zycia, a dziecko pocz?te 
mozna zabic, wykonujqc na nim wy
rok s'mierci - aborcj?, dlatego, ze co 
do jego ojca „zachodzi uzasadnione 

podejrzenie", ze popelnil przest?pstwo 
(np. gwalt, kazirodztwo). 

Zyciu zawsze tak! 
Zabijaniu zawsze nie! 

Artur Mafycz 

0 w 5. miesifcu od poczfcia 
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D U C H O W A A D O P C J A 

Mtodzi o Duchowej Adopcji 

Dzielo Duchowej Adopcji rozprze-
strzenia si? bardzo szybko. Tysiqce ludzi 
w calej Polsce podj?ly jego zobowiqza-
nia w czasie obchodow Dnia Swiftosci 
Zycia. Wsrod nich znaczqcq grup? sta-
nowila mlodziez. Oto kilka wypowiedzi, 
ukazujqcych postaw? mlodych wobec 
tej formy modlitwy. 

, Juz za kilka dni minie miesiqc od cza
su, kiedy podj?lam si? Duchowej Adopcji. 
Na poczqtku myslalam, ze mojq decyzj? 
podj?lam zbyt pochopnie. Jeszcze na 
kilka godzin przed samym przyrzecze-
niem zastanawialam si? nawet, czy na 
pewno sprostam temu wyzwaniu. Posta-
nowilam mimo wszystko sprobowac. 
Dzis', prawie po miesiqcu uczestnictwa 
w Duchowej Adopcji, jestem z siebie 
dumna i szcz?sliwa. Szcz?sliwa dlatego, 
ze wlas'nie w taki sposob mog? pomoc 
temu malemu i bezbronnemu czlowie
kowi, ktory moglby bye zabity przez 
wlasnq matk?. 

Mysl?, ze Duchowa Adopcja wniosla 
w moje zycie duze zmiany. Jestem zado-
wolona, ze pomagajqc komus, kto po
trzebuje ode mnie tej pomocy - poma-
gam takze sobie". 

Justyna, 18 lat 
* * * 

„Podj?lam si? Duchowej Adopcji 
dziecka nie narodzonego, poniewaz je
stem przeciwna aborcji. Postanowilam 
zaadoptowac duchowo jedno dziecko, 
poniewaz moja mama stracila dwojk? 
dzieci, gdy byla w osmym miesiqcu ciq
zy, i wiem, jak jest to bolesne dla rodzi
cow dziecka nie narodzonego. Rodzice, 
ktorzy decydujq si? na aborcj?, nie zdajq 
sobie sprawy z tego, jakie to b?dzie dla 
nich bolesne po pewnym czasie. Chciala-
bym, aby takich przypadkow bylo jak 
najmniej, a nawet - jesli to mozliwe -
wcale, i zeby wszyscy ludzie mogli si? 
cieszyc tak wspanialq chwilq, jakq sq na-
rodziny dziecka". 

Malgorzata, lat 17 

„W s'wiecie, w ktorym dominujq 
przemoc, strach, l?k, a wartosc zycia 
ludzkiego stawiana jest pod znakiem za-
pytania - zostala otworzona przed mlo
dziezq nowa droga, dzi?ki ktorej moze
my przynajmniej w malym stopniu na-
prawic bl?dy doroslych. Ta droga winna 
doprowadzic nas do lepszego poznania 
nas samych oraz lepszego zrozumienia 
przykazah Bozych, w sposob szczegolny 
przykazania «Nie zabijaj». Zycie, ktore 
otrzymalismy od Boga, mamy tylko jed
no i powinnismy je chroruc, zarowno 
swoje wlasne, jak i swoich bUskich. Du
chowa Adopcja pozwala nam zaopieko-
wac si? nie narodzonq istotq, by do chwi
l i przyjscia na swiat czula si? bezpieczna 
i potrzebna". 

Michal, 19 lat 

* * * 

„Modlqc si? przez dziewi?c miesi?cy 
mog? uratowac jedno pocz?te dziecko. 
Uwazam, ze jest to pi?kne dzielo i nie 
wymaga wielkiego wysilku, jesli si? ko
cha. Odmawiana codziennie modlitwa 
nie jest wielkim ci?zarem. Swiadomos'c, 
ze mog? pomoc komus, kto nie moze 
wykrzyczec swego bolu, napawa mnie 
optymizmem. Sam Jezus powiedzial 
przeciez, ze jesli pomozemy jednemu 
z tych najmniejszych, to tak, jakbysmy 
Jemu samemu pomogli. Wydaje mi si? 
wi?c, ze przez Duchowq Adopcj? staj? 
si? bardziej wartosciowq chrzescijankq". 

Magdalena, 18 lat 

* # * 

„Przez przynaleznosc do Ruchu Du
chowej Adopcji czuj? si? bardzo potrzebna 
i dowartos'ciowana, ale przede wszystkim 
czuj? si? bardzo szcz?sliwa, poniewaz b?-
dqc szarym, zwyklym czlowiekiem, mog? 
uratowac komus' zycie, tym bardziej, ze 
jest to bezbrorme, malenkie dziecko. Mo
dhtwa za to nie narodzone dziecko stala si? 
dla mnie radosciq i pragnieniem serca, 
a takze umocnila i pogl?bila jeszcze bar
dziej mojq wi?z z Bogiem". 

Beata, 17 lat 
oprac. s. Monika Banaszak 
(za: „Niedziela", nr 7/2000) 

Rozmawiajqc z mlodziezq, ktora 
podj?la Duchowq Adopcj?, wiele razy 
uslyszalam: „Przyjmowalismy Duchowq 
Adopcj? z rados'ciq. Potem, w trakcie 

odmawiania modlitw, zacz?lismy si? za-
stanawiac nad tym, jak wyglqda to «na-
sze» malenkie dziecko. Do tej pory wy-
dawalo nam si?, ze plod w 3-4 miesiqcu 
ciqzy to zlepek komorek, bezksztaltna 
masa, ktorq mozna wyrzucic, bo przeciez 
to jeszcze nie jest czlowiek. Wiemy te
raz, ze dziecko pod sercem matki jest juz 
czlowiekiem". 

Duchowa Adopcja jest tez wspania-
lym przygotowaniem do Sakramentu 
Malzenstwa, odpowiedzialnego rodzi
cielstwa, prawdziwej milosci. Dla mlo
dych trzeci warunek - dobry uczynek -
jest wielkim dobrodziejstwem. 

„Cz?sto ze znajomymi rozmawiali-
smy o rozwoju pocz?tego zycia, o tym 
jaki przyjqc do niego stosunek. Bylo to 
dla nas ogromnym darem, poniewaz mo
dlitwa, ktorq odmawialis'my stala si? dla 
nas obronq przed zlem, grzechem, ktore 
z takq silq atakujq kazdego mlodego 
czlowieka. Modlitwa oraz to, co si? za 
niq kryje: moc i pot?ga Boga, doprowa-
dzily nas w czystosci do Sakramentu 
Malzenstwa, za co jestesmy ogromnie 
wdzi?czni. Mozemy teraz oczekiwac na 
wlasne dziecko, ktore nam zostanie po-
wierzone, a potem wychowywac je 
zgodnie z nakazami Ewangelii". 

H. Ch. 

APEL DO CZYTELNIKOW 
Drodzy Czytelnicy! 
Zach?camy Was do nadsylania pod ad

resem redakcji tekstow i zdj?c dotyczqcych 
indywidualnej dzialalnosci osob swieckich 
i kaplanow zaangazowanych w Waszych 
parafiach w obron? zycia. Z zainteresowa-
niem b?dziemy przyjmowac informacje 
o inicjatywach zwiqzanych z obronq zycia, 
szczegolnie nie narodzonych, oraz swia-
dectwa dotyczqce Duchowej Adopcji. B?-
dziemy je pubhkowac w „Sluzbie Zyciu" 
na stronach ,L>uchowa Adopcja Dziecka 
Pocz?tego". Oprocz podstawowych infor-
macji dotyczqcych tematyki zwiqzanej 
z Duchowq Adopcj q pragniemy takze za-
mieszczac tu materialy dotyczqce dzialal-
nos'ci parafialnych i diecezjalnych os'rod-
kow obrony zycia w Polsce. 

Strony Duchowej Adopcji redagujg: Halina 
i Czeslaw Chytrowie, Maryla Gluszak, 
0. Stanislaw Jarosz, o. Ignacy R^kawek, 
0. Efrem Osiadly, ks. Franciszek Kolacz 
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0 wiare, ze Bog jest zyciem i pragnie 
napetniac ziemi^ ludzmi, 
w ktorych jest Jego obraz 

Intencja Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczftych Dzieci na maj 2000 r. 

unktem wyjscia jest podstawowy 
zamysl Boga, wyrazony w slo-
wach skierowanych do piew-

szych ludzi, pierwszych rodzicow. Bog po
wiedzial do nich: „Bqdzcie plodni i roz-
mnazajcie si?, abyscie zaludnili ziemi? 
i uczynili jq sobie poddanq" (Rdz 1, 28). 

Bog wypowiada te slowa do tych, kto
rych stworzenie bylo aktem szczegolnej 
milosci. Stworzenie pierwszych ludzi po-
przedza bowiem postanowienie: 
„Uczynmy czlowieka na Nasz ob
raz i podobnego Nam (...) Stworzyl 
wi?c Bog czlowieka na swoj obraz, 
na obraz Bozy go stworzyl: stwo
rzyl m?zczyzn? i niewiast?" (Rdz 1, 
26-27). 

Ludziom stworzonym jako Jego 
odblask dal Bog polecenie plodno-
sci i zaludniania ziemi. Bog zycia 
daje je, powoluje do niego rozne 
istoty. Wsrod nich zas' szczegolnq 
milosciq darzy czlowieka, ktoiy jest 
jego ziemskim obrazem, promie-
niem. „Czym jest czlowiek, ze o nim 
pami?tasz i czym - syn czlowieczy, 
ze si? nim zajmujesz? Uczyniles go 
niewiele mniej szym od istot niebie-
skich, chwalq i czciq go uwienczy-
les"' (Ps 8). 

Bog przede wszystkim chce za-
ludnic ziemi?, bo ludzie to Jego zy
we odbicie. Dlatego rodzqcy si? 
czlowiek jest szczegolnym dai'em 
Boga i powinien bye przyjmowany 
jako skarb. „Oto synowie (...) sq da
rem Pana, a owoc lona nagrodq" 
(Ps 127 [126]). Stqd tez slynne 
stwierdzenie sw. Ireneusza: „Chwa-
Iq Boga zywy czlowiek... ". 

Z tego powodu Sobor Watykan
ski I I z takim naciskiem mowi 
o podstawowej roli malzenstwa 
w sluzbie zyciu. „Malzonkowie 
wiedzq, ze w spelnianiu obowiqzku, 
jakim jest przekazywanie zycia i wychowa
nie, obowiqzku, ktory ttzeba uwazac za ich 
glownq misj?, sq wspolpracownikami milo-
s'ci Boga, Stworcy i jakby jej wyraziciela-
mi" (KDK, 49). 

Natomiast Jan Pawel 11 w ,J'amiliaiis 
consortio" pisze tak:, J'odstawowym zada
niem rodziny jest sluzba zyciu, urzeczy-
wistnianie w ciqgu dziejow pierwotnego 
blogoslawiehstwa Stworcy: przekazywanie 
- poprzez rodzenie - obrazu Bozego z czlo
wieka na czlowieka" (FC, 28). 

Chcialoby si? powiedziec do mlodych 
ludzi, do malzonkow i wszystkich, kto
rych Bog wzywa do rodzicielstwa: poczuj-

cie ojcowskie serce Boga, ktory chce si? 
dzielic sobq, swojq milosciq, swoim zy
ciem. Zezwolcie, aby uczynil was swoimi 
narz?dziami, osobowymi, odpowiedzial
ny mi, kochajqcymi i wielkodusznymi. 

Oczywiscie, pelna odpowiedz na to we
zwanie zalezy od wielu czynnikow, na 
przyklad od wlasciwej pohtyki prorodzin-
nej. Ale nie pozwolmy, aby hojnosc wobec 
zycia tylko od tego zalezala. Zauwazmy, ze 
ludzie bogaci czy zaraozni najcz?sciej nie 
decydujq si? na posiadanie wielodzietnych 
rodzin. Tymczasem ci biedniejsi majq hcz-
niejsze dzieci. 

Mozna roznie zyc. Dla dziecka rzeczq 
wazniejszq niz luksus materialny 
(mowil o tym m.in. Ojciec Swi?ty 
Jan Pawel I I podczas wizyty w Sta
nach Zjednoczonych) jest posiada
nie brata lub siostiy. Potwierdzajq to 
badania psychologiczne i pedago
giczne. 

Zawsze trzeba tez pami?tac 
0 tym, ze jesh przyjdzie na swiat 
dziecko, to pomoc dla niego i jego 
rodziny na pewno si? znajdzie. 
Udzielajmy pomocy indy widualnie: 
znajomym, sqsiadom, a przypadki 
szczegolne zglaszajmy parafii, Ca-
ritas albo do lokalnych organizacji 
obrony zycia. Pami?tajmy, ze po
moc rodzinom jest podstawowym 
obowiqzkiem paiistwa i instytucji 
spolecznych. Wskazane jest takze, 
aby parafie dzi?ki odpowiednim 
gmpom zajmujqcym si? dzialalno
sciq chaiytatywnq i prorodzinnq 
czuwaly nad organizowaniem stalej 
pomocy dla matek i malzehstw 
w tradnej sytuacji. Dla niektoiych 
rodzin, na przyklad gdy oboje doro-
sli nie pracujq czy nie majq prawa 
do zasilku, problemem moze bye 
juz utizymanie jednego lub dwojga 
dzieci. Miejmy oczy, serca i kiesze-
nie otwarte wobec takich potrzeb. 

Przede wszystkim prosmy o la-
sk? docenienia i umilowania zycia 
w Bogu, ktory sam jest Zyciem 
1 ktoiy pragnie powi?kszania si? ro

dziny swoich dzieci. Ta postawa spowodu
je wlasciwe dzialania i odpowiedzialne 
rodzicielstwo. 

ks. dr Franciszek Ptonka 
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„Wychowawca" zostal wpisany na list? 
czasopism zaiecanych przez MEN. 
Szkoly mogq go zaprenumerowac ze swoich 
funduszy lub z funduszu Komitetu 
Rodzicielskiego. Skorzysfaj z tej mozliwosci! 

Cena prenumeraty 1 egz. 

nacolyrok2000 - 48zt 
nap^roki i -24zl 

Prenumeraty dokonuje si^ wplacajqc 
odpowiedniq kwot^ no rachunek: 

Fundoqa „Zr6dlo'', Zokhd „Wychowawca" 
31-004 Krakow, ul. Smolensk 2 
BPH lll/O Krakow 
10601406-320000221017 
Redakcja: tel./fax (012) 423 23 24 

Wszystkim, ktorym nie jest 
olioj^tne wychowanie 

mfodego pokolenia, polecamy miesi^cznik 

WYCHOWAWCA 
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RAZEM 
CZY OSOBNO? 

1 

Autorlca ksiqzki - lekarz specjalista ginekolog-poloznik, 
wieloletni wykladowca w szkole rodzenia, wspoltworca od-
dzialu porodow rodzinnych przy szpitalu im. G. Narutowicza 
w Krakowie zebrala w tej ksiqzce doswiadczenia i wrazenia 
swoje oraz rodzicow, ktorzy zdecydowali si? na wspolny porod. 

Porody rodzinne, ktore sq zjawiskiem coraz czfstszym i co
raz powszechniejszym w Polsce, stanowiq nieraz dytemat ro
dzinny. Zbliza sif czas narodzin, podjfcie decyzji: RA
ZEM CZY OSOBNO? jest bardzo trudne. 
Najczfs'ciej odpowiedz jest szybka 
i zdecydowana: Nie! Nigdy! Tymcza
sem decyzja, czy rodzic razem czy nie, 
jest jednq z wazniejszych dla powif k-
szajqcej sif rodziny. Bywa, ze decyduje 
ona o dalszych losach np. rozpadajqce-
go sif malzenstwa, ktore scala wlas'nie 
wspolne przezycie porodu, ze tato, ktory 
malerikich dzieci boi sif jak ognia, bierze 
nowo narodzone dziecko na rfce jako 
pierwszy i . . . przestaje sif bac - wreszcie 
czuje sif OJCEM. 

Jak wazna jest obecnosc mfza przy 
porodzie, wiedzq te kobiety, ktore taki po
rod juz przezyly. Zwlaszcza te, ktore wcze
s'niej rodzily same i teraz odczuwajq rozni-
cf pomifdzy porodem „normalnym" a ro
dzinnym. 

„Najbardziej dominujqcym uczuciem, jakie 
ogamflo mnie, kiedy mqz zostawil mnie pod 

drzwiami porodowki, byla samotnos'c i zlos'c. Tak - zlos'c na mf
za, ze zostawil nmie samq. Przerazonq, zagubionq, nie wiedzqcq, 
CO mnie czeka. Poszedi sobie i nic go nie obchodzilo. Czekai na 
wiadomosc, czy jest syn czy corka. W tym momencie nienawi-
dzilam go z calej sily, a do oczu cisnfly sif Izy rozpaczy i bez-
silnosci" - napisala jedna z matek rodzqcych w sposob „normal-
ny", sama. 

Tego uczucia na pewno nie doswiadczajq matki przy poro
dzie rodzinnym. Stala obecnosc ojca gwarantuje opiekf i troskf 
ze strony mfzczyzny, ktory z pewnosciq ma co robic! Bynaj-
mniej nie jest tylko biemym widzem przypatrujqcym sif rodzq-
cej kobiecie. 

O tym, jaka jest rola ojca przy porodzie, co mowiq rodzice 
o wspolnych porodach dowiecie sif czytajqc tf pozycjf. 

Ponadto w ksiqzce: o naturalnych metodach plano
wania rodziny, karmieniu piersiq, rozwoju dziecka w to
nic matki, antykoncepcji i wielu innych zagadnieniach. 

Polecamy tf ksiqzkf wszystkim mlodym malzeri-
stwom oczekujqcym dziecka, szkolom rodzenia, po-
radniom rodzinnym. Dodatkowych walorow dodajq 
ksiqzce kolorowe zdjfcia ze szkoly rodzenia oraz 
oddzialu polozniczego i sah porodowej. 

Maria Szczawihska, Razem czy osobnol, 
Wydawnictwo AZ, Krakow 2000 

Cena: 18,00 zl 

Ksiqzka jest dostfpna w Ksif garni wy-
sylkowej s'w. Maksymiliana, ul. Miko
lajska 17, 31-027 Krakow (po wcze
sniejszym porozumieniu sif). Zamowie
nia mozna skladac telefonicznie: (012) 
423 23 24 od poniedziaiku do piqtku 
w godz. 9.30 - 15.00 lub pisemnie pod 
adresem Ksifgarni. 


