To ja - Malwina.
Urodziłam się 17 października
w Roku Jubileuszowym - 2000.
Zamieszkałam w szpitalu, gdzie
znalazłam rodziców chrzestnych.
Oni oraz ich koleżanki i koledzy
opiekowali się mną. Gdy miałam
pół roku, ciocia Małgosia
znalazła dla mnie dom i rodzinę:
mój DOM, moją MAMĘ, mojego TATĘ, mojego
BRATA i moją SIOSTRĘ. A może to oni mnie
odnaleźli? Ciocia Małgosia jest już w Niebie.
Sporo zdjęć z mojego życia jest na stronie
http://malwinka.pl. Staram się na niej dzielić moim
pięknym życiem. Możecie też zobaczyć moje rysunki.
Wiem, że moja rodzina poświęciła mi dużo czasu i
wysiłku, ale najwięcej jest u nas radości i szczęścia.
Tego wszystkim życzę! Pa!
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Wśród ofiar aborcji szczególną grupę stanowią
dzieci z Zespołem Downa. W Niemczech czy Francji
ponad 90% takich dzieci jest zabijanych. Równocześnie powstało wiele inicjatyw wspierających rodziny,
w których pojawiło się dziecko z Zespołem Downa.
Służebnica Boża Jadwiga Jaroszewska założyła
w Warszawie w 1926 r. Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w celu opieki nad dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną.
Jean Vanier w 1964 r. zamieszkał z dwójką upośledzonych przyjaciół dając początek wielu takim domom zrzeszonym we wspólnotach „Arki”. Z ich inicjatywy podczas pielgrzymki do Lourdes w 1971 r.
powstał ruch „Wiara i Światło” skupiający osoby
niepełnosprawne, rodziców i ich przyjaciół.
Z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa w 2005 r. ustanowiony został Światowy
Dzień Zespołu Downa.
Ojciec Święty Franciszek na zakończenie Roku
Miłosierdzia w swoim liście „Misericordia et Misera”
pisze o konieczności zawierzenia tych problemów
Bożemu Miłosierdziu, bez którego ludzkość jest
bezsilna wobec rozmiarów „kultury śmierci”.
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Rada Stanu, która jest najwyższym organem sądownictwa administracyjnego we Francji, zakazała
publikacji uśmiechniętych twarzy osób z zespołem
Downa... ponieważ takie wyrażanie szczęścia „prawdopodobnie narusza spokój sumienia kobiet, które legalnie dokonały innych osobistych wyborów”.
Oto zakazane we Francji zdjęcia:

21 marca - Światowy Dzień Zespołu Downa
KAŻDY MA PRAWO BYĆ SZCZĘŚLIWY
Osoby z zespołem Downa mogą mieć szczęśliwe życie
Razem możemy to uczynić możliwym

Twoje dziecko może być szczęśliwe...
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2. Przebaczenie jest najbardziej widocznym znakiem miłości Ojca, którą Jezus chciał objawiać całym
swoim życiem.

11. Sakrament Pojednania musi ponownie odnaleźć swoje centralne miejsce w życiu chrześcijańskim,
tak aby wszyscy mieli możliwość doświadczenia wyzwalającej mocy przebaczenia, jako że nikomu szczerze skruszonemu nie zabrania się dostępu do miłości
Ojca, który czeka jego powrotu.
12. Z powodu tego wymagania, aby żadna przeszkoda nie stała pomiędzy prośbą o pojednanie a Bożym przebaczeniem, udzielam od tej pory wszystkim
kapłanom, na mocy ich posługi, władzy rozgrzeszania
osób, które popełniły grzech aborcji.
Chciałbym podkreślić z całą mocą, że aborcja jest
grzechem ciężkim, ponieważ kładzie kres niewinnemu
życiu. Jednakże z równą siłą mogę i muszę stwierdzić,
że nie ma żadnego grzechu, którego nie mogłoby objąć i zniszczyć Boże miłosierdzie, gdy znajduje serce
skruszone, które prosi o pojednanie się z Ojcem.
13. To prawda, że często jesteśmy wystawieni na
ciężką próbę, ale nigdy nie może zabraknąć pewności,
że Pan nas kocha.
18. Kultura skrajnego indywidualizmu, zwłaszcza
na Zachodzie, prowadzi do utraty poczucia solidarności i odpowiedzialności za innych. Sam Bóg pozostaje
dla wielu obcy, a to stanowi największą biedę i największą przeszkodę w uznaniu nienaruszalnej godności ludzkiego życia.
19. Dołóżmy zatem wszelkich starań, aby nadać
konkretną postać miłości a jednocześnie pomysłowość
dziełom miłosierdzia. Posiada ono działanie integrujące, dlatego ma tendencję do rozprzestrzeniania się lotem błyskawicy i nie zna granic. Właśnie w tym sensie jesteśmy wezwani do nadania nowego oblicza
uczynkom miłosierdzia, które znamy od zawsze. Miłosierdzie bowiem jest nadmiarem; zawsze idzie dalej,
jest twórcze. Jest jak zaczyn, który zakwasza ciasto,
jak ziarnko gorczycy, które staje się drzewem.
20. Uczynki miłosierdzia dotyczą w istocie całego
życia człowieka. Dlatego możemy stworzyć prawdziwą rewolucję kulturalną, rozpoczynając właśnie od
prostoty czynów, które mogą ogarnąć ciało i ducha,
czyli życie ludzi.

