
World Prayer for Life
Œwiatowa Krucjata Modlitwy w obronie ¿ycia cz³owieka

Œwiadomi ogromu z³a, jakiego dokonano w œwiecie – milionów zamachów na ¿ycie
cz³owieka: aborcji, eutanazji, manipulacji genetycznych; dostrzegaj¹c ró¿norakie wspó³-
czesne zagro¿enia ¿ycia cz³owieka; ufaj¹c mocno w Mi³osierdzie i Wszechmoc Trójjedy-
nego Boga: Boga Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego oraz potê¿ne orêdownictwo Najœwiêtszej
Maryi Panny; rozpoczynamy 13 paŸdziernika 2007 roku, w dziewiêædziesi¹t¹ rocznicê
Objawieñ Fatimskich w Œwiatowym Centrum Kultu Mi³osierdzia Bo¿ego w Krakowie-
-£agiewnikach sta³¹ modlitwê w intencjach: 

– przeb³agania Mi³osiernego Boga za odrzucony dar ¿ycia, 
– wzrostu szacunku dla ¿ycia ka¿dego cz³owieka od poczêcia 

a¿ po naturalny kres, 
– zapewnienia w ustawodawstwach wszystkich krajów bezwarunkowego 

prawa do ¿ycia ka¿demu cz³owiekowi od poczêcia do naturalnej œmierci. 

Naszymi codziennymi modlitwami bêd¹: dziesi¹tek Ró¿añca Œwiêtego oraz Ko-
ronka do Mi³osierdzia Bo¿ego. Modlitwê wspieraæ bêdziemy – w miarê mo¿liwoœci –
czynami mi³osierdzia i apostolstwem na rzecz obrony ¿ycia. 

Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o w³¹czanie siê
w to dzie³o modlitewne oraz propagowanie go swoich œrodowi-
skach. 

Niech ta modlitwa bêdzie nasz¹ odpowiedzi¹ na s³owa S³ugi
Bo¿ego Jana Paw³a II zapisane w encyklice „Evangelium vitae”:
„Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za ¿ycie, przenikaj¹ca ca³y
œwiat” (EV, nr 100). 

Nie wyznaczamy ¿adnych ram czasowych dla uczestników
tej modlitwy; niech ka¿dy obroñca ¿ycia sam roztropnie zdecydu-
je, jak d³ugo pragnie uczestniczyæ w tym modlitewnym dziele.   

„„PPiillnniiee ppoottrrzzeebbnnaa 
jjeesstt wwiieellkkaa mmooddlliittwwaa zzaa ¿¿yycciiee,, 
pprrzzeenniikkaajj¹¹ccaa ccaa³³yy œœwwiiaatt”” 
JJaann PPaawwee³³ IIII ((EEVV,, nnrr 110000))..
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Dzień 1. Życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. W tej chwi−
li zostają określone takie cechy dziecka, jak: płeć, kolor oczu, włosów
i skóry, tendencja do wysokiego lub niskiego wzrostu, krzepkie zdrowie
lub skłonność do pewnych chorób. 

Dzień 21. Zaczyna bić serce dziecka, kształtuje się mózg. 

Tydzień 6. Tworzy się szkielet dziecka. Funkcjonują już nerki, płuca,
wątroba i serce. Rejestruje się już fale elektromagnetyczne wysyłane
przez mózg człowieka. 

Tydzień 9. Dziecko odczuwa ból już niemal całą powierzchnią ciała. Re−
aguje na ból jak dorosły człowiek – odsuwa się od źródła bólu, przesu−
wa w tył, gwałtownie rusza rękami i nogami, wykrzywia twarz. 

Tydzień 10. Działają wszystkie organy. Ukształtowały się nóżki i rączki.
Na palcach rąk wykształciły się linie papilarne. Dziecko reaguje na bodź−
ce zewnętrzne, odczuwa ból. Dalszy rozwój polega jedynie na doskona−
leniu pracy istniejących już narządów i wzroście człowieka. 

Tydzień 12. Dziecko potrafi podkurczać nogi, obracać stopy i prosto−
wać palce u nóg, zaciskać piąstkę, marszczyć brwi. Wykazuje w swoim
zachowaniu i budowie indywidualne cechy; odczuwa i reaguje na stany
emocjonalne matki. Funkcjonują już wszystkie narządy: i tak np. wątro−
ba wytwarza żółć, trzustka – insulinę, a przysadka mózgowa – hormon
wzrostu. Dziecko osiąga około 9 cm wzrostu i 30 g wagi. 

Tydzień 16. Dziecko wykonuje ok. 20 tysięcy ruchów w ciągu dnia,
które można zaklasyfikować do kilkunastu schematów ruchowych.
Serce przepompowuje dziennie ok. 30 litrów krwi. Dziecko jest już
wrażliwe na smak wód płodowych. Im słodsze wody, tym dziecko
wolniej je połyka, dokładniej smakując, a jego serce bije szybciej. 

Tydzień 17. Dziecko ćwiczy ruchy ssące warg. 

Tydzień 20. Dziecko nabywa umiejętności funkcjonowania w dwóch
stanach: czuwania i snu. Matka może stwierdzić, że dziecko śpi, ma
czkawkę, kopie czy przeciąga się po spaniu. 

Tydzień 24. Między 70 tysiącami komórek tkanki mózgowej wielkości
łepka od szpilki istnieje 124 miliony połączeń. Około 50 proc. dzieci
w tej fazie rozwoju reaguje na silny dźwięk opóźnioną reakcją przestra−
chu. 

Tydzień 26. Przedwcześnie urodzone dziecko jest już w stanie przeżyć.
Reaguje wzmożonymi ruchami na nagłe oświetlenie brzucha matki. 

Tydzień 40. Rodzi się dziecko – po 9 miesiącach życia w łonie matki,
osiągnąwszy ciężar ciała około 3500 g i wzrost około 54 cm. 

oprac. dr n. med. Józefa Deszczowa
Zdjęcia: A. Zachwieja

Rozwój dziecka od poczęcia

11 tygodni

3,5 miesiąca

5 miesięcy



Modlitwa orężem 
obrońców życia 
człowieka

Wiek XX i pocz¹tek XXI to okres niekoñcz¹-
cych siê masowych zamachów na ¿ycie ludzkie:
I wojna œwiatowa, II wojna œwiatowa ze szczególn¹
zbrodni¹ Holocaustu, zbrodnicze rewolucje komu-
nistyczne, masowa aborcja, eutanazja, terroryzm. 

Masowe zabijanie poczêtych dzieci rozpoczê-
³o siê w ubieg³ym stuleciu, po „legalizacji” zbrodni
aborcji przez komunistycznego ludobójcê W. I. Le-
nina w Zwi¹zku Sowieckim w 1920 roku. 

Drugim przywódc¹, który zalegalizowa³ czê-
œciowo zabójstwo nienarodzonych, by³ ludobójca
Adolf Hitler. Ten zbrodniarz w 1936 roku wprowa-
dzi³ w III Rzeszy „prawo” zezwalaj¹ce na zabijanie
chorych czy obarczonych wadami dzieci nienaro-
dzonych; w hitlerowskiej III Rzeszy zaczêto maso-
wo praktykowaæ zbrodniê eutanazji... 

II po³owa XX wieku przynios³a legalizacjê
zbrodni aborcji w wielu krajach... 

Zestawmy liczby: 
– I wojna œwiatowa – 10 milionów ofiar, 
– II wojna œwiatowa – 55 milionów ofiar, 
– wojna z nienarodzonymi – miliard ofiar. 
Ta wojna trwa i ka¿dego roku przybywa kolej-

nych 50 milionów zabójstw poczêtych dzieci, co
oznacza, ¿e obecnie ka¿dego dnia pozbawia siê
w okrutny sposób ¿ycia codziennie oko³o 140 ty-
siêcy nienarodzonych ludzi, oznacza to wiêksz¹
liczbê ofiar ni¿ ³¹czna liczba zabitych w atakach
atomowych w Hiroszimie i Nagasaki. 

Sumienie ludzkoœci – licz¹cej dzisiaj oko³o
6 miliardów osób – obci¹¿a zbrodnia jednego
miliarda zabójstw.  

W tym szczególnym miejscu, w œwiatowym
Centrum Kultu Mi³osierdzia Bo¿ego, w Krakowie –
£agiewnikach, œwiadomi ogromu win a tak¿e po-
têgi Mi³osierdzia Bo¿ego, nie popadamy w zw¹t-
pienie, nie tracimy nadziei, ale z ufnoœci¹ wo³amy:
„„JJeezzuu,, uuffaamm TToobbiiee””.. 

Niech mi wolno bêdzie tu w tym miejscu, na
II Œwiatowym Kongresie Modlitewnym dla ¯ycia,
wobec obroñców ¿ycia z 23 krajów, z wszystkich
kontynentów, przytoczyæ s³owa œw. Paw³a – Apo-
sto³a Narodów: 

„Gdzie jednak wzmóg³ siê grzech, tam jesz-
cze obficiej rozla³a siê ³aska, aby jak grzech za-
znaczy³ swoje królowanie œmierci¹, tak ³aska
przejawi³a swe królowanie przez sprawiedliwoœæ
wiod¹c¹ do ¿ycia wiecznego przez Jezusa Chry-
stusa, Pana naszego” (Rz 5, 20–21). 

Niech nas nie przera¿a straszliwe ¿niwo
antykultury œmierci, chciejmy dostrzec oczyma
wiary ogrom £aski Jezusa Chrystusa, która „cze-
ka” na tych, którzy z Pomoc¹ Bo¿¹ podejm¹ zma-
gania o obronê ¿ycia cz³owieka. 

Widzimy ogrom zbrodni i jesteœmy pewni mo-
c¹ naszej wiary, ¿e jest nam, ka¿demu z nas,
przygotowany ogrom £aski Wszechmocnego Bo-
ga do eliminacji tego straszliwego z³a. 

Pan Jezus powiedzia³:
„Proœcie a bêdzie wam dane; szukajcie a znaj-

dziecie; ko³aczcie, a otworz¹ wam” (Mt 7, 7); 
„Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie

siê wam, tylko wierzcie, ¿e otrzymacie” (Mk 11, 24); 
Aposto³ Œw. Jan zapisa³:
„Ufnoœæ, któr¹ w Nim pok³adamy, polega na

przekonaniu, ¿e wys³uchuje On wszystkich na-
szych próœb zgodnych z Jego wol¹” (1J 5, 14). 

Czy¿ ktokolwiek z nas mo¿e w¹tpiæ, ¿e nasze
proœby, modlitwy o ochronê ¿ycia cz³owieka nie
s¹ zgodne z wol¹ Bo¿¹? 

(fragmenty wyst¹pienia Antoniego Ziêby 
na II Œwiatowym Modlitewnym Kongresie dla ¯ycia, 

12 paŸdziernika 2007 w Krakowie £agiewni-
kach, po którym przyjêto program 

Œwiatowej Krucjaty Modlitwy)

Trzeba siê zawsze modliæ, a nigdy nie ustawaæ (por. £k 18, 1), powiedzia³
Pan Jezus. Módlcie siê i kszta³tujcie poprzez modlitwê swoje ¿ycie. Niech z tego
miejsca do wszystkich, którzy mnie s³uchaj¹ tutaj albo gdziekolwiek, przemówi
proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najwa¿-
niejsze. Najistotniejsze orêdzie!

Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II (Kalwaria Zebrzydowska, 7 czerwca 1979) 

Niech ka¿dy, zale¿nie od swych mo¿li-
woœci, umiejêtnoœci i kompetencji, czuje siê za-
wsze pobudzany do mi³owania ¿ycia i s³u¿enia
mu, od jego pocz¹tku a¿ po naturalny kres. Jest
bowiem zadaniem wszystkich przyjmowanie
¿ycia ludzkiego jako daru, który nale¿y szano-
waæ, chroniæ i wspieraæ, tym bardziej gdy jest
on kruchy i wymaga opieki i troski, zarówno
przed narodzinami, jak i w fazie schy³kowej. 

Ojciec Œwiêty Benedykt XVI, Rzym, 3 lutego 2008

Broniæ ¿ycia i umacniaæ je,
czciæ je i kochaæ – oto zadanie, które
Bóg powierza kkaa¿¿ddeemmuu cz³owiekowi…

Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II („Evangelium vitae”)
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