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BISKUPóW POLSKICH W LATACH 1979-2005) 
A Concern for Lives of Unborn Children and its Argu-
mentation (in Lent Pastoral Letters Written by Polish 

Bishops in the Years 1979-2005)

Tematyka aborcji jest jednym z częściej podejmowanych 
zagadnień listów wielkopostnych biskupów polskich w latach 
1979-2005. Wynikało to z kilku przyczyn. 27 IV 1956 roku 
uchwalono ustawę2, która nie chroniła ludzkiego życia od mo-

1 Marcin Niesporek, ks. dr, kapłan archidiecezji katowickiej, absolwent 
wydziału Teologii Uniwersytetu Śląskiego (2004), doktorat z teologii pasto-
ralnej (2010) nt. „Formacja chrześcijańska w wielkopostnych listach paster-
skich biskupów polskich w latach 1979-2005”, od 2010 – rekolekcjonista 
archidiecezjalny, katecheta, wikariusz w parafii Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Pszowie, kontakt z autorem: marcin. niesporek@ archidie-
cezja.katowice.pl

2 Artykuł 1 tej ustawy wylicza możliwości dokonania aborcji. Zabiegu 
przerywania ciąży może dokonać tylko lekarz, jeżeli: 1) za przerwaniem 
ciąży przemawiają: a) wskazania lekarskie lub b) bardzo trudne warunki 
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mentu poczęcia3. Ponadto przełom po 1989 roku i rozpoczyna-
jący się proces demokratyzacji państwa oraz budowanie go-
spodarki rynkowej zrodził poczucie dobrobytu i postaw 
egoistycznych w stosunku do troski o życie nienarodzone. 
W nowej rzeczywistości zaistniała więc dyskusja nad argu-
mentacją zarówno zwolenników jak i przeciwników ochrony 
nienarodzonych dzieci. Skutkiem podejmowanej debaty spo-
łeczno-politycznej była ustawa z 1993 roku, która zawęziła 
dokonywanie aborcji w porównaniu z ustawą z 1956 roku4. 
Dyskusja nad kształtem życia ludzkiego podejmowana w la-
tach 90. XX wieku wywołała z jednej strony wiele emocji, 
a z drugiej zaś uświadomiła ludziom wierzącym wartość życia 
ludzkiego. Zaowocowało to ustawą z 30 VIII 1996 roku, chro-

życiowe kobiety ciężarnej. 2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża 
powstała w wyniku przestępstwa. 3. Zabiegu przerwania ciąży u nieletniej 
można dokonać tylko za zgodą jej rodziców, opiekuna albo władzy opie-
kuńczej. Zob. Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o warunkach dopuszczal-
ności przerywania ciąży (Dz. U. nr 12, poz. 61-62).

3 Zob. S. Nowak, Słowo  Biskupa  Częstochowskiego  na  Wielki  Post 
1991  R., „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej” (=CzWD) 4-5 
(1991), s. 116.

4 Z jednej strony wprowadza pewne zmiany pozytywne zmiany w pa-
trzeniu na osobę ciężarną (Chodzi np. o uczennicę będącą w ciąży, zob. art.,. 
2, p. 3). Życie poczęte nie jest jednak chronione, świadczy o tym choćby art. 
2, p. 1: 1. Przerywanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, 
w przypadku gdy: 1.ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety 
ciężarnej, 2.badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na 
duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia pło-
du albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, 3.zachodzi uzasad-
nione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, 4.ko-
bieta ciężarna znajduje się w ciężkich warunkach życiowych lub trudnej 
sytuacji osobistej. Zob. Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. „O planowaniu 
rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywa-
nia ciąży” (Dz. U. Nr 17, poz. 78). 
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niącą życie ludzkie w fazie prenatalnej, ale pod pewnymi wa-
runkami5. Warunki te zwane „indykacjami” są pewnymi bar-
dzo niebezpiecznymi „furtkami” wykorzystywanymi dla 
dokonania przerywania ciąży6. Konkludując, ustawa mimo, że 
zawiera nowy język w obronie życia nienarodzonego (jest dziś 
także najbardziej restrykcyjną w Europie), ciągle nie spełnia 
oczekiwań Ewangelii i nauczania Kościoła chroniącego życie 
ludzkie bezwzględnie. Warto także wspomnieć o Konstytucji 
RP z 2 IV 1997, która mimo, że zawiera wzmianki o zapew-
nieniu każdemu człowiekowi prawnej ochrony życia (art. 38), 
jej ogólnikowość pozostawia realne niebezpieczeństwo podej-
mowania wciąż nowych prób interpretacji czasowego zakresu 
prawnej ochrony życia ludzkiego, pozostawiając duży zakres 
swobody tak zwanemu ustawodawcy zwykłemu7. 

5 1) ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, 
2) badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże 
prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo 
nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, 3) zachodzi uzasadnione po-
dejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, 4) kobieta cię-
żarna znajduje się w ciężkich warunkach życiowych lub trudnej sytuacji 
osobistej. Zob. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. „o zmianie ustawy o pla-
nowaniu  rodziny,  ochronie płodu  ludzkiego  i warunkach dopuszczalności 
przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych innych ustaw” (Dz. U. z dnia 
4 grudnia 1996 r.).

6 Współczesne ustawodawstwo wielu krajów odrzuca przerywanie 
ciąży, ale dopuszcza jej legalność i niekaralność w pewnych określonych 
systemach. Zaczęto tworzyć indykacje, wskazania pod którymi aborcja jest 
legalna. Wymienia się w ustawach: 1. indykacje medyczną – ciąża zagraża 
zdrowiu matki; 2. indykacje eugeniczną – płód dotknięty poważnymi defor-
macjami; 3. indykacje kryminologiczną – ciąża jest skutkiem gwałtu; 4. 
indykacje socjalną – sytuacja życiowa kobiety jest bardzo ciężka.

7 Zob. W. Łączkowski, Prawo naturalne a prawo stanowione. O miej-
sce  dla  niezbywalnego  prawa  człowieka  do  życia  w  konstytucji  państwa 
praworządnego, w: Papieska Akademia Życia, Instytut Jana Pawła II KUL, 
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W takim to kontekście społeczno-politycznym zostały de-
dykowane wiernym listy na Wielki Post. W dyskurs wobec 
aborcji włączył się Kościół katolicki, który broniąc przed ro-
kiem 1989 praw społecznych wobec jednego obozu rządzą-
cych, nagle musiał stanąć wobec problematyki obrony dziecka 
nienarodzonego w konfrontacji osób, którzy uważając się za 
wierzących („katolików”) prezentowali często poglądy 
sprzeczne z wiarą. Nie można też zapominać o istotnym głosie 
Jana Pawła II, który był dla Polaków autorytetem. Po 1989 
roku, a więc po wkroczeniu Polski w okres transformacji 
ustrojowej i gospodarczej, papież musiał się zmierzyć z nową 
jakością rozumienia wolności8. Uczynił to w Polsce w czasie 
pielgrzymowania w 1991 roku, podejmując zagadnienie Deka-
logu. Jan Paweł II omawiając przykazanie piąte Dekalogu 
upomniał się o prawa dzieci nienarodzonych: 

Do tego cmentarzyska ofiar ludzkiego okrucieństwa w naszym 
stuleciu dołącza się inny jeszcze wielki cmentarz: cmentarz nienaro-
dzonych, cmentarz bezbronnych, których twarzy nie poznała nawet 
własna matka, godząc się lub ulegając presji, aby zabrano im życie, 
zanim jeszcze się narodzą. A przecież już miały to życie, już były 
poczęte, rozwijały się pod sercem swych matek, nie przeczuwając 
śmiertelnego zagrożenia. A kiedy już to zagrożenie stało się faktem, 
te bezbronne istoty ludzkie usiłowały się bronić. Aparat filmowy 
utrwalił tę rozpaczliwą obronę nie narodzonego dziecka w łonie 
matki wobec agresji. Kiedyś oglądałem taki film – i do dziś dnia nie 

Instytut Studiów nad rodziną ATK, Instytut Teologii Rodziny PAT, Medycy-
na i prawo. Za czy przeciw życiu? Materiały z sympozjum zorganizowanego 
w 50. Rocznicę uchwalenia przez Organizację Narodów Zjednoczonych Po-
wszechnej  Deklaracji  Praw  Człowieka  (Warszawa  –  Lublin  –  Kraków, 
30.11-5.12.1998), E. Sgreccia, T. Styczeń, J. Gula, C. Ritter (red.), Lublin 
1999, s. 226-227. 

8 Zob. Z. Mach, Uwagi i społecznym znaczeniu pielgrzymek Jana Paw-
ła II do Polski, „Peregrinis Cracoviensis” 20 (2009), s. 62.
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mogę się od niego uwolnić, nie mogę uwolnić się od jego pamięci. 
Trudno wyobrazić sobie dramat straszliwszy w swej moralnej, ludz-
kiej wymowie. Korzeń dramatu – jakże bywa on rozległy i zróżni-
cowany. Jednakże pozostaje i tutaj ta ludzka instancja, te grupy, cza-
sem grupy nacisku, te ciała ustawodawcze, które „legalizują” 
pozbawienie życia człowieka nie narodzonego. Czy jest taka ludzka 
instancja, czy jest taki parlament, który ma prawo zalegalizować za-
bójstwo niewinnej i bezbronnej ludzkiej istoty? Kto ma prawo po-
wiedzieć: „Wolno zabijać”, nawet: „Trzeba zabijać”, tam gdzie trze-
ba najbardziej chronić i pomagać życiu?9.

Pielgrzymka Jana Pawła z 1991 roku – rozminęła się 
z oczekiwaniami Polaków. Papież koncentrował się na pułap-
kach wolności pozbawionej norm moralnych. Spowodowało 
to niepoprawną recepcję przemówień papieskich, doszukiwa-
no się w nich zbytniego zaangażowania papieża w zagadnienia 
polityki10. Przybywając do Polski, papież chciał uchronić na-
ród przed różnymi zagrożeniami – jak Mojżesz, który stanął 
na czele wyzwolonego, ale błądzącego narodu, żeby przekazać 
mu Dekalog i poprowadzić ku ziemi obiecanej. Tak możemy 
rozumieć przez analogię do postawy Mojżesza znaczenie tam-
tej pielgrzymki11. 

Ogromne więc zadanie stało po roku 1989 przed Kościołem 
w Polsce. Hierarchia kościelna musiała się zmierzyć z zada-
niami kształtowania kultury demokratycznej w okoliczno-
ściach, w których racje moralne były nieraz zamazane.  

9 Jan Paweł II, Homilia w  czasie Mszy  św.  odprawionej  na  lotnisku 
wojskowym (Radom, 4 VI 1991), nr 6, w: Jan Paweł II, Dzieła Zebrane, 
t. IX, Homilie i Przemówienia z pielgrzymek – Europa, cz. 1 – Polska, Kra-
ków 2008, s. 480-481.

10 Zob. G. Weigel, „Świadek nadziei”. Biografia Papieża Jana Pawła II, 
Kraków 2005, s. 812-813.

11 Zob. J. Poniewierski, IV pielgrzymka Jana Pawła II do Polski 1991 
„być narodem zmartwychwstałym”, „List” 9 (2003), s. 32-33.
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Kościół nie będący już „obrońcą miasta”, musiał być „obrońcą 
osoby ludzkiej” w niejasnych i nieznanych wcześniej warun-
kach demokracji12.

W kształtowanym po 1989 roku przez polskie media 
i świeckich intelektualistów światopoglądzie, często można 
było zaobserwować opinię, rozumiejącą demokrację jako za-
wieszenie dyskusji na tematy społecznych norm moralnych, 
wielu było zwolenników Polski jako kraju neutralnego świato-
poglądowo. Z kolei takie stanowisko było odbierane przez bi-
skupów jako jeden z przejawów źle rozumianej wolności, tak-
że w odniesieniu do jej różnych wypaczeń, np. aborcji13.

Papież przypomniał nauczanie Kościoła o aborcji w ency-
klice o nienaruszalności życia ludzkiego „Evangelium Vitae” 
(25.03.1995) rozwiewając tym samym wszelkie wątpliwości: 

„Niektórzy próbują usprawiedliwić przerywanie ciąży, uważa-
jąc, że owoc poczęcia przed upływem pewnej liczby dni nie może 
być uważany za osobowe życie ludzkie. W rzeczywistości, „od 
chwili zapłodnienia komórki jajowej rozpoczyna się życie, które nie 
jest życiem ojca ani matki, ale nowej istoty ludzkiej, która rozwija 
się samoistnie” (…) Chociaż obecność rozumnej duszy nie może 
być stwierdzona w żaden sposób doświadczalnie, to jednak sama 
wiedza naukowa o embrionie ludzkim „dostarcza cennej wskazówki 
dla rozumowego rozpoznania obecności osobowej od pierwszego 
momentu pojawienia się życia ludzkiego: czy jednostka ludzka nie 
jest osobą ludzką?” (EV 60). 

Słowa Jana Pawła II są na różny sposób podejmowane w li-
stach wielkopostnych biskupów Polskich. Problematyka 
ochrony życia ludzkiego wiąże się jednak z problemem wol-
ności. W czasie pielgrzymowania do Polski, Ojciec Święty na 
nowo podejmował się trudu zdefiniowania pojęcia wolności: 

12 Zob. G. Weigel, „Świadek nadziei”…, s. 813.
13 Zob. tamże, s. 813-814.
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„Prawdziwa wolność zawsze kosztuje”14. Było to ostrzeżenie 
przed uleganiem demokracji inspirowanej ideologią liberalną, 
która uznaje Boga i Kościół za przeszkody do pełnej wolno-
ści15. Papież często odnosił się do zabijania niewinnych istot 
ludzkich stawiając pytania: 

„[…] Czy jest taka ludzka instancja, czy jest taki parlament, któ-
ry ma prawo zalegalizować zabójstwo niewinnej i bezbronnej ludz-
kiej istoty?”16.

W dyskusji nad problematyką ochrony życia nienarodzo-
nych nie można zapominać o jeszcze jednym bardzo ważnym 
argumencie – demograficznym. Narody kierujące się takim 
prawem antydzietności, muszą się zgodzić z brakiem swej dy-
namiki i przyjąć powolne prawo umierania17. Z perspektywy 
czasu można więc pozytywnie ocenić intuicję biskupów doty-
czącą ochrony życia nienarodzonych18. Biskupi doskonale  

14 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na zakończenie 
Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego (Wrocław, 1 VI 1997), Jan 
Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, Kraków 2005 (=PdoO), s. 879.

15 Zob. tamże. 
16 Jan Paweł II, Homilia w  czasie Mszy  św.  odprawionej  na  lotnisku 

wojskowym (Radom, 4 VI 1991), nr 6, PdoO, s. 623.
17 Zob. Słowo  Biskupa Częstochowskiego  na Wielki  Post  1991  R…., 

s. 114-118.
18 Dokonując pewnej analizy nauczania biskupów po latach watro 

przytoczyć dzisiejsze statystyki dotyczące przyrostu demograficznego Pol-
ski i Europy. Prognozy demograficzne dla Europy na rok 2050 już przewi-
dują, że liczba mieszkańców spadnie o 27,3 mln, zatrzymując się na pozio-
mie 472 mln osób. W największym stopniu spadek ten dotyczy Niemiec, 
gdzie liczba mieszkańców spadnie o 7,5 mln osób, następnie Włochy 
(7,3 mln) oraz Polska dla której prognozuje się spadek liczby mieszkańców 
o 4,4 mln i Rumunia (spadek o 4,2 mln). Warto zaznaczyć w kontekście już 
istniejącego kryzysu ekonomiczno-finansowego, a połączonego z niewy-
dolnością systemów emerytalnych, aż 1 na 3 mieszkańców Europy będzie 
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sobie zdawali sprawę jaki skutek może przynieść dokonywa-
nie aborcji. Istnieje oczywiście pytanie, czy argumentacja pa-
sterzy była trafna i czy była wystarczająca? Warto więc przyj-
rzeć się charakterowi nauczania biskupów w tym właśnie 
czasie (1979-2005), a więc w latach pontyfikatu Jan Pawła II.

W dyskursie społecznym istnieje przekonanie o tym, że 
można wyznaczać granicę bycia człowiekiem. Zwolennicy 
aborcji ciągle podkreślają, że osoba ludzka w momencie, kie-
dy jest w łonie kobiety nie jest jeszcze człowiekiem. Ta su-
biektywna wizja jest źródłem argumentów przeciw życiu, jaki-
mi prawodawca posługuje się w wyznaczaniu granic jego 
istnienia. Subiektywne rozumienie początku życia pociąga za 
sobą aborcyjne prawo na różnym okresie życia obowiązujące 
w wielu państwach19.

miała w roku 2050 ponad 65 lat. Najbardziej krytyczny wskaźnik dzietności 
notuje się na Słowacji (1,25), w Rumunii (1,3), Polsce (1,31), Portugalii 
(1,34) oraz we Włoszech (1,35). W roku 2007 według oficjalnych danych 
zostało w samej Europie dokonanych 1 234 312 aborcji, a więc liczba odpo-
wiadająca liczbie mieszkańców Luksemburga i Malty razem wziętych albo 
wielkość równa liczbie mieszkańców Słowenii czy Cypru. Oznacza to, że 
każdego dnia zostały dokonane 3 381 aborcji – 141 aborcje każdej godziny, 
co 25 sekund jedna, zob. A. Wuwer, Rodzina w Unii Europejskiej – szkic 
socjopolityczny, w: Familiaris splendor. Piękno życia rodzinnego jako wy-
zwanie dla społeczeństwa i Kościoła, A. Malina (red. serii), Katowice 2011, 
s. 27-29.

19 Tak na przykład w Japonii bierze się pod uwagę irracjonalny pogląd, 
czy dziecko jest zdolne do przeżycia już samo poza organizmem matki 
i dawniej zezwalano na dokonywanie przerywania ciąży, aż do siódmego 
miesiąca, a w następstwie rozwoju medycyny w zakresie wczesnych poro-
dów, od 1976 roku tylko w pierwszych 23 tygodniach, a więc mniej więcej 
w pierwszych sześciu miesiącach ciąży. W Niemczech – przy niektórych 
wskazaniach aborcja jest dopuszczalna tylko w pierwszych trzech miesią-
cach, a przy innych „lekarsko-socjalnych” jest dopuszczana bezterminowo. 
Jak mówi paradoksalne powiedzenie lekarzy, można ją stosować aż do po-



237

Troska o życie nienarodzonych i jego argumenTacja...

Chrześcijańska nauka głosi prawdę o życiu rozpoczynają-
cym się już od poczęcia w łonie matki. Biskupi odwoływali się 
nie tylko do argumentów teologicznych ale i medycznych. 
Twierdzili, że w nowej komórce życia zagnieżdżonej w łonie 
matki istnieje informacja genetyczna wyznaczająca całą drogę 
rozwoju człowieka. Jest to ta sama droga przed urodzeniem co 
i po urodzeniu. Twierdzenie to dodawali, jest potwierdzone 
dowodami nauk przyrodniczych i medycznych XX wieku. 
Człowiek jest człowiekiem od swego poczęcia w łonie matki. 
Tej prawdy nie może zmienić fakt, że to życie ludzkie w pierw-
szej fazie jest mikroskopijne, nieatrakcyjne i nie wołające wła-
snym głosem. Prawa naturalnego rozwoju tej drobiny życia 
ludzkiego prowadzą nieomylnie do dojrzałości i pięknego 
kształtu i postaci dziecka. Takie siły witalne wszczepił Stwór-
ca naturze ludzkiej. Nie można arbitralnie ustanawiać innego 
początku człowieka niż moment jego poczęcia!20. Tezy stawia-
ne przez biskupów odzwierciedlały nauczanie Kongregacji 
Nauki Wiary, która wyraźne potwierdza, że 

„Choćby przypadkiem ktoś wątpił, czy skutkiem poczęcia jest 
już osoba ludzka – to samo nawet narażanie się na niebezpieczeń-

czątku porodu, a jedynym ograniczeniem jest zdolność dziecka do życia 
w warunkach pozamacicznych. Widzimy zatem jak ten argument jest absur-
dalny. Jeśli na przykład posługujemy się argumentami zdolnością dziecka 
do życia poza macicą, wtedy zgodnie z medycznymi standardami, termin 
ten powinien być coraz krótszy, a gdy któregoś dnia uda się skonstruować 
sztuczna macicę, powinien zupełnie zniknąć. Wtedy dziecko byłoby „zdol-
ne do przeżycia” przez całe dziewięć miesięcy? Oznacza to, że rozwój me-
dycyny jednocześnie by zakazywał, bądź generalnie by zezwalał na abor-
cję?, zob. A. Laun, Współczesne  zagadnienia  teologii moralnej, Kraków 
2002, s. 173.

20 Zob. H. Gulbinowicz, Odezwa do ludu Bożego ziemi dolnośląskiej, 
„Wrocławskie Wiadomości Kościelne. Pismo urzędowe Kurii Metropolital-
nej we Wrocławiu” (=WWK) 2 (1991), s. 224-225.
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stwo popełnienia zabójstwa jest obiektywnie grzechem ciężkim. 
Człowiekiem jest i ten, kto ma nim być”.21

Jeśli osoba ludzka w chwili poczęcia jest człowiekiem – 
podkreśla Kard. H. Gulbinowicz – to prawda ta nie może być 
zmieniona, nawet jeśli w pierwszej fazie życie to jest mikro-
skopijne22. Bp S. Napierała zauważa, że argumentem przema-
wiającym po stronie nienaruszalności życia człowieka, jest bi-
cie serca u czterotygodniowego zarodka, a po dalszych dwóch 
tygodniach rejestracja elektrodiagramem czynności serca; 
u dziewięciotygodniowego dziecku przejawia aktywność 
mózg; zaś w dziesiątym tygodniu ręce są już tak ukształtowane, 
że można uzyskać odcisk linii papilarnych, opuszki palca wska-
zującego. Wszystkie te przykłady są jakby „dowodem osobi-
stym” nowej osoby, jej jedności oraz niepowtarzalności23.

Biskupi zatem nie posługiwali się tylko argumentami filo-
zoficznymi i medycznymi. Argumentacja ta była tylko punk-
tem wyjściowym w sformułowaniu biblijnych podstaw ochro-
ny ludzkiego życia. Dlatego też życie ludzkie i jego bezcenna 
wartość – podkreśla bp Kazimierz Ryczan – wymaga od każ-
dego chrześcijanina nieustannej kontemplacji24. Owa kontem-
placja, zachwyt nad życiem zobowiązuje każdego chrześcija-

21 Kongregacja Nauki Wiary, „Quaestio  de  abortu”.  Deklaracja 
o przerywaniu ciąży (18.11.1974), w: „W trosce o życie”. Wybrane doku-
menty Stolicy Apostolskiej, Tarnów 1998, 13.

22 Zob. H. Gulbinowicz, Odezwa do ludu Bożego ziemi dolnośląskiej… 
(1991), s. 224-225.

23 Zob. S. Napierała, „Zmienić sposób myślenia i postępowania wobec 
początku życia człowieka (List wielkopostny Biskupa Kaliskiego), „Diecezja 
Kaliska. Pismo Kurii Diecezjalnej” (=DK) 18 (1997), s. 37.

24 Zob. K. Ryczan, Wielkopostne rozważanie o życiu ludzkim, „Kielecki 
Przegląd Diecezjalny”. Organ Urzędowy Kieleckiej Kurii Diecezjalnej” 
(=KPD) 1-2 (1996), s. 54-56.
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nina do głoszenia „Ewangelii życia”25. Już na pierwszych 
kartach Biblii ukazany został – wielki szacunek Boga wobec 
życia ludzkiego. Czytamy tam, że życie ludzkie pojawia się na 
ostatnim etapie dzieła stworzenia jako jego ukoronowanie 
(por. Rdz 1, 21 – 28). Bóg sam, niejako rękami Swoimi, stwa-
rza człowieka (Rdz 2, 7). Bóg zachwyca się życiem ludzkim, 
„widzi”, że jest ono bardzo dobre (Rdz 1, 31). Bóg też przed-
stawiony jest w Piśmie świętym jako ten, który sam jedynie 
jest Panem życia i śmierci (por. Rdz 32, 39)26.

Oprócz argumentów biblijnych biskupi zwracali uwagę 
w podkreślaniu wartości życia ludzkiego na pewne deklaracje 
międzynarodowe. Przywoływaną deklaracją była uchwalona 
20 XI 1959 roku przez Zgromadzenie Organizacji Narodów 
Zjednoczonych Deklaracja Praw Dziecka. Dla upamiętnienia 
tego wydarzenia Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosi-
ła rok 1979 „Międzynarodowym Rokiem Dziecka”. Biskupi 
podkreślali jej bardzo trafny wstęp: „ludzkość  winna  dać 
dziecku  to,  co ma  najlepszego”. W świetle nauki Chrystusa, 
aby dać dziecku to co jest najlepsze, trzeba przede wszystkim 
pozwolić mu ujrzeć światło dzienne, pozwolić mu żyć. Z de-
klaracji tej pisali biskupi, wynika prawo dziecka do nazwiska 
i obywatelstwa27.

Istnieje jednak deklaracja o wiele ważniejsza, ogłoszona 
przed dwoma tysiącami lat – argumentują biskupi – zwaną 
Chrystusową Deklaracją Praw Dziecka. Mówi ona o tym, że 

25 Zob. E. Materski, Słowo Pasterskie: Abyśmy życie mieli, „Kronika 
Diecezji Radomskiej” (=KDR) 1 (1996), s. 68-70.

26 Zob. S. Nowak, Słowo  Biskupa  Częstochowskiego  na Wielki  Post 
1991 R., CzWD 4-5 (1991), s. 114-118.

27 Zob. J. Ablewicz, List  Pasterski  Biskupa  Tarnowskiego  na Wielki 
Post 1979 roku o prawach dziecka, „Currendae Curiae Dioecesane Tarno-
viensis” (=Cur) 5-8 (1979), s. 201-206. 
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kto służy dziecku, ten służy zarazem samemu Bogu Ojcu, a kto 
broni praw dziecka ten broni Samego Chrystusa: „Kto by przy-
jął  jedno  takie  dziecko  w  imię  Moje,  Mnie  przyjmuje”  (Mt 
18,5).
Chrystusowa Deklaracja Praw Dziecka ostrzega, że pogar-

da i krzywda wyrządzona dziecku jest pogardą i krzywdą wy-
rządzoną samemu Bogu, która godzi w Jego powszechne ojco-
stwo. Pouczające są słowa Chrystusa, dodają pasterze: 
„Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych – bo 
mówią wam: aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w Ob-
licze Ojca Mojego, który jest w niebie” (Mt 18,10). 
Chrystusowa  Deklaracja  Praw  Dziecka przypomina, że 

dziecko winno mieć wolny przystęp do Najwyższego Dobra, 
jakim jest Bóg. Kto odmawia dziecku wolnego przystępu do 
Boga, względnie go utrudnia, ten gwałci podstawowe prawo 
każdego człowieka do wolności. Oto Chrystus z ojcowską czu-
łością brał dzieci w objęcia, kładł na nie ręce, błogosławił je, 
a równocześnie „z oburzeniem”, jak podkreśla Ewangelista, 
zwracał uwagę: „Pozwólcie  dzieciom  przychodzić  do  Mnie. 
Nie  przeszkadzajcie  im;  do  takich  bowiem  należy  królestwo 
Boże” (Mt 10,13-16). Czułość Boga względem dziecka i obu-
rzenie Boga wobec krzywdzicieli dziecka splatają się w jedno 
w Deklaracji Praw Dziecka ogłoszonej przez Chrystusa.

Chrystusowa Deklaracja Praw Dziecka grozi śmiercią tym, 
którzy będą je krzywdzić duchowo, stając się dla niego zgor-
szeniem. Oto Chrystus uczył z mocą: „Lecz kto by się stał po-
wodem upadku jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, 
takiemu lepiej byłoby kamień młyński zawiesić u szyi i utopić 
go  w  otchłani  morskiej.  Biada  światu  dla  zgorszenia”  (Mt 
18,6,7). Dziecko, gdy dorośnie, otrzyma dowód osobisty w 18 
roku życia. Jednak niemal od początku swego bytu ziemskie-
go, bo już od chwili Chrztu Św., dziecko posiada inny, nad-
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przyrodzony dowód osobisty. Tym dowodem osobistym jest 
jego Boże dziecięctwo. To Boże dziecięctwo jest największym 
darem Boga, który może ono rozwinąć albo zmarnować28. 
W przypadku aborcji pozbawia się osobę doświadczenia du-
chowych dóbr wynikającej z Ewangelii. 

Prawodawstwo niestety – zauważają biskupi – często ce-
chuje się stanowieniem praw uderzających wprost w życie nie-
narodzonego dziecka29. Przykładem może być nieustanne od-
niesienie prawa ochrony życia do wyjątków, czyli różnych 
indykacji. Wyjątki te późnej stanowią regułę. Przykładem ta-
kiej postawy jest często twierdzenie: „życie jest ważne, ale…”, 
„życia nie można lekceważyć, ale…”, „życia należy bronić, 
ale…”30. Często istnienie indykacji jest tłumaczone prawem 
do decydowania, prawem do wolności. 

Biskupi wychodzą naprzeciw tak antropologicznie sformu-
łowanej tezie. Wolność matki, kończy się tam, gdzie naruszo-
na zostaje wolność kogoś innego. Dziecko nie jest własnością 
matki, gdyż jest osobą a nie przedmiotem, którym można do-
wolnie dysponować. Chodzi tu o elementarną zasadę współ-
czesnej cywilizacji: ochronę słabszych przed przemocą silniej-
szych31. Nie można zapominać, tłumaczą pasterze, że 
ewangeliczne prawo ochrony życia nienarodzonych jest po-
parte prawem naturalnym. Przekroczenie prawa naturalnego 

28 Zob. tamże, s. 201-206.
29 Zob. J. Glemp, „O obronie przed ideologią nowego egoizmu”. List 

Pasterski na Wielki Post 1997 R., „Wiadomości Archidiecezjalne Warszaw-
skie” (=WAW) 1 (1997), s. 33.

30 Zob. K. Ryczan, Wielkopostne rozważanie o życiu ludzkim, KPD 1-2 
(1996), s. 56.

31 Zob. J. Paetz, List Pasterski Biskupa Łomżyńskiego na Wielki Post 
1991  roku, „Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne” (=ŁWD) 1 (1991), 
s. 57-60.
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może być podobne do przyzwolenia na inne niegodziwe dzia-
łania człowieka w zakresie ludzkiego życia32.

Prawo naturalne jest postawione wyżej w hierarchii warto-
ści od prawa stanowionego, w którym to co legalne uznaje się 
również za moralne. W wypadku ustawy poszerzającej doko-
nywanie zabójstwa w łonie matki „ze względów społecznych”, 
mamy tego typu przykład. Przykazanie Boże: „Nie zabijaj” 
jest jasne i każde prawo, które by od niego zwalniało jest 
niemoralne33.

Analizując problematykę aborcji z różnych płaszczyzn, nie 
można zapominać o grzechu jaka ona rodzi i karze którą osoba 
i osoby współdziałające w jej dokonaniu zaciągają. Kościół 
w swoim prawie traktuje zabójstwo nienarodzonych poważnie 
i bardzo surowo. Kodeks  Prawa  Kanonicznego stwierdza: 
„Wszyscy, nie wyłączając matki, którzy spędzają płód, popa-
dają tym samym, z chwilą, w której skutek nastąpił, w eksko-
munikę wiążącą siłą faktu zastrzeżoną ordynariuszowi” (KPK 
2350). Tę karę zaciągają: matki, które decydują się na ten 
krok, ci wszyscy którzy stosują środki czy wykonują zabiegi 
przerywania ciąży oraz ci wszyscy, którzy swoim postępowa-
niem: zlecaniem, nakazem, radą, naleganiem, przymuszaniem, 
groźbą, dostarczaniem środków przyczyniają się skutecznie do 
zabicia nienarodzonego dziecka. Winnym grzechu i kary może 
być mąż zmuszający żonę do takiego działania, sąsiadka za-
chęcająca słowem czy ironią, jak również koleżanki w pracy. 
Wszyscy ci ludzie nie mogą być rozgrzeszeni zwykłą władzą 
spowiednika. Jedynie biskup posiada możność uwolnienia od 

32 Zob. E. Piszcz, List pasterski Biskupa Warmińskiego na Wielki Post, 
„Warmińskie Wiadomości Diecezjalne” (=WWD) 1 (1991), s. 25-27.

33 Zob. E. Piszcz, Słowo do wiernych na Wielki Post 1997, WWD 29 
(1997), s. 44-46.
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ekskomuniki i udzielenia rozgrzeszenia, oraz ci kapłani, któ-
rzy otrzymują od biskupa specjalne upoważnienie do takiej 
czynności34. Surowość Kościoła wobec dokonujących aborcji 
wynika stąd, że dziecko nienarodzone nie ma żadnego prawa 
do własnej obrony. Krzywda wobec dziecka poczętego i jesz-
cze nie narodzonego jest krzywdą wobec kobiety. To przecież 
ona, choćby nawet krzykliwie domagała się prawa do aborcji, 
na istnieniu takiego prawa najbardziej cierpi. Przerywanie cią-
ży jest wystąpieniem przeciw samej istocie kobiecości, która 
całkowicie otwarta jest na macierzyństwo35.

Często zapomina się w argumentacji o wielkiej krzywdzie 
matek, które stały się często obok dziecka poczętego ofiarą do-
konanych aborcji oraz przemysłu aborcyjnego. Okazuje się 
bowiem, że matki po przerwaniu ciąży nigdy nie były szczęśli-
we. Zabieg ten zwłaszcza przy pierwszej ciąży stał się począt-
kiem smutnego pasma chorób i cierpień, często także depresji 
psychicznej36.

Analizując grzech aborcji dodają biskupi, nie można zapomi-
nać o jeszcze jednym dramacie – zbawienia popełniających zło. 
O ile wiele różnych krzywd zostaje przebaczonych w doczesno-
ści, jedyną sprawiedliwym rozwiązaniem sięgającym sprawie-
dliwości wydaje się być Sąd Ostateczny. Wtedy jednak nie bę-
dzie możliwości wynagrodzenia za grzech dzieciobójstwa37. 

34 Zob. J. Mazur, Wezwanie Biskupa Siedleckiego do duchowieństwa 
i wiernych Diecezji Siedleckiej, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie”. Or-
gan Urzędowy Kurii Diecezjalnej (=WDP) 2 (1979), s. 249-252.

35 Zob. S. Nowak, Słowo  Biskupa  Częstochowskiego  na Wielki  Post 
1991 R., CzWD 4-5 (1991), s. 114-118.

36 Zob. H. Gulbinowicz, Odezwa do ludu Bożego ziemi dolnośląskiej, 
WWK 2 (1991), s. 224-226.

37 Zob. J. Michalik, Wokół trzeźwości i prawa do życia skoncentrujmy 
nasze wielkopostne  rozważania  (list  pasterski  na Wielki  Post  1991 R.P), 
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Kościół zatem składa głębokie wyrazy współczucia dla 
wszystkich, którzy popełnili, namawiali albo uczestniczyli 
w grzechu zabicia poczętego dziecka. Biskupi przytaczają sło-
wa ewangelisty Łukasza: „nabierzcie ducha i podnieście gło-
wy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie” (Łk 21, 28). Chry-
stus chce człowiekowi przebaczyć pod warunkiem, że się 
nawróci i postanowi więcej nie grzeszyć38.

W propagowaniu postawy aborcyjnej nie można zapominać 
o pewnej atmosferze, w której się ona dokonuje, a więc o kul-
turze śmierci. Zjawisko to jest określane w „Liście do Rodzin” 
przez Jana Pawła II „cywilizacją śmierci” (LdoR 12)39. 

Głównym jej źródłem jest głęboki kryzys kultury, związany 
z krytyką fundamentów poznania i etyki. Wynika z coraz więk-
szego sceptycyzmu odkrywającego charakter sensu ludzkiego 
życia. Taka postawa wpływa na „przyćmienie” wartości ży-
cia40. Towarzyszy temu atmosfera antynatalistyczna przejawia-
jąca się wokół przyjęcia poczętego dziecka, jego dorastania 
i rozwoju, a także matki, która w oczach pracodawców potrze-
bująca urlopu macierzyńskiego jest nieefektywna. Często usi-
łuje się ośmieszać rodziny wielodzietne i stąd wytwarza się 

„Gorzowskie Wiadomości Kościelne. Organ Urzędowy Kurii Biskupiej” 
(=GWK) 4-5 (1991), s. 142.

38 Zob. tamże.
39 Zob. J. Kupny, Od cywilizacji śmierci do cywilizacji miłości, w: „Vo-

bis episcopus Vobis christianus”. Księga jubileuszowa dedykowana Księ-
dzu Arcybiskupowi Damianowi Zimonowi w dwudziestolecie posługi bisku-
piej w archidiecezji katowickiej oraz w siedemdziesiątą rocznicę Urodzin, 
W. Myszor, A. Malina (red.), Katowice 2004, s. 288-290.

40 Zob. J. Nagórny, Między „kulturą śmierci” a „kulturą życia” – wy-
zwania współczesności, w: Jan Paweł II, „Evangelium vitae”. Tekst  i ko-
mentarze, T. Styczeń, J. Nagórny (red.), Lublin 1999, s. 150-151. 
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niezmiernie szkodliwa atmosfera lęku przed dzieckiem41. Na-
rodzeniu więc nie towarzyszy radość, lecz smutek i trwoga42. 
W takiej kulturze życie jest uznawane za „bezużyteczne lub 
traktowane jako nieznośny ciężar, a w konsekwencji odrzuca-
ne na różne sposoby” (EV 12) lub zredukowanie do „rzeczy” 
czy „materiału”, którymi można swobodnie manipulować43. 
Za to alternatywą dla takiej kultury jest przeakcentowana 
wrażliwość okazywana zwierzętom44.

Przyczyną kultury śmierci jest także egoizm, dla którego 
miara sukcesu jest przedkładana nad dobro drugiego45. Rodzi 
to w mentalności przeciwnej życiu pragnienie ograniczania 
ilości potomstwa, tłumaczone złą sytuacją materialną rodziny 
nawet przeżywającej dobrobyt46. Przejawem egoizmu jest nie-
chęć do rodzin poszukujących mieszkania czy nieżyczliwe 
spoglądania na matki będące w ciąży, proszące o urlop macie-
rzyński a także ośmieszanie rodzin wielodzietnych47. U pod-
staw egoizmu leży niestety przemysł antykoncepcyjny,  

41 Zob. M. Sasinowski, Słowo  Pasterskie  na  Międzynarodowy  Rok 
Dziecka, ŁWD 3 (1979), s. 13-15.

42 Zob. K. Ryczan, Wielkopostne rozważanie o życiu ludzkim, KPD 1-2 
(1996), s. 55.

43 Zob. J. Nagórny, Między  „kulturą  śmierci”  a  „kulturą  życia”…, 
s. 154. 

44 Zob. J. Glemp, O obronie przed ideologią nowego egoizmu. List Pa-
sterski na Wielki Post 1997 r., WAW 1 (1997), s. 34.

45 Zob. J. Paetz, List Pasterski  biskupa  łomżyńskiego  na Wielki Post 
1986 roku, ŁWD 1 (1986), s. 35.

46 Zob. K. Majdański, Chwałą Boga – żyjący człowiek. Wielkopostny 
List  pasterski  Biskupa  Szczecińsko-Kamieńskiego  odczytany  w  czasie 
wszystkich mszy św. w III niedzielę Wielkiego Postu, „Prezbiterium. Pismo 
Urzędowe Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej” (=Prezb) 1-3 (1986), s. 30.

47 Zob. M. Sasinowski, Słowo  Pasterskie  na  Międzynarodowy  Rok 
Dziecka, ŁWD 3 (1979), s. 14.
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proaborcyjny, czy rynek pornograficzny, dla których Kościół 
jest jedynym przeciwnikiem48. Przejawem kultury śmierci nie-
stety są pikiety czy demonstracje ludzi, którzy sprzeciwiają się 
ustawie, chroniącej życie poczętego człowieka, a także publi-
kacje w niektórych pismach, popierających to stanowisko. 
Podmioty i ludzi chroniących życie nienarodzone próbuje się 
porównywać powrotem do ciemnego średniowiecza i oddala-
niem od postępowej Europy49.

Naprzeciw kulturze śmierci wychodzi inna postawa, afir-
macji życia ludzkiego, która przyjmuje każde życie ludzkie. 
Papież w orędziu wielkopostnym z 2004 roku dodaje: 

„«Stawanie się» maluczkimi i «przyjmowanie» maluczkich: to 
dwa wymiary tego samego nauczania, które Pan również w naszych 
czasach kieruje do swoich uczniów. Tylko ten, kto czyni siebie «ma-
luczkim», potrafi przyjąć z miłością «najmniejszych» braci”50. 

Postawa „bycia maluczkim” otwiera człowieka na odnajdy-
wanie Prawdy, której nigdy nie można odłączać od ludzkiego 
życia51. Wzorem postawy „bycia maluczkim” jest postawa 
ewangelicznego Miłosiernego Samarytanina, który może być 
wzorem powinności i troski o życie człowieka52. To Miłosierny 

48 Por. E. Piszcz, List Pasterski Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego 
na Wielki Post Roku Jubileuszowego 1993, WWD 5 (1993), s. 18.

49 Zob. E. Piszcz, List pasterski Biskupa Warmińskiego na Wielki Post, 
WWD 1 (1991), s. 25-27.

50 Jan Paweł II, „A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, Mnie 
przyjmuje”. Orędzie Papieża Jana Pawła II na Wielki Post 2004 r., OR 2 
(2004), nr 2, s. 10.

51 Zob. S. Nowak, Słowo  Biskupa  Częstochowskiego  na Wielki  Post 
1991 R., CzWD 4-5 (1991), s. 116.

52 Zob. Jan Paweł II, „Powołani  do budowania  cywilizacji miłości”. 
Przemówienie do uczestników X Międzynarodowej Konferencji zorganizo-
wanej przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia (25.11.1995), 
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Samarytanin może być wzorem dla np. rodziców, którzy biorą 
na siebie odpowiedzialność za wychowanie rodziny wielo-
dzietnej; dla matek i ojców, dla których najważniejsza nie jest 
kariera, ale troska o przekazanie wartości religijnych swoim 
dzieciom53; a także zachętą dla powstania wielu Domów Sa-
motnej Matki54 i oddania dziecka do adopcji55. Troska o kultu-
rę życia skłania wierzących do podejmowania jego ochrony 
nie tylko we wspólnocie Kościoła w ramach jego zwyczajnej 
i duszpasterskiej misji, w ruchach i instytucjach, ale także po-
winna być przedmiotem troski całej sfery społecznej, a nawet 
politycznej56. Troska ta powinna polegać przede wszystkim na 
osobistym świadectwie chrześcijan, podejmujących wspólny 
wysiłek, tworzących konkretne struktury służące życiu czło-
wieka57. Jedną z inicjatyw, do której zachęcają biskupi polscy, 
jest Dzień Świętości Życia58. 

w: W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, Tarnów 1998 
(=WŻDSA), s. 277.

53 Zob. Jan Paweł II, „A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, 
Mnie przyjmuje”. Orędzie Papieża…, 3.

54 Zob. J. Michalik, List Pasterski na Wielki Post 1994 r. „Nawrócenie 
owocem wiary  i  zwycięstwa  nad  sobą”,  „Kronika Archidiecezji Przemy-
skiej” (=KAP) 2 (1994), s. 177.

55 Zob. K. Ryczan, Wielkopostne rozważanie o życiu ludzkim, KPD 1-2 
(1996), s. 54-56.

56 Zob. Jan Paweł II, „W służbie życiu ludzkiemu”. Przemówienie do 
uczestników Światowego Kongresu Ruchów «Pro vita» (03.10.1995), WŻD-
SA, s. 272. 

57 Zob. I. Mroczkowski, Chrześcijańskie  zasady nowej  kultury  życia. 
O odwagę nowego stylu życia, Jan Paweł II, „Evangelium vitae”. Tekst i ko-
mentarze…, s. 236.

58 Zob. Z. Kamiński, „Wielbi dusza moja Pana” (Łk 1,46). List Paster-
ski  do  doczytania  w  IV  niedzielę  Wielkiego  Postu,  29  marca  1992  roku 
w czasie wszystkich Mszy świętych, Prezb 3 (1992), s. 93.
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Na życie szczególnie nienarodzonego – dodają biskupi – 
trzeba patrzeć w perspektywie wiary nadprzyrodzonej, będącej 
odpowiedzią na objawienie się Boga miłości. Chodzi o doce-
nienie postawy modlitwy. Modlitwa ta ma szczególne zadanie 
w rozkrzewianiu „cywilizacji życia” choćby przez przemianę 
osób w kierunku zmiany prawodawstwa, chroniącego życie 
nie tylko według reguł demokracji większościowej, ale we-
dług zasady poszanowania dla wartości nieprzemijających. 
Modlitwa jest to forma ochrony życia najbardziej prosta i do-
stępna dla wszystkich, a zarazem najbardziej podstawowa. 
Punktem wyjścia modlitwy jest kształtowanie świadomości 
wielkości środków nadprzyrodzonych59. Modlitwa ta powinna 
przenikać cały świat, obejmując rozmaite inicjatywy społecz-
ne oraz codzienną modlitwę indywidualną, może być podjęta 
przez ruchy i stowarzyszenia, rodziny i każdego wierzącego. 
Argumentem potwierdzającym skuteczność modlitwy jest Je-
zus, który pokazuje, iż modlitwa i post są najskuteczniejszą 
bronią w walce z mocami zła (por. Mt 4,1-11). Pan Jezus także 
pouczył apostołów, że niektóre złe duchy wypędza się właśnie 
modlitwą i postem (por. Mk 9,29)60.

Szczególną wartość ma podejmowana przez wierzących 
modlitwa za dzieci nienarodzone61. Przykładem takiej modli-
twy jest „duchowa adopcja”, czyli modlitwa w intencji dziec-
ka zagrożonego zabiciem w łonie matki i za jego rodziców. 
Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu 

59 Zob. A. Derdziuk, Modlitwa jako postawa służenia Ewangelii życia, 
Jan Paweł II, „Evangelium vitae”. Tekst i komentarze…, s. 401. 

60 Zob. tamże, s. 405.
61 Zob. Z. Kamiński, Słowo  Pasterskie  do  doczytania  w  II  niedzielę 

Wielkiego Postu, 24.II.1991., „Prezbiterium”. Pismo Urzędowe Diecezji 
Szczecińsko-Kamieńskiej” 1-2 (1991), s. 47.
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jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w in-
tencji dziecka oraz rodziców.

Pełna poprawna nazwa brzmi: „Duchowa Adopcja Dziecka 
Poczętego Zagrożonego Zagładą”. Nie jest to więc adopcja 
prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodziciel-
skiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka po-
czętego, zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest 
osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wy-
branego przez Boga Dawcę Życia. Trwa przez 9 miesięcy, 
przez okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie ad-
opcyjne poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza62. Ducho-
wa adopcja powstała po objawieniach w Fatimie, stając się od-
powiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, 
pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią 
Jej Niepokalane Serce.

W powyższy sposób można adoptować tylko jedno dziecko 
każdorazowo. Imię adoptowanego dziecka jest człowiekowi 
podejmującego za niego modlitwę nieznane, dopiero w wiecz-
ności człowiek je pozna. Poprzez adopcję Bóg jednak wybiera 
płeć, rasę, narodowość dziecka, mając z pewnością na uwadze 

62 Treść przyrzeczenia jest następująca: „Najświętsza Panno, Bogaro-
dzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem nie-
sienia 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 mie-
sięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe 
i prawe życie po urodzeniu”. Zob. http://www.diecezja.waw.pl/da/przyrz.
html (dostęp: 05.05.2014); http://www. duchowa-adopcja.pl/ (dostęp: 
05.05.2014)
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to, ile modlitwy potrzebne jest konkretnemu dziecku zagrożo-
nemu śmiercią63.

Troska o życie nienarodzone należy do podstawowych za-
dań wpisujących się w misję prorocką nauczania pasterskiego. 
Zadanie to z jednej strony wymaga dobrej znajomości nie tyl-
ko Ewangelii, ale wyczucia atmosfery, dyskusji, która nieraz 
poprzedzona jest wieloma uprzedzeniami wobec Kościoła po-
dejrzewanego o rozgrywanie „własnych interesów” czy nieraz 
„bezlitosność” wobec „bezbronnych kobiet”. Kościół jednak 
nie może prawdy dotyczącej ochrony ludzkiego życia zosta-
wić społeczeństwu. Wyrasta ona bowiem z prawa naturalnego, 
które stoi przed każdym prawem stanowionym. Wpisuje się 
nie tylko w przykazanie piąte Dekalogu: „Nie zabijaj”, ale w 
optykę chrystusowego nauczania, który przypomina: „Za-
prawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z 
tych  braci  moich  najmniejszych,  Mnieście  uczynili”  (Mt 
25,40). Wydaje się, że biskupi w listach wyczuwali dyskusję 
wobec aborcji, głosząc niezmiennie prawdy, za które często 
byli krytykowani. Na pewno trzeba także zaznaczyć dobre ro-
zeznanie pasterzy kwestii medycznych w dyskusji nad argu-
mentacją ochrony życia nienarodzonych, co jeszcze bardziej 
było powodem jasnego i czytelnego przekazu wobec współ-
czesnego świata.

Słowa kluczowe: aborcja, płód ludzki, indykacje, deklara-
cja praw dziecka, modlitwa za dzieci nienarodzone 

63 http://www.pawlowski.dk/duchowosc/duchowa_adopcja/ (dostęp: 
05.05.2014)
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Summary

The article A Concern for Lives of Unborn Children and its 
Argumentation (in Lent Pastoral Letters Written by Polish Bi-
shops in the Years 1979-2005) is an attempt to look at bishops’ 
argumentation put forward in the context of different legal in-
terference aiming at passing the law which will allow people 
to kill unborn children. This argumentation – which should be 
emphasized – was not limited to theological thinking but refer-
red to medical, psychological, legal and even sociological ar-
guments. In this context bishops focus attention on several im-
portant issues. The status of a human embryo, even if it is in 
the state of sustained development, is potentially a human be-
ing. Examinations, especially ultrasound ones, make a lot of 
women accept the gift of life. If it is rejected, it not only harms 
a child but also results in serious consequences, often psycho-
logical ones – the so-called “post-abortion syndrome”, and 
what is more, it brings huge spiritual dissonance which is 
experienced not only by a mother also by people who directly 
contribute to abortion (doctors, parents paying for abortion, 
a husband forcing his wife to have it, etc.). People who per-
form or have an abortion incur excommunication (the so-cal-
led “latae sententiae”) which is to defend those who are the 
most defenceless in a process of abortion – children, whose 
fate is in adults’ hands. This article focuses attention on a very 
important element of “counteracting” abortion – enormous po-
wer of prayer resulting in the birth of many children condem-
ned to abortion.

Keywords: abortion, human foetus, indication, declaration 
of child’s rights, a prayer for unborn children


