
Zachęcamy do regularnego korzystania z serwisu  
www.pro-life.pl, gdzie znajdą Państwo aktualności, filmy, 

informacje dotyczące obrony życia człowieka.

„I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzi-
na polska dawała życie, żeby była wierna 
świętemu prawu życia. Jeśli się naruszy 
prawo człowieka do życia w tym momen-
cie, w którym poczyna się on jako człowiek 
pod sercem matki, godzi się pośrednio 
w cały ład moralny, który służy zabezpie-
czeniu nienaruszalnych dóbr człowieka. 
Życie jest pierwszym wśród tych dóbr. Ko-
ściół broni prawa do życia nie tylko z uwa-
gi na majestat Stwórcy, który jest tego ży-
cia pierwszym Dawcą, ale równocześnie ze 
względu na podstawowe dobro człowieka.”

(Nowy Targ, 8 czerwca 1979 r.)

 
„Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać 
– oto zadanie, które Bóg powierza każdemu 
człowiekowi…”

(Evangelium vitae)

 
„Człowiekiem jest również nienarodzo-
ne dziecko: co więcej, Chrystus w sposób 
uprzywilejowany utożsamia się z „naj-
mniejszymi”; jak więc można nie widzieć 
szczególnej Jego obecności w istocie jeszcze 
nie narodzonej, spośród wszystkich istot 
prawdziwie najmniejszej, najsłabszej, po-
zbawionej jakiegokolwiek środka obrony, 
nawet głosu, która nie może protes tować 
przeciw ciosom godzącym w jej najbar-
dziej podstawowe prawa.”

(Rzym, 28 stycznia 1980 r.)

„Stosunek do daru życia jest wykładnikiem 
i podstawowym sprawdzianem auten-
tycznego stosunku człowieka do Boga i do 
człowieka, czyli wykładnikiem i spraw-
dzianem autentycznej religijności i moral-
ności.”

(Częstochowa, 19 czerwca 1983 r.) 

 
 
„Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za 
życie, przenikająca cały świat.”

(Evangelium vitae) 

 
 
„Walczcie, aby każdemu człowiekowi 
przyznano prawo do narodzenia się... Nie 
zniechęcajcie się trudnościami, sprzeciwa-
mi czy niepowodzeniami, jakie możecie 
spotkać na tej drodze. Chodzi o człowie-
ka i nie można w tej sytuacji zamykać się 
w biernej rezygnacji.

Jako Namiestnik Chrystusa, Wcielonego 
Słowa Bożego, mówię Wam: pokładajcie 
wiarę w Bogu, Stworzycielu i Ojcu każdej 
ludzkiej istoty. Ufajcie też człowiekowi, 
stworzonemu na obraz i podobieństwo 
Boże i powołanemu, by być dzieckiem 
Bożym.

W Chrystusie Zmarłym i Zmartwych-
wstałym sprawa człowieka otrzymała już 
swój ostateczny wyrok: ŻYCIE ZWYCIĘŻY 
ŚMIERĆ!”

(Rzym, 26 lutego 1979 r.)

Święty Jan Paweł II 
w obronie życia człowieka


