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Zagro enia ycia ludzkiego w jego fazie pocz tkowej 

 
ycie ludzkie jest wi te i nienaruszalne w ka dej chwili jego istnienia, tak e w fazie 

pocz tkowej, która poprzedza narodziny. Cz owiek ju  w onie matki nale y do Boga, bo Ten, 

który wszystko przenika i zna, tworzy go i kszta tuje swoimi r koma, widzi go, gdy jest jeszcze 

ma ym, bezkszta tnym embrionem, i potrafi w nim dostrzec doros ego cz owieka, którym 

stanie si  on w przysz ci i którego dni s  ju  policzone, a powo anie ju  zapisane w ksi dze 

ywota”. 

Jan Pawe  II (Evangelium vitae) 

 

Aborcja jest zagro eniem dla ycia ludzkiego w jego fazie pocz tkowej. 

W wietle wspó czesnej nauki ju  nikt nie mo e mie  w tpliwo ci, e ycie 

ludzkie zaczyna si  w momencie pocz cia. Trzeba ci gle przypomina  s owa 

Jana Paw a II, e przerywanie ci y jest szczególnie odra aj  zbrodni , 

wiadomym i bezpo rednim zabójstwem istoty ludzkiej, najbardziej niewinnej, 

jak  w ogóle mo na sobie wyobrazi  (Encyklika Evangelium Vitae, 58). Ludzie, 

którzy temu zaprzeczaj , s  albo wyj tkowymi ignorantami albo, jak pisze 

Ojciec wi ty – „ich sumienie…nazywaj c z o dobrem, a dobro – z em wesz o 

ju  na drog  niebezpiecznej degeneracji lepoty moralnej” (Encyklika 

Evangelium Vitae, 24). 

Aborcja uderza w moralno  cz owieka, niszczy, rujnuje i degeneruje 

podstawow  komórk  spo eczn  jak  jest rodzina.  

Wa nym przes aniem wielu pielgrzymek Ojca wi tego by a obrona ycia.  

W homilii wyg oszonej w Kaliszu powtarza  za Matk  Teres  „Je eli matce 

wolno zabi  w asne dziecko, có  mo e powstrzyma  ciebie i mnie, by my si  

nawzajem nie pozabijali?”.  I  dramatycznie  wo :  „Naród, który zabija w asne 

dzieci, jest narodem bez przysz ci”. 

Odbieraj c w 1979 r. Pokojow  Nagrod  Nobla, Matka Teresa 

wypowiedzia a znacz ce s owa na temat aborcji. „Aborcja jest najwi kszym 
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zagro eniem dla pokoju w wiecie. Ka de ycie jest yciem Boga w nas. 

Nienarodzone dziecko ma w sobie ycie Boga. Nie mamy adnego prawa, by je 

niszczy , jakichkolwiek u yliby my do tego rodków. (…) Dziecko jest zawsze 

darem Boga (Mi ujcie si , nr 4-2003)”. 

Matka Teresa z Kalkuty uwa a, e: ”Aborcja zabija pokój, mi  i godno  

rodzinn . Dlatego tak wa na jest jednocz ca si a rodzinnej modlitwy. (…) 

Aborcja niszczy, zabija. Ka de dziecko jest stworzone przez Boga i przeznaczone 

do wielkich spraw. Dziecko ma prawo do ycia (Testament Matki Teresy  

z Kalkuty, Verbinum, Warszawa 1998)”. 

 Oprócz aborcji chirurgicznej istnieje równie  aborcja za pomoc  pigu ki 

wczesnoporonnej. Producent pigu ki RU-486 jest kontynuatorem producenta 

cyklonu B, gazu, którym dokonywano ludobójstwa w obozach koncentracyjnych 

III Rzeszy. Pigu ka RU-486 jest rodkiem poronnym. Nie zapobiega ci y, lecz 

niszczy pocz te ycie ludzkie. Aborcja dokonana za pomoc  tej pigu ki zabija 

dziecko do 63. dnia ci y. Dziecku na tym etapie rozwoju bije ju  serce, pracuje 

mózg. Pojawiaj  si  pierwsze odruchy nerwowe, tworz  si  mi nie i szkielet. 

Na twarzy dziecka mo na rozró ni  oczy, uszy, nos i wargi. W przypadku 

aborcji poprzez za ycie RU-486 odpowiedzialno  w wi kszym stopniu 

spoczywa na kobiecie ni  na lekarzu, poza tym kobieta ma kontakt ze zw okami 

dziecka. 

 Innym jeszcze zagro eniem ycia ludzkiego w jego fazie pocz tkowej jest 

wk adka wewn trzmaciczna (tzw. spirala, spr ynka, IUD), która niszczy 

pocz te ycie ludzkie. Wk adka domaciczna nie jest rodkiem 

antykoncepcyjnym poniewa  nie zapobiega pocz ciu, lecz rodkiem 

wczesnoporonnym niszcz cym pocz te ycie ludzkie. 

Aborcja nie tylko niszczy ycie pocz tego dziecka, ale tak e zdrowie  

a czasem ycie matki. Badania naukowe pokazuj , e aborcja nie tylko niszczy 

dziecko, ale pozostawia silne lady w psychice kobiety, jej partnera, a tak e na 

lekarzu i piel gniarce. 
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Innym zagro eniem ycia ludzkiego w jego fazie pocz tkowej jest 

spo ywanie alkoholu przez kobiet  w ci y. Widok pij cej alkohol kobiety 

nikogo dzisiaj nie gorszy. A i nastoletnie dziewcz ta, myl c poj cie wolno ci ze 

„swawol ”, wpisa y alkohol na list  gwarantów „dobrej zabawy”. Czy która   

z nich pij c drinka my li o konsekwencjach jakie z tej decyzji p yn ?  

Z pewno ci  nie, bo gdyby wiedzia a czym jest FAS, picie alkoholu mo e nie 

znalaz oby si  na li cie „tanich b ysków”, zaspakajaj cych w tak destrukcyjny 

sposób potrzeby, tych niedojrza ych spo ecznie i emocjonalnie m odych 

dziewcz t i ch opców.  

Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu dla dziecka rozwijaj cego si  w onie 

matki. Alkohol wraz z predyspozycjami genetycznymi, sposobem od ywiania  

i stylem ycia kobiety, stwarza zawsze ryzyko, e pocz te dziecko, urodzi si   

z FAS (P odowy Zespó  Alkoholowy), lub z innymi, l ejszymi zaburzeniami 

opisywanymi jako: FAE (Alkoholowy Efekt P odowy), czyli mniejsza ilo  

defektów i o mniejszym ci arze jako ciowym, ARBD (Wady Wrodzone 

Spowodowane Alkoholem), lub ARND (Zaburzenie Neurologiczne 

Spowodowane Alkoholem). Ka dy alkohol, niezale nie od tego czy jest to 

czerwone wino, nalewka babuni, ma y drink czy kufelek piwa to alkohol 

etylowy. Nawet tak „bezpieczne” piwa zwane bezalkoholowymi, powstaj   

w wyniku fermentacji i zawieraj  od 0,5 – 1,5%.alkoholu. Alkohol powoduje 

wi cej szkód w rozwijaj cym si  p odzie ni  inne substancje cznie  

z marihuan , heroin  i kokain .  

Najcz ciej spotykane zaburzenia neurologiczne u dzieci cierpi cych na 

FAS polegaj  na upo ledzeniu umys owym (dotyczy to potomstwa od 30 do 

50% kobiet przewlekle nadu ywaj cych alkoholu), obni eniu klasycznego 

ilorazu inteligencji. Efekty mog  by  gro ne lub rednio nasilone i wyra aj  si  

obni eniem ilorazu inteligencji (IQ), zaburzeniami uwagi i zdolno ci uczenia 

si , a  do wad serca, dysfunkcji mózgu i mierci w cznie.  
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Na wiat przychodzi wi cej dzieci z FAS, ni  z Zespo em Downa.  

W USA co roku rodzi si  ponad 5 000 dzieci z FAS. Oko o 35 000 do 50 000 

ma inne zaburzenia alkoholowe. Wi kszo  przypadków pozostaje 

niezdiagnozowana lub zdiagnozowana niew ciwie”. Co trzecia kobieta (33%) 

w wieku prokreacyjnym (18-40 lat) pije alkohol w czasie ci y. Ka da ilo  

alkoholu, nawet lampka wina lub okazjonalnie wypity drink dzia a toksycznie 

na rozwijaj ce si  w onie matki dziecko. Im wi ksza ilo  alkoholu, tym 

wi ksze jest ryzyko powa nych uszkodze . Cz steczki etanolu zawartego  

w alkoholu bez problemu przenikaj  przez ysko i je li kobieta pije alkohol to 

dziecko pije razem z ni . 

 wiadomi ogromu z a, jakie dokonuje si  w wiecie – milionów 

zamachów na ycie cz owieka: aborcji, eutanazji, manipulacji genetycznych  

i dostrzegaj c ró norakie wspó czesne zagro enia ycia cz owieka podejmijmy 

w miar  mo liwo ci codzienn  modlitw . Niech ta modlitwa b dzie nasz  

odpowiedzi  na s owa S ugi Bo ego Jana Paw a II zapisane w encyklice 

„Evangelium vitae”: „Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za ycie, 

przenikaj ca ca y wiat” (EV, nr 100).  

  

Opracowa a: mgr Anna Kowal-S oboda 
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