


I TY ZOSTAŃ 
OBROŃCĄ ŻYCIA!

DODAJ SWÓJ E-MAIL DO 
BAZY OBROŃCÓW ŻYCIA

Przesłanie, które właśnie trzymasz w ręku powstało z doświadczeń 
młodych obrońców życia człowieka, zgromadzonych wokół Bractwa 
Małych Stópek. Poprzez konkretne inicjatywy ratujemy wspólnie 
życie najsłabszych, a dziś chcemy podzielić się z Tobą swoimi 
pomysłami jak i Ty, w swojej codzienności, możesz podejmować 
skuteczne działanie pro-life. Mamy nadzieję, że z nich skorzystasz
 i wspólnie ocalimy wiele istnień ludzkich! 

•  DODAJ SWÓJ E-MAIL DO BAZY OBROŃCÓW ŻYCIA
•  DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKu
•  NOŚ „MAŁE STÓPKI”
•  MIEJ „DZIECKO” W KIESZENI
•  WGRAJ FILM PRO-LIFE NA SWÓJ TELEFON
•  ZOSTAW SWOJĄ INTENCJĘ „W OKNIE ŻYCIA”
•  PODEJMIJ MODLITWĘ „DLA ORŁÓW”
•  WSPIERAJ FUNDACJĘ MAŁYCH STÓPEK

To najprostszy, a zarazem jeden z najskuteczniejszych narzędzi 
w obronie życia. Już teraz możesz dołączyć do grona osób gotowych 
wspierać i podejmować odpowiednie inicjatywy dla ratowania 
najsłabszych. To właśnie Bractwo Małych Stópek zrzesza tych, 
których łączy uznanie wartości życia ludzkiego od poczęcia 
aż do naturalnej śmierci. Określenie ,,małych stópek" pochodzi 
od naszego symbolu -  dziewięciomilimetrowego znaczka - 
przedstawiającego stópki 11-tygodniowego nienarodzonego dziecka, 
który nosimy przypięty na ubraniu. 
Aby dołączyć do grona kilku tysięcy osób, które mają realny 
wpływ na losy zagrożonych istnień ludzkich, wypełnij formularz 
dostępny na stronie:
www.dlazycia.info lub www.fundacjamalychstopek.pl 

Pamiętaj
Razem możemy znacznie więcej!



DOŁĄCZ DO NAS
NA FACEBOOKu!

Profil „Bractwo Małych Stópek” na FaceBook’u to coś więcej 
niż kanał informacyjny. Proponujemy Ci formację i zaproszenie 
do internetowego działania. Po co? Każdemu obrońcy życia 
jest potrzebna formacja, dzięki której będzie znał wartość sprawy, 
o którą walczy. Jest to konieczne, aby dysponować wieloma 
argumentami, pozwalającymi skutecznie działać. 
Codzienny dostęp do aktualności ze świata pro-life to również 
doskonała okazja, aby Twój głos usłyszały miliony. Wybieramy 
za Ciebie najważniejsze inicjatywy godne poparcia w Polsce 
i na świecie. Wspólnie odpowiadamy na zagrożenia sygnalizowane 
w mediach. Mówimy jednym głosem w sondażach i debatach 
internetowych. Stanowimy wspólnie silny front w obronie 
najsłabszych. 

Życie – LUBIĘ TO!



Ten niepozorny znaczek stópek 11-tygodniowego nienarodzonego 
dziecka w skali 1:1 jest mocno przemawiającą wizualizacją życia 
człowieka w okresie prenatalnym. Z pewnością wiele osób, 
widząc ten symbol przypięty do Twojego ubrania, zapyta Cię: 
„co on oznacza?”.

„Małe Stópki” to znak rozpoznawczy obrońców życia człowieka na 
całym świecie. Pomaga on uzmysłowić sobie jak wygląda człowiek 
na początku swojego istnienia. Znamy konkretne przypadki, 
gdy widok tych maleńkich stópek nie jeden raz odwiódł młodą mamę 
od zamiaru dokonania aborcji.

Oto jedna z wielu ,,stópkowych”  historii:
„Te stópki uratowały życie dziecka mojej wnuczki” - powiedziała 
z uśmiechem starsza kobieta. „Przewidywałam, że jest w ciąży. 
Jej zachowanie na to wskazywało. Jak później się dowiedziałam 
nosiła się z zamiarem, by zrobić coś złego. Bałam się, że wszystko 
popsuję, nie wiedziałam jak mam z nią rozmawiać i co mam zrobić. 
Wtedy przypomniałam sobie, że w torebce mam znaczek stópek 
i pokazałam go wnuczce. Momentalnie rozpłakała się i powiedziała 
mi o ciąży. Na początku wszyscy byliśmy w szoku, ale teraz to już się 
cieszymy i wspólnie czekamy na narodziny.”

Maleńka Ania doczekała swoich narodzin dzięki swojej prababci, 
która zaopatrzyła się w kolejne stópki i nadal nosi je w torebce.

I TY URATUJ „MAŁE STÓPKI”
Wystarczy 30 zł, aby otrzymać aż 10 sztuk przypinek-stópek i zostać 
sponsorem kolejnych 10 egzemplarzy tej broszury. Aby tego dokonać 
przekaż powyższą kwotę na konto Fundacji Małych Stópek 
nr konta: 13  2030   0045   1110   0000   0231   0120
tytułem przelewu: „DAROWIZNA STÓPKI +  adres, na który ma 
być nadana przesyłka”. 



MIEJ DZIECKO
W KIESZENI

Tak, tak! Dziecko, a konkretnie małego Jasia – dokładny 
model 10-tygodniowego nienarodzonego człowieka, którego 
wielkość ciemieniowo-siedzeniowa (od główki do pośladków) 
wynosi 5 cm. Wyraźnie widać na nim wykształcone nóżki i rączki, 
a nawet paluszki, z których jeden jest w ustach dzieciątka w geście 
ssania. To nie żaden symbol, ale wierny obraz potwierdzony 
przez badania naukowe. 
Niemal każdy, kto weźmie do ręki „Jasia”, zmienia diametralnie 
swoje zdanie na temat życia płodowego człowieka. To prawdziwa 
„broń dużego kalibru” w rękach obrońców życia. Model robi 
ogromne wrażenie, szczególnie na dziewczętach, bo jak się okazuje, 
wciąż wśród młodzieży jest zbyt mała świadomość tego jak wygląda 
człowiek już we wczesnym stadium ciąży.

Oto jeden z przykładów:
„W 2 klasie szkoły średniej, podczas zajęć nt. wartości życia, 
rozdaliśmy młodzieży modele Jasia. Każdy z uczniów mógł się 
mu dokładnie przyjrzeć z bliska. Zauważyłem, że jedna z dziewcząt 
od początku lekcji była bardzo smutna. Po zajęciach, gdy uczniowie 
wyszli z klasy, podeszła do prowadzącego i z płaczem 
oznajmiła, że poważnie myślała o aborcji, ale teraz wie, 
że tego nie może zrobić. Była bowiem...w 10 tygodniu ciąży.”                                                

Adrian, wolontariusz Fundacji Małych Stópek

Pomyśl ile istnień ludzkich i Ty możesz uratować, pokazując taki 
model koledze, koleżance, może przyszłemu tacie lub mamie!

Twoje 25 zł przekazane na konto Fundacji Małych Stópek wyposaża 
Cię w aż 5 modeli „Jasiów”. Jednocześnie stajesz się sponsorem 
kolejnych 5 egzemplarzy tej broszury.
nr konta: 13   2030   0045   111 0   0000   0231   0120 
tytuł przelewu: „DAROWIZNA JAŚ +  adres, na który ma być 
nadana przesyłka”



WGRAJ FILM PRO-LIFE
NA SWÓJ TLEFON

Możliwość odgrywania filmów istnieje dziś w niemal każdym 
telefonie. Dźwięk i obraz mają niesamowity wpływ na wyobraźnię 
każdego człowieka. Zobacz jak film z USG wgrany na telefon 
współpracującego z Fundacją Małych Stópek nauczyciela 
uratował w sierpniu 2012 roku ludzkie życie: 
„Nieoczekiwanie zadzwoniła do mnie Asia - moja była uczennica. 
Powiedziała z troską, że jej koleżanka jest w pierwszych tygodniach 
ciąży, chce dokonać aborcji i usilnie poszukuje tabletek 
wczesnoporonnych. Zapytałem czy jej koleżanka byłaby gotowa 
spotkać się ze mną i porozmawiać. Odpowiedziała, że nie wchodzi 
to w rachubę. Zaproponowałem więc spotkanie „przypadkowe”, 
zainscenizowane w centrum handlowym. Tak też się stało. 
W umówionym miejscu „przypadkiem” na siebie wpadliśmy. 
Asia przywitała mnie i spytała mnie co u mnie słychać. 
Opowiedziałem o przygotowaniach do Marszu dla Życia, w których 
aktualnie uczestniczę, i o mojej radości z faktu, że wkrótce zostanę 
ojcem chrzestnym. Mówiąc o mojej przyszłej chrześnicy, pochwaliłem 
się filmem USG z 12 tygodnia ciąży, którego miałem w telefonie 
komórkowym. Na filmie widać ruchy dziecka i słychać bicie jego 
serduszka. Na twarzy tej koleżanki było widać ogromne poruszenie. 
Moja była uczennica z radością zachwycała się tym co zobaczyła, 
a jej koleżanka wyglądała jak skamieniała. Żegnając się z nimi 
wręczyłem im model Jasia. Po trzech dniach zadzwoniła do mnie 
Asia. Powiedziała mi, że jej koleżanka już nie mówi o pigułkach, 
ale martwi się teraz, co to będzie jak urodzi dziecko. Natychmiast 
zaoferowałem swoją pomoc i podziękowałem za tę wyjątkową 
postawę, dzięki której wspólnie udało się nam uratować życie.”

Jakie to uczucie uratować komuś życie? Możesz go doświadczyć 
posługując się tak mocnym argumentem jakim jest autentyczny film 
z USG w Twoim telefonie. Znajdziesz go na naszej stronie 
www.dlazycia.info w zakładce BMS TV. Pobierz plik i wgraj 
na swój aparat już dziś. 



Proszę w in
tencji p

ewnego 

dziecka, k
tóre zagrożone 

jest a
borcją. 

Jest wiele sytuacji, w których życie człowieka staje w obliczu 
zagrożenia. Może mieć to związek z aborcją, ale nie zawsze. 
W obliczu chorób, wypadków czy innych zdarzeń losowych, 
dotykających nas lub naszych bliskich, czujemy się najczęściej 
bezradni. Szczególnie w takich sytuacjach, jako osoby wierzące, 
potrzebujemy pomocy Pana Boga i innych ludzi. 
Jezus powiedział do swoich uczniów, którzy nieraz bywali bezradni 
w trudnych sytuacjach: ,,są takie złe dychy, które można pokonać 
tylko modlitwą i postem”. W odpowiedzi na to wezwanie powstało 
Modlitewne Okno Życia działające na Facebook i na stronie 
www.dlazycia.info. Tam możesz  pozostawić w formie intencji 
modlitewnej wszystkie trudne sprawy. Twoja prośba „popłynie” 
między innymi do ponad 60 zgromadzeń zakonnych w Polsce, 
w których każda z powierzonych przez Ciebie próśb zostanie 
omodlona i przedstawiona Bogu.

ZOSTAW SWOJĄ INTENCJĘ
W „OKNIE ŻYCIA”



PODEJMIJ MODLITWĘ 
„DLA ORŁÓW”

Dziewięć miesięcy codziennej 
modlitwy jedną dziesiątką różańca 
świętego oraz podjęte dobrowolne 
wyrzeczenie,  to wyzwanie   dla 
d u c h o w y c h  „ t w a r d z i e l i ”.  
Ten rodzaj modlitwy w intencji 
nieznanego, nienarodzonego 
dziecka, zagrożonego aborcją lub 
innymi niebezpieczeństwami, 
choc iażby  wyn ika jącymi  z  
uwarunkowań zdrowotnych,  
nazywany jest Duchową Adopcją 
Dziecka Poczętego.  W ten 
sposób uratowane zostało już nie 
jedno poczęte życie, a wiele osób 
może cieszyć się upragnionym 
darem rodzicielstwa. 

O t o  j e d n a  z  h i s t o r i i :
„Biorąc czynny udział w organizacji 
Marszu dla Życia postanowiłem, 
że wszelkie trudy i wysiłek z tym 
związany ofiaruję w intencji mojej 
siostry, która od wielu lat nie mogła 
zajść w ciążę. Za każdym razem, 
gdy ogarniało mnie zmęczenie 
i zniechęcenie przypominałem sobie 
moją intencję i wtedy natychmiast 
nabierałem siły do dalszej pracy. 
Marsz odbył się 28 marca, tego dnia 
podjąłem również Duchową Adopcję 
Dziecka Poczętego w tej intencji. Po 
pewnym czasie ku mojemu ogromnemu 
zdziwieniu i wielkiej radości siostra 
oznajmiła mi, że jest w ciąży. Wiem, 
że nie jest przypadkiem również
 to, że termin porodu wypadł na koniec 
grudnia, czyli dokładnie 9 miesięcy 
po Marszu dla Życia. Doświadczyłem 
mocy tej niezwykłej modlitwy, a teraz 
moja siostra i cała rodzina cieszy się 
z narodzin Natalki.”

Tomek, wolontariusz Fundacji Małych 
Stópek

Najświętsza Panno, Bogarodzico 
Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, 
wiedziony(a) pragnieniem niesienia 
pomocy w obronie nienarodzonych, 
(ja, .............................................) 
postanawiam mocno i przyrzekam, że od 
dnia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  b iorę  w 
duchową adopcję jedno dziecko, 
którego imię Bogu jest wiadome, 
aby przez 9 miesięcy każdego dnia 
modlić się o uratowanie jego życia 
oraz o sprawiedliwe i prawe życie 
po urodzeniu.

Postanawiam:

•  odmówić codzienną modlitwę w intencji 
nienarodzonego
•  codziennie odmówić jedną tajemnicę
 różańca
•  przyjąć nadto (nieobowiązkowo)
 postanowienia

Panie Jezu za wstawiennictwem 
Twojej Matki Maryi, która urodziła 
Cię z miłością oraz za wstawiennictwem 
świętego Józefa, Człowieka Zawierzenia, 
który opiekował się Tobą po urodzeniu, 
p r o s z ę  C i ę  w  i n t e n c j i  t e g o  
nienarodzonego dziecka które znajduje 
się w niebezpieczeństwie zagłady i które 
duchowo adoptowałem(am). Proszę, daj 
r o d z i c o m  t e g o  d z i e c k a  m i ł o ś ć  
i odwagę, aby zachowali je przy życiu, 
które Ty sam mu przeznaczyłeś.
                                                        Amen.

Formuła przyrzeczenia 
Duchowej Adopcji

Modlitwa 
Duchowej Adopcji



WSPIERAJ FUNDACJĘ
MAŁYCH STÓPEK

PRZEKAŻ TĘ BROSZURĘ DALEJ

Fundacja Małych Stópek jest niezależną i samodzielną organizacją 
powstałą dzięki ludziom, którym bliska jest idea obrony życia 
człowieka, poszanowania jego wartości oraz godności jego 
przekazywania. Skupia ludzi, którzy od wielu lat aktywnie angażują 
się w inicjatywy pro-life, nie tylko na terenie naszego kraju, ale 
również poza jego granicami.

Misją fundacji jest ochrona każdego nienarodzonego dziecka, 
bez względu na warunki i okoliczności w jakich się poczęło 
oraz promocja odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Podejmujemy wiele inicjatyw pro-life, a jedną z nich jest wydanie tej 
broszury w ilości 30 000 egzemplarzy. Każda sztuka to konkretny 
przepis jak zostać prawdziwie zaangażowanym obrońcą 
najsłabszych. Dokonując przelewu opatrzonego tytułem 
„DAROWIZNA BROSZURA” bezpośrednio zapraszasz kolejne 
osoby do działań pro-life, gdyż za te pieniądze my wydrukujemy i 
rozdysponujemy kolejne egzemplarze owej broszury.

Każda przekazana na rzecz Fundacji złotówka ma ogromną wartość. 
Pomaga nam w organizacji Marszów dla Życia 
i wystaw, wspiera potrzebujące matki, 
uświadamia młodzież i kształci dorosłych. 
nr konta: 
13   2030   0045   111 0   0000   0231   0120 

Skorzystanie przez Ciebie choćby z jednego 
z podsuniętych tu sposobów działań 
pro-life znacznie wzmacnia tworzoną
przez nas pokojową „Armię Życia”.


