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z Jezusem w Eucharystii daje doświad uprzywilejowanym czasem, aby udzie
obiega końca Wielki Post i zbliża
czenie zadatku szczęścia wiecznego, po lać Sakramentu Chrztu Świętego, przez
się jasna zorza zmartwychwsta
zostałe sakramenty przynoszą łaskę na który człowiek staje się uczestnikiem
nia. Z palmami zwycięstwa wchodzimy
ważne i trudne momenty naszego życia. śmierci i zmartwychwstania Chrystusa
w Wielki Tydzień celebracji najważniej
i wkracza w nowe życie w Duchu
szych misteriów naszej wiary. Zwy
Świętym. Dlatego w tę noc odna
cięstwo nad niewolą grzechu
wiamy przyrzeczenia chrzcielne,
i śmiercią dokonało się
wyrzekając się szatana
dla nas w Jezusie Chry
i grzechu oraz składając
stusie. Razem z Nim
wyznanie wiary. Pokropie
pragniemy przejść ze
nie nowo poświęconą wo
śmierci do życia, z grze
dą chrzcielną pieczętuje
chu do łaski, z niewoli
odnowione
przymierze
do wolności. Rozważa
z Bogiem. Święte misteria,
my mękę Pana Jezusa,
które celebruje Kościół, są
by jeszcze wyraźniej do
miejscem
szczególnego
strzec w niej tajemnicę
udzielania się Boga czło
Bożej miłości, która bie
wiekowi.
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Na święty i piękny czas Świąt Wielkanocnych
głoszący śmierć i zmar
wchodzić w krwawe
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nienaruszonym pokojem pełnym nadziei w chwilach cierpienia.
nani, że dobry
niu, do chrztu
Bóg prowadzi naszą
Radosnych i błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy.
w imię Chrystusa
historię we właściwym
x. Kazimierz Seta z zespołem redakcyjnym.
i obiecuje dar Ducha Świę
kierunku – do pełni życia w nie
tego (Dz 2,38). On kształtuje w nas po
bie. Przejmująca cena naszego odkupie
Korzystajmy hojnie z tych Bożych do dobieństwo do Jezusa Chrystusa – po
nia wyciśnięta krwawą pieczęcią na cie
brodziejstw danych nam w Kościele. kornego Sługi Jahwe. Święty Paweł w 2
le Jezusa, pomaga nam przyjąć w poko
Bez nich nie będziemy w stanie prze Liście do Koryntian powiada: „My
rze wszystkie konsekwencje naszych
zwyciężyć lęku przed cierpieniem i nie wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy
grzechów bez pretensji i narzekania.
przejdziemy przez bramę krzyża do źró się w jasność Pańską jakby w zwiercia
Więcej jeszcze. Pomaga wziąć na siebie
deł niepojętego szczęścia nowego życia dle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz
również konsekwencje grzechów na
w bliskości Boga. Czas Wielkiego Tygo bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do
szych bliźnich w heroicznym akcie
dnia ma swoje apogeum w Triduum Pas Jego obrazu” (3,18). Podobieństwo do
zjednoczenia z Chrystusem – Paschal
chalnym. Rozpoczyna je Liturgia Wie Jezusa to szczególny udział w Jego mi
nym Barankiem Ofiarnym. Ta niesły
czerzy Pańskiej i prowadzi poprzez mę łości do Ojca, wyrażonej w posłuszeń
chana głębia miłości Bożej jest dla nas
kę i śmierć Jezusa do nocy stwie aż do śmierci, oraz w miłości do
otwarta w przebitym boku Chrystusa.
zmartwychwstania, której echem jest ludzi, wyrażonej w oddaniu się na ofiarę
By móc jej zakosztować, trzeba przejść
poranek wielkanocny ogłaszający świa za nasze grzechy, abyśmy mogli otrzy
przez bramę krzyża. Kościół prowadzi
tu, że Pan zmartwychwstał, że śmierć mać przebaczenie. Człowiekiem, w któ
nas w tę stronę, pouczając słowami Pi
jest zwyciężona. Ta noc, najważniejsza rym to podobieństwo zrealizowało się
sma Świętego, karmiąc Ciałem Pańskim
ze wszystkich nocy, jest dla wyznawców najpełniej jest Najświętsza Maryja Pan
i łaską pozostałych sakramentów. Słowo
Chrystusa czasem czuwania na modli na. Ona jest tym zwierciadłem odbijają
Boże budzi w nas wiarę, gdy dajemy mu
twie pełnej wdzięczności za dzieło od cym nieziemski blask Bożego piękna
posłuch, komunia (czyli zjednoczenie)
kupienia. Jest również najbardziej i dobroci. Przyglądając
(dok. s. 2)

Drodzy Paraﬁanie!

się Maryi, zostajemy
pociągnięci do naślado
wania Jej Wiary okazanej w zwiastowa
niu, doskonalonej w trudnych doświad
czeniach ziemskiej pielgrzymki i zwycię
żającej mroki śmierci w samotności
i odrzuceniu. Maryja pomaga nam otwie

rać serce na działanie Ducha Świętego.
Sama doświadczyła bowiem cudu poczę
cia Syna Bożego dzięki Duchowi Święte
mu oraz cudu narodzin Kościoła Święte
go w dzień Pięćdziesiątnicy. Mam na
dzieję, że niedawne przeżycia spotkania
z Maryją w kopii Jasnogórskiego wize

runku, potwierdzają w Waszych sercach
prawdę o Jej dobroczynnym oddziaływa
niu na tych, którzy z Nią przebywają, Jej
pomocy wzywają i razem z Nią wielbią
Boga.
/X Kazimierz Seta/

„Idźcie do Józefa!” 
i poszliśmy

przewodnictwem ks. proboszcza Kazi
mierza Sety i ks. Pawła Wojtasa, wyru
szył w południe. Jednak odczucie sugero
wało, że jest z nami Ktoś jeszcze. W ten
mroźny dzień było tak ciepło, jak gdyby
troskliwy Ojciec otulał wszystkich cie
płym płaszczem. Dotarliśmy szczęśliwie.
Comiesięczne nabożeństwo w intencji ro
dzin i obrony życia dzieci poczętych roz
poczęła modlitwa wstawiennicza przed
cudownym obrazem św. Józefa – św. Ro
dziny, którą poprowadził ks. D. Weiss.
Następnie dr hab. M. Guzewicz – dr teo
logii biblijnej i konsultant Rady Episko
patu Polski ds. Rodziny wygłosił referat
na temat życia w rodzinie, z wyakcento
waniem roli ojca i problemu aborcji.
O godz. 18,00 rozpoczęła się uroczysta
Msza Św., której przewodniczył i homilię
wygłosił ks. abp Stanisław Gądecki. Ce
lebrans wyjaśniał podstawowe zasady
stosunku Kościoła do polityki, nawiązu
jąc do Ewangelii i nauczania Kościoła.
Podkreślił, że świeccy nie mogą opowia
dać się za rozwiązaniami sprzecznymi
z nauką Kościoła, z zasadami etyczny
mi.
Na zakończenie Mszy Św. biskupi, kapła
ni i wierni zawierzyli św. Józefowi rodzi
ny i dzieci nienarodzone. Całą uroczy

stość transmitowało, jak zwykle, Radio
Maryja i TV Trwam, dzięki czemu mogły
w niej uczestniczyć niezliczone rzesze
wiernych z Kraju i z zagranicy. Ojciec
Tadeusz Rydzyk przypomniał o obcho
dzonym 1 marca Narodowym Dniu Pa
mięci Żołnierzy Wyklętych i prosił o mo
dlitwę w intencji Ojczyzny. W celebrze
uczestniczyli m.in. ks. Proboszcz i ks. P.
Wojtas. Chociaż to nie jest najważniejsze,
to wspomnieć trzeba, że miłą niespo
dzianką było powitanie – jako pierwszych
– pielgrzymów z Zielonki. Szczególnie
miłym zaskoczeniem było przywitanie
oklaskami naszego niezłomnego komba
tanta – p. E. Bądzyńskiego; podczas na
bożeństwa p. Eugeniusz zajmował za
szczytne
miejsce
obok
Parlamentarzystów. Pan Bądzyński już
w autokarze opowiedział swoje przeżycia
wojenne, a także obozowe w Dachau.
Swoje kilkakrotne ocalenia życia za
wdzięcza św. Józefowi. Na pamiątkę
otrzymaliśmy poruszające wiersze E. Bą
dzyńskiego p.t. „Tryptyk wojenny”. Panie
Eugeniuszu, opowiadaj tę żywą historię
jak najdłużej! Święty Józefie, módl się za
nami o łaskę ocalenia przed wszelkim
złem.
/Kazimiera Danuta Siwek/

(dok. ze s. 1)

Pierwszego marca b. r. odbyła się piel
grzymka z naszej parafii w Zielonce do
Narodowego Sanktuarium św. Józefa
w Kaliszu. Oprócz intencji osobistych
wieźliśmy intencje całej Parafii, zawie
rzając św. Józefowi nawiedzenie Patronki
naszej Parafii – Matki Boskiej Często
chowskiej w kopii Jej cudownego Obra
zu. Wypełniony wiernymi autokar, pod

Wielkopostny wiersz miłosny

Modlitwa

Chciałbym Cię co dzień szczerze prze
praszać.
Bo jak tak kochać bez wybaczenia?
Człowiek się myli i człowiek błądzi.
Raz dużo krzyku, a raz milczenia.

Człowiek to taka pusta głowa,
Która by chciała pojąć wszystko.
Człowiek to taka wolna wola,
Która w niewoli lubi kisnąć.

Uwierz mi, proszę, grzeszna natura,
A Zły też ciągle ciągnie do złego.
Stawiam na swoim. Wszystko przez
Ciebie
A tak w ogóle, niewinne ego.
Ale inaczej spójrzmy, kochana.
Proszę pamiętaj w złości zenicie.
Czemu się goi najgłębsza rana?
To wybaczenie, to w nim jest Życie.
Żeby wybaczyć, żeby przepraszać,
Trzeba umierać codziennie z siebie.
On nas tak uczył swym ciężkim krzy
żem.
Chcesz nieść go razem po wieczność
w Niebie.
/Szymon Krasuski/

Bo jak tu nazwać lęk i smutek
I beznadzieję dekadencką?
Bo jak tu nazwać stres i bezmoc,
Z którymi chowam się przed klęską?

Ja to z glinianych raczej kolosów
Wiem, że jest jeszcze na świecie wielu
Takich, co dadzą ci „to, co trzeba”,
A ja ci powiem, że chciałbym tylko
Spróbować razem kroczyć do Nieba
/Szymon Krasuski/

Nie lepiej spojrzeć w stronę wiary,
Ufności, z którą można w drogę?
Jezu, to Ty się wszystkim zajmij,
Bo ja sam przecież nic nie mogę!
/Szymon Krasuski/
Wyznanie
Wiem, że są jeszcze inni na świecie,
Którzy stąpają twardo po glebie
Mają samochód, wczasy na Krecie
Ja będę pisał wiersze dla Ciebie
Wiem, że jest wielu na świecie jesz
cze
Takich z marmuru rodem herosów,
Że na sam widok chwytają dreszcze
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MIŁOSIERDZIE BOŻE
RATUNKIEM DLA
LUDZKOŚCI

Dzisiejszy świat się chwieje, ludzie po
szukują czegoś trwałego, na czym mo
gliby budować swoje życie. Poznając
tajemnicę Bożego Miłosierdzia dostrze
gają, że jest wartością, która może przy
wrócić człowiekowi równowagę i dać
perspektywę szczęśliwego życia tu, na
ziemi i w wieczności. Miłosierdzie jest
przejawem Bożej miłości do nas – ludzi.
To Pan Jezus poniósł dla nas męczeńską
śmierć na krzyżu, a do misji głoszenia
miłosierdzia wybrał prostą dziewczynę,
skromną, ufającą Bogu zakonnicę. Ob
darzył ją jednak wielkimi łaskami: da
rem kontemplacji, głębokiego poznania
tajemnicy Miłosierdzia Bożego, wizja
mi, objawieniami, ukrytymi stygmatami,
darem proroctwa i czytania w duszach
ludzkich, a także darem mistycznych za
ślubin. Siostra Faustyna stała się z woli
Pana Jezusa – Apostołką, a poprzez pi
sanie „Dzienniczka” – Sekretarką Boże
go Miłosierdzia. „W Starym Zakonie
wysyłałem proroków do ludu swego
z gromami. Dziś wysyłam ciebie do ca
łej ludzkości z moim miłosierdziem. Nie
chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę
ją uleczyć, przytulając do mego miło
siernego serca. Kar używam, kiedy mnie
sami zmuszają do tego; ręka moja nie
chętnie bierze za miecz sprawiedliwości;
przed dniem sprawiedliwości posyłam
dzień miłosierdzia (Dz.1588). Siostra
Faustyna przeraziła się wielkimi zamia
rami Pana Jezusa względem niej i uczuła
się zupełnie niezdolną do ich spełnienia.
Zaczęła unikać wewnętrznie rozmów

z Nim, a czas ten zastępowała modlitwą
ustną. Pisze w „Dzienniczku”: „Kiedy
raz zamiast modlitwy wewnętrznej za
częłam czytać książkę duchowną; usły
szałam w duszy te słowa wyraźnie
i silnie: „Przygotujesz świat na ostatecz
ne przyjście moje”. Przejęły mnie do
głębi te słowa i chociaż udawałam, jako
bym ich nie słyszała, jednak rozumiem
je dobrze i nie mam w tym żadnej wąt
pliwości.(...) Sama ze siebie nic uczynić
nie zdołasz, ale ze mną wszystko mo
żesz” (Dz.429).
Misja Siostry Faustyny rozpoczęła się
od 22 lutego 1931r. w płockim klaszto
rze. Tak to opisuje w „Dzienniczku”:
„Wieczorem, gdy byłam w celi, ujrzałam
Pana Jezusa ubranego, w szacie białej.
Jedna ręka wzniesiona do błogosławień
stwa, a druga dotykała szaty na pier
siach. Z uchylenia szaty na piersiach
wychodziły dwa wielkie promienie, je
den czerwony, a drugi blady. (…) Po
chwili powiedział mi Jezus: „Wymaluj
obraz według rysunku, który widzisz,
z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę,
by ten obraz czczono najpierw w kaplicy
waszej i na całym świecie” (Dz.47).
„Obiecuję, że dusza, która czcić będzie
ten obraz, nie zginie” (Dz.48).
W kilka dni później siostra Faustyna
usłyszała kolejne polecenie Pana Jezusa,
które dotyczyło wprowadzenia w Ko
ściele Święta Bożego Miłosierdzia.
„Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz
pędzlem, był uroczyście poświęcony
w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta
niedziela ma być Świętem Miłosier
dzia” (Dz.49). „To święto jest nie tylko
dniem szczególnego uwielbienia Boga
i tajemnicy miłosierdzia, ale także cza
sem łaski dla wszystkich ludzi”. Mówi
Jezus: „W dniu tym otwarte są wnętrz
ności miłosierdzia mego, wylewam całe
morze łask na dusze, które się zbliżą do
źródła miłosierdzia mojego; która dusza
przystąpi do spowiedzi i Komunii św.,
dostąpi zupełnego odpuszczenia win
i kar. (…) Niech się nie lęka zbliżyć do
mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej
były jak szkarłat” (Dz.699). Aby skorzy
stać z tych darów, trzeba nie tylko być
w stanie łaski uświęcającej, ale ufać
w Bożą dobroć i spełnić jakiś akt miło
sierdzia względem bliźnich przez czyn,
słowo lub modlitwę.
We wrześniu 1935r., w Wilnie, Pan Je
zus podyktował Siostrze Faustynie 
tekst modlitwy na przebłaganie i uśmie
rzenie Bożego gniewu. Była to Koronka
do Bożego Miłosierdzia, w której wy
mawiamy m.inn. takie słowa: „Ojcze
Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew,
Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Two

jego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, za
grzechy nasze i świata całego; dla Jego
bolesnej męki, miej miłosierdzie dla
nas” (Dz.475). Przy tym obiecał: „Du
sze, które odmawiać będą tę koronkę,
miłosierdzie moje ogarnie je w życiu,
a szczególnie w śmierci godzinie” (Dz.
754). „Przez odmawianie tej koronki
podoba mi się dać wszystko, o co mnie
prosić będą. Zatwardziali grzesznicy,
gdy ją odmawiać będą, napełnię dusze
ich spokojem, a godzina śmierci ich bę
dzie szczęśliwa” (Dz.1541).
W październiku 1937r., w Krakowie,
Pan Jezus polecił Siostrze Faustynie
czcić moment swej śmierci: „O trzeciej
godzinie błagaj mojego miłosierdzia,
szczególnie dla grzeszników i choć
przez krótki moment zagłębiaj się
w mojej męce, szczególnie w moim
opuszczeniu w chwili konania. Jest to
godzina wielkiego miłosierdzia dla
świata całego. (…)W tej godzinie nie
odmówię duszy niczego, która mnie
prosi przez mękę moją (Dz.1320). Ob
raz Jezusa Miłosiernego, Święto Miło
sierdzia, Koronka i Godzina Łaski – to
dary, które przekazał nam Jezus przez
pokorną zakonnicę, Apostołkę Jego mi
łosierdzia. On ogarnia nas tak wielką
miłością, że może uzdrowić największe
go grzesznika i wyciągnąć go z bagna
nieprawości, o czym mówią liczne świa
dectwa. Oto jedno z nich:
„Przeżyłem piekło na ziemi, ale Pan Bóg
mnie dotknął i właśnie dzięki Niemu
zmartwychwstałem. Ale od początku...
Urodziłem się w rodzinie katolickiej, ale
niepraktykującej. Na swoje szczęście zosta
łem ochrzczony. W naszym domu było, jak
by się mogło wydawać, w porządku.
Mamusia i tatuś nas kochali. Z materialnej
strony nic nam nie brakowało, ale tatuś
ciężko pracował, dlatego nie miał dla nas
czasu. Ja właśnie wtedy potrzebowałem
i szukałem jakiegoś autorytetu, jakiegoś
wzorca. A że nie było tatusia, który mógłby
mi pewne sprawy przekazać i nie znałem
też Pana Boga, którego można by prosić
o przewodnictwo, zacząłem szukać swoich
własnych dróg. No i znalazłem – zaczęli
mi imponować starsi koledzy, którzy słu
chali hard rocka i metalu. Także i ja za
cząłem wtedy słuchać tej samej muzyki;
spotykałem się z tymi kolegami, ubierałem
się tak samo jak oni i oczywiście tak samo
się zachowywałem.
W ten oto sposób w piątej klasie podsta
wówki zacząłem palić papierosy. Dwa lata
później popijałem piwko i tanie wina, a gdy
pojawiły się nowe zespoły, przerzuciłem się
na black metal. Byliśmy z kumplami tak
bardzo zafascynowani tą muzyką, że za
częliśmy nosić różne symbole: obrócone
(dok. s. 4)
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(dok. ze s. 3)

krzyże, trzy szóstki i pen
tagramy. Zacząłem uciekać z domu na
koncerty satanistycznych zespołów i w ten
sposób pozwoliłem wejść złu w swoje życie.
Potem wszystko się potoczyło jak w złej
bajce. Kiedy mi się znudził metal, zacząłem
słuchać muzyki punków. Jeździłem na ich
koncerty, na których jadłem proszki i popi
jałem alkoholem, paliłem trawę, wąchałem
kleje i zacząłem eksperymentować z LSD.
W tym też czasie żyłem w grzechu z dziew
czyną. Później pojawiła się amfetamina, to
spróbowałem i amfy myśląc, że to jest to, co
najlepsze w moim życiu, że to mi da zupeł
ną wolność. Tu się właśnie pomyliłem –
ceną była nie upragniona wolność, lecz jej
utrata. Ale tego jeszcze wtedy nie wiedzia
łem. Po kilku latach bycia na amfetaminie
zacząłem odczuwać różnorakie problemy
ze zdrowiem, dlatego zdecydowałem, że
wyjadę do USA i tam zmienię swoje życie.
Obiecałem swojej dziewczynie, że odtąd
wszystko będzie już inaczej. No i było.
Przez pierwsze pół roku ciężko pracowa
łem i unikałem ludzi, którzy brali narkoty
ki.
Dorobiliśmy
się
samochodu
i mieszkania. Ale niestety, to wszystko było
budowane na piasku i runęło jak domek
z kart. Nie wytrzymałem i wróciłem do
narkotyków”. Dalej, Ludwik opisuje swoje
dramatyczne przejścia, gdy stał się dilerem
narkotyków i pogrążał się w uzależnie
niach. W ich wyniku stracił wszystko:
dziewczynę, mieszkanie, samochód i zatra
cił ludzką godność.
„Chciałem tylko
ćpać” pisze dalej: „Błąkałem się po ulicach
jak opętany, spałem pod schodami w karto
nie, jadłem ze śmietników, gadałem sam do
siebie, śmierdziałem z daleka. Mimo to my
ślałem, że wszystko jest w porządku. Do
piero śmierć mojego kolegi, który
przedawkował, otworzyła mi oczy. Kiedy
siedziałem na „Murzynowie” przy śmietni
kach – postanowiłem ze wszystkim skoń
czyć, wstrzykując sobie w żyłę dawkę
heroiny. Wtedy nagle poczułem w głębi
swego serca ogromne pragnienie: „Chcę żyć!
Nie chcę umierać! Mam przecież dopiero
29 lat!”.
W tym momencie poczułem, że za szyję
złapała mnie jakaś Siła i zaczęła mnie
prowadzić ulicami, którymi nigdy nie cho
dziłem. Poddałem się tej Sile i pozwoliłem
się jej prowadzić. Wtedy jeszcze nie wie
działem, że to jest Pan Bóg. Dotarłem do
czarnoskórej prostytutki i to właśnie jej po
wiedziałem co się stało, że nie chcę umrzeć
na ulicy, że chcę żyć. Kobieta powiedziała
mi o miejscu, gdzie mogą mi pomóc. Posze
dłem pod wskazany adres i opowiedziałem
o sobie pracującym tam ludziom. Powie
dzieli, że muszą mnie zawieźć na odwy
kówkę, ale nie mają samochodu i muszę
poczekać. Byłem w takim stanie, że musia
łem brać dwie działki narkotyku co dwie

godziny, żebym się mógł w ogóle poruszać.
Chciałem już wyjść, ale weszli jacyś ludzie.
To byli dla mnie aniołowie, których Pan
Bóg postawił na mojej drodze. Oni odwieźli
mnie na odwyk. Tam po 17 latach picia
i brania narkotyków, zacząłem po raz
pierwszy naprawdę trzeźwieć. Chodziłem
do grupy wsparcia, a do tego zacząłem klę
kać wieczorami do modlitwy z czarnoskó
rymi kolegami. Oni modlili się na głos
i prosili o to wszystko, co dobre dla mnie
i mojej rodziny. To było dla mnie niesamo
wite – po tylu latach zła, uklęknąć i popro
sić Boga o dobro dla kogoś innego. Po
trzech miesiącach mej trzeźwej wędrówki
Pan Bóg postawił znów na mojej drodze
człowieka anioła, który powiedział do
mnie: „Ludwik, wszystko robisz dobrze, ale
żeby wytrwać w trzeźwości, musisz odna
leźć Pana Boga”. Potem wziął mnie do ka

plicy w domu dla bezdomnych. Ukląkł
w ławce. Ja tuż przy nim. Powiedział wte
dy do mnie: „Ludwik, to jest Najświętszy
Sakrament. Wierzymy, że to jest Ciało Pa
na Jezusa, że tam jest nasz żywy Bóg”. Na
stępnie zaczął się modlić. Klęczałem,
patrzyłem na Najświętszy Sakrament
i myślałem sobie: „Aha, moje myśli także idą
do środka krzyża, a stamtąd są przesyłane
do kosmosu i ufoludki te myśli odbierają na
komputerze i wysyłają z powrotem jakąś
energię, która zmienia świat”. Kiedy tak
sobie „mądrze” myślałem, zobaczyłem
światło wychodzące z Najświętszego Sa
kramentu, które zaczęło otaczać wszystko
dookoła. Było wkoło mnie, a ja w nim.
W tym momencie zacząłem mocno płakać.
Po prostu ryczałem, a mój kolega na mnie

patrzył i nie rozumiał, co się dzieje. To był
powrót syna marnotrawnego. Kolejny raz
Pan Bóg dotknął mnie bardzo namacalnie.
Zamieszkałem w tym domu dla bezdom
nych i zacząłem uczestniczyć w spotkaniach
grupy modlitewnej. Wkrótce, w wieku 30
lat, po raz pierwszy w życiu się wyspowia
dałem. Poczułem się wtedy tak, jakby ol
brzymi worek kamieni spadł z mojego serca;
pierwszy raz w życiu czułem się naprawdę
wolny tą prawdziwą wolnością, którą mo
że dać tylko Pan Bóg. Spowiedzią i żalem
za grzechy zaczęła się moja trzeźwa, du
chowa wędrówka za Panem Jezusem.
Wkrótce przyjąłem Pierwszą Komunię
Świętą, przyjąłem także Sakrament Bierz
mowania i od tego czasu Pan Jezus zaczął
dokonywać zmian w moim sercu – i doko
nuje ich do dziś. (…) Wdzięczny jestem za
to co mam i że mnie Pan Bóg odnalazł, że
mógł we mnie zmartwychwstać. Dzięki te
mu doświadczeniu – dzięki dźwiganiu
swego krzyża – mogę dziś pomagać innym
ludziom. To sam Jezus daje przeze mnie
innym nadzieję. Wiem, że Pan Jezus bar
dzo nas kocha, że dla Niego nie ma rzeczy
niemożliwych”.
Ludwik  lat 33
Bóg w sytuacjach dramatycznych nie
pozostawia nas samych, ale musimy mu
zaufać i wierzyć w Jego miłosierdzie.
Pan Jezus daje człowiekowi szanse, by
wydobył się z samego dna grzechu, aby
nie był potępiony na wieki. Święty Oj
ciec Pio mówił, że Bóg okazuje nam mi
łosierdzie do ostatnich chwil naszego
ziemskiego życia, później już czeka na
nas Jego sprawiedliwość. Siostra Fau
styna pisała w „Dzienniczku”, że spra
wiedliwość i kara za nieposłuszeństwo
woli Bożej może dotknąć nie tylko po
szczególne osoby, ale całe narody  dla
tego bardzo gorąco modliła się za
Polskę, Jej umiłowaną Ojczyznę, aby
Pan Jezus okazał miłosierdzie i nie karał
jej dotkliwie. „Widziałam gniew Boży
ciążący nad Polską. I teraz widzę, że je
śliby Bóg dotknął kraj nasz największy
mi karami, to byłoby to jeszcze Jego
wielkie miłosierdzie, bo by nas mógł
ukarać wiecznym zniszczeniem za tak
wielkie występki. Struchlałam cała, jak
mi Pan choć trochę uchylił zasłony. Te
raz widzę wyraźnie, że dusze wybrane
podtrzymują w istnieniu świat, aby się
dopełniła miara” (Dz.1533). W „Dzien
niczku” znajdujemy wiele fragmentów
świadczących o umiłowaniu przez nią
Polski. Siostra Faustyna pisze: „Ojczy
zno moja kochana, Polsko, o gdybyś
wiedziała, ile ofiar i modłów za ciebie
do Boga zanoszę. Ale uważaj i oddawaj
chwałę Bogu, Bóg cię wywyższa i wy
szczególnia, ale umiej być wdzięcz
na” (Dz.1038).
Siostra Faustyna dostąpi
(dok. s. 5)
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(dok. ze s. 4)

ła zaszczytu kanonizacji
30 kwietnia 2000r. (7 lat po beatyfika
cji). Uroczystość odbywała się równo
cześnie w Rzymie i Krakowie i wzięło
w niej udział około 250 tys. czcicieli
Bożego Miłosierdzia. Spełniło się pro
roctwo Siostry Faustyny dotyczące Jej
kanonizacji. Wówczas również zostało
ustanowione przez Jana Pawła II  Świę
to Bożego Miłosierdzia. W wygłoszonej
homilii
Ojciec
Święty
powie
dział m.inn.: „Ty Faustyno, darze Boga
dla naszej epoki, darze polskiej ziemi
dla całego Kościoła, wyjednaj nam,
abyśmy mogli pojąć głębię Bożego Mi
łosierdzia, pomóż nam, abyśmy osobi
ście go doświadczyli i świadczyli o nim
braciom. Twoje orędzie światłości i na
dziei niech się rozprzestrzenia na całym
świecie, niech przynagla grzeszników
do nawrócenia, niech uśmierza spory
i nienawiści, niech uzdalnia ludy i naro
dy do czynnego okazywania braterstwa.
My dzisiaj wpatrując się razem z tobą
w oblicze zmartwychwstałego Chrystu
sa, powtarzamy twoją modlitwę ufnego
zawierzenia i mówimy z niezłomną na
dzieją: „Jezu, ufam Tobie”.
17 sierpnia 2002r. Święty Jan Paweł II,
podczas ostatniej pielgrzymki do Ojczy
zny, zawierzył  w Krakowie Łagiewni
kach, świat Bożemu Miłosierdziu
w następujących słowach: „Boże, Ojcze
miłosierny, który objawiłeś swoją mi
łość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym,

Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś
losy świata i każdego człowieka. Pochyl
się nad grzesznymi, ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło, pozwól
wszystkim mieszkańcom ziemi do
świadczyć Twojego miłosierdzia, aby
w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze od
najdywali źródło nadziei. Ojcze Przed
wieczny,
dla
bolesnej
męki
i zmartwychwstania Twojego Syna, miej
miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen”.
Kult Bożego Miłosierdzia rozpoczął się
już w 1937r., gdy ksiądz Michał Sopoć
ko – spowiednik Siostry Faustyny, wy
dał w Krakowie  obrazki z wizerunkiem
Pana Jezusa Miłosiernego i Koronką do
Bożego Miłosierdzia oraz mały modli
tewnik pt.: „Chrystus, Król Miłosier
dzia”. Siostry i osoby świeckie, które
modliły się Koronką, Nowenną czy Li
tanią – wypraszały Boże miłosierdzie
dla świata, tworząc już pierwsze zastępy
ludzi w Apostolskim Ruchu Miłosier
dzia Bożego. W czasie II wojny świato
wej i trudnym okresie powojennym,
ludzie szukali nadziei i mocy w miło
sierdziu Bożym. Powstawały ośrodki je
go kultu w różnych krajach Europy
i świata, a po beatyfikacji i kanonizacji
Siostry Faustyny, powstało wiele ko
ściołów pod wezwaniem Miłosierdzia
Bożego i Jezusa Miłosiernego. Następo
wały ciągłe przekłady „Dzienniczka”
w wielu językach. Miliony ludzi we
wspólnotach, rodzinach bądź indywidu

Skrzywdzona prawda o życiu
Nie jest tak, że człowiek żyje, bo się
urodził.
Człowiek się rodzi, ponieważ żyje, bo
został stworzony, zaistniał dla Boga.
(dr W. Półtawska)

P

rzestrzeń skrzywdzonej prawdy
o życiu jest rozległa; początkami
sięga co najmniej dziejów pierwszych
rodziców i Kaina, rozciąga się pomię
dzy zamierzonymi pojedynczymi za
bójstwami, powodowanymi zazdrością,
nienawiścią, chęcią odwetu  przez nie
zliczone wojny wyniszczające całe
społeczeństwa, niekiedy narody  aż po
współczesne totalitaryzmy tworzące
cywilizację śmierci
1. Jaka jest prawda o życiu, gdzie jej
szukać, gdy wokół tyle – czasem
sprzecznych – teorii, półprawd, ideolo
gii, zjawisk, społecznych zachowań,
tendencji…? Dla wierzących najpew
niejszym źródłem prawdy jest Biblia.
A tam już na początku Ks. Rodzaju
znajdujemy pierwszą podstawową
prawdę, o tym, że stwarzając świat

(…)stworzył Bóg człowieka na obraz
swój, stworzył go na swoje własne po
dobieństwo – stworzył mężczyznę i nie
wiastę. I pobłogosławił im, mówiąc:
Bądźcie płodni i rozmnażajcie się; za
ludniajcie ziemię i bierzcie ją w posia
danie! (1,2728). Kaina Bóg pyta:
Gdzie jest twój brat Abel? On odpowie
dział: Nie wiem. Czyż jestem stróżem
brata mego? Rzekł Bóg: Cóżeś uczynił?
Krew brata twego głośno woła ku mnie
z ziemi! (Rdz 4, 910) Z góry Synaj
Bóg woła: Nie będziesz zabijał!
(Wj20,13). Pan Jezus w „Kazaniu na
Górze” dodaje do tego przykazania za
kaz gniewu, nienawiści i odwetu, a na
wet nakazuje miłowanie nieprzyjaciół.
I od wieków idzie przez ziemię wołanie
Bożego wysłannika Mojżesza: Biorę
dziś przeciwko wam na świadków niebo
i ziemię, kładę przed wami życie
i śmierć, błogosławieństwo i przekleń
stwo. Wybierajcie więc życie, abyście
żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pa
na, Boga swego. (Pwt30,1920).
Myślę, że powszechnie niedocenianym

alnie podejmują zadania głoszenia i wy
praszania Bożego miłosierdzia dla
świata. Od kilku lat Centralnym Ośrod
kiem Apostolskiego Ruchu Bożego Mi
łosierdzia stało się sanktuarium
w Krakowie Łagiewnikach z łaskami
słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego,
relikwiami Świętej Siostry Faustyny
i Świętego Jana Pawła II. Tam, przed
zawierzeniem świata Bożemu Miłosier
dziu, Ojciec święty mówił: „ Pragnę,
aby orędzie o miłosiernej miłości Boga,
które tutaj zostało ogłoszone za pośred
nictwem Siostry Faustyny, dotarło do
wszystkich mieszkańców ziemi i napeł
niło ich serca nadzieją. (…) Niech się
spełnia zobowiązująca obietnica Pana
Jezusa, że stąd ma wyjść iskra, która
przygotuje świat na ostateczne Jego
przyjście. Trzeba tę iskrę Bożej łaski
rozniecać. Trzeba przekazywać światu
ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Bo
ga świat znajdzie pokój, a człowiek
szczęście!”.
Podtrzymujmy zatem tę iskrę Bożej ła
ski korzystając z darów danych nam
przez Pana Jezusa za pośrednictwem
Świętej Siostry Faustyny i bądźmy apo
stołami Bożego Miłosierdzia. Można to
czynić  tworząc wśród rodziny lub zna
jomych małe wspólnoty modlitewne 
Domowe Ogniska Miłosierdzia.
/Krystyna Wawrzonkiewicz/

źródłem prawdy o różnych aspektach
życia jest Katechizm Kościoła Kato
lickiego, w którym możemy przeczy
tać, m.in.: Życie ludzkie od chwili
poczęcia powinno być szanowane
i chronione w sposób absolutny. Już od
pierwszej chwili swego istnienia istota
ludzka powinna mieć przyznane prawa
osoby, wśród nich nienaruszalne prawo
każdej niewinnej istoty do życia (2270).
Ważnym źródłem prawdy o życiu jest
też nauczanie Kościoła. W liście pa
sterskim z 2 lutego 1977 r. prymas
Polski kard. Stefan Wyszyński pisał:
W naszej Ojczyźnie, dla której życie ma
tak ogromną cenę – walka z życiem nie
narodzonych stała się niemal społeczną
klęską. (…) Narodowy rachunek sumie
nia trwać musi, jak długo obowiązuje
przykazanie Boże: Nie zabijaj!; nikogo,
ani nienarodzonych, ani dzieci, ani
starców, ani nieprzyjaciół.
Jakże wiele można by przywoływać
wypowiedzi na temat życia ks. kard.
K. Wojtyły i św. Jana Pawła II! Świa
domość ociekających krwią skutków
zniekształcania i lekceważenia prawdy
o życiu, zwłaszcza nienarodzonych, bo
lała Go bardzo osobi
(dok. s. 6)
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ście. Już w lutym 1974
r. wołał: Myślę, że naj
większą tragedią naszego społeczeń
stwa, naszego narodu, jest śmierć
ludzi, którzy się jeszcze nie narodzili:
poczętych i nienarodzonych. Na po
czątku swego pontyfikatu 26 lutego
(dok. ze s. 5)

1979 r. w Rzymie apelował: Walczcie,
aby każdemu człowiekowi przyznano
prawo do narodzenia się(…). W prze
mówieniu do młodzieży w Caravaggio,
2 VI 1992 r., przekonywał: …dzieci nie
przychodzą, by „okraść” z wolności,
nie są intruzami, co zabierają czas
i pieniądze. Dzieci to nie goście niepo
żądani, ale Błogosławieństwo Boże
(…) Macie mówić i krzyczeć, że życie
jest cudownym darem Boga i nikt nie
jest jego panem, że aborcja i eutanazja
są straszliwymi zbrodniami przeciw
godności człowieka. Najpełniejszym
dokumentem nauczania Jana Pawła II
o życiu jest encyklika „Evangelium
vitae”. Znajdujemy tu wiele znanych
już prawd z wcześniejszych wystąpień,
ale niektóre warto jeszcze przypo
mnieć: Życie człowieka pochodzi od
Boga, jest Jego darem, Jego obrazem
i odbiciem. Dlatego Bóg jest jedynym
Panem tego życia: człowiek nie może
nim rozporządzać. Żadne słowo nie
jest w stanie zmienić rzeczywistości:
przerwanie ciąży jest (…) świadomym
i bezpośrednim zabójstwem istoty
ludzkiej w początkowym stadium jej
życia. Przerywanie ciąży i eutanazja
są zatem zbrodniami, których żadna
ludzka ustawa nie może uznać za do
puszczalne. Obowiązek służby życiu
spoczywa na wszystkich i na każdym
z nas.
Pilnie potrzebna jest wielka
modlitwa za życie, przenikająca cały
świat.
I jeszcze Karta Praw Rodziny z 1983
r., która powstała z inicjatywy Ojca
Świętego; jej 4. Artykuł stanowi: Życie
ludzkie, od samego poczęcia, bez
względnie winno być otoczone troską
i szacunkiem.
Także ateiści i wszelkiej maści libera
łowie mają niekwestionowane źródła
prawdy o życiu, jeśli – oczywiście – są
w ogóle zdolni komukolwiek uwierzyć
poza własną „nieomylnością”. To
prawdy głoszone przez uczonych
i światowe autorytety. Oto kilka
fragm. takich stanowisk: prof. dr med.
J. Lejeune (Paryż): Przyjęcie za pew

nik faktu, że po zapłodnieniu powstała
nowa istota ludzka nie jest sprawą
upodobań czy opinii. Ludzka natura tej
istoty od chwili poczęcia do starości nie
jest metafizycznym twierdzeniem, z któ
rym można się spierać, ale zwykłym
faktem doświadczalnym. J. Lejeune
w Polsce widział ratunek dla zagrożo
nych dzieci nienarodzonych; był przy
jacielem Jana Pawła II, który po
niespodziewanej śmierci Profesora po
wiedział: „Szkoda, był mi tak potrzeb
ny” (autor projektu i pierwszy
przewodniczący Akademii „Pro Vita”)
i dodał: „Ten człowiek nadaje się do
kanonizacji”. Prof. dr hab. med. R.
Klimek, członek Komitetu Naukowego
Światowej Federacji Ginekologów: Ży
wot człowieka rozpoczyna się w mo
mencie poczęcia, tj. zapłodnienia,
i kończy się w momencie śmierci. Prof.
dr hab. med. B. Chazan: Komórkę ja
jową od momentu zapłodnienia nazy
wamy zarodkiem, ale nie ulega
wątpliwości, że jest to człowiek. R. Re
gan, b. prezydent USA: Prawo do ży
cia przysługuje na równi dzieciom
w łonach matek, dzieciom kalekim od
urodzenia, jak i starcom czy niedołęż
nym(…) Wszelkie dowody medyczne
i naukowe coraz mocniej potwierdzają,
że dziecko przed narodzeniem posiada
podstawowe atrybuty osoby ludzkiej, że
jest ono faktycznie osobą. Współczesna
medycyna traktuje dzieci nienarodzone
jako pacjentów. Matka Teresa z Kal
kuty: Zaczynajmy od pokochania ma
łego dziecka już w łonie matki. (…)
Tym, co najbardziej niszczy pokój we
współczesnym świecie jest aborcja –
ponieważ jeśli matka może zabić wła
sne dziecko, co może powstrzymać cie
bie i mnie od zabijania się nawzajem.
Mahatma Gandhi: Moim zdaniem, ja
sne jest, że aborcja jest zbrodnią. Rów
nież międzynarodowe akty prawne
zawierają jednoznaczne prawdy o ży
ciu; ot choćby Konwencja Praw
Dziecka Narodów Zjednoczonych
z 1989 r.: Dziecko, z uwagi na swoją
niedojrzałość psychiczną oraz umysło
wą, wymaga szczególnej opieki i troski,
w tym właściwej ochrony prawnej, za
równo przed, jak i po urodzeniu.
A Konstytucja Rzeczypospolitej Pol
skiej (1997), Art. 38 stanowi: Rzeczy
pospolita Polska zapewnia każdemu
człowiekowi prawną ochronę życia.
Ważnym, na wskroś obiektywnym źró
dłem prawdy o początkach życia są
szczególni świadkowie, tj. byli abor
terzy. Prof. Bernard Nathanson –spe
cjalista
ginekologii,
bioetyki
i położnictwa; twórca potężnej kliniki
aborcyjnej (120 aborcji dziennie), ak
tywnie przyczynił się do zalegalizowa
nia w 1973 r. aborcji w USA.
Przyznaje: Jestem odpowiedzialny za
75 tysięcy sztucznych poronień wyko
nanych w prowadzonej przeze mnie kli
nice. Nie jestem ciemniakiem ani
człowiekiem prymitywnym. Nie jestem

katolikiem ani protestantem. Jestem
Żydem i w dodatku kompletnym ateistą.
Moje nawrócenie nie jest podyktowane
ani motywami religijnymi, ani etyczny
mi; jest ono wyłącznie naukowe i tech
nologiczne. Po prostu doszedłem do
wniosku, że nie ma żadnej różnicy mię
dzy 12tygodniowym a 28tygodniowym
płodem. Powinny być traktowane kom
pletnie tak samo. Dokonanie zabiegu
przerwania ciąży jest dzieciobójstwem.
Zabijany płód doznaje takich samych
cierpień jak dorosły torturowany ska
zaniec. Nathanson jest autorem filmu
„Niemy krzyk”, ukazującego zabójstwo
dziecka w łonie matki w 12. tygodniu
życia. Każdy, kto obejrzał ten film, nig
dy nie zapomni obrazu, jak rączki
i nóżki dziecka są wyrywane przez ma
szynę ssącą, pęka jama brzuszna, orga
ny są wysysane na zewnątrz, czaszkę
dziecka miażdży specjalny instrument;
aparat USG zarejestrował, jak płód sta
ra się uciec przed narzędziami używa
nymi podczas aborcji. Nathanson po
obejrzeniu filmu nie wykonał już ani
jednej aborcji. Stał się niezwykle ak
tywnym członkiem ruchu PROLIFE.
Obejrzenie tego filmu spowodowało
również nawrócenie wielu innych abor
terów, w tym polskiego lekarza, byłego
wiceministra zdrowia dr Bolesława
Piechy – teraz obrońcy życia. Ważnym
świadkiem jest też była pracownica
proaborcyjnej organizacji Planned Pa
renthood – Abby Johnson, nawrócona
obrończyni życia. W wywiadzie (N.D.
18 II 2018), opowiadając o przemyśle
aborcyjnym w USA, wyznaje, że
w amerykańskich ośrodkach aborcyj
nych tej organizacji zamordowano
3,5 mld dzieci. Można mnożyć przy
kłady takich świadków.
2. Jaka była taktyka działań na rzecz
aborcji?  wspomina dr Nathanson.
Kłamstwo. Wmówienie społeczeń
stwu, że większość jest za aborcją (sto
sowanie
zmyślonych
ankiet,
fałszowanie – zawyżanie liczby niele
galnych aborcji i liczby zmarłych pod
czas nich kobiet); skuteczną taktyką
była tzw. karta katolicka, czyli zaatako
wanie katolickiej hierarchii kościelnej
winnej powstawania oporu wobec lega
lizacji aborcji, więc reakcyjnej, za
ściankowej,
nieliberalnej,
nieoświeconej, a tym samym pozyska
nie grup liberalnych, tzw. intelektual
nych, a także pozyskanie środków
masowego przekazu, będących sku
tecznym narzędziem nagonki i propa
gandy
skierowanej
wobec
przeciwników aborcji. B. Nathanson
w 1996 r. przyjął chrzest.
Kłamstwo u źródeł cywilizacji śmier
ci. Ojcem kłamstwa jest szatan. Pamię
tamy go z tamtej sceny w Raju:
Będziecie stanowili, co jest dobre, a co
złe (Rdz 3,5) Tak właśnie, ustalicie
własne prawa bez Boga, a nawet prze
ciw Niemu. Kłamstwo
(dok. s. 7)
jest przeciwieństwem
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prawdomówności. Je
steśmy powołani do
służenia prawdzie, do dawania jej
świadectwa. Kłamstwo jest zaprzecze
niem ludzkiego powołania, wypływa
z pogardy wobec człowieka, poniża go,
jest degradacją człowieka. Kłamstwo
zawsze osłania jakieś zło. Prawda o ży
ciu została boleśnie zakłamana. Zaczę
ło się od zakłamania języka, słowa.
Ośmielam się twierdzić, że sprofano
wano kreacyjną, stwórczą wartość sło
wa. Każdy z nas może i powinien
tworzyć świat bardziej Boży i bardziej
ludzki; niestety, posługując się kłam
stwem, współtworzymy jego odwrot
ność. Słowa: zabieg, przerwanie ciąży,
a potem aborcja, eutanazja, antykon
cepcja skrywają straszliwą prawdę
o świadomym, planowym zabijaniu.
Aborcja  od łac. abortus to poronie
nie, płód przedwcześnie wydany, nie
żywy; na pytanie: czym jest w istocie
aborcja? odpowiada jej opis w komen
tarzu do filmu „Niemy krzyk”. Euta
nazja  od gr. euthanasia to dobra,
bezbolesna śmierć. W istocie samobój
stwo wspierane, czyli zabójstwo doko
nywane na życzenie człowieka, który
odrzucił Boże dziecięctwo, odwrócił
się od miłującego Ojca. Ból fizyczny,
upośledzenie, cierpienie spowodowane
świadomością nieuleczalnej choroby…
nie mogą usprawiedliwiać dobrowolnej
zgody na śmierć, pragnienia śmierci; to
jedynie powody do należnego współ
czucia i solidarności z cierpiącym, sza
cunku i szczególnej troski, czynnego
wsparcia, dowodów miłości wobec
człowieka doświadczonego dramatem
swojej egzystencji. W przestrzeń
skrzywdzonej prawdy o życiu wprzę
gnięto nawet termin badania prena
talne, obiektywnie zyskujące aprobatę
jako szansa na wczesne zdiagnozowa
nie choroby dziecka poczętego, po
mocne w skutecznej terapii; zbyt często
ich wyniki stają się motywem do abor
cji eugenicznej.
Antykoncepcja – od gr. anti, czyli:
(na)przeciw, nie; koncepcja  to po
mysł, projekt, ale dawniej: poczęcie,
zajście w ciążę. To nie tylko produkty
farmaceutyczne zapobiegające poczę
ciu, ale także nowoczesne i łatwo do
stępne
środki
antykoncepcyjne
doprowadzające do przerwania ciąży
w najwcześniejszych fazach rozwoju
życia istoty ludzkiej, do jej zabicia.
Nową formą zamachu na ludzkie życie
są techniki sztucznej reprodukcji, jak
in vitro –łac. w szkle, czyli poza ży
wym organizmem. Ta procedura wyda
je się służyć życiu i czasami taka
przyświeca jej intencja, lecz w rzeczy
wistości – w wielu przypadkach  do
konuje się redukcji życia ludzkiego do
rzeczy, gdyż wytwarza się tzw. embrio
ny nadliczbowe, traktowane jako mate
riał biologiczny; ogromna większość
(60 do 80 %) poczynanych w procedu
rze in vitro istot ludzkich ginie w cza
(dok. ze s. 6)

sie selekcji, transferu, zamrażania
i odmrażania. Procedura głęboko nie
etyczna, uwłaczająca godności czło
wiek i rażąco sprzeczna z Bożym
prawem. „Prawo” było i ciągle jest
nadużywanym słowem cywilizacji
śmierci. „Prawa” cywilizacji śmierci
zawsze wykluczały Boga i oddawały
pierwsze miejsce człowiekowi.
Rażącym nadużyciem wobec obiek
tywnej prawdy o życiu są kłamliwe
slogany, mity, którymi posługują się
zwolennicy, współtwórcy cywilizacji
śmierci, np. współczesne feministki
znane z czarnych marszów. Oto niektó
re z nich: kobieta ma prawo do wła
snego ciała (też w wulgarnej wersji);
nienarodzone dziecko nie jest częścią
organizmu matki (inna struktura gene
tyczna, inny kod DNA, często także in
na grupa krwi). Poczęte dziecko jest
nową, odrębną istotą ludzką. Natomiast
kobieta ma prawo odpowiedzialnie pla
nować poczęcie swego dziecka.
Nie można zmuszać kobiety do ma
cierzyństwa – tak, ale macierzyństwo
już trwa od momentu poczęcia; kobieta
tylko decyduje o tym, czy być matką
urodzonego, czy zabitego dziecka.
Kobieta ma prawo do wolności w de
cydowaniu o swoim losie – ale nie ma
wolności bez odpowiedzialności i bez
respektowania praw innych osób, też
własnego dziecka.
Można przerwać ciążę, gdy badania
wskazują na możliwość choroby lub
wad rozwojowych dziecka, m. in. ze
spół Downa  jeśli u człowieka niena
rodzonego stwierdza się chorobę lub
wady rozwojowe, to tego małego pa
cjenta należy otoczyć troskliwą opieką
i leczyć, a nie zabijać! Nie usuwa się
choroby przez zabicie chorego dziec
ka.
Można usunąć ciążę, gdy jest skut
kiem gwałtu  jeśli ojciec dziecka do
puścił się przestępstwa i odbywa –
zgodnie z prawem  karę kilku lat wię
zienia, to jakim prawem poczęte dziec
ko, niewinna istota ponosi najwyższą
karę – śmierć?!W Polsce zniesiono karę
śmierci nawet dla największych zbrod
niarzy.
Można przerwać ciążę, gdy zagraża
życiu matki – współczesna medycyna
wyklucza kolizję pomiędzy zdrowiem
matki a kontynuacją ciąży, a nawet
gdyby zachodziła taka kolizja, to czy
dla ratowania zdrowia jednego czło
wieka można zabijać drugiego człowie
ka?!
W tym roku mija 70 lat od uchwalenia
przez ONZ Deklaracji Praw Człowieka,
będącej odpowiedzią na barbarzyństwo
II wojny światowej. Każdy człowiek ma
prawo… pojawia się w tym dokumen
cie aż 28 razy. Zauważmy, że słowo
„prawo” jest ulubionym słowem
współczesnej cywilizacji śmierci! I tak
to człowiek „stworzony na obraz i po
dobieństwo Boże”, obdarowany darem
wolności, korzysta z tego zbrodniczego

„prawa” i dalej wybiera „przekleństwo
śmierci” – przeciw Bogu i przeciw sa
memu sobie. Straszliwe krzywdy prze
ciw życiu nie tylko trwają; poszerzają
obszar swego panowania i są umacnia
ne, Czy była w dziejach okrutniejsza
zbrodnia – zbrodnia w świetle prawa –
od tej?! Dziś od miesięcy czekamy na
uchwalenie narodowej ustawy znoszą
cej haniebne prawo zabijania nienaro
dzonych dzieci podejrzanych o wady
zdrowotne. Coraz nam smutniej w mia
rę, jak wydłuża się czas oczekiwania.
A ohydne kłamstwa na temat życia co
raz zuchwalej atakują zwyczajną ludz
ką wrażliwość, demoralizują młodzież
(„G.W.” gazeta promująca aborcję, za
chęcająca do zbrodni !); aż zgrozą wie
je z szaroczarnego smutasa  Teatru
Powszechnego (elewacja, afisze, prze
waga napisów)  z którego ściany od
strony ul. Zamoyskiego/Grochowska
poraża napis: Wszystkie nasze dzieci są
mart..(ostatnie dwa miejsca zamazane).
Zacytuję jeszcze B. Nathansona: Żyje
my w epoce ohydnie wybujałego nihili
zmu, w epoce śmierci, w której (…)
współczucie wiedzie do kliniki aborcyj
nej lub do gabinetu lekarza dokonują
cego eutanazji (…)barbarzyńcy już nie
stoją u naszych granic: od jakiegoś
czasu nami rządzą. Jestem jednym
z tych, którzy przyczynili się do nara
stania tej barbarzyńskiej epoki.”
3. Dziękuję Ci, żeś mnie tak cudow
nie stworzył (…) (Ps.139,13) Jeszcze
trwa Wielki Post – czas nawróceń, ob
rachunków z własnym (oby słusznie
ukształtowanym!) sumieniem. Warto,
aby każdy w swoim sercu rozważył
uczciwie: jaki jest mój udział w tym
barbarzyństwie, pamiętając, że bier
ność wobec jakiegokolwiek aktu prze
mocy,
nieprawości
–
mimo
deklaratywnej niezgody – jest brakiem
miłości, a przecież: O zmierzchu życia
sądzeni będziemy z miłości (św. Jan od
Krzyża). Pomyślmy, jakie to szczęście,
że jeszcze żyjemy, jeszcze możemy ko
chać i czynić dobro. Św. Jan Paweł II
często powtarzał: Pamiętajcie, że to ży
cie tutaj na ziemi jest drogą i tylko dro
gą i niczym więcej, bo człowiek jest
stworzony nie dla ziemi, ale dla nieba.
Każdy może służyć życiu poprzez mo
dlitwę, angażowanie się w obronę ży
cia poprzez podejmowanie różnych
inicjatyw lub choćby udział w nich; po
przez uczenie się, aby ta aktywność
była mądra, oparta na argumentach na
uk medycznych, historycznych, znajo
mości
prawa,
problemów
demograficznych; uczyć innych, kon
kretnie pomagać materialnie samot
nym
matkom,
rodzinom
wielodzietnym, organizacjom bronią
cym życie.
W „Evangelium vitae” Jan Paweł II
przekonywał: Pilnie potrzebna jest
wielka modlitwa za życie, przenikająca
cały świat.(100).
(dok. s. 8)
Jednym z elementów
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Światowej
Krucjaty
Modlitwy w intencji
obrony życia jest Duchowa Adopcja
Dziecka Poczętego, praktykowana
w naszej Parafii od 1997 r. Na czym
polega Duchowa Adopcja Dziecka
Poczętego?
Duchowa Adopcja polega na codzien
nej – przez 9 miesięcy trwającej – mo
dlitwie
w
intencji
ocalenia,
szczęśliwego narodzenia adoptowane
go dziecka oraz w intencji rodziców
dziecka: to tylko 1 tajemnica różańca
i krótka modlitwa codzienna. Już po raz
22.  w uroczystość Zwiastowania Pań
skiego i Dzień Świętości Życia, 9
kwietnia, podczas Mszy Św. o godz.
18,00 – będziemy składać przyrzecze
nia Duchowej Adopcji.
Osobiste korzyści wiernych podej
mujących Duchową Adopcję.
Liczne świadectwa wskazują na to, że
osoby wypełniające przyrzeczenie Du
chowej Adopcji doświadczają wielu
łask, zbierają niespodziewane owoce
swojej służby na rzecz ocalenia dzieci
zagrożonych zabiciem w łonie matki.
Te osobiste korzyści adoptującego to:
 pogłębienie osobistej wiary, umocnie
nie w relacji ze Stwórcą,
 rozmiłowanie w modlitwie różańco
wej,
 umocnienie więzi w rodzinie poprzez
(dok. ze s. 7)
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wspólną modlitwę, jeśli Duchową Ad
opcję podejmuje więcej osób lub cała
rodzina,
 może mieć wartość terapeutyczną dla
kobiet, które zabiły dziecko poczęte;
leczy głębokie zranienia grzechem
aborcji; pomaga odzyskać wiarę w Bo
że Miłosierdzie, przynosząc pokój ser
com,
 ogromnie pomaga kobietom i męż
czyznom, którzy z niezawinionych po
wodów nie mogli zostać rodzicami;
leczy rany spowodowane niepłodno
ścią, daje szansę zostania duchowym
rodzicem wielu dzieci.
Wreszcie trudno byłoby przecenić zna
czenie Duchowej Adopcji w kształto
waniu charakteru młodych ludzi,
ponieważ pomaga zwalczać egoizm,
budzi szacunek do życia, uczy odkry
wania radości z odpowiedzialnego ro
dzicielstwa, uzdalnia do pojmowania
miłości i seksu zgodnie z Bożymi pra
wami. Można przyjąć, że stanowi nie
zawodny
środek
formowania
przyszłych rodziców; uprawnionym
jest przekonanie, że młody człowiek,
który podjął Duchową Adopcję nigdy
nie odważy się zabić swego dziecka
i stanie w obronie innych dzieci. Zaan
gażowanie się młodzieży w to dzieło
jest wielką szansą wychowawczą,
o czym powinni wiedzieć rodzice,

a także katecheci i wychowawcy.
Przeżywamy wspaniały jubileusz –
Stulecie Niepodległej Ojczyzny. Pomy
ślałeś już o prezencie dla Jubilatki ?
Może skorzystasz z podpowiedzi ks. I.
Kłopotowskiego – społecznika zaanga
żowanego w służbę życiu, który ma
wiał: Każde dziecko przytulone, każde
ludzkie istnienie od śmierci zachowane
(…) – to wielka zasługa wobec Ojczy
zny.
27 kwietnia obchodzimy Narodowy
Dzień Pokuty za grzechy przeciwko
życiu człowieka, ustanowiony w rocz
nicę zbrodniczej ustawy aborcyjnej
z 1956 r. Jej skutkiem jest okrutna
śmierć ponad 20 milionów polskich
nienarodzonych dzieci, tragedie osobi
ste sprawców tych śmierci (obciążenie
ciężkim grzechem sumień ustawodaw
ców, milionów matek i ojców, pracow
ników służby zdrowia, dziennikarzy…)
i wielkie spustoszenie moralne. Świa
domość nieuniknionych konsekwencji
tej zbrodni miał ks. kard. K. Wojtyła,
snując 1974 r. bolesną refleksję: I nie
wiem, czym zapłacimy wobec historii
za tę straszliwą zbrodnię. Ale jest rze
czą oczywistą, że to nie może minąć bez
konsekwencji. Zaiste, jest za co pokuto
wać !
/Krystyna Wojda/
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