Însãrcinatã
și fără ajutor?

Te putem ajuta!

SPRIJINIȚI ȘI DVS
PROIECTUL NOSTRU!
* prin donații, sponsorizări
* cu ocazia unui eveniment familial, fie
de bucurie fie de tristețe
* la achiziționarea unui imobil
* prin moștenire testamentară
* fiind naș la botezul unui copil
* rãspândind materialele noastre
* parastas oferit mamelor în nevoie

Ajutorul acordat
mamelor nevoiașe pentru creșterea
copiilor lor reprezintã o faptã
eficientă de ispășire pentru
pãcatul avortului, recomandatã
cu precãdere de cãtre
duhovnici acelor femei care cautã
vindecare post-avort!

Asociația Darul Vieții
Este o organizație privată nonprofit în
apărarea vieții și a familiei după
învățătura Bisericii Catolice prin
formare, slujire și rugăciune, care
trăiește din donații și sponsorizări din
partea unor oameni/instituții de
bunăvoință.
Adresa: Strada Gheorghe Doja Nr.25A
Timișoara
Telefon: 0356445040
Email: darulvietii@yahoo.com

Pentru ca nașterea
copilului să-ți
aducã bucurie
în loc de
îngrijorare!

Care sunt problemele
create de avort?
1. În ciuda legalității avortului totuși o
femeie poate muri din cauza lui și a
complicațiilor ulterioare!

Casa Mater Misericordiae - un adãpost pentru
femei însărcinate la marginea Timișoarei

Ajutãm:
 pe cei mai slabi ai societății noastre
și pe mamele acestora
 femeile însãrcinate care au nevoie
de ajutor
 mame cu copii, cãsãtorite sau
singure
 în situații conflictuale
 oferim hăinuțe, pătuț, cărucioare,
scutece în măsura posibilităților
 oferim adãpost temporar femeilor
însãrcinate care nu sunt acceptate
sau pãrãsite de partenerii sau
familiile lor.
 oferim asistență socială
 cãlãuzã spiritualã/duhovniceascã
în vederea vindecãrii postavort

2. Avortul creeazã probleme fizice: risc mãrit
de cancer mamar, cervical și ovarian;
infertilitate, inflamație pelviană, risc de
avort spontan. În timpul unor sarcini
ulterioare, un avort anterior poate cauza o
naștere prematură, placenta previa,
sarcini extrauterine.
3. Avortul creeazã femeii probleme
emoționale și de comportament! Ele sunt
mai expuse consumului de droguri, alcool,
insomniei, coșmarurilor, dezordinilor de
alimentație, tentativelor de suicid; femeile
au probleme în menținerea și dezvoltarea
relațiilor, singurătate, izolare, frică,
indecizie, pierderea respectului de sine,
dispreț de sine. Medicina cinstită nu
asigurã femeia cã o va feri de pericolul
serios” la adresa sănătății mentale!
4. Avortul este un fel de rasism
îndreptat împotriva fetelor
tinere, a sãracilor, a
anumitor etnii. Copii
înseamnă viitoare forțe

de muncă pentru familie și societate!
5. Avortul a condus la violență crescândă
față de femeia însărcinată!
6. Femeile sunt constrânse de familie, de
partener, angajator, instituțiile de
studii și de către cel care le abuzează
sexual sã recurgã la avort!
7. Avortul este subterfugiul societății care
îi permite sã abandoneze femeia; el
eliberează bărbații de responsabilitatea
față de activitatea lor sexuală!
8. Avortul afectează negativ relațiile
viitoare ale femeii (cu copii, cu un
bãrbat).
9. Avortul distorsioneazã adevãrata
naturã a femeii! Femeia are chemarea
de a dărui și a crește viața!
10. Avortul rănește femeia la nivel spiritual
și o îndepărtează de Dumnezeu.
11.

Avortul creeazã probleme
socialeconomice insurmontabile
în timp, datoritã scãderii
demografice.

