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Jan Paweł II – obrońca prawa do życia nienarodzonych, świętości życia od poczęcia:1

Człowiek jest powołany do pełni życia, która przekracza znacznie wymiary jego 
ziemskiego bytowania, ponieważ polega na uczestnictwie w życiu samego Boga.

Wzniosłość tego nadprzyrodzonego powołania ukazuje wielkość i ogromną wartość 
ludzkiego życia także w jego fazie doczesnej. Życie w czasie jest bowiem podstawowym 
warunkiem, początkowym etapem i integralną częścią całego i niepodzielnego procesu 
ludzkiej egzystencji.

[…] Mimo wszelkich trudności i niepewności każdy człowiek szczerze otwarty na 
prawdę i dobro może dzięki światłu rozumu i pod wpływem tajemniczego działania łaski 
rozpoznać w prawie naturalnym wypisanym w sercu (por. Rz 2, 14-15) świętość ludzkiego 
życia od poczęcia aż do kresu oraz dojść do przekonania, że każda ludzka istota ma prawo 
oczekiwać absolutnego poszanowania tego swojego podstawowego dobra. Uznanie tego 
prawa stanowi fundament współżycia między ludźmi oraz istnienia wspólnoty politycznej.

Obrońcami i rzecznikami tego prawa powinni być w sposób szczególny wierzący 
w Chrystusa, świadomi wspaniałej prawdy przypomnianej przez Sobór Watykański     II  : 
„Syn Boży przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem”. W tym 
zbawczym wydarzeniu objawia się bowiem ludzkości nie tylko bezgraniczna miłość Boga, 
który „tak (...) umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał” (J 3, 16), ale także 
nieporównywalna wartość każdej osoby.

1 Encyklika Evangelium Vitae (25 marca 1995 r.) o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego, Wprowadzenie, 2
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https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=271
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=342
http://ptm.rel.pl/czytelnia/dokumenty/dokumenty-soborowe/sobor-watykanski-ii/141-konstytucja-duszpasterska-o-kosciele-w-swiecie-wspolczesnym-gaudium-et-spes.html
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Ronald Reagan, Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki
proklamował 17 stycznia 1988 r. Narodowym Dniem świętości Życia Ludzkiego

Ameryka obdarowała świat ogromnym darem, darem, który uporządkował 
nagromadzoną mądrość płynącą z wieków eksperymentów z samorządnością, darem, który 
w sposób nieodwracalny zmienił przyszłość ludzkości. Dar nasz ma znaczenie podwójne: 
z jednej strony jako deklaracja, że zasadniczą zasadą wszelkiego sprawiedliwego prawa są 
nadane przez Boga niezbywalne prawa, jakie posiada każda istota ludzka oraz z drugiej 
strony jako przykład determinacji, aby zabezpieczyć te prawa i bronić ich przez generacje 
na przekór wszelkim wyzwaniom.

[…] Jednym z tych niezbywalnych praw, jak to krasomówczo zapewnia Deklaracja 
Niepodległości, jest prawo do życia.

[…] Mówi się nam, że mamy się nie mieszać do aborcji. Mówi się nam, że nie 
możemy “narzucać naszej moralności” zarówno tym, którzy chcą uczestniczyć w odbieraniu
życia niemowlętom przed narodzeniom, jak i tym, którzy chcą pozwolić na to. Jakoś jednak 
nikt nie nazywa “narzucaniem moralności” zabraniania odbierania życia ludziom po 
narodzeniu. Mówi się nam także, że istnieje “prawo” przerywania życia nienarodzonych 
dzieci, ale jakoś nikt nie potrafi wyjaśnić jak takie prawo może istnieć w jawnej 
sprzeczności z fundamentalnym prawem do życia przysługującym każdej osobie. To prawo 
do życia przysługuje na równi dzieciom w łonach, dzieciom kalekim od urodzenia jak 
i starcom, czy niedołężnym.

[…] Wszelkie dowody medyczne i naukowe coraz mocniej potwierdzają, że dziecko 
przed narodzeniem posiada podstawowe atrybuty osoby ludzkiej, że jest ono faktycznie 
osobą.

[…] Teraz przeto ja, Ronald Reagan, Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, na 
podstawie autorytetu przypadającego mi z mocy Konstytucji oraz prawa Stanów 
Zjednoczonych, niniejszym proklamuję i deklaruję niezbywalne człowieczeństwo każdego 
Amerykanina od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci oraz także proklamuję, 
decyduję i deklaruję, że zadbam o to, aby Konstytucja oraz prawa Stanów Zjednoczonych 
były wiernie egzekwowane dla ochrony amerykańskich nienarodzonych dzieci. Dla tego 
aktu, który jak szczerze wierzę, jest aktem sprawiedliwości gwarantowanej przez 
Konstytucję, wołam o rozważny osąd ludzkości i o miłosierną łaskę Wszechmocnego Boga.
Ogłaszam także niedzielę 17 stycznia 1988 roku, Narodowym Dniem Świętości Życia 
Ludzkiego. Wzywam obywateli tego błogosławionego kraju, aby zbierali się tego dnia 
w domach i miejscach kultu, aby złożyć dziękczynienie za dar życia, którym się cieszą i aby
ponownie potwierdzić ich przywiązanie do godności każdej istoty ludzkiej i świętości 
każdego życia ludzkiego.
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https://archiwalna.pro-life.pl/wp-content/uploads/2015/10/proklamacja-ronalda-reagana.pdf
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╬
Dr Bernard Nathanson to amerykański ginekolog, aborcjonista odpowiedzialny za 

śmierć kilkudziesięciu tysięcy poczętych dzieci, w tym własnych. W jego życiu nastąpiła 
przemiana, kiedy uświadomił sobie, że zabicie dziecka w łonie matki jest takim samym 
zabójstwem, jak zabicie żywego. Z aborcjonisty stał się antyaborcjonistą, propagatorem 
cywilizacji życia. W grudniu 1996 roku został katolikiem.

dr Bernard Nathanson w programie dyskusyjnym brytyjskiej telewizji „After Dark (Po zmroku)” w 1997 r.; foto: Open Media Ltd.

Oto co dr Nathanson mówi o aborcji w USA2:

„[...] Pozwólcie, że na moment cofnę się do lat sześćdziesiątych i wytłumaczę,
w jaki sposób mała, rewolucyjna grupa (było nas zaledwie kilku) wywróciła do góry 
nogami prawo dotyczące aborcji w Stanach Zjednoczonych.

Jedna z naszych podstawowych taktyk prowadziła do tego, aby zdobyć dla siebie 
ludzi mediów. Okazało się to bardzo łatwe, ponieważ w tamtych czasach media były 
zdominowane przez bardzo młodych ludzi o nastawieniu radykalnym i feministycznym.

Innym, bardzo istotnym elementem naszej taktyki, było fabrykowanie danych 
statystycznych w oparciu o rzekome badania opinii publicznej; mieliśmy bardzo nas 
wspierającego specjalistę statystyka, który podawał nam całkowicie nieprawdziwe dane, np.

2 Wypowiedź pochodzi z książki „Prof. Bernard Nathanson w Polsce. Świadek życia", Wydawnictwa Sióstr 
Loretanek, Warszawa 2004; zobacz też: „An   Ex-Abortionist     speaks  ”
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https://www.catholicnewsagency.com/resource/55401/an-ex-abortionist-speaks
https://www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/to-byl-najwiekszy-blad-mojego-zycia-ostrzegam-was/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bernard_Nathanson
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ile kobiet umiera rocznie wskutek nielegalnej aborcji, albo ile nielegalnych aborcji dokonuje
się w ciągu roku. Podawał np., że rocznie na skutek nielegalnej aborcji umiera 10 tys. 
kobiet. Jak się potem dowiedzieliśmy, prawdziwa liczba wynosiła 200 - 300 osób. Podawał 
też, że rocznie dokonuje się w USA około l mln nielegalnych aborcji. Tymczasem 
rzeczywista liczba to mniej więcej 150 tys.

Przez ciągłe powtarzanie tych nieprawdziwych danych i nagłaśnianie sztucznie 
opracowanych statystyk udało nam się w końcu przekonać społeczeństwo, by uwierzyło 
w podawane przez nas liczby. To chyba Hitler powiedział, że wielkie kłamstwo jest bardzo 
efektywne; a to niewątpliwie było wielkie kłamstwo. [...]

Byliśmy rewolucyjną grupą. Wykorzystując ducha buntu przeciwko wszystkim 
autorytetom lat sześćdziesiątych, w ciągu pięciu lat z pomocą pieniędzy i przy współpracy 
ze środkami masowego przekazu, wywróciliśmy do góry nogami prawo dotyczące aborcji 
w Stanach Zjednoczonych. [...]

Od czasu gdy stałem się obrońcą życia, media me chcą mnie słuchać ani widzieć 
i systematycznie krytykują filmy, które stworzyłem, a także książki, które napisałem. Nawet
gdy Radio Maryja transmitowało również na teren Stanów Zjednoczonych moją konferencję
prasową, został wyłączony satelita, który nadaje do USA. [...]

Ostatnio politycy w Kongresie USA byli wystarczająco odważni, aby głosować 
przeciwko tzw. aborcji poprzez częściowy poród. Jest to technika stosowana między 
dwudziestym szóstym a trzydziestym tygodniem ciąży. W tej procedurze rozrywa się 
pęcherz płodowy, rozszerza szyjkę macicy i chwyta dziecko za nóżki. W zasadzie płód jest 
częściowo urodzony, tylko główka jest jeszcze uwięziona, ponieważ nie ma odpowiedniego 
rozwarcia i jest za duża, żeby przejść przez drogi rodne, zwłaszcza w tych warunkach. 
Przykłada się więc do tyłu główki dziecka ostry instrument i wbija się go w mózg. Potem 
tkanka mózgu zostaje wyssana, czaszka zapada się i rodzone są resztki główki. Na skutek 
mojego upierania się i nacisku, politycy, tak jak i media, zaczęli nazywać to po imieniu, już 
nie słowem aborcja, tylko jako częściowy poród. Oczywiście to nie jest aborcja; jest to 
niewątpliwie dzieciobójstwo, zabijanie nowo narodzonego dziecka. Nic dziwnego, że 
satelita zawiódł, bo nie chcieli usłyszeć jeszcze raz, co o tym myślę. [...]”

Dr Bernard Nathanson zrealizował w 1984 roku 
dokumentalny film wideo o aborcji “Niemy krzyk” 
(The Silent Scream) [28:39]. Według niego jest to 
pierwszy film pokazujący przebieg aborcji oglądany na 
monitorze aparatu USG. Przedstawia on zabieg zabicia 
12 tygodniowego nienarodzonego dziecka. Na ekranie 
widać płód cierpi, ucieka przed narzędziem lekarskim, 
krzyczy z bólu i strachu.
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https://www.rodzice.pl/rozwoj-plodu/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemy_krzyk_(film_1984)
https://www.youtube.com/watch?v=gON-8PP6zgQ,%2028:39
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Dr Bernard Nathanson zrealizował w 1987 roku drugi 
dokumentalny film wideo o aborcji “Zaćmienie 
rozumu” (Eclipse of Reason) [27:00], który jest 
uzupełnieniem filmu „Niemy krzyk”.

Dr Bernard Nathanson jest również autorem dwóch książek: „Aborting America” (1979) 
oraz „The Hand of God” (1996). Ta ostatnia została wydana po polsku pt. „Ręka Boga” (1997) oraz 
„Dłoń Boga” (2000).

Doktor gościł w Polsce w październiku 1996 r. na zaproszenie Radia Maryja.

Podczas konferencji prasowej w Galerii Porczyńskich w Warszawie

Jako pokłosie pobytu dr. Nathansona w Polsce powstała książka "Prof. Bernard 
Nathanson w Polsce. Świadek życia", wydana nakładem Wydawnictwa Sióstr Loretanek, 
Warszawa 2004. Fundacja Lux Veritatis zrobiła przejmujący film dokumentalny o nim:

1. Bernard Nathanson w Polsce   cz. 1/5 (9:50)

2. Bernard Nathanson w Polsce   cz. 2/5 (9:50)
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemy_krzyk_(film_1984)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemy_krzyk_(film_1984)
https://www.poczytaj.pl/ksiazka/dlon-boga-bernard-n-nathanson,1468
https://www.youtube.com/watch?v=KaF8CJrtt_Y
https://www.youtube.com/watch?v=XNJmGNA6sY8
http://www.luxveritatis.pl/
https://sklep.loretanki.pl/
https://www.radiomaryja.pl/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_nff8I2FVnI
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3. Bernard Nathanson w Polsce   cz. 3/5 (9:53)

4. Bernard Nathanson w Polsce   cz. 4/5 (9:48)

5. Bernard Nathanson w Polsce   cz. 5/5 (9:11)

Na portalu „Radia Maryja” opublikowano też artykuł Ewy H. Kowalewskiej pt. „To 
był największy błąd mojego życia… Ostrzegam was”.
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https://www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/to-byl-najwiekszy-blad-mojego-zycia-ostrzegam-was/
https://www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/to-byl-najwiekszy-blad-mojego-zycia-ostrzegam-was/
https://www.youtube.com/watch?v=b4e25UjitAw
https://www.youtube.com/watch?v=q01Ky2adP6c
https://www.youtube.com/watch?v=zLeN-iJXIHQ
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