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Katekizam Katoličke Crkve o pobačaju
2270 Ljudski život mora biti cijenjen i štićen bez ograničenja od
časa začeća. Ljudskom biću moraju od prvog časa postojanja biti
priznata osobna prava, među kojima je i nepovredivo pravo svakog
nedužnog bića na život.
2271 Već od prvog stoljeća Crkva je isticala moralnu zloću svakog
izazvanog pobačaja. Taj se nauk nije mijenjao. Ostaje nepromjenjiv.
Izravni pobačaj, što znači pobačaj koji je željen bilo kao cilj bilo kao
sredstvo, teško se protivi ćudorednom zakonu.
Ne ubij dijete pobačajem niti ga pogubljuj nakon rođenja.
Bog, Gospodar života, povjerio je ljudima uzvišenu zadaću održavati
život, i tu dužnost moraju vršiti na način dostojan čovjeka. Stoga
život, jednom začet treba najbrižnije štititi; pobačaj i čedomorstvo
užasni su zločini.
2272 Formalna suradnja u vršenju pobačaja teški je grijeh. Crkva taj
prijestup protiv ljudskoga života kažnjava zakonskom kaznom
izopćenja. Tko sudjeluje u vršenju pobačaja, upada, ako dođe do
učinka, u izopćenje unaprijed izrečeno samim time što je učinio

prijestup i pod uvjetima koje Kanonsko pravo predviđa. Crkva time
ne kani suziti područje milosrđa. Ona iznosi na vidjelo težinu
počinjenoga zločina, nenadoknadivu štetu učinjenu nevinom biću,
njegovim roditeljima i cijelome društvu.
POSVETNA MOLITVA MARIJI –
MAJCI ŽIVOTA
O Marijo, zvijezdo novog svijeta, Majko živih, povjeravamo ti pitanje
života; pogledaj, o Majko, beskrajan broj djece kojima je zabranjeno
roditi se, siromaha kojima je onemogućeno živjeti, ljudi i žena žrtva
nečovječnog nasilja, starih i bolesnih ubijenih ravnodušnošću ili
lažnim sažaljenjem. Učini da oni koji vjeruju u Tvoga Sina znaju
smjelo i s ljubavlju navijestiti ljudima našega vremena Evanđelje
života. Isprosi im milost da ga prime kao uvijek novi dar, radost da
ga sa zahvalnošću slave kroz čitav svoj život i hrabrost da za nj
svjedoče djelotvornom upornošću, da bi izgradili zajedno sa svim
ljudima dobre volje civilizaciju istine i ljubavi, na hvalu i slavu Boga
stvoritelja i ljubitelja života. Amen.
(iz enciklike Evanđelje života pape Ivana Pavla II.)

Pomoć trudnici u Đakovu da u svakoj, pa i najtežoj
situaciji, s radošću i ljubavlju prihvati svako svoje dijete
pruža katolički svećenik (Tel. 031 802 300) i katolička
redovnica (Tel. 031 801 261) sa suradnicima.
Može se nazvati u svako vrijeme ili ponedjeljkom od: 16,30
do 17,30 sati ili po ljetnom računanju vremena od 17,00 do
18,00 sati na broj: 099 564 5259
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