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RODZINA
zwyczajna czy genderowa?

 Nie da się zaprzeczyć, że 
żyjemy w trudnych czasach. 
Kolejno przewijają się re
wolucje, wojny i niepokoje 
społeczne. Przeżyliśmy cza
sy agresywnego nazizmu, 
przymusowego komunizmu 
i realnego socjalizmu. Prze
trwaliśmy jednak, pomimo 
cierpień i wielkich strat. War
to się zastanowić, co było 
tą opoką, która nas ocaliła. 
Była nią niewątpliwie nasza 
polska tradycja, kultura i 
wiara katolicka, która zosta
ła przechowana i ocalona w 
naszych rodzinach. To nasze 
matki i nasi ojcowie przeka
zywali nam prawdę, uczyli 
niezafałszowanej historii i  
wiary. Rodzina Bogiem sil-
na to podstawa bytu narodu 
– wołał kard. Stefan Wy
szyński Prymas Tysiąclecia. 
W rodzinę więc inwestował, 
rodziny bronił, zdając sobie 
sprawę, że od jej stanu zależy 
kondycja następnego pokole
nia. I się nie pomylił. Pomi
mo oficjalnej ateistycznej, 
socjalistycznej indoktrynacji 
polski duch był na tyle silny, 
aby się solidarnie podnieść i 
wywalczyć wolność. 

Czas płynie szybko i nieubła
ganie. Minęło ćwierć wieku. 
Po okresie solidarnościowej 
odwilży znowu nadchodzą 
czarne chmury. Ze szkół usu
wa się lekcje historii Polski. 
Władza wprowadza jedynie 
słuszną opcję liberalną. Poja
wiają się bluźniercze ataki na 
Kościół i ludzi wierzących. 
Ludzie czują się zagubieni 
i przygnębieni. Za chlebem 
emigrowało już ok. 2 mln 
Polaków. Narasta bieda i 
ubóstwo. Czy korzystając 
z doświadczeń poprzed
nich pokoleń,  mamy szansę 
schronić się w naszych rodzi
nach i ocalić nasze dzieci?

Niestety, dzisiaj atak skiero
wany jest przede wszystkim 
w nasze rodziny, z czego 
musimy zdawać sobie spra
wę. Pod względem ubóstwa 
rodzin jesteśmy w czołówce 
Europy. Rząd odmawia wpro
wadzenia polityki wspierają
cej rodziny i  dzietność. Sy
tuacja demograficzna jest 
dramatyczna. Jednak 
prawdziwie potężny 
atak na rodzi
nę dopiero 

się roz
p o c z y n a . 
Rząd popiera 
wprowadzenie do 
Polski feministycznej 
ideologii genderowej, 
skierowanej przeciwko ro
dzinie, która jest traktowana 
jako źródło przemocy i pa
tologii, którą trzeba wyko
rzenić. Robi się to bez kon
sultacji ze społeczeństwem, 
a nawet wbrew jego woli. 
Celem jest bowiem przymu
szenie nas do przyjęcia tej 
antychrześcijańskiej ideo
logii, która poprzez usta
wodawstwo zmusi nas do 
określonych zachowań, nisz

czących rodziny. Zmienia się 
definicję płci z biologicznej 
na tzw. płeć społeczną (z 
wyboru), zależną jedynie 
od osobistych preferencji i 
zachowań. Jeżeli zgodzimy 
się z tezą, że płeć jest czymś 
zmiennym, funkcje ojca i 
matki w rodzinie stracą pod

stawę swego bytu. Bez sensu 
stanie się także małżeństwo 
kobiety i mężczyzny, którzy 
przecież dowolnie mogą za
mieniać się rolami, a nawet 
zmieniać płeć. Prowadzi to 
do legalizacji związków jed
nopłciowych, a nawet do po
wierzania im adopcji dzieci. 

Kolejnym punktem jest 
wchodzenie w kompetencje 

rodziców do wychowywania 
dzieci. Zmiana mentalności 
społeczeństwa może nastąpić 
tylko na skutek włączenia do 
edukacji szkolnej obowiąz
kowej indoktrynacji gende
rowej. Od najmłodszych klas 
dzieci mają być uczone, że 
zmiana płci zależy od ich wy

boru, a związki jednopłciowe 
są jedną z form wyrażania 
swojej seksualności. Trady
cja, kultura i wiara mają być 
wykorzeniane, natomiast 
promowane wszelkie związ
ki niestereotypowe, od stule
ci uznawane za patologiczne. 
Rodzice nawet stracą prawo 
do obrony swoich dzieci. Jeś
li będą protestować zostaną 
surowo ukarani za dyskrymi

nację albo pozbawieni praw 
rodzicielskich. Wszystko w 
imię równości.

Czym w takim razie pozo
stanie rodzina? Oczywiście 
ta genderowa, bo zwyczajną, 
tradycyjną będzie się wyko
rzeniać jako związek stereo

typowy i źródło przemocy. 
Czy dzieci będą miały Mamę 
i Tatę, czy rodzica A i ro
dzica B? 

Ideologia gender bazuje na 
neomarksizmie, nic więc 
dziwnego, że jej zwolen
nicy wywołują zakłócenia 
społeczne,  usiłują przejąć 
władzę i narzucić swoje po
glądy całemu społeczeństwu.  

W tym kontekście nie powin
na dziwić ostatnio nasilają
ca się agresja wobec religii 
i Kościoła. Prześladowania 
ludzi wierzących, jakich do
puszczali się wyznający 
marksizm komuniści, są nam 
przecież dobrze znane.

Wiele osób nie jest w stanie 
uwierzyć, że to jest 

możliwe i już 
się dzieje 

w o k ó ł 
nas. Nieste

ty, proces ten jest 
bardzo zaawansowa

ny. Wystarczy jedno gło
sowanie w Sejmie ratyfikują
ce  Konwencję Rady Europy 
(CAHVIO). Tylko od aktyw
ności nas wszystkich, którzy 
z determinacją bronią siebie, 
swoich rodzin i swoich dzie
ci zależy czy ideologia gen
derowa rozbije nasze rodziny  
i wprowadzi wielkie, niesły
chanie dramatyczne zmiany 
w naszym społeczeństwie. 
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Wyrażamy uznanie i 
wdzięczność za świadec-
two, jakie nam i światu 
codziennie składacie swoją 
wiernością, swoją wiarą, 
nadzieją i miłością – w ten 
sposób zwracają się biskupi 
w Orędziu na zakończenie 
III Nadzwyczajnego Zgro
madzenia Ogólnego Syno
du Biskupów ws. Rodziny.  
Dokument ten stanowi pod
sumowanie dwutygodnio
wych obrad, a zarazem za
chętę do dalszych prac nad 
przygotowaniem zgroma
dzenia zwyczajnego, zapla
nowanego na przyszły rok.

W nawiązaniu do hasła sy
nodu „Wyzwania duszpa
sterskie w sprawie rodziny 
w kontekście ewangeliza
cji” ojcowie synodalni przy
pomnieli, że również oni 
urodzili się i wzrastali w ro
dzinach o różnych kulturach 
i historii. Obecnie zaś jako 
pasterze kościoła spotkali 
się, aby obradować razem 
z rodzinami,  które dawały 
świadectwo swojego życia. 
Biskupi zwrócili uwagę, że 
samo przygotowanie tego 
zgromadzenia, począwszy 
od odpowiedzi na pytania 
rozesłane do episkopatów 
w różnych krajach na całym 
świecie, pozwoliło im usły-
szeć głos na temat licznych 
doświadczeń rodzinnych. 

Biskupi wymienili naj
większe wyzwania stojące 
dzisiaj przed rodzinami: 
osłabienie wierności w 
miłości małżeńskiej, słab
nięcie wiary i wartości, 

indywidualizm, zubożenie 
wzajemnych stosunków, na
pięcie z powodu pożądania, 
które zastępuje refleksję. 
W ten sposób dochodzi do 
licznych kryzysów małżeń
skich, rozwiązywanych czę
sto w sposób powierzchow
ny, ze zniecierpliwieniem, 
bez sprawdzenia i wzajem
nego przebaczenia, bez po
jednania i poświęcenia. Ro
dzi to z kolei nowe relacje 
i związki, tworząc sytuacje 
skomplikowane i problema
tyczne z chrześcijańskiego 
punktu widzenia.

Autorzy orędzia wymie
niają też zmęczenie egzys
tencjalne, np. cierpienie, 
jakie może się pojawić w 
przypadku dziecka odmien-
nie uzdolnionego, ciężkiej 
choroby, starości czy śmier
ci bliskiej osoby. Wyrazili  
podziw dla wielkodusznej 
wierności licznych rodzin, 
przeżywających te doświad-
czenia z odwagą, wiarą i 
miłością, 

Orędzie porusza także trud
ności ekonomiczne, spowo
dowane nieprawidłowymi 
systemami, kultem pienią-
dza i dyktaturą gospodar-
ki bez twarzy i bez celów 
prawdziwie ludzkich, które 
niszczą godność człowieka. 
Wspomina też o małżon kach 
bezrobotnych, bezbronnych 
w obliczu konieczności za
spokojenia najbardziej pod
stawowych potrzeb swych 
rodzin oraz o młodzieży, 
przeżywającej dni puste 
i bez żadnych oczekiwań 

Orędzie biskupów z Synodu Rodziny

Przyjęty dokument koń-
cowy synodu szczegóło-
wo analizuje aktualną 
sytuację rodziny na świe-
cie oraz główne zadania 
duszpasterskie względem 
niej. 

Pierwsza część jest poświę
cona analizie status quo, 
czyli jaka jest w tej chwili 
sytuacja małżeństw i rodzin 
w całym świecie. Bardzo 
dużo się mówi w pierwszej 
części o wielkości rodziny. 
Czyli o dobrych aspektach 
rodziny, centralnym miej

scu doświadczenia rodzin
nego w społeczeństwie 
i Kościele, o powołaniu 
ewangelizacyjnym samych 
rodzin.

Przedstawiono też kon
tekst społecznokulturowy, 
niemożność spokojnego 
przeżywania małżeństwa 
w konfrontacji z trudną sy
tuacja socjoekonomiczną. 
Jest mowa o dyskryminacji 
kobiety również w darze 
macierzyństwa, który czę
sto jest penalizowany.

Druga część została najbar
dziej przepracowana dlate
go, że była katastrofalna, po 
prostu nie zawierała Ewan
gelii rodziny, czyli tego ide
ału, który został przedsta
wiony przez Pana Jezusa. 
Ten tekst wyszedł znaczenie 
lepiej niż oczekiwaliśmy. 
Jest tam i porządek stworze
nia, i porządek odkupienia, 
nierozerwalność małżeń
stwa i towarzyszenie Boże, 
które leczy, przemienia ser
ca. To wszystko zostało tu
taj ukazane ze strony Pisma 

Świętego, a potem także 
uzupełnione o magisterium, 
które przedtem w ogóle nie 
było poważnie potraktowa
ne. I wreszcie trzecia część 
dokumentu dotyczy kon
frontacji i perspektyw dusz
pasterskich. Jest tu mowa o 
głoszeniu Ewangelii rodzi
nom dzisiaj. Między inny
mi o kryzysie wiary i silnej 
wierze, która nie poddaje 
się presjom kulturalnym 
osłabiającym rodzinę”.

Radio Watykańskie  
20 października 2014 r. 

Wypowiedź Abpa Gądeckiego
przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
dla Radia Watykańskiego nt. orędzia biskupów 
zebranych na Synodzie poświęconym rodzinie

i która może zejść na złą 
drogę  narkomanii lub prze
stępczości. Ojcowie syno
du  pochylili się także nad 
rodzinami przeżywającymi 
wielką bie dę, okrucieństwa 
wojny, uchodźctwo czy 
prześladowanie za wiarę. 
Myślimy też o kobietach 
doś wiadczających przemo-
cy i wykorzystywanych sek-
sualne, o handlu ludźmi, o 
dzieciach i młodzieży, będą-
cych ofiarami nadużyć sek-
sualnych, których dopusz-
czają się nawet ci, którzy 
winni ich strzec i sprawiać, 
aby rosły w ufności oraz  
o członkach licznych rodzin 

przeżywających  trudności 
i upokarzanych. Przypo
mnieli też, że Chrystus 
pragnął, aby Jego Kościół 
był otwarty dla każdego. 
Dlatego jesteśmy wdzięcz-
ni duszpasterzom, wiernym 
i wspólnotom gotowym 
do towarzyszenia i brania 
na siebie wewnętrznych i 
społecznych ran, których 
doświadczają małżeństwa  
i rodziny. 

Podkreślili wagę i znacze
nie sakramentu małżeństwa, 
opartego na wzajemnej mi
łości mężczyzny i kobiety, 
którzy razem pragną iść 

jedną drogą. Obejmuje ona 
ludzką seksualność, czułość 
i piękno, które winny trwać 
także poza pełnym zapału 
i świeżości okresem mło
dzieńczym. Miłość ta wy
raża się poprzez płodność i 
prokreację, które nie tylko 
są przekazywaniem życia 
przez małżonków, ale także 
darem życia Bożego. Re
alizowane są przez chrzest, 
wychowanie i katechiza
cję. Na tej drodze, którą 
nieraz jest wspinaczka pod 
górę, pełną zmęczenia i 
upadków, Bóg zawsze jest 
obecny i nam towarzyszy. 
Rodzina tego doświadcza 

w miłości i dialogu obojga 
małżonków oraz rodziców 
i dzieci, a także między ro-
dzeństwem. Żyje słuchając 
Słowa Bożego,  modląc się 
wspólnie i tworząc małą 
oazę ducha, aby wzrastać w 
każdym dniu. (…) My, ojco-
wie synodalni, prosimy was, 
abyście szli razem z nami ku 
następnemu synodowi. To-
warzyszy wam obecność ro-
dziny Jezusa, Maryi i Józefa 
w ich skromnym domu.

Orędzie kończy modli
twa do Boga Ojca w in
tencji wszystkich rodzin.  
(patrz str. 6)

Mazur/catholicnews.org.uk
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 gdy unicestwimy rodzinę?

Las małych białych krzy
ży – Ogród Abortowanych 
Dzieci w Kkottongnae na 
placu za kościołem w cent
rum charytatywnym nieda
leko Seulu w Korei Połu
dniowej. To symboliczny 
cmentarz upamiętniający 
nienarodzone dzieci, które 
zginęły w trakcie aborcji. 
Papież Franciszek odwie
dził to miejsce w czasie 
swojej pielgrzymki do 
 Korei. 

Kkottongnae leży 90 km 
na południe od Seulu. 
Naz wa miejscowości zna
czy „Wzgórze Kwiatów”.  
W latach siedemdziesią
tych z inicjatywy ks. Johna 
Oh Woongjina powstało tu 
wielkie centrum leczniczo
opiekuńcze „Dom Nadziei” 
dla ubogich i porzuconych 
chorych w różnym wieku. 

Figura Świętej Rodziny 
znajduje się na środku, 
a wokół niej wiele bia
łych drewnianych krzyży, 

upamiętniających ofia
ry aborcji. Ojciec Święty 
wszedł pomiędzy te krzy
że, zatrzymał się, pochylił 
głowę i złożył ręce do ci
chej modlitwy. Towarzy
szyli mu przedstawiciele 
 koreańskich obrońców ży
cia, a także misjonarz bez 
ręki i nogi, brat Lee Gu
won.

Papież Franciszek stale 
przypomina światu o obro
nie życia. W dniu 11 kwiet
nia br., zwracając się do 
przedstawicieli włoskiego 
ruchu prolife zebranych 
w Sali Klementyńskiej po
wiedział:  Konieczne jest 
zatem, aby wyrazić naj-
silniejszy sprzeciw wobec 
każdego bezpośredniego 
zamachu na życie, zwłasz-
cza życie niewinnych i bez-
bronnych, a nienarodzone 
dziecko w łonie matki jest 
tu przykładem niewinności 
w najwyższym stopniu.

Antoni Szymański,
socjolog, członek Zespołu ds. Rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski

Zbij termometr, a nie bę-
dziesz mieć temperatury, to 
stwierdzenie celnie ukazuje 
świadomość tych, którzy 
poszukują łatwych i nie
liczących się z rzeczywi
stością rozwiązań społecz
nych. Dzisiaj pojawia się 
podobna argumentacja: jak 
zniszczymy rodzinę, to nie 
będzie przemocy. To stwier
dzenie wydaje się zupełnie 
absurdalne. Nie jest jed
nak przesadne, jeżeli dok
ładniej przyjrzymy się, co 
może wnieść do polskiego 
społeczeństwa ratyfikacja 
ideologicznej Konwencji 
Rady Europy o przemocy 
wobec kobiet i przemo
cy domowej (CAHVIO), 
nad czym obecnie pracuje 
Sejm.

Dokument ten bardzo 
umiejętnie posługuje się 
nośnym hasłem przeciw
działania przemocy, co po
piera znakomita większość 
obywateli. Nie o przemoc 
tutaj jednak chodzi, gdyż 

dokument ten nie zawiera 
żadnych nowych rozwiązań 
nieznanych w polskim pra
wie i praktyce. 

Konwencja ta arbitralnie i 
bezzasadnie uznaje trady
cję, dorobek cywilizacyjny, 
rodzinę, ojcostwo i macie
rzyństwo za źródło opresji, 
które powinno zostać wy
korzenione (to słowo częs
to występuje w tekście). 
Uznaje, że za przemoc jest 
odpowiedzialne zróżnico
wanie płci i stereotypowe 
role kobiet i mężczyzn. Z 
tego powodu za cel przyj
muje niwelowanie natu
ralnych różnic między 
kobietami i mężczyznami 
oraz upowszechnianie ról 
niestereotypowych. Uderza 
zatem w tożsamość ludzi i 
wspiera role nietypowe, np. 
samotne wychowanie dzie
ci w przeciwieństwie do 
stereotypowego wychowa
nia przez oboje rodziców. 
Przykładów można podać 
więcej, chociażby w kon

tekście ostatnio toczącej 
się kontrowersji na temat 
legalizacji kazirodztwa. To 
z pewnością także są role 
niestereotypowe. Dotych
czas nikt nie określił, co 
do tzw. ról stereotypowych 
należy, a co nie. Dokument 
ten promuje zatem potężną 
zmianę cywilizacyjną, któ
ra osłabi tradycyjne mał
żeństwo i rodzinę oraz role 
związane z rodzeniem i wy
chowaniem dzieci.

Konwencja ta jest oparta 
na ideologii gender. Płeć 
definiuje jako społecznie 
skonstruowane role, zacho-
wania, działania i cechy, 
które dane społeczeństwo 
uznaje za właściwe dla ko-
biet i mężczyzn. Oznacza to 
odejście od utrwalonej w 
tradycji europejskiej defi
nicji płci, uwzględniającej 
biologiczną odmienność 
kobiety i mężczyzny. Pod
waża ochronę rodziny, któ
rą zapewnia Konstytucja 
RP w art. 18 nakazującym 

wspierać małżeństwo jako 
związek kobiety i męż
czyzny, rodzinę, macie
rzyństwo i rodzicielstwo. 
Konwencja uznaje, że wy
znacznikiem płci mają być 
dowolnie określone role i 
zachowania, czyli tzw. płeć 
społeczna (z wyboru). Jed
ną z konsekwencji będzie 
instytucjonalizacja tzw. 
nowych form rodzinnych, 
w tym związków tej samej 
płci.

Nieukrywanym celem jest 
walka z tradycją i dorob
kiem cywilizacyjnym. Art. 
12.1 stwierdza: Strony 
stosują konieczne środki, 
aby promować zmiany w 
społecznych i kulturowych 
wzorach zachowań kobiet 
i mężczyzn, w celu wyko-
rzenienia uprzedzeń, zwy-
czajów, tradycji i wszelkich 
innych praktyk opartych na 
pojęciu niższości kobiet lub 
na stereotypowych rolach 
kobiet i mężczyzn.

Przyjęcie tej konwencji 
spowoduje także wprowa
dzenie do edukacji dzieci i 
młodzieży od najmłodszych 
lat zmian zgodnych z ideo
logią genderową, o czym 
świadczy art. 14.1.: Strony 
podejmują, konieczne dzia-
łania w celu uwzględnienia 
materiałów dydaktycznych 
na temat taki jak …nieste-
reotypowe role płci... Po 
ratyfikacji powstanie więc 
obowiązek prowadzenia w 
polskich szkołach progra
mów promujących role i 
relacje jednopłciowe, jako 
niestereotypowe. Rodzice 
nie będą mieli możliwoś
ci ochrony swoich dzieci 
przed tą indoktrynacją, a 
także wychowywania ich 
zgodnie ze swoimi przeko
naniami, co zapewnia im 
Konstytucja RP.

Tego rodzaju rozwiązania 
mają nas wprowadzić w 
nowy „wspaniały świat”, 

pełen niestabilnych relacji, 
samotności i marginalizo
wanej tradycyjnej rodziny. 
Świat upowszechniający 
niestereotypowe relacje 
między ludźmi, podważa
jący pozytywną tradycję i 
dorobek cywilizacyjny oraz 
fundament chrześcijański. 
Dzieje się to przy pomocy 
instrumentalnie wykorzy
stywanego hasła o przeciw
działaniu przemocy oraz z 
wykorzystaniem na dużą 
skalę inżynierii społecznej, 
bierności i nieświadomo
ści społeczeństwa, którego 
nikt o zdanie nie zapytał. 
Prowadzi to do programo
wego niszczenia tego, co 
sprawdzone, czyli małżeń
stwa i rodziny, do promocji 
indywidualizmu, depresji 
i poczucia zagubienia oraz 
poddania nas coraz sil
niejszej kontroli państwa i 
dominującej poprawności. 
Czy wówczas nie będzie 
już przemocy? 

Czy nie będzie przemocy,

Papież Franciszek w Kkottongnae 
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W uroczystość Wszystkich Świętych 
1 listopada 2014 roku zakończył się 
II etap historycznej pielgrzymki 
Ikony Częstochowskiej „Od Oceanu 
do Oceanu” przez świat w  obronie 
życia przez Stany Zjednoczone i 
Kanadę. W tym etapie Matka Boża 
przewędrowała przez kontynent pół
nocnoamerykański prawie 85 tys. 
km, co łącznie z I etapem od Włady
wostoku do Fatimy przez całą Azję 
i Europę liczącym 65 tys. km, daje 
ogromna trasę ok. 150 tys. km. Mat
ka Boża przemierza świat w obronie 
cywilizacji życia już od dwóch i pół 
roku. Pielgrzymka jest kontynuowa
na i obecnie kieruje się do Ameryki 
Łacińskiej.

Podczas przejazdu przez Stany 
Zjednoczone Matka Boża Często
chowska odwiedziła ok. 200 miejs
cowości w 47 stanach. Zatrzymała 
się w 10 sanktuariach, 16 katedrach, 
6 bazylikach, 6 kościołach grecko
katolickich, 250 parafiach rzym
skokatolickich oraz 18 cerkwiach 
prawosławnych. Wizytowała także 
liczne zakony, domy dla samotnych 

matek, ośrodki dla seniorów i hos
picja oraz towarzyszyła modlitwie 
przed wieloma placówkami abor
cyjnymi. Była nawet w  kanadyj
skim więzieniu. Przeszła w procesji 
Strefą Zero w Nowym Jorku oraz 
pod kanadyjskim parlamentem w 
Ottawie. Pielgrzymce patronował 
światowy ruch obrony życia Human 
Life International oraz Klub Przyja
ciół Ludzkiego Życia

Pamiętając o idei peregrynacji Iko-
ny Jasnogórskiej, zainicjowanej 
przez sługę Bożego Stefana Wyszyń-
skiego Prymasa Tysiąclecia, musi-
my przyznać, że obecna pielgrzym-
ka Matki Bożej jest wydarzeniem 
bez precedensu, w takim wymiarze, 
jakiego jeszcze nigdy nie było. Ta 
pielgrzymka jest odpowiedzią na 
śmiertelne zagrożenie człowieka w 
wymiarze globalnym – powiedział 
abp Henryk Muszyński prymas se
nior podczas uroczystości w Koś
cierzynie. Po raz pierwszy Czarna 
Madonna stanęła nad brzegiem 
Pacyfiku we Władywostoku w Ro
sji, kolejny raz nad Atlantykiem w 

Nazaré w Portugalii. Ameryka Pół
nocna witała Matkę Bożą na wyspie 
św. Klemensa na rzece Potomac w 
stanie Maryland, a po przejechaniu 
przez cały kontynent Ikona stanęła 
nad brzegiem Pacyfiku w Astoriii 
w stanie Oregon, po drugiej stronie 
Oceanu Spokojnego w dniu 4 lipca 
2014 roku, gdy Ameryka świętuje 
Dzień Niepodległości.

Tej jesieni Matka Boża, jadąc za
chodnim wybrzeżem Ameryki, od
wiedzała liczne, otoczone palmami 
kościoły Kalifornii oraz przemie
rzała malownicze pustynie i miasta 
w kolejnych stanach na południu: 
Arizonie, Nowym Meksyku i Tek
sasie. Wśród nich znalazły się także 
parafie prawosławne, m. in. sobór 
katedralny św. Trójcy w San Franci
sco. Dużym wydarzeniem w roczni
cę pielgrzymki po USA była wizyta 
w Los Angeles w polskiej parafii 
pw. Matki Bożej Jasnogórskiej w 
dniu 26 sierpnia 2014 r.. Podczas tej 
uroczystości wprowadzono do para
fii relikwie św. Jana Pawła II. Swoje 
błogosławieństwo nadesłał sam Oj
ciec Święty Franciszek. 

Od soboty 25 października w stanie 
Arizona rozpoczęła się ostatnia faza 
peregrynacji w USA. W uroczystość 

Wszystkich Świętych w prowadzo
nej przez Księży Chrystusowców 
Polskiej Misji Pastoralnej Matki 
Bożej Częstochowskiej w Phoenix, 
stolicy stanu Arizona, nastąpiło 
oficjalne zakończenie pielgrzymki 
przez Stany Zjednoczone i Kanadę. 

We Mszy św. w Phoenix uczestni
czyło wiele tysięcy osób, które zje
chały się nie tylko ze stanu Arizona, 
ale także z sąsiednich. Podczas tych 
uroczystości ks. Peter West wice 
prezydent Human Life International 
ds. Misji, który pełnił funkcję kusto
sza i koordynatora pielgrzymki w 
Ameryce Północnej, przekazał opie
kę nad Ikoną ks. Jamesowi Heyd, 
który jest duszpasterzem środowisk 
latynoskich oraz znanym obroń
cą życia, aby poprowadził dalszą 
pielgrzymkę Czarnej Madonny do 
Meksyku. Była to także okazja do 
podsumowań. 

Zarówno katolicy, jak i prawosław-
ni, a szczególnie Polacy oraz inni 
Amerykanie pochodzący z Europy 
Wschodniej przez wieki czczą Matkę 
Bożą Częstochowską, znają Jej hi-
storię oraz wielkie cuda, dokonane 
za Jej wstawiennictwem. Po czter-
nastu miesiącach wspólnej podróży 
z Matką Bożą muszę przyznać, że w 

czasie tej pielgrzymki można było 
zaobserwować duży wzrost nabo-
żeństwa do Bogurodzicy. Byliśmy 
świadkami ocalenia wielu poczętych 
dzieci. Zamykane są kolejne placów-
ki aborcyjne. Maryja zmienia świat. 
Jestem zaszczycony, że mogłem słu-
żyć w tej misji. Będę się modlił za 
ks. Heyda oraz kolejnych kustoszy 
Ikony z innych krajów, którzy po-
dejmą się trudu kontynuowania tej 
historycznej kampanii w obronie 
cywilizacji życia – powiedział ks. 
Peter West.

Po zakończeniu uroczystości w Pho
enix Matka Boża w Ikonie Często
chowskiej pojechała do Chicago, 
gdzie w ramach preludium piel
grzymki do Meksyku w dniach od 
8 do 28 listopada odwiedzała para
fie, które prowadzą duszpasterstwo 
dla licznie tam mieszkających osób 
pochodzenia meksykańskiego. Do 
tych uroczystości licznie dołączyli 
Polacy.  

W dniu 28 listopada Czarna Madon
na wyruszy do Meksyku, gdzie po 
odwiedzinach w dziewięciu dużych 
miastach w dniach od 10 do 12 grud
nia zatrzyma się w stolicy w sanktu
arium w Guadalupe.  

Między USA a Meksykiem
 – już 150 tys. km przez świat w obronie życia

Astoria, Oregon – Nad brzegiem Oceanu Spokojnego
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Peregrynacja Ikony Częstochow
skiej „Od Oceanu do Oceanu” jest 
zadziwiającym wydarzeniem o 
historycznym znaczeniu. Co cie
kawsze nikt jej nie planował. Tym 
bardziej nie mając na to żadnych 
środków. Po prostu obrońcy życia 
postanowili przewieźć Ją u siebie i 
tak powstał wyjątkowy łańcuch mo
dlitwy i działania. Matka Boża po
dąża przez świat, zamykane są licz
ne placówki aborcyjne, wiele dzieci 
zostało uratowanych w łonach ma
tek. Wiele osób wróciło do domu ze 
spotkania z Czarną Madonną z nową 
wiarą i nadzieją, że Pan Bóg zawsze 
pomaga swoim dzieciom, jeżeli Go 
o to proszą.

Wyprawa przez Amerykę Łacińską 
powoli się krystalizuje. Meksyk już 
czeka, kolejne kraje także. Ale za
wiezienie tam Ikony wcale nie jest 
takie proste! Te kraje są biedne, w 
wielu miejscach nie ma dróg i trzeba 
korzystać z samolotu... albo statku, 
aby dojechać na wyspy, np. na Kubę. 

Drodzy Przyjaciele, potrzebujemy 
Waszej pomocy! Wspomóżcie to 
dzieło Matki Bożej! I modlitwą, 
która dodaje nam sił, i material-
nie, bo koszty są duże. 

Wszelką pomoc należy kierować na 
konto Klubu Przyjaciół Ludzkiego 
Życia. 

Ewa H. Kowalewska 
Międzynarodowy Koordynator 

Peregrynacji

PS. Wydaliśmy już nową  wersję 
albumu. Jest on uzupełniony o 
relację i zdjęcia z pielgrzymki 
przez USA i Kanadę. Warto po-
czytać, obejrzeć wspaniałe  zdjęcia 
i towarzyszyć Matce Bożej w piel-
grzymce przez świat. Dochód z 
albumu jest w pełni przeznaczony 
na wsparcie dalszej pielgrzym-
ki „Od Oceanu do Oceanu”.  
Patrz „Oferta” na str. 8.

Między USA a Meksykiem
 – już 150 tys. km przez świat w obronie życia

Więcej informacji na stronie:  
www.odoceanudooceanu.pl

Podróż przez Kalifornię



6 Wybierz  ¯ycie!jesień/zima 2014/15

Stale zwiększa się w Polsce 
liczba par, które zamieszkują 
razem bez ślubu. Dla wielu 
młodych staje się to pierw
szą formą stałego związku. 
Z badań socjologicznych 
przeprowadzonych na Uni

wersytecie Łódzkim wynika, 
że aż 70,4% par decyduje się 
na wspólne zamieszkanie. 
Takie „małżeństwo na pró
bę” młodzi uzasadniają po
trzebą lepszego poznania się 
i sprawdzenia, czy do siebie 

„pasują”. Niestety, coraz rza
dziej kończy się to  małżeń
stwem.

Takie postępowanie staje się 
normą społeczną. Młodzi 
albo w ogóle odrzucają moż

liwość zawarcia małżeństwa, 
albo odkładają ją w nieskoń
czoność. Większość rodzi
ców nie chce lub nie może 
się temu przeciwstawić. We
dług CBOS 63% badanych 
akceptuje fakt, że młodzi 

ludzie odkładają decyzję o 
małżeństwie lub w ogóle z 
niego rezygnują. Od 2008 
roku przyzwolenie na taką 
postawę wzrosło o 6 punktów 
procentowych. Słowo konku
binat, które w Polsce ozna
czało zjawisko marginesowe 
i złe, zastąpiono angielskim 
terminem kohabitacja, które 
nie ma żadnych odniesień 
moralnych.

Młodzi argumentują, że ślub 
to za duże koszty i kłopot. 
Stwierdzają, że czują się bar
dziej wolni, a nie wierzą w 
trwały związek. Odrzucają 
zobowiązania wobec rodziny. 
Żyjąc bardzo konsumpcyjnie 
negują też możliwość posia
dania dzieci. Można się czę
sto zastanawiać czy w ogóle 
dorośli do zawarcia związku 
małżeńskiego i założenia ro
dziny. Z pewnością sytuacja 

życiowa wywołuje u nich 
kryzys wiary i staje się przy
czyną konfliktu z Kościołem.

Zjawisko to pojawiło się dużo 
wcześniej na Zachodzie, więc 
warto przyjrzeć się jego nas
tępstwom. Badania przepro
wadzone na Bowling Green 
State University w USA na 
18 tys. par pokazują, że na
rasta tendencja do łatwego 
zrywania takiego związku. 
Coraz bardziej przypomina 
to wspólne zamieszkiwanie 
dwóch singli, którzy nadal 
szukają nowych, lepszych 
partnerów, bo przecież klam-
ka jeszcze nie zapadła. Po 
drugie, zmniejsza się praw
dopodobieństwo, że para 
mieszkająca razem w końcu 
weźmie ślub. Nawet, jeżeli 
urodzi się dziecko, które jest 
pozbawiane szansy na rozwój 
w rodzinnym gnieździe.

Brytyjscy embriolodzy są już 
coraz bliżej rutynowego two
rzenia ludzkich zarodków z 
komórek rozrodczych trzech 
osób. Komisja ds. Zapłodnie
nia i Embriologii Człowieka 
Wielkiej Brytanii i Minister
stwo Zdrowia po przejrzeniu 
dokumentacji z eksperymen
talnego zapłodnienia poza
ustrojowego przygotowują 
wystąpienie pokontrolne z 
pozytywną opinią na temat 
kreowania zarodków „3 w 1”. 
Naukowców poproszono 
jednak o dodatkowe badania 
i testy. Ministerstwo chce 

przygotować się do debaty 
parlamentarnej, która będzie 
kolejnym krokiem w procesie 
legalizacji tej kontrowersyj
nej techniki. Rząd spodziewa 
się, że prace legislacyjne nad 
aktem prawnym legalizują
cym nową technikę zostaną 
ukończone w ciągu najbliż
szych kilku miesięcy. Bar
dzo aktywnie prowadzone 
są również tzw. konsultacje 
społeczne. Wpłynęło już ok. 
2 tys. różnorodnych wypo
wiedzi, ocen i rekomendacji. 
Jak dotąd, zwolennicy nowej 
techniki in vitro zarzekają się, 

że będzie ona ściśle reglamen
towana. Rodzice będą musieli 
zwrócić się z wnioskiem do 
Komisji ds. Zapłodnienia i 
Embriologii Człowieka. Bę
dzie ona analizowała każdy 
indywidualny przypadek i 
wydawała jednorazową zgo
dę na utworzenie embrionów 
o nietypowym DNA. Powo
ływanie do życia zarodków, 
których materiał genetyczny 
będzie pochodził od trójki 
rodziców, to szczególnego 
rodzaju metoda w zapobiega
niu chorobom dziedzicznym. 
Naukowcy chcą zatrzymać 

cykl przenoszeniu na dzieci 
chorób rodziców z defek
tami w mitochondrialnym 
DNA. Mitochondria to małe 
struktury wewnątrz komórek, 
które dostarczają im energii. 
Defekty genetyczne powo
dują nieprawidłowe działanie 
mitochondriów, co może być 
przyczyną ponad 40 różnych 
poważnych schorzeń. Bry
tyjscy naukowcy uważają, iż 
takich chorób można uniknąć, 
o ile embriony przejdą tzw. 
transplantację mitochondrial
ną. Procedura polega na tym, 
że powołuje się do życia zaro

Jedno dziecko, troje rodziców

„Małżeństwo na próbę” – nowa bieda naszych czasów

Ojcze, daj wszystkim rodzinom obecność małżonków 
mężnych i mądrych, którzy byliby źródłem rodziny wol
nej i zjednoczonej. 

Ojcze, daj rodzicom, by mieli dom, gdzie mogliby żyć 
ze swoją rodziną w pokoju. 

Ojcze, daj dzieciom, by były znakiem ufności i nadziei, 
a młodym odwagę stałego i wiernego zaangażowania. 

Ojcze, daj wszystkim możliwość zarabiania na chleb 
własnymi rękami, zasmakowania pokoju ducha i żywego 
podtrzymywania pochodni wiary, nawet w czasach ciem
ności. 

Ojcze, daj nam wszystkim, byśmy widzieli rozkwit 
Twojego Kościoła, coraz bardziej wiernego i wiarygodne
go, miasta sprawiedliwego i humanitarnego, świata, który 
kocha prawdę, sprawiedliwość i miłosierdzie. Amen.

Modlitwa Ojców Synodu 
za rodziny na ziemi

Procedura in vitro – nakłuwanie komórki jajowej w celu „wstrzyknięcia” plemnika

dek techniką in vitro, a następ
nie – zaraz po zapłodnieniu – 
usuwa się jądro komórkowe z 
powstałej zygoty, które zos
taje umieszczone w drugiej 
komórce jajowej z usuniętym 
kodem DNA albo w drugim 
zarodku (od dawców) z usu
niętym jądrem komórkowym. 
W rezultacie nowy zarodek 
dziedziczy geny z DNA pary 
rodziców plus DNA mito
chondrialne dawczyni komór
ki jajowej. Nowa technika jest 
formą inżynierii genetycznej. 
Wiadomo już, że żelazną za
sadą ma być utrzymanie w 
ścisłej tajemnicy tożsamości 
mitochondrialnego dawcy. 
Dzieci urodzone przy użyciu 
tej procedury nigdy nie do
wiedzą się, czyje geny noszą. 

Grupa Human Genetics Alert 
(HGA) twierdzi, że procedura 
ta jest niepotrzebna, niebez
pieczna i stwarza precedens 
dla projektowania genetycz-
nie zmodyfikowanych dzie-
ci. Dr David King dyrektor 
HGA wyjaśnił ich stanowi
sko: Przypomina mi się stwór 
doktora Frankensteina, który 
powstał z połączenia orga-
nów pobranych od różnych 
osób… A ludzie nie widzą 
ani groteski, ani pogwałcenia 
praw natury czy norm religij-
nych w tym, co naukowcy i ich 
‘bioetyczni pomocnicy’ chcą 
 uczynić.

[Na podstawie serwisu 
 internetowego BBC News/ Health  

(S. Mundasad) – 22.07.2014 r.]

Dziękujemy Wszystkim,  
którzy przekazali nam 1% podatku.  

Pamiętajcie o nas!

NA RATOWANIE ŻYCIA DZIECI
Stowarzyszenie Przyjaciół Ludzkiego Życia

KRS: 0000249454
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NASZE KONTO
Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia, ul. Jaśkowa Dolina 47/1a 80-286 Gdańsk

Nr konta: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356 

więcej informacji na stronie www.hli.org.pl

Drodzy Przyjaciele Życia  
i Rodziny!

Odpowiadając na potrzeby 
współczesnego świata, w któ
rym informacje rozchodzą się 
w trybie natychmiastowym, 
Klub Przyjaciół Ludzkiego 
Życia tworzy facebookową 
społeczność „ZA ŻYCIEM”.

Staramy się w nim zebrać i 
umieszczać bieżące newsy 
z dziedziny obrony życia, 
rodziny i rodzicielstwa, ak
tualnych problemów spo
łecznych, demografii. Infor
macje o akcjach społecznych, 
spotkaniach, konferencjach 
i inicjatywach. Wszystko to 
uzupełniamy wiadomościami 
parentingowymi,  banerkami 
prolife, ciekawymi i hu
morystycznymi obrazkami. 
Umieszczamy także filmiki 
pokazujące piękno i kruchość 
życia poczętego dziecka, ra
dość z macierzyństwa i oj
costwa. Oczywiście strona 
nie byłaby pełna, gdyby nie 
informacje od Was, drodzy 
Facebookowicze – stąd też 

możliwość bezpośrednie
go umieszczenia informacji 
przez użytkowników, którzy 
nas polubili oraz komentowa
nia wiadomości i dyskusji z 
innymi. Musimy współdziałać 
i przekazywać sobie newsy z 
zakresu obrony życia i rodzi
ny, gdyż wiele z nich nie do
ciera do znaczącej części spo
łeczeństwa za pośrednictwem 
głównych mediów, gdyż są to 
tematy dla nich niewygodne, 
nie są nimi zainteresowane 
albo wręcz je blokują.

Nasz Facebook stara się 
gromadzić wszystkie bie
żące i ważne dla życia i ro
dziny informacje z kraju i 
świata w jednym miejscu, 
aktualizując je kilka razy 
dziennie. Jest to strefa przy
jazna życiu, dziecku i rodzi
nie, także tej wielodzietnej.  
 

Razem budujmy cywilizację 
życia!

Przyłącz się do ponad  
2800 obrońców życia i rodziny  

na FACEBOOKU!
O biedzie, a nawet skrajnej 
nędzy wielu rodzin wycho
wujących dzieci świadczą 
dane zawarte w zestawieniu 
Ministerstwa Pracy i Polity
ki Społecznej. W 2013 r. ze 
świadczeń rodzinnych uza
leżnionych od dochodu ko
rzystało aż 1 mln 202,4 tys. 
rodzin. Wśród nich, rodzi
ny pełne stanowiły 74,7%. 
Zapaść ekonomiczna pol
skiej rodziny niewiele ma 
wspólnego z wielodzietnoś
cią. Większość rodzin (77%) 
pobierających świadczenia 
rodzinne uzależnione od 
dochodu stanowiły rodzi
ny wychowujące 1 lub 2 
dzieci. Zaledwie co czwarta 
rodzina pobierająca zasiek 
była rodziną wielodzietną.  
Rozwiewa się też drugi mit, 
według którego trudną sy
tuację ekonomiczną pol
skich rodzin generuje przede 
wszystkim niepełnospraw
ność dzieci. W 2013 r. ze 
świadczeń rodzinnych uza
leżnionych od dochodu ko
rzystało 137,8 tys. rodzin z 
dziećmi niepełnosprawnymi, 
co stanowi 11,5% wszyst
kich rodzin korzystających 
z tychże świadczeń. Więk
szość rodzin wychowują
cych dzieci niepełnosprawne 
67,8% stanowiły rodziny 
wychowujące 1 lub 2 dzieci. 
Polskie rodziny wpadają w 
ubóstwo z powodu dużego 
bezrobocia oraz niekorzyst
nych warunków zatrudnie
nia i warunków płacowych. 
Spośród rodzin pobierających 
świadczenia rodzinne uzależ
nione od spełnienia kryterium 
dochodowego 12,1% nie osią
gało żadnych dochodów (!), 

a 22,1% rodzin nie osiągało 
dochodów wyższych niż 200 
zł na osobę (!). Wśród rodzin 
wielodzietnych wychowują
cych dziecko niepełnospraw
ne odsetek rodzin nie osiąga
jących dochodów wyższych 
niż 200 zł na osobę kształto
wał się na poziomie 30,1% 
Ponad 400 tys. rodzin (ok. 
34,5%) osiągało miesięcz
ne dochody w przedziale 
od 200,01 zł do 400 zł na 
osobę. Odsetek ten był nie
wiele wyższy wśród rodzin 
wielodzietnych wychowują
cych dzieci niepełnosprawne 
(35,1%). Dochód pomiędzy 
400,01 a 539 zł lub 623 zł na 
osobę osiągało 22,7% (ok. 
273 tys.) rodzin wspieranych 
finansowo.

Wzrósł zasięg biedy wśród 
dzieci najmłodszych – nowo
rodków. Co trzecie dziecko 
urodziło się w biedzie lub 
w nędzy! Rodzinom, które 
osiągają skrajnie niski do
chód wypłacany jest doda
tek do zasiłku rodzinnego 
z tytułu urodzenia dziecka.  
W 2013 roku przyznano 
133,3 tys. takich dodatków. 
Było to o 0,5% świadczeń 
więcej niż w 2012 r. Ponie
waż liczba dzieci urodzonych 
w 2013 r. była niższa (o około 
4,7%) niż w 2012 r., zwięk
szenie się liczby dodatków 
dowodzi, że dzieci te urodziły 
się wśród rodzin o relatywnie 
niższych dochodach niż było 
to w 2012 r.

[Na podstawie: Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej, Informacja o 
realizacji świadczeń rodzinnych 
w 2013 r., Warszawa, czerwiec 
2014 r.]

Drodzy Przyjaciele!

Dookoła nas kryzys i coraz większe  bezro
bocie. Narasta zwyczajna, dramatyczna bieda, 
która dotyka coraz więcej polskich dzieci.

Zbliża się dzień św. Mikołaja. Od lat stara
my się pomagać ubogim rodzinom, zwłasz
cza  wielodzietnym. Nie są to rodziny pato
logiczne, tylko liczne. To one podejmują trud 
wychowania następnego pokolenia Polaków. 
Potrzeby są olbrzymie! 

W tym roku jest nam niezwykle przykro, gdyż 
nasze środki się wyczerpały i nie mamy z cze
go nawet zrobić tradycyjnych paczek z arty
kułami pierwszej potrzeby i słodyczami dla 

dzieci.  Dotychczas kupowaliśmy pieluszki, 
leki, środki czystości i podstawowe produkty 
spożywcze. Wiele dzieci, wiele matek czeka. 
Liczy na Waszą pomoc. Nigdy się na Was nie 
zawiedliśmy!

I w tym roku ofiarujmy dzieciom trochę rado
ści w dzień św. Mikołaja. 

Swój dar serca można przekazać przez stronę 
internetową www.hli.org.pl lub przekazem na 
konto Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia. Pa
miętajmy, aby zaznaczyć, na jaki cel ten dar 
serca jest  przeznaczony. 

Bardzo dziękuję! 
W imieniu Klubu – Ewa H. Kowalewska

Szukaj nas na Facebooku! 
www.facebook.com/ 

klub.przyjaciol.ludzkiego.zycia

Czy św. Mikołaj przyniesie  
w tym roku paczki?

żyją w biedzie! 
Dzieci w Polsce

PRZYłąCZ SIę DO NAS!

Napisz:

Klub Przyjaciół 
Ludzkiego Życia, 

ul. Jaśkowa Dolina 47/1a, 
80-286 Gdańsk

Wówczas nawiążemy korespondencję.

Możesz też zapisać się poprzez stronę internetową 

www.klub.hli.org.pl  lub www.hli.org.pl 

(dział Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia)

zadzwoń: 

tel. (58) 341-19-11

wyślij e-maila:

klub@hli.org.pl

Zapraszamy do  
Klubu 

Przyjaciół  
Ludzkiego Życia

Klub jest obecnie, najszerszą z możliwych, płaszczyz
ną poparcia dla idei ochrony ludzkiego życia i chrześ
cijańskiej moralności, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na ochronę rodziny.

Klub jest miejscem spotkania osób o podobnym sys
temie wartości i zaangażowania. Ma służyć wspólnej 
pomocy w budowaniu cywilizacji miłości i życia. 

Jedynym warunkiem przystąpienia do Klubu jest zaak
ceptowanie założeń ideowych i wypełnienie formula
rza zgłoszenia. W odpowiedzi nadsyłamy legitymację, 
która jest bezpłatna. Wysyłamy również bieżące infor
macje na tematy prolife. 

Wszelkie ofiary pieniężne są jedynie całkowicie dobro
wolnymi darami, wspieraj¹cymi dzia³ania w obronie 
¿ycia i rodziny.

    Zapraszamy!!!

Przyłącz się do nas już dzisiaj:  
https://pl-pl.facebook.com/
klub.przyjaciol.ludzkiego.zycia
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Zamawiam następujące publikacje:

Odetnij i wyślij w kopercie na adres:
Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia,  

ul. Jaśkowa Dolina 47/1a, 80-286 Gdańsk, 
lub e-mailem: publikacje@hli.org.pl

na następujący adres:

1. „Od Oceanu do Oceanu” album

2. „Od Oceanu do Oceanu” II etap

Zestaw 4 książeczek dla dzieci

„Świętujmy! 12 opowiadań...”

„Matka Boża Zimowa” - zestaw

„Stajenka” - zestaw

Imię 
i nazwisko

Ulica
i nr domu

E-mail

Telefon

Miejscowość
i kod poczt.

Jestem członkiem KPLŻ

Wszystkie materiały  
wysyłamy za zaliczeniem 

pocztowym.

Doliczamy koszty przesyłki  
(pobraniowa ekonomiczna 
15,00 zł
pobraniowa priorytetowa 
19,00 zł)

Zgadzam się na przetwarzanie moich 
danych osobowych. 
Zobowiązujemy się nie upowszechniać 
tych danych, ani nikomu ich nie 
odstępować.

Podpis:

Biuletyn Informacyjny Wybierz Życie! Stowarzyszenia Przyjaciół Ludzkiego Życia. 
Biuletyn jest kontynuacją wydawanego wcześniej „Euro Life”.

Redaguje zespół:
Ewa H. Kowalewska (red. nacz.), Anna Lisiewicz, Małgorzata Wyszyńska, Magdalena Zdrojewska, Wiesław Skierka (skład).

Adres: Stowarzyszenie Przyjaciół Ludzkiego Życia, ul. Jaśkowa Dolina 47/1a, 80-286 Gdańsk
tel. (+48) 58 341-19-11, fax (+48) 58 346-10-02, e-mail: poczta@hli.org.pl

strona internetowa: www.hli.org.pl

„Mizerna cicha”
pocztówka 104x147 mm

Cena za 10 sztuk: 3 zł

„Gdy śliczna Panna”
pocztówka 98x142 mm

Cena za 10 sztuk: 3 zł

„Św. Rodzina”
pocztówka 148x105 mm 

Cena za 10 sztuk: 3 zł

Zestaw 4 książeczek dla dzieci autorstwa Sally Ann Wright:
PRZYPOWIEŚCI JEZUSA, CUDA JEZUSA, ŻYCIE JEZUSA, PRZYJACIELE JEZUSA

Każda z książeczek w przystępny i prosty sposób ukazuje małemu dziecku postać Pana Jezusa.  Zawierają 
po cztery opowieści o cudach, kto narodził się w Beltlejem, o uzdrowieniach i wiele innych. Polecamy na 
prezent dla małych dzieci!
Oprawa twarda, 14 stron każda, format 11 x 11 cm

„Matka Boża Zimowa”
pocztówka 145x92 mm

Cena za 10 sztuk: 3 zł

„Stajenka”
pocztówka 97x152 mm

Cena za 10 sztuk: 3 zł

Magnesy:

1) Wybierz życie!
2) Jestem pro-life
3) To ja!
4) Jestem!

Wymiary 8 cm x 8 cm

Cena za szt.: 3 zł

„Mizerna cicha” - zestaw

„Św. Rodzina” - zestaw

„Gdy śliczna Panna” - zestaw

Magnes „Wybierz życie!”

Magnes „Jestem pro-life”

Magnes „To ja!”

Magnes „Jestem!”

Cena zestawu: 15 zł

Świętujmy! 12 opowiadań na Adwent  
i Boże Narodzenie

Dwanaście opowiadań o Adwencie i Bożym 
Narodzeniu ma przypomnieć, że Pan Jezus 
przychodzi do nas codziennie na różne sposoby, 
jeśli tylko mamy serca otwarte na Jego przyjęcie. 

104 strony, format: 12,5 x 18,5 cm Cena: 12 zł

NOW
OŚĆ

NOW
OŚĆ

NOW
OŚĆ

NOW
OŚĆ

Model „Mały Jaś”

Stópki

NOW
OŚĆ

Cena: 95 zł

1. „OD OCEANU DO OCEANU 
120 tys. km z Ikoną Częstochowską przez świat  
w obronie życia”
Wydanie II poprawione i uzupełnione

NOW
OŚĆ

Cena: 19 zł

2. „OD OCEANU DO OCEANU 
z Ikoną Częstochowską  
w obronie życia II etap Ameryka 
Północna”
Dodatek albumowy do I wydania.
Opis historycznej pielgrzymki 
przez USA i Kanadę.

Stópki

Odznaka pro-life. Stópki 
10-tygodniowego poczętego 
dziecka wielkości naturalnej.

Cena: 6 zł

Model „Mały Jaś”

Model 10-tyg. dziecka 
wielkości naturalnej.

Cena: 6 zł

Atrakcyjne wydanie albumowe. Zawiera opis historycznej piel-
grzymki Ikony Częstochowskiej od Władywostoku do Fatimy oraz 
przez USA i Kanadę. Niezwykłe zdjęcia z 26 krajów.
Album ten powinien być w każdym polskim domu. To znakomity 
upominek. Dostępny jest w wersji polskiej lub angielskiej.
Format A4, 376 stron, papier kredowy, pełny kolor, twarda oprawa.

Kierowany szczególnie do tych, któ-
rzy chcieliby towarzyszyć Matce Bo-
żej, a zakupili już I wydanie albumu 
o peregrynacji Ikony Częstochowskiej 
przez kraje Azji i Europy. Dostępny 
jest w wersji polskiej lub angielskiej.
Format A4, 60 stron, papier kredowy, 
pełny kolor, oprawa foliowana miękka.

Wszystkie poniższe publikacje oraz wiele innych można również nabyć w naszym sklepiku internetowym: http://www.hli.org.pl/sklepik


