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Czasy, w których przyszło nam żyć, są wyjątkowe i bardzo wymagające. Przejaw 
ludzkiego egoizmu, z coraz większym pędem do władzy, bogactwem… niestety nie 
mogą nieść wiele dobra. W tej trudnej rzeczywistości, jeszcze bardziej potrzeba ludzi 
pro-life. Kim jest obrońca życia? 

Kim jest obrońca życia? 

 Myślę, że nie trzeba się silić, wystarczy jedno stwierdzenie… To ktoś, kto trwa, bez względu 
na wszystko, przy drugim człowieku… od poczęcia do naturalnej śmierci. To osoba, która 
wspiera wielowymiarowo. Pomaga na wielu płaszczyznach, poprzez swoje działania 
charytatywne. Jednak przede wszystkim, trwa w modlitwie za nienarodzonych. 
Słuchając świadectw wielu ludzi, trudno nie mieć przekonania, że duchowa opieka nad 
człowiekiem już od poczęcia, niesie ze sobą nieocenioną wartość.

Bądźmy zatem razem ludźmi czynu. Chcę zaprosić Was wszystkich, do wspólnego trwania 
przy tych z nas, którzy tego potrzebują… szczególnie przy tych, którym jeszcze nie było 
dane się narodzić.

Dzięki modlitwie i duchowej adopcji dziecka poczętego, możesz otworzyć oczy 
niedowiarkom i pokazać, że cuda dzieją się wokół nas.



3

W jaki sposób podjąć
Duchową Adopcję?

Należy wypowiedzieć formułę przyrzeczenia Duchowej Adopcji. Od tego dnia przez 
9 kolejnych miesięcy, czyli tyle, ile rośnie dziecko pod sercem matki, każdego dnia należy:
• rozważać i odmawiać jedną tajemnicę różańcową (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario),
• odmówić w intencji dziecka i jego rodziców specjalną modlitwę

Do modlitwy można dołączyć dodatkowe postanowienia. Mogą to być np.: częsta spowiedź 
i Komunia Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, 
post o chlebie i wodzie, post od telewizji, alkoholu, papierosów, konkretna pomoc 
rodzinom wielodzietnym, osobom chorym, niepełnosprawnym, matkom samotnie 
wychowującym dzieci, itp. Należy podejmować postanowienia realne, mając na uwadze 
indywidualne możliwości ich wypełnienia.

Duchową Adopcję można podjąć prywatnie lub publicznie – w kościele, 
we wspólnocie lub podczas pielgrzymki.
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Formuła przyrzeczenia
Duchowej Adopcji

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i  Święci, 
wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w  obronie nienarodzonych, 
(ja, ....................) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia .........................
w Święto / Uroczystość .................... biorę w duchową adopcję jedno dziecko, 
którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się 
o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. 

Postanawiam: 

• odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego 
• codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca 
• przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia: 

................................................................................

................................................................................

................................................................................

Modlitwa codzienna

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię 
z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który 
opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego 
dziecka, które duchowo adoptowałem, a  które znajduje się w  niebez- 
pieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i  odwagę, aby swoje 
dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen. 
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Aplikacja Adoptuj Życie

Adoptuj Życie –  Trwasz w dziele Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego? To aplikacja 
stworzona z myślą o Tobie! “Adoptuj Życie” to mobilny asystent tej niezwykłej 
9-miesięcznej modlitwy w intencji nienarodzonego dziecka. Oprócz wymiaru 
edukacyjnego, zawiera bowiem wiele informacji na temat rozwoju prenatalnego, 
codziennie przypomina o modlitwie i ubogaca ją rozważaniami różańcowymi.

Aplikacja jest rozbudowywana i tłumaczona na kolejne języki obce. Niebawem pojawi się 
nowa forma graficzna, w której zobaczysz na całym ekranie filmy z rozwoju prenatalnego. 

W 2022 r. dodaliśmy język portugalski (odmiana Brazylijska) oraz... Suahili i po części 
Masajski! Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tłumaczenie tego dzieła.

Dzięki Waszej pracy Duchowa Adopcja dociera w najdalsze zakątki świata.
W Brazylii, jednego dnia, odnotowaliśmy ponad 3 000 pobrań!
Jeżeli jest ktoś chętny na tłumaczenie aplikacji na kolejny język, 
proszę napisać na: aplikacja@adoptujzycie.com
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PYTANIA DOTYCZĄCE
DUCHOWEJ ADOPCJI

Jak można/należy podjąć modlitwę?
Należy wypowiedzieć formułę przyrzeczenia Duchowej Adopcji. Od dnia złożenia 
przyrzeczenia przez 9 kolejnych miesięcy, czyli tyle, ile rośnie dziecko pod sercem matki, 
każdego dnia należy:
• rozważać i odmawiać jedną tajemnicę różańcową (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario),
• odmówić w intencji dziecka i jego rodziców specjalną modlitwę.

Kto może podjąć Duchową Adopcję?
Duchową Adopcję może podjąć każdy – osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, 
kobiety, ludzie w każdym wieku. Również osoby żyjące w związku niesakramentalnym 
i rozwiedzione. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.
 

Ile razy można podejmować modlitwę?
Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich 
zobowiązań. Jeżeli modlitwa została przerwana na kilka dni wskutek zapomnienia, 
nie przerywamy Duchowej Adopcji, a jedynie przedłużamy ją o liczbę opuszczonych dni. 
Gdy przerwa jest dłuższa (miesiąc czy dwa), należy ponowić przyrzeczenie 
i starać się go dotrzymać.
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Czy przerywa się Duchową Adopcję, gdy zaniedbało się modlitwę przez dłuższy czas?
Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa Duchową Adopcję. Należy wtedy ponowić 
przyrzeczenie i  starać się je dotrzymać. W  wypadku krótkiej przerwy należy Duchową 
Adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni.

Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej modlitwy?
Naszą pewność opieramy na wierze we Wszechmoc i nieograniczone Miłosierdzie Boże. 
Bóg jest Dawcą Życia i Jego wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło i było otoczone 
miłością rodziców. Ale tę pewność opieramy też na świadectwach: wiele osób twierdzi, że 
gdy postanowiły już zabić swoje dziecko, Pan Bóg dał 
im wyjątkową łaskę, że zdecydowały się je urodzić. Ci ludzie są przekonani, że ktoś im tę 
łaskę wymodlił. Bóg daje także inne znaki: wiele osób, modląc się za nieznane dziecko, 
otrzymało dar macierzyństwa, mimo stwierdzonej niepłodności. 
Dużo świadectw wskazuje, że to modlitwa za nienarodzone dziecko przemieniła życie 
osób, które ją podjęły, powodując powrót do praktyki wiary czy do jedności 
w małżeństwie. Szczególną wagę mają świadectwa osób uwolnionych z syndromu 
poaborcyjnego. Często podkreślają, że wieloletnie leczenie psychiatryczne czy częsta 
spowiedź nie dawały takich błogosławionych skutków. Te osoby stają się często 
apostołami dzieła Duchowej Adopcji.
 

W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia prywatnie?
Odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej przed Krzyżem lub obrazem) i od tego momentu 
przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca 
oraz modlitwę w intencji dziecka i  rodziców. Dla zapamiętania dobrze jest zapisać datę 
rozpoczęcia i zakończenia modlitwy. 

Czy do podjęcia Duchowej Adopcji konieczne są „dodatkowe postanowienia”?
Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je podejmują.

Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomnę odmówić modlitwę? Zapomnienie nie 
jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu 
przyrzeczenia.

Czy trzeba za każdym razem składać przyrzeczenia?
Tak.

Źródło: www.duchowaadopcja.pl



8

W wymiarze społecznym Joseph Ratzinger dostrzegał, że brak otwartości na życie przyczynia 
się do ubóstwa, zarówno tego ekonomicznego jak i społecznego (ubóstwo więzów społec-
znych i zanik wszelkich form solidarności).

Kolejne zagrożenie, które przynosi tzw. postęp cywilizacyjny to eutanazja. Tu papież 
również patrzył na problem z szerszej perspektywy. Brak szacunku do życia osób starszych 
i schorowanych rodzi społeczne przyzwolenie na eugenikę oraz wartościowanie wyłącznie 
takiej formy egzystencji, która łączy się z urodą, siłą działania i przyjemnością. Takie zjawiska 
subtelnie prowadzą do znieczulenia całego społeczeństwa na człowieka bezbronnego, 
słabego… nieidealnego.

Śp. papież Benedykt XVI wzywając chrześcijan do obrony ludzkiego życia, podkreślał, 
że zaczyna się ona już na poziomie kształtowania własnego sumienia. W jego obszarze powin-
ny się znaleźć takie tematy jak ludzka płodność, miłość i poszanowanie życia. Jest to ogrom 
pracy, w którą powinni się zaangażować nie tylko kapłani, tłumaczący stanowisko kościoła, 
ale również świeccy, zwłaszcza specjaliści tacy jak lekarze, których powołaniem jest ochrona 
ludzkiego życia.

Na sercu papieża leżało również dobro 
kobiet cierpiących na syndrom poabor-
cyjny. W swoich orędziach wielokrotnie 
podkreślał ogromną rolę wspólnot 
i organizacji, biorących pod opiekę kobiety, 
które w przeszłości dokonały aborcji. 

„Pozostawione same sobie nie powinny 
pozostać także te kobiety, które dopuściły 
się  aborcji  i w związku z tym przeżywają 
dramat moralny[…].”

Papież Benedykt XVI odszedł do Domu 
Ojca 31 grudnia 2022 r. Swoje życie 
poświęcił tworzeniu wielkiej strategii 
obrony życia, do której wzywał 
św. Jan Paweł II. Obaj wskazali wiernym 
Kościoła Katolickiego wyraźną, choć 
niełatwą drogę, którą jako obrońcy życia 
powinniśmy kroczyć, by budzić w świe-
cie wrażliwość na każde ludzkie życie 
od poczęcia do naturalnej śmierci. 

Papież Benedykt XVI jeszcze przed objęciem Stolicy Piotrowej, jako prefekt Kongregacji 
Nauki Wiary, w swoich konferencjach wielokrotnie poruszał temat nienaruszalności 
ludzkiego życia – również tego nienarodzonego, w kontekście encykliki Humanae Vitae 
oraz Evangelium Vitae. Było to zatem oczywiste, że stając się głową Kościoła Katolickiego 
wykorzysta moc swojego autorytetu, aby w dyskursie społecznym wziąć w szczególną 
obronę dzieci nienarodzone.

Jako papież teolog, filozof i obrońca życia, nieustannie przypominał, że u podstaw idei 
świętości życia jest antropologia teologiczna. Ponadto był bardzo uważnym obserwatorem 
otaczającej go rzeczywistości. Był zwolennikiem postępu cywilizacyjnego, ale nie był wobec 
niego bezkrytyczny. Dostrzegał każde nowe zagrożenie, które obok rozwoju ludzkości wspom-
niany postęp mógł przynieść. Nigdy nie bał się przestrzegać wiernych i mówić wprost o tych 
wszystkich praktykach i zjawiskach, które godzą wprost w szacunek do ludzkiego życia, 
m.in. aborcja, eutanazja, in-vitro czy eksperymenty na embrionach. Problem aborcji 
pojmował bardzo szeroko. Wiedział, jak wiele osób traktuje ją jako synonim wolności. 
Papież Benedykt miał świadomość, jak aborcja napędza rynek środków wczesnoporonnych, 
że sprzyja eksperymentom na embrionach wykorzystywanych jako materiał badawczy. 
Ponadto jest źródłem zaburzeń psychicznych, czyli tzw. syndromu poaborcyjnego, którego 
istnienie tak wiele środowisk neguje.

Papież Benedykt VXI

Był niezwykle skromnym papieżem. 19 kwietnia 2005 r. papież Benedykt XVI
stał się kontynuatorem wizji Kościoła Katolickiego, którą przez 26 lat realizował 
św. Jan Paweł II. Najlepszym wyrazem tego było dokończenie Jego encykliki Deus 
Caritas Est. Po jej wydaniu, w nauczaniu Josepha Ratzingera można było wyróżnić 
pewną wielokrotnie powtarzającą się myśl, a mianowicie że wartością nadrzędną 
wszelkiego postępu jest dobro człowieka. Ta myśl była centralnym elementem 
wielkiej strategii obrony życia, o której już wcześniej mówił św. Jan Paweł II.
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W wymiarze społecznym Joseph Ratzinger dostrzegał, że brak otwartości na życie przyczynia 
się do ubóstwa, zarówno tego ekonomicznego jak i społecznego (ubóstwo więzów społec-
znych i zanik wszelkich form solidarności).

Kolejne zagrożenie, które przynosi tzw. postęp cywilizacyjny to eutanazja. Tu papież 
również patrzył na problem z szerszej perspektywy. Brak szacunku do życia osób starszych 
i schorowanych rodzi społeczne przyzwolenie na eugenikę oraz wartościowanie wyłącznie 
takiej formy egzystencji, która łączy się z urodą, siłą działania i przyjemnością. Takie zjawiska 
subtelnie prowadzą do znieczulenia całego społeczeństwa na człowieka bezbronnego, 
słabego… nieidealnego.

Śp. papież Benedykt XVI wzywając chrześcijan do obrony ludzkiego życia, podkreślał, 
że zaczyna się ona już na poziomie kształtowania własnego sumienia. W jego obszarze powin-
ny się znaleźć takie tematy jak ludzka płodność, miłość i poszanowanie życia. Jest to ogrom 
pracy, w którą powinni się zaangażować nie tylko kapłani, tłumaczący stanowisko kościoła, 
ale również świeccy, zwłaszcza specjaliści tacy jak lekarze, których powołaniem jest ochrona 
ludzkiego życia.

Na sercu papieża leżało również dobro 
kobiet cierpiących na syndrom poabor-
cyjny. W swoich orędziach wielokrotnie 
podkreślał ogromną rolę wspólnot 
i organizacji, biorących pod opiekę kobiety, 
które w przeszłości dokonały aborcji. 

„Pozostawione same sobie nie powinny 
pozostać także te kobiety, które dopuściły 
się  aborcji  i w związku z tym przeżywają 
dramat moralny[…].”

Papież Benedykt XVI odszedł do Domu 
Ojca 31 grudnia 2022 r. Swoje życie 
poświęcił tworzeniu wielkiej strategii 
obrony życia, do której wzywał 
św. Jan Paweł II. Obaj wskazali wiernym 
Kościoła Katolickiego wyraźną, choć 
niełatwą drogę, którą jako obrońcy życia 
powinniśmy kroczyć, by budzić w świe-
cie wrażliwość na każde ludzkie życie 
od poczęcia do naturalnej śmierci. 

Papież Benedykt XVI jeszcze przed objęciem Stolicy Piotrowej, jako prefekt Kongregacji 
Nauki Wiary, w swoich konferencjach wielokrotnie poruszał temat nienaruszalności 
ludzkiego życia – również tego nienarodzonego, w kontekście encykliki Humanae Vitae 
oraz Evangelium Vitae. Było to zatem oczywiste, że stając się głową Kościoła Katolickiego 
wykorzysta moc swojego autorytetu, aby w dyskursie społecznym wziąć w szczególną 
obronę dzieci nienarodzone.

Jako papież teolog, filozof i obrońca życia, nieustannie przypominał, że u podstaw idei 
świętości życia jest antropologia teologiczna. Ponadto był bardzo uważnym obserwatorem 
otaczającej go rzeczywistości. Był zwolennikiem postępu cywilizacyjnego, ale nie był wobec 
niego bezkrytyczny. Dostrzegał każde nowe zagrożenie, które obok rozwoju ludzkości wspom-
niany postęp mógł przynieść. Nigdy nie bał się przestrzegać wiernych i mówić wprost o tych 
wszystkich praktykach i zjawiskach, które godzą wprost w szacunek do ludzkiego życia, 
m.in. aborcja, eutanazja, in-vitro czy eksperymenty na embrionach. Problem aborcji 
pojmował bardzo szeroko. Wiedział, jak wiele osób traktuje ją jako synonim wolności. 
Papież Benedykt miał świadomość, jak aborcja napędza rynek środków wczesnoporonnych, 
że sprzyja eksperymentom na embrionach wykorzystywanych jako materiał badawczy. 
Ponadto jest źródłem zaburzeń psychicznych, czyli tzw. syndromu poaborcyjnego, którego 
istnienie tak wiele środowisk neguje. Anna Piotrowska
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Dwunastogodzinne podawanie oksytocyny nic nie zmieniło, a zapis KTG stawał się coraz 
bardziej niepokojący. Nagle odczułam wielki smutek i lęk, wiedziałam że z malutką dzieje 
się coś złego, zaczęłam błagać Matkę Najświętszą o pomoc. Był środek nocy. Do sali wszedł 
lekarz i natychmiast skierował mnie na cesarskie cięcie. Czułam, że toczy się jakaś 
ogromna duchowa walka o to życie. Tak długo czekałam na tę chwilę. Całe 9 miesięcy trudu 
tej ciąży miało teraz zostać wynagrodzone pierwszym, niezwykłym krzykiem dziecka… ale 
niestety, kiedy lekarze wyjęli Tereskę z mojego łona, nastała cisza. Cisza tak przenikliwa, 
że miałam wrażenie, że słyszę co się dzieje w salach za ścianą, że słyszę wszystko, ale 
NIE SŁYSZĘ MOJEGO DZIECKA! Nawet nie umiałam się modlić. Podszedł do mnie 
anestezjolog i spytał, czy wszystko dobrze. To mnie jakoś otrzeźwiło. W tej chwili 
wypowiedziałam słowa: „Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce” i usłyszałam 
cichutki pisk Tereski. Podeszli z malutką, która była już w inkubatorze. Była prześliczna. 
Tereska urodziła się 14 lutego o godz. 23.25, jako owoc miłości mojej, mojego męża i Boga 
Ojca. Następnego dnia lekarze poinformowali mnie, że poza szeregiem problemów 
adaptacyjnych córeczka, jednak nie ma układu żył wrotnych. Nie uwierzyłam tej diagnozie. 
Wiedziałam, że wtedy, 8 grudnia, wydarzył się cud i malutka będzie zdrowa. Natychmiast 
postanowiliśmy ochrzcić Tereskę ufając, że Sakrament Chrztu ma moc uzdrowienia. 
Następnego dnia chirurdzy zobaczyli brakujący układ żył. Malutka po miesiącu, w dobrym 
stanie, została wypisana ze szpitala. Niedługo potem wykonano jeszcze raz serię badań, 
m.in. tomografię klatki piersiowej i brzuszka (wyznaczono nam termin badania na 13. maja, 
MB Fatimskiej). Wszystkie wyniki badań wyszły prawidłowo, a córeczka rośnie i jest 
zupełnie zdrowym dzieckiem. 

Tereska

Człowiek jest istotą wyjątkową. Otrzymał od swojego Stwórcy nie tylko 
nieśmiertelną duszę, ale również umiejętność logicznego myślenia, co wyróżnia 
go spośród istot ziemskich. Historia, którą teraz przytoczymy, pokazuje, że mimo 
całej mądrości tego świata, zawsze punktem odniesienia powinna być Boża Miłość 
i Jego obecność w naszym życiu.

„Tereska, jako nasze czwarte dziecko, była małą niespodzianką. Poczęła się w trudnym dla 
nas monecie ze względu na stan mojego zdrowia. Dlatego też natychmiast powierzyliśmy 
nowe życie Maryi. Niestety już pierwsze badania prenatalne wykazały wysokie ryzyko 
zespołu Downa, a kolejne USG ujawniły wady w budowie serca. Te informacje przekazano 
nam w sposób chłodny i można było wyczuć, że przed zaproponowaniem aborcji zatrzymuje 
lekarzy tylko nowa ustawa. W poszukiwaniu tak bardzo upragnionej pomocy i nadziei, 
trafiliśmy do wybitnego profesora ultrasonografii prenatalnej. Człowiek ten uspokoił nas 
stwierdzając, że wyniki badań zupełnie nie wskazują na podwyższone ryzyko chorób 
genetycznych, a układ serca jest inny niż zwykle, ale nie zagraża zdrowiu dziecka. Niestety… 
na kolejnej wizycie po bardzo dokładnych badaniach poinformował nas, że dziecko 
ma bezpośrednie ujście żyły od pępowinowej do serca, a w wątrobie brak jest układu żył 
wrotnych, co nie daje maleństwu szansy na przeżycie. To były najtrudniejsze słowa, jakie 
kiedykolwiek usłyszeliśmy. Jedyną nadzieją w moim sercu po wyjściu z przychodni było to, 
że kolejną wizytę ustalono nam na 8 grudnia, w tak zwanej „godzinie łaski”, 
Święto Niepokalanego Poczęcia NMP. Co prawda lekarz wykluczył możliwość zmiany 
diagnozy, jednak nie poddaliśmy się i prosiliśmy o modlitwę wszędzie, gdzie tylko 
mogliśmy. Modliły się setki ludzi. Zostało odprawionych wiele Mszy Świętych i wiele osób 
ofiarowało posty i cierpienia w naszej intencji. 

Nadszedł dzień kolejnej wizyty. Przyszliśmy do gabinetu z prośbą o podpisanie dokumentów 
kierujących nas do hospicjum perinatalnego, bo baliśmy się, że nie poradzimy sobie 
w chwili narodzin. Profesor wykonał badanie USG… i bez zająknięcia, jakby nigdy nic 
powiedział, że widzi układ żył wrotnych. Dla nas to był ewidentny cud. 
Dalej jednak ciąża była bardzo trudna, cukrzyca, nadciśnienie i cholestaza doprowadziły 
do tego, że nagle w 38 tc. musieliśmy wywołać poród. 

Całe życie tej małej istotki było niezwykłe już od poczęcia. Moment ten był doświadczeniem 
duchowym, które sprawiło, że natychmiast wiedziałam, że poczęło się dziecko. Piszę o tym, 
aby ukazać jak niezwykłe są plany Boże. Piękny akt miłości małżeńskiej, który jest 
początkiem życia ludzkiego, został przez świat zupełnie zdeptany. Widocznie szatan w 
swojej nienawiści chciał całkowicie zniszczyć ten moment i sprawić, by chwila poczęcia się 
nowego życia, stała się w naszym przekonaniu czymś złym, nieczystym, wykluczając Boga 
jako Tego, który daje życie i chroni je. Historia Tereski pokazuje, jak bardzo ludzkie życie 
jest drogie Bogu i jak wielka walka toczy się o każdego z nas. Gdyby nie wiara, to być może 
Tereska stałaby się ofiarą aborcji. Stan psychiczny kobiety po otrzymaniu diagnozy takiej 
jak nasza, jest zupełnie niestabilny. Wiele jeszcze niezwykłych sytuacji miało miejsce w tym 
czasie, jednak nie jesteśmy wstanie tutaj opisać wszystkiego.

Dziękujemy Bogu i wszystkim którzy nas wspierali przez te 9 miesięcy. Zuza i Adam”
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Dwunastogodzinne podawanie oksytocyny nic nie zmieniło, a zapis KTG stawał się coraz 
bardziej niepokojący. Nagle odczułam wielki smutek i lęk, wiedziałam że z malutką dzieje 
się coś złego, zaczęłam błagać Matkę Najświętszą o pomoc. Był środek nocy. Do sali wszedł 
lekarz i natychmiast skierował mnie na cesarskie cięcie. Czułam, że toczy się jakaś 
ogromna duchowa walka o to życie. Tak długo czekałam na tę chwilę. Całe 9 miesięcy trudu 
tej ciąży miało teraz zostać wynagrodzone pierwszym, niezwykłym krzykiem dziecka… ale 
niestety, kiedy lekarze wyjęli Tereskę z mojego łona, nastała cisza. Cisza tak przenikliwa, 
że miałam wrażenie, że słyszę co się dzieje w salach za ścianą, że słyszę wszystko, ale 
NIE SŁYSZĘ MOJEGO DZIECKA! Nawet nie umiałam się modlić. Podszedł do mnie 
anestezjolog i spytał, czy wszystko dobrze. To mnie jakoś otrzeźwiło. W tej chwili 
wypowiedziałam słowa: „Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce” i usłyszałam 
cichutki pisk Tereski. Podeszli z malutką, która była już w inkubatorze. Była prześliczna. 
Tereska urodziła się 14 lutego o godz. 23.25, jako owoc miłości mojej, mojego męża i Boga 
Ojca. Następnego dnia lekarze poinformowali mnie, że poza szeregiem problemów 
adaptacyjnych córeczka, jednak nie ma układu żył wrotnych. Nie uwierzyłam tej diagnozie. 
Wiedziałam, że wtedy, 8 grudnia, wydarzył się cud i malutka będzie zdrowa. Natychmiast 
postanowiliśmy ochrzcić Tereskę ufając, że Sakrament Chrztu ma moc uzdrowienia. 
Następnego dnia chirurdzy zobaczyli brakujący układ żył. Malutka po miesiącu, w dobrym 
stanie, została wypisana ze szpitala. Niedługo potem wykonano jeszcze raz serię badań, 
m.in. tomografię klatki piersiowej i brzuszka (wyznaczono nam termin badania na 13. maja, 
MB Fatimskiej). Wszystkie wyniki badań wyszły prawidłowo, a córeczka rośnie i jest 
zupełnie zdrowym dzieckiem. 

„Tereska, jako nasze czwarte dziecko, była małą niespodzianką. Poczęła się w trudnym dla 
nas monecie ze względu na stan mojego zdrowia. Dlatego też natychmiast powierzyliśmy 
nowe życie Maryi. Niestety już pierwsze badania prenatalne wykazały wysokie ryzyko 
zespołu Downa, a kolejne USG ujawniły wady w budowie serca. Te informacje przekazano 
nam w sposób chłodny i można było wyczuć, że przed zaproponowaniem aborcji zatrzymuje 
lekarzy tylko nowa ustawa. W poszukiwaniu tak bardzo upragnionej pomocy i nadziei, 
trafiliśmy do wybitnego profesora ultrasonografii prenatalnej. Człowiek ten uspokoił nas 
stwierdzając, że wyniki badań zupełnie nie wskazują na podwyższone ryzyko chorób 
genetycznych, a układ serca jest inny niż zwykle, ale nie zagraża zdrowiu dziecka. Niestety… 
na kolejnej wizycie po bardzo dokładnych badaniach poinformował nas, że dziecko 
ma bezpośrednie ujście żyły od pępowinowej do serca, a w wątrobie brak jest układu żył 
wrotnych, co nie daje maleństwu szansy na przeżycie. To były najtrudniejsze słowa, jakie 
kiedykolwiek usłyszeliśmy. Jedyną nadzieją w moim sercu po wyjściu z przychodni było to, 
że kolejną wizytę ustalono nam na 8 grudnia, w tak zwanej „godzinie łaski”, 
Święto Niepokalanego Poczęcia NMP. Co prawda lekarz wykluczył możliwość zmiany 
diagnozy, jednak nie poddaliśmy się i prosiliśmy o modlitwę wszędzie, gdzie tylko 
mogliśmy. Modliły się setki ludzi. Zostało odprawionych wiele Mszy Świętych i wiele osób 
ofiarowało posty i cierpienia w naszej intencji. 

Nadszedł dzień kolejnej wizyty. Przyszliśmy do gabinetu z prośbą o podpisanie dokumentów 
kierujących nas do hospicjum perinatalnego, bo baliśmy się, że nie poradzimy sobie 
w chwili narodzin. Profesor wykonał badanie USG… i bez zająknięcia, jakby nigdy nic 
powiedział, że widzi układ żył wrotnych. Dla nas to był ewidentny cud. 
Dalej jednak ciąża była bardzo trudna, cukrzyca, nadciśnienie i cholestaza doprowadziły 
do tego, że nagle w 38 tc. musieliśmy wywołać poród. 
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aby ukazać jak niezwykłe są plany Boże. Piękny akt miłości małżeńskiej, który jest 
początkiem życia ludzkiego, został przez świat zupełnie zdeptany. Widocznie szatan w 
swojej nienawiści chciał całkowicie zniszczyć ten moment i sprawić, by chwila poczęcia się 
nowego życia, stała się w naszym przekonaniu czymś złym, nieczystym, wykluczając Boga 
jako Tego, który daje życie i chroni je. Historia Tereski pokazuje, jak bardzo ludzkie życie 
jest drogie Bogu i jak wielka walka toczy się o każdego z nas. Gdyby nie wiara, to być może 
Tereska stałaby się ofiarą aborcji. Stan psychiczny kobiety po otrzymaniu diagnozy takiej 
jak nasza, jest zupełnie niestabilny. Wiele jeszcze niezwykłych sytuacji miało miejsce w tym 
czasie, jednak nie jesteśmy wstanie tutaj opisać wszystkiego.

Dziękujemy Bogu i wszystkim którzy nas wspierali przez te 9 miesięcy. Zuza i Adam”
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jednak odmówiła, nie chcąc narażać życia i zdrowia synka. Na leczenie zdecydowała się zaraz 
po urodzeniu małego Franciszka, niestety było już za późno na wyleczenie. W wyniku 
postępów choroby nowotworowej Chiara straciła jedno oko. Nigdy jednak nie żałowała 
swojej decyzji. Wiedziała, że jej dni na ziemi są policzone, i pomimo ogromnej tęsknoty 
za życiem, była pełna pokoju i ufności w Bożą Opatrzność. Podczas uroczystości pogrze-
bowej, która przebiegała w atmosferze wielkiego święta (fragmenty można obejrzeć w inter-
necie), podkreślano jej radość życia i bezgraniczne zaufanie Bogu, a przewodniczący liturgii 
kard. Agostino Vallini powiedział: „Nie wiem, co przygotował dla nas Bóg przez tę kobietę, 
ale jest to zdecydowanie coś, czego nie możemy stracić”. 

Od 2018 roku trwa proces beatyfikacyjny Chiary Corbella Petrillo. Świadectwo jej życia, 
przekazane przez męża Enrico jest bardzo ciekawe i dla mnie szczególnie ważne. Według 
niego właśnie ostatnie miesiące jej życia, wypełnione leczeniem, cierpieniem i modlitwami 
o uzdrowienie, były pomimo bólu najpiękniejszymi w ich życiu. W tym czasie Chiara często 
powtarzała zdanie Jezusa z Ewangelii: „jarzmo moje jest słodkie, a brzemię – lekkie” (Mt 11,30). 
W dniu, w którym Chiara zmarła, zapytał żonę: „Czy to jarzmo, które nosisz, jest naprawdę tak 
słodkie, jak mówił Pan? – Tak, jest słodkie“ – odpowiedziała z uśmiechem Chiara. „Ta słodycz 
była jej, nie moja – tłumaczył jej mąż. – To ona umierała, nie ja. Pan rzeczywiście daje łaskę 
w stosownej chwili. I rzeczywiście widziałem, że umierała szczęśliwa. Doskonale wiedziała, 
dokąd idzie”. Stwierdza jednak, że opisywanie jej życia w kategoriach heroizmu, moralnej 
integralności, nie oddaje w pełni tego, co ich spotkało. Konsekwentna i wierna była nie tyle 
Chiara, co Pan Bóg. „Ona jedynie szła za głosem Dobrego Pasterza. Rozpoznała drogę, którą 
wskazywał jej Pan i szła za Nim krok po kroku”. 

Podczas wywiadu dla Radia Watykańskiego Enrico Petrillo powiedział: „Kiedy patrzymy 
na życie Chiary, staje przed naszymi oczami najwyższa góra na świecie, którą tej dziewczynie, 
kobiecie i matce udało się zdobyć. I myślimy sobie: ja bym tego nie potrafił. Ale Chiara też nie 
potrafiłaby tego zrobić. Gdybyśmy potrafili to zrobić, to gdzie byłoby miejsce na moc Boga 
w naszym życiu, skoro wszystko moglibyśmy uczynić o własnych siłach. Jest czymś całkiem 
normalnym pytać się, jak można sobie z tym poradzić. Kiedy Bóg czegoś od ciebie oczekuje, 
to pytasz się, jak to zrobić. W naszym życiu są rzeczy, których nie wybieramy. I nasze doświad-
czenie, Chiary i moje, jest takie, że kiedy Pan Bóg do czegoś nas wzywa, to daje nam też 
łaskę, by móc zrobić te kroki. Inaczej byłby złym Bogiem, który pozwala ci utonąć. Tymczasem 
są to sytuacje, w których spotykasz Tego, który pozwala ci umrzeć szczęśliwym i iść po wodzie”. 

Podsumowaniem i konkluzją niech będą kolejne słowa męża Chiary: „Myślę, że jednym 
z centralnych punktów w jej życiu jest to, że była dzieckiem Bożym, aż do ostatniego tchnienia. 
Był to oczywiście pewien proces. To nie jest tak, że taka już się narodziła, z tą świadomością. 
Umarła szczęśliwa, bo wiedziała, że ani śmierć, ani cierpienie nie może jej oddzielić od Boga. 
I to pociąga. Też chcesz być dzieckiem Boga, chcesz umrzeć szczęśliwy. Bycie dzieckiem jest 
najważniejsze w jej historii”.

Zmarła w 2012 roku, w wieku 28 lat, po czterech latach życia w małżeństwie i rok po narodzinach 
swego trzeciego dziecka. Dwoje jej starszych dzieci, zmarło zaraz po narodzeniu z powodu 
wad genetycznych. W obu przypadkach zgodnie z włoskim prawem zaproponowano jej 

aborcję – kobieta stanowczo odmówiła 
argumentując: „Ona (pierwsze dziecko) 
była we mnie i rosła, nie mogłam 
wystąpić przeciwko niej, czułam, 
że muszę ją wspierać tak, jak potrafię, 
a nie decydować o jej życiu”. Lekarka 
bezpośrednio towarzysząca Chiarze 
we wszystkich ciążach mówiła o niej: 
„Widziałam matkę, która po narodzi- 
nach dziecka pozbawionego nóżek tuli 
je, szepcząc «kochanie moje, synku 
mój». Jest to dziecko umierające, nieu-
dane – według naszych kryteriów, ale 
ona kocha je miłością absolutną, 
stuprocentową”.

Gdy Bóg obdarzył Chiarę i jej męża 
Enrico trzecim dzieckiem, wraz z bliskimi 
cieszyli się, że tym razem ciąża rozwi-
jała się prawidłowo. Ich radość nie 
trwała jednak długo. W piątym miesią-
cu ciąży u Chiary zdiagnozowano 
nowotwór języka. Lekarze chcąc ratować 
życie matki, naciskali na chemioterapię, 

Pośród naszej codzienności, 
jesteśmy dziećmi Boga.

Jakiś czas temu szukałam w internecie postaci współczesnych świętych. 
Takich, którzy w swoim codziennym życiu posługiwali się telefonem komórkowym 
i komputerem, których zdjęcia i filmy z nimi można znaleźć w internecie. 
Inspiracją do tych poszukiwań była dla mnie napisana przed kilku laty adhortacja 
papieża Franciszka „Gaudete et exultate” (Cieszcie się i radujcie) o powołaniu 
do świętości w świecie współczesnym. W ten sposób trafiłam między innymi 
na osobę Sługi Bożej Chiary Corbella Petrillo, której historia życia jest dla mnie 
bardzo poruszająca i pouczająca.
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jednak odmówiła, nie chcąc narażać życia i zdrowia synka. Na leczenie zdecydowała się zaraz 
po urodzeniu małego Franciszka, niestety było już za późno na wyleczenie. W wyniku 
postępów choroby nowotworowej Chiara straciła jedno oko. Nigdy jednak nie żałowała 
swojej decyzji. Wiedziała, że jej dni na ziemi są policzone, i pomimo ogromnej tęsknoty 
za życiem, była pełna pokoju i ufności w Bożą Opatrzność. Podczas uroczystości pogrze-
bowej, która przebiegała w atmosferze wielkiego święta (fragmenty można obejrzeć w inter-
necie), podkreślano jej radość życia i bezgraniczne zaufanie Bogu, a przewodniczący liturgii 
kard. Agostino Vallini powiedział: „Nie wiem, co przygotował dla nas Bóg przez tę kobietę, 
ale jest to zdecydowanie coś, czego nie możemy stracić”. 

Od 2018 roku trwa proces beatyfikacyjny Chiary Corbella Petrillo. Świadectwo jej życia, 
przekazane przez męża Enrico jest bardzo ciekawe i dla mnie szczególnie ważne. Według 
niego właśnie ostatnie miesiące jej życia, wypełnione leczeniem, cierpieniem i modlitwami 
o uzdrowienie, były pomimo bólu najpiękniejszymi w ich życiu. W tym czasie Chiara często 
powtarzała zdanie Jezusa z Ewangelii: „jarzmo moje jest słodkie, a brzemię – lekkie” (Mt 11,30). 
W dniu, w którym Chiara zmarła, zapytał żonę: „Czy to jarzmo, które nosisz, jest naprawdę tak 
słodkie, jak mówił Pan? – Tak, jest słodkie“ – odpowiedziała z uśmiechem Chiara. „Ta słodycz 
była jej, nie moja – tłumaczył jej mąż. – To ona umierała, nie ja. Pan rzeczywiście daje łaskę 
w stosownej chwili. I rzeczywiście widziałem, że umierała szczęśliwa. Doskonale wiedziała, 
dokąd idzie”. Stwierdza jednak, że opisywanie jej życia w kategoriach heroizmu, moralnej 
integralności, nie oddaje w pełni tego, co ich spotkało. Konsekwentna i wierna była nie tyle 
Chiara, co Pan Bóg. „Ona jedynie szła za głosem Dobrego Pasterza. Rozpoznała drogę, którą 
wskazywał jej Pan i szła za Nim krok po kroku”. 

Podczas wywiadu dla Radia Watykańskiego Enrico Petrillo powiedział: „Kiedy patrzymy 
na życie Chiary, staje przed naszymi oczami najwyższa góra na świecie, którą tej dziewczynie, 
kobiecie i matce udało się zdobyć. I myślimy sobie: ja bym tego nie potrafił. Ale Chiara też nie 
potrafiłaby tego zrobić. Gdybyśmy potrafili to zrobić, to gdzie byłoby miejsce na moc Boga 
w naszym życiu, skoro wszystko moglibyśmy uczynić o własnych siłach. Jest czymś całkiem 
normalnym pytać się, jak można sobie z tym poradzić. Kiedy Bóg czegoś od ciebie oczekuje, 
to pytasz się, jak to zrobić. W naszym życiu są rzeczy, których nie wybieramy. I nasze doświad-
czenie, Chiary i moje, jest takie, że kiedy Pan Bóg do czegoś nas wzywa, to daje nam też 
łaskę, by móc zrobić te kroki. Inaczej byłby złym Bogiem, który pozwala ci utonąć. Tymczasem 
są to sytuacje, w których spotykasz Tego, który pozwala ci umrzeć szczęśliwym i iść po wodzie”. 

Podsumowaniem i konkluzją niech będą kolejne słowa męża Chiary: „Myślę, że jednym 
z centralnych punktów w jej życiu jest to, że była dzieckiem Bożym, aż do ostatniego tchnienia. 
Był to oczywiście pewien proces. To nie jest tak, że taka już się narodziła, z tą świadomością. 
Umarła szczęśliwa, bo wiedziała, że ani śmierć, ani cierpienie nie może jej oddzielić od Boga. 
I to pociąga. Też chcesz być dzieckiem Boga, chcesz umrzeć szczęśliwy. Bycie dzieckiem jest 
najważniejsze w jej historii”.

Zmarła w 2012 roku, w wieku 28 lat, po czterech latach życia w małżeństwie i rok po narodzinach 
swego trzeciego dziecka. Dwoje jej starszych dzieci, zmarło zaraz po narodzeniu z powodu 
wad genetycznych. W obu przypadkach zgodnie z włoskim prawem zaproponowano jej 
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była we mnie i rosła, nie mogłam 
wystąpić przeciwko niej, czułam, 
że muszę ją wspierać tak, jak potrafię, 
a nie decydować o jej życiu”. Lekarka 
bezpośrednio towarzysząca Chiarze 
we wszystkich ciążach mówiła o niej: 
„Widziałam matkę, która po narodzi- 
nach dziecka pozbawionego nóżek tuli 
je, szepcząc «kochanie moje, synku 
mój». Jest to dziecko umierające, nieu-
dane – według naszych kryteriów, ale 
ona kocha je miłością absolutną, 
stuprocentową”.

Gdy Bóg obdarzył Chiarę i jej męża 
Enrico trzecim dzieckiem, wraz z bliskimi 
cieszyli się, że tym razem ciąża rozwi-
jała się prawidłowo. Ich radość nie 
trwała jednak długo. W piątym miesią-
cu ciąży u Chiary zdiagnozowano 
nowotwór języka. Lekarze chcąc ratować 
życie matki, naciskali na chemioterapię, 
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W pracy Fundacji Małych Stópek nieustannie doświadczamy wielu trudności, które wynikają 
właśnie z braku czy wręcz lekceważenia formacji, zwłaszcza duchowej. Sami osobiście 
mamy świadomość, że kiedy znajdujemy przestrzeń na naukę, warto także zrobić miejsce 
dla ducha. Jeżeli nie zatroszczymy się o umacnianie w cnotach, w tym co dobre i piękne; 
jeżeli nie będziemy każdego dnia walczyć z własnym egoizmem, nie staniemy się autentycznymi 
obrońcami życia. Nasze działania będą jedynie zewnętrznym formalizmem lub zaspokajaniem 
własnych braków i słabości. Takie działanie - a właściwie postawa - nie ma siły przebicia. 
Podczas spotkania z drugim człowiekiem, nie pomogą żadne naukowe argumenty, gdy 
sami nie będziemy realizować w swoim życiu przesłania pro-life. Jeżeli inni nie zobaczą 
w nas osoby, gotowej udzielić pomocy zarówno materialnej jak i duchowej, nie dziwmy się, 
że nasze słowa nie będą przemawiać.

Uwrażliwianie na wartość życia to trudne zadanie. Działalność w tym zakresie stanowi 
również duże wyzwanie, gdyż wymaga nie tylko konkretnej wiedzy, ale również kreatywn-
ości i dużej dawki wrażliwości na bliźnich. Autentyczność w postawie, powinna jednak 
wynikać z naszej wewnętrznej formacji, bo w końcu czyje słowa dotrą do ludzi, jak nie tego, 
który żyje tym, co mówi? Który jest przekonany, co do wartości swojego przekazu? 
Nie zapominajmy, że edukacja wcale nie jest odrębnym filarem obrony życia. Wręcz przeci-
wnie – idzie w parze z naszą osobistą formacją. I choć argumenty medyczne są świetną 
bazą naukową, to najpierw powinny znaleźć miejsce w naszym wnętrzu, gdzie kształtuje 
się Duch.

Jak to robić względem obrony życia? W jaki sposób formować siebie samego, aby 
naprawdę być pro-life? 

Edukacja w obszarze szeroko pojętej obrony życia, to przede wszystkim szerzenie infor-
macji na temat rozwoju prenatalnego człowieka, a więc edukowanie o etapach wzrostu 
każdego z nas, od poczęcia do narodzin. Świadomość ta pomaga zrozumieć, że nawet ten 
niewidoczny „gołym okiem” człowiek, rozwija się w sposób bardzo dynamiczny i ma swoją 
odrębną historię życia. Działalność pro-life w tym zakresie ma zatem charakter czysto naukowy, 
który swoje źródło odnajduje w embriologii. Natomiast nabyta wiedza, niewątpliwie 
dotyka formacji osoby, bo znając etapy rozwoju człowieka, obrońca życia nabywa cenne 
argumenty i utwierdza się w działaniach pro-life. 

Skąd jednak bierze się niewrażliwość wobec nienarodzonych? Dlaczego, mimo wiedzy 
i medycznych przesłanek, wątpimy w wartość tych najmniejszych z nas? Wydawać by się 
mogło, że skoro nauka jasno i konkretnie formułuje pewne kwestie, to nie powinno być 
żadnego „ale”. 

I w tym momencie należy uczciwie przyznać, że siła argumentów naukowych - choć 
mocnych i (teoretycznie) niepodważalnych - ma swoje ograniczenia. Te liczne wątpliwości 
czy ludzkie niezdecydowanie, wynikają z formacji, a raczej z jej braku. Trudno jest dotrzeć 
z przekazem pro-life do osób, które w swojej zatwardziałości są zamknięte na prawdę. 

Edukacja ważnym
elementem formacji

Formacja w naszym życiu pełni kluczową rolę. Człowiek ukształtowany to ten, który 
nieustannie szuka możliwości do rozwoju. To ten, który ma świadomość, że każdego 
dnia należy ćwiczyć i rozwijać w sobie dobro, a więc wewnętrznie formować.
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W pracy Fundacji Małych Stópek nieustannie doświadczamy wielu trudności, które wynikają 
właśnie z braku czy wręcz lekceważenia formacji, zwłaszcza duchowej. Sami osobiście 
mamy świadomość, że kiedy znajdujemy przestrzeń na naukę, warto także zrobić miejsce 
dla ducha. Jeżeli nie zatroszczymy się o umacnianie w cnotach, w tym co dobre i piękne; 
jeżeli nie będziemy każdego dnia walczyć z własnym egoizmem, nie staniemy się autentycznymi 
obrońcami życia. Nasze działania będą jedynie zewnętrznym formalizmem lub zaspokajaniem 
własnych braków i słabości. Takie działanie - a właściwie postawa - nie ma siły przebicia. 
Podczas spotkania z drugim człowiekiem, nie pomogą żadne naukowe argumenty, gdy 
sami nie będziemy realizować w swoim życiu przesłania pro-life. Jeżeli inni nie zobaczą 
w nas osoby, gotowej udzielić pomocy zarówno materialnej jak i duchowej, nie dziwmy się, 
że nasze słowa nie będą przemawiać.

Uwrażliwianie na wartość życia to trudne zadanie. Działalność w tym zakresie stanowi 
również duże wyzwanie, gdyż wymaga nie tylko konkretnej wiedzy, ale również kreatywn-
ości i dużej dawki wrażliwości na bliźnich. Autentyczność w postawie, powinna jednak 
wynikać z naszej wewnętrznej formacji, bo w końcu czyje słowa dotrą do ludzi, jak nie tego, 
który żyje tym, co mówi? Który jest przekonany, co do wartości swojego przekazu? 
Nie zapominajmy, że edukacja wcale nie jest odrębnym filarem obrony życia. Wręcz przeci-
wnie – idzie w parze z naszą osobistą formacją. I choć argumenty medyczne są świetną 
bazą naukową, to najpierw powinny znaleźć miejsce w naszym wnętrzu, gdzie kształtuje 
się Duch.

Anna Palembas

Jak to robić względem obrony życia? W jaki sposób formować siebie samego, aby 
naprawdę być pro-life? 

Edukacja w obszarze szeroko pojętej obrony życia, to przede wszystkim szerzenie infor-
macji na temat rozwoju prenatalnego człowieka, a więc edukowanie o etapach wzrostu 
każdego z nas, od poczęcia do narodzin. Świadomość ta pomaga zrozumieć, że nawet ten 
niewidoczny „gołym okiem” człowiek, rozwija się w sposób bardzo dynamiczny i ma swoją 
odrębną historię życia. Działalność pro-life w tym zakresie ma zatem charakter czysto naukowy, 
który swoje źródło odnajduje w embriologii. Natomiast nabyta wiedza, niewątpliwie 
dotyka formacji osoby, bo znając etapy rozwoju człowieka, obrońca życia nabywa cenne 
argumenty i utwierdza się w działaniach pro-life. 

Skąd jednak bierze się niewrażliwość wobec nienarodzonych? Dlaczego, mimo wiedzy 
i medycznych przesłanek, wątpimy w wartość tych najmniejszych z nas? Wydawać by się 
mogło, że skoro nauka jasno i konkretnie formułuje pewne kwestie, to nie powinno być 
żadnego „ale”. 

I w tym momencie należy uczciwie przyznać, że siła argumentów naukowych - choć 
mocnych i (teoretycznie) niepodważalnych - ma swoje ograniczenia. Te liczne wątpliwości 
czy ludzkie niezdecydowanie, wynikają z formacji, a raczej z jej braku. Trudno jest dotrzeć 
z przekazem pro-life do osób, które w swojej zatwardziałości są zamknięte na prawdę. 
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W Księdze Rodzaju czytamy o tym, że Bóg stworzył świat widzialny i świat duchowy. 
Wśród całego stworzenia człowiek jest najdoskonalszą istotą, gdyż posiada rozum 
i wolną wolę. Jest on bowiem stworzony na obraz i podobieństwo Boga: Bóg widział, 
że wszystko co uczynił, było bardzo dobre (Rdz 1, 31).

cierpienie

Dlaczego więc w tym świecie jest tyle zła? Dlaczego jest w nim tyle niesprawiedliwości, 
cierpienia? Dlaczego ten problem dotyka każdego z nas? Takie pytania zadawali sobie 
ludzie każdej epoki i dziś stawiają je również. Jako kapelan szpitala pamiętam, gdy podczas 
obchodu wszedłem do jednej z sal oddziału szpitalnego, spotkałem chorego z rodziną. 
Zadałem zwyczajowe pytanie: „czy Pan przyjmie Komunię św.?” Usłyszałem natychmiast 
odpowiedź: „Ja takiego Pana Boga nie chcę znać. Chcę postawić Go na końcu kolejki. 
On jest ostatnim, z którym chciałbym się spotkać!” Co wzburzyło pacjenta, gdy zadałem 
to pytanie? Niedawno lekarz poinformował go o nowotworze. Powiedział, że zostało 
mu kilka miesięcy życia.

Spróbujmy zajrzeć jeszcze raz do Biblii. Na jej kartach dowiadujemy się, że obok świata 
widzialnego, Bóg stworzył świat duchów, czyli aniołów. Jest to świat duchów czystych, 
doskonalszych od człowieka, bo oglądają Boga twarzą w twarz. Jeden z aniołów, który niósł 
światło przed Panem Bogiem, sprzeciwił się Jemu, stając się aniołem upadłym. Przyczyną 
zła była jego pycha. Chciał być jak Bóg. Podobną sytuację znajdziemy w Księdze Rodzaju, 
gdzie szatan skusił człowieka, by skosztował owocu z drzewa poznania dobra i zła: 
„Będziecie jak Bóg, wiedzieć co jest dobre, a co złe” (Rdz 3,5). Co zatem jest przyczyną zła 
na świecie? Z pewnością jest to nieposłuszeństwo Bogu i Jego przykazaniom. Bóg w tej 
sytuacji nie zostawił człowieka samego. Jak czytamy dalej (Rdz 3,15), zapowiedział Dobrą 
Nowinę o zbawieniu człowieka. Potomstwo nowej Ewy, czyli Maryi, zmiażdży szatana. Ona 
jako Niepokalana, czyli wolna od grzechu pierworodnego, zrodziła Emmanuela, który, jako 
Syn Boży, przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie odkupił rodzaj ludzki.

Człowiek obdarzony przez Boga wolną wolą może wybierać między dobrem a złem. 
Albo będzie słuchał Boga w swym sercu, będzie Go kochał w drugim człowieku, na modlit-
wie albo odwróci się od Niego. Kiedy byłem na oddziale hematologii, spotkałem pacjenta, 
który od kilkunastu miesięcy choruje na nowotwór. Gdy zapytałem, czy pragnie przyjąć 
Komunię św., ucieszył się i po przyjęciu Chrystusa do serca krótko się pomodlił w ciszy 
i rzekł mi na ucho: „Proszę księdza, ja Panu Bogu dziękuję, że doświadczam tej choroby, 
bo dzięki niej jestem bliżej Niego i nie zapominam o Nim”. Jest to przykład człowieka, który 
namacalnie doświadczył miłości Boga względem siebie. Człowiek zbuntowany, który nie 
słucha Boga i Jego nauki, chce sam naprawiać ten świat i gubi się popełniając jeszcze 
większe zło. 

Jednym z takich pól działania człowieka jest sprawa otwartości na życie ludzkie. 
Święta Matka Teresa z Kalkuty mówiła, że: „największym współczesnym burzycielem 
pokoju jest aborcja”; a św. Jan Paweł II powiedział do Polaków: „naród, który zabija własne 
dzieci jest narodem bez przyszłości”.

Człowiek staje się człowiekiem od poczęcia. Zatrzymajmy się na chwilę, by poruszyć kwestię 
antykoncepcji, o której się mówi, że: „działa wbrew naturze tak mężczyzny, jak i kobiety, 
a także wbrew głębokiemu ich zespoleniu. Zjednoczenie płciowe jest w takich przypadkach 
oddzielone od prokreacji: akt zostaje zafałszowany w jego naturalnej otwartości na życie. 
Zniekształca się w ten sposób i fałszuje pierwotną treść ludzkiej płciowości, zaś dwa 
znaczenia – jednoczące i prokreacyjne – wpisane głęboko w naturę aktu małżeńskiego, 
zostają sztucznie rozdzielone: jedność zostaje tym samym zdradzona, a płodność pod-
dana samowoli mężczyzny i kobiety” (NKPSZ pkt.16)*. Gdy tak głębiej się zatrzymamy nad 
tym zagadnieniem, to możemy stwierdzić, że: „aborcja staje się przedłużeniem antykoncepcji: 
Bez wątpienia antykoncepcja i aborcja, chociaż posiadają odmienną naturę i ciężar moralny, 
pozostają bardzo często w ścisłym związku niczym owoce jednej rośliny” (NKPSZ pkt. 19). 
Człowiek rozumny, o prawym sumieniu wie, że każdy z nas od samego początku jest zapla-
nowany przez Pana Boga i otrzymuje duszę nieśmiertelną. Dlatego ciążę traktujemy jako 
błogosławiony stan. Nie ma więc znaczenia dla poczętego dziecka, jaka jest przyczyna jego 
zaistnienia. Nie ma znaczenia czy ciąża jest świadomie zaplanowana, czy może jest 
z „przypadku”, czy też z gwałtu. Dziecko w łonie matki jest człowiekiem od początku, 
jest odrębną osobą, która ma prawo do własnego życia.

Mimo upływu wieków nadal mamy kłopot z odpowiedzią na pytanie, co jest źródłem zła 
na świecie, bo przecież spotykamy się często z przykładami cierpienia niezawinionego. 
Dlaczego cierpi małe dziecko, skoro nie popełniło żadnego grzechu? Na wiele pytań nie 
potrafimy odpowiedzieć. Pomijając problem cierpienia niezawinionego (por. księga Hioba) 
możemy stwierdzić, że zło rodzi się z nieposzanowania Dekalogu. Musimy także pamiętać, 
że człowiek, który żyje w zgodzie z nauką Chrystusa potrafi lepiej znieść cierpienie. Łatwiej 
żyje się człowiekowi, który ufa Bogu i swoje cierpienie wpisuje w Krzyż Chrystusa.

*Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia
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Dlaczego więc w tym świecie jest tyle zła? Dlaczego jest w nim tyle niesprawiedliwości, 
cierpienia? Dlaczego ten problem dotyka każdego z nas? Takie pytania zadawali sobie 
ludzie każdej epoki i dziś stawiają je również. Jako kapelan szpitala pamiętam, gdy podczas 
obchodu wszedłem do jednej z sal oddziału szpitalnego, spotkałem chorego z rodziną. 
Zadałem zwyczajowe pytanie: „czy Pan przyjmie Komunię św.?” Usłyszałem natychmiast 
odpowiedź: „Ja takiego Pana Boga nie chcę znać. Chcę postawić Go na końcu kolejki. 
On jest ostatnim, z którym chciałbym się spotkać!” Co wzburzyło pacjenta, gdy zadałem 
to pytanie? Niedawno lekarz poinformował go o nowotworze. Powiedział, że zostało 
mu kilka miesięcy życia.

Spróbujmy zajrzeć jeszcze raz do Biblii. Na jej kartach dowiadujemy się, że obok świata 
widzialnego, Bóg stworzył świat duchów, czyli aniołów. Jest to świat duchów czystych, 
doskonalszych od człowieka, bo oglądają Boga twarzą w twarz. Jeden z aniołów, który niósł 
światło przed Panem Bogiem, sprzeciwił się Jemu, stając się aniołem upadłym. Przyczyną 
zła była jego pycha. Chciał być jak Bóg. Podobną sytuację znajdziemy w Księdze Rodzaju, 
gdzie szatan skusił człowieka, by skosztował owocu z drzewa poznania dobra i zła: 
„Będziecie jak Bóg, wiedzieć co jest dobre, a co złe” (Rdz 3,5). Co zatem jest przyczyną zła 
na świecie? Z pewnością jest to nieposłuszeństwo Bogu i Jego przykazaniom. Bóg w tej 
sytuacji nie zostawił człowieka samego. Jak czytamy dalej (Rdz 3,15), zapowiedział Dobrą 
Nowinę o zbawieniu człowieka. Potomstwo nowej Ewy, czyli Maryi, zmiażdży szatana. Ona 
jako Niepokalana, czyli wolna od grzechu pierworodnego, zrodziła Emmanuela, który, jako 
Syn Boży, przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie odkupił rodzaj ludzki.

Człowiek obdarzony przez Boga wolną wolą może wybierać między dobrem a złem. 
Albo będzie słuchał Boga w swym sercu, będzie Go kochał w drugim człowieku, na modlit-
wie albo odwróci się od Niego. Kiedy byłem na oddziale hematologii, spotkałem pacjenta, 
który od kilkunastu miesięcy choruje na nowotwór. Gdy zapytałem, czy pragnie przyjąć 
Komunię św., ucieszył się i po przyjęciu Chrystusa do serca krótko się pomodlił w ciszy 
i rzekł mi na ucho: „Proszę księdza, ja Panu Bogu dziękuję, że doświadczam tej choroby, 
bo dzięki niej jestem bliżej Niego i nie zapominam o Nim”. Jest to przykład człowieka, który 
namacalnie doświadczył miłości Boga względem siebie. Człowiek zbuntowany, który nie 
słucha Boga i Jego nauki, chce sam naprawiać ten świat i gubi się popełniając jeszcze 
większe zło. 

Jednym z takich pól działania człowieka jest sprawa otwartości na życie ludzkie. 
Święta Matka Teresa z Kalkuty mówiła, że: „największym współczesnym burzycielem 
pokoju jest aborcja”; a św. Jan Paweł II powiedział do Polaków: „naród, który zabija własne 
dzieci jest narodem bez przyszłości”.

Człowiek staje się człowiekiem od poczęcia. Zatrzymajmy się na chwilę, by poruszyć kwestię 
antykoncepcji, o której się mówi, że: „działa wbrew naturze tak mężczyzny, jak i kobiety, 
a także wbrew głębokiemu ich zespoleniu. Zjednoczenie płciowe jest w takich przypadkach 
oddzielone od prokreacji: akt zostaje zafałszowany w jego naturalnej otwartości na życie. 
Zniekształca się w ten sposób i fałszuje pierwotną treść ludzkiej płciowości, zaś dwa 
znaczenia – jednoczące i prokreacyjne – wpisane głęboko w naturę aktu małżeńskiego, 
zostają sztucznie rozdzielone: jedność zostaje tym samym zdradzona, a płodność pod-
dana samowoli mężczyzny i kobiety” (NKPSZ pkt.16)*. Gdy tak głębiej się zatrzymamy nad 
tym zagadnieniem, to możemy stwierdzić, że: „aborcja staje się przedłużeniem antykoncepcji: 
Bez wątpienia antykoncepcja i aborcja, chociaż posiadają odmienną naturę i ciężar moralny, 
pozostają bardzo często w ścisłym związku niczym owoce jednej rośliny” (NKPSZ pkt. 19). 
Człowiek rozumny, o prawym sumieniu wie, że każdy z nas od samego początku jest zapla-
nowany przez Pana Boga i otrzymuje duszę nieśmiertelną. Dlatego ciążę traktujemy jako 
błogosławiony stan. Nie ma więc znaczenia dla poczętego dziecka, jaka jest przyczyna jego 
zaistnienia. Nie ma znaczenia czy ciąża jest świadomie zaplanowana, czy może jest 
z „przypadku”, czy też z gwałtu. Dziecko w łonie matki jest człowiekiem od początku, 
jest odrębną osobą, która ma prawo do własnego życia.

Mimo upływu wieków nadal mamy kłopot z odpowiedzią na pytanie, co jest źródłem zła 
na świecie, bo przecież spotykamy się często z przykładami cierpienia niezawinionego. 
Dlaczego cierpi małe dziecko, skoro nie popełniło żadnego grzechu? Na wiele pytań nie 
potrafimy odpowiedzieć. Pomijając problem cierpienia niezawinionego (por. księga Hioba) 
możemy stwierdzić, że zło rodzi się z nieposzanowania Dekalogu. Musimy także pamiętać, 
że człowiek, który żyje w zgodzie z nauką Chrystusa potrafi lepiej znieść cierpienie. Łatwiej 
żyje się człowiekowi, który ufa Bogu i swoje cierpienie wpisuje w Krzyż Chrystusa.

*Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia
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W 14 tygodniu ciąży kobiecie odeszły wody płodowe. Lekarze przy badaniu uznali ten fakt 
za początek poronienia. Zgodnie z procedurami, matkę zaczęto przygotowywać do zabiegu 
usunięcia martwego płodu. Ze względu na brak możliwości użycia kontrastu, spowodowany 
małą ilością wód płodowych, nie można było przy pomocy USG ocenić stopnia uszkodzenia 
płodu. W tych okolicznościach zabiegu nie można było przeprowadzić. Pewne było to jedynie, 
że cały czas słychać było bijące serce dziecka. Sytuacja ta trwała przez całą ciążę. 
Mama dzieciątka wiedziała jedno i oznajmiła to lekarzom – to dziecko chce żyć! Niestety 
potraktowali jej słowa jak krzyk rozpaczy, a ich odpowiedź była jednoznaczna – to niemożli-
we! Bez wód płodowych nie wykształcą się organy wewnętrze (pęcherz moczowy, nerki, 
wątroba, płuca). Wprawdzie istniała możliwość uzupełnia brakujących wód płodowych, ale 
zabieg taki wykonuje się około 20 tygodnia, a tutaj był dopiero 15 tydzień. Lekarze twierdzi-
li, że jeśli dziecko się urodzi - co jest mało prawdopodobne - to pożyje kilka sekund i umrze ze 
względu na brak wykształconych narządów wewnętrznych. Rodziców pytających o szanse 
życia dla swego dziecka, uważano za niepoważnych i wyraźnie odbierano im nadzieję. 

Mówiono - medycyna takiego przypadku nie zna. Mimo to, rodzice głęboko wierzyli, 
że wszystko będzie dobrze. Od momentu zagrożenia ciąży modlili się do św. Dominika 
(opaska św. Dominika), św. Rity oraz św. Gerarda (chustka św. Gerarda). Znajoma osoba 
podjęła duchową adopcję w intencji tego dziecka, które przez lekarzy zostało skazane na śmierć. 
Według nich dziecko nie rosło, nie rozwijało się, a jedyną oznaką życia było bijące serce. 
W 33. tygodniu ciąży poprzez cięcie cesarskie urodziła się dobrze rozwinięta (jak na wcześniaka), 
zdrowa dziewczynka - co z punktu medycznego wielu lekarzy uznało za niewytłumaczalne.

To był szczęśliwy dzień. Informacja o ciąży i dziecku pod sercem mamy była 
najpiękniejszą, jaka mogła się zdarzyć. Chciałoby się, aby wszystko było jak 
w zegarku, dzieciątko dobrze się rozwijało, a mama czuła się świetnie i cieszyła się 
swoim stanem. Niestety rzeczywistość była inna.

HISTORIA CUDU ŻYCIA
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Zachęcamy wszystkich księży oraz parafian zaangażowanych w dzieła obrony życia, 
do zorganizowania comiesięcznych Mszy Św., podczas których będzie możliwość podjęcia 
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Wierzysz w siłę modlitwy i zawierzenia?
Nie jest Ci obca troska o życie poczęte?

Chcesz we wspólnocie ludzi wierzących omadlać dzieci, 
których życie jest zagrożone?

Stwórzmy w naszych lokalnych środowiskach wspólnoty, 
troszczące się o życie każdego człowieka!

W Twoim mieście odbywa się Msza dla Życia?
Napisz do nas na: duchowaadopcja@fundacjamalychstopek.pl

Zorganizuj Mszę świętą
w intencji obrony życia!

„Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem”. 
(Mt 17, 21) 



Podjąłeś Duchową Adopcję? 
Otrzymaj modlitewnik!

Podejmując Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, 
możesz otrzymać specjalnie na tę okazję przygotowany 
modlitewnik lub model „Jasia”.  Zobowiązujemy się również

do regularnego przesyłania wiadomości pro-life.

Fundacja Małych Stópek w ramach szeroko pojętej obrony życia, 
położyła ogromny nacisk na promowanie i rozwój dzieła 
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

Dzięki naszym darczyńcom, ich wsparciu i zaangażowaniu, wspólnie do dziś 
wydrukowaliśmy już 500 tyś. sztuk specjalnej gazety, kompleksowo traktującej 

temat Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Setki zaangażowanych parafii i tysiące podjętych 
adopcji, to efekt naszych wspólnych starań.

Jeśli chcesz wspomóc te wielkie dzieło i przyczynić się do promowania Duchowej Adopcji wśród 
coraz większego grona osób, możesz wesprzeć nas finansowo. Razem, dzięki modlitwie i wspólnej 
pracy, przyczyniamy się do narodzin kolejnych dzieci, których życie jest zagrożone. 
Budujmy wspólnie cywilizację życia!

nr konta: 13 2030 0045 1110 0000 0231 0120
W tytule przelewu proszę wpisać 

„DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE”

Wpisz swój adres e-mail: Odetnij tę część broszury i prześlij na adres:
Fundacja Małych Stópek, 

ul. Świętego Ducha 9, 70-205 Szczecin

Wpisz swoje imię, nazwisko i adres pocztowy 
(DRUKOWANYMI LITERAMI):

www.fundacjamalychstopek.plkontakt@fundacjamalychstopek.pl+48 791 138 902ul. Świętego Ducha 9
70-205 Szczecin

Podjąłem adopcję i chcę dostać modlitewnik

Podjąłem adopcję i chcę dostać model „Jasia”

Zaznacz właściwe:


