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12 października 1980 roku rozpoczęła w Polsce
swoją działalność Krucjata Modlitwy w Obronie
Poczętych Dzieci formułując – za aprobatą Kurii Metropolitalnej w Krakowie – dwa modlitewne cele:
- obudzenie sumienia naszego Narodu i uwrażliwienie każdego Polaka na wielką, nienaruszalną wartość życia i godność każdego człowieka od chwili poczęcia,
- wyproszenie u Wszechmocnego Boga anulowania obowiązującej wówczas, jeszcze z czasów terroru
stalinowskiego (27 kwietnia 1956 roku), ustawy aborcyjnej i zastąpienie jej prawem chroniącym życie każdego, bez żadnych wyjątków, poczętego dziecka.
Po 35 latach modlitwy jesteśmy blisko uchwalenia ustawy broniącej życia każdego dziecka, szczególnie najsłabszego: chorego, poczętego w wyniku
gwałtu, czy w inny sposób zagrażającego poczuciu
bezpieczeństwa matki. Jednocześnie obrońcy życia
chcą, aby ustawowo wspierać matki znajdujące się
nieraz w dramatycznie trudnej sytuacji.
Uczestnik Krucjaty zobowiązuje się przez jeden rok:
- codziennie odmawiać wybraną przez siebie
modlitwę, np. Litanię do Matki Bożej, dziesiątek Różańca Świętego,
- uczestniczyć, raz w miesiącu, w dzień powszedni we Mszy Świętej z przyjęciem Komunii Świętej;
chorzy, osoby w podeszłym wieku, które nie mogą
uczestniczyć we Mszy św., proszone są o ofiarowanie
cierpienia w intencji obrony życia,
- pościć w intencjach obrony życia w środy każdego tygodnia przez okres jednego roku.
Do Krucjaty Modlitwy można się włączyć w dowolnym czasie, podejmując zobowiązanie do modlitwy i postu na okres jednego roku przesyłając swoje
zgłoszenie pocztą, e-mailem lub telefonicznie:
Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci,
ul. Krowoderska 24/6, 31-142 Kraków
modlitwa@krucjata.org
tel. 12 633 09 73 (od pn. do pt. w godz. 9.00-15.00)
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Uczestnictwo w Krucjacie Modlitwy w Obronie
Dzieci Poczętych to dla mnie rodzaj powołania.
W pewnym momencie życia zrozumiałam i poczułam
głęboko w sobie, że życie, także w swoim najbardziej
biologicznym wymiarze jest święte. To właściwe
słowo: „święte”. Nie ja decyduję kiedy się pojawi ani
kiedy zakończy (choć wierzę, że tak naprawdę nigdy
się nie kończy). Jestem tylko wspólnikiem w cudzie.
Mam ten przywilej jako człowiek, jako kobieta.
Bezbronne dziecko w łonie matki, całkowicie od niej
zależne, stanowiące nadzieję i obietnicę. Kobieta,
która rodzi się do macierzyństwa (czasem bardzo
krótkiego) i mężczyzna, która staje się ojcem, urzeka
mnie, porusza do głębi.
Jako kobieta i matka czuję się odpowiedzialna za
obronę życia, bo ono zawsze jest darem i jest święte.
Krucjata jest jedną z metod walki o to, co dla mnie
ważne. Głęboko współczuję kobietom, które
dopuściły się aborcji i mężczyznom, którzy im na to
pozwolili. Chciałabym im też móc pomagać.
Anna
http://krucjata.org
Stópki 10-tygodniowego nienarodzonego dziecka
w ich naturalnym rozmiarze
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wszystkich krajach świata kobiety były traktowane z czcią i szacunkiem oraz by doceniano ich
niezbędny wkład w życie społeczne.
<agXaV]T `\fl]aT- Aby rozpowszechniał się w rodzinach, wspólnotach i
grupach zwyczaj odmawiania Różańca w intencji ewangelizacji i pokoju.
Miesięcznik Wspólnot Żywego Różańca Diecezji Toruńskiej
Moderator diecezjalny: ks. prał. dr Gerard Gromowski,
86-300 Lisewo, ul. Wybud. Wąbrzeskie 1, tel. 56-676-86-04;
Wydawca: ks. Wacław Dokurno, 56-678-83-66. www.przeczno.pl

Dziecko w piątym miesiącu od poczęcia

