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Kopia stópek 11 tygodniowego
nienarodzonego dziecka w skali 1:1
Dziewiêæ pierwszych miesiêcy ¿ycia cz³owieka
Dzieñ 1 ¯ycie cz³owieka zaczyna siê w momencie poczêcia. W tej chwili zostaj¹
okreœlone takie cechy dziecka, jak: p³eæ, kolor oczu, w³osów i skóry, tendencja do wysokiego
lub niskiego wzrostu, krzepkie zdrowie lub sk³onnoœæ do pewnych chorób.
Dzieñ 21 Zaczyna biæ serce dziecka, kszta³tuje siê mózg.
Tydzieñ 6 Tworzy siê szkielet dziecka. Funkcjonuj¹ ju¿ nerki, p³uca, w¹troba i serce.
Rejestruje siê ju¿ fale elektromagnetyczne wysy³ane przez mózg cz³owieka.
Tydzieñ 9 Dziecko odczuwa ból ju¿ niemal ca³¹ powierzchni¹ cia³a. Reaguje na ból jak
doros³y cz³owiek - odsuwa siê od Ÿród³a bólu, przesuwa w ty³, gwa³townie rusza rêkami
i nogami, wykrzywia twarz.
Tydzieñ 10 Dzia³aj¹ wszystkie organy. Ukszta³towa³y siê nó¿ki i r¹czki. Na palcach r¹k
wykszta³ci³y siê linie papilarne. Dziecko reaguje na bodŸce zewnêtrzne, odczuwa ból.
Dalszy rozwój polega jedynie na doskonaleniu pracy istniej¹cych ju¿ narz¹dów i wzroœcie
cz³owieka.
Tydzieñ 12 Dziecko potrafi podkurczaæ nogi, obracaæ stopy i prostowaæ palce u nóg,
zaciskaæ pi¹stkê, marszczyæ brwi. Wykazuje w swoim zachowaniu i budowie indywidualne
cechy; odczuwa i reaguje na stany emocjonalne matki. Funkcjonuj¹ ju¿ wszystkie narz¹dy:
i tak np. w¹troba wytwarza ¿ó³æ, trzustka - insulinê, a przysadka mózgowa - hormon
wzrostu. Dziecko osi¹ga oko³o 9 cm wzrostu i 30 g wagi.
Tydzieñ 16 Dziecko wykonuje ok. 20 tysiêcy ruchów w ci¹gu dnia, które mo¿na
zaklasyfikowaæ do kilkunastu schematów ruchowych. Serce przepompowuje dziennie
ok. 30 litrów krwi. Dziecko jest ju¿ wra¿liwe na smak wód p³odowych. Im s³odsze wody,
tym dziecko wolniej je po³yka, dok³adniej smakuj¹c, a jego serce bije szybciej.
Tydzieñ 17 Dziecko æwiczy ruchy ss¹ce warg.
Tydzieñ 20 Dziecko nabywa umiejêtnoœci funkcjonowania w dwóch stanach: czuwania
i snu. Matka mo¿e stwierdziæ, ¿e dziecko œpi, ma czkawkê, kopie czy przeci¹ga siê
po spaniu.
Tydzieñ 24 Miêdzy 70 tysi¹cami komórek tkanki mózgowej
wielkoœci ³epka od szpilki istnieje 124 miliony po³¹czeñ. Oko³o 50
proc. dzieci w tej fazie rozwoju reaguje na silny dŸwiêk opóŸnion¹
reakcj¹ przestrachu.
Tydzieñ 26 Przedwczeœnie urodzone dziecko jest ju¿ w stanie
prze¿yæ. Reaguje wzmo¿onymi ruchami na nag³e oœwietlenie
brzucha matki.
Tydzieñ 40 Rodzi siê dziecko - po 9 miesi¹cach ¿ycia w ³onie
matki, osi¹gn¹wszy ciê¿ar cia³a oko³o 3500 g i wzrost oko³o 54 cm.
Opracowa³a: dr nauk med. Józefa Deszczowa
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Ewangelia wg Œw. Jana (12,20-33)

Wœród tych, którzy przybyli, aby oddaæ pok³on /Bogu/ w czasie œwiêta, byli te¿
niektórzy Grecy. Oni wiêc przyst¹pili do Filipa, pochodz¹cego z Betsaidy
Galilejskiej, i prosili go mówi¹c: Panie, chcemy ujrzeæ Jezusa. Filip poszed³
i powiedzia³ Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus
da³ im tak¹ odpowiedŸ: Nadesz³a godzina, aby zosta³ uwielbiony Syn Cz³owieczy.
Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam: Je¿eli ziarno pszenicy wpad³szy w ziemiê
nie obumrze, zostanie tylko samo, ale je¿eli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto
kocha swoje ¿ycie, traci je, a kto nienawidzi swego ¿ycia na tym œwiecie, zachowa
je na ¿ycie wieczne. A kto by chcia³ Mi s³u¿yæ, niech idzie na Mn¹, a gdzie Ja
jestem, tam bêdzie i mój s³uga. A jeœli ktoœ Mi s³u¿y, uczci go mój Ojciec. Teraz
dusza moja dozna³a lêku i có¿ mam powiedzieæ? Ojcze, wybaw Mnie od tej
godziny. Nie, w³aœnie dlatego przyszed³em na tê godzinê. Ojcze, ws³aw Twoje imiê.
Wtem rozleg³ siê g³os z nieba: Ju¿ ws³awi³em i jeszcze ws³awiê. T³um stoj¹cy /to/
us³ysza³ i mówi³: Zagrzmia³o! Inni mówili: Anio³ przemówi³ do Niego. Na to rzek³
Jezus: G³os ten rozleg³ siê nie ze wzglêdu na Mnie, ale ze wzglêdu na was. Teraz
odbywa siê s¹d nad tym œwiatem. Teraz w³adca tego œwiata zostanie precz
wyrzucony. A Ja, gdy zostanê nad ziemiê wywy¿szony, przyci¹gnê wszystkich
do siebie. To powiedzia³ zaznaczaj¹c, jak¹ œmierci¹ mia³ umrzeæ.

* * * * * * * * * * * *
S£U¯YÆ BOGU I LUDZIOM
Dzisiejszy œwiat zdominowany jest przez sukces.
Jest on niczym sprê¿yna napêdzaj¹ca ¿ycie i nasz¹
codziennoœæ. Nieraz za wszelk¹ cenê d¹¿ymy,
by osi¹gn¹æ sukces. Szkoda tylko, ¿e czêsto
dokonuje siê to kosztem drugiego cz³owieka.
W swojej szkole ¿ycia Mistrz z Nazaretu akcentuje
nie sukces, lecz ofiarê. Ofiara jest niczym
ewangeliczne ziarno, które obumieraj¹c, przynosi
plon i po¿ytek. Chrystus ukrzy¿owany uczy nas, czym jest ofiara dla drugiego cz³owieka.
Tê lekcjê zapocz¹tkowuje w Wieczerniku. Zaprasza nas do tego, by swoje ¿ycie ofiarowaæ
innym.
Dlaczego Bóg oczekuje od nas ofiary? I to ofiary nie z tego, co posiadamy, czym
dysponujemy, ale ofiary z naszego serca. Istotê ofiary okreœla dar dla drugiego. Cz³owiek,
zamiast koncentrowaæ siê na sobie i ¿yæ dla siebie – do czego nieustannie wzywa nas œwiat
nastawiony na konsumpcjê – decyduje siê na to, aby ¿yæ, cierpieæ i umieraæ za kogoœ.
I wtedy ten, kogo kocha, jest dla niego wa¿niejszy ni¿ on sam.
,,Nikt nie ma wiêkszej mi³oœci od tej, gdy ktoœ ¿ycie swoje oddaje za przyjació³ swoich”
(J 15, 13). S³u¿ba Bogu i ludziom jest ofiar¹ mi³¹ Panu, poniewa¿ wtedy nasze serce staje
siê podobne do Jego Serca.
Pan Jezus, cierpi¹c i umieraj¹c za nas, uczy nas ofiary. Owej ewangelicznej tajemnicy
obumieraj¹cego ziarna. Abyœmy pamiêtali, czym jest ofiara, swoj¹ ofiarê ¿ycia utrwali³
pod znakami Chleba i Wina. Zadanie ucznia Chrystusa to s³u¿yæ i ofiarowaæ siê drugiemu
w darze serca. Eucharystia zapala nas do tego, aby z gotowoœci¹ i oddaniem s³u¿yæ Bogu
i bliŸnim.
(przedruk za „Dzieñ Pañski”)

* * * * * * * * * * * *

Nie ma wiêkszej si³y ni¿ prawdziwa mi³oœæ.
(Seneka)
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Naukowcy, lekarze o pocz¹tku ¿ycia cz³owieka
„Cz³owiek jest ju¿ cz³owiekiem od momentu, gdy mêski plemnik zap³odni ¿eñsk¹
komórkê jajow¹.”
prof. dr hab. med. E. Blechschmidt, dyrektor Instytutu Anatomii Uniwersytetu w Getyndze, Niemcy

„Komórkê jajow¹ od momentu zap³odnienia nazywamy zarodkiem, ale nie ulega
w¹tpliwoœci, ¿e jest to cz³owiek.”
prof. dr hab. med. B. Chazan, specjalista krajowy w dziedzinie po³o¿nictwa i ginekologii, Warszawa

„Szacunek dla nowego ¿ycia od samego poczêcia i uznanie dziecka za partnera
w dialogu s¹ bardzo wa¿ne. Ten dialog rozpoczyna siê w momencie poczêcia.”
prof. dr hab. P. G. Fedor -Freybergh, psycholog, Sztokholm

„Od momentu poczêcia istnieje ¿ywa istota. Nienarodzone dziecko jest osob¹.”
prof. dr med. A. Ingelman-Sunberg, kierownik Kliniki Ginekologii i Po³o¿nictwa w Sztokholmie

„¯ywot cz³owieka rozpoczyna siê w momencie poczêcia, to jest zap³odnienia i koñczy
siê w momencie œmierci.”
prof. zw. dr hab. med. R. Klimek, cz³onek Królewskiego Towarzystwa Lekarskiego w Londynie

„Dziêki nadzwyczajnemu postêpowi techniki wtargnêliœmy do prywatnego ¿ycia p³odu.
Przyjêcie za pewnik faktu, ¿e po zap³odnieniu powsta³a nowa istota ludzka, nie jest ju¿
spraw¹ upodobañ czy opinii. Ludzka natura tej istoty od chwili poczêcia do staroœci nie jest
metafizycznym twierdzeniem, z którym mo¿na siê spieraæ, ale zwyk³ym faktem
doœwiadczalnym.”
prof. dr med. J. Lejeune, kierownik Katedry Genetyki na Uniwersytecie im. R. Descartesa w Pary¿u

„Po³¹czenie komórki jajowej i plemnika, czyli gamety matczynej i ojcowskiej daje
pocz¹tek odrêbnemu ¿yciu. W wyniku zap³odnienia powstaje w pe³ni genetycznie
uformowany nowy cz³owiek, którego rozwój dokonuje siê w czasie ¿ycia ludzkiego.
Tak wiêc embrion, p³ód, noworodek, niemowlê, dziecko, doros³y, starzec to okreœlenia
poszczególnych biologicznych etapów rozwoju zawsze tego samego cz³owieka.”
dr n. med. A. Marcinek, dyrektor Szpitala Po³o¿niczo–Ginekologicznego im. R. Czerwiakowskiego w Krakowie

„Z naukowego punktu widzenia poprawne jest stwierdzenie, ¿e pojedyncze ludzkie
¿ycie zaczyna siê w momencie poczêcia.”
prof. M. Matthews-Roth, Uniwersytet Harvarda, USA

„¯ycie cz³owieka nie zaczyna siê z chwil¹ narodzin, ale od momentu poczêcia.”
prof. dr hab. n. med. J. Roszkowski, cz³onek-wspó³zalo¿yciel Miêdzynarodowego Towarzystwa
Ginekologicznego, cz³onek Rady Naukowej Instytutu Matki i Dziecka

„W œwietle obecnej wiedzy nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e ¿ycie cz³owieka zostaje
zapocz¹tkowane w nastêpstwie po³¹czenia siê dwu komórek rozrodczych – gamet –
¿eñskiej i mêskiej w postaæ komórki macierzystej zwanej zygot¹, która od tej chwili
zaczyna ¿yæ w³asnym rytmem.”
prof. dr hab. med. M. Rybakowa, Komitet Rozwoju Cz³owieka Wydzia³u Nauk Med. PAN Warszawa-Kraków

„Po zap³odnieniu, to jest zespoleniu siê j¹dra komórki jajowej z j¹drem plemnika
(co nastêpuje w jajowodzie, blisko jego ujœcia od strony jajnika) powstaje ca³kowicie nowa,
odbiegaj¹ca od genotypów rodzicielskich, odrêbna jakoœæ genetyczna – nowa osoba
ludzka. Zestaw jej genów w komórkach somatycznych nie ulegnie ju¿ zmianie do koñca
¿ycia.”
prof. dr hab. B. Suszka, biolog, pracownik naukowy PAN, Poznañ

„Rozwój cz³owieka zaczyna siê od po³¹czenia dwu komórek – gamety ¿eñskiej, czyli
komórki jajowej (oocytu), i gamety mêskiej – plemnika, w akcji zap³odnienia.”
prof. dr hab. med. M. Troszyñski, ginekolog-po³o¿nik, Warszawa

Zestawi³a: dr Krystyna Cygorijni

* * * * * * * * * * * *
„Broniæ ¿ycia i umacniaæ je, czciæ je i kochaæ – oto zadanie,
które Bóg powierza ka¿demu cz³owiekowi…”
(Evangelium vitae)
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête:

00

00

00

00

00

w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18
00
00
w dni powszednie: 7 , 18

00

Inne nabo¿eñstwa:
s
Modlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego
dnia o godz. 1700
s
Adoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy œw. o godz. 700 prowadzona przez
Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
s
W ka¿dy wtorek od godz. 1700 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
prowadzona przez Ruch Rodzin Nazaretañskich
s
Wspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne
w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 1800 w sali na zapleczu koœcio³a.
s
W ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 1600 - osoby korzystaj¹ce z pomocy
Parafialnego Zespo³u Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich
darczyñców i sponsorów.
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 1700

* * * * *

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. Prze¿ywamy Wielki Post. Zbli¿a siê czas œmierci Chrystusa. Ostatnie
rozmowy, ostatnie wyjaœnienia, ostatnie zachêty i ostrze¿enia. Chrystus
mówi o uwielbieniu, ale wie, ¿e dla Niego oznacza to œmieræ. Nie mówi
jednak o niej wprost, ale jest pe³en lêku. Chrystus z tych ostatnich dni
przed œmierci¹ jest nam niezwykle bliski. ¯y³ jak my, cierpia³ jak my
i umiera³ jak my. Tylko dzie³o, jakiego dokona³, przekracza nasz¹ miarê.
2. Jutro, w poniedzia³ek 26 marca, obchodzimy uroczystoœæ
Zwiastowania Pañskiego. Zosta³a ona w tym roku przeniesiona na 26
marca (zwykle jest 25 marca) z racji dzisiejszej wielkopostnej niedzieli.
Uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego celebrujemy w Koœciele jako
Dzieñ Œwiêtoœci ¯ycia oraz Dzieñ Duchowej Adopcji Dziecka Poczêtego.
W³¹czmy siê w to dzie³o modlitwy i troski o ¿ycie. Msze Œwiête o godzinie
700 i 1800 - na Mszy œw. o godz. 1800 przyjêcie Duchowej Adopcji Dziecka
Poczêtego.
3. Za tydzieñ Niedziela Palmowa, rozpoczynaj¹ca uroczyste obchody
Wielkiego Tygodnia. Na wszystkich Mszach Œwiêtych b³ogos³awieñstwo
palm.
Wasz Proboszcz
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