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Nie będziesz zabijał 

(…) 

Wj 20, 13 
 

 

Katecheza audiowizualna „Skuteczny pro-life” Kaja Godek 

www.natemat.pl 
 
Kiedyś pracowała w korporacji, dzisiaj wychowuje 4-letniego Wojtka – dziecko z zespołem Dow-
na. W wywiadach na pytanie "czy jest szczęśliwa" odpowiada: mam nadzieję, że to widać. Za 
sprawą jednego wystąpienia w Sejmie znalazła się na ustach wszystkich – domagając się pełnego 
zakazu aborcji, nawet w sytuacji, gdy dziecko miałoby być ciężko chore. Kim jest kobieta, która 
z taką mocą przekonuje o szkodliwości aborcji? 
Podczas obrad nad ustawą zaostrzającą przepisy antyaborcyjne została niekwestionowaną 
gwiazdą. Ostatni raz tak skrajne emocje budziła chyba tylko prof. Krystyna Pawłowicz mówiąc 
o związkach partnerskich. Tyle, że posłance PiS zarzucano, że sama męża nie ma, a więc i od 
związków powinna trzymać się daleko. O Kai Godek powiedzieć się tego nie da.  
Jej wystąpienie dotyczyło zmiany przepisów aborcyjnych – tak, by kobiety nie mogły legalnie 
usuwać ciąży, nawet w sytuacji, gdy dziecko miałoby urodzić się ciężko chore. Kaja Godek wie, 
o czym mówi, bo sama urodziła dziecko z zespołem Downa – choć mogła poddać się aborcji. Jak 
jednak zaznacza w wypowiedziach, to nie był żaden bohaterski wyczyn. Kaja mówiła: "Pozosta-
wienie przy życiu chorego dziecka pokazuje się czasem jako heroiczną decyzję, tymczasem to jest 
normalne zachowanie normalnego rodzica. Kilka osób, z którymi rozmawiałam po programie 
mówiło mi potem, że to na nich zrobiło wrażenie. Świat w którym żyjemy jest naprawdę prze-
dziwny, skoro normalność tak ludzi porusza...". 
Kaja Godek rozpoznawalna stała się po występie w programie Tomasza Lisa w TVP2. Brała tam 
udział w dyskusji na temat aborcji. W przeciwieństwie do wielu osób o podobnych jej poglądach, 
członkini Fundacji Pro – Prawo do Życia wypowiada się na ten temat spokojnie. W programie Lisa 
chciała przede wszystkim przełamać schemat w myśleniu o rodzicach niepełnosprawnych dzieci – 
jakoby marzyli oni o tym, by swoje dzieci zabijać, że żałują ich narodzin. To niewątpliwie Kai Go-
dek się udaje, bo w wywiadach wielokrotnie opowiadała ona jak dużym szczęściem jest dla niej 
Wojtek. Opowiadając o swojej ciąży w wywiadzie dla portalu "Idziemy" i związanych z nią zagro-
żeniach przyznała, że chciała mieć zdrowe dziecko. W opisie swojego bloga w naTemat Godek 
zaznacza, że Wojtek jest "ślicznym i mądrym chłopcem". W małżeństwie i jako matka dwójki 
dzieci jest szczęśliwa – choć często nie jest jej łatwo wychowywać chłopca z zespołem Downa. 
Choć wymaga więcej troski niż zdrowe dzieci, to jednak jego miłość rekompensuje ten trud z na-
wiązką. Nie wyobrażam sobie życia bez niego. (...) Nie będę mówić, że wychowywanie takiego 
dziecka to sielanka. Każdy wolałby przecież mieć zdrowe dzieci. Jednak przyjęcie na świat dziecka 
z ZD nie niszczy życia rodzinnego. Wręcz przeciwnie. My naprawdę jesteśmy szczęśliwi i nie wy-
obrażam sobie, że ktoś mógłby nam to szczęście odebrać. Dlaczego Kaja Godek zdecydowała się 
tak aktywnie walczyć o zakaz aborcji? Jak nam mówi: - Wynika to z oburzenia na to, że można 
potraktować dziecko w ten sposób, że odbiera się mu ochronę jego życia. 
- Często się łapię na myśli, że wystarczyłaby chwila mojej głupoty, jakieś poważniejsze załamanie 
i mojego syna by dziś nie było. Oburza mnie też, że zabija się takie dzieci, bo są właśnie takie. To 
tak jakby powiedzieć rodzicom dzieci z zespołem Downa: wasze dzieci są tak okropne, że trzeba 
pozwolić na ich zabijanie - wyjaśnia działaczka, która w Fundacji Pro działa bardzo aktywnie. Za-
chęca do udziału w marszach proliferów, udziela wielu wywiadów, jest współautorką wspomnia-
nego projektu zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych – i jako współautorka występowała 
w Sejmie.  
Godek przekonuje do kilku rzeczy – przede wszystkim do tego, że aborcja to zabijanie dzieci. Ko-
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17.30 adoracja Najśw. 
Sakramentu (kaplica) 

18.30 Eucharystia (kaplica) 
19.15 spotkanie modlitew-
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http://natemat.pl/t/381,aborcja
http://www.idziemy.com.pl/spoleczenstwo/dziecko-to-nie-produkt/1/
http://kajagodek.natemat.pl/
http://natemat.pl/t/801,sejm


Animatorzy diakonii 

Alicja Smalarz 
diakonia adoracyjna 

Marta Fortuniak 
diakonia prorocka 

Jacek Fura 
diakonia modlitwy wstawien-

niczej i uwolnienia 

vacat 
diakonia nauczania 

Jolanta Skotnicka 
diakonia uwielbienia 

Ewa Kruczek 
diakonia miłosierdzia 

Karolina Kołodziej 
diakonia wprowadzająca 

dla kobiet 

Dariusz Hołysz 
diakonia wprowadzająca 

dla mężczyzn 

Wiesława Mac 
diakonia organizacyjna 

Daniel Chmiel 
diakonia porządkowa 

Paweł Wiśniowski 
diakonia techniczna 

Klaudia Winiarska 
diakonia medialna 

Maria Bassara 
diakonia modlitwy 

osłonowej 

Paweł Kobosz 
diakonia modlitwy 

w nagłych potrzebach 

Maria Hubert 
diakonia modlitwy 

za kapłanów 

Marek Wiśniewski 
diakonia liturgiczna 

Joanna Groszek 
diakonia ewangelizacyjna 

Maciej Mierzejewski 
diakonia prowadzenia 

spotkań 

 

 

Modlitwy wstawiennicze 
odbywają się we wtorki 
o 17.45 – zgłoszenia  

e-mailem lub telefonicznie 

 

niec, kropka. Nie "usuwanie płodów" czy cokolwiek innego, tylko właśnie zabijanie dzieci. Na 
argumenty, że płód to jeszcze nie dziecko, Godek odpowiada krewko: według Europejskiego Try-
bunału Sprawiedliwości dziecko to człowiek w okresie od poczęcia do śmierci i "prawo do życia 
nie może być niczym warunkowane" – jak mówiła w wywiadzie dla Frondy. Drugim koronnym jej 
argumentem jest to, że choroba – szczególnie zespół Downa – to nie jest dramat, który 
unieszczęśliwia. Wszystkie dzieci zasługują na to, żeby się urodzić, bo każdy ma prawo do życia. A 
jeśli choroba dziecka ma oznaczać, że trzeba będzie się nim ciągle zajmować, pomagać – to pań-
stwo powinno pomóc takiej rodzinie, a nie usuwać dziecko. 
fragment artykułu z www.natemat.pl 

 

Słowo Boże do medytacji 
 śr. – Mt 11, 28-30 Chrystus pokrzepia utrudzonych 

 czw. – Mt 11, 11-15 Nie ma większego człowieka od Jana Chrzciciela 

 pt .– Mt 11, 16-19 Ci, którzy odrzucili Jana Chrzciciela, nie przyjmą Chrystusa 

 sob. – Mt 17, 10-13 Eliasz już przyszedł, a nie poznali go 

 niedz. – J 1, 6-8.19-28 Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa 

 pn. – Mt 21, 23-27 Skąd pochodził chrzest Janowy 

 wt. – Mt 21, 28-32 Grzesznicy uwierzyli Janowi 
 

Intencje do modlitwy 
 W intencji Ojca Świętego Franciszka o światło Ducha Świętego i siły fizyczne po-

trzebne do prowadzenia Kościoła, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Bene-
dykta XVI i ks. bpa Jana. W intencji wszystkich kapłanów posługujących w Odno-
wie w naszej Diecezji. O moc Ducha Świętego i światłe oczy serca. 

 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, chęć służby i ochronę przed 
zniechęceniem. 

 O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin                            
i bliskich. W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 

 O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia i dobre owoce ewangeliza-
cji prowadzonej przez Wspólnotę i Fundację Charismata (katechezy audiowizual-
ne, portal Żywa Wiara, Festiwal Wiary). 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 W intencji Światowych Dni Młodzieży. 
 

Ogłoszenia 
1. W dniu 14 grudnia 2014 r. o godz. 17.00 (niedziela) zapraszamy na Mszę Świętą Wspól-

notową z Adoracją Najświętszego Sakramentu. 

2. 31 grudnia 2014 r. zapraszamy wszystkich na zabawę sylwestrową w Winnicy Maria Anna 
w Wyżnem. Sylwester rozpocznie się Mszą św. na zakończeniu roku o godz. 18.00 w Ta-
borze, a rozpoczęcie imprezy o godz. 20.00 (przejazd do Winnicy własnym transportem). 
Koszt: 70 zł/osoba dorosła, dzieci od 6-12 lat - 30 zł, dzieci do lat 5 – gratis. Liczymy na 
Waszą pomoc przy organizacji. Będą potrzebne: ciasta, sałatki, przekąski, itp.:) Osoby 
chętne na Sylwestra, a mające trudną sytuację finansową, mogą zgłaszać się w celu uzy-
skania wsparcia pieniężnego. 

3. 1 stycznia 2015 r. o godz. 13.00 zapraszamy na Mszę św. na rozpoczęcie Nowego Roku 
2015 (miejsce: Tabor). 

 

Redaktor biuletynu: Edyta Fortuniak  Biuletyn przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego  

 telefon Wspólnoty i pogotowie modlitewne:  884.31.51.51   e-mail: odnowa@miriam.rzeszow.pl  

 www.miriam.rzeszow.pl  www.facebook.com/miriam.rzeszow  

           

Jeśli chcesz przekazać darowiznę, ofiarę lub dziesięcinę możesz to zrobić na rzecz Fundacji, która działa przy naszej Wspólnocie 

Fundacja „Charismata” im. św. Pawła Apostoła, ul. Osmeckiego 9/1, 35-506 Rzeszów  

 Bank Spółdzielczy w Jarosławiu oddział Rzeszów, nr konta: 91 9096 0004 2012 0064 7957 0002  

 W tytule przelewu należy wpisać: „Na cele statutowe”  

http://www.fronda.pl/a/godek-dla-frondapl-o-zmuszaniu-kobiet-do-rodzenia-porod-to-po-prostu-nastepstwo-zajscia-w-ciaze,30885.html
http://www.natemat.pl/

