
ima, böjt, békés jelenlét, naponta 7-19 óráig.

Magyarország, Budapest   
 „Segíts, hogy a babák megszülethessenek!”     

Segíthetünk a válsághelyzetbe   

került anyáknak, hogy merjék                

az ÉLET-et választani,  azaz áldást,      

maguk és a babájuk számára! 

Csatlakozzon Ön is, ehhez a 

világméretű ima, böjt, békés jelenléthez! 

A 40 Nap Az Életért egy keresztény, 

hitalapú erőfeszítés, közösségi kilépés.

2007-től 64 országban, 

 több mint 1 000 000 önkéntessel, 

26 kampányban, Isten segítségével:

több mint 20 000 baba megszületett,

több mint  200 eü. dolgozó megtért, 

több mint  100 abortusz központ bezárt. 

2021-től már 3 magyar babáról tudunk. 

Helyszín:  Semmelweis Egyetem 

Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika          

1082 Budapest, Üllői út 78. előtt,              

a Hugonnai Vilma téren, azaz a parkban

Egy-egy ÉRKEZTETŐ FELELŐS  

fogadja – váltásban – a helyszínen,

az előre bejelentkezett, óránként 

imádkozásra érkezőket.

Személyes részvétel előjegyzése 

szükséges, hogy minden órában 

legyen ott minimum 2-5 fő imádkozni.

Egyének, - még inkább – 

életvédő és más egyházi 

közösségek részvételét, ima 

támogatását, bejelentkezését várjuk!

Bejelentkezés: www.40daysforlife.com/budapest   40napazeletert

Információ: Hajdani Józsefné 06 70 677 0265   utodainkert@gmail.c  om  
YouTube: 40napazéletért 
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ima, böjt, békés jelenlét

Kérem, ha teheti, támogassa anyagilag,
vagy önkéntes szolgálatával az

együttműködő életvédő partnereinket!

A krízisbe jutott nőknek segít tanácsadással, 
babakelengyével. Nyílt örökbefogadásokat 
készít elő.      Segélyvonal: +36 30 598 0198 
www.egyuttazeleter.org  adósz.:18131512-1-11 
szsz.: 10401976 – 50526890 – 82741001

  József Szövetség
  Egyesület - 
  Lelki adoptálás 

www.lelkiadoptalas.hu                  
szsz.: 11600006 – 00000000 – 82032144

  Kiáltás az Életért Egyesület
  Életvédő tanácsadó képzés, iskolai
  felvilágosítás, természetes 
  családtervezés, krízis tanácsadás, 

abortusz feldolgozás.  adósz.:18701366-1-13 
eletadokozpont@gmail.com 
     24 órás Segélyvonal: +36 70 225 2525
www.kialtasazeletert.or  g    
szsz.: 11707024 – 20450713 – 00000000 

  Magyarok Európában Egyesület 
  „Séta az Életért” szervező, iskolai
   felvilágosítás, ismeretterjesztés, 
   tanácsadás, segítségnyújtás.

Tel.: +36 70 948 2928  adósz.:18722901-1-13  
www.  valasszukazeletet.hu        
szsz.: 18203215 –  06025064 – 40010019

   Magyar Keresztény Misszió
    Alapítvány  Megemlékező helyek
    létrehozása a meg nem született 

gyermekek emlékére.  adósz.:18079825-1-41 
www.facebook.com/hu.misszio                  
szsz.: 11704007 – 20059604 – 00000000

  A CitizenGo olyan aktív
  polgárok közössége, 
  akik online petíciókat 
és cselekvési 

figyelmeztetéseket használva együttműködnek 
az élet, a család és a szabadság védelmében 
és előmozdításában.
 Azon dolgozik, hogy a hatalmon lévők 
tiszteletben tartsák az emberi méltóságot és az 
egyének jogait.  www.citizengo.org/hu 

  
 Családtudományi Szövetség
 www.csaladtudomany.hu 

  adósz.:19155067-1-43  
szsz.: 18203370 – 06042556 – 40010010 

  Keresztény Orvosok
  Magyarországi Társasága
  www.komt.hu adósz.:19661270-1-43

szsz.: 11711034 – 20081878 – 00000000

  Palánta Sorsfordító Alapítvány
   www.  palantamisszio.hu   
    adósz.:18168042-1-42   

szsz.: 10400205 – 02010397 – 00000000

  Szent István Intézet Nonprofit Kft.

   info@szentisvanintezet.hu 
   www.szentistvanintezet.hu       

szsz.: 11705008 – 22547116 – 00000000

  Tégy az abortusz ellen
   Facebook közösség 
  

www.facebook.com/tegyazabortuszellen

  Védett Társadalom
   Alapítvány
  info@vdta.hu       www.vdta.hu 

szsz.: 12001008 – 01756468 – 00100006

Média 
partner:      

Bonum TV Közhasznú Nonprofit Kft.
www.katolikus.tv
szsz.: 73200165 – 16033889 - 00000000

Bejelentkezés imaszolgálatra: www.40daysforlife.com/budapest ,  40napazeletert 

Információ: Hajdani Józsefné Magdi 06 70 677 0265   utodainkert@gmail.c  om  
YouTube: 40napazéletért 
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