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Dziś na nowo Polska potrzebuje ludzi, którzy 
kompeteNtNIe I odważNIe staną 
w obronie życia – od poczęcia do naturalnej 
śmierci. Polska potrzebuje ludzi sumienia.

Jan Paweł II, Rzym 23 maja 1996 r.

I ży czę, i mo dlę się  
o to sta le, 
aże by ro dzi na pol ska  
da wa ła życie, 
żeby by ła wier na 
świę te mu pra wu ży cia.

Jan Pa weł II (No wy Targ, 8 czerw ca 1979)

Czło wIe kIem jest rów nież nie na ro dzo ne 
dziec ko: co wię cej, Chry stus w spo sób uprzy wi le
jo wa ny utoż sa mia się z „naj mniej szy mi” (por. Mt 
25, 40); jak więc moż na nie wi dzieć szcze gól nej 
Je go obec no ści w isto cie jesz cze nie na ro dzo nej, 
spo śród wszyst kich istot praw dzi wie naj mniej
szej, naj słab szej. 

Jan Pa weł II  (Rzym, 26 stycz nia 1980) 

I my znaj du je my się dziś w sa mym cen trum 
dra ma tycz nej wal kI mIę dzy „kul tu rą 
śmIer CI” I „kul tu rą ży CIa”. Ale blask 
Krzy ża nie zo sta je prze sło nię ty przez ten mrok 
– prze ciw nie, na je go tle Krzyż ja śnie je jesz cze 
moc niej i wy raź niej, ja wi się ja ko cen trum, sens 
i cel ca łej hi sto rii i każ de go ludz kie go ży cia. 

Jan Paweł II  (Evangeliumvitae)

ży CIe ludz kIe jest świę te i nie na ru szal ne 
w każ dej chwi li je go ist nie nia, tak że w fa zie po
cząt ko wej, któ ra po prze dza na ro dzi ny. Czło wiek 
już w ło nie mat ki na le ży do Bo ga, bo Ten, któ ry 
wszyst ko prze ni ka i zna, two rzy go i kształ tu je 
swo imi rę ko ma, wi dzi go, gdy jest jesz cze ma
łym, bez kształt nym em brio nem, i po tra fi w nim 
do strzec do ro słe go czło wie ka, któ rym sta nie się 
on w przy szło ści i któ re go dni są już po li czo ne, 
a po wo ła nie już za pi sa ne w księ dze ży wo ta. 

 Jan Paweł II (Evangeliumvitae)

Fot.: L'Osservatore Romano
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ży cie czło wie ka roz po czy na się w mo men cie po czę cia. To fakt bio lo gicz ny, me dycz ny, nie pod wa
żal ny. Przy ję cie do wia do mo ści te go fak tu powin no u każ de go, nie za leż nie od wy zna wa ne go świa to po
glą du, pro wa dzić do bez wa run ko we go sza cun ku wo bec ży cia każ dej po czę tej isto ty ludz kiej. 

Po ni żej po da no wy po wie dzi na ukow ców i le ka rzy po cho dzą ce z róż nych pu bli ka cji. 

Naukowcy, lekarze: 
od po częcia czło wie k

Prof. dr med. J. Le jeu ne (b. kie row nik Ka te dry Ge ne ty ki na Uni
wer sy te cie im. R. De scar te sa w Pa ry żu): „Dzię ki nad zwy czaj ne mu 
po stę po wi tech ni ki wtar gnę li śmy do pry wat ne go ży cia pło du (...) 
Przy ję cie za pew nik fak tu, że po za płod nie niu po wsta ła no wa 
isto ta ludz ka nie jest już spra wą upodo bań czy opi nii. Ludz ka na
tu ra tej isto ty od chwi li po czę cia do sta ro ści nie jest me ta fi zycz nym 
twier dze niem, z któ rym moż na się spie rać, ale zwy kłym fak tem 
do świad czal nym”. 

(miesięcznik „Wie dza i Ży cie” nr 11 z 1986, s. 8) 

Prof. dr hab. med. R. Kli mek (dy rek tor Gi ne ko lo gii i Po łoż nic twa 
AM w Kra ko wie, czło nek Ko mi te tu Na uko we go Świa to wej Fe de ra cji 
Gi ne ko lo gów, by ły prze wod ni czą cy Pol skie go To wa rzy stwa Gi ne
ko lo gicz ne go): „Czło wiek roz po czy na swo je ist nie nie z chwi lą 
po łą cze nia się plem ni ka i ko mór ki ja jo wej w zy go tę ja ko no wy 
układ bio lo gicz ny”. 

(mat. z Międzynarodowej Konferencji  

Aborcja–Przyczyny,następstwa,terapia, 2004, s. 40) 

Dr na uk przy rod. R. Kur nie wi cz-Wi tcz ak owa: „No we ży cie – ży cie 
Wa sze go dziec ka – za czy na się w mo men cie ze spo le nia ze so bą 
żeń skiej ko mór ki ja jo wej i mę skiej – plem ni ka. Po wsta je jed na 
ko mór ka, któ ra za wie ra wszyst kie ce chy prze ka za ne przez ko mór ki 
ro dzi ciel skie i jest ona wy pad ko wą dwóch róż nych li nii dzie dzic twa 
oraz sta no wi pod tym wzglę dem je dy ny i nie po wta rzal ny za wią zek 
no we go ży cia (...) Ten wiel ki cud na tu ry, ja kim jest za płod nie nie 
(...) jest po cząt kiem ży cia dziec ka w ło nie mat ki”.  

(„Na sze dziec ko”, red. prof. dr hab. med. J. Kop czyń ska S iko rska, Pań stwo wy 

Zakład Wy daw nictw Le kar skich, War sza wa 1994, s. 31) 

Dr med. A. Marcinek: „po
łą cze nie ko mór ki ja jo wej 
i plem ni ka, czy li ga me ty 
mat czy nej i oj cow skiej da je 
po czą tek od ręb ne mu ży ciu. 
W wy ni ku za płod nie nia po wsta
je w peł ni ge ne tycz nie ufor mo
wa ny no wy czło wiek, któ re go 
roz wój do ko nu je się w cza sie 
ży cia ludz kie go. Tak więc 
em brion, płód, no wo ro dek, 
nie mow lę, dziec ko, do ro sły, 
sta rzec to okre śle nia po szcze
gól nych eta pów roz wo ju ży cia 
czło wie ka”.
 (cyt za: „Służba Życiu. Zeszyty Proble

mowe”, nr I/2008, s. 2) 

Doc. dr. hab. med. K. Wi-
śniewska-Roszkowska: 
„Człowiek jest człowiekiem 
od poczęcia”.
(cyt. za „Służba Życiu. Zeszyty Proble

mowe”, nr 2/2005)

KAŻDY CZŁOWIEK MA PRAWO DO ŻYCIA – KAŻDE POCZĘTE DZIECKO TAKŻE!
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9 pierwszych miesięcy 
życia dziecka

dzień 1. Życie człowieka 
zaczyna się w momencie 
poczęcia. W tej chwili 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. Reje
struje się już fale elektromagne
tyczne wysyłane przez mózg 
człowieka. 

tydzień 9. Dziecko odczuwa 
ból już niemal całą powierzch
nią ciała. Reaguje na ból jak 
dorosły człowiek  odsuwa 
się od źródła bólu, przesuwa 
w tył, gwałtownie rusza rękami 
i nogami, wykrzywia twarz. 

tydzień 10. Działają wszyst
kie organy. Ukształtowały się 
nóżki i rączki. Na palcach rąk 
wykształciły się linie papilarne. 
Dziecko reaguje na bodźce 
zewnętrzne, odczuwa ból. 
Dalszy rozwój polega jedynie na 
doskonaleniu pracy istnieją
cych już narządów i wzroście 
człowieka.

tydzień 12. Dziecko potrafi 
podkurczać nogi, obracać stopy 
i prostować palce u nóg, zaci
skać piąstkę, marszczyć brwi. 
Wykazuje w swoim zachowaniu 
i budowie indywidualne cechy; 
odczuwa i reaguje na stany 
emocjonalne matki. Funkcjonu
ją już wszystkie narządy: i tak 
np. wątroba 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 zaklasyfiko
wać do kilkunastu schematów 
ruchowych. Serce przepom
powuje 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 tysiąca
mi 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 przestrachu.

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.

Opracowała dr nauk med. Józefa Deszczowa

Twarz dziecka 
ok. 5. miesiąca  
od poczęcia

Nóżki dziecka ok. 11.  
tygodnia od poczęcia
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media publiczne, komercyjne 
w większości proaborcyjne, 

nierzetelne!
Przez długie dziesięciolecia 
PRLu komuniści wykorzystując 
obowiązującą ustawową, urzędową 
cenzurę blokowali prawdę o życiu 
nienarodzonego dziecka, prawdę 
o okrucieństwie tzw. przerywa
nia ciąży czy jego skutkach dla 
zdrowia kobiety, historię legalizacji 
aborcji. W ramach transformacji 
ustrojowej w 1989 roku zniesio
no cenzurę; obrońcy życia mieli 
nadzieję, że media rzetelnie będą 
informować o problematyce obrony 
życia człowieka od jego poczęcia. 
Niestety duża część mediów, która pozostała 
w rękach postkomunistów i większość nowych 
mediów powstających na bazie zachodniego 
kapitału przyjęła zdecydowanie proaborcyjną 
opcję posługując się licznymi manipulacjami czy 
wręcz kłamstwami. Media katolickie i nieliczne 
centroprawicowe przekazują prawdę, budują 
cywilizację życia. 

Jak nierzetelne są publiczne i komercyjne media 
niech wystarczy podanie tylko dwóch informacji.  
Przez 25 lat dyskusji nie podano pełnej definicji 
aborcji. 

Przez 25 lat obrońcy życia nie mieli możliwości 
spokojnego uzasadnienia prawa do życia dla 
poczętych dzieci w publicznych, komercyjnych 
mediach – np. tak jak zaprezentowano to obok.

„Życie człowieka zaczyna się w  momencie 
poczęcia. To fakt naukowy, niepodważalny, dzisiaj 
tak oczywisty, że podawany w podręcznikach 
dzieci do V klasy szkoły podstawowej.

Jeżeli życie człowieka zaczyna się w momencie 
poczęcia, to przerwanie tego życia, zniszczenie 
tego życia obojętne w jaki sposób, obojętne jaką 
metodą, obojętne, czy to będzie dzień, tydzień, 
miesiąc, trzy czy siedem miesięcy po poczęciu, 
będzie zawsze zniszczeniem życia człowieka, czyli 
mówiąc krótko zabójstwem.

 Żadne stanowione przez parlament prawo nie 
może „zezwalać” na bezkarne zabijanie absolutnie 
niewinnych i skrajnie bezbronnych ludzi – poczę
tych dzieci.”

Proszę zauważyć, że w tym uzasadnieniu nie od
wołujemy się do żadnych przekonań religijnych, 
a wykorzystujemy ogólnoludzką, fundamentalną 
zasadę etyczną: nie wolno zabijać niewinnych 
ludzi.

aborcja to zniszczenie – różnymi metodami 
– życia człowieka w okresie od poczęcia do uro
dzenia główki dziewięciomiesięcznego, rodzącego 
się już dziecka.
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w od po wie dzi  
na wąt pli wo ści... 

Ko bie ta ma pra wo do wła-
sne go cia ła? 

W opar ciu o fakt na uko wy, iż czło wie kiem jest się od po czę cia i lo gicz nie 
wy ni ka ją ce z te go fak tu stwier dze nie, że aborcja jest za bój stwem czło wie ka, 
moż na pod wa żyć wszyst kie ar gu men ty za tzw. prze ry wa niem cią ży. 

Każdy człowiek ma prawo do  życia, każde poczęte dziecko także

Nie uro dzo ne dziec ko ni gdy nie 
jest czę ścią or ga ni zmu mat ki 
(mat ka i dziec ko po sia da ją róż
ne struk tu ry ge ne tycz ne, czę sto 
tak że i in ne gru py krwi). Dziec
ko po czę te jest no wą, od ręb ną 
isto tą ludz ką, nie na ro dzo nym 
jesz cze po tom kiem tej ko bie ty, 
a mat ka nie ma żad ne go pra wa 
de cy do wać o po zba wie niu ży cia 
swe go dziec ka na ja kim kol wiek 
eta pie je go roz wo ju (ko bie ta 
ma na to miast pra wo w spo
sób od po wie dzial ny pla no wać 
poczęcie swego dziec ka). 

Gdy stwier dzo no cho ro bę 
czy wa dy roz wo jo we u nie 
na ro dzo ne go dziec ka, to 
moż na usu nąć cią żę?

Czy moż na cią żę prze-
rwać, gdy jej kon ty nu-
owa nie za gra ża zdro wiu 
ko bie ty?

Je że li u czło wie ka nie na ro dzo
ne go stwier dza się cho ro bę 
czy wa dy roz wo jo we, to na le ży 
te go ma łe go pa cjen ta oto czyć 
tro skli wą opie ką i le czyć, a nie 
za bi jać. Jak mo że „le karz” 
pro po no wać eli mi na cję cho
ro by po przez za bi cie cho re go 
dziec ka? 

Dla ra to wa nia zdro wia jed ne go 
czło wie ka nie moż na za bi jać in
ne go czło wie ka (na mar gi ne sie 
na le ży w tym miej scu do dać, że 
współ cze sna me dy cy na stwier
dza, że nie ma ko li zji po mię dzy 
zdro wiem ko bie ty a kon ty nu acją 
cią ży).

6 
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Nie któ rzy twier dzą, że 
usta wa chro nią ca ży cie 
z 7.01.1993 r. jest re stryk
cyj na, a prze cież nie za pi sa
no w niej żad nych sank cji 
kar nych dla ko biet – ma tek 
do ko nu ją cych abor cji, lecz 
je dy nie ka ry dla per so ne lu 
me dycz ne go do ko nu ją ce go 
za bój stwa po czę te go dziec
ka i za ra bia ją ce go na tym 
pie nią dze.

Ko bie ta ma pra wo do 
wol no ści w de cy do wa niu 
o swym lo sie. 

Nie moż na zmu szać ko-
bie ty do ma cie rzyń stwa. 

Jest to cał ko wi cie słusz ne 
stwier dze nie, ale zwo len ni cy 
bez kar no ści za bi ja nia zu peł
nie błęd nie wy ko rzy stu ją je 
w swo jej pro pa gan dzie prze ciw 
usta wie z 7 I 1993 ro ku, 
któ ra za wie ra za kaz za bi ja nia 
po czę tych dzie ci, a nie na kaz 
ma cie rzyń stwa. Ży cie dziec ka 
roz po czy na się w mo men cie 
po czę cia i w tym sa mym mo
men cie ko bie ta sta je się mat ką 
i roz po czy na się jej ma cie rzyń
stwo. 
Usta wa ma chronić ży cie 
po czę te go już dziec ka, a więc 
tak że chronić je dy nie kon ty nu
ację roz po czę te go już wcze śniej 
ma cie rzyń stwa. Ko bie ta – mat
ka po czę te go dziec ka – sta je 
je dy nie przed de cy zją, czy kon
ty nu ować swe ma cie rzyń stwo 
czy je prze rwać, wy ra ża jąc to 
ina czej, sta je przed dy le ma tem: 
czy być mat ką żyjącego, uro
dzo ne go dziec ka czy też mat ką 
za bi te go dziec ka.

(WT)

Cią żę moż na usu nąć, 
je że li po wsta ła w wy ni ku 
gwał tu?

Oj ciec nie na ro dzo ne go dziec ka 
wi nien prze stęp stwa gwał tu 
zo sta je w wy ni ku po stę po wa nia 
są do we go (w cza sie któ re go 
ma za pew nio ną obro nę praw ną) 
ska za ny na kil ka lat wię zie nia. 
Nie moż na do pu ścić do te go, 
aby po czę te dziec ko, zu peł nie 
nie win ne i po zba wio ne ja kiej
kol wiek moż li wo ści obro ny, 
zo sta ło ska za ne na naj wyż szy 
wy miar ka ry: ka rę śmier ci i aby 
wy rok wy ko na no. 

Tak, na le ży uznać wol ność 
de cy zji każ de go czło wie ka, ale 
trze ba z ca łą mo cą przy po
mnieć, że nie ma wol no ści bez 
od po wie dzial no ści i re spek to
wa nia praw in nych.
Wol ność każ de go czło wie
ka jest ogra ni czo na pra wem 
in ne go czło wie ka: ko bie ta ma 
pra wo do wol no ści, ale po czę te 
dziec ko, jak każ dy czło wiek, 
ma pra wo do ży cia. Nie moż na 
się zgo dzić na udzie le nie na wet 
mat ce „wol no ści” za bi ja nia jej 
wła snych dzie ci. 

„Kla sy cy” mark si zmu le ni ni zmu opo wia da li się za „wol no ścią” 
ko biet, le ga li za cją abor cji. Lu do bój ca Le nin pi sał: „do ma gać się 
bez wa run ko we go znie sie nia wszyst kich ustaw ści ga ją cych sztucz
ne po ro nie nia”.

(cyt. za: W. I. Lenin, „Dzieła”, Książka i Wiedza 1950, tom 19, str. 321)

Zwią zek So wiec ki już w 1920 r. ja ko pierw szy kraj na świe cie 
w XX w. za le ga li zo wał zabijanie nienarodzonych dzieci. 
Pytamy dlaczego w III RP postkomuniści i feministki chcą drogą 
ustaw państwowych narzucić Polakom realizację dyrektywy komu
nistycznego zbrodniarza W. I. Lenina – legalizację aborcji?
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„... obo wiąz kiem Sło wian jest pra co wać dla nas. Płod ność Sło wian jest nie
po żą da na. Niech uży wa ją pre zer wa tyw al bo ro bią skro ban ki – im wię cej tym 
le piej. Oświa ta jest nie bez piecz na”. 

 (cyt. za: J. Hey dec ker, J. Le eb, „Trze cia Rze sza w świe tle No rym ber gii – bi lans ty siąc le cia”, 

Książ ka i Wie dza, War sza wa 1979) 

Po raz pierw szy w dzie jach na sze go na ro du ze zwo lo no pol skim ko bie tom 
na prak tycz nie nie ogra ni czo ne „prze ry wa nie cią ży” 9 III 1943 r. Zro bił to 
oku pant hi tle row ski w okre sie naj więk szych zma gań na sze go Na ro du z hi
tle row skim na jeźdź cą; że by spra wa by ła do koń ca ja sna, na le ży do dać, że 
w tym cza sie, kie dy hi tle row cy ze zwo li li Po la kom na tzw. prze ry wa nie cią ży, 
Niem kom to by ło na dal za bro nio ne pod ka rą śmier ci. 
I dru gi fakt: do kład na da ta uchwa le nia „abor cyj nej usta wy”: 27 IV 1956 r., 
a Paź dzier nik był w paź dzier ni ku 1956 r. Stąd jak że pro sty wnio sek i jed

no znacz ne okre śle nie: usta wa aborcyjna była usta wą sta li now ską, z okre sów błę dów 
i wy pa czeń, naj czar niej sze go okre su na szej po wo jen nej hi sto rii. 
I nie chaj nikt, ale to na praw dę nikt, kto cho ciaż w czę ści po czu wa się do te go, że jest 
czło wie kiem wie rzą cym, że jest chrze ści ja ni nem, nie chaj ni gdy nie pró bu je sta wiać wy żej 
praw hi tle row skich i sta li now skich, któ re mó wiły, że wol no za bi jać nad Pra wo Bo że, 
któ re mó wi NIE ZA BI JAJ. Bo ta ki ma my wy bór: al bo uzna je my ra cje Pra wa Bo że go al bo 
w swo jej głu po cie czy py sze – po wie my, że Pan Bóg się po my lił, a ra cję mieli „usta wo
daw cy” hi tle row scy czy sta li now scy. Za sta nów my się!

„Abor cja za bi ja po kój, mi łość i god ność ro dzin ną. Dla te go tak waż na jest 
jed no czą ca si ła ro dzin nej mo dli twy. Ogni sko do mo we, w któ rym lu dzie się 

modlą – po zo sta je zjed no czo ne... Abor cja nisz czy, za bi ja. Każ de dziec ko jest stwo rzo ne 
przez Bo ga i prze zna czo ne do wiel kich spraw. Dziec ko ma pra wo do ży cia. Je śli mat ka 
ma pra wo za bi jać swo je wła sne dziec ko, to czyż nie mo gą czy nić te go in ni lu dzie wo bec 
sie bie na wza jem?”

 (cyt. za: „Te sta ment Mat ki Te re sy z Kal ku ty”, Ver bi num, War sza wa 1998)

„Abra ham Lin coln uwa żał, że nie mo gli by śmy prze trwać ja ko wol ny kraj, gdy
by jed ni lu dzie mo gli de cy do wać, że in ni nie do ra sta ją do wol no ści i dla te go 
po win ni być nie wol ni ka mi. Po dob nie my nie mo że my prze trwać ja ko wol ny 
na ród, gdy jed ni lu dzie mo gą de cy do wać, iż in ni nie do ra sta ją do te go, aby 

żyć i dla te go po win ni być za bi ci przed na ro dze niem lub na wet tuż po na ro dze niu”.  
(R. Re agan, „Abor tion and the con scien ce of the na tion”, T. N. Pu bli shers, New York 1984) 

Pra wo do ży cia po czę tych dzie ci nie wy ni ka z prze sła nek re li gij nych,  
ale ogól no ludz kiej, po nadwy zna nio wej za sa dy: 
NIE WOL NO ZA BI JAĆ NIE WIN NYCH LU DZI!

ku refleksji
Dr inż. An to ni Zię ba
– Prezes Polskiego 
Stowarzyszenia Obroń
ców Życia Człowieka 

Matka Teresa z Kalkuty

Ronald Re agan  
– pre zy dent USA

Mar tin Bor man  
– hi tle row ski zbrod
niarz wo jen ny
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 Dr hab. med. Kinga  
Wi śniew ska -Ros zko wska  
(gi ne ko log): 

„Pi sząc o tym za bie gu w po pu
lar nych bro szu rach uży wa się 
me dycz ne go okre śle nia „ja jo 
pło do we”, „usu nię cie czę ści 
ja ja” itp., co sprzy ja roz po
wszech nia ne mu mnie ma niu, 
że to ja kieś ja jo czy ja kaś 
„ga la ret ka” – w żad nym ra zie 
nie czło wiek. Trze ba tu wy ja
śnić, że na zwa „ja jo pło do we” 
ozna cza płód wraz z na rzą da mi 
ze wnętrz ny mi (ło ży sko, bło ny 
pło do we), któ re umoż li wia ją 
mu ży cie w ma ci cy i na zwa ta 
obo wią zu je przez ca łe dzie więć 
mie się cy cią ży. Na to miast 
sam płód (zwa ny na po cząt ku 
cią ży za rod kiem) już w trze
cim ty go dniu ży cia przy bie ra 
kształ ty wy raź nie ludz kie, a pod 
ko niec trze cie go mie sią ca 
jest już do brze roz wi nię tym 
ma łym czło wie kiem – wraż li
wy m i czu ją cym, li czą cym 9–10 
cm wzro stu. Te go mal ca przy 
sztucz nym po ro nie niu miaż dży 
się i roz szar pu je na ka wał ki bez 
żad ne go znie czu le nia czy uśpie
nia, któ re sto su je się choć by 
u za bi ja nych psów i ko tów. 
Dla te go ma łe go, cał ko wi cie 
bez bron ne go czło wie ka nie ma 
żad nej li to ści i wzglę dów”. 

Wier ny ry su nek dziec ka ok. 3 mie sią ce od po czę cia 
(„Eve ry one bio gra phy” Hu man Li fe In ter na tio nal, Ge ither burg USA, 1986)

prze ry wa nie cią ży,  
aborcja za bój stwem czło wie ka

Ser ce czło wie ka za czy na bić w 3. ty go dniu od po czę cia. Po wy żej 
EKG za re je stro wa ne w 8. ty go dniu ży cia.

 (L. Stern, J. Lind, E. Ka plan: „Di rect Hu man Fo etal Elec tro car dio gra phy”  

Biol.Neonat. nr 3/1961)

Mózg dziec ka za czy na się kształ to wać od 3. ty go dnia po po czę ciu. Po
wy żej za pis fal elek tro ma gne tycz nych (EEG) do ko na ny w 6. ty go dniu 
ży cia dziec ka. 

(W. Bor kow ski, R. Bern ste in:  

„Elec tro en ce pha lo gra phy of the Fe tus” Neurology nr 5/1955)

skala 1:1
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aborcja nie tylko niszczy życie poczętego dziecka,  
ale także zdrowie a czasem życie matki!

Skut ki abor cji 
dla zdro wia ko bie ty

PO WI KŁA NIA bEZ PO śRED NIE:  
krwo tok, uszko dze nie ma ci cy, za ka że
nie wy stę pu ją z czę sto ścią 5 – 6 proc. 
Naj częst szym po wi kła niem zwią za
nym z chi rur gicz nym prze rwa niem 
cią ży jest in fek cja na rzą du rod ne go 
(w 49 proc. przy pad ków) oraz mied
ni cy aż do za pa le nia otrzew nej. 
(prof. zw. dr hab. n. med. Ra dzi sław Si kor ski, 

„Służba Życiu" nr 5/2000) 

DO Póź NIEJ sZYCh NIE PO WO DZEń 
PRO KRE ACJI, któ re moż na łą czyć 
z za bie giem prze rwa nia cią ży na le żą: 
nie płod ność, po ro nie nie sa mo ist ne, 
po ród przed wcze sny (fran cu skie 
ba da nia z 2005 r. mó wią o 70pro
cen to wym wzro ście ry zy ka – por. 
the Bri tish Jo ur nal of Ob ste trics and 
Gy ne co lo gy), uro dze nie mar twe go 
dziec ka (5 krotny wzrost śmiertelno
ści okołoporodowej), in ne po wi kła nia 
cią ży i po ro du, a także wzrost wad 
wrodzonych u później rodzonych 
dzieci. 
Po wi kła nia po za bie gu prze rwa nia 
cią ży moż na po dzie lić na bez po śred
nie, wy stę pu ją ce do kil ku ty go dni po 
abor cji i od le głe w cza sie. 

(prof. dr hab. n. med. Bog dan Cha zan, 

„Służba Życiu" nr 5/2000) 

„Kobiety powinny być świadome, jakie ryzyko nie tylko dla ich zdrowia, ale także 
dla ich przyszłego potencjału reprodukcyjnego powoduje przerwanie ciąży” – pod-
kreślają autorzy artykułu opublikowanego w „International Journal of Obstetrics 
and Gynaecology” (P.s. shah, J. Zao, Induced termination of pregnancy and low 
birthweight and preterm birth: a systematic review and meta-analyses, 2009). 
Odległe w czasie skutki aborcji dotyczą nie tylko samej kobiety, ale również zdrowia 
jej dzieci urodzonych w wyniku kolejnej po aborcji ciąży.

RYZYKO MARTWYCh uRODZEń  
W PRZYsZŁYCh CIąŻACh

Ponad trzykrotnie większe (3,3) ryzyko martwego uro
dzenia w kolejnej ciąży zaobserwowano u młodocianych 
kobiet w Niemczech, które przeszły aborcję (w porównaniu 
z kobietami w tym samym wieku, które nie przerwały ciąży). 
Badaniami przeprowadzonymi w dolnej Saksonii w Niem
czech w latach 19901999 objęto prawie 9 000 kobiet. W tych 
samych badaniach stwierdzono także 2,2 razy większe ryzyko 
przedwczesnego urodzenia i 2,7 razy większe ryzyko urodzenia 
dziecka z bardzo niską masą urodzeniową. W porównaniu 
z młodocianymi kobietami, które nie rodziły, ryzyko umieral
ności okołoporodowej było 1,8 razy większe, a umieralności 
noworodków było 4,6 razy większe u kobiet, które doświadczy
ły wcześniej aborcji. 

(B. Reime, B.A. Schücking, P. Wenzlaff, Reproductiveoutcomesin

adolescentswhohadapreviousbirthoraninducedabortioncomparedto

adolescents’firstpregnancies, „BMC Pregnancy and Childbirth”, 2008)

RYZYKO PORONIENIA W PRZYsZŁYCh CIąŻACh
Badania brytyjskie przeprowadzono wśród ponad 6000 kobiet. 
Badacze stwierdzili, że przebyta aborcja zwiększa o 63% ryzyko 
poronienia w pierwszym trymestrze kolejnej ciąży. 

(N. Maconochie, P. Doyle, S. Prior, R. Simmons, Riskfactorsforfirst

trimestermiscarriage–resultsfromaUK-population-basedcase-control

study, w: „An International Journal of Obstetrics and Gynaecology”, 2007)
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aborcja a zdrowie  
psychiczne kobiety

bro niąc ży cia poczę te go 
dziecka, chro ni my jed no cze
śnie ko bie tę ma tkę przed 
groź ny mi kon se kwen cja mi, 
ja kie powo du je aborcja.

„Za da niem Ko ścio ła jest nie tyl ko teo re tycz ne 
gło sze nie świę to ści ży cia, pra wa do ży cia nie na

ro dzo nych, lecz tak że prak tycz na obro na te go 
pra wa. Ist nie je pil na po trze ba po dej mo wa nia 

kon kret nych ini cja tyw ma ją cych na ce lu 
udzie la nie po mo cy sa mot nym mat kom, 
dziew czę tom w cią ży, któ re wa ha ją się, 
czy uro dzić dziec ko. 
Trze ba mo dlić się, aby każ de po czę te 
dziec ko mo gło być dziec kiem z ra do ścią 

ocze ki wa nym."
Bł. ks. Jerzy Po pie łusz ko

Ko ściół nie tyl ko na ucza, ale 
i nie sie konkret ną pomoc m.in. 
po przez do my sa mot nej mat ki. 
In for ma cję o moż li wo ści po mo
cy moż na uzy skać w re fe ra tach 
dusz pa sterstw ro dzin ku rii 
die ce zjal nych na te re nie ca łe go 
kra ju i w Kra jo wym Dusz pa ster
stwie Ro dzin w War sza wie: 
(22) 838 92 59  
(10.00 – 15.00)

Jasnogórski telefon 
zaufania służy infor
macją, radą, pomocą 
codziennie w godz. 
20:00–24:00
(34) 365 22 55

Za bu rze nia psy chicz ne spo wo do wa ne abor cją okre śla ne są na zwą syn dro mu po sta bor cyj ne go. 
Są one rów nie groź ne jak na stęp stwa fi zycz ne prze ry wa nia cią ży, czę sto jed nak ko bie ty nie pod da ją 
się le cze niu i są po zo sta wio ne sa me so bie z tym cięż kim ura zem psy chicz nym. 

Fo
t.:

 W
. P

ła
ne

ta

www.pro−life.pl | 11

Cierpienie kobiet po aborcji jest realnym klinicznym proble
mem. Jednym z ważniejszych wśród najnowszych badań 
naukowych na ten temat jest metaanaliza opublikowana 
w 2011 r. przez prof. Priscillę K. Coleman w „British Journal 
of Psychiatry”. Metaanaliza obejmowała 22 studia naukowe 
z lat 19952009, przeprowadzone łącznie wśród 877 181 
badanych osób, z których 163 831 dokonało aborcji. Wynika 
z niej, że przebyta aborcja zwiększa o 81% ryzyko wystą
pienia problemów ze zdrowiem psychicznym, a w 10% 
przypadków stanowi ich bezpośrednią przyczynę. 

(Abortionandmentalhealth:quantitativesynthesisandanalysisofrese-

archpublished1995–2009, „The British Journal of Psychiatry”,  

 Vol. 199, s. 180186)
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Ar tur Ru bin ste in 
Artysta wy znał, że je go mat ka bę dąc z nim w cią ży chcia ła do ko nać 
abor cji. Miał być siód mym dziec kiem. Na szczę ście, ciot ka Ru bin
ste ina od ra dzi ła jej to i wie lki ar ty sta mógł się urodzić.
Wkrót ce po za koń cze niu II woj ny świa to wej Eu ro pa zor ga ni zo
wa ła się na no wych za sa dach po li tycz nych. Po wsta ła Or ga ni za cja 
Na ro dów Zjed no czo nych, w któ rej na pierw szym ze bra niu w San 
Fran ci sco – skut kiem po dzia łów po li tycz nych – de le ga cja pol ska 
nie mo gła uczest ni czyć. Aku rat w tym sa mym cza sie od by wał się 
w dniu prze rwy w ob ra dach ONZ w sa li na rad, ude ko ro wa nej fla ga
mi pań stwo wy mi kra jów, któ re w nich uczest ni czy ły, kon cert Ar tu ra 
Ru bin ste ina. Sztan da ru pol skie go nie by ło. Ru bin ste in wie dząc, 
że na kon cer cie zgro ma dzi li się mię dzy in ny mi dy plo ma ci bio rą cy 
udział w kon fe ren cji, roz po czął swój re ci tal for te pia no wy ode gra
niem hym nu na ro do we go „Jesz cze Pol ska nie zgi nę ła”. Wra że nie 
by ło ogrom ne. Pu blicz ność po wsta ła. Roz le gły się okrzy ki: „Vi ve la 
Po lo gne!” „Niech ży je Pol ska...! ”

(T. K. Sznaj der ski, „Ar tur Ru bin ste in”, „Za i prze ciw”, 13 lutego 1983) 

Jan Nowak Jeziorański
Swo im cha rak te ry stycz nym gło sem opo wia dał o swo jej ma mie. Za
wsze by ła bar dzo cho ro wi ta – stwier dził. I mó wił da lej: „Pew ne go 
ro ku roz po zna no u niej po cząt ki gruź li cy. A na to na ło żył się fakt, że 
by ła w cią ży. Ra da le ka rzy orze kła, że po win no się płód usu nąć, bo 
je śli na wet go do no si i uro dzi, to na pew no po wy sił ku zwią za nym 
z cią żą za pad nie na ga lo pu ją cą gruź li cę, a to ozna cza ło nie chyb ną 
śmierć. Zresz tą i uro dzo ne dziec ko z pew no ścią bę dzie za ka żo ne 
gruź li cą. Mo ja Ma ma, ja ko oso ba bar dzo re li gij na, stwier dzi ła, że 
bar dziej trze ba słu chać Pa na Bo ga niż lu dzi i że je śli bę dzie mu sia ła 
umrzeć, to umrze, ale dziec ka nie usu nie. Uro dzi łem się, a ona nie 
by ła po tem ni gdy cho ra, na wet na gry pę. Do ży ła 95 lat i by ła za
wsze bar dzo szczę śli wa. Tak, to… cud na ro dzin”.

Frag ment jed ne go z ostat nich wy wia dów z Ja nem No wa kiem Je zio rań skim 

Jan No wak Je zio rań ski zmarł w wie ku 91 lat w 2005 r. 

(Za: „Spra wy Ro dzi ny”, nr 69/1/2005)

Zo fia Kos sak-s zczu cka pi sa ła: 

„Wszy scy ma my zro zu mie nie i po czu cie go rą cej od po wie dzial no ści, że mu si my ra to wać ży cie nie 
na ro dzo nych dzie ci. Skła da na usta wicz nie he ka tom ba nie win nych ofiar, wśród któ rych znaj do wa li się 
za pew ne, obok lu dzi prze cięt nych, ge niu sze, wiel cy przy wód cy na ro du, ar ty ści, my śli cie le, ucze ni – zu
bo ży ła na ród w spo sób nie da ją cy się na pra wić”. 

(„Sło wo Po wszech ne” 23 marca 1958) 

święty Jan Paweł II
Dr Samuel Taub poznał oficera 
Karola Wojtyłę, urzędnika Po
wiatowej Komendy Uzupełnień. 
Karol Wojtyła senior i jego żona 
Emilia Wojtyłowa z Kaczorow
skich mieli syna Edmunda, 
który urodził się w Krakowie 
w 1906 r. Kolejne dziecko Woj
tyłów – córka Olga urodziła się 
i zmarła 7 lipca 1914 r. Śmierć 
była wynikiem komplikacji 
poporodowych. Kolejna ciąża 
p. Emilii okazała się bardzo 
zagrożona, ryzykowna dla jej 
zdrowia i życia. Emilia Wojtyło
wa będąca pod opieką lekarza 
ginekologa, była namawiana 
do aborcji. Państwo Wojtyło
wie skorzystali z konsultacji 
z innym lekarzem – właśnie 
Samuelem Taubem, który pod
jął się prowadzenia pacjentki. 
Zagwarantował matce i dziecku 
swoją opiekę, dając odpowied
nie wskazówki medyczne aby 
doprowadzić do szczęśliwego 
rozwiązania. I tak się stało. 18 
maja 1920 r. przyszedł na świat 
Karol Wojtyła junior, późniejszy 
papież Jan Paweł II.
(W. Złotek, „Żydowski lekarz uratował 

Papieża" – „Niedziala” nr 25/2014) 

Pol ska bę dzie tyl ko wów czas ży ła, gdy bę dą ży ły pol skie, poczęte, a jesz cze nie na ro dzo ne dzie ci! 

Niech żyje polska!

12 
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PSOŻCz jest or ga ni za cją po żyt ku pu blicz ne go. 
Pro wa dzi my dzia łal ność edu ka cyj ną, cha ry ta tyw
ną, wy cho waw czą i na uko wą słu żą cą obro nie 
ży cia czło wie ka od po czę cia do na tu ral nej śmier ci. 

Ce le sta tu to we Sto wa rzy sze nia re ali zu je my 
przez dzia łal ność wy daw ni czą, lob bin go wą oraz 
cha ry ta tyw ną.

pomagamy SamotNym matkom 
I rodzINom wIelodzIetNym

Pro wa dząc dzia łal ność w obro nie ży cia od po
czę cia do na tu ral nej śmier ci, od wo łu je my się do:

  ar gu men tów na uko wych,
  mię dzy na ro do wych ak tów praw nych,

   po nadwy zna nio wych war to ści hu ma ni stycz nych,

W ra mach dzia łal no ści cha ry ta tyw nej wy
pła ca my, co ro ku, kil ka set za po móg dla ma tek 
sa mot nie wy cho wu ją cych dzie ci oraz bar dzo 
bied nych ro dzin.

dzIa łal Ność Sta tu to wą  
Sto wa rzy Sze NIe pro wa dzI  

wy łąCz NIe w opar CIu o da ry SerCa

Świę ty Jan Pa weł II wie lo krot nie przyj mo wał 
na au dien cjach pry wat nych dr. inż. An to nie go 
Zię bę – pre ze sa Sto wa rzy sze nia i bło go sła
wił obroń com ży cia. J. Em. ks. kard. Sta ni sław 
Dzi wisz często spotyka się z zarządem naszego 
Stowarzyszenia i błogosławi naszej pracy.

pol skie Sto wa rzy sze nie 
obroń ców ży cia Czło wie ka

Międzynarodowe spotkanie 
Ojca Świętego Franciszka 
z obrońcami życia odbyło się 
15–16 czerwca 2013 r. W Rzy
mie trwały wówczas światowe 
obchody Dnia „Ewangelii Życia". 
Mszę Św. dla polskich obroń
ców życia odprawił ks. abp 
Zenon Zimowski, a prelekcję 
wygłosił dr inż. Antoni Zięba, 
prezes Polskiego Stowarzysze
nia Obrońców Życia Człowieka 
(na zdj.).  Wykład dotyczył 
zadań, które obecnie stoją 
przed wszystkimi zaangażowa
nymi w obronę życia poczętych 
dzieci.

Po Eucharystii Papież 
spotkał się z kilkudziesięcioma 
działaczami prolife z całego 
świata. Polskę reprezentowali 
Anna Dyndul i Antoni Zięba.

Fot.: Fotografia Felici
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Wi dać, że w Pol sce na tle Szwe cji i Wiel kiej Bry ta nii ob ser wu je my: 
  naj niż szą licz bę zajść w cią żę na 1000 na sto la tek, 
  naj niż szą licz bę abor cji na 1000 na sto la tek, 
   naj niż sze wskaź ni ki przy pad ków cho rób prze no szo nych dro gą 

płcio wą. 

W me diach po ja wia ją się gło sy, że w pol skiej szko le nie 
ma edu ka cji sek su al nej i ma to po wo do wać ne ga tyw ne 
skut ki dla mło dzie ży. Tym cza sem w pol skiej szko le jest 
edu ka cja sek su al na, i co wię cej, przy no si du żo lep sze 
efek ty niż za le ca na przez nie któ rych szwedz ka czy bry tyj-
ska, re ali zo wa na w „wy cho wa niu do ży cia w ro dzi nie”.
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Polska Szwecja Wielka Brytania

Da ne z Pol ski do ty czą sy tu acji zde le ga li zo wa nej abor cji. W 1997 ro ku 
abor cja by ła w Pol sce le gal na i wte dy licz ba aborcji wy no si ła ogó łem 3047 
(łącz nie wśród nie let nich i pełnoletnich kobiet).

o edu ka cji sek su al nej 
w pol skiej szko le

Liczba legalnie przerwanych ciąż przez nastolatki w wieku 15–19 lat.  
Źródło: EUROSTAT, 2012. (Szwecja 2010, Wielka Brytania 2011)

Co jest sku tecz ne?  
Przy pa trz my się licz bom

Pol skie wy cho wa nie do ży cia 
w ro dzi nie jest ty pem A edu ka
cji sek su al nej – wg wy tycz nych 
Ame ry kań skiej Aka de mii Pe dia
trii, czy li wy cho wa niem do czy
sto ści (abs ty nen cji sek su al nej), 
bez pro pa go wa nia an ty kon
cep cji. Mo del szwedz ki czy 
bry tyj ski opie ra się na pro mo cji 
i roz daw nic twie an ty kon cep cji 
mło dym lu dziom, już od 11. ro
ku ży cia, oraz umoż li wia niu im 
abor cji bez wie dzy ro dzi ców. Po 
la tach ta kiej edu ka cji i wy da niu 
na nią wielkich środków wi dać, 
że nie jest ona sku tecz na. 
W Szwecji, Wielkiej Brytanii 
realizowany jest typ B edukacji 
seksualnej; ten typ jest demo
ralizujący i prowadzi do wielu 
negatywnych zjawisk.
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Liczba legalnie przerwanych ciąż przez nastolatki w wieku 15–19 lat na 1000 
nastolatek. Źródło: EUROSTAT, 2012.

Odrzucić nie sku tecz ne 
pro gra my szwedz kie czy 
bry tyj skie
Oce nia jąc po zy tyw nie do tych
cza so we wy ni ki sto so wa nej 
w Pol sce edu ka cji sek su al nej 
ty pu A, trze ba pod kre ślić po
trze bę dal sze go do sko na le nia 
te go sys te mu i ko niecz ność za
blo ko wa nia prób za pro wa dze nia 
w Pol sce roz wią zań bry tyj skich 
czy szwedz kich, któ re pro wa dzą 
do wie lu ne ga tyw nych zja wisk 
wśród mło dzie ży.

Dlaczego nie sku tecz na  
pro mo cja an ty kon cep cji?

Po wyż sze da ne do wo dzą, że 
ma so we roz da wa nie w szko łach 
środ ków an ty kon cep cyj nych dla 
chłop ców i dziew cząt nie eli
mi nu je pro ble mu nie pla no wa
nych ciąż i abor cji oraz cho rób 
we ne rycz nych u nie let nich. 
Dzie je się tak, po nie waż środ ki 
an ty kon cep cyj ne ma ją wy so ką 
za wod ność wśród mło dzie ży. 
(por.strona16).
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Liczba zdiagnozowanych przypadków HIV i AIDS na 100 000 mieszkańców. 
Źródło: WHO, 2012. (Miesięcznik „Wychowawca” nr 6/2011)

Na 1000 polskich nastolatek przypada 13 porodów i znikoma (0,02) ilość aborcji. Na 1000 brytyjskich 
nastolatek przypada 38 porodów i aborcji. Na 1000 szwedzkich nastolatek przypada 25 (Euro
stat 2014). Czy faktycznie więc powinniśmy naśladować te kraje, w których dochodzi do sytuacji, 
w których rodzic nastolatka musi wyrazić pisemną zgodę na udział dziecka w wycieczce szkolnej zaś 
o aborcji swojego dziecka za pomocą środków wczesnoporonnych nie musi nawet wiedzieć? Może 
powinniśmy jednak nasze podejście oprzeć na dowodach. Istnieje bardzo szeroka literatura naukowa, 
dostarczająca dowodów, że edukacja seksualna typu B jest nieskuteczna. Przykładowo:
Badania przeprowadzone wśród niemal tysiąca brytyjskich nastolatek (w tym 240 nastolatek w ciąży) 
wykazały, że 93% nastolatek będących w ciąży odbyło przynajmniej raz konsultację lekarską na rok 
przed zajściem w ciążę, 71% konsultowało się w sprawie antykoncepcji w tym czasie, a 50% otrzy
mało receptę na doustną antykoncepcję. Ogólnie konsultacja dotycząca antykoncepcji miała miejsce 
2,7 razy częściej u nastolatek, które zaszły w ciążę niż w grupie kontrolnej. To badania z najbardziej 
prestiżowego medycznego czasopisma świata – BMJ. 

(D. Churchill, J. Allen, M. Pringle, J. HippisleyCox, et al., Consultationpatternsandprovisionofcontraception

ingeneralpracticebeforeteenagepregnancy:case-controlstudy, ,,British Medical Journal”, Vol. 321, 2000).
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„Cokolwiekuczyniliściejednemuztychbraci
moichnajmniejszych,mnieścieuczynili”(Mt25,40).

„Wszystko,ocowmodlitwieprosicie,staniesięwam,
tylkowierzcie,żeotrzymacie”(Mk11,24)

„Iżyczę,imodlęsięotostale,ażebyrodzinapolskadawałażycie,
żebybyławiernaświętemuprawużycia” 

(Św. Jan Paweł II, Nowy Targ 8 VI 1979 r.)

Jed ną z przy czyn wie lu abor cji  – za bi ja nia po czę tych dzie ci jest 
pro pa go wa nie przez me dia fał szy we go mi tu o rze ko mej pra wie 
stu pro cen to wej sku tecz no ści an ty kon cep cyj nych środ ków. Nie ma 
stu pro cen to wo sku tecz nej me to dy an ty kon cep cyj nej. 

Wy so ka za wod ność an ty kon cep cji u nie let nich

50% nastolatków zamieszkujących razem doświadcza zawod
ności w ciągu roku stosowania antykoncepcji (a 30% w ciągu 
roku zarażą się chorobą przenoszoną drogą płciową) (Archivesof
Pediatrics&AdolescentMedicine, 1995, 149 No. 9).
47% młodocianych niezamężnych kobiet mieszkających razem 
z partnerem doświadcza zawodności środka antykoncepcyj
nego (FamilyPlanningPerspectives, 1999, 31, 2). Z te go ar ty ku łu 
wy ni ka tak że, że w cią gu jed ne go ro ku wśród sto su ją cych pre zer
wa ty wy ko biet w gru pie ubo gich po ni żej 20. ro ku ży cia, ży ją cych 
w kon ku bi na cie w cią żę za szło 71,7 proc., a w gru pie śred nio 
za moż nych 51,3 proc. 

an ty kon cep cja pro wa dzi do abor cji

W wie lu śro do wi skach pro mu je się fał szy wy po gląd, ja ko by po przez an ty kon cep cję moż na by ło wy eli
mi no wać abor cję. Tym cza sem pro mo wa nie sto so wa nia środ ków an ty kon cep cyj nych oraz po wszech ne 
ich sto so wa nie pro wa dzi w ska li spo łecz nej nie do spad ku, lecz do wzro stu licz by abor cji – zabójstw 
poczętych dzieci. 

hIsZ PA NIA W me dycz
nym pi śmie „Con tra

cep tion” (I/2011) opu bli ko wa no 
ba da nia na re pre zen ta tyw nej 
gru pie 2000 Hisz pa nek 
prze pro wa dzo ne w la tach 
1997–2007. Wy ni ka z nich, że 
w ba da nym okre sie licz ba ko biet 
sto su ją cych an ty kon cep cję w tym 
kra ju wzro sła z 49,1% do 79,9%. 
W tym sa mym okre sie wskaź nik 
abor cji  w tym kra ju wzrósł 
z 5,52 abor cji na 1000 ko biet do 
11,49. 

usA Z ra por tu 
ame ry kań skie go 

Gut t ma cher In sti tu te (2011) 
wy ni ka, że 54 pro cent ko biet 
do ko nu ją cych abor cji w ro ku 
2008 w USA sto so wa ło środ ki 
an ty kon cep cyj ne w mie sią cu 
po prze dza ją cym abor cję 
(głów nie pre zer wa ty wy bądź 
pi guł ki).

FRANCJA Z ba dań prze pro wa dzo nych na 163 ko bie tach, 
któ re pod da ły się abor cji we Fran cji, wy ni ka, że 46% 

z nich na 6 mie się cy przed abor cją sto so wa ło pi guł kę an ty kon cep
cyj ną bądź spi ra lę IUD, 20,5% uży wa ło pre zer wa tyw, 10,1% in nej 
me to dy za po bie ga nia cią ży, a je dy nie 13,7% ko biet wca le nie 
sto so wa ło an ty kon cep cji. Za raz przed abor cją 25,2% nie sto so wa ło 
żad nej me to dy, 23,2% sto so wa ło pi guł kę, 9,4% spi ra lę IUD, 23% 
pre zer wa ty wy, 19,2% in ne me to dy (HumanReproduction 2006, 
Vol. 21, No. 11).
Z in nych ba dań, prze pro wa dzo nych na 14 704 Fran cuz kach wy ni ka, że 
wśród 1034 ko biet, któ re za szły w nie pla no wa ną cią żę lub pod da ło się 
abor cji w cią gu ostat nich 5 lat, 65% sto so wa ło an ty kon cep cję (21% 
sto so wa ło pi guł kę an ty kon cep cyj ną, 9% spi ra lę, 12% pre zer wa ty wę 
a 23% in ną me to dę) (HumanReproduction, 2003, Vol. 18, No. 5).

sZWAJ CA RIA We dług 
da nych Cen trum 

In for ma cji o Ro dzi nie 
i An ty kon cep cji (CI FERN), 
od se tek ko biet sto su ją cych 
pi guł ki an ty kon cep cyj ne 
i pre zer wa ty wy oraz zgła sza ją
cych się do abor cji w 1990 r. 
wy niósł 49 proc., a w 1992 aż 
73 proc. (MedizinundIdeologie
nr 1/2002). 

WIEL KA bRY TA NIA W ośrod ku abor cyj nym M. Sto pes 
w Le eds w ciągu 5 lat za py ta no 4666 ko biet, któ re 

pod da ły się abor cji, o przy czy nę ich zaj ścia w cią żę. 46,6 proc. 
od po wie dzia ło, że za szły w cią żę wsku tek za wod no ści pre zer wa tyw 
(BritishJournalofFamilyPlanning, 22, 1996). 
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Ini cja to ra mi i organiza
torami  Kru cja ty Mo dli
twy w Obro nie Po czę
tych Dzie ci są ka to li cy 
świeccy współ pra cu ją
cy z Dusz pa ster stwem 
Ro dzin Ku rii Me tro
po li tal nej w Kra ko wie. 
Ufa jąc w po tę gę mo
dli twy, or ga ni za to rzy 
po sta no wi li pro wa dzić 
i ini cjo wać w spo sób 
sys te ma tycz ny mo dli
twę w in ten cji obro ny 
ży cia po czę tych dzie ci. 

Ad res: 

Kru cja ta 
Mo dli twy 
w Obro nie 

Poczę tych Dzie ci:
ul. Krowoderska 24/3 

31142 Kraków
www.krucjata.org
e−mail: modlitwa@

krucjata.org

program kru cja ty mo dli twy 
w obro nie poczę tych dzie ci

„Cokolwiekuczyniliściejednemuztychbraci
moichnajmniejszych,mnieścieuczynili”(Mt25,40).

„Wszystko,ocowmodlitwieprosicie,staniesięwam,
tylkowierzcie,żeotrzymacie”(Mk11,24)

„Iżyczę,imodlęsięotostale,ażebyrodzinapolskadawałażycie,
żebybyławiernaświętemuprawużycia” 

(Św. Jan Paweł II, Nowy Targ 8 VI 1979 r.)

W ro ku 25le cia na szej Kru cja ty, 
w du chu wdzięcz no ści za ogrom 
Łask udzie lo nych dzie łu obro ny 
ży cia czło wie ka, uf ni w Wszech moc 
Trój je dy ne go Bo ga i prze moż
ne Wsta wien nic two Mat ki Bo żej 
pro po nu je my wspól ną mo dli twę 
w na stę pu ją cych in ten cjach: 

dzięk czyn nej: za wiel kie do bro, 
ja kie go do świad czy li śmy, a w szcze
gól no ści za: ura to wa nie dzie ci, 
ura to wa nie su mień ma tek i oj ców 
oraz pra cow ni ków służ by zdro wia; 
za wpro wa dze nie usta wo daw stwa 
chro nią ce go ży cie nie na ro dzo nych

bła gal nej: o dal szy wzrost sza cun
ku wo bec ży cia czło wie ka nie na ro
dzo ne go, cho re go, w po de szłym 
wie ku

bła gal nej: o wpro wa dze nie praw nej 
ochro ny ży cia każ de go czło wie ka 
od po czę cia do na tu ral nej śmier ci 
do Kon sty tu cji Rze czy po spo li tej 
Pol skiej. 

Uczest nik Kru cja ty zo bo wią zu je się 
mo dlić przez je den rok w po wyż
szych in ten cjach: 

co dzien nie od ma wia jąc wy bra ną 
przez sie bie mo dli twę, np. Li ta nię 
do Mat ki Bo żej, dzie sią tek Ró żań ca 
Świę te go; 

uczest ni cząc, raz w mie sią cu, 
w dzień po wsze dni we Mszy Świę tej 
z przy ję ciem Ko mu nii Świę tej. Cho
rzy, oso by w po de szłym wie ku, któ
re nie mo gą uczest ni czyć we Mszy 
św., pro szo ne są o ofia ro wa nie dnia 
cier pie nia w in ten cji obro ny ży cia. 

w tę modlitwę można włączyć się 
w każdej chwili! 

Ser decz nie za chę ca my  
do jej pod ję cia. 

W imie niu or ga ni za to rów: 

ks. Sta ni sław Ma ślan ka  

– asy stent ko ściel ny Kru cja ty

dr inż. Adam Ki siel

dr Be ata Trzciń ska

dr inż. An to ni Zię ba
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dziecipoczętych
metodĄ„invitro”

gI NIe przed  
Na ro dze NIem

o tym mil czą po pu lar ne me dia

„W przy pad kach, w któ rych zgro ma dzo no wia ry god ne sta ty sty ki, 
za le d wie u 4,2% em brio nów wy two rzo nych z za sto so wa niem tech nik 
wspo ma ga ne go roz ro du (ART) do cho dzi do ży wych na ro dzin”. 
(za: Ni cho las Ton ti Fi lip pi ni, ReproductiveTechnologyOutcomesinAustralia:Analy-

singtheData, „Bio ethics Re se arch No tes”, 15(1): 1−3, 2003).

bIZ NEs „IN vI TRO” – 500 mi liar dów fun tów rocz nie. Prof. De bo ra 
Spar z pre sti żo wej Ha rvard Bu si ness Scho ol w książ ce „The Ba by 
Bu si ness” (Dzie cię cy Biz nes) osza co wa ła wiel kość ryn ku sztucz ne go 
za płod nie nia na 500 mld fun tów rocz nie.

IvF A NO WO TWO RY. Pro ce du ra „in vi tro” po wo du je dwu krot ny 
wzrost ry zy ka za pa dal no ści na ra ka jaj ni ków (Obstetrics&Gynecolo-
gy, 2004, 103, 154), jak rów nież wzrost ry zy ka ra ka pier si u ko bie ty. 

(Venn A. et al., Riskofcancerafteruseoffertilitydrugswith„invitro”fertilization,  

Lancet 1999, Vol. 354). 

uDO Ku MEN TO WA NE PRZY PAD KI śMIER CI KO bIET PO IvF. W li te
ra tu rze opi sa no przy pad ki śmier ci ko biet, któ re zmar ły po kom pli ka
cjach „in vitro”: ta kie przy pad ki mia ły miej sce m.in. w Ir lan dii (2004), 
No wej Ze lan dii (1995). W Kra ko wie w kwiet niu 2003 r. w wy ni ku 
nie do peł nie nia obo wiąz ków le ka rzy w cza sie pro ce du ry „in vitro” 
zmar ła 29−let nia ko bie ta. 

(„Nasz Dzien nik”, 27 wrze śnia 2006).

DWu KROT NY, A NA WET 
CZTE RO KROT NY, WZROsT 
śMIER TEL NO śCI OKO-
ŁO PO RO DO WEJ u dzie ci 
po czę tych me to dą „in 
vi tro” w po rów na niu do 
dzie ci po czę tych w spo
sób na tu ral ny. Me ta ana li za 
15 nie za leż nych ba dań 
na uko wych, prze pro wa dzo
na przez ame ry kań skich 
na ukow ców, wy ka za ła 
dwu krot nie więk szą śmier
tel ność no wo rod ków po
czę tych w wy ni ku „in vi tro” 
niż po czę tych w na tu ral ny 
spo sób. 

(R. Jack son, K. Gib son, Y. Wu, 

M. Cro ughan, PerinatalOutco-

mesinSingletonsFollowingIn

Fertilization:AMeta−Analysis,

Obstetrics&Gynecology, Vol. 103, 

no. 3, March 2004).

do95%
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NA WET TRZY KROT NY WZROsT WY sTĘ PO WA NIA WAD WRO DZO NYCh 
u dzie ci po czę tych „in vitro”. Au stra lij skie ba da nia 4000 dzie ci uro dzo nych 
mię dzy 1993 a 1997 r. wy ka za ły, że wśród dzie ci po czę tych w spo sób na
tu ral ny 4,2 procent ma wa dy wro dzo ne, na to miast wśród dzie ci po czę tych 
„in vitro” 9 proc. Wy ka za no tak że, że pro cent dzie ci ob cią żo nych wię cej niż 
jed ną wa dą wro dzo ną w gru pie kon tro l nej wy no si 0,5 procent, na to miast 
wśród dzie ci po czę tych „in vitro” 1,6 procent. 

(M. Han sen et al., Theriskofmajorbirthdefectsafterintracytoplasmicsperminjectionand

„in−vitro”fertilization,NewEnglandJournalofMedicine, 2002, 346/10). 

W „Jo ur nal of Ame ri can Bo ard Fa mi ly Me di ci ne” przed sta wio no efek ty le cze nia nie płod no ści me to dą 
na pro tech no lo gii w ośrod ku dra P. Boy le w ir landz kim Gal way. W cią gu 5 lat zgło si ło się tam 1239 par 
mał żeń skich, cier pią cych z po wo du nie płod no ści. Śred ni wiek ko biet wy no sił 35,8 lat, śred nia dłu gość 
trwa nia nie płod no ści 5,6 ro ku. 33 procent ko rzy sta ło wcze śniej z „in vi tro”. Wskaź nik ciąż uzy ska nych 
dzię ki po mo cy ir landz kich spe cja li stów wy niósł aż 52 procent. Le ka rze zaj mu ją cy się na pro tech no lo gią 
sku tecz nie po mo gli 21 procentom par, które wcze śniej bez sku tecz nie ko rzy sta ły z „in vi tro”. 

We wrze śniu 2009 r. Alek san der Ba ra now, wi ce prze wod ni czą cy Ro syj skiej 
Aka de mii Na uk Me dycz nych, prze ma wia jąc w Du mie Pań stwo wej, ape lo wał 
do władz, aby nie re fun do wa ły za bie gów „in vi tro”. Po wo łu jąc się na świa
to we sta ty sty ki, po wie dział, że „przy sto so wa niu me to dy »in vi tro« wzra sta 
ry zy ko uro dzin dzie ci z wa da mi. W Ro sji 75 proc. dzie ci z pro bów ki ro dzi się 
in wa li da mi. Je śli wy da je my pie nią dze na »in vi tro«, to od ra zu po win ni śmy 
szy ko wać pie nią dze na opie kę nad in wa li da mi uro dzo ny mi dzię ki tej me to
dzie. (...) Świa to wa Or ga ni za cja Zdro wia nie re ko men du je sto so wa nia me to
dy »in vi tro«. Je że li wie my, ja kie są skut ki ubocz ne sto so wa nia tej me to dy, 
po win ni śmy o nich in for mo wać. Me to da ta szko dzi rów nież zdro wiu mat ki”. 

(za: „Dzien nik Pol ski” 15.10.2009)

ChORObY PsYChICZNE PO IN vITRO
Dotychczasowe doniesienia o związku metod sztucznego wspomagania roz
rodu z wrodzonymi wadami rozwojowymi skupiały się głównie na zaburze
anich somatycznych. Z oczywistych względów mniej uchwytne, ale równie 
istotne medycznie i społecznie są zaburzenia psychiczne. Te mogą ujawniać 
się w bardzo odległym czasie.
Wyniki badania zaprezentowane podczas corocznej konferencji Europejskie
go Towarzystwa Rozrodu Ludzkiego i Embriologii (ESHRE) w Monachium 
(29 czerwca – 2 lipca br.) sugerują jasno – dzieci poczęte za pomocą metod 
„leczenia niepłodności" charakteryzują się ryzykiem zapadnięcia na choroby 
psychiczne zwiększonym o blisko jedną trzecią w stosunku do dzieci poczę
tych drogą naturalną. (por. „IVF babies face greater risk of mental illness", 
30/06/2014, www.scotsman.com, gdzie podano górną granicę otrzymanych 
wyników, tj. 33 proc.).

Dr hab. A. Lewandowski („Nasz Dziennik", 8.08.2014)
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do pol skich par la men ta rzy stów  
w spra wie pro ce du ry „in vi tro” i na pro tech no lo gii

(lista 300 sygnatariuszy na www.prolife.pl; apel podobnej treści podpisało również 2000 pracowników Służby Zdrowia)

We wrze śniu 2009 r. w Sej mie RP roz po czę ły się pra ce nad re gu la cja mi praw ny mi 
do ty czą cy mi pro ce du ry „in vi tro”. Ja ko na ukow cy i na uczy cie le aka de mic cy pra gnie my 
za brać głos w tej waż nej kwe stii spo łecz nej. Ży cie czło wie ka roz po czy na się w mo men
cie po czę cia – to fakt bio lo gicz ny, na uko wo stwier dzo ny. Pro ce du ra „in vi tro”, ma ją ca 
słu żyć prze ka zy wa niu ży cia ludz kie go, jest nie od łącz nie zwią za na z nisz cze niem ży cia 
czło wie ka w fa zie pre na tal ne go roz wo ju, jest więc głę bo ko nie etycz na i jej sto so wa
nie win no być praw nie za ka za ne. Z pu bli ko wa nych da nych – z róż nych ośrod ków 
me dycz nych sto su ją cych „in vi tro” – wy ni ka, że w trak cie tej pro ce du ry gi nie 60–80% 
po czę tych istot ludz kich (z bry tyj skich in for ma cji wy ni ka, że na wet 95%). Pro ce du ra 
„in vi tro”, na róż nych eta pach jej sto so wa nia, na ru sza trzy ar ty ku ły kon sty tu cji rze
czy po spo li tej pol skiej: art. 30, art. 38, art. 40 oraz art. 157 ko dek su kar ne go. 

Pro ce du ra ta jest ra żą co sprzecz na z eko lo gią pro kre acji, za stę pu jąc na tu ral ne śro
do wi sko po czę cia i po cząt ko we go roz wo ju czło wie ka, ja kim jest ło no mat ki, przez 
„szkło”, a w skraj nym przy pad ku przez sys tem głę bo kie go za mra ża nia (do tem pe ra
tu ry 195°C). To na ru sze nie eko lo gii pro kre acji skut ku je pra wie dwu krot nym wzro
stem śmier tel no ści nie mow ląt, 23krot nym wzro stem wy stę po wa nia róż nych 
wad wro dzo nych a tak że opóź nie niem roz wo ju psy cho fi zycz ne go dzie ci po czę tych 
me to dą „in vi tro” w po rów na niu do dzie ci po czę tych w spo sób na tu ral ny.

Po zy tyw ną me to dą po mo cy mał żon kom pra gną cych po czę cia i uro dze nia dziec ka 
jest na pro tech no lo gia. Na pro tech no lo gia to no wo cze sna me to da dia gno zo wa nia 
i le cze nia nie płod no ści na pod sta wie tzw. Mo de lu Cre igh to na, słu żą ce go pre cy zyj
nej ob ser wa cji or ga ni zmu ko bie ty w cza sie jej na tu ral ne go cy klu. Na żad nym eta pie 
sto so wa nia na pro tech no lo gii nie do cho dzi do nisz cze nia po czę tych istot ludz kich, 
na ru sze nia god no ści mał żon ków i po czę tej isto ty ludz kiej oraz za cho wa ne są eko lo
gicz ne za sa dy pro kre acji. Na le ży też pod kre ślić, że na pro tech no lo gia w po rów na niu 
do pro ce du ry „in vi tro” jest bar dziej sku tecz na i kil ka krot nie mniej kosz tow na.

Ape lu je my o wpro wa dze nie usta wo we go za ka zu sto so wa nia pro ce du ry „in vi tro” 
ja ko dra stycz nie nie hu ma ni tar nej oraz o sze ro kie upo wszech nie nie na pro tech no lo gii 
i za pew nie nie jej peł nej re fun da cji z NFZ.

apel 300  
na ukow ców
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Na pro tech no lo gia to me to da roz po zna wa nia 
i le cze nia nie płod no ści. Klu czo wym na rzę
dziem jest tak zwa ny Mo del Cre igh to na, 
opar ty na bar dzo szcze gó ło wej ob ser wa
cji or ga ni zmu ko bie ty pod czas na tu ral
ne go cy klu mie sięcz ne go. Na pro tech
no lo gia do dia gno sty ki nie płod no ści 
uży wa rów nież ba dań so no gra ficz nych, 
hor mo nal nych, en do sko po wych, na to
miast do le cze nia nie płod no ści – le ków 
sty mu lu ją cych ja jecz ko wa nie, wspo
ma ga ją cych pra wi dło wy prze bieg cy klu 
mie sięcz ne go, a tak że me tod chi rur gicz nych 
przy wra ca ją cych płod ność. Na pro tech no lo gia 
z po wo dze niem czy ni sta ra nia w kie run ku pod no
sze nia za bu rzo nej płod no ści mę skiej.

Na pro tech no lo gia umoż li wia nie płod nym mał żeń
stwom uzy ska nie po czę cia dziec ka z du żym 
praw do po do bień stwem – we dług twór cy tej 
me to dy się ga ją cym oko ło 80 pro cent w cza sie do 
2 lat le cze nia. Jest więc oko ło 23 ra zy bar dziej 
sku tecz na niż pro ce du ra „in vi tro”.

Na pro tech no lo gia to nie tyl ko le cze nie nie płod no
ści. To tak że spo sób ob ser wa cji nie pra wi dło wo
ści w or ga ni zmie każ dej ko bie ty. Na tej pod sta wie 
moż na sku tecz nie roz po zna wać wcze sne sta dia 

Czym jest
na pro tech no lo gia?

cho rób i od po wied nio wcze śnie wdra żać le cze nie 
wie lu ko bie cych scho rzeń.

Me to da ta od rzu ca uży cie pro gra mu „in vi tro” 
i in se mi na cji. Za pew nia moż li wość kon ty nu acji 
ży cia dla każ de go ist nie nia ludz kie go od chwi li 
po czę cia, sza nu jąc god ność każ de go czło wie ka.

dr n. med. Ra fał Mi cha lik

Zapraszamy na stronę www.naprotechnologia.pl

„Na pro tech no lo gia” po cho dzi od an glo ję zycz ne go ter mi nu Na Pro Tech no lo gy – 
Na tu ral Pro cre ati ve Tech no lo gy – Wspar cie Na tu ral nej Pro kre acji. Ter min ten 
zo stał za pro po no wa ny w In sty tu cie Pa pie skim Paw ła vI w Oma ha, w sta nach 
Zjed no czo nych.

Fot.: www.pixabay.com/ Nina-81
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W październiku 2007 roku w Światowym Centrum Kultu Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach 
obrońcy życia z całego świata rozpoczeli World Prayer for Life (Światową Krucjatę Modlitwy w Obronie 
Życia Człowieka) www.world−prayer−for−life.org Włącz się w to modlitewne dzieło!

mo dlić się

uczyć się

uczyć in nych

po ma gać

Trze ba, aby każ dy z nas pod jął 
wy trwa łą, sys te ma tycz ną mo
dli twę w in ten cji obro ny ży cia, 
w in ten cji za pew nie nia pra wa 
do ży cia każ de mu czło wie
ko wi od chwi li po czę cia do 
na tu ral nej śmier ci. Mo że to być 
uczest nic two we Mszy świę tej, 
mo że to być i krót ka mo dli twa 
„Pod Two ją obro nę”. Mo że włą
czysz się w Kru cja tę Mo dli twy 
w Obro nie Po czę tych Dzie ci lub 
po dej miesz Du cho wą Ad op cję 
Dziec ka Po czę te go?

Trze ba, aby na sze za an ga żo wa
nie w dzie ło obro ny ży cia by ło 
mą dre, opar te na ar gu men tach, 
któ re przy no si nam roz wój na
uk: me dycz nych, hi sto rycz nych, 
praw nych czy de mo gra ficz nych. 
Rze tel ne in for ma cje moż na zdo
być, czy ta jąc re gu lar nie pra sę 
ka to lic ką, opra co wa nia i książ ki 
wy da wa ne przez obroń ców 
ży cia. Ostrze ga my przed pu bli
ka cja mi post ko mu ni stów czy li
be ra łów, któ re na wet pod pi sa ne 
przez oso by z ty tu ła mi pro fe so
ra, czę sto mi ja ją się z praw dą. 
Uczyć się – to tak że uczest ni
czyć w spo tka niach, wy kła dach 
pro wa dzo nych przez uczci wych 
lu dzi; to tak że oglą dać do ku men
tal ne fil my, uka zu ją ce roz wój 
czło wie ka, a tak że fil my na te mat 
znisz cze nia po czę te go ży cia, fil
my opi su ją ce tra ge dię ma tek po 
za bi ciu po czę te go dziec ka.

Lu dwik Kraw czyk

To za wsze i wszę dzie gło sić 
praw dę: nie wol no za bi jać po
czę tych dzie ci. To prze ka zy wać 
ar gu men ty za ży ciem w krę gu 
zna jo mych, przy ja ciół i w śro
do wi sku pra cy. Uczyć in nych 
to tak że or ga ni zo wać ga zet ki 
ścien ne, wy sta wy, pre lek cje, 
pro jek cje fil mów „pro li fe”. 
Uczyć in nych to tak że roz ma
wiać oso bi ście lub te le fo nicz nie 
z  po li ty ka mi na te mat fun da
men tal ne go pra wa do ży cia. 

W dzie le obro ny ży cia nie mo że 
za brak nąć kon kret nej, tak że ma
te rial nej, po mo cy, świad czo nej 
sa mot nym mat kom, ro dzi nom 
wie lo dziet nym. Mo że trze ba 
Twej ma te rial nej po mo cy, mo że 
trze ba, abyś zor ga ni zo wał kwe
stę na rzecz sa mot nych ma tek, 
mo że trze ba, abyś po pro stu 
po mógł swą pra cą w pro wa
dze niu czy zor ga ni zo wa niu 
pla ców ki ota cza ją cej opie ką 
sa mot ne mat ki? Trze ba tak że 
wspo ma gać mo dli twą i da ra mi 
or ga ni za cje bro nią ce ży cia 
czło wie ka.

Odpowiadając na to pytanie, przytoczę wskazania światowej sławy obrońcy życia, dr. med. J. Willke z USA:

Co ty możesz zrobić 
dla ratowania życia poczętych dzieci?

Fot.: www.pixabay.com/ PublicDomainPictures
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Fot.: www.pixabay.com/ PublicDomainPictures



Fot. str. 1 i 24: Andrzej Zachwieja

Zapraszamy do regularnego korzystania  
z pierwszego w Polsce videobloga pro-life: 

www.pro-life.pl/videoblog 
Co tydzień nowe nagranie!

bronić życia i umacniać je, 
czcić je i kochać – oto zadanie, 
które bóg powierza 
każdemu człowiekowi...

Jan Paweł II  (Evangeliumvitae)

Trzeba, abyśmy to kryterium stosowali w ocenach 
ludzi mediów, świata polityki, przy wyborach 
samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich. 

AZ

Stosunek do daru życia jest wykładnikiem 
i podstawowym sprawdzianem autentycz
nego stosunku człowieka do Boga i do 
człowieka, czyli wykładnikiem i sprawdzia
nem autentycznej religijności i moralności.

Św. Jan Paweł II (Jasna Góra, 19.06.1983 r.)

Adresredakcji:  
ul. Krowoderska 24/6,  
31−142 Kra ków,  
tel./fax 12 421 08 43, 
e−m ail: biuro@pro−life.pl,
Se kre ta riat re dak cji czyn ny:  
pn.–pt. 9.00–16.00. 


Polskie
Stowarzyszenie
ObrońcówŻycia
Człowieka


(organizacjapożytkupublicznego)

KRS0000140437
31−142 Kraków, 
ul. Krowoderska 24/1 

www.prolife.pl Dziecko ok. 3,5  
miesiąca od poczęcia

Dziecko w 4. miesiącu
od poczęcia

Dziecko  
w 8. tygodniu

od poczęcia


