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Dlaczego tak ważna jest zmiana ustawodawstwa,
aby nie zabijać żadnego poczętego dziecka? W mediach wmawiają nam, że to TYLKO kilkadziesiąt
dzieci ginie w Polsce co roku w wyniku legalnej aborcji. Mówią, że jest to wyjątkowo dobry, jak na europejskie warunki, kompromis… Dlaczego tak ważne
jest uszanowanie w życiu publicznym piątego przykazania Dekalogu „Nie zabijaj” bez żadnych wyjątków?

Jan Paweł II w Skoczowie rozmawia z senator Alicją
Grześkowiak - jedną z czołowych obrończyń życia w Polsce

Św. Jan Paweł II podczas pobytu w Skoczowie 22
maja 1995 roku wołał do swoich rodaków: „Nasza
Ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi, także politycznymi. Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale. Jednak
najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa ładu moralnego. Ten ład jest fundamentem życia
każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego
Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia!
[…] Przychodzą mi w tym momencie na pamięć słowa, które wypowiedziałem na Błoniach krakowskich
w czasie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, w roku
1979. Upłynęło od tego momentu szesnaście lat, a aktualność tamtych słów ciągle rośnie. Mówiłem wtedy:
«Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On
wniósł w dzieje człowieka? Oczywiście, że można.
Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć

Bogu: nie. Może powiedzieć Chrystusowi: nie. Ale pytanie zasadnicze: czy wolno? I: w imię czego
«wolno»? Jaki argument rozumu, jaką wartość woli i
serca można przedłożyć sobie samemu i bliźnim, i rodakom, i narodowi, ażeby odrzucić, ażeby powiedzieć
«nie» temu, czym wszyscy żyliśmy przez tysiąc lat?!
Temu, co stworzyło podstawę naszej tożsamości i
zawsze ją stanowiło». Dzisiaj, kiedy Polska kładzie
podwaliny pod swój wolny i suwerenny byt - po tylu
latach doświadczeń totalitaryzmu - trzeba te słowa
przypomnieć. Trzeba po szesnastu latach zrobić w ich
świetle dogłębny rachunek sumienia: Dokąd idziemy?
W którą stronę podążają sumienia”?
W walce o zmianę ustawodawstwa nie chodzi tylko uratowanie kilkudziesięciu dzieci w Polsce, które
każdego roku są legalnie zabijane. Jest to walka o sumienia osób o kluczowym znaczeniu dla życia społecznego, o wierność sumieniu polityków sprawujących
władzę, nauczycieli kształcących przyszłe pokolenia,
pracowników służby zdrowia, aby w chwilach nacisku nie ulegli, nie poddali się presji potężnych sił
współczesnego pogaństwa. Obrona życia każdego
dziecka jest również obroną
sumienia matek zmuszanych
przez nieodpowiedzialne osoby do czynu, który wyciska
trwałe piętno na ich psychice
i w ich sumieniu.
4 września br. odbędzie
się kanonizacja bł. matki Teresy z Kalkuty, która przestrzegała: „Jeśli matka ma
prawo zabijać swoje własne
dziecko, to czyż nie mogą tego czynić ludzie wobec siebie nawzajem”?
Obyśmy nie obudzili się dopiero wówczas, gdy
wojna dotknie brutalnie dorosłych Europejczyków,
którzy zabili swoje sumienia? Nadzieja na pokój w
Europie i w świecie leży w obudzeniu sumień i zawierzeniu naszej przyszłości Bożemu Miłosierdziu.
W.D.
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[...] Zrobiłam to, co doradzili mi lekarze - poddałam się aborcji. Po zabiegu nie czułam ulgi lecz przerażającą pustkę i przytłaczający ciężar w sercu. Początkowo nie mogłam bez bólu i łez spojrzeć na kobietę spodziewającą się dziecka, ani na matkę wiozącą
w wózku swą pociechę. Później było okres, że w twarzyczce każdego malucha szukałam rysów swojego
nienarodzonego. Teraz niekiedy podświadomie myślę
o nim jako dorosłym człowieku, liczę mu lata, myślę
kim by był. Pewnie, bym od tych natrętnych myśli albo zwariowała, albo popełniłabym samobójstwo, gdyby Jezus nie przyszedł mi z pomocą i nie wyciągnął
mnie z tej matni. Od 10 lat mam kierownika duchowego,
któremu udało się uświadomić mi prawdę, że Bóg mnie
kocha, bo wydawało mi się, że po tym wszystkim, co
zrobiłam jest to niemożliwe.
Barbara http://www.pomoc.lichen.pl
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Życie każdego człowieka jest chronione piątym
przykazaniem Dekalogu: „Nie zabijaj!”. Dlatego stanowisko katolików w tym względzie jest jasne i niezmienne: należy chronić od poczęcia do naturalnej
śmierci życie każdego człowieka. W kwestii ochrony
życia nienarodzonych nie można poprzestać na obecnym kompromisie wyrażonym w ustawie z 7 stycznia
1993 roku, która w trzech przypadkach dopuszcza
aborcję. Stąd w roku Jubileuszu 1050-lecia Chrztu
Polski zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli,
do osób wierzących i niewierzących, aby podjęli działania mające na celu pełną prawną ochronę życia nienarodzonych. Prosimy parlamentarzystów i rządzących, aby podjęli inicjatywy ustawodawcze oraz uruchomili programy, które zapewniłyby konkretną pomoc dla rodziców dzieci chorych, niepełnosprawnych i
poczętych w wyniku gwałtu. Wszystkich Polaków prosimy o modlitwę w intencji pełnej ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci zarówno w
naszej Ojczyźnie, jak i poza jej granicami.
Warszawa, 30 marca 2016 r.

