
»Livet är en dyrbar gåva. 
Denna övertygelse har inspirerat kristna under alla 
tider att värna om samhällets svagaste medlemmar.«    

att vårda livet. herdabrev från de nordiska katolska biskoparna



kyrkans övertygelse om alla människors 

okränkbarhet. genom att delta i 

samhällsdebatter om aktuella, viktiga 

livsfrågor vill vi vara en ständig 

påminnelse om att vi alla är 

menade ända från livets 

början och skapade 

med ett syfte och 
i oändlig kärlek

ibland har man funderingar eller frågor och 

vet inte riktigt vart man skall vända sig. 

om du har en fråga eller vill ha 

någon att tala med när det gäller 

områden som fosterdiagnostik, 

abort eller livets slutskede, 

eller helt enkelt vill veta 

mer om kyrkans 

människosyn, 
kontakta oss 
 

katolska kyrkans lä
ra om liv

sfrågor 

genom en omfattande hemsida och 

en stor m
ängd tryckt m

aterial.

beställ e
lle

r la
dda ned 

vårt m
aterial gratis på

www.respektliv
et.nu 

om aktuella
 händelser o

ch debatter som 

rör li
vsfrågor o

ch människovärde. 

varje v
ecka ger vi ut ett 

elektroniskt nyhetsbrev – 

sveriges enda i sitt slag. på 

www.respektliv
et.nu kan 

du anmäla dig för 

prenumeration

Hur har 
utvecklingen 
blivit i länder 
där man infört 

dödshjälp? 
 

Kan genetisk
manipulation av

embryon vara
acceptabel i
vissa fall?

 Är det 
önskvärt att 

fosterdiagnostiken 
blir allt mer 

avancerad och 
utbredd?

 Är surrogat-
moderskap en 

bra lösning för par 
som inte kan 

få barn?

info@respektlivet.nu www.respektlivet.nu

va d  g ö r 
respekt

?



Livets söndag   
firas den tredje advent. 
Katolska kyrkan uppmärksammar 
då vårt kristna ansvar att alltid 
främja människolivets okränkbarhet.

Genom gåvor och den kollekt som samlas 
in till LIVETS FOND på livets söndag har Respekt 
delat ut över 4 miljoner kr sedan 2002. 

Fonden stöder organisationer, föreningar och 
privata initiativ – i Sverige och utomlands – som 
hjälper de allra svagaste som ofta inte kan tala för sig 
själva: ofödda, äldre, personer med funktionsnedsättningar, 
föräldralösa barn, sårbara familjer och andra utsatta.

STÖD ARBETET FÖR DE 
ALLRA SVAGASTE GENOM 

EN GÅVA TILL LIVETS FOND 

BANKGIRO 900–5034
SWISH 9005034

RESPEKT
FOR LIVET

• •



hem för ensamma och utsatta mammor och barn 
församlingars äldreverksamhet 
psykoterapi vid svåra familjesituationer 
pilgrimsresor för äldre och funktionshindrade 

»Det har varit väldigt 
många som hört av sig 
till Oplanerat gravid 

de senaste två veckorna. 
Och vi har precis fått 
vara med i två beslut 

om att behålla barnet.«

RESPEKT
JOHANNES PAULUS II:S 

PASTORALCENTRUM 
BRUNNSGRÄND 4

BOX 2150
SE-103 14  STOCKHOLM

+46-(0)8-50 55 76 86 
INFO@RESPEKTLIVET.NU 

WWW.RESPEKTLIVET.NU

»Under hösten genom-
fördes i genomsnitt tre 

besök i månaden hos ett 
antal äldre personer med 

svag hälsa, det blev samtal, 
promenader och fika 

och några besök 
på kyrkogården.«

livets fond möjliggör 
att volontärerna på 

oplanerat gravid 
kan ge konkret 

stöd till kvinnor 
och par som 

är oplanerat 
gravida

»Vi vände oss till familjer 
med problem; under ett 

år höll vi samtal med minst 
100 familjer. Behovet ökade 
när coronapandemin spred 

sig i framförallt lågutbildade, 
tätbefolkade områden.«

med hjälp av bl.a. 
livets fond kan 

organisationen livets 
center erbjuda 

rådgivning och 
psykologiskt stöd 

till utsatta 
familjer

tack vare bidrag 
från livets fond 
hade focolare 
möjlighet att 
organisera 
meningsfulla 
aktiviteter 
för 
sjukliga 
äldre

exempel på verksamheter som har fått bidrag

stöd till vuxna och barn 
med funktionsnedsättningar 

information om dödshjälp 
arbete mot våld i familjer 
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