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W 1979 roku podczas pierwszej pielgrzymki do
Ojczyzny św. Jan Paweł II powiedział w Kalwarii
Zebrzydowskiej: „Niech z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają tutaj albo gdziekolwiek, przemówi proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze. Najistotniejsze orędzie!” Następnego dnia
w Nowym Targu Ojciec Święty modlił się: „I życzę, i
modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała
życie, aby była wierna świętemu prawu życia”. Te
słowa stały się bezpośrednią inspiracją dla katolików
świeckich w Krakowie do powołania w 1980 roku
Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci.
Rozpoczęła się wielka praca budząca świadomość
społeczną i swoją modlitwą torująca drogę do zmiany
stalinowskiej ustawy z 27 kwietnia 1956 roku wprowadzającej dopuszczalność przerywania ciąży.
W 1987 roku dr Paweł Milcarek przeszczepił z
Anglii na polski grunt ruch Duchowej Adopcji Poczętego Dziecka. Bezpośrednią inspiracją była tu
myśl filozoficzna św. Tomasza z Akwinu, który zauważył, że „zaangażowanie w społeczne dzieło przynosi większe efekty, gdy odnosi się do konkretnych
osób i samo jest osobistym zobowiązaniem”.
Te wieloletnie wysiłki zaowocowały zmianą
ustawodawstwa w wolnej III Rzeczypospolitej i spadek ilości dokonywanych aborcji w ciągu roku z ponad 100 tysięcy do kilkuset! Kolejne lata pracy przyniosły dalszą przemianę świadomości polskiego społeczeństwa. Inżynier Antoni Zięba w Radio Maryja
21 października 2016 dał takie świadectwo tej pracy:
Od 2007 roku w sondażach powtarza się pytanie:
„Czy Pana/Pani zdaniem rację mają ludzie, którzy
mówią, że zawsze i niezależnie od okoliczności ludzkie życie powinno być chronione od poczęcia do
naturalnej śmierci?”. W 2007 roku 71% obywateli
opowiedziało się „tak”, lub: „raczej tak”. W 2011 –
86%. W styczniu bieżącego roku zaczęły się przygotowania do tego nieszczęsnego projektu z karalnością

kobiet i gdy to już przeciekło do mediów, w marcu tego roku zrobione takie same badania, z tym samym
pytaniem, dały tylko 66% poparcia! Aż o 20% spadło
poparcie w ciągu dwóch miesięcy. I to było do przewidzenia. Jeszcze był czas na ratowanie sprawy. Dlatego prosiliśmy: nie forsujcie karalności kobiet! Zostawmy to tak, jak jest do tej pory. Nie posłuchali ani
głosu Konferencji Episkopatu, ani nas, starszych
obrońców życia, doświadczonych lekarzy, psychiatrów, psychologów; forsowali dalej... Kontrofensywa
medialna TVN-u, Wyborczej, dała rezultat taki, że
w październiku mieliśmy tylko 43% poparcia. Czyli
straciliśmy w ciągu dziesięciu miesięcy połowę tego,
na co pracowaliśmy przez wiele, wiele dziesiątków lat.
Dlatego w Sejmie, w komisji w petycji, leży gotowy nasz projekt; nasz, czyli Polskiej Federacji Ruchu
Obrony Życia, złożony pod koniec września i on też
ma zapewnić pełną ochronę życia wszystkim poczętym
dzieciom bez żadnego wyjątku, ale oczywiście nie
wprowadza karalności kobiet.
Wspierajmy więc czynnie wysiłki obrońców życia i trwajmy dalej na modlitwie, zwłaszcza naszej różańcowej. Rozmawiajmy z osobami zdezorientowanymi całą kampanią medialną wokół tematu obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Od moralnych
fundamentów III Rzeczypospolitej w największym
stopniu zależy bowiem jej przyszłość!
W.D.
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bZÇ_aT- Aby we

wszystkich częściach świata
zniknęła plaga, jaką jest werbowanie dzieci żołnierzy.
<agXaV]T `\fl]aT- Aby ludy
europejskie odkryły na nowo
piękno, dobroć i prawdę Ewangelii, która napełnia życie radością i nadzieją.
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