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Dziesiątki tysięcy osób na ulicach, setki Marszów Świętości
śycia, pielgrzymek, zorganizowanych modlitw, duchowych
adopcji, festiwali, konkursów, konferencji czy dyskusji - nie
sposób zliczyć wszystkich inicjatyw religijnych, społecznych
i naukowych podjętych z okazji tegorocznego Dnia
Świętości śycia i Narodowego Dnia śycia.
Po dobrej stronie Ŝycia
- To juŜ jest zwycięstwo, to juŜ jest budzenie sumienia, to
juŜ jest obecność - podkreślił ks. abp Józef Michalik, przewodniczący Episkopatu Polski, w czasie
Mszy św. rozpoczynającej IV Przemyski Marsz za śyciem i Rodziną, w którym wzięło udział kilka
tysięcy osób. Metropolita przemyski wskazał na potrzebę masowego "włączenia się w ten waŜny nurt,
który przechodzi przez naszą Ojczyznę". Zaznaczył jednak, Ŝe nie sposób obudzić sumienia samą
tylko manifestacją, ale trwaniem pod KrzyŜem Chrystusa, przed ołtarzem, w czasie rekolekcji i
spowiedzi. - Stąd trzeba brać nadzieję, Ŝe jesteśmy po dobrej stronie - zaznaczył ks. abp Michalik.
Warszawa pro-life
Warszawski marsz przebiegający pod hasłem "Światło dla śycia" poprzedziły Msze św., które po
dwóch stronach Wisły odprawili: ks. kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, w archikatedrze
św. Jana Chrzciciela, i ks. abp Henryk Hoser, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej, w katedrze
pw. św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika. Obrońcy Ŝycia wyruszający spod obu katedr
spotkali się na placu Zamkowym, skąd Krakowskim Przedmieściem z zapalonymi świecami i zniczami
przeszli do bazyliki św. KrzyŜa, gdzie uczestniczyli w koncercie pt. "Jutrznia za Nienarodzonych".
W tym roku po raz pierwszy warszawskie obchody świętości Ŝycia trwały cały tydzień. Wszystkie
wydarzenia gromadziły setki zainteresowanych tematyką pro-life - młodzieŜy studenckiej, ludzi świata
medycznego, a takŜe wzbudzały większe niŜ kiedykolwiek dotąd zainteresowanie mediów.
Poznań kocha dzieci
W Poznaniu Marsz dla śycia, nad którym patronat sprawował "Nasz Dziennik" odbył się pod hasłem
"Kochajmy Dzieci - Brońmy śycia". Zgromadził on kilka tysięcy poznaniaków. Poprzedziły go Msze św.
odprawione w dwóch świątyniach - pw. św. Marcina i u Ojców Dominikanów. Następnie kolumny
połączyły się na trasie i razem przeszły na plac Adama Mickiewicza, gdzie odbył się uroczysty festyn. Wspaniała atmosfera i przede wszystkim poczucie wspólnoty oraz świadomość, Ŝe robimy coś
niezwykle waŜnego dla Poznania i całej Polski - dzielił się wraŜeniami Dariusz Hybel, jeden z
organizatorów święta.
Gośćmi specjalnymi była grupa młodzieŜy ze Szczecina słynącego z organizowanych od lat z
niezwykłym rozmachem Marszów dla śycia. Przywieźli oni ze sobą i rozpostarli 200-metrową wstęgę,
na której młodzieŜ ze szkół szczecińskich przepisała instrukcję "Donum vitae" o szacunku dla
rodzącego się Ŝycia i o godności jego przekazywania.
Festiwal śycia
Marsze dla śycia, spotkania modlitewne, konferencje i róŜnego rodzaju spektakle odbyły się w czasie
minionego tygodnia we wszystkich polskich diecezjach. Od 19 do 27 marca w Zielonej Górze i
Gorzowie Wielkopolskim odbywa się "Festiwal śycia", inicjatywa koordynowana przez Diecezjalne
Duszpasterstwo Rodzin, obejmująca liczne spotkania modlitewne, kulturalne i edukacyjne wielu

środowisk. W diecezji sandomierskiej członkowie Apostolskiego Stowarzyszenia Świeckich Legion
Maryi podjęli inicjatywy modlitewne w intencji dzieci nienarodzonych, m.in. Duchową Adopcję Dziecka
Poczętego oraz "łańcuszek postu" polegający na tym, Ŝe codziennie inna osoba podejmuje post o
chlebie i wodzie w intencji nienarodzonych. W diecezji łomŜyńskiej od 18 do 26 marca trwa juŜ IV
edycja akcji "Uratuj Świętego!", której celem jest modlitwa za dzieci, których Ŝycie w łonie matki jest
zagroŜone.
Pomnik Dzieci Utraconych w Koszalinie
- Poza środowiskami kościelnymi pro-life związanymi z chrześcijaństwem nie ma właściwie
promotorów walczących o Ŝycie poczęte, traktowane jako największy dar, bo od samego Boga podkreślił ks. bp Krzysztof Zadarko, biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, który w
sobotę wieczorem w koszalińskiej katedrze przewodniczył Eucharystii rozpoczynającej diecezjalne
obchody Dnia Świętości śycia. - Trzeba mieć wiarę w sercu, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy
mamy tak rozpropagowany agresywny feminizm, tak bardzo wojujący i niszczący Ŝycie i tak bardzo
zamknięty na Ŝycie - dodał.
Dzięki współpracy władz kościelnych i samorządowych w Koszalinie w sobotę, 24 marca, na
miejscowym cmentarzu Komunalnym odsłonięto i poświęcono pomnik Dzieci Utraconych zmniejszoną kopię rzeźby Maryi Matki śycia stojącej przed radomską kurią biskupią. Na cmentarzu
Komunalnym juŜ po raz trzeci odprawiono uroczystości pogrzebowe dzieci utraconych
pozostawionych w koszalińskim szpitalu.
Obrońcy Ŝycia na Jasnej Górze
Na Jasnej Górze w sobotę odbyła się XXXII Pielgrzymka Ruchów Obrony śycia. Podczas niej ks.
Tomasz Kancelarczyk, animator i opiekun szczecińskich inicjatyw w obronie Ŝycia, został szefem
specjalnej sekcji ds. Marszów dla śycia powołanej przez Polską Federację Ruchów Obrońców śycia.
Kulminacyjnym momentem pielgrzymki obrońców Ŝycia była Msza św. przed jasnogórskim Obrazem
Matki BoŜej, w czasie której złoŜono przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W homilii
przewodniczący Eucharystii ks. abp Stanisław Nowak przypomniał wezwanie Jana Pawła II do
"wielkiej, przenikającej cały świat modlitwy za Ŝycie". - Obrona Ŝycia to nie jest coś, co pochodzi od
ludzi. To jest coś, co wynika z największej prawdy naszej wiary, z tego, Ŝe Bóg jest, Ŝe jest Ŝyciem wskazał ksiądz arcybiskup.
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