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USa / obrona życia

krzysztof Gajkowski
W Stanach Zjednoczonych
obrońcy życia nie ustępują i
upominają się o ustanowienie
prawa chroniącego każde nienarodzone życie. W tej chwili
szczególnie liczą na szybkie
uchwalenie prawa zakazującego tzw. późnych aborcji.
Ordynariusz Kansas City i przewodniczący komisji ds. ochrony
życia przy amerykańskim Episkopacie ks. abp Joseph Naumann wezwał Kongres do poparcia ustawy zakazującej aborcji w późnym etapie ciąży. Jak
zauważa ksiądz arcybiskup, podjęta została bardzo ważna dyskusja, która może stać się krokiem do całkowitej ochrony
nienarodzonych w USA. Obecnie trwają tam konsultacje nad
projektem zabraniającym aborcji po 20. tygodniu życia dziecka
pod sercem matki. Lekarze nie
mają wątpliwości, że jest to
czas, gdy nienarodzone dzieci
są w stanie odczuwać ból.
– Aborcja nie oszczędza
dziecku cierpienia, ale je powoduje – mówiła przed komisją
senacką ds. ochrony życia Melissa Ohden, która narodziła
się pomimo wstrzyknięcia do
organizmu jej matki śmiercionośnej dla dziecka substancji.
– Od kiedy w wieku 14 lat poznałam prawdę o tym, że jestem
ocalona, każdego dnia żyłam
w smutku z powodu dzieci, które podobnie jak niegdyś ja są
poddawane przerażającym i
bolesnym zabiegom aborcyjnym, prowadzącym je do śmierci – podkreślała.

Sekretariat Różańca Pompejańskiego za Ojczyznę organizuje modlitwę za posłów i
senatorów, by Bóg dał im
łaskę nawrócenia i aby ustanowili prawną ochronę życia
poczętego w Polsce.
„Maryjo, błagamy o łaskę uchwalenia przez Sejm i Senat ustawy
chroniącej każde poczęte życie
i zakazu wszelkich form aborcji
w naszym kraju” – do włączenia
takiej intencji w swoją codzienną
praktykę modlitewną zachęca
ks. Jacek Skowroński, promotor
Różańca Pompejańskiego w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. – Modlimy się za posłów i
senatorów obecnej kadencji, aby

W oświadczeniu Konferencji
Episkopatu USA ks. abp Joseph
Naumann napisał, że procedury
przerywania ciąży są śmiertelne
dla dzieci, ale też niebezpieczne
dla kobiet. Jednocześnie podkreślił, że większość Amerykanów jest przeciwna aborcji w
późniejszym terminie. Przypomniał on „wstydliwą rzeczywistość, że Stany Zjednoczone są
jednym z zaledwie siedmiu narodów na świecie, które pozwalają na barbarzyńskie praktyki aborcyjne w późnym okresie
ciąży, gdy dziecko odczuwa ból
i z odpowiednią pomocą medyczną może żyć poza łonem
matki”.

Aborcja nie
oszczędza dziecku
cierpienia, ale je
powoduje
Ostatnie sondaże pokazują,
że 66 proc. obywateli USA
sprzeciwia się późnym aborcjom, a prawie 77 proc. uważa,
że dziecku narodzonemu, które
przeżyło aborcję, należy się
opieka medyczna. Wbrew temu
w lutym br. Kongres nie przegłosował ustawy zakazującej
zabijania dzieci nienarodzonych
ani nawet tych, które przeżyły
aborcję.
W minioną sobotę, 13 kwietnia, odbyła się ogólnonarodowa
inicjatywa modlitewna polegająca na wieczornym czuwaniu
przed budynkami Planned Parenthood, placówkami, w których dokonywane są aborcje.

Czuwania odbyły się w 140
miejscach rozsianych po całych
Stanach Zjednoczonych.
– Nadszedł czas, by Kongres
przyjął tę ustawę – powiedział
ks. abp Joseph Naumann.
– Modlę się, aby prace nad tą
ustawą przybliżyły nasz kraj do
uznania wszystkich nienarodzonych dzieci za pełnoprawne
osoby, godne naszej miłości i
szacunku – zaznaczył.
Stanowisko Kościoła znajduje
poparcie w Senacie, nadal jednak nie jest ono wystarczające.
– Nie wierzę, że aborcje wykonywane od piątego miesiąca
ciąży czynią nas lepszym narodem. Ameryka w najlepszym
wydaniu to ta, która staje po
stronie najmniejszego z nas –
skrytykował istniejące prawo
aborcyjne Lindsey Graham, senator przewodniczący komisji
ds. ochrony życia.
O skali problemu przypomina działalność Melissy
Ohden. Założyła ona stowarzyszenie Sieć Ocalałych z
Aborcji, które udziela wsparcia
osobom doświadczonym cierpieniem zadanym podczas
aborcji oraz prowadzi kampanie informacyjne poświęcone
temu tematowi. Obecnie jej
organizacja ma kontakt z 281
osobami, które jeszcze w łonie
matek przeżyły zamach na swoje życie. Nikt nie prowadzi statystyk takich osób. Melissa
Ohden podejrzewa, że w samej
Ameryce może ich być znacznie
więcej. – Każde dziecko zasługuje na coś lepszego niż
cierpienie z powodu aborcji –
wskazuje ocalała. n
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Idźcie za Jezusem
Ojciec Święty Franciszek
wezwał młodych całego świata, aby nie wstydzili się Jezusa i szli za Jego wołaniem.
W Niedzielę Palmową obchodzony był Światowy Dzień
Młodzieży na szczeblu diecezjalnym.
Po procesjonalnym wejściu na
plac św. Piotra Ojciec Święty
pobłogosławił i pokropił wodą
święconą palmy przyniesione
przez wiernych, po czym diakon
odczytał fragment Ewangelii
św. Łukasza mówiący o triumfalnym wjeździe Pana Jezusa
do Jerozolimy. Następnie odśpiewano po łacinie Antyfonę
na wejście i Hymn do Chrystusa
Króla, a potem rozpoczęła się
Msza św.
W homilii Papież zwrócił uwagę, że Niedziela Palmowa przebiega pod znakiem dwóch
sprzecznych rzeczywistości: opisów triumfalnego wjazdu Jezusa
do Jerozolimy, a później Jego
Męki. Podkreślił, że nasz Pan
stale pokazuje, jak stawić czoła
chwilom trudnym i najbardziej
podstępnym pokusom, zachowując w sercu pokój, który nie

ModlitWa

Nowenna dla nienarodzonych
Bóg dokonał nawróceń ich serc
i zmiany myślenia w kontekście
obrony ludzkiego życia. Na tym
się koncentrujemy, bo to jest
teraz wyjątkowo ważne – mówi
dla „Naszego Dziennika” ks. Jacek Skowroński.
Nowenna stanowi odpowiedź
na pragnienie większości Polaków, którzy chcą prawnej
ochrony dzieci poczętych w naszym kraju. – Tak jak mówił
św. Jan Paweł II, naród, który
nie szanuje życia poczętego,

nie ma przyszłości. Z tego wynika ważna nauka, że w momencie, gdy zatroszczymy się
o ochronę dzieci nienarodzonych, nasza przyszłość będzie
błogosławiona przez Boga. Najwyższy czas, aby Polska kroczyła
w przyszłość w dobru – zachęca
do zaangażowania.
Modlitwa rozpocznie się
27 kwietnia, w dniu wynagrodzenia Bogu za grzechy aborcji
dokonywane w naszym kraju.
Zakończy się wraz z Nieszpo-

rami 19 czerwca, w przeddzień
uroczystości Bożego Ciała.
– Potrzeba nam pospolitego
ruszenia. Wcześniejsze modlitwy
i inicjatywy wypracowały już
ścieżkę duchową przed Bogiem,
którą my teraz chcemy z dużym
zaangażowaniem przejść. Wierzymy, że to skuteczna droga i
Bóg nagrodzi trud odpowiednimi
łaskami, i spełni się pragnienie,
by w Polsce prawo chroniło poczęte dzieci – wskazuje promotor
Różańca Pompejańskiego.

jest obojętnością ani czymś nadludzkim, ale ufnym powierzeniem się Ojcu i Jego woli zbawienia, życia, miłosierdzia.
– Także dzisiaj, gdy wkracza do
Jerozolimy, pokazuje nam drogę, a Jego odpowiedzią na przetargową kartę złego, czyli triumfalizm, jest dochowanie wierności swojej drodze, drodze pokory – zauważył Franciszek.
Przypomniał też, że w Niedzielę Palmową przypada kolejny Światowy Dzień Młodzieży. W tym kontekście przywołał
wielu młodych świętych, znanych nieraz tylko Bogu, „których
czasami lubi On nam ukazywać
z zaskoczenia”. Wezwał młodych, by nie wstydzili się okazywać entuzjazmu dla Jezusa,
głośno wołać, że On żyje, a zarazem, aby nie lękali się pójść
za Nim drogą krzyża. – A kiedy
poczujecie, że prosi was o wyrzeczenie się siebie, o pozbycie
się swej pewności, o całkowite
powierzenie się Ojcu, który jest
w niebie, cieszcie się i radujcie!
Jesteście na drodze Królestwa
Bożego – zaapelował Ojciec
Święty. n
KAI

Kapłan zachęca do włączenia
się w modlitwę także niezależnie
od Nowenny Pompejańskiej.
Podkreśla, że intencję można
dołączać do naszych codziennych modlitw, oﬁar, postów,
trudów, cierpień i nieprzespanych nocy. Ze szczegółowymi
informacjami można się zapoznać na stronie internetowej:
www.nowennazaojczyzne.pl.
Nowenna do Matki Bożej
Pompejańskiej polega na odmawianiu trzech bądź czterech
części Różańca Świętego przez
54 dni. Można ją podjąć indywidualnie bądź grupowo, w
domu, kościele. Ważna jest przy
tym wytrwałość i ufność. n KG

