2022-12-28: Do Sejmu trafił projekt ustawy
„Aborcja to Zabójstwo”. Ma poparcie 150 000
obywateli.

https://marsz.info/do-sejmu-trafil-dzis-projekt-ustawy-aborcja-to-zabojstwo-zyskal-poparcie-blisko-150-tysiecy-obywateli/

„W obronie życia.
Kompendium niezbędnej
wiedzy”.
Plik pdf pobiorą Państwo,
klikając w TEN LINK.
Bardzo Państwa prosimy o
wsparcie finansowe naszej
misji. WSPIERAM CZIR
Centrum Życia i Rodziny

Systemowe
pomocnictwo w aborcji rozwinęło się w naszym kraju na zatrważającą skalę.
Prowadzi się bezkarną dystrybucję materiałów z instrukcją, jak zabić
nienarodzone dziecko.
Przedstawicielki takich organizacji bezczelnie występują ze swoimi
materiałami w mediach społecznościowych, z których korzystają młode
kobiety. Bez żenady zaprezentowały je nawet z sejmowej trybuny. Omijając
prawo namawiają oraz pomagają w mordowaniu poczętych dzieci.
Uruchomiły także specjalną linię telefoniczną, gdzie kobiety, które czekają
na wsparcie w trudnej chwili, znajdują u nich „doradztwo” w zabijaniu. Jest
dla nich powodem do dumy, że tylko w minione Święta aż 63 osoby
dokonały z nimi „bezpieczną aborcję tabletkami w domu”.
Środowiska aborterów już nawet nie starają się ukrywać, że chodzi im o to,
aby zabić jak najwięcej ludzi. Chwalą się, że organizują aborcję nawet dla
dzieci w 9-tym miesiącu ciąży. Liczne zgłoszenia do prokuratur najczęściej
kończą się umorzeniami, bo brakuje stosownych przepisów, na mocy
których można by pociągnąć do odpowiedzialności osoby oferujące
instruktaż w morderczym procederze.
„W obronie życia. Kompendium niezbędnej wiedzy” to pierwsza w Polsce publikacja, która w sposób rzetelny odpowiada
na pytania o podstawy merytoryczne pełnej ochrony życia dzieci przed narodzeniem. Ci, którzy szukają odpowiedzi na
nurtujące ich pytania, na każdej stronie znajdą wskazówkę, stosowne dane, odwołanie do konkretnych badań i źródeł. W
tej publikacji nic nie wynika samo z siebie, tu wszystko jest uzasadnione. https://kompendiumprolife.pl/broszura/

Dlaczego ekskomunika za aborcję
Z ks. dr. Andrzejem Kowalskim, specjalistą w zakresie prawa kanonicznego, rozmawia Piotr Chmieliński
Piotr Chmieliński: - Kto zaciągnął karę ekskomuniki w przypadku aborcji?
Ks. Dr Andrzej Kowalski: - Na pewno lekarz, który dokonał aborcji, osoby towarzyszące przy zabiegu, np. pielęgniarka.
Nie wiem do końca, na ile silna była tu presja matki. Jeżeli była, to również matka zaciągnęła ekskomunikę.
- A sama dziewczynka?
- Ona nie! Żeby w ogóle móc zaciągnąć ekskomunikę trzeba mieć przynajmniej 16 lat. A z kolei w przedziale lat 16-18
istnieje jeszcze możliwość złagodzenia kary. Do 18. roku życia dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską i odpowiedzialność
spoczywa tutaj na rodzicach.
- Rozumiem, że te osoby, które Ksiądz wymienił, zaciągnęły ekskomunikę niezależnie od tego, że ta
konkretna aborcja była dokonywana zgodnie z prawem.
- Oczywiście! Przecież każda z tych osób ma swoje sumienie. I nawet gdyby przepis prawa był tu zobowiązujący, ale
niemoralny, to nie może być realizowany przez katolików. Tutaj dodatkowo winę moralną zaciągają ci, którzy takie przepisy
tworzą.
- Jakie są konsekwencje zaciągnięcia kary ekskomuniki?
- Przede wszystkim nie wolno wtedy przyjmować sakramentów. Ani też ich sprawować, bo niektóre sakramenty mogą być
też przecież przez świeckich sprawowane, np. małżeństwo. Ekskomunikowany nie może też pełnić żadnych urzędów czy
posług w Kościele. Nie może być np. lektorem, chrzestnym, świadkiem bierzmowania.
- To bardzo poważne konsekwencje. Dlaczego są aż tak poważne?
- Bo aborcja, czyli zabójstwo jest jednym z największych przestępstw! A więc i kara musi być odpowiednio wysoka. W
dodatku aborcja jest to zabójstwo kogoś, kto w żaden sposób nie może się obronić.
- Czy w ekskomunikę wpada się automatycznie, przez sam fakt dokonania morderstwa?
- Tak, ale tylko w przypadku zabójstwa dziecka nienarodzonego. W przypadku zabicia kogoś już narodzonego ekskomunika
musi być orzeczona na drodze sądowej lub administracyjnej. Aborcja to przestępstwo o szczególnym charakterze, które
musi być napiętnowane w sposób szczególny. Bo prawo ma także element wychowawczy.
Podkreślam, że ekskomunika jest karą poprawczą. Nie jest to więc zemsta czy wyrównanie naruszonej sprawiedliwości,
tylko ta kara ma ostatecznie doprowadzić do poprawy ukaranego człowieka.
- Czyli kara ekskomuniki może zostać zdjęta?
- Oczywiście! Pierwszy i najważniejszy warunek to nawrócenie. Jeżeli ktoś szczerze się nawraca może zwrócić się do
biskupa albo wyznaczonego przez biskupa księdza, który spowiada w kościele katedralnym i ma władzę zwalniania z kar
kościelnych. Można jednak po prostu pójść do spowiedzi do każdego księdza. I jeżeli ten ksiądz ma odpowiednie
uprawnienia może zwolnić z ekskomuniki w wymiarze wewnętrznym. Kara ekskomuniki dotyka zawsze dwóch wymiarów.
Wewnętrznego, który rozgrywa się między człowiekiem a Bogiem i zewnętrznego, między człowiekiem a Kościołem.
Spowiednik najpierw zwalnia z ekskomuniki, a potem dopiero rozgrzesza. Nie może bowiem rozgrzeszyć osoby
ekskomunikowanej. Przedstawienie przez ekskomunikowanego swojej sytuacji spowiednikowi nie jest więc jeszcze
sakramentem pokuty. Sakrament zaczyna się dopiero po zwolnieniu z ekskomuniki.
Potem spowiednik zobowiązuje danego człowieka, aby w ciągu 30 dni, pod sankcją ponownego popadnięcia w karę
ekskomuniki, zwrócił się do kompetentnego przełożonego kościelnego o zwolnienie z ekskomuniki w wymiarze
zewnętrznym. Oczywiście w całym tym procesie zwalniania z ekskomuniki muszą być zachowane wszystkie warunki
sakramentu pokuty. Człowiek musi żałować za popełnione przestępstwo, musi podjąć postanowienie poprawy,
zadośćuczynić. Chociaż w przypadku aborcji nie da się zadośćuczynić w pełni, bo przecież życia dziecku się nie przywróci.
Ale można zadośćuczynić częściowo. I spowiednik może wskazać sposób takiego zadośćuczynienia. Np. niech ktoś
zobowiąże się do wpłacania do końca życia 100 zł miesięcznie na dom samotnej matki. Albo niech pomaga materialnie
jakiejś wielodzietnej rodzinie. Tutaj penitent przyjmuje na siebie jakąś dolegliwość jako formę przynajmniej częściowego
zadośćuczynienia.

Nie byłam świadoma, że było już obecne dziecko. Nigdy nie rozumiałam tego, że
dziecko było odrębną istotą ludzką. Uległam fałszywemu wrażeniu, że aborcja w jakiś
sposób „odwracała proces” i zapobiegała powstaniu dziecka.
Norma McCorvey (pseudonim Jane Roe), zeznanie sądowe z 2 marca 2002 r.
To właśnie jej historią posłużono się do legalizacji aborcji w USA w 1973 r.
Ileż to razy słyszymy w rozmaitych dysputach medialnych, że „badania naukowe
pokazują” to czy tamto. Ale gdy zapytamy takiego dyskutanta, jakie badania, czyje, jak
przeprowadzone, zapada wymowne milczenie.
Ta publikacja dostarcza wiedzy niezwykle użytecznej, bo oto zagadnięci o podstawy
naszych poglądów, możemy sypać jak z rękawa dowodami i przykładami, a tym samym
stajemy się wiarygodni i mamy szansę być przekonujący.
To mądra i niezwykle pożyteczna publikacja; niewielka rozmiarami, stanowi rzetelne
kompendium wiedzy dla obrońców życia tych, którzy sami się nie obronią, ale także dla
par, dla narzeczonych, młodych małżeństw, nauczycieli i wychowawców, katechetów i
kapłanów. Po siedmiokroć ją polecam.
prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski
https://kompendiumprolife.pl/broszura/

Aresztowana za myślozbrodnię. Isabel
Vaughan-Spruce opowiada o tym, jak
została „przestępcą” z powodu modlitwy

https://youtu.be/ETgpO0bpsYs
. https://pch24.pl/aresztowana-za-myslozbrodnie-isabel-vaughan-spruce-opowiada-o-tym-jak-zostala-przestepca-z-powodu-modlitwy/

– Policja pewnego popołudnia zapytała mnie,
co robię w pobliżu centrum aborcyjnego.
Po prostu tam stałam, bez ruchu. Byłam całkowicie cicho.
Poinformowałam policję, że być może się modliłam, we własnej głowie.
To wszystko co robiłam.
Powierzałam swoje własne myśli Bogu w cichej modlitwie.
To wystarczyło, żeby mnie aresztowali i zabrali na komisariat
– mówi aresztowana za myślozbrodnię Isabel Vaughan-Spruce.
Isabel Vaughan-Spruce została aresztowana przez policję w Kings Norton w
Birmingham w Wielkiej Brytanii 22 listopada. Kobieta stała bezgłośnie przed
centrum medycznym Robert Clinic w mieście.
Nie miała żadnego baneru czy jakiegokolwiek znaku.
Była całkowicie cicho – po prostu stała...
Nie jestem przestępcą. A jednak zostałam ocenzurowana...

Wpisz w Google : „Fundacja Życie i Rodzina” i otwórz stronę ( często jest blokowana!!!!!)
https://www.zycierodzina.pl/

Dlaczego mnie nie chciałaś Mamo,
Mych oczu jak niebo i włosów jak Słońce!
Dlaczego nie chciałeś Tatusiu,
Mych dłoni i nóżek biegnących po łące?
Kto cię teraz przytuli,
Uśmiechem Słońce rozpali,
Bochen chleba przyniesie,
Przed kim dziś się użalisz?
Kto ramię słabe podtrzyma,
I siwe włosy wygładzi,
A kiedy przyjdzie godzina,
Księdza ci przyprowadzi?
Dlaczego mnie nie chciałaś mamo…
Kto ci kwiaty przyniesie,
I powie kocham, dziękuję,
Serce do serca przyciśnie,
I usta twe ucałuje?
Przed grobem kto się pochyli,
I powie — mamo, mój Tato,
I pacierz zmówi ze łzami,
Bóg niech ci będzie zapłatą.
Dlaczego mnie nie chciałaś Mamo…
Video: https://youtu.be/MrWnBvjd9xY HTTPS://YOUTU.BE/GET-YRXPCRK HTTPS://YOUTU.BE/5UCIRVMJX_W
Ballada: https://youtu.be/78yKWIiOs7U
List od dziecka nienarodzonego do mamy i taty: https://youtu.be/OYMGaR7MMkQ

350 maleńkich trumienek, a w nich 650 dzieci – każde owinięte w pieluszkę. Na wiekach
wszystkich – piękna róża skropiona niczym rosą łzami tych, którzy przyszli, aby oddać im hołd
i… pożegnać. Pogrzeb dzieci nienarodzonych w Gończycach wybrzmiał niczym ogromny
wyrzut sumienia tych, którzy mogli je ocalić, a tego nie uczynili.
Video: https://youtu.be/k2yRcZbcPio
640 nienarodzonych – 12.12.2020: https://egarwolin.pl/artykul/pochowek-640-abortowanych/1113203

Pogrzeb dzieci nienarodzonychw Gończycach to narodowy wyrzut sumienia, ale i Rekolekcje
uświadamiające stratę: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/530633-pogrzeb-dzieci-nienarodzonych-to-narodowywyrzut-sumienia

https://egarwolin.pl/artykul/pochowek-640-abortowanych/1113203

„To jest chore. A przede wszystkim
diaboliczne” – komentuje o. prof. Dariusz Kowalczyk SJ.

Wczoraj
obchodziliśmy Walentynki, dzień przeżywany jako święto zakochanych. Z tej

Jedna z
działaczek Marszu dla bezpiecznej aborcji
opublikowała walentynkę z przerażającym
napisem… „chcę mieć z tobą aborcję”.
okazji nie zabrakło prowokacji proaborcyjnych aktywistów.

Proaborcyjna aktywistka działająca w Marszu dla bezpiecznej aborcji, Anna
P., która stanęła już przed sądem za obrazę uczuć religijnych, postanowiła
zaszokować raz jeszcze. Opublikowała na Instagramie swoją walentynkę.
Nie znalazło się na niej jednak wyznanie miłości, a pragnienie… zabicia
dziecka nienarodzonego.
- „Chcę mieć z tobą aborcję” – napisała na ozdobionej kartce aktywistka.
- „To jest chore. A przede wszystkim diaboliczne…” – komentuje o. prof.
Dariusz Kowalczyk SJ. https://www.fronda.pl/a/chce-miec-z-toba-aborcjewalentynki-w-2021-roku,157274.html

Naprotechnologia – technologia naturalnej prokreacji

Niepłodność definiuje się zwykle jako niemożność zajścia w ciążę w ciągu roku przy niestosowaniu
antykoncepcji. U około 85-90% zdrowych, młodych par w tym czasie następuje poczęcie. Niepłodność dotyczy
więc 10-15% par i jest ważnym problemem w praktyce klinicznej. Wbrew powszechnemu mniemaniu od 30 lat
częstość występowania niepłodności jest względnie stała [1].
Naprotechnologia (NaProTechnology, NaPro, NPT, natural procreative technology) jest młodą dziedziną
medycyny. Obecnie funkcjonuje zaledwie w kilku państwach na świecie. Jest to nowatorski system
monitorujący reprodukcję oraz niosący pomoc w rozwiązywaniu problemów o podłożu ginekologicznym.
Ogarnia on planowanie rodziny z wykorzystaniem wystandaryzowanej oceny biomarkerów płodności i cyklu
miesiączkowego, opracowanej w 1974 roku, noszącej nazwę Creighton Model Fertility Care System [2].
Głównym założeniem naprotechnologii jest szczegółowa edukacja pacjentów w zakresie wnikliwej obserwacji
naturalnego rytmu płodności w celu zdiagnozowania nieprawidłowości mogących być przyczyną niepowodzeń
zajścia w ciążę. Duży nacisk kładzie się też na wykorzystanie technologii medycznych takich, jak: dokładna
analiza poziomu hormonów, ultrasonografia oraz metody chirurgiczne (laseroterapia, metody antyzrostowe,
mikrochirurgia). Prekursorem metody jest profesor Thomas W. Hilgers – ginekolog, chirurg (ekspert z zakresu
mikrochirurgii i rekonstrukcji macicy), od 1985 dyrektor Instytutu Badań nad Zdrowiem Reprodukcyjnym im.
Papieża Pawła VI Narodowego Centrum Zdrowia Kobiet (Omaha, USA). Wyróżniony przez Jana Pawła II
członkostwem w Papieskiej Akademii oraz nazwany „Lekarzem Roku” (1997) przez stanową organizację
rodzinną (Nebraska Family Council) [3]. W 2004 roku opublikował podręcznik „The Medical and Surgical
Practice of Na-ProTechnology”. Swój sukces prof. Hilgers zawdzięcza połączeniu technologicznego postępu
medycyny konwencjonalnej (endokrynologii, chirurgii) z anatomią, biochemią, fizjologią i psychologią człowieka
oraz pełnej współpracy pomiędzy lekarzem, instruktorem Naturalnego Planowania Rodziny a pacjentką. W
naprotechnologii wykorzystuje się sprawdzone już techniki leczenia, a te mniej przydatne lub nawet szkodliwe
(np. mammografia) są eliminowane.
Nie ma programu leczenia bezpłodności uniwersalnego i mogącego w 100% zapewnić powodzenie. Natomiast
faktem jest, że nie ma też takiego programu leczenia bezpłodności, który mógłby choć trochę zbliżyć się do
sukcesów, jakimi może poszczycić się naprotechnologia– mówi profesor Hilgers. (…) Oglądając wiadomości czy
poranny program telewizyjny, można odnieść błędne wrażenie, że techniki sztucznego zapładniania są co
najmniej jedyną i dostępną opcją dla kobiet wykazujących problem bezpłodności. Nie przekażą im jednak, że

techniki te są wielce kosztowne i że ich stopień niepowodzenia jest nadzwyczaj wysoki, i że generalnie mogą
one jedynie pomóc mniej jak 1% kobiet na rok. (Zenit) [3].
Regularna analiza fizjologicznych i biochemicznych cyklów na przestrzeni całego miesiąca jest kluczem w tej
metodzie. Pacjentki obserwują wszystkie wskaźniki płodności. Śluz jest badany przez całą dobę – po i przed
wypróżnieniem oraz mikcją, w dzień i w nocy. Badanie to prowadzi do określenia przyczyny istniejących
hormonalnych zaburzeń. Niezdiagnozowane i nieleczone kończą się zazwyczaj patologicznymi zmianami w
okolicy narządów rodnych, nadciśnieniem, wylewami czy też osteoporozą. Znając ich pochodzenie,
naprotechnologia potrafi w sposób optymalny im się przeciwstawić, wykorzystując w tym celu znane techniki
ginekologiczne oraz wiedzę endokrynologiczną. Decyzje co do terapii są podejmowane w zgodzie z biologią i
anatomią ciała kobiety. Techniki dotychczas stosowane powodują nieraz upośledzenie albo zniszczenie
poszczególnych narządów. W zależności od rodzaju schorzenia i przyczyny niepłodności NPT wykorzystuje róże
sposoby postępowania terapeutycznego, np.: suplementacja witaminowa lub farmakoterapia dla polepszenia
produkcji śluzu, laseroterapia endometriozy, farmakologiczna indukcja jajeczkowania, persuflacja jajowodów,
operacje korygujące budowę anatomiczną macicy i jajowodów.
Problemy, których rozwiązaniu służy naprotechnologia to: niepłodność o różnej etiologii (według profesora
Hilgersa, u pacjentek stosujących metodę Creightona niepłodność może być zdiagnozowana już po sześciu
miesiącach obserwacji i regularnego współżycia; skuteczność metody 50-80%), zapobieganie niechcianej ciąży
(skuteczność 99,5%), endometrioza, zrosty miednicy mniejszej i jajowodów, nadżerki, poronienia (donoszenie
ciąży do końca i urodzenie potomstwa w 79% przypadków skazanych na poronienia [4]), porody przedwczesne,
zespół policystycznych jajników, zespół napięcia przedmiesiączkowego, depresja poporodowa, nieregularne
cykle miesiączkowe, objawy premenopauzy, nieregularne (pozacykliczne) krwawienia z pochwy, niski poziom
progesteronu, mięśniaki, włókniaki, premenopauza (usunięcie w 95% przykrych symptomów), ochrona przed
chronicznym zakażeniem chlamydią oraz osteoporozą, kontrola czy wręcz eliminacja migrenowych bólów
głowy (50% skuteczność) oraz pomoc kobietom z rakiem piersi. Kobiety wykazujące wysokie ryzyko raka macicy
mogą być zidentyfikowane, a dobrana terapia pomocnicza za pomocą progesteronu powinna pomóc im w
obniżeniu tego ryzyka. Dane sugerują, że kobiety z rakiem piersi wykazują znaczne obniżenie progesteronu w
poowulacyjnym okresie ich cyklu i że ta poowulacyjna faza cyklu jest wielce niestabilna w czasie (prof. Hilgers)
[3]. Określając stan hormonalny kobiety, można dobrać odpowiedni skład hormonów i w ten oto sposób
ochronić 75% kobiet przed zbyteczną ingerencją chirurga.
W samych Stanach Zjednoczonych znajduje się ponad 100 klinik stosujących naprotechnologię. Poza granicami
USA powstały one także w Japonii, Australii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Irlandii. Przeciętna cena
terapii bezpłodności obejmującej całościową opiekę lekarską wynosi ok. 425 euro. Specjaliści oferują leczenie
bezpłodności, podczas gdy metoda in vitro koncentruje się jedynie na reprodukcji, a nie przywraca zdrowia. In
vitro to wchodzenie tylnymi drzwiami bez zastanowienia się nad przyczynami problemu. W związku z tym
„kliniki naturalne” chwalą się niemal osiemdziesięcioprocentową skutecznością, podczas gdy w przypadku
zapłodnienia in vitro wynosi ona ok. 30 %.
Jedna z „naturalnych klinik” mieści się w Galway (Irlandia). Jej założyciel, doktor Phil Boyle, jest uczniem
profesora Hilgersa. Nie każdy może zostać pacjentem, przyjmowane są jedynie małżeństwa. Do klinik Natural
Procreative zgłaszają się pacjenci z wszelkimi możliwymi problemami dotyczącymi płodności. Głównie jednak
trafiają tu ci po nieudanych próbach zapłodnienia in vitro. Niedawno opracowano badanie, w którym doktor
Boyle opisuje 95 małżeństw, u których wcześniej zawiodło in vitro. U 58 z tych par nie określono przyczyn
niepłodności, gdy zakwalifikowano je do in vitro, natomiast, gdy podjęta została diagnostyka i terapia określona
przez naprotechnologię, znaleziono co najmniej jedną przyczynę niepłodności u każdego z tych małżeństw. Po
dwóch latach leczenia u 74 spośród 95 małżeństw poczęły się i urodziły dzieci. Kilkanaście z nich poczęło i
urodziło kolejne dziecko, jedna para miała trojaczki. To są wyniki, którymi żadna klinika nie może się poszczycić.
Wniosek z tego taki, że zawsze należy wykorzystywać metody prostsze, zanim przystąpi się do metod bardziej
skomplikowanych i inwazyjnych. Znajomość naturalnego cyklu kobiety powinna być pierwszą rzeczą, jaką
zaleca się małżeństwom, u których przez dłuższy czas starania się o dzieci nie następuje poczęcie. Około 30 %
małżeństw bez leków, zabiegów i operacji, poznając samych siebie, obserwując, co wpływa na płodność,
doprowadziło do poczęcia dziecka. Na naukach przedmałżeńskich, w zajęciach o metodzie termiczno-

objawowej, totalnie nie braliśmy udziału. W naszym przekonaniu to była kompletna bzdura, a stosowanie tej
metody było idiotyzmem. Ale gdy się udało, zmieniliśmy zdanie. Jest ona naprawdę skuteczna, jeśli ktoś się
stara o dziecko. Bardzo się staraliśmy i byliśmy bardzo sumienni i dokładni. Konsultowaliśmy każdy kolejny
kawałek wykresu. I na efekty nie trzeba było długo czekać. UDAŁO SIĘ!!! Zaledwie po dwóch miesiącach
zaszłam w ciążę. (Sabina i Tomasz D. z Gliwic) [4].
Wielka szkoda, że środki przeznaczone na technikę zapłodnienia in vitro nie są wykorzystywane na szkolenie
lekarzy w zakresie naturalnego rozpoznawania płodności. Wiedza ta, umiejętnie przekazywana małżeństwom
starającym się o poczęcie dziecka, przyniosłaby niewymierne korzyści – oszczędność pieniędzy i czasu, poczucie
kontroli nad swym ciałem, uniezależnienie od lekarza, pozbawienie dylematów moralnych, współpracę ze
współmałżonkiem, szybką identyfikację nieprawidłowości, uniknięcie szkodliwych efektów ubocznych
zapłodnienia in vitro – u matki, jak i dziecka – m.in. zespół hiperstymulacji jajników (OHSS), wewnątrzmaciczne
zahamowanie wzrostu płodu, możliwość powstawania torbieli, ryzyko wystąpienia nowotworu jajnika,
niewydolność lutealna jajnika, niewygoda i dolegliwości związane np. z pobieraniem oocytów, zwiększone
ryzyko ciąż wielopłodowych, ryzyko negatywnych następstw zdrowotnych dla matki i dziecka w przypadku
przeprowadzania zabiegów in vitro wśród kobiet starszych, niska masa urodzeniowa dziecka, wcześniactwo,
wady rozwojowe układu rozrodczego, moczowego i nerwowego, zespół osoby ocalonej.
Przyczyną niepowodzeń w poczęciu może być też nieodpowiedni tryb życia. Pacjenci są uświadamiani na
wykładach, że bezdyskusyjna jest w tym zakresie rola stresu, narkotyków oraz alkoholu. Palenie papierosów
obniża poziom płodności mniej więcej o 40%. Na płodność negatywnie może też wpływać, ze względu na swą
toksyczność, zapach farb, lakierów, ropy i produktów ropopochodnych, a także oddziaływanie pola
elektromagnetycznego – mówi profesor Marian Szamatowicz, kierownik Kliniki Ginekologii Akademii
Medycznej w Białymstoku [5].
Natural Procreative, choć wymaga dłuższego czasu, dała efekty nie tylko w leczeniu niepłodności. Poprzez
staranne obserwacje markerów płodności i niepłodności oraz bardzo częste monitorowanie pacjentki (USG)
można uchwycić patologię od początku jej rozwoju. Pozwoliło to znacznie zmniejszyć liczbę poronień.
Ogromnym sukcesem było doprowadzenie do szczęśliwego porodu kobiety, która poprzednio poroniła aż
osiem razy. Absolutnej pewności nikt dać nie może. Ale zazwyczaj sześciomiesięczna terapia w „naturalnej
klinice” wystarcza, żeby efekty były widoczne – twierdzi dr Angela Benet z kliniki w Cambridge [5]. Do sukcesu
NPT przyczyniło się też szerokie wykorzystanie technik chirurgicznych tam, gdzie niektórzy chirurdzy nie widzą
już szans. Możemy eliminować skomplikowane wady uniemożliwiające posiadanie dzieci, np. polegające na
wrodzonym niedoborze macicy. Możliwe jest także odtworzenie pochwy u kobiet, a u mężczyzn
nasieniowodów – mówi prof. Marian Gabryś z wrocławskiej kliniki ginekologicznej AM [5]. W przekonaniu
naprotechnologów jednak przyszłość walki z niepłodnością opiera się na lepszym poznaniu własnego ciała i
holistycznym
spojrzeniu
na
człowieka
i
jego
funkcje
rozrodcze.
https://www.szansaspotkania.pl/naprotechnologia-technologia-naturalnej-prokreacji/

Oto, dlaczego antykoncepcja jest grzechem ciężkim
Jan Paweł II uczy, że Kościół uznał „za moralnie niedopuszczalne takie praktyki, jak: antykoncepcja,
bezpośrednia sterylizacja, masturbacja, współżycie przedmałżeńskie, stosunki homoseksualne, a także sztuczne
zapłodnienie” (Veritatis splendor, 47). Czy możemy godzić się na zło, które zostało potępione przez Ojca
Świętego, największy autorytet w dziedzinie moralności?
W swoich dokumentach (orędziach, encyklikach i adhortacjach) Jan Paweł II aż dziesięciokrotnie wspomina
o antykoncepcji. Za każdym razem ocenia ją negatywnie – jako zło, niedopuszczalne zarówno z punktu widzenia
moralności, jak i relacji małżonków z Bogiem. Nie zważając na rozwijające się i akceptowane w świecie trendy, papież
napisał: „Jest zatem moralnie niedopuszczalna taka polityka regulacji urodzin, która zachęca lub wręcz zmusza
do stosowania antykoncepcji lub dokonywania sterylizacji i aborcji” (Evangelium vitae, 91). Szkoda tylko, że tymi słowami
nie przejęli się ci wszyscy politycy, którzy „zaliczyli” wizytę u Papieża, a mimo to na siłę „uszczęśliwiają” całe
społeczeństwa środkami antykoncepcyjnymi, destruktywnymi dla rodziny i ładu moralnego.

„Nie można zaprzeczyć, że również środki społecznego przekazu biorą często udział w tym spisku [przeciwko
rodzinie i życiu], utwierdzając w opinii publicznej ową kulturę, która uważa stosowanie antykoncepcji,
sterylizacji, aborcji, a nawet eutanazji za przejaw postępu i zdobycz wolności, natomiast postawę
bezwarunkowej obrony życia ukazują jako wrogą wolności i postępowi” (Evangelium vitae, 17). Pod wpływem
tej kampanii, ciągle powtarzanych sloganów i wypaczonej opinii „większości”, niestety, małżonkowie często
ulegają presji otoczenia i stosują antykoncepcję, zagłuszając głos własnego sumienia.
Jednak moralne zło jest moralnym złem – i pozostaje takowym niezależnie od tego, co na ten temat piszą
media. Małżeństwo stosujące antykoncepcję skazuje siebie na wpływ szatana, który chętnie zajmuje miejsce
Boga tam, gdzie człowiek godzi się na zło. Zamykając sobie drogę do stanu łaski uświęcającej, małżonkowie nie
mogą w pełni korzystać z mocy Ducha Świętego, umacniającego więzi międzyludzkie, a szczególnie więzi
w rodzinie. Budując pomiędzy sobą sztuczne bariery w tak intymnej sferze jak pożycie małżeńskie,
nieuchronnie wznoszą bariery duchowe, zamykając się na siebie nawzajem i na wolę Boga. Prowadzi
to do grzechu sprzeciwiania się woli Bożej również w innych dziedzinach życia, a „skoro grzech dojrzeje,
przynosi śmierć” (Jk 1, 15).
Z całej teologii ciała Jana Pawła II wynika, że moralne zło antykoncepcji należy traktować jako grzech ciężki,
z którego małżonkowie powinni się spowiadać, podejmując postanowienie odrzucenia tych środków. Oznacza
to, że spowiedź, w której małżonkowie nie przyznali się do grzechu antykoncepcji, jest nieważna, a Komunia
po takiej spowiedzi jest świętokradztwem.
Czy po to Jezus umarł za nasze grzechy, byśmy w grzechach trwali? Biblia mówi: „Nie oddawajcie też członków
waszych jako broń nieprawości na służbę grzechowi, ale oddajcie się na służbę Bogu jako ci, którzy ze śmierci
przeszli do życia, i członki wasze oddajcie jako broń sprawiedliwości na służbę Bogu. Albowiem grzech nie
powinien nad wami panować” (Rz 6, 13-14); „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. On to dla
nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą” (2 Kor 5, 20-21).
Jeśli więc chcemy pojednać się z Bogiem i trwać w stanie łaski uświęcającej, powinniśmy zrezygnować z grzechu
antykoncepcji. Powinniśmy przestać wspierać przemysł antykoncepcyjny, ściśle powiązany z przemysłem
pornograficznym, prostytucją oraz przemysłem aborcyjnym. Płacąc za każdy środek antykoncepcyjny, stajesz
się współuczestnikiem handlu kobietami, produkcji pornografii i zabijania nienarodzonych dzieci. Chcesz za
to wszystko odpowiadać przed Bogiem? Dobrze się zastanów...
Jedna z naszych czytelniczek napisała: „Jestem młodą żoną i matką. Od jakiegoś roku zaczęłam zmieniać swoje
życie, starając się żyć modlitwą i poznawaniem Boga, by dzięki Niemu zmieniać się na lepsze. Wokół mnie jest
wiele osób, które nie zdają sobie sprawy z tego, co robią, tak jak ja kiedyś. Stosują antykoncepcję i w ogóle się
z tego nie spowiadają, nie uważają, że to grzech. Niektórzy nawet twierdzą, że im ksiądz powiedział, że nie
muszą się z tego spowiadać”.
Faktem jest, że w Dekalogu nie zawarto zakazu stosowania antykoncepcji – jednak w sposób oczywisty
antykoncepcja jest przeciwna zamysłowi Bożemu. Niszczy ona nie tylko fizyczną płodność, ale godzi w „święte
świętych” jedności małżonków, którzy mają, według planu Bożego, stanowić jedno ciało.
„We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane” (Hbr 13, 4). Nie kalajmy więc
naszego łoża małżeńskiego, tego sanktuarium jedności małżeńskiej i życia rodzinnego, środkami
antykoncepcyjnymi, przeciwnymi naturze i zamysłowi Bożemu. Zdobądźmy się na rozumną i dobrowolną
współpracę z Bogiem na drodze stosowania metod rozpoznawania płodności. Podejmijmy wysiłek i powiedzmy
grzechowi stanowcze „nie!”. https://www.fronda.pl/a/oto-dlaczego-antykoncepcja-jest-grzechem-ciezkim-2,154650.html
Wojciech Cejrowski chce zatrzymać aborcję. "To bestialstwo, rozszarpane członki ludzkie"
https://natemat.pl/62943,wojciech-cejrowski-chce-zatrzymac-aborcje-to-bestialstwo-rozszarpane-czlonki-ludzkie

Czy przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych w ciąży wpływa na rozwój dziecka?
Odpowiedzi na te pytania są trudne i niejednoznaczne. Jeśli pojawi się podejrzenie ciąży, a nadal bierze się
tabletki, istnieje jednak prawdopodobieństwo, że tabletki przyczynią się do poronienia lub wystąpienia wad
wrodzonych u dziecka. Zagrożeniem jest jednak ciągłe przyjmowanie tabletek podczas ciąży. DTA hamują
owulację, czyli nie dopuszczają do uwalniania komórki jajowej (jajeczka) z pęcherzyka Graafa, zagęszczają śluz
szyjkowy, który jest nieprzepuszczalny dla plemników i hamują rozrost błony śluzowej macicy, co uniemożliwia
zagnieżdżenie się zarodka. https://www.mp.pl/pacjent/ciaza/lista/106938,czy-przyjmowanie-tabletek-antykoncepcyjnych-wciazy-wplywa-na-rozwoj-dziecka

NIEKTÓRE ZABIJAJĄ KWILĄCE SIĘ ŻYCIE

10 powodów, dla których musisz powiedzieć „NIE” dla
in vitro!

Argumentów przeciw in vitro jest bardzo wiele – niektóre opierają się na teologii, a inne mają charakter
rozumowy (etyczny, bądź czysto medyczny). Metoda in vitro po dokładniejszej analizie okazuje się sprzeczna
nie tylko z religią, ale i ze zdrowym rozsądkiem.
In vitro oddziela zapłodnienie od aktu małżeńskiego, który jest naturalną i przewidzianą przez Stwórcę metodą
na poczęcie się nowego dziecka. Dlatego sztuczne zapłodnienie byłoby niemożliwe do zaakceptowania nawet w
przypadku ominięcia innych jego negatywnych aspektów.
W związku z powyższym możliwe jest także poczęcie dziecka poza małżeństwem – np. przez osoby samotne
czy pary homoseksualne. To, co przedstawia się zatem jako metodę pomocy rodzinie, w praktyce często staje
się środkiem wsparcia dla zwolenników różnych „alternatywnych stylów życia”. Osobą, która najbardziej na tym
traci jest dziecko, przychodzące na świat poza naturalną rodziną.
In vitro umożliwia narodziny dziecka posiadającego „trzech rodziców” – dawcę spermy, dawczynię komórki
jajowej i nosicielkę. Nosicielka jest często traktowana przedmiotowo – jej ciało jest wynajmowane za opłatą.
Jak zauważa Krzysztof Jankowiak na oaza.pl w USA sięga ona ok. 6 tysięcy dolarów). „Usługi” te są świadczone
zazwyczaj przez kobiety biedne, niekiedy z trzeciego świata. Gdy nosicielka poczuje więź z dzieckiem, nie jest to
brane pod uwagę i nie posiada ona do niego żadnych praw.

Metoda in vitro umożliwia daleko posuniętą selekcję genetyczną. Metody eugeniczne kojarzone z
nazistowskimi Niemcami i zaniechane w cywilizowanym świecie powracają tylnymi drzwiami. Procedura in vitro
umożliwia odpowiedni dobór dawcy plemników, tak aby zwiększyć szanse na odpowiednią płeć, kolor oczu,
inteligencję i inne cechy dziecka.
Popularność metody in vitro jest przejawem dążenia do posiadania dziecka za wszelką cenę. Dziecko staje się
tu przedmiotem, mówi się o „prawie” do jego „posiadania”, zapominając o jego człowieczeństwie. Embriony
ludzkie są traktowane przez medyków przedmiotowo. Niekiedy się je zamraża lub prowadzi na nich
eksperymenty.
W aktualnej praktyce in vitro łączy się z aborcją. Jak czytamy w dokumencie Kongregacji Nauki Wiary Donum
Vitae „ W zwyczajnej praktyce zapłodnienia w probówce, nie wszystkie embriony zostają przeniesione do łona
matki; niektóre zostają zniszczone. Kościół, tak jak potępia dobrowolne przerywanie ciąży, również zabrania
godzenia w życie tych istot ludzkich. Należy podnieść oskarżenie szczególnej wagi przeciw dobrowolnemu
zniszczeniu embrionów ludzkich, uzyskiwanych w probówkach, dla wyłącznego celu badawczego, czy to przez
sztuczne zapłodnienie, czy przez "podział bliźniaczy". Działając w ten sposób naukowiec zajmuje miejsce Boga,
nawet jeśli nie jest tego świadomy, czyni się panem przeznaczenia innej istoty ludzkiej, o ile arbitralnie wybiera,
kto ma żyć, a kogo skazać na śmierć, zabijając bezbronne istoty ludzkie”.
In vitro bywa przedstawiane jako metoda leczenia bezpłodności. Jest to oczywisty fałsz. To tylko metoda
obejścia skutków niepłodności, pozostająca bez wpływu na niemożliwość spłodzenia dziecka normalną drogą.
Co gorsza, gdy przeznacza się pieniądze na in vitro, to mniej środków pozostaje na prawdziwe leczenie
niepłodności. Jak zauważa Janowski, ma to już miejsce w niektórych krajach Zachodu.
Wiele badań naukowych ukazuje, że dzieci poczęte metodą in vitro są częściej chore. Jak piszą Klemetti, Sevón,
Gissler i Hemminki w medycznym piśmie „Pediatrics” (listopad 2006 r.) dzieci poczęte w wyniku in vitro są
zazwyczaj zdrowe, jednak problemy zdrowotne występują u nich częściej, niż u pozostałych dzieci. Częstsze u
nich są hospitalizacje, przypadki porażenia mózgowego, a także problemy rozwojowe i psychologiczne.
W warunkach publicznej, finansowanej z obowiązkowych składek służby zdrowia, legalizacja in vitro oznacza
konieczność jego finansowania z pieniędzy obywateli, którzy się tej procedurze sprzeciwiają. Jest to
sprzeczne z gwarantowaną przez art. 53 ust. 1 Konstytucji RP.
Przeciwko in vitro bezwzględnie opowiada się Kościół katolicki. To argument istotny dla katolików, ale także
dla niewierzących, którzy uznają choćby autorytet Jana Pawła II – przeciwnika tej metody. Ponadto także
świeccy etycy opowiadają się przeciwko in vitro. Przykładem jest tu filozof z Harvardu Michael Sandel, autor
książki Przeciwko udoskonalaniu człowieka. Read more: https://www.pch24.pl/10-powodow--dla-ktorych-musiszpowiedziec-nie-dla-in-vitro-%2C35061%2Ci.html#ixzz6o5A8QBN1

In vitro – bezduszna technika i biznes
Procedury sztucznego zapłodnienia – popularnie zwane in vitro, niosą ze sobą szereg poważnych
zastrzeżeń natury moralnej i zdrowotnej.
Towarzyszy temu jednak bezkrytyczna i bezrefleksyjna wiara w postęp techniczny współczesnej medycyny, na
czym zbijają potężny kapitał ośrodki zajmujące się sprzedażą tego rodzaju usług.
Pragnienie dziecka ze strony małżonków jest czymś naturalnym, ponieważ wyraża powołanie do macierzyństwa
i ojcostwa, które małżonkowie realizują w procesie prokreacji, czyli przekazywania życia, współpracując z
Panem Bogiem

— Dawcą Życia. Nie zawsze rodzice są w stanie zrodzić potomstwo, szczególnie wtedy, gdy doświadczają
niepłodności małżeńskiej. Niepłodność jest stanem, w którym po roku regularnego współżycia płciowego bez
stosowania środków ograniczających płodność nie dochodzi do poczęcia dziecka. Nie znaczy to, że para nie
może począć dziecka, ale jest to sygnał, jak mówi profesor Bogdan Chazan — ginekolog położnik z Warszawy że
należy rozpocząć postępowanie lekarskie w celu wyjaśnienia przyczyny tego stanu, aby określić czynniki ryzyka,
które sprzyjają „epidemii niepłodności”.
Czy niepłodne pary małżeńskie mogą skorzystać z technik wspomaganej prokreacji (ART), które cechują się
inwazyjnością, jednak nie leczą niepłodności, a stanowią jedynie obejście tego problemu?
Procedury sztucznego zapłodnienia, popularnie zwane in vitro, niosą ze sobą szereg poważnych zastrzeżeń
natury moralnej, a mianowicie:
1. In vitro godzi w poszanowanie embrionu ludzkiego — człowieka na wczesnym etapie życia, pomijając w
akcie „stwórczym” wolę Dawcy Życia, który jest jakby „zmuszony” przez człowieka do działania. To
człowiek — lekarz w laboratorium, ustawia się w pozycji dawcy życia.
2. Akt małżeński —jedyne miejsce, w którym powinno poczynać się życie ludzkie, jest w przypadku in vitro
całkowicie zignorowane.
3. Dochodzi do przestępstwa względem powołanych do życia embrionów nadliczbowych, które są
zamrażane wbrew sobie. Nikt bowiem nie może zapytać człowieka w fazie embrionalnej, czy życzy on
sobie być poddanym eksperymentowi medycznemu. Nie znamy przyszłości tych embrionów. Nie wiemy,
czy pozwoli się im umrzeć, czy kiedykolwiek będą miały szansę rozwinąć swe życie i spełnić własne
powołanie.
4. Procedury in vitro niosą ze sobą szereg niebezpiecznych powikłań dla zdrowia rodziców i poczętych w
ten sposób dzieci. Eksperymenty nie mają na celu leczenia podmiotu, a to jest sprzeczne z kodeksem
etyki lekarskiej i niezgodne z nauczaniem Kościoła Katolickiego.
Istnieje pilna potrzeba rozpowszechnienia wśród lekarzy rzetelnych badań naukowych, wskazujących na ryzyko
zdrowotne populacji związane z rozpowszechnieniem metod wspomaganej prokreacji. Stosowanie tych technik
charakteryzuje się wysokim procentem niepowodzeń. Dotyczy to zarówno samego momentu zapłodnienia, jak
też następnej fazy rozwoju embrionu wystawionego na ryzyko rychłej śmierci. Tylko 15-20 proc. par, które
poddały się takiej procedurze, zostanie rodzicami. Prowadzone od połowy lat 70. eksperymenty z
przeniesieniem embrionu do macicy kończyły się ciążą pozamaciczną i dopiero w 1978 r. narodziło się pierwsze
dziecko z probówki — Louise Brown. Następnym sukcesem w rozwoju techniki było opracowanie hormonalnej
stymulacji jajników i uzyskanie do zapłodnienia wielu komórek płciowych jednocześnie, co zwiększyło liczbę
udanych ciąż. Z tego wynikła konieczność zamrażania tak uzyskanych dodatkowo embrionów. Nie jest znana
liczba uzyskanych embrionów, które są przechowywane w niekorzystnym środowisku in vitro. Szacuje się, że
tylko w samych Stanach Zjednoczonych zamrożonych jest ponad milion embrionów. Jednak zaledwie 50 proc.
przeżywa rozmrażanie, a z tych które przeżyją, mniej niż 20 proc rozwija się w udanej ciąży. Często nadliczbowe
embriony są zabijane lub wykorzystywane do hodowli tkanek, rzekomo służących postępowi nauki i medycyny,
a w rzeczywistości redukujących życie ludzkie jedynie do roli materiału biologicznego, którym można
swobodnie dysponować.
Metaanaliza 15 niezależnych badań naukowych, przeprowadzona przez amerykańskich naukowców, wykazała
2-krotnie większą śmiertelność noworodków i 30-40- procentowe ryzyko występowania wad wrodzonych u
dzieci poczętych w wyniku in vitro niż poczętych w sposób naturalny. Ponadto 51,3 proc. dzieci poczętych w
wyniku in vitro rodzi się z ciąży mnogiej, 2- krotnie częściej Występuje ciąża ektopiczna i 6-krotnie częściej
występuje łożysko przodując.
Obserwacje dzieci urodzonych w wyniku wykorzystania procedury in vitro wykazały 2,6-krotny wzrost ryzyka
urodzenia dziecka z niską masą ciała i o 60 proc. większe ryzyko uszkodzenia mózgu w postaci porażenia
mózgowego, zaś dla embrionów rozmrażanych aż 230 procent. Gorszy jest także rozwój fizyczny dzieci
poczętych in vitro oraz częściej występują u nich trudności wychowawcze.

Szacuje się, że na świecie żyje około 2 milionów dzieci poczętych in vitro, które znajdują się w przedziale
wiekowym do 5. roku życia, w tym wiele z nich zostało poczętych z użyciem komórek jajowych dawcy w wyniku
„technicznego cudzołóstwa”.
Ryzyko zdrowotne populacji kobiet poddających się metodom sztucznego wspomagania prokreacji nie jest do
końca określone. Wiadomo na podstawie analizy przeprowadzonej w wielu ośrodkach europejskich i w USA, że
pojawiają się powikłania w postaci zaburzeń wynikających z hormonalnej stymulacji jajeczkowania, że wzrasta
liczba ciąż mnogich, wzrasta liczba cięć cesarskich, u ponad 40 proc. kobiet poddających się tym procedurom
pojawiają się zaburzenia emocjonalne i psychiczne, podobne jak w zespołach poaborcyjnych.
W Polsce istnieje 18 ośrodków wykonujących procedury in vitro, które nie są kontrolowane pod względem
naukowo-badawczym ani finansowym ze względu na brak regulacji prawnych. Nie istnieje także rzetelna
informacja o zagrożeniach zdrowotnych populacji matek i dzieci tak poczętych, ponieważ nie istnieje ich
rejestracja, gdyż rodzice nie wyrażają na to zgody. Co więcej, dyskutuje się nawet nad możliwością
refundowania tej procedury przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zainteresowanie in vitro staje się coraz większe,
gdyż wielkie jest pragnienie posiadania dziecka u bezpłodnych małżonków, a także bezkrytyczna i
bezrefleksyjna wiara w postęp techniczny współczesnej medycyny, wreszcie jest to ogromne źródło dochodu i
związany z tym marketing sprzedawanych usług. Po prostu chodzi tu o wielki biznes, który w tym wypadku
rozmija się ze wszystkimi zasadami etyki w ogólnoludzkim postępowaniu.
W obliczu tych ogromnych wątpliwości i zastrzeżeń natury moralnej jedynym logicznym i uprawnionym
rozwiązaniem jest odmowa legalizacji i refundacji ze środków publicznych tych procedur.
https://www.szansaspotkania.pl/in-vitro-bezduszna-technika-i-biznes/

Czy katolik może używać szczepionki powstałej dzięki
aborcji?

Z powodu ogłoszenia tzw. globalnej pandemii wielkie koncerny farmaceutyczne trudzą się nad wytworzeniem
szczepionki, która miałaby chronić przed Covid-19. Jedną z nich, opracowywaną przez Uniwersytet Oksfordzki i
firmę Astra Zeneca, zamówiła także Polska. Niestety, abstrahując od samej oceny kryzysu koronawirusa,
sprawa obarczona jest bardzo poważnymi wątpliwościami moralnymi. Zamówiona przez nasz kraj szczepionka
powstaje z wykorzystaniem linii komórkowej pochodzącej od zamordowanego dziecka nienarodzonego.

Niemoralne szczepionki
Naukowcy i koncerny farmaceutyczne na całym świecie przygotowują obecnie kilkadziesiąt różnych
szczepionek na koronawirusa. Wśród najbardziej zaawansowanych znajduje się szczepionka przygotowywana
przez Uniwersytet Oksfordzki i firmę Astra Zeneca. Ich produkt został już zamówiony przez wiele krajów
europejskich, w tym przez Polskę. Problem w tym, że szczepionka ta nigdy by nie powstała, gdyby nie śmierć
nienarodzonego dziecka. Użyto w niej linii komórkowej o nazwie HEK-293. Pochodzi z komórek dziecka
zabitego w aborcji w 1972 roku.
We współczesnym przemyśle farmaceutycznym i biotechnologii to nic szczególnego: na bazie ludzkich komórek
powstaje wiele rozpowszechnionych szczepionek. Czołowym przykładem jest szczepionka na różyczkę.
Powstała dzięki wykorzystaniu komórek dziewczynki zamordowanej w 1964 roku w Stanach Zjednoczonych.
Dziecko było zdrowe, rodzice zabili je z powodów pozamedycznych, otrzymując na to zgodę sądu. Komórki
pozyskane od zabitego człowieka obecne są w szeregu popularnych preparatów używanych w Polsce jako
szczepionka skojarzona przeciwko różyczce, odrze i śwince. Dzieciom w naszym kraju podaje się też szczepionkę
przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby, która powstała z wykorzystaniem komórek zamordowanego w
1966 roku w Wielkiej Brytanii chłopca.
Czy katolicy mogą wykorzystywać takie szczepionki, mimo, że nigdy nie powstałyby, gdyby nie zabito dziecka?
Stanowisko Kościoła katolickiego nie jest w tej kwestii zupełnie jasne. Dysponujemy jednym istotnym
dokumentem, wydanym w 2008 roku przez Kongregację Nauki Wiary. To instrukcja Dignitas personae mówiąca
o "niektórych problemach bioetycznych". W obszernym tekście o kwestii nas interesującej pada kilka zdań.
Czytamy: Naturalnie w ramach tych ogólnych założeń istnieje zróżnicowana odpowiedzialność, i ważne racje
mogłyby po części usprawiedliwić moralnie wykorzystanie rzeczonego „materiału biologicznego”. Tak więc na
przykład zagrożenie życia dziecka może upoważnić rodziców do zastosowania szczepionki wyprodukowanej
przy użyciu linii komórkowych niegodziwego pochodzenia, nie mniej jednak pozostaje obowiązek wszystkich by
wyrazić swój sprzeciw i zażądać od osób odpowiedzialnych za systemy opieki zdrowotnej, by dostępne były
inne rodzaje szczepionek. : https://www.pch24.pl/czy-katolik-moze-uzywac-szczepionki-powstalej-dzieki-aborcji-,78419,i.html#ixzz6o5CkgfTb

Dylemat etyczny i próba jego wyjaśnienia
Wprawdzie komórki zapoczątkowujące linie komórkowe MRC-5 i WI-38 zostały pobrane już od martwych
płodów, ale w ciągu kilku minut po zabiegu sztucznego poronienia. Nie ulega zatem wątpliwości, że istniała
jakaś forma współpracy pomiędzy lekarzami dokonującymi aborcji a naukowcami pobierającymi te komórki.
Ze źródeł historycznych wynika jednak, że pozyskanie tych komórek nie było celem aborcji (p. wyżej).
W przypadku linii komórkowej MRC-5 możemy założyć, że aborcja zostałaby dokonana bez względu na
późniejsze naukowe wykorzystanie komórek płodu.1 W przypadku szczepionki przeciwko różyczce sytuacja jest
nieco bardziej skomplikowana, bo sam szczep wirusa RA 27/3 wyizolowano z zakażonego płodu pozyskanego
drogą sztucznego poronienia (niektórzy wskazują na zbieżność z epidemią różyczki w Stanach Zjednoczonych
oraz prowadzoną kampanią nakłaniającą do poddawania się aborcji przez matki mające kontakt
z wirusem).2 Bez względu na bezpośrednią odpowiedzialność (współpraca formalna) osób tworzących
wspomniane linie komórkowe za dokonane aborcje, mogło dojść do złamania zasady „cel nie uświęca środków”
(być może najlepiej ujął ją niemiecki filozof Immanuel Kant: „Postępuj tak, byś człowieczeństwa, tak w twej
osobie, jako też w osobie każdego innego, używał zawsze zarazem jako celu, nigdy tylko jako
środka”).3 Nawet

„ocalenie życia miliona osób” – jak uważa Meredith Wadman4 – nie
usprawiedliwia zabicia jednej osoby ludzkiej.
https://www.mp.pl/szczepienia/specjalne/100056,etyczne-aspekty-szczepionek-uzyskiwanych-z-linii-ludzkich-komorek-zarodkowych

"Nawet jeśli używa się tutaj linii komórkowych płodów
uśmierconych kilkadziesiąt lat wcześniej, to jednak tego typu
praktyki legitymizują proceder aborcyjny" - stwierdzili przedstawiciele Instytutu.
https://wiadomosci.wp.pl/radio-maryja-zapytalo-o-zwiazek-szczepionki-na-covid-19-z-aborcja-jest-odpowiedz-6594034040765248a

Buenos Aires w Warszawie? Tego chcą aborcyjni fanatycy!

Liberalizacja aborcji w Argentynie nie byłaby możliwa, gdyby nie szereg strategii, które zastosowały
finansowane zza granicy organizacje proaborcyjne. Oprócz tego zagraniczne NGOsy od kilkudziesięciu lat
szkoliły feministki oraz prawników z zakresu tzw. praw reprodukcyjnych w celu zmobilizowania sędziów w celu
zmiany przepisów za pośrednictwem ministerstwa sprawiedliwości. Wreszcie od 2009 roku sieć organizacji
feministycznych wespół z medykami skupiła się na bezpośredniej akcji, propagując pośród młodych ludzi
kompleksową edukację seksualną zalecaną przez Światową Organizację Zdrowia; „edukację” zachęcając do
aktywności seksualnej i stosowania antykoncepcji oraz aborcji farmakologicznej. W ramach teleporad
instruowano kobiety, w jaki sposób mogą samodzielnie zadać śmierć poczętemu życiu. W dalszej kolejności
skupiono się na próbie zmiany narracji na temat aborcji. Podjęto walkę ze stygmatyzacją, twierdząc, że
zabijanie dziecka poczętego pozwala zachować życie kobiety, a także aktywizowano społeczeństwo poprzez
organizowanie licznych protestów ulicznych. Obecnie Argentyna jest trzecim państwem latynoamerykańskim
(po Gujanie i Urugwaju), którego prawo dopuszcza proceder zabijania dzieci nienarodzonych. Według jedynego
oficjalnego raportu rządowego dot. liczby aborcji, w kraju uśmiercano 520 000 dzieci.
W marcu 2020 r. nowy lewicowy prezydent Alberto Fernández zapowiedział, że legalizacja aborcji będzie jego
priorytetem. Działacze Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito wywierali presję na rząd, by
jak najszybciej dotrzymał obietnicy wyborczej. Prezydent Fernández zobowiązał się w kampanii wyborczej do
legalizacji procederu uśmiercania dzieci poczętych i potwierdził to zobowiązanie podczas zaprzysiężenia przed
Zgromadzeniem Ustawodawczym 1 marca 2020 r. Zwolennicy aborcji zabiegali o przyjęcie ustawy aborcyjnej
jeszcze w ubiegłym roku w związku z wyborami parlamentarnymi zaplanowanym na rok 2021, które na pewno
nie sprzyjałyby takiej debacie. Read more: https://www.pch24.pl/buenos-aires-w-warszawie--tego-chca-aborcyjni-fanatycy-,81132,i.html#ixzz6o5H9zZJ8

“Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej
chwili swego istnienia, także w fazie początkowej, która
poprzedza narodziny. Człowiek już w łonie matki należy
do Boga, bo Ten, który wszystko przenika i zna, tworzy
go i kształtuje swoimi rękoma, widzi go, gdy jest jeszcze
małym, bezkształtnym embrionem i potrafi w nim
dostrzec dorosłego człowieka, którym stanie się on w
przyszłości i którego dni są już policzone, a powołanie
już zapisane w „księdze żywota” (por. Ps 139 [138], 1. 13-16).
Jak poświadczają liczne teksty biblijne60, także
człowiek ukryty jeszcze w łonie matki jest w pełni
osobową istotą, ku której zwraca się miłościwa i
ojcowska Opatrzność Boga.” (Evangelium Vitae, 61).

CZEKAJĄ NA 21 DZIECKO
https://dobrewiadomosci.net.pl/24780-czekaja-na-21dziecko-i-nie-korzystaja-z-zadnegozasilku/?fbclid=IwAR29BaJ1KYl9LJMa_G242OXgkE1yEBQD
Vya18eicIk5elgVVZdUE_aXw3X4

Video:

https://youtu.be/_V9W_-GCFrY

Niepłodność jest w 90% uleczalna!
Dziecko to najpiękniejszy owoc miłości mężczyzny i kobiety. Niestety, w Polsce co piąte, a w dużych miastach
nawet co trzecie małżeństwo ma problemy z poczęciem dziecka.
Na szczęście współczesna medycyna oferuje bogatą diagnostykę i skuteczne metody leczenia, farmakologiczne
lub chirurgiczne. W 90% przypadków leczenie przyczynowe doprowadza do poczęcia dziecka w sposób
naturalny. Bogactwo możliwości współczesnej medycyny ma jednak tę wadę, że łatwo się w nim pogubić. Ten
serwis ma pomóc czytelnikowi zrozumieć, jakie mogą być przyczyny niepłodności i zachęcić do podjęcia trudu
diagnostyki i leczenia. http://www.szykujpieluchy.pl/index.php?f=36 Strona główna Podstawy fizjologiczne Niepłodność żeńska
Niepłodność męska Czynniki immun. i zakaźne Zapobieganie niepłodności Badania laboratoryjne Co robić?

PRZYCHODNIA MACIERZYŃSTWO I ŻYCIE
HTTPS://MACIERZYNSTWOIZYCIE.PL/
HTTP://WWW.LECZENIE-NIEPLODNOSCI.PL/PL/
Naprotechnologia: http://www.lichen.pl/pl/275/n_177/naprotechnologia_w_licheniu

POCZYTAJ:
Dziecko odchodzi od Boga: https://deon.pl/wiara/wiara-i-spoleczenstwo/wiara-mojego-dziecka,155430
Wychowujemy przestraszone fajtłapy. https://mamadu.pl/142647,jak-wychowac-dziecko-na-odporne-i-pewne-siebie#
Wiara dziecka. https://deon.pl/wiara/wiara-i-spoleczenstwo/wiara-mojego-dziecka,155430
Prosty i skuteczny sposób. Tak szybko uspokoisz dziecko https://pikio.pl/dziecko-sb-250919-sposob/
Myśleli, że mają syna niemowę: https://pikio.pl/syn-031019-bm-odkrycie-dentystki/

Miał 9 miesięcy, jego tata został zabity: https://pikio.pl/tata-0310192-bm-niezapomniany-widok/ FILM: https://youtu.be/VxhlLWhtg3c
Przy grobie 4-letniego synka trzy lata po jego śmierci: https://pikio.pl/dziecko-281019-bm-grob/ https://youtu.be/t1cX_CrIV_E
https://www.polskieradio.pl/5/1222/Artykul/2325174,Oficjalne-otwarcie-VII-Zjazdu-Duzych-Rodzin-w-Lubartowie

Czy ksiądz się zaszczepi? Remi Recław SJ: https://youtu.be/2BH8MXAquFU
Kard Juan Sandoval Íñiguez: https://youtu.be/VK3BtymK8Ns
Papież: https://misyjne.pl/franciszek-kazde-ludzkie-zycie-stanowi-niezbywalna-wartosc/

Poddano go eutanazji: https://misyjne.pl/popieral-prawo-do-zycia-a-poddano-go-eutanazjirodzina-r-s-publikuje-jego-zdjecie-z-janem-pawlem-ii/

Szokujące nagranie ze Strajku Kobiet. Komentarze: Nigdy nie było bardziej obrzydliwej czerni niż ta widziana w
StrajkuKobiet. Nie było tak tępej, wulgarnej tłuszczy, wyzbytej moralnych zasad cywilizowanego człowieka. Nigdy nie
przesunięto granic tak daleko, nie tylko w stronę cywilizacji śmierci, ale zwykłego zbydlęcenia. To jest najbardziej
przerażające i chore, co znalazłem dzisiaj przeszukując internet. Dzieci krzyczące: - Hej hej hej ... Aborcja jest OK. Jestem
ojcem ośmiorga dzieci i czwórki wnucząt, jedno w Niebie modli się za naszą rodzinę, kolejne jest w łonie naszej Synowej,
jestem za życiem Szokujące nagranie ze Strajku Kobiet. Pisarz nie wytrzymał: Nigdy nie było w Polsce tak tępej, wulgarnej tłuszczy (msn.com)

Sataniści chcą obejść prawo. Proponują aborcję jako praktykę religijną

https://youtu.be/i6J1X5wQ46o https://weleslada.wixsite.com/website/post/satanizm-duchowy-satanistyczne-symbole

Cyniczna wypowiedź rzecznika Satanic Temple:
Według Dallas Observer, rzecznik Satanic Temple, Sydney Goodwin, powiedział, że ich rytuał aborcyjny
„zapewnia duchowe pocieszenie i poczucie własnej wartości w czasie, który niektórzy uważają za trudny”.
– Jest to proces zapewniania duchowego pożywienia w szatański sposób – powiedział Goodwin.

Sataniści jedzą w Rosji dzieci! Ohyda!: https://www.fakt.pl/wydarzenia/satanisci-jedza-w-rosji-dzieci/qsfx3nd#slide-1
TRON SZATANA - str. 24:

http://parafia.rabka.swmm.eu/Bog_2021-01-31.pdf

Posłanka Senyszyn: „to wielka szkoda, że nie ma prawa eutanazji” chorych dzieci:
https://www.tvp.info/52084710/poslanka-sld-joanny-senyszyn-popiera-eutanazje-chorych-dzieci-wiceminister-w-ministerstwie-funduszy-i-polityki-regionalnejwaldemar-budanie-wierzylem-w-to-co-uslyszalem

Suski;„Faszyści też wysyłali do komór gazowych
niepełnosprawnych intelektualnie: https://www.tvp.info/52078510/poslanka-sldjoanna-senyszyn-opowiada-sie-za-eutanazja-ciezko-chorych-niemowlat-za-pomoca-zastrzyku

Afrykański arcybiskup: jednym z pierwszych aktów
Bidena była promocja „ohydnej zbrodni”
aborcji: „ Afrykański arcybiskup Ignatius Kaigama z Nigerii w
obszernym wywiadzie udzielonym portalowi cruxnow.com podkreślił,
że jednym z pierwszych aktów wykonawczych nowego prezydenta USA
Joe Bidena była powszechna promocja aborcji w kraju i zagranicą.
Określił to jako „ohydną zbrodnię.”
Działania prezydenta są sprzeczne z „rozumem” i naruszają „ludzką
godność”. - A aborcja i dzieciobójstwo to ohydne zbrodnie – zaznaczył.

W 2014 roku, wyjaśniając, dlaczego moralnie słuszne jest więzienie osób, które zawierają pseudomałżeństwa
homoseksualne, hierarcha stwierdził, że jest to „zgodne z wartościami moralnymi i etycznymi kultury
nigeryjskiej i afrykańskiej”.
Wielokrotnie ostro krytykował programy pomocy zagranicznej, które nieustannie promują antykoncepcję i
aborcję. – Potrzebujemy jedzenia, edukacji, dobrych dróg, opieki zdrowotnej, a dostajemy złe rzeczy i
jesteśmy proszeni o ich akceptację, po prostu dlatego, że jesteśmy biedni – mówił w 2014 r.
W wywiadzie dla cruxnow.com hierarcha odniósł się do dekretu wydanego przez prezydenta Bidena w ciągu
pierwszych dni urzędowania, unieważniającego politykę miasta Meksyk, która zabrania wspierania organizacji
pozarządowych, promujących i zapewniających aborcję za granicą, a także zapowiedzi cofnięcia tzw. poprawki
Hyde’a z 1976 r., która zakazuje federalnego finansowania aborcji, z wyjątkiem przypadków gwałtu lub
kazirodztwa i gdy życie matki jest zagrożone oraz do oświadczenia o chęci skodyfikowania haniebnego
orzeczenia SN legalizującego aborcję w USA.
- Ta agenda nie ma sensu; narusza ludzką godność - stwierdził abp Kaigama, dodając: - Prezydent powinien
wykorzystać swoje stanowisko, aby nadać priorytet ochronie najbardziej bezbronnych, w tym
nienarodzonych dzieci.
Dodał, że porwanie pozostaje w kraju przestępstwem, a większość tych zjawisk nie jest nawet zgłaszana z
obawy przed odwetem. Niektórzy też wątpią, by policja była w stanie pomóc. - Każda ofiara ma tak zwaną
„wartość okupu za porwanie”, co czyni ją atrakcyjnym celem. Wartość ta jest określana przez szereg
czynników, do których należą status społeczno-ekonomiczny lub polityczny ofiary, premia rodzinna lub
korporacyjna, rodzaj porywaczy, a także dynamika negocjacji okupu – mówił.
Zaznaczył także, że „szczepienia, jako sposób reagowania na pandemię, może być globalnym dobrem
publicznym, pod warunkiem, że szczepionki są odpowiednie, bezpieczne, jakościowe, skuteczne oraz
powinny być wolne od problemów etycznych”. https://www.pch24.pl/afrykanski-arcybiskup--jednym-z-pierwszych-aktow-bidena-byla-promocja-ohydnej-zbrodniaborcji,81795,i.html#ixzz6o7F0e8OV

Mogły ginąć zdrowe dzieci. Jest audyt Ordo Iuris na
temat aborcyjnej przesłanki eugenicznej

Istniejąca w polskim prawie tzw. eugeniczna przesłanka aborcyjna mogła prowadzić do licznych nadużyć.
„Przede wszystkim, aborcja miała być wykonywana często na podstawie podejrzenia wad, które wcale nie
musiały być śmiertelne. Wady letalne, na które często powołują się przeciwnicy pełnej ochrony życia, stanowią
zaledwie 0,01 proc. wszystkich schorzeń” – wskazuje Instytut Ordo Iuris. Z danych wynika, że na aborcje
przeznaczono z 1 500 000 zł.
Instytut Ordo Iuris przygotował audyt dotyczący skutków funkcjonowania w polskim prawie tzw. aborcyjnej
przesłanki eugenicznej. Zebrane dane pochodzą z polskich szpitali. Wynika z nich, że tzw. aborcja z przyczyn
eugenicznych stanowiła średnio 95% wszystkich sytuacji uśmiercenia dziecka nienarodzonego w Polsce.
„Stwierdzanie, co jest wadą ciężką, leżało do tej pory w gestii lekarzy. Było to ryzykowne, szczególnie w
przypadku wad somatycznych, znacznie mniej schematycznych niż genetyczne. Najczęstszymi wadami
somatycznymi są wady układu moczowego lub wady rozwojowe serca. Z kolei wady letalne stanowią jedynie
0,01 proc. wszystkich schorzeń. Dokonywanie aborcji na podstawie dużego prawdopodobieństwa choroby, w
wielu przypadkach mogło skutkować śmiercią zdrowego dziecka” – wskazuje Ordo Iuris.
Te wady somatyczne – izolowane i mnogie – mogą często podlegać leczeniu, a nawet wykraczać poza
ustawowe przesłanki” – czytamy. „Niezbędny jest rozwój diagnostyki i interwencji medycyny prenatalnej oraz
organizacji pełnowymiarowej opieki dla matek w trakcie ciąży, a także zapewnienie odpowiednich warunków i
leczenia chorym dzieciom i ich rodzinom już od chwili porodu. Niezbędne jest również rozwijanie medycyny
prenatalnej – przez finansowanie terapii i operacji prenatalnych w ramach systemu świadczeń, dofinansowanie
oddziałów ginekologiczno-położniczych, informowanie każdej ciężarnej pacjentki o możliwości leczenia dziecka
jeszcze na etapie płodowym, organizację szkoleń dla ginekologów i położników, oraz kształcenie nowego
pokolenia lekarzy w ramach odpowiednich specjalizacji lekarskich”. - Dane na temat aborcji zbieraliśmy w
latach 2017-2019. Zdecydowaliśmy się je opublikować teraz, ponieważ w debacie publicznej często lekceważy
się najważniejsze podstawy właśnie takiego wyroku Trybunału, czyli podstawy moralne i konstytucyjne. W
związku z tym, chcemy pokazać także podstawy praktyczne, czyli to, jak duże pole nadużyć daje samo
funkcjonowanie przesłanki eugenicznej - zaznacza dr Filip Furman, dyrektor Centrum Nauk Społecznych i
Bioetyki Instytutu Ordo Iuris. Read more: https://www.pch24.pl/mogly-ginac-zdrowe-dzieci--jest-audyt-ordo-iuris-na-temataborcyjnej-przeslanki-eugenicznej,81792,i.html#ixzz6o7HiXMjN

Aborcja selektywna w Wielkiej Brytanii. Kobiety w
mnogiej ciąży mogą „wybrać”, ile dzieci urodzą

W Wielkiej Brytanii rośnie liczba przypadków selektywnego zabijania jednego z bliźniąt w czasie ciąży na
życzenie matki. Na Wyspach dokonano 55 selekcji, zabijając co jedno lub dwoje dzieci z ciąży mnogiej. Oficjalnie
jako przyczynę podaje się, że rodzice chcieli mieć tylko jedno dziecko”. Zgodnie z obowiązującym prawem w
przypadku stwierdzenia ciąży mnogiej kobieta może dokonać aborcji na części dzieci, pozwalając urodzić się
tylko części z nich. Procedura aborcji selektywnej trwa zazwyczaj dwa dni. Kończy się wstrzyknięciem chlorku
potasu do serca dziecka. Read more: https://www.pch24.pl/aborcja-selektywna-w-wielkiej-brytanii--kobiety-w-mnogiej-ciazymoga-wybrac--ile-dzieci-urodza,81787,i.html#ixzz6o7xy8DeA

Afrykańskie kobiety zaapelowały do prezydenta
Bidena, by nie sponsorował aborcji za granicą
Afrykańskie kobiety zwróciły się do prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, by zaprzestał narzucania
aborcji poprzez finansowanie działań gigantycznych dostawców usług aborcyjnych w prorodzinnej kulturze
narodów afrykańskich. W specjalnie przygotowanym nagraniu video wyprodukowanym przez Culture of Life
Africa, kobiety z różnych afrykańskich państw i środowisk nalegają, by Biden zaprzestał wspierania aborcji w
Afryce.
W zeszłym tygodniu amerykański prezydent – wzorem poprzedników z ramienia Partii Demokratycznej –
odwołał politykę Mexico City, przyjętą jeszcze w czasach prezydenta Ronalda Reagana, która to zabrania
federalnego finansowania organizacji przeprowadzających lub promujących tzw. usługi aborcyjne za granicą. Z
decyzji Bidena cieszą się organizacje takie, jak International Planned Parenthood Federation (IPPF) i Marie
Stopes International (obecnie MSI Reproductive Choices), które poprzednio ubolewały, iż za administracji
Donalda Trumpa straciły miliony dolarów pochodzących z amerykańskich funduszy.

Biden uzasadniając swoją decyzję wskazał, że zakaz finansowania podkopał wysiłki USA na rzecz „zwiększenia
równości płci na świecie”, ograniczając zdolność do wspierania zdrowia kobiet i programów, które zapobiegają
przemocy na tle płciowym. Potwierdził tym samym, że istotą walki z przemocą na tle płciowym jest swobodny
dostęp do aborcji… W filmie Culture of Life Africa Obianuju Ekeoch przypomniała pojawienie się Bidena w 2019
roku na forum Planned Parenthood Action Fund dla kandydatów na prezydenta, gdzie opisywał siebie i ludzi
takich jak on jako „wybawicieli” mieszkańców krajów rozwijających się. Kandydujący wówczas na fotel
prezydenta polityk ganił administrację Trumpa za rozszerzenie polityki Mexico City w 2017 r., rozciągając ją na
całą amerykańską medyczną pomoc zagraniczną, a nie tylko na programy planowania rodziny, jak to miało
miejsce w poprzednich republikańskich administracjach.
„Mamy ponad 8 miliardów dolarów na opiekę zdrowotną na całym świecie, a on stara się zastosować do tego
standardy Mexico City. To bardzo źle. Na całym świecie umierają ludzie” – przekonywał wówczas. „Jesteśmy ich
wybawcami” - dodał Biden, wskazując na siebie. „Myślę, że nie macie wystarczającego mandatu, Planned
Parenthood. To wy zapewniacie opiekę zdrowotną biednym kobietom w sposób, jakiego nikt inny nie był w
stanie. To dlatego Barack [Obama] i ja tak ciężko walczyliśmy, aby nadal mieć pewność, że jesteście
finansowani” – wskazywał Bide. Read more: https://www.pch24.pl/afrykanskie-kobiety-zaapelowaly-do-prezydenta-bidena--by-nie-sponsorowal-aborcji-zagranica,81820,i.html#ixzz6o7zwH67C

Działacze pro-life spotkali się na Placu Wolności w Poznaniu. Na ekranie wyświetlili relację Amerykanki, która
opowiadała, że przeżyła aborcję i że przebaczyła swojej biologicznej matce, która chciała to zrobić. Później
organizatorzy spotkania zaczęli się modlić na Różańcu. Na placu Wolności było sporo policjantów, a wokół placu
radiowozy. Wieczorne spotkanie zorganizowali zwolennicy całkowitego zakazu aborcji w Polsce.:
https://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/rozaniec-za-grzech-aborcji-tym-razem-nie-na-polnej-ale-w-samym-centrum-poznania

Filipiny: Zastrzelili go za… miłość do ludzi [WIDEO] https://youtu.be/HkDF7TgPsS0
Sprawa oblackiego biskupa – Benjamina de Jesus, zastrzelonego 4 lutego 1997 r. przed katedrą w Jolo (Filipiny),
w której posługiwał, po dzień dzisiejszy nie została wyjaśniona. Miejscowa ludność, zarówno muzułmanie jak i
chrześcijanie, uważa jednak, że powodem jego śmierci była miłość do ludzi. Uznają oni go za osobę świętą.
https://misyjne.pl/przerwa-artykul/zastrzelili-go-za-milosc-do-ludzi-wideo/

Na Facebooku wspierali „Strajk Kobiet”. Matka i jej
partner znęcali się i zabili 3-letnie dziecko
Przez
RP
23 lutego 2021 11:23
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Do tragedii doszło w Kłodzku, gdzie matka
oraz jej partner znęcali się nad 3-letnią
dziewczynką, która w efekcie polewania
lodowatą wodą „za karę” zmarła z
wyziębienia. W sieci para wspierała „Strajk
Kobiet”.:
https://nczas.com/2021/02/23/na-facebooku-wspierali-strajk-kobiet-matka-i-jej-partner-znecali-sie-i-

zabili-3-letnie-dziecko/?utm_source=onesignal&utm_medium=onesignalautolink&utm_campaign=onesignalautolink
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Kobieta w śpiączce odłączona od aparatury
podtrzymującej życie, mimo sprzeciwu rodziny
Brytyjski sąd opiekuńczy wydał zgodę na odłączenie od aparatury podtrzymującej życie kobiety, która
znajduje się w śpiączce i ma koronawirusa, a przed miesiącem urodziła dziecko, choć sprzeciwia się tej
decyzji jej rodzina. Informację o tym dramatycznym wydarzeniu podały w środę brytyjskie media. Sprawa
przypomina głośną w Polsce historię mieszkającego w Anglii Polaka, który po ataku serca pozostawał prawie
trzy miesiące w stanie wegetatywnym, do czasu gdy po długiej batalii sądowej szpital w Plymouth uzyskał
zgodę sądu na wstrzymanie mu podawania za pomocą rurek pożywienia i wody. Mężczyzna zmarł pod koniec
stycznia.
>>> Ewa Błaszczyk zbulwersowana sprawą Polaka z Plymouth, mówi o „biernej eutanazji w majestacie prawa”

Kobieta, o której dziś piszą dziennikarze, ma nieco ponad 30 lat, jest muzułmanką i już wcześniej cierpiała na
chorobę Addisona – rzadkie schorzenie spowodowane przewlekłym niedoborem hormonów produkowanych
przez korę nadnerczy. W styczniu trafiła do szpitala w Leicester w środkowej Anglii z powodu zakażenia
koronawirusem. Była wtedy w 32. tygodniu ciąży. Wkrótce po przyjęciu do szpitala urodziła dziecko przez
cesarskie cięcie, ale zapadła w śpiączkę. Lekarze stwierdzili, że jej trzustka przestała funkcjonować, a jedno
płuco jest martwe.
>>> List „Samaritanus bonus” ws. eutanazji: jednoznaczny a jednocześnie współodczuwający [KOMENTARZE]

Sprzeciw rodziny. Szpital w Leicester zwrócił się do sądu o zgodę na odłączenie aparatury podtrzymującej
życie, argumentując, że szanse na powrót do zdrowia są bliskie zera, z czym nie zgadzała się rodzina kobiety.
„Wierzymy w cuda. Umrzemy wtedy, kiedy Bóg zapisał naszą śmierć. Odłączyć maszynę, to dla nas jak prosić
kogoś, żeby nas zabił” – mówiła w sądzie jej siostra. Sąd opiekuńczy – specjalny sąd zajmujący się wyłącznie
sprawami dotyczącymi osób ubezwłasnowolnionych lub niemogących samodzielnie podejmować decyzji – we
wtorek jednak uznał, że w obecnej chwili lekarze nie podtrzymują jej już przy życiu, lecz przedłużają zgon,
wobec tego w najlepszym interesie kobiety jest to, by odłączyć aparaturę i pozwolić jej z godnością umrzeć.
>>> Hiszpania: testament jako ochrona przed eutanazją? https://misyjne.pl/kobieta-w-spiaczce-odlaczona-odaparatury-podtrzymujacej-zycie-mimo-sprzeciwu-rodziny/

Anglia. Cywilizacja śmierci w akcji: Covid-19 i
eliminowanie najsłabszych
Jak ujawniły brytyjskie media, osoby niepełnosprawne intelektualnie były informowane o tym, że nie zostaną poddane
reanimacji w przypadku zarażenia się koronawirusem. Szokujące doniesienia potwierdziła specjalistyczna organizacja
MENCAP, informowana przez swoich podopiecznych o tym, że takich instrukcji im udzielono.

„Całe życie ludzkie jest obdarzone tą samą godnością, jaką człowiek otrzymał od
Boga, od chwili poczęcia do naturalnej śmierci – czytamy w oświadczeniu episkopatu. „O naszej
wartości jako ludzi nigdy nie powinien decydować stan naszego zdrowia psychicznego ani naszych możliwości.
Papież Franciszek niedawno powiedział: „Jeśli

pozbawiamy najsłabszych z nas prawa do
życia, w jaki sposób możemy skutecznie zagwarantować poszanowanie każdego
innego prawa?”. Całkowicie niedopuszczalne i niemoralne jest sugerowanie, że komunikowanie przez osoby z
trudnościami w uczeniu się symptomów choroby spowoduje umieszczenie ich w grupie ludzi, których będzie dotyczyć
dyrektywa o niepodejmowaniu reanimacji. Co więcej, wydawanie takich poleceń w sposób powszechny ignoruje fakt
wyjątkowości każdego człowieka i uznaje, że osoby z trudnościami w uczeniu się są takie same. W naszej służbie zdrowia
nie powinno być tego rodzaju dyskryminacji. Przedstawiamy powyższe pytanie Papieża Franciszka tym, którzy decydują
się na wydanie ogólnych nakazów o braku reanimacji osób z trudnościami w uczeniu się. Ponawiamy apel katolickich
biskupów Anglii i Walii z kwietnia 2020 r., aby dostęp do leczenia i decyzje dotyczące opieki nad chorymi zawsze
koncentrowały się na specyficznych potrzebach jednostki, a wszelkie rozmowy na temat tych decyzji obejmowały bliską i
jasną komunikację z chorymi i ich bliskimi” – czytamy w oświadczeniu episkopatu.

W Wielkiej Brytanii wskazano niepodejmować tzw. „resuscytacji
krążeniowo-oddechowej” (DNACPR) wobec osób, które są zbyt słabe, aby
ich reanimacja była skuteczna. Organizacja MENCAP twierdzi jednak, że w związku z pandemią
Covid-19 dyrektywą objęto osoby niepełnosprawne intelektualnie z powodu
samego faktu istnienia tej niepełnosprawności.: https://www.fronda.pl/a/anglia-cywilizacja-smierci-wakcji-covid-19-i-eliminowanie-najslabszych,157628.html
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EPISKOPAT HISZPANII ZACHĘCA DO
SPISANIA TESTAMENTU ŻYCIOWEGO, ABY CHRONIĆ
SIĘ PRZED EUTANAZJĄ
21 lutego 2021 16:11/w Kościół, Świat Radio Maryja

Hiszpańscy księża biskupi zachęcają do sporządzenia testamentu życiowego, aby
chronić się przed eutanazją. Wielu lekarzy i specjalistów obawia się, że chorzy
zostaną pozbawieni opieki paliatywnej, a eutanazja zostanie zastosowana
bezkrytycznie. Ich zdaniem ustawa jest niejasna i nie chroni praw chorego,
zwłaszcza osób nieprzytomnych czy posiadających np. zespół Downa. Kto
ostatecznie podejmie decyzję o eutanazji?
Aby chronić pacjentów, którzy obawiają się, że określone terapie czy eutanazja
zostaną zastosowane bez ich zgody, Konferencja Episkopatu Hiszpanii zachęca do
spisania testamentu życiowego. W tym celu opublikowała specjalny przewodnik, w
którym wyjaśnia na czym on polega, jaki jest jego sens i jak go przygotować, aby
spełniał wymogi prawa. Księża biskupi przypominają, że „ustawa o eutanazji
stanowi, że nie może być ona zastosowana w przypadku, gdy dana osoba podpisała
wcześniej dokument z rozporządzeniami, testament życiowy, dyspozycje lub inne
prawnie uznane dokumenty”. Ważne jest, aby taki dokument został oficjalnie
zarejestrowany. Testament życiowy pozwoli na „uniknięcie naruszenia godności i
wolności osoby ubezwłasnowolnionej, a tym grozi ustawa o eutanazji”.
Tagi:

eutanazja, Hiszpania, testament

Ewangelium Vitae: http://kodr.pl/wp-content/uploads/2017/03/evangelium_vitae.pdf
Tęczowa utopia:

ZAMÓW lub POBIERZ

W wyniku aborcji na przestrzeni jednego tylko XX stulecia unicestwiono co najmniej 1 000 000 000
istnień ludzkich. Polska straciła 6 000 300 obywateli. Nigdy się nie dowiemy, ile wspaniałych talentów
straciła ludzkość, ile dobra można byłoby osiągnąć. Każde jedno życie jest na wagę złota.
http://www.pch24.pl/gdyby-nie-bylo-aborcji,79720,pch.html#ixzz6i7yVTVYM

Ofensywa LGBT. Tym razem literka „T”, czyli trans-propaganda na przykładzie Francji:

#DYKTATURA LGBT+ #GENDER #TRANS #FRANCJA #IDEOLOGIA #DZIECI #ZAGROŻENIE

We francuskich mediach rozszalała się prawdziwa promocja „transpłciowości”. Tym bardziej oburzająca, że do
promocji ideologii LGBT wciąga się nawet dzieci. Takie medialne „wrzutki” pojawiają się od pewnego czasu
coraz częściej. 16 lutego na kanale M6 zaczął się program „Transgender”, który zastępuje emisję „Operacja
renesans” o chirurgicznym „odchudzaniu” osób otyłych. Z kolei publiczny kanał telewizyjny France 2 nadał
właśnie programy o „nowym życiu Stelli i Alexa”. Stella to 8-letni chłopiec, który chce być dziewczynką, 17-letni
Alex odwrotnie. „L-Humanité” o tym, że „nowe pokolenie pragnie wyrwać się z ustalonych wzorców i bardzo
silnego formatowania naszych społeczeństw, w których musimy dostosowywać się do społecznych modeli”.
Czysta ideologia gender. Read more: https://www.pch24.pl/ofensywa-lgbt--tym-razem-literka-t--czyli-trans-propaganda-naprzykladzie-francji-,82374,i.html#ixzz6nxthSaqW

Aborcja, czyli ludobójstwo

Aborcja,
inaczej ludobójstwo
#ABORCJA #OBRONA ŻYCIA #PRO LIFE

Aborcja to najwieksze w historii świata ludobójstwo, definiuje to wprost, ratyfikowana przez Polskę konwencja
Narodów Zjednoczonych. Genezy tego bezprecedensowego mordu w XX wieku możemy szukać w
antyrodzinnej polityce, będącej częścią agendy władz bolszewickiej Rosji, komisarz ludowej ds. społecznych
Aleksandry Kołłontaj oraz Gieorgija Batkinsa odpowiedzialnego za wydanie broszury „Rewolucja seksualna w
Związku Sowieckim”. Nie do przecenienia jest też rola Republiki Weimarskiej, Sex-Pol Wilhelma Reich’a czy
Instytutu Seksuologicznego Magnusa Hirschfelda. W przypadku omawianego tu aspektu aborcji, udowadniając
postawioną na wstępie tezę o ludobójczym charakterze procederu aborcji, chciałbym posłużyć się innym
dokumentem. Uchwalona w 1948 r, przez ówczesnego Sekretarza Generalnego PZPR, Prezydenta RP Bolesława
Bieruta (sic!) konwencja ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa stanowi, iż każdy akt
służący przerywaniu ciąży, którego celem jest zniszczenie w całości lub części społeczeństwa, jest
ludobójstwem. Artykuł 2, punkt d konwencji stanowi, iż w świetle nieprzestrzeganego do niedawna w Polsce
prawa każda aborcja jest ludobójstwem. Art. 2 dokumentu posiada następujące brzmienie: „W rozumieniu
Konwencji niniejszej ludobójstwem jest którykolwiek z następujących czynów, dokonany w zamiarze
zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych jako takich”. Podpunkt
„d” stanowi: „stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy”. Kwestia
całkowitego zakazu aborcji jest kwestią sprawą ważną...
Read more: https://www.pch24.pl/aborcja--czyli-ludobojstwo,82355,i.html#ixzz6nxw4dEzW

Promocja aborcji jest w Polsce nielegalna! Prezes
Ordo Iuris wzywa prokuraturę do działania!

s

Każdy, kto świadczy pomoc lub podżega do aborcji musi liczyć się z odpowiedzialnością karną. O ile przy
takich bardzo ogólnych odezwach trudno przypisać pomocnictwo czy podżeganie do konkretnego czynu, a
to jest niezbędne, to w wypadku osób, które angażują się bezpośrednio w konkretną zbrodnię taka
przypisywalność istnieje – mówi mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu Ordo Iuris.
Ale przecież nawet polscy parlamentarzyści reklamowali „Aborcję bez Granic” i pisali, żeby kobiety z
niechcianą ciążą tam właśnie się zgłaszały, aby uzyskać pomoc w „przerwaniu ciąży”, „usunięciu płodu”
etc. Gdzie jest więc prokuratura? Jakoś nie przypominam sobie, żeby podjęto działania w tej sprawie...
Każdy, kto świadczy pomoc lub podżega do aborcji musi liczyć się z odpowiedzialnością karną. O ile przy
takich bardzo ogólnych odezwach trudno przypisać pomocnictwo czy podżeganie do konkr etnego czynu, a
to jest niezbędne, to w wypadku osób, które angażują się bezpośrednio w konkretną zbrodnię taka
przypisywalność istnieje. Wymaga ona oczywiście właściwych czynności śledczych, właściwych czynności
postępowania przygotowawczego po to właśnie, żeby ustalić, że konkretne osoby z imienia i nazwiska, w
konkretnym czasie, w konkretnych okolicznościach kontaktowały się, pomagały, namawiały,
transportowały, mając zamiar doprowadzenia do dokonania aborcji. Nawet, jeśli sama aborcja została
dokonana za granicą, w kraju, gdzie jest prawnie dopuszczalna, to te wszystkie osoby powinny być podjęte
postępowaniem przygotowawczym i mogą prowadzić do poniesienia odpowiedzialności karnej, ponieważ
za ich przyczyną dokonywane są przestępstwa przeciwko życiu dziecka nienarodzonego.
Gdy chodzi o ogólne odezwy, o które Pan pytał, to należy rozważyć ich kwalifikację z innych przepisów
kodeksu karnego. Pamiętajmy, że art. 255 kodeksu karnego zakazuje nie tylko publicznego nawoływania
do popełnienia przestępstwa, ale także publicznego pochwalania przestępstwa. Z tej perspektywy można
oceniać wiele z tych wypowiedzi.
Niestety z jakichś, całkowicie niezrozumiałych względów Prokuratorzy od lat wykazują się
oportunizmem w ściganiu zbrodni przeciwko życiu ludzkiemu przed narodzeniem.
https://www.pch24.pl/promocja-aborcji-jest-w-polsce-nielegalna--prezes-ordo-iuris-wzywa-prokurature-do-dzialania-,82439,i.html

Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar
Ile jest warta twoja obrączka?

Hasło widniejące na plakatach pisane jest jakby ręką dziecka, jest to wyrażenie najbardziej podstawowego
pragnienia dziecka w stosunku do rodziców, dotyczącego ich wzajemnej miłości. Hasło ukazało się na wielu
nośnikach reklamy zewnętrznej w Polsce. Cała istota przedsięwzięcia sprowadza się wyłącznie do tego, żeby
pokazać i promować, czym jest miłość małżeńska i rodzicielska. Jej wartość dla trwałości małżeństwa to kwestia
podstawowa. Ta akcja nie ma innych celów poza pokazywaniem wagi dobrych relacji pomiędzy rodzicami,
małżonkami, dla tworzenia trwałych relacji w rodzinie. Ogniska Sychar działają obecnie w 62 miastach Polski.
Odnosząc się do tego, w co wierzą osoby uznające nauczanie Kościoła w tej kwestii, czyli wprost odwołując się
do KKK, w punkcie 2384 możemy tam przeczytać, że „rozwód znieważa przymierze zbawcze, którego znakiem
jest małżeństwo sakramentalne”.
Wydaliśmy książkę zatytułowaną „Sychar. Ile jest warta twoja obrączka?”. Video: www.aa.sychar.org .

Rozwód gorszy niż śmierć rodziców
Czy rozwód zawsze jest złem? Czy nie lepiej się rozwieść niż do końca życia trwać w nieszczęśliwym małżeństwie „dla dobra dzieci”, które potem wypomną rodzicom, że zamiast
się rozstać, męczyli się ze sobą? Czy można „dobrze” się rozwieść – tak, aby otoczyć dziecko, mimo rozstania, pełnią miłości mamy i taty?

To kobiety walczyły o szybkie rozwody. Dziś cierpią najbardziej
Chociaż wiadomo, że rozwody wywołują szereg negatywnych skutków społecznych, zostały zalegalizowane w ostatnim stuleciu niemal we wszystkich krajach świata, z wyjątkiem
Filipin i Watykanu. Ostatnio Chińczycy, chcąc sobie poradzić z plagą rozwodów, postanowili zmienić prawo. Ze statystyk wynika, że ułatwienia rozwodowe, o które walczyły
kobiety w ub. wieku, uderzają przede wszystkim w nie same.

Tomasz D. Kolanek: Krótka historia rozwodów
Jednym z ogniw spajających wszystkie rewolucje opisane przez Plinia Corrêę de Oliveirę – czyli rewolucję protestancką Marcina Lutra, francuską rewolucję jakobinów, rewolucję
komunistyczną Marksa, Engelsa i Lenina oraz rewolucję seksualną „dzieci kwiatów” – jest walka z sakramentem małżeństwa i jego nierozerwalnością. Co ciekawe, wraz z każdą
kolejną odsłoną antykatolickiego obłędu mamy do czynienia z kolejnymi „regulacjami rozwodowymi”, których cel stanowi ostateczne upodlenie, zohydzenie, a wreszcie –
likwidacja siódmego sakramentu.

Fala rozwodów niszczy rodzinę
Gdyby nie powaga problemu oraz jego dramatyczne konsekwencje, można by zażartować, że do unijnej czołówki wciąż sporo nam brakuje i musimy się jeszcze bardziej starać.
Według ubiegłorocznego opracowania hiszpańskiego Instytutu Polityki Rodzinnej, Polska zajmuje bowiem „dopiero” dwudzieste pierwsze miejsce pośród państw Unii
Europejskiej, gdzie – licząc ogółem – rozwód orzekany jest statystycznie co pół minuty. Daje to liczbę ponad dwa i pół tysiąca rozwodów każdego dnia.

Rozwody czyli upiorna mentalność tymczasowości
Wszystko jest dziś tylko na jakiś czas. Gdy przestajemy coś lubić (istnieją wszak specjalne guziki do „dania lajka”), odznaczamy to i zwyczajnie o tym zapominamy.

Rozwód po polsku i… katolicku (?)
Jak do plagi rozwodów odnosi się dzisiaj instytucjonalny Kościół? Czy zwraca większą uwagę na stopień przygotowania kandydatów do sakramentu małżeństwa? Czy dostrzega,
jak ogromna rzesza młodych ludzi w ogóle nie powinna zostać dopuszczona do ołtarza?

Rozwód to życiowa porażka – przyznają ofiary rozpadu rodzin
Dla 71 procent Polaków rozwód jest życiową porażką, choć aż 88 procent z nas uważa, że miłość na całe życie jest możliwa. Rozstanie nie jest zatem obojętne dla małżonków, a aż
jedna trzecia dopiero co rozwiedzionych uważa, że rozwodu można było uniknąć – wynika z badania społecznego przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Mamy i Taty.:
https://www.pch24.pl/ile-jest-warta-twoja-obraczka-,82211,i.html

Niemiecki konstytucjonalista w obronie wyroku
polskiego TK ws. Aborcji

Prof. Christian Hillgruber, niemiecki prawnik, specjalista od prawa konstytucyjnego i prawa
kanonicznego na Uniwersytecie w Bonn. Jego opinia została opublikowana na łamach
"Frankfurter Allgemeine Zeitung". Pisząc o oburzeniu, jakie wyrok TK wywołał wśród części
polskiego społeczeństwa Hillgruber wskazuje, że "reakcję obronną można z pewnością wiązać
z bardzo problematycznymi, z punktu widzenia respektowania norm państwa prawa, nowymi
nominacjami sędziowskimi w ostatnich latach". Prawnik podkreśla jednak, że jeśli zaś chodzi
o ocenę merytoryczną orzeczenia, należy przyznać rację Trybunałowi. "Niepełnosprawność
nigdy nie może zostać prawnie uznana za powód, by położyć kres życiu" "Orzeczenie polskiego
Trybunału Konstytucyjnego dobitnie przypomina nam o tym, że zgodnie z konstytucją, która
przyznaje każdej i każdemu taką samą godność i takie samo prawo do życia, niepełnosprawność
danego człowieka - nawet bardzo daleko idąca - nigdy nie może zostać prawnie uznana
za powód do tego, by przed narodzeniem położyć kres jego życiu" – wskazuje i dodaje:
"Bo żaden człowiek nie jest, tylko z powodu swojego istnienia, jakimikolwiek deficytami byłoby
obdarzone, nie do zaakceptowania dla innego człowieka". Prawnik wyraża pogląd, że obecna
sytuacja prawna w Niemczech, która niesłusznie traktuje wskazania embriopatologiczne jako
jedne ze wskazań medycznych do przeprowadzenia aborcji, wymaga pilnej korekty.
https://dorzeczy.pl/kraj/170523/trzeba-to-wyraznie-powiedziec-mocne-slowa-bylego-sedziego-trybunalu-stanu-to-morderczynie.html

Jaki: https://dorzeczy.pl/kraj/173705/patryk-jaki-odpowiada-na-zarzuty-wobec-polski-ws-aborcji.html
Winnicki: https://dorzeczy.pl/kraj/173076/po-za-aborcja-do-12-tygodnia-winnicki-swiat-idzie-do-przodu-lewica-chce-nas-cofac.html
Andrzejewski: https://dorzeczy.pl/kraj/170523/trzeba-to-wyraznie-powiedziec-mocne-slowa-bylego-sedziego-trybunalu-stanu-to-morderczynie.html

Ksiądz do uczestniczek Strajków Kobiet: Wasze zbawienie jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie

Felieton Księdza
Profesora Jerzego
Szymika pojawił się w
"Gościu Niedzielnym".
Rozważania
duchownego związane
były ze Strajkiem
Kobiet i zbliżającym się
Wielkim Postem.
"Mam skromną, ale mocną propozycję skierowaną do obecnych tam fizycznie i duchowo
katoliczek: ochrzczonych, praktykujących bądź nie, katechizowanych teraz bądź kiedyś,
oazowiczek - tak, niestety, sakramentalnych mężatek. Mówię do was z całą miłością i
mądrością, na jakie mnie stać: nawróćcie się. Idzie Wielki Post. Jesteście młode, nie jest za
późno. Zatrzymajcie się, zawróćcie, ta droga prowadzi do przepaści". "Skończcie z tym.
Wymażcie błyskawice z maseczek". Dalej duchowny pisze, że ma ogromny żal do "tych
dziewczyn i pięknych kobiet", które mają perspektywy szczęścia, wykształcenia i miłości.
Uważa, że przyczyną ich "zgubienia" jest m.in. internet, ale też "gigantyczna erozja" rodziny,
edukacji, kult kariery i pieniądza czy pojawianie się w kulturze treści "zdominowanych przez
lewacką ideologię". "I niech nas nie zmylą głosy relatywizujące to wydarzenie. (...)
Pod spodem jest piekielny deal: pójście na służbę mordowaniu" - dodał. Profesor Szymik ostrzega też

"zbawienie jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie".
Uważa, że za udział w tych protestach wierzące powinny się spowiadać jak z ciężkiego grzechu: Jesteście
młode, nie jest za późno. Zatrzymajcie się, zawróćcie, ta droga prowadzi do
przepaści. Wasze zbawienie jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Jeśli
brałyście lub bierzecie udział w 'pokojowych protestach', skończcie z tym. Idźcie
do spowiedzi, wyznajcie ten ciężki grzech - jakakolwiek świadoma forma
popierania zabijania nienarodzonych i relatywizacji tego czynu jest grzechem
ciężkim. Żałujcie zań. Bóg wam wybaczy. Jeśli publicznie pokazujecie się z
błyskawicą - internet, maseczka, jakkolwiek - wymażcie ją (...). Przyznanie się do
błędu, głupoty, zła, grzechu. To kosztuje, wiem, jestem grzesznikiem, ale się
niepomiernie opłaca
uczestniczki Strajków Kobiet, że ich

- przekonywał duchowny.
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,26789690,ksiadz-do-uczestniczek-strajkow-kobiet-waszezbawienie-jest.html

fot. pixabay.com

[TYLKO U NAS] KS. PROF. P. MAZURKIEWICZ: NIE
ISTNIEJE COŚ TAKIEGO JAK PRAWO DO TZW. ABORCJI.
W ŻADNYCH DOKUMENTACH Z ZAKRESU PRAW
CZŁOWIEKA NIE MA TAKIEGO SFORMUŁOWANIA
26 lutego 2021 19:21/w Informacje, Polecamy, Polska Radio Maryja

Jeżeli dziecko będzie postrzegane jako zagrożenie dla Europy, to taka Europa nie ma przyszłości ...
W dokumencie podkreślono m.in., że ustawodawstwo UE oraz Europejska Konwencja Praw Człowieka nie
przewidują prawa do zabijania dzieci [więcej].
Nie istnieje coś takiego, jak prawo do tzw. aborcji. W żadnych dokumentach z zakresu praw człowieka nie ma
takiego sformułowania. Nie ma go również w dokumencie, jakim jest Europejska Konwencja Praw Człowieka.
Podobnie jest w przypadku Traktatów i Karty Praw Podstawowych UE – poinformował kierownik katedry Teorii
Polityki i Myśli Politycznej w INPA UKSW. Obecnie jednak Unia próbuje narzucać prawa oparte na ideologii, które
odbiegają od obowiązujących dokumentów i zapisów prawnych.
W zakresie swoich kompetencji UE nie ma w ogóle kwestii związanych z tym, w jaki sposób chronione jest
życie człowieka w prawie państw członkowskich. Zajmowanie się takimi sprawami przez PE wykracza poza
kompetencje przyznane UE – ocenił ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz.
Według gościa Radia Maryja jest to bardzo ważne, ponieważ obecnie UE występuje przeciw Polsce i Węgrom,
jako krajom opartym na chrześcijańskich wartościach. Po drugiej stronie są politycy i urzędnicy, którzy opierają
się na zideologizowanych przekonaniach. Próbują oni przymusić państwa członkowskie tj. Polska i Węgry do
zmiany polityki wewnętrznej i sposobu myślenia o własnej tożsamości narodowej, kulturowej oraz etycznej.
Trzeba zwracać uwagę na to, że dzisiejsza polityka unijna jest bardzo zideologizowana – wyjaśnił sekretarz
generalny Komisji Konferencji Episkopatów UE COMECE w latach 2008-2012. Europejscy biskupi zwrócili również uwagę na wolność
sumienia, która jest kwestionowana lub pomijana przez polityków UE.

Karta Praw Podstawowych UE stworzona w 2000 roku, mocno podkreśla prawo do sprzeciwu sumienia.
Jednak 20 lat temu kontekst kulturowy w Europie był nieco inny, dlatego obrona wolności sumienia
wydawała się być czymś naturalnym – powiedział gość „Aktualności dnia”. Instytucje unijne od kilku lat próbują
osłabić lub zlikwidować prawo do sprzeciwu sumienia. Jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ jest ono

argumentem dla medyków, którzy odmawiają mordowania nienarodzonych dzieci oraz tzw. eutanazji.
Próbuje się całkowicie znieść prawo do sprzeciwu sumienia, po to, żeby była możliwość zmuszania personelu
medycznego i lekarzy do uczestnictwa w aborcji i eutanazji – podkreślił kierownik katedry Teorii Polityki i Myśli
Politycznej w INPA UKSW. W liście skierowanym do przewodniczącego Wspólnoty, europejscy biskupi zwrócili
uwagę na brak reakcji ze strony Brukseli na ataki aktywistów na polskie kościoły i miejsca kultu. Instytucje
unijne potępiają ataki przeciwko wyznawcom religii, kiedy są to ataki przeciwko muzułmanom. Natomiast
prześladowanie chrześcijan nie znajduje odpowiedniej uwagi w instytucjach europejskich – ocenił duchowny. Ks.
prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz stwierdził, że w ostatnich tygodniach w Polsce dochodzi do barbarzyńskich
ataków. Niszczenie kościołów, miejsc kultu oraz plakatów przedstawiających dziecko w łonie matki powinno
wywołać debatę w PE. Jeżeli dziecko będzie postrzegane jako zagrożenie dla Europy, to taka Europa nie ma
przyszłości – powiedział gość Radia Maryja.
Rozmowa z ks. prof. dr. hab. Piotrem Mazurkiewiczem dostępna jest [tutaj].
https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-ks-prof-p-mazurkiewicz-nie-istnieje-cos-takiego-jak-prawo-do-tzw-aborcji-wzadnych-dokumentach-z-zakresu-praw-czlowieka-nie-ma-takiego-sformulowania/

Tagi: tzw. aborcja, życie

EKUMENIZM: https://www.ekumenizm.pl/page/3/?s=aborcja
- Milionerka wspiera walkę z aborcją
- Aborcja = zabijanie
- Aborcja jak nazistowska eugenika
- Jesteś za aborcją nie przystępuj do komunii

- Nie ma pokoju, gdy jest aborcja

- Aborcja na bożonarodzeniowy prezent
- Aborcja i przyjście Mesjasza
- RU-486 niebezpieczna jak chirurgiczna aborcja

Biskupi Ghany: Zachód nie będzie narzucał nam
swojej kultury

Otwarcie biura jednej z organizacji działających na rzecz promocji praw
homoseksualistów w stolicy Ghany wywołało w tym kraju niemałe zamieszanie.
Sekretarz Narodowej Koalicji na rzecz Praw Seksualnych Człowieka i Wartości Rodzinnych Moses Foh-Amoaning zwrócił
się do rządu o jak najszybsze jego zamknięcie. Wyraził ubolewanie z powodu prób narzucania kulturze afrykańskiej
zachodnich idei.

W tej sprawie interweniował także episkopat Ghany, który w nocie podpisanej
przez przewodniczącego, wyraża swoje poparcie dla żądań Mosesa FohAmoaninga. „Kościół postrzega praktykę homoseksualizmu jako niezgodną z
opisem stworzenia. Potępia akty homoseksualne, ale nie homoseksualistów i
nalega na respektowanie ich praw” – czytamy w oświadczeniu biskupów.
Episkopat zaznacza jednak, że – w myśl nauczania Kościoła – prawa człowieka nie
obejmują zgody na małżeństwa osób tej samej płci, ponieważ jest to moralnie złe
i sprzeczne z Bożym planem dotyczącym rodzicielstwa. Biskupi przypominają orzeczenie
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2016 r., który orzekł, że państwa nie są zobowiązane do
wprowadzania mażeństw osób tej samej płci, choć są zachęcane do respektowania ich praw.

„Nie

poddamy się zastraszaniu i naciskom” –zapewniają biskupi.:

https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/202102/biskupi-ghany-zachod-nie-bedzie-narzucal-namswojej-kultury.html

Szokujące postępy postępu we Francji.
W ciągu 6 lat liczba dzieci zmuszanych do prostytucji
wzrosła o 700%. Najmłodsze miało zaledwie 6 lat.
Francuskie Centralne Biuro ds. Zwalczania Handlu Ludźmi (OCRTEH) podało, iż pomiędzy 2014, a 2020 rokiem
aż o ponad 650 procent wzrosła liczba dzieci zmuszanych do prostytucji.
W 2014 roku odnotowano 28 takich przypadków. W 2020 aż 198. Najgorsza sytuacja jest w położonym na
północy Francji Lille. Tam badano 33 przypadki sutenerstwa. Okazało się, że aż 22 dzieci padło ofiarą
stręczycieli i było zmuszanych do prostytucji. To niemal tyle samo co w całej Francji w 2014 roku. Często chodzi
o bezbronnych, młodych ludzi w wieku od 14 do 17 lat, którzy mają kłopoty i zbiegli z domu – mówi prokurator
Carole Étienne w rozmowie z magazynem „Actu”.
W Lille aresztowano dwóch mężczyzn zajmujących się organizowaniem przemytu ludzi i handlem nimi. W tym
dziećmi. Jeden ze zwyrodnialców robił dzieciom zdjęcia i „reklamował” ich usługi w Internecie. Inny zapewniał
im „bezpieczeństwo”. Co gorsza prostytucja staje się dla młodych ludzi „zwyczajnym” sposobem zarobkowania.
Widzimy trywializację stręczycielstwa i prostytucji wśród młodych ludzi w celu finansowania stylu życia – mówi
prokurator Etienne. Kilka przypadków prostytucji dziecięcej trafiło na pierwsze strony gazet i okazało się
szczególnie szokujące. W Dijon o sutenerstwo został oskarżony sędzia, który stręczył własną 12-letnia córkę.
Zboczeniec najpierw namówił własna żonę do oddawania się innym mężczyznom, a potem proponował im
córkę. W 2019 roku Obserwatorium Przemocy wobec Kobiet w Seine-Saint-Denis opublikowało raport, w
którym stwierdzono, że około 1/3 nieletnich prostytutek na przedmieściach Paryża miały mniej niż 15 lat, a
niektóre zaledwie 6 lat. Osobne statystyki dotyczą przestępstw pedofilii.: https://nczas.com/2021/02/19/szokujacepostepy-postepu-we-francji-w-ciagu-6-lat-liczba-dzieci-zmuszanych-do-prostytucji-wzrosla-o-blisko-700procent/?utm_source=onesignal&utm_medium=onesignalautolink&utm_campaign=onesignalautolink

Ocalały ze strefy śmierci
Moim zdaniem ocalałem dzięki mojemu synowi. Gdy ja walczyłem o życie, on płakał w naszym domu w
Holandii. Wierzę, że wysłał mi energię, bym wstał. W najgorszym momencie przypomniałem sobie, że czeka na
mnie syn i muszę do niego wrócić. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale wierzę we wspomnianą energię.:
https://www.onet.pl/sport/onetsport/tragedia-na-k2-wilco-van-rooijen-wspomina-to-cud-ze-przezylem/2e4mvst,d87b6cc4

WIEM, ŻE CZUŁY BÓL. I WIEM, ŻE BYŁO TO MORDERSTWO..
VIDEO-

HTTPS://YOUTU.BE/DK5SET1WPLO

Syndrom poaborcyjny ojców to rzeczywistość, co do
której panuje zmowa milczenia. Debata aborcyjna ogranicza się zwykle do
kobiet, tymczasem warto pamiętać, iż zabicie dziecka poczętego ślad pozostawia nie tylko w kobiecym ciele i
kobiecej psychice, lecz również w psychice ojca, co oznacza, iż tzw. syndrom poaborcyjny w równym stopniu
dotyka kobiety, jak i mężczyzn. Faktem jest, że w wielu przypadkach to ojciec dziecka domaga się jego zabicia,
jednakże nie stanowi to żadnej reguły. Zresztą, jeżeli już dochodzi do tragedii aborcji, to każda sytuacja jest
indywidualna, w grę wchodzą różne czynniki, jak i różny jest stopień winy obydwojga rodziców, co bynajmniej
nie oznacza, że którekolwiek z nich zostanie dotknięte mniej lub bardziej – aborcja zawsze zostawia bolesny
ślad na obojgu, tyle że nie zawsze są w stanie, bądź chcą to sobie uświadomić.
Mężczyźni, których żony czy partnerki zdecydowały się na zabicie dziecka wbrew ich woli, mają często złamane
serca. Są bezsilni wobec woli matki maleństwa, która uwzięła się, żeby je zabić. Co bowiem może zrobić ojciec
w takiej sytuacji? Błagać i prosić, aby się opamiętała i pozwoliła dziecku żyć, jednakże z punktu widzenia prawa
niewiele ma do powiedzenia, ponieważ to decyzją matki, a nie jego, dokonuje się aborcji. Dla tych mężczyzn,
świadomych rzeczywistego wymiaru aborcji to niekiedy ciężar nie do udźwignięcia. Jeden z takich ojców napisał
świadectwo, które za pośrednictwem mediów obiegło świat, a w którym stwierdza, że nie jest w stanie znieść
ogromu bólu, z którym musi z dnia na dzień żyć, mając cały czas świadomość, że jego żona zdecydowała się na
zabicie dwójki poczętych przez nich dzieci.

Przeklęte in vitro
Otóż ten zrozpaczony teraz ojciec i jego żona borykali się z problemem bezpłodności i zwrócili się o pomoc do
kliniki świadczącej usługi sztucznego zapłodnienia, aby pomogła im ziścić ich wielkie marzenie o dzieciach. W
wyniku procedury in vitro urodziło się jedno dziecko. Spróbowali zatem po raz kolejny, pragnąc w ten sposób
mieć kolejne dzieci. Do ciała matki zaimplantowano trzy zarodki i – jak to się często zdarza – wszystkie trzy
przetrwały. Jego żona była zatem w ciąży z trojaczkami. Problem polegał na tym, że ona nie chciała ani
trojaczków, ani bliźniaków a jedynie jedno dziecko i domagała się zabicia albo dwóch pozostałych, albo
wszystkich trzech.
Przed rozpoczęciem procedury [aborcji – przyp. red.] moja żona wylewała potoki łez; w kółko pytała lekarzy,
czy dzieci będą czuły ból i została zapewniona, że nie będą one niczego czuły [sic!]. Zapytałem raz jeszcze,
czy moja żona jest pewna, że chce to zrobić, bo tego nie da się odwrócić, jednakże jej łzy i jej unikanie
patrzenia na monitor, na którym widać było dzieci, jej rozmyślne zabranianie mi patrzenia na ten monitor,
powiedziały mi całą prawdę: ona świetnie wiedziała, podobnie jak i ja, że to, co robi jest złe. Chciałem
nalegać, aby patrzyła, ale sądzę, że jej umysł – już złamany wieścią o trojaczkach – straciłby panowanie nad
sobą na widok tego, co zobaczyłaby na tym ekranie. A żeby ocalić chociaż jedno dziecko, dla jego dobra,
potrzebowałem, żeby moja żona zachowała zdrowe zmysły.
Każde z dzieci cofało się jak tylko igła wchodziła do worka owodniowego, starało się ją odepchnąć. Nie
wkuli się w łożysko, ale bezpośrednio w klatkę piersiową każdego z dzieci. Każde z nich gięło się jak tylko
igła wchodziła w ciało. Widziałem jak przestaje bić serce – moje też wówczas prawie przestało. Serce
drugiego dziecka walczyło, ale po dziesięciu minutach kiedy raz jeszcze zobaczyli, już ucichło.
Lekarze mieli czelność nazywać chlorek potasu, substancję chemiczną, która prowadzi do zatrzymania serca
dziecka, „lekarstwem”. Chciałem zapytać, z czego starają się nim wyleczyć – z życia? Jednakże żadne słowa
nie są w stanie opisać tego, co wtedy się ze mną działo. Nie potrafiłem wymówić nawet słowa. Wiem, że
czuły ból. Wiem, że czuły panikę.
I wiem, że było to morderstwo.

Zrozpaczony ojciec mówi teraz o „emocjonalnej bliźnie” z powodu śmierci swoich
nienarodzonych dzieci, która będzie go bolała do końca jego życia, gdyż zdaje sobie sprawę z
tego, iż tych dwóch uśmiechów nie zobaczy nigdy. Mówi, że codziennie modli się o
przebaczenie mimo że nie miał żadnych szans na to, aby je uratować. Zrozpaczony tak opisuje
rzeczywistość, która stała się jego udziałem:
Niech nikt was nie nabiera. To wcale nie jest dla dziecka bezbolesne, a każdy, kto twierdzi inaczej, jest
kłamcą. Aborcja nie jest wycięciem nieukształtowanego zlepku komórek, ale zwykłym dzieciobójstwem.
Ożywiliśmy praktykę poświęcania dzieci nowym bożkom przygodnego seksu czy przekonań. Racjonalizujemy
rzeczywistość morderstwa poprzez przerabianie naszej perspektywy patrzenia na poczęte żcie przez takie
eufemizmy jak „fetus” czy opisy „zlepku komórek”... dokładnie tak samo jak naziści przekonywali siebie
samych, że ludzie, krzyczący, kiedy do nich strzelali, czy gazowali ich w komorach gazowych byli
„untermenchen”, podludźmi i tym samym we własnych oczach zmazywali z siebie odium winy.
Przypadek tego ojca, którego historię przytacza m.in. portal LifeSiteNews nie jest odosobniony. Aborcja bardzo
często idzie w parze z in vitro i zamiast upragnionego dziecka rodzice kończą ze świadomością ogromu
wyrządzonego zła. To w najlepszym przypadku, jako że świadczy, iż rodzice zabitego dziecka jednak mają
jakiekolwiek ludzkie odruchy... A w najgorszym...? Przedmiotowe podejście do dziecka jako do sposobu na
zaspokojenie własnych zachcianek, brak żalu za wyrządzone zło i kolejne próby, aż do skutku, „zrobienia sobie”
doskonałego dziecka.

O syndromie poaborcyjnym związanym z procedurą in vitro, w tym także procedurą
zamrażania zarodków, nie usłyszycie nigdzie, bo to psułoby fałszywy wizerunek klinik in vitro
kreujących się na zbawicieli bezdzietnych rodzin, a w rzeczywistości przynoszących jedynie
odarcie z intymności, upodlenie, ból i wyrzuty sumienia.
W całej tej procedurze dzieci są pozbawione człowieczeństwa, natomiast rodzice poddawani manipulacji, której
być może nie dostrzegają, ale wyczuwają sercem. Gehenna opisanego wyżej ojca dowodzi, że aborcja nie jest
„niewinnym zabiegiem”, jak usiłują przekonywać jej zwolennicy, ale potwornym mordem dokonywanym na
najbardziej niewinnych istotach. Warto zauważyć, że nawet jego żona, która nalegała na „selektywną aborcję”
nie mogła zmusić się do tego, aby obserwować zabijanie dzieci na monitorze. Płakała, kiedy pytała, czy będą
czuły ból. Zdawała sobie sprawę z ich człowieczeństwa, jednak nie chciała się z tą świadomością zmierzyć.
Zapewne któregoś dnia, kiedy nie będzie już w stanie negować rzeczywistości, bez wątpienia będzie cierpiała
dokładnie tak samo, jak teraz jej mąż.
Pozostaje jeszcze kwestia żyjących dzieci, które wcześniej czy później, w tych, bądź innych okolicznościach, ale
dowiedzą się prawdy. Co wówczas? Jak im wytłumaczyć, że mamusia zabiła ich rodzeństwo, bo go nie chciała?
Jak sprawić, aby nie zaczęły sobie zadawać pytań o to, dlaczego przeżyłem/am właśnie ja, a nie moje
rodzeństwo?
Syndrom poaborcyjny dotyka także, o czym w ogóle się nie mówi, również te dzieci, którym pozwolono
przyjść na świat. I nie jest to jedynie syndrom ocaleńca.
W tym kontekście widać wyraźnie, że żaden dramat związany z bezdzietnością nie usprawiedliwia decyzji o
poddaniu się procedurze in vitro. Nie usprawiedliwia przedmiotowego potraktowania dziecka, czy dzieci
determinowanego widzimisię rodzica czy rodziców. Każde dziecko – przypomina to też katechizm Kościoła
katolickiego - domaga się zrodzenia z tej miłości, a nie w jakiś inny sposób, ponieważ „nie jest ono czymś
należnym, ale jest darem”.: https://opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZR/mrodzina201605_aborcja_ojciec.html

