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8-tygodniowe dziecko jest zupełnie bezbronne...

„Dzięki nadzwyczajnemu postępowi techniki
wtargnęliśmy do prywatnego życia płodu. Przyjęcie
za pewnik faktu, że po zapłodnieniu powstała nowa
istota ludzka, nie jest już sprawą upodobań czy opinii.
Ludzka natura tej istoty od chwili poczęcia do starości
nie jest metafizycznym twierdzeniem, z którym można się spierać, ale zwykłym faktem doświadczalnym”.
prof. dr med. J. Lejeune, kierownik Katedry Genetyki
na Uniwersytecie im. R. Descartesa w Paryżu
„Tak więc embrion, płód, noworodek, niemowlę,
dziecko, dorosły, starzec to określenia poszczególnych biologicznych etapów rozwoju zawsze tego samego człowieka”.
dr n. med. A. Marcinek, dyrektor Szpitala PołożniczoGinekologicznego im. R. Czerwiakowskiego w Krakowie
„Dawniej, kiedy nic nie wiedziano o genach, można było sądzić, że grudka nieokreślonej substancji, zupełnie niepodobna do człowieka, jeszcze nie jest
dzieckiem i zniszczenie jej nie wyrządza nikomu
krzywdy. Dziś wiadomo, że to genotyp, a nie wygląd
zewnętrzny decyduje o przynależności gatunkowej
istot żywych. Kto mówi inaczej wymaga szybkiej renowacji wiedzy. Praw przyrody nie uchwala się przez
głosowanie. Prawda, nawet bardzo niewygodna, nie
przestaje być prawdą”.
dr W. Kossacka - biolog
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„Kościół broniąc prawa do życia odwołuje się do
szerszej, uniwersalnej płaszczyzny, która obowiązuje
wszystkich ludzi. Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym,
ale jest prawem człowieka”.
św. Jan Paweł II, Kalisz 4.06.1997 r

Mogę włączyć się do
podpisania i zachęcania innych, aby wsparli apel
Polskiego Stowarzyszenia
Obrońców Życia Człowieka do polskich parlamentarzystów:
Gdyby ta rączka 12-tygo„Apelujemy do Posdniowego dziecka mogła
łów
i Senatorów RP o nopodpisać prośbę o darowanie
życia...
welizację ustawy O planowaniu rodziny z dnia 7 stycznia 1993 r., w celu wyeliminowania z niej wszystkich zapisów dopuszczających możliwość zabijania poczętych dzieci i uchwalenie takiego prawa, które chronić będzie życie każdego
człowieka od momentu poczęcia, bez względu na stan
jego zdrowia czy okoliczności poczęcia. Opowiadamy
się też za utrzymaniem niekaralności kobiety – matki
dziecka poczętego.
Apelujemy też o kompleksową i możliwie pełną
opiekę nad matką i rodziną dziecka poczętego. W tym
kontekście pragniemy zwrócić uwagę na konieczność
zapewnienia stosownego wsparcia kobietom w ciąży,
które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej czy
też życiowej. Postulujemy też objęcie tych osób programem świadczenia rodzicielskiego już od chwili zarejestrowania ciąży. Jednak najbardziej zdecydowanej
pomocy i wsparcia potrzebują kobiety w ciąży problemowej, tj. w sytuacji, gdy poczęte dziecko jest prenatalnie chore, zagrożone jest zdrowie matki lub gdy
ciąża jest skutkiem przestępstwa. Konieczna jest dla
nich specjalna pomoc medyczna, materialna, psychologiczna i prawna. Ze swojej strony, w miarę swoich
możliwości, zapewniamy wsparcie i pomoc na każdym etapie przygotowania, uchwalania i wdrażania
tego tak potrzebnego programu”.
http://www.kochamykazdedziecko.pl/
Co więc uczynię, aby ratować najmniejszych i
najsłabszych pamiętając o słowach Pana Jezusa:
„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili” /Mt 25,40/
W.D.

Odnawiając każdego roku Śluby Jasnogórskie
z 26 sierpnia 1956 roku przyrzekamy:
„Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady!
Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w Żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego
dziecka i każdej kołyski, równie mężnie, jak Ojcowie
nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie
krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść,
aniżeli zadać śmierć bezbronnym. Dar życia uważać
będziemy za największą łaskę Ojca wszelkiego życia i
za najcenniejszy skarb Narodu.
Królowo Polski, przyrzekamy!”
***
Dziś tylko pozornie możemy czuć się bezsilni wobec ogromu ogólnoświatowej propagandy wmawiającej całym narodom, że prawo do aborcji jest wpisane
w prawa kobiety do osobistej decyzji, nawet kosztem
prawa dziecka do życia. Jednak pomimo tak potężnej
propagandy aborcyjnej aż 90% Polaków jest przekonanych, że dziecko przed narodzeniem ma bezwarunkowe prawo do życia.
Dla chrześcijanina, który na serio wierzy w dobroć
i wszechmoc Boga Ojca, który ufa Miłosierdziu Bożemu, który liczy na pośrednictwo Maryi, nie ma sytuacji beznadziejnych. Najbardziej grozi nam postawa
biernego obserwatora sceny walki politycznej. Pan Jezus oczekuje tylko mojego i twojego aktywnego działania na miarę naszych możliwości. Wystarczy nasza
wspólna, choć pozornie mała, modlitwa. Na dziś konieczne są również zwykłe rozmowy z osobami wątpiącymi w sens działania i w naszych realiach społecznych podpisanie stosownych apeli do władz parlamentarnych.

