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PO PIĄTE: NIE ZABIJAJ!

Tym, co najbardziej niszczy pokój we współczesnym świecie jest aborcja, ponieważ jeśli matka może zabić
własne dziecko, co może powstrzymać ciebie i mnie od zabijania siebie nawzajem?

Matka Teresa z Kalkuty

- A gdy postawiono kwestię: ojciec jest syfilitykiem, matka gruźliczką, mieli już czworo dzieci, z których
jedno jest ślepe, drugie umarło przy urodzeniu, trzecie jest głuchonieme, a czwarte gruźlicze.

Pojawia się nowa ciąża. Czy radzilibyście ją przerwać?
- Z pewnością – odpowiedziałoby 95% rodziców.

- A więc zabilibyście Beethovena.
Jean Toulat

Aborcja nie jest nigdy odpowiedzią, jakiej poszukują kobiety i rodziny. To raczej strach przed chorobą
i samotnością wywołują wahania rodziców.

Papież Franciszek

Brońcie nienarodzonych przed aborcją, nawet jeśli będą was prześladować, oczerniać,
zastawiać na was pułapki, ciągać was po sądach czy zabijać was. Żadne dziecko nie powinno być

pozbawione prawo do urodzenia, prawa do wykarmienia i posłania do szkoły.
Papież Franciszek

Dla mnie oczywistym i jasnym jak słońce jest fakt, że aborcja ma znamiona zbrodni.
Mahatma Gandhi

Dzieci są darem Boga. A spędzenie płodu to najgorsza zbrodnia na świecie.
Borys Akunin

Jakie jest zdanie księdza na temat aborcji? Takie, jak zdanie kobiety, która przychodzi do spowiedzi.
ks. Józef Tischner

Każda jednostka ma zupełnie jednoznaczny początek w momencie poczęcia.
Jérôme Lejeune

Legalizacja przerywania ciąży jest to nic innego, jak uprawnienie dane człowiekowi dorosłemu,
dane w autorytecie prawa stanowionego, ażeby mógł pozbawiać życia człowieka nienarodzonego,

czyli tego, który nie może się bronić. Trudno pomyśleć sytuację bardziej niesprawiedliwą
i trudno tu naprawdę mówić o obsesji, gdy wchodzi w grę podstawowy nakaz prawego sumienia:

to znaczy obrona prawa do życia ludzkiej istoty – niewinnej i bezbronnej.
św. Jan Paweł II



Po piąte NIE ZABIJAJ!

Obserwuję  w  telewizji  ulice  dużych  miast  pełne  młodych  ludzi,  którzy,  pomimo  pandemii,  zawzięcie
demonstrują, tylko co demonstrują? Swoje niezadowolenie z zakazów spowodowanych pandemią? Zmęczenie
zdalną  nauką  i  siedzeniem  w  domu  z  rodziną?  Podczas  tej  zakazanej  „wielkiej  zabawy”,  bo,  jak  wiemy,
zakazany owoc lepiej smakuje, domagają się „aborcji na żądanie” i, jak twierdzą, „prawa wyboru dla kobiet”.
Przy okazji okazują swoją nienawiść do Kościoła i księży. Wszystko to jest dla mnie dowodem na to, że daleka
jest tym osobom historia, która pokazuje, jak dotkliwie doświadczony został również nasz naród i jak wiele
dobrego  w  najczarniejszych  czasach  zawdzięczamy  Kościołowi  i  ludziom  Kościoła.  To  niemieccy  naziści
podczas II wojny światowej prowadzili masową eksterminację ludzi, przymierzali się do eugenicznej „ochrony”
rasy. Kontrolę urodzeń wprowadzili też swego czasu chińscy komuniści.

Jak kończą się  takie  praktyki  wie ten,  kto choć trochę zna historię.  Po to  przecież  uczymy się  jej,  by nie
popełniać błędów naszych przodków i wyciągać wnioski na przyszłość. „Historia magistra vitae est” powiedział
Cyceron, co, tłumacząc z łacińskiego, oznacza: „historia jest nauczycielką życia”.

Protestująca  teraz  młodzież  nie  zadaje  sobie  tego trudu,  dla  niej  liczy się  żywot  łatwy,  lekki  i  przyjemny.
Cóż, media taki właśnie styl  życia propagują. Już niektórzy rodzice za wszelką cenę pragną uchronić swoje
dzieci  przed  edukacją  historyczną.  Jako  organizatorka  wyjścia  uczniów  starszych  klas  SP do  kina  na  film
o  polskich  lotnikach  z  Dywizjonu  303,  otrzymałam od  kilku  rodziców  list  z  oburzeniem,  że  narażam ich
wrażliwe dzieci na zbyt wielkie emocje (sic!). Wiele dzisiejszych dzieci przez „troskliwość” i nadopiekuńczość
rodziców  nie  zazna  trudów  życia  ani  nawet  nie  pozna  ich  z  książek  czy  filmów.  Tym  przygotowanym
do konsumpcyjnego, wygodnego stylu życia Polakom nie w głowie opieka nad chorym dzieckiem czy miłość
do niepełnosprawnego rodzeństwa. Tylko patrzeć,  jak niedogodnością będzie dla nich schorowany czy stary
rodzic i co wtedy postanowią? Eutanazję?

Był  czas,  że  pracowałam  jako  nauczyciel  rewalidacji  w  szkole  specjalnej.  Spotykałam  dzieci  i  młodzież
z upośledzeniem umysłowym różnego stopnia, od lekkiego do umiarkowanego, wśród nich osoby z zespołem
Downa. Praca z nimi nie była łatwa, ale uczyła mnie pokory i dawała wielką radość i satysfakcję z drobnych
postępów, które dla tych dzieci były ogromnymi sukcesami okupionymi wielkim wysiłkiem. Co zawsze będę
doceniać, to miłość i poświęcenie ich bliskich, a także szczerość i radość, jaką obdarowywali mnie moi ówcześni
uczniowie i ich rodzice.  Każde życie jest darem Boga i ma niepodważalny sens. Obecność wśród nas osób
z niepełnosprawnością pozwala nam nie tylko doceniać swoją sprawność, ale przede wszystkim wykazać się
troską i odpowiedzialnością za tych słabszych.  Daje nam szansę bycia dla innych.

Wielką  przeszkodą  na  drodze  ku  egoizmowi  jest  Kościół  katolicki,  broniący  życia  ludzkiego  od  poczęcia
do  naturalnej  śmierci.  Kościół,  którego  sztandarowa  organizacja  Caritas  jest  wzorem  wsparcia  dla  osób
potrzebujących,  również  tych  z  niepełnosprawnościami  oraz  dla  ich  rodzin,  nie  zgadza  się  na  zabijanie.
To  głównie  siostry  zakonne  opiekują  się  osobami  z  upośledzeniem  w  stopniu  znacznym  i  głębokim
w specjalnych ośrodkach. To właśnie zakony prowadzą liczne Domy Pomocy Społecznej dla potrzebujących,
przyjmują niechciane dzieci w „Oknach Życia”. Kościół katolicki w Polsce zawsze stoi na straży życia, czy to
zagrożonego  działaniami  wojennymi,  (np.  ukrywając  żydowskie  dzieci  podczas  II  wojny  światowej),
czy prześladowaniami politycznymi, (np. chroniąc dysydentów), czy w końcu aborcją, dlatego poddawany jest
nieustannym atakom, zarówno medialnym, słownym, jak i tym bezpośrednim, fizycznym zniszczeniom. 

Przy mojej parafii w Szpetalu Górnym, pod „wodzą” proboszcza skupia się duża grupa osób w różnym wieku
i różnych zawodów, działająca charytatywnie. Prowadzą świetlicę środowiskową dla dzieci, organizują dla nich
wyjazdy: latem nad morze, a zimą w góry na narty, na co przeprowadzają systematyczne kwesty. Sami gotują
dzieciom posiłki, wożą prywatnymi samochodami, wyposażają w ubrania i sprzęt, często po własnych dzieciach
i  opiekują  się  nimi.  Jest  Wspólnota  „Bartymeusz”-  grupa  ludzi  chorych,  niepełnosprawnych,  starszych
oraz  wolontariuszy,  bardzo  prężnie  działająca  w  ciągu  całego  roku.  Organizuje  spotkania  świąteczne,  oazy
chorych czy rekolekcje w Licheniu, a nawet zagraniczne pielgrzymki. Gdyby zapytać o powód tej działalności,
to odpowiedź wolontariuszy byłaby prosta – „bo taki mamy nakaz serca”. Tak dzieje się przy większości parafii
i taki właśnie jest nasz Kościół, ale o tym nie usłyszymy w „najlepiejwszystkowiedzącej” stacji telewizyjnej.

Wszystko wskazuje na to, że na świecie toczy się wojna cywilizacyjna. Wojna, w której stawką jest przyszłość



naszego świata. Od nas w jakiejś mierze zależy, jaki to będzie świat. Trzeba podjąć decyzję – jestem za czy
przeciw życiu? Opowiadam się za cywilizacją życia! Co w tej sytuacji powinniśmy i możemy zrobić? Psycholog
radzi: „Aby uwrażliwiać ludzi na kwestię losu dzieci w prenatalnym etapie życia, czy tych narodzonych już,
ale słabszych, potrzebujących opieki, należy zacząć od samych siebie i swoich najbliższych. Tworzyć „wyspy”
ludzi, nie dających się zmanipulować, zastraszyć, znieczulić. Opisywana przez św. Jana Pawła II cywilizacja
miłości  nie  może  być  jakąś  abstrakcją,  tylko  konkretnymi  relacjami,  dzięki  którym  możemy  czuć  się
bezpiecznie, dojrzewać, dostrzegać w innych, także tych najmniejszych, nasze siostry i naszych braci. Jak już
będziemy mieć taką bazę, to wtedy możemy próbować przekonywać i chronić innych. Przy czym nie chodzi tu
tylko o ochronę dzieci nienarodzonych. To, co niekiedy nam umyka, to fakt, że ofiarami i to żyjącymi, procederu
aborcji są także kobiety”.

Obserwując  wszelki  postęp  naszego  świata,  nie  tylko  w  dziedzinie  medycyny,  jestem  przekonana,
że współczesny człowiek jest w stanie zapewnić opiekę potrzebującym, a coraz bogatsze społeczeństwa stać
na pomoc rodzinom osób z niepełnosprawnością. 

Z  dumą  obserwuję  młodych  wolontariuszy,  którzy  uczą  się  czerpać  szczęście  z  dawania  siebie  innym,
a  nie  wyłącznie  z  luksusowego życia  w otoczeniu  drogich  gadżetów.  I  wiem,  że  jest  nas  więcej  niż  tych,
wykrzykujących  wulgaryzmy  i  podłości  na  ulicach.  Dobro  jest  ciche,  niektórzy  twierdzą,  że  nudne,  choć
na pewno nudne nie są filmy Clinta Eastwooda. „Dziwny jest ten świat”- śpiewał Czesław Niemen- „lecz ludzi
dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim”. Ja też w to wierzę. (SL)

Aborcji mówię zdecydowane "nie"!

W naszym kraju  nie  wykonuje  się  kary śmierci,  nawet  na  ludziach,  którzy dopuścili  się  wielkich  zbrodni,
gdyż  Rzeczpospolita  Polska  zapewnia  każdemu  człowiekowi  prawną  ochronę  życia.  Dlaczego  więc  mają
cierpieć niewinne dzieci?  Przecież aborcja jest  karą śmierci  i  to  WIELKĄ karą,  ponieważ wymierzona jest
niewinnemu człowiekowi. 

Dziecko poczęte zostało nie ze swojej woli i nie zrobiło też nic, za co mogłoby być ukarane. Są to istoty, tak jak
każdy  z  nas  nastolatków  i  dorosłych,  tylko  mniej  rozwinięte  od  nas  i  nie  potrafiące  same  się  bronić,
dlatego otoczmy je opieką i pozwólmy żyć, tak jak nam to umożliwiono

Dokonując aborcji, usuwa się z ciała kobiety żyjącą istotę, która już nigdy nie powie MAMO KOCHAM CIĘ.
Przerywa się życie, bez zgody dziecka, nie pytając go, czy tego chce czy nie. Zamyka się jego osobistą historię.

Spójrzmy więc na bawiące się za oknem dziecko i odpowiedzmy sobie, czy dalibyśmy radę pozbawić je życia?
Zabić w okrutny sposób, przez wyrywanie poszczególnych części z jego ciała? Narazić je na tak okrutny ból?

Mam nadzieję, że takie rozważania odsuną wszelkie myśli przed wymierzeniem kary śmierci niewinnej istocie
będącej  w łonie matki.  Przecież to  jest  takie  samo dziecko,  żyjące i  czujące,  tak jak,  to które biega,  tylko
mniejsze i jeszcze niewidziane przez nas.

Uważam, że aborcja  jest  największym problemem jaki  dotyka nasz świat.  I  nie  zgadzam się  z nią!  Mówię
stanowcze NIE!

Obojętność ludzi na ten „zabójczy” czyn jest straszna a brak reakcji z naszej strony oznacza jego akceptację.
Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Nie reagując na te okropne zbrodnie, stajemy się współwinni śmierci
niewinnego człowieka i zabieramy 
mu szansę na obronę. (AC)

Odkąd pamiętam, byłem przeciwnikiem aborcji. Uważam aborcję za morderstwo. Może z tego powodu,
że sam o mały włos nie zostałem usunięty czy zlikwidowany, mniejsza o nazwę. Tata nie chciał mieć dzieci.

To tylko i wyłącznie dzięki mojej mamie my tu właściwie gadamy, bo jestem.
Przecież mama do siódmego miesiąca ukrywała przed tatą, że jest w ciąży.

Kazik Staszewski



Budyń, łyżwy i utwierdzenie w postawie pro-life

Absolutnie każda okazja może być sposobnością do rozmowy o życiu i potrzebie jego obrony w dzisiejszych
czasach. Całkiem niedawno przy wspólnym spożywaniu budyniu...  - Dlaczego nie jesteś za wolnością i nie
popierasz prawa do aborcji? - zapytali mnie moi nastoletni przybrani synowie.  - Jestem za wolnością całym
sercem, dlatego nie godzę się na zabijanie kogokolwiek w majestacie prawa. Jestem przeciwko aborcji, ale także
przeciwko eutanazji i karze śmierci - odrzekłem na spokojnie.  - Wiesz, to takie trochę staroświeckie gadanie,
ale chyba czujemy podobnie... - zamyślił się starszy chłopiec. - Moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się
twoja wolność. Bóg dał życie i tylko on może je odebrać. Lubicie dyskutować i wykłócać się o różne głupoty,
to  może  teraz,  dla  odmiany,  pogadamy  o  życiu? -  zasugerowałem,  widząc  realne  zaciekawienie  w  oczach
12- i 14-latka.

Kilka lat temu na Lednicy pewien mądry ksiądz stwierdził, że dla niego Bóg i Prawdy przez Niego objawione
nie  są  już  kwestią  wiary,  ale  100-procentowej  pewności.  Różne  wydarzenia  z  mojego  życia  prywatnego
i  zawodowego każą mi  powiedzieć podobnie:  "Wierzę  w Ciebie,  Boże Żywy..."  Opowiadam się  po stronie
wolności, a więc po stronie życia. Bóg jest Panem życia i śmierci, dlatego nie wolno nam ingerować w Jego
plany i  zamierzenia.  Wolność  jednego człowieka  nie  może pozbawiać  wolności  i  prawa do życia  drugiego
człowieka. Naród, który pozwala na zabijanie własnych obywateli (dzieci, przestępców, starców) z jakiejkolwiek
przyczyny i w jakichkolwiek okolicznościach, nie ma żadnej przyszłość. - Zapamiętajcie to dokładnie! - rzekłem
bardzo poważnie.

-  To  powiedz  nam,  jak  mamy  przekonywać  innych  ludzi  do  naszych  poglądów? -  pytająco  rzucił  młodszy
chłopiec.  - A po co chcecie ich przekonywać? - zapytałem retorycznie.  - Najlepszymi świadectwami są własne
zachowanie i uczynki. Po prostu bądźcie stali w poglądach i zawsze prezentujcie postawy pro-life. Chciałbym,
żebyście  dorastając,  wypracowali  swoje  prywatne,  zgodne  z  własnymi  sumieniami  poglądy  na  zdarzenia,
w których uczestniczycie.  Wówczas,  gdy zostaniecie  słownie zaatakowani,  będziecie  zdolni  do ich logicznej
obrony.  Pamiętajcie,  że  rozmówca,  któremu  wytrącicie  z  ręki  ostatni  argument,  może  was  atakować
albo próbować ośmieszyć. Wyluzujcie wtedy i z pełną kulturą zostawcie go z jego frustracjami  - powiedziałem,
pokazując  chłopcom najlepszy sposób  zakończenia  zmierzającej  donikąd  rozmowy.  Na  twarzach  Krystiana
i  Kamila  ponownie  zagościł  uśmiech.  -  A  wiesz,  że  już  tak  zrobiliśmy?!  Wyprzedziliśmy  twoje  złote  rady.
Należy nam się nagroda? - zażartował młodszy. - Oczywiście! - odrzekłem bez cienia ironii i zabrałem chłopców
na łyżwy na dobrze już zamarzniętą toruńską Martówkę. (KT)

Dwanaście lat temu w pewnym dużym mieście...

Witam wszystkich serdecznie! Mam na imię Kamil i choć nie chodzę do Waszej szkoły, to chcę podzielić się
z Wami krótką historią życia pewnego 12-letniego obecnie dziecka.

W 2008 roku do okna życia w pewnym dużym mieście przyniesiono anonimowo kilkudniowe dziecko. Nikt nie
zna do końca wszystkich okoliczności jego poczęcia,  ale mówi się, że pochodziło z gwałtu,  a w jego krwi
wykryto  sporą  dawkę  heroiny.  Idealny  przypadek  spełniający  wszelkie  przesłanki  do  aborcji,  prawda?
Gwałt,  matka narkomanka i ojciec nieznany. Po co więc zawracać sobie głowę takim dzieckiem? Po co się
w ogóle urodziło? Legalna aborcja,  szybko, łatwo, zabieg refundowany i  po sprawie.  Tak byłoby dla niego
najlepiej. Czy aby na pewno?

Na szczęście dziecko to trafiło w owym oknie życia na pewnego wolontariusza i dyrektorkę pewnego bidula.
To dzięki tym dwóm osobom dziecko dostało szansę na przeżycie. Szpital, detoks, czynności okołoporodowe
i  po  miesiącu  dziecko  mogło  wrócić  do  domu,  czyli  do  rzeczonego  bidula.  Wiele  osób  dziwiło  się,
dlaczego  ktokolwiek  podjął  walkę  o  życie  tego  dziecka.  Teraz,  po  dwunastu  latach,  chyba  to  wreszcie
zrozumiałem.

A dziecko  rosło  i  rozwijało  się  prawidłowo.  Heroina  nie  spowodowała  prawie  żadnych  zniszczeń  w  jego
organizmie. Dopiero w wieku dziesięciu lat dziecko dowiedziało się szczegółów swojego urodzenia i walki,
jaką stoczyło kilka osób o jego życie.

Obecnie dziecko to chodzi do szóstej klasy szkoły podstawowej i bardzo dobrze radzi sobie z nauką. Ma trochę



problemów z zachowaniem i dyscypliną, ale przy pomocy przyjaciół stara się je wyeliminować. Mówiło się,
że nawet, jeśli to dziecko przeżyje, to będzie debilem, bo heroina swoje zrobiła i lepiej byłoby pozwolić mu
z godnością umrzeć. Tymczasem dziecko to dużo czyta, sprawnie liczy, dużo rozumie z otaczającego je świata,
jest ministrantem, próbuje grać w hokeja na lodzie, fajnie się bawi i chłonie życie całym sobą. A wolontariusz,
który dwanaście lat temu walczył o nie, niedawno wziął je do swojego domu i traktuje jak swoje własne.

Piękna  historia,  prawda?  A najlepsze  jest  to,  że  prawdziwa.  Dziecko  to  jest  bardzo  wdzięczne  wszystkim,
którzy przyczynili  się jakkolwiek do uratowania jego życia.  I  choć wie,  że nikt  nie  stawia przed nim zbyt
wygórowanych  wymagań,  to  samo  rozumie,  że  musi  wyrosnąć  na  porządnego  i  szczęśliwego  człowieka.
Chociaż w ten sposób odwdzięczy się wszystkim za życie.

I wiecie co? Uwierzcie, że Bóg naprawdę istnieje. To pewne na 100%. Ludzie, którzy ratują dzieci przed aborcją
i  innymi  formami  zabijania,  nie  mogą  działać  sami  z  siebie.  Muszą  doznawać  dotknięcia  i  pobudzenia
przez Najwyższego i działać w Jego Imieniu.

Nie  rozumiem tylko,  dlaczego  niektórzy  ludzie  chcą  zabijać  takie  dzieci  jak  to,  którego  historię  czytacie?
I domagają się na ulicach prawa do zabijania? Czy ktoś z nich odważy się stanąć i patrząc mi prosto w oczy
powiedzieć:  "Ty  nie  powinieneś  żyć!"?  A  ja  żyję,  świetnie  się  bawię,  jestem  szczęśliwy  i  wiem,
że uszczęśliwiam innych. Tak mi powiedzieli. Pamiętajcie, że Bóg wie, co robi i nigdy nie sprzeciwiajcie się
Jego woli.

Czy jest jeszcze ktoś, kto dwanaście lat temu odmówiłby mi prawa do życia? (KN)

"Prośba do mamy"

Już nie mogę się doczekać
kiedy ujrzę Ciebie,

powiem kocham Cię mamo
i będzie cudownie jak w niebie.

Więc nie smuć się mamo
i głowa do góry,
bo razem się uda

przegonić wszystkie chmury.

Ja nie chcę być problemem
i narażać Cię na ból,

ale mocno pragnę żyć
i w całości chcę być Twój.

Nie pozwól mnie skrzywdzić
i nie daj usunąć nikomu,

proszę pokochaj mnie
i zabierz do swego domu. (AC)

Życie nie tylko można, ale trzeba jasno definiować: rozpoczyna się od poczęcia. Osoba poczęta jest istotą
ludzką, nie ma takiego momentu podczas życia płodu, w którym mogłoby dojść do zmiany niczego w coś,

przekształcenia czegoś, co nie jest osobą, w człowieka. Życie jest nieprzerwanym procesem –
od swojego początku, od zapłodnienia, do końca.

Bernard Nathanson

Wszyscy mamy zrozumienie i poczucie gorącej odpowiedzialności, że musimy ratować życie nienarodzonych
dzieci. Składana ustawicznie hekatomba niewinnych ofiar, wśród których znajdowali się zapewne,

obok ludzi przeciętnych, geniusze, wielcy przywódcy narodu, artyści, myśliciele, uczeni –
zubożyła naród w sposób niedający się naprawić.

Zofia Kossak-Szczucka



MUREM ZA ŻYCIEM!!!


