
Nasza wiara głosi, że życie

ludzkie jest święte. Jesteśmy

stworzeni na obraz i

podobieństwo Boga.

Nowoczesna nauka mówi nam,

że nasze życie jest nieustającym

procesem rozwojowym od 

momentu poczęcia do naturalnej

śmierci. Jeżeli mamy zbudować

naprawdę sprawiedliwe i 

humanitarne społeczeństwo, to

musimy w pełni uznać wartość

daru życia. Papież Benedykt

XVI jasno stwierdza: 

„ Podstawowe prawo człowieka,

prawo z którego wynikają

wszystkie inne prawa to prawo

do życia”.

Wielu nie uznaje świętości życia

każdego człowieka, propaguje

lub usprawiedliwia aborcję,

popiera eutanazję, klonowanie

człowieka i niszczenie ludzkich

embrionów w imię nauki. Być

może, nie widzą oni obrazu

Boga w każdym człowieku, czy

też nie wiedzą że są naukowe

dowody na to, kiedy zaczyna się

nowe życie, lub też nie zdają

sobie sprawy, że Powszechna

Deklaracja Praw Człowieka

stwierdza, że „każdy człowiek

ma prawo do życia, wolności i

bezpieczeństwa swej osoby”.

Życie
jest

cenne

Prawa
człowieka
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Spójrz na ultradźwiękowy obraz dziecka w

łonie matki. Weź na ręce noworodka. Poczuj

pierwsze ruchy nowego życia, a zrozumiesz, że

nikt nie ma prawa uznać, że życie nawet na-

jsłabszej istoty ludzkiej jest pozbawione

wartości. Mimo to aborcja odbiera życie 

milionom istnień ludzkich. W tych warunkach

musimy być świadkami na rzecz życia, iść za

najgłębszym wołaniem ludzkiego serca i

tworzyć podstawy prawdziwie sprawiedliwej

społeczności.

Jako Rycerze Kolumba jesteśmy powołani, aby

przeciwstawiać się kulturze śmierci. Mamy

obowiązek walczyć o ochronę życia w każdym

stadium jego rozwoju i budować kulturę życia.

Spełniamy ten obowiązek poprzez

propagowanie ochrony

życia,

wspieranie pregnancy centers (domów matki

samotnej), propagowanie adopcji zamiast aborcji

i edukowanie społeczeństwa na temat

konieczności obrony życia najsłabszych. Na

całym świecie odczuwane są efekty naszej dzi-

ałalności.

Powiedziano, że „kobieta zasługuje na coś

więcej niż aborcję”. W pełni się z tym zgadzamy.

Rycerze Kolumba odgrywają zasadniczą rolę

wśród ruchów obrony życia. Staramy się z

miłością i współczuciem zarówno otoczyć

opieką kobiety, których okoliczności 

doprowadziły do decyzji o przerwaniu ciąży, jak

i bronić bezbronnych nienarodzonych dzieci w

naszym społeczeństwie. Jesteśmy za życiem 

i za kobietą.

Budujmy kulturę życia! Włącz się w obronę życia.
To co zrobimy, lub to czego nie zrobimy, w sprawie aborcji, eutanazji, klonowania ludzi i

badań na embrionach ludzkich będzie miało wpływ na życie wielu przyszłych pokoleń.

Przyłącz się do akcji budowania kultury, która ceni życie ludzkie w każdym stadium jego

rozwoju. Odwiedź www.kofc.org.

1. Zostań wolontariuszem 
Poświęcając swój czas, możesz uratować
życie ludzkie. Skontaktuj się z lokalnym 
pro-life pregnancy center (najbliższym
domem matki samotnej), aby dowiedzieć
się jak możesz pomóc kobietom, aby 
zrezygnowały z aborcji i wybrały życie.
Możesz również pomóc kobietom, które są
zranione fizycznie i psychicznie po 
dokonanej aborcji.  

2. Włącz się w edukację
Staraj się dokształcać innych, którzy być
może nie rozumieją na czym polega świętość
życia, lub też sam poszukaj więcej informacji,
aby móc lepiej świadczyć na korzyść życia.

3. Występuj w obronie życia
Włącz się w starania, aby zmienić prawo i aby
zmienić ludzkie serca. Wspieraj Komitet ds.
Obrony Życia swojej Rady. Załóż grupę
obrony życia przy parafii. Porozum się z 
Biurem ds. Ochrony Życia swojej diecezji,
aby dowiedzieć się o aktualnych 
wydarzeniach. Napisz, lub nawet spotkaj się z
przedstawicielami swojego regionu, a także
przedstawicielami krajowymi, aby domagać
się ustawodawstwa chroniącego życie.

Stań w obronie życia
Najwyższy Rycerz Carl Anderson
powiedział: „Zasada działania Rycerzy
Kolumba jest prosta: mamy zdobywać
wiedzę, angażować się w akcje i
stawać w obronie życia!” Odwiedź
www.kofc.org

4. Wspieraj finansowo
Wszelkie datki, od ciebie i od twojej Rady mają 
wielkie znaczenie dla działalności organizacji 
zajmujących się obroną życia. Skontaktuj się z 
najbliższym crisis pregnancy center (domem 
matki samotnej)  i zorganizuj zbiórki pieniędzy, 
aby zapewnić kobietom w ciąży opiekę 
medyczną, poradnictwo i podstawową 
wyprawkę dla noworodka.

5. Módl się
Modlitwa powinna towarzyszyć wszelkiej dzi-
ałalności w obronie życia. Módl się samotnie i z
rodziną. Każda Rada Rycerzy Kolumba
powinna włączyć modlitwy w intencji obrony
życia w program swoich zebrań i brać udział w
obchodach Dnia Dziecka Nienarodzonego 
przypadającego w święto Zwiastowania.


