
 

Marzec 2020, Mothers Matter: 

 

25 lat Evangelium vitae: Ewangelia życia 

Globalna pandemia Covid-19 jest ostrym przypomnieniem o kruchości ludzkiego życia. Możesz 

przeczytać tutaj przesłanie Ojca Świętego, wskazując na głębokie znaczenie „Ewangelii życia” w 

obecnych okolicznościach.  

Evangelium vitae1, przetłumaczone w języku angielskim na „The Gospel of Life”, to encyklika 

papieska ogłoszona 25 marca 1995 r. Przez papieża Jana Pawła II. Misją MaterCare jest 

prowadzenie pracy w duchu Evangelium vitae, poprzez poprawę życia i zdrowia matek i 

niemowląt zarówno urodzonych, jak i nienarodzonych, poprzez nowe inicjatywy w zakresie 

służby, szkolenia, badań i rzecznictwa, mające na celu zmniejszenie tragicznych poziomów 

aborcji na całym świecie oraz śmiertelność matek i kobiet w okresie okołoporodowym, 

zachorowalność w krajach rozwijających się. 25 rocznica Evangelium vitae na wiele sposobów 

jest również NASZĄ rocznicą zaangażowania w naszą misję.  

Encyklika podkreśla „Niezrównaną wartość osoby ludzkiej”;  

Kościół wie, że ta Ewangelia życia, którą otrzymał od swego Pana, ma głębokie i przekonujące 

echo w sercu każdej osoby - zarówno wierzącej, jak i niewierzącej - ponieważ cudownie spełnia 

wszystkie oczekiwania serca, nieskończenie je przewyższając. Nawet pośród trudności i 

niepewności każda osoba szczerze otwarta na prawdę i dobroć może, dzięki światłu rozumu i 

ukrytemu działaniu łask,i rozpoznać w prawie naturalnym zapisanym w sercu (por. Rz 2, 14-15) 

świętą wartość ludzkiego życia od samego początku do końca, i może potwierdzić prawo 

każdego człowieka do poszanowania tego podstawowego dobra w najwyższym stopniu. Po 

uznaniu tego prawa powstaje każda społeczność ludzka i sama społeczność polityczna. 

 
1 http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html 



I uznaje „nowe zagrożenia dla życia ludzkiego”;  

Sobór Watykański II w fragmencie, który zachowuje dziś swoje znaczenie, zdecydowanie potępił 

szereg przestępstw i ataków na ludzkie życie. Trzydzieści lat później, podejmując słowa Soboru i 

z tą samą mocą powtarzam to potępienie w imieniu całego Kościoła, pewien, że interpretuję 

autentyczne nastroje każdego prawego sumienia: „Cokolwiek jest przeciwne życiu, takie jak 

każdy rodzaj morderstwa, ludobójstwa, aborcji, eutanazji lub umyślnego samozniszczenia, 

wszystko to, co narusza integralność osoby ludzkiej, takie jak okaleczenie, udręki wyrządzane 

ciału lub umysłowi, próbuje zmusić samą wolę; cokolwiek obraża ludzką godność, takie jak 

nieludzkie warunki życia, arbitralne uwięzienie, deportacje, niewolnictwo, prostytucja, sprzedaż 

kobiet i dzieci; a także haniebne warunki pracy, w których ludzie są traktowani jako zwykłe 

instrumenty zysku, a nie jako osoby wolne i odpowiedzialne; wszystkie te rzeczy i inne podobne 

do nich są rzeczywiście nieszczęściami. Zatruwają ludzkie społeczeństwo i wyrządzają więcej 

szkody tym, którzy je praktykują, niż tym, którzy doznają obrażeń. Co więcej, są najwyższą hańbą 

dla Stwórcy”. 

Zapraszamy do przyłączenia się do nas w naszej misji i zaangażowania naszych kompetentnych 

pracowników, aby wspólnie odkryć, w jaki sposób możemy dokonać transformacji niezbędnej 

do ratowania życia matek i ich dzieci. Skontaktuj się z nami przez e-mail: info@matercare.org 

Dowiedz się więcej na www.matercare.org. 

 

Aktualizacja potencjalnych projektów w Ugandzie i Rwandzie: W lutym 2020 r. Mieliśmy 

przyjemność podróżować do Ugandy i Rwandy, aby przeprowadzić ocenę potrzeb dla 

dwóchpotencjalnych nowych projektów. Dyrektorowi medycznemu MaterCare, dr Bogdanowi 

Chazanowi i naszemu kierownikowi projektu Simonowi Walleyowi towarzyszyła Alicia Smith 

podczas dwutygodniowej wędrówki przez Afrykę Wschodnią. Chociaż epidemia COVID-19 

http://www.matercare.org/


rozprzestrzenia się po naszym świecie, nadal staramy się zapewnić bezpieczne dostawy dla 

matek i ich rodzin na całym świecie. Dzieci przychodzą według własnego harmonogramu! 

Wkrótce pełny raport na temat tych projektów. Subskrybuj nasz blog, aby otrzymywać 

najnowsze aktualizacje: https://www.matercare.org/blog  

 

 

 

   

https://www.matercare.org/blog


 

Rok 2019 był rokiem, który koncentrował się na konferencji w Rzymie i oczekiwaniu na nowe 

projekty. 

 

 

https://mailchi.mp/c46eb8eb6521/mothers-matter-

4018553?fbclid=IwAR1fU0BP_IpQYfVxwBBBSc-4CzkVBJ5ZmCEsaS-3h87jfajAcKMtxzy-uu8 


