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A győzelem az ima által. Az Imahadjárat a Meg Nem Született
Gyermekek Védelmében 30-ik évfordulója
2010 október 12-én múlik el 30 év, amióta Lengyelországban
elkezdődött az Imahadjárat a Meg Nem Született Gyermekek
Védelmében. Az Imahadjárat, amely egy civilizációs áttöréshez
vezett - demokratikus körülmények között példátlan átmenethez
az abortusz „törvényességétől” a meg nem született gyermekek
jogi védelméig. Hogyan történt ez? Hogyan működtünk, a kommunista rendszer körülményeiben élve? Mi volt a siker forrása? A
válasz rövid és egyszerű: az imának köszönhetően történt!
Az osztrákok emlékeznek még a Rózsafüzérhadjáratukra,
amely a szovjet csapatok példátlan kivonásával a megszállt országukból végződött 1955-ben - a hidegháború tetőpontján.
De hiszen ebben az országban, ahol vagyunk, nem kell, hogy
emlékeztessem önöket a további győzelmekre, amelyket az
imádságnak köszönhetjük - emlékeznek itt a Lepanto történetére (1571) vagy a Velencei Köztársaság ellen irányuló török
támadás visszaverésére 1716-ban. Ezek a győzelmek egyértelműen a Rózsafüzerhadjáratoknak voltak köszönhetők.
A Hadjárat kezdete
Amikor 1980-ban Lengyelországban, a válság és a kommunizmus sötét éjszakája körülményei között, célunkért kitűztük magunk elé az abortusz törvény eltörlését, emberileg lehetetlennek
tűnt. Az akkoriban uralkodó rezsim propagálta az abortuszt és
megakadályozta a társadalmi vitát e tárgyban a médiában használt cenzúra által, azáltal, hogy tilos volt ebben a témában akármilyen újságot, az élet védelmét szolgáló bármilyen anyagot,
akár szórólapokat is kiadni. Emlékszem, mennyire illegális volt
több mint 10 darab fénymásolatot készíteni akármilyen nyomtatványról anélkül, hogy korábban a megfelelő kommunista hivatal
nem hagyta volna jóvá. Egy egyszerű pecsétet sem tudtam csináltatni egy, az evangéliumból származó idézettel megfelelő engedély nélkül! Az orvosok és ápolónők, akik megtagadták az abortusz elvégzését, elvesztették az állásukat. Azok a személyek, akik
előadták az Egyház tanításait e tekintetben, zaklatásoknak és
megfélelmítéseknek voltak kitéve. A nő, aki az orvoshoz fordult,
az első, terhességgel kapcsolatos vizitnél gyakran hallotta a kérdést: elvetjük, vagy megszüljük?
Ilyen körülmények között, egy maroknyi katolikus világi ember,
valóban csak néhány ember, aki a dr Wanda Półtawska – a Család
Pápai Tanácsának tagja által irányitott Családi Teológia Intézettel
és a krakkói érseki kúriával működött együtt, úgy döntött, hogy
éppen az imádsággal kezdi ennek a célnak a teljesitését.
Felhivás az imádságra
Egy évvel korábban, a Szentatya, II. János Pál pápa első zarándoklata szülőföldjére megerősitett minket. A pápa akkor Varsóban azt mondta: „Hagyd, hogy leszálljon a Lelked és megújítsa a föld arculatát, ezé a földé.” Lengyelországban mindenki
számára egyértelmű volt, mire gondolt - olyan volt, mint egy
pápai áldás a kommunista rendszer megdöntésére. Ugyanaz a
zarándoklat idejében alhangzottak azok a szavak is, amelyek
személyesen számomra a egyik legfontosabb dolog, amit valaha
hallottam életemben. A pápa azt mondta akkor: „Hadd hangzon
el erről a helyről, mindenki számára, aki itt vagy bárhol hallgat
engem, ez az egyszerű, de alapvető fontosságú pápai felhívás
az imádságra. És ez a legfontosabb felhívás. A legfontosabb üzenet!” (Kalwaria Zebrzydowska, 1979 június 7). A hadjárat meg-

dr. Antoni Zieba mérnök: „Győzelem az ima által”

szervezéséhez közvetlen ihletet adtak az Isten Szolgája, II János
Pál szavai: „És azt kivánom, és azért imádkozom állandóan,
hogy a lengyel család életet adjon, hogy hű legyen a szent élet
törvényehez” (Nowy Targ 1979 június 8).
Most, nem is elégedettség nélkül amiatt, hogy cenzúra nélkül közzétehetem ezeket a tartalmakat, felidézem ezeket
a szavakat a szervezetünk által készitett filmben, amely angol
nyelvre lett forditva.
Statisztikai adatok
Akkoriban a helyzet más volt. Ez egy nagyon nehéz helyzet
volt. Érdemes elképzelni, mennyire tragikusak voltak azok az
idők. Az alábbiakban a hivatalos statisztikák összefoglalása 1980-ban hivatalosan 138 000 abortusz volt évente, de valójában 3, 4-szer több. Vannak olyan igazolt tudományos munkáink, amelyek akár évi 600 000 abortuszt is emlitenek Lengyelországban azokban az időkben!
Regisztrált abortuszok száma Lengyelországban
Év

A terhességmegszakítások száma

1965

168 587

1970

148 219

1975

138634

1980

137 950

1985

135 564

1988

105 333

1989

82 137

1990

59 417

1991

30 878

1992

11 640

1993

777

1994

782

1995

559

1996

495

1997

3 047
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310
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151

2000

138

2001

124

2002

159

2003

174

2004

193

2005

225

2006

340

2007

322

2008

499
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A Hadjárat programja
Ezek a tragikus adatok megdöbbentők voltak, cselekvésre
szólítottak fel. De a leginkább a kommunista propaganda ereje
aggasztott minket, amelyen keresztül a közvélemény tájékoztatása az abortusz gonoszságáról nagyon alacsony volt. Ezért a Hadjáratunk első céljaként „a köztudat felébresztését a meg nem
született gyermekek gyilkolásának tekintetében és a társadalom érzékenyitését az élet értéke, valamint minden nemzett emberi élet iránti felelősség felé” tűztük ki magunk elé.
A második célt úgy fogalmaztuk meg: „ima az 1956 április
27-i törvény az ún. terhességmegszakitásról eltörlése és minden
nemzett gyerek az élethez való jogának elismerése szándékában”. A törvény, ha az összesített számot felidézzük, több mint
20 millió lengyel meg nem született gyermek halálát okozta.
Az első időszakban, a legintenzívebb 3 hónapos imában mintegy ezer ember imádkozott e cél érdekében szerte Lengyelországban. Ezek az emberek 3 hónapon keresztül, naponta vettek
részt a Hadjárat szándékára tartott Szentmisében, teljesen, az
áldozás elfogadásával együtt. További kétezer ember támogatta
őket, aki betegség vagy öregség miatt nem tudott részt venni
naponta a Szentmisében, felajánlva a szenvedésüket az élet
védelmének szándékában.
Három hónap intenzív imádságos kilövellés fejlett után elkészitettük a Hadjárat imádkozási programját, amelynek alapján
a résztvevők vállalták, egy éven keresztül: minden nap az élet
védelme szándékában imádkozni, havonta egyszer hétköznap
résztvenni a Szentmisében, elfogadva a szentáldozást ebben a
szándékban (a betegek, akik nem tudnak részt venni a szentmisén, a szándékban egy napi szenvedésüket ajánljanak fel).
A Hadjáratban való részvétel feltételei a mai napig érvényesek.
Mintegy 100 ezer részvételi jelentkezés érkezett az ország
minden tájáról. Ugyanakkor a Hadjárat több tagja folytatott prolife tevékenységet olyan módszerekkel, amelyek akkoriban rendelkezésre álltak. A kiadványok és tüntetések teljesen be voltak
tiltva. Mit tehettünk? Főleg a katolikus egyház struktúráin belül
működni. A templomok, hittan termek területe afféle exteritoriális területnek számitott az akkori Lengyelországban. A templomokban kiállításokat állitottunk fel, a Nyugatról „csempé-

Milyen volt ennek az imádságnak a hatása?
A válasz: nagy. Szeretném röviden néhány szám jelentését
elemezni. Ami a fő lengyel siker, az nem az életvédelmi törvény, amely, itt kell, hogy hangsúlyozzuk, elengedhetetlen -, de
a köztudat megváltozása. Az igazság, annyira kényelmetlen
mindazok számára, akik az életet védő törvényben a katolikus
egyház, vagy más „középkori intézmények” által a társadalomra
kényszeritett korlátozásokat szeretnének látni (Önök is ismerik
ezt a retorikát, ugyanaz mindenhol, mert az ellenkezőknek valójában nincs több érvük) a terhességmegszakitások számának
csökkentésében vehető észre, éspedig még a jogszabályi tilalom
bevezetése ELŐTT. A folyamat sorrendje a következő volt - a
köztudat és a politikusok megváltoztatása, és csak utána a jogszabály. A rendszerváltás és társadalmi vita kezdete hozzájárult
ahhoz, hogy az abortuszok száma 80 000-re esett vissza - a mindössze 9 évvel korábbi 138 000-ről! A következő évek, olyan
eseményekkel, mint a Szolidaritás Kongresszusának életvédő
nyilatkozata (1990), az orvosi etikai kódex, amelyben meg van
fogalmazva az emberi élet védelme a fogantatástól kezdve
(1991) valamint az egyre demokratikus elvek alapján folytatott
vita mind hozzájárultak ahhoz, hogy a törvény elfogadását megelőző évben már csak 11 640 abortuszt regisztráltuk - tehát
majdnem tizenkétszer kisebb számot, mint az 1980-ból való!
És csak ezután a bevezetés után mutathatom be Önöknek
a lengyel életvédő törvényt - azt a törvényt, amelynek a lengyel
szenátusban csak egy szavazat előnyével lett elfogadva! Az
1993 január 7-i törvény megtiltja a terhességmegszakitást,
3 esetet kivéve (ha az anya élete vagy egészsége veszélyben
van, ha a magzat visszafordíthatatlanul és súlyosan károsulva
van, vagy ha fenáll az alapos gyanú, hogy a terhesség
bűncselekmény eredménye). A törvény nem szab ki semmiféle
büntetést a terhességet megszakitó nőknek, csak az orvosnak.

A törvény érvényben létének hatásai a és támogatása a társadalomban
Hangsúlyoznom kell, hogy Lengyelországban nincs stabil
helyzet. Arról, hogy a törvény veszélyben van, nemcsak az egymást követő posztkommunista politikusok újabb és újabb
fenyegetései tanúskodnak. Nos, 1996-ban egy évre eltörölték
ezt a törvényt, szerencsére
vissza lett állítva, mert az
Alkotmánybíróság megállapította, hogy az abortuszpárti módosítás ellentétben
áll a Lengyel Köztársaság
alkotmányával. Ez a fájdalmas 1997-ik év azonban
egy további bizonyíték a
köztudat átalakulására - az
egy évig tartó „kivánságra”
végzett legális abortusz
időszakában 3047 terhességmegszakitásra került sor
hazánkban. Ez kulcsfontosságú bizonyíték arra, hogy
manapság lengyel nők nem
akarnak már tömegesen
abortuszt végeztetni, mert
hazánkban radikálisan megnőtt a meg nem született
gyermek iránti tisztelet és
az a tudat, hogy minden
emberi élet a fogantatás
pillanatával kezdődik.
A Lengyelországban regisztrált terhességmegszakitások száma a 1965-2008 közötti években.
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Hasonló következtetéseket lehet levonnia közvélemény-kutatási központok által szolgáltatott adatok elemzéséből. A CBOS
véleménykutató intézet egymást követő jelentéseiből kiderül,
hogy a közvélemény ellenállása az abortusz jelenségével szemben több százalékponttal nőtt az elmúlt 20 évben: mintegy 35%
szintről 1991-ben 50%-os szintre 2010-ben. A lengyel parlament
által elrendelt hivatalos úgynevezett társadalmi konzultációk során, a törvény megszavazását megelőzően 1991-ben a Szejmbe
állampolgáraink 1 710 976 írásos véleménye érkezett - ebből 89%
támogatotta a meg nem születettek életének jogi védelmet, és
csak 11%-a az élethez való jog ellen volt.
2007-ben nem sikerült pontositani a Lengyel Köztársaság alkotmányának 38 cikkét, amely védi az ember életét, a következő
szavakkal való kiegészitése által: „A fogantatástól a természetes
halálig.” A politikusok csalódást okoztak, de egy, ugyanebben az
évben országszerte rendezett felmérés szerint a lengyelek 53%-a
az emberi élet védelmének alkotmányos megerősítése mellett
volt, és mintegy 33% ellen. A Szejm kancelláriájába több mint
506.000 polgár aláírása érkezett be a javasolt alkotmánymódosítás mellett, és csak kevesebb, mint kétezer ellene.
Egy nemrégiben készült CBOS jelentésben a következőket
olvashatjuk: „Az elmúlt években csökkent az abortusz jog támogatása, ha a nő nehéz, személyes helyzetben van (15 ponttal
2002-től), vagy egyszerűen csak nem szeretne, hogy gyereke legyen (9 ponttal 1999 óta).” A korlátozások nélküli abortuszt jelenleg csak a válaszadók 5%-a támogatja - ez derül ki a GfK Polonia felméréséből (idézet: „Rzeczpospolita” 2010.03.20). Az
OBOP 2003-as adatai viszont 81% támogatja a meg nem született
gyermekek jogi védelmét (50% „igen”, 31%-a „inkább igen”).
Ezek a számok nem lepnek meg minket. A törvény ugyanis
maga is védelmezi saját magát. Nem csak a meggyilkolt meg
nem született gyermekek számának drámai csökkenését okozta,
hanem egyéb pozitív társadalmi hatásokkal is együtt jár.
A Lengyelországban regisztrált terhességmegszakitások
száma az okok szerint

Év

az anya élete
vagy egészsége
veszélyben van

A prenatális
vizsgálatok
eredményeként

Ha fennáll
a gyanúja, hogy
a terhesség
bűncselekmény
eredménye
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A táblázat azt mutatja, hogy a legtöbbabortuszt a gyermek
betegsége miatt végeznek. Ez kihívást jelent számunkra, hogy
a fogyatékkal élő gyermekek társadalmi elfogadottságának
növekedésére törekedjünk, beleértve a még meg nem született
gyermekeket is. Tisztában kell lennünk azzal, hogy ezek a szá-
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mok nem mutatják a teljes igazságot az abortuszok számáról
Lengyelországban. Természetesen létezik egy földalatti abortuszvégző hálózat, de ez nem annyira nagy, mint ahogy ezt az
abortuszpárti oldal propagálja, amely évente mintegy 200 ezer
illegális abortuszról beszél. Ez a szám egyszerűen abszurd. Megbízható szakértői becslések szerint az illegállisan végzett
műtétek száma évi 7-14.000 (a részletes jelentés ennek tekintetében: www.pro-life.pl, tab: Tanulmányok).
Az abortuszok számának csökkentése mellett, 1993 óta javul
a nők reproduktív egészsége (csökken a női halálesetek száma,
amelyek a terhességgel, szüléssel és a gyermekággyal kapcsolatosak), javul a nők prokreativ tudata (egyre kevesebb a kiskorú anya), csökken a csecsemőhalandóság. A törvény érvényben létének pozitív hatásai közé kell, hogy soroljuk a gyerekek
gyermekágyi halálozás arányának csökkenését is.
Előrejelzések, amelyek nem váltak valóra
Az alábbi táblázat ellenérvek összeállitása a társadalom
„ijesztésével” szemben, amelyben az abortusz hívei a megfogamzott gyermekek gyilkolása megtiltásának állítólag veszélyes
következményeit adják elő.
Kifogások a törvény ellen,
amelyek az elfogadása közben voltak előterjesztve

Valós helyzet

1. Drasztikusan növekedni
fog a gyermekgyilkosságok
száma.

A gyermekgyilkosságok száma
csökkent (1992-ben 59 volt, 2002ben: 28, 2003-ban: 25, 2009: 28).

2. Drasztikusan növekedni
fog a kitett gyerekek
száma.

A halálos kimenetelű gyerekkitételek száma 1991-ben 1 volt,
1992 - 0, 2003-ban: 0, 2009 — 5.
Csökken a nem egészségügyi
okokból kórházban elhagyott
csecsemők száma - 2002 - 1018,
2006-826, 2008 - 775.

3. A börtönök megtelnek
nőkkel, akiket abortuszért
itélnek el.

Az 1993-as törvény nem szab ki
semmiféle büntetéseket a nőkre,
akik alávetettek magukat a terhességmegszakitásnak, csak az
egészségügyi személyzetre.

4. A kórházak megtelnek
nőkkel, akik megpróbálják
illegálisan primitív körülmények terhességmegszakitást végeztetni.

A terhesség, szülés és gyermekágy okozta halálesetek száma
a nőknél 1991-ben 70, 2002-ben:
26, 2004 — 23, 2006 — 21, 2007
— 11. A törvény érvényben
létének öbb mint 17 éve alatt
csak egy nő halt meg egy illegális
abortusz miatt.

5. Az anyaságra „kényszerült” nők megélhetési lehetőségek és egyéb segítség
nélkül maradnak.

Az egyedülálló anyáknak szánt
házak változatlanul rendelkeznek szabad helyekkel. Mégis,
egyre több új otthon és számos
„élet ablaka” jön létre.

6. Kiskorú lányok tömegesen lesznek anyák.

A születések száma a 19. év alatti korosztályhoz tartozó anyáknál
csökken (1990-ben a szülő nők
8%-át képezték, 2002-ben - 6,8%,
2003-ban - 6,4%, 2004-5,75, 2008
- 5,1%).

7. Növekedni fog a spontánnak minősült vetélések
száma, amelyeket valójában a nők provokálták.

A vetélések száma stabil marad
(1991-ben számuk elérte az 55
992-t, 2002-ben: 41 707, és
2009-ben: 47 323).

Forrás: a Minisztertanács jelentése az 1993.01.07-i törvény végrehajtásáról
a 2001-2008 1993 években, Rendőrfőkapitányság, Egészségügyi Minisztérium
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Hadjárat - a folytatás
2005-ben, az emlitett társadalmi változásokra való tekintettel, kifejlesztettük egy új Hadjárati programot, amely jobban
felel meg a mai helyzetnek.
Először: egy hálaadó imát fogunk vezetni hálában a nagy
jóságért, amely már megtörtént. Két további fohászkodó
célunk is van: a meg nem született emberi élet, a betegek,
az idősek tiszteletének további növekedése tekintetében valamint a precizen fogalmazott minden emberi élet jogi védelmének bevezetése érdekében a fogantatástól a természetes
halálig (A Lengyel Köztársaság alkotmánya 38. cikkének kiegészitése).
Ezen tapasztalatok alapján épült fel világszerte a World Prayer for Life, amelyhez mindannyiukat felhivom. Kérjük, ismertessék meg magukat az anyagainkkal ebben a témában ezen a honlapon: www.world-prayer-for-life.org. Mottója a II János Pál szavai,
amelyeket az „Evangelium Vitae” enciklikában megfogalmazta:
„Sürgősen szükségünk van egy nagy imádságra az életért, amely
az egész világot áthatolja” (100 sz.).
Az ifjúság oktatása
Lengyelországban több éve folyik „az oktatás a családban
való élethez”, amely valójában az A-tipusú szexuális nevelés
végrehajtása az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia osztál-

yozása szerint. Az A típus az absztinencia, házasság előtti önmegtartóztatás és a házastársi hűség szellemében való nevelés,
amely „nemet” mond a reklámnak és a fogamzásgátlás terjesztéséhez.
Két nyugati országgal összehasonlitva: Svédországgal és az
Egyesült Királysággal, ahol a B-típusú szexuális nevelés folyik
(élettan tanítása etikai szabályok nélkül és a fogamzásgátlók
tömeges és ingyenes terjesztése fiúk és lányok között, abortusz
lehetővé tétele szülők tudósitása nélkül) Lengyelországban ennek eredményeképpen mintegy 1-40 abortusz évente a 19. éves
alatti lányoknál. A 9-milliós Svédországban évente mintegy 6,5
ezer abortuszt végeznek kiskorúaknál, az Egyesült Királyságban
pedig (ahol a diákok száma is hasonló, mint Lengyelországban 1,8 millió 1,5 millióval szemben) - évi 43 000 szülés 20 év alatti
brit nőknél. Összehasonlításképpen, Lengyelországban ez a szám
21 ezer szülő nő a 19. év alatti korosztályban.

dr. Antoni Zieba mérnök, Krakkó, Lengyelország
az Imahadjárat a Meg Nem Született Gyermekek
Védelmében és World Prayer for Life társ-alapítója
a Lengyel Emberi Életvédők Egyesületének elnöke

Az Imahadjárat a Meg Nem Született Gyermekek
Védelmében programja
„Amit egynek ezen legkisebbek közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek.”
(Mt 25, 40)
„Sürgősen szükségünk van egy nagy imádságra az életért, amely az egész világot áthatolja.”
(II. János Pál pápa, EV, 100 sz.)
Az emberi élet védelme művének nyújtott kegyek nagyságáért jaró hála szellemében, bízva a
Háromságban Egyetlen Isten Mindenhatóságában és a Szűzanya erőteljes közbenjárásában imádságot ajánlunk a következő szándékokban:
- Hálaadó: a nagy jóságért, amelyet tapasztaltuk, különösen: a gyermekek megmentéséért, az
anyák és az apák valamint az egészségügyi szakemberek lelkiismeretének megmentéséért, a jogGyerek, kb.
szabályozás bevezetéséért, amely védi a meg nem születettek életet,
3,5 hónappal a fogamzás után.
Ábra Andrzej Zachwieja.
- fohászkodó: a meg nem született emberi élet, a betegek, az idősek tiszteletének to vábbi növekedése tekintetében,
- fohászkodó: az emberi élet jogi védelmének bevezetése érdekében a fogantatástól a természetes halálig a Lengyel Köztársaság alkotmányába.
A Hadjárat résztvevője vállalja, hogy imádkozni fog egy éven át az emlitett szándékokban:
- naponta elmondva a saját maga által választott imát, mint például a Litániát Szűzanyához, a Rózsafüzér tízeseit;
- havonta egyszer részt véve hét közben a Szentmisében a szentáldozás elfogadásával. Betegek és idősek, akik nem tudnak
részt venni a Szentmisében, kérjük, ajánlják fel egy napi szenvedésüket az élet védelmének szándékában.
Szeretettel meghivjuk az ima felvételéhez.
A szervezők nevében:
Stanislaw Maslanka - a Hadjárat egyházi asszisztense, dr. Adam Kisiel mérnök, dr. Beata Trzcińska, dr. Antoni Zieba mérnök

Az Imahadjárat a Meg Nem Született Gyermekek Védelmében
Franciszkańska utca 3, 31-004 Krakkó
www.krucjata.org, e-mail: modlitwa@krucjata.org

dr. Antoni Zieba mérnök: „Győzelem az ima által”
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