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ROZMYŚLANIE
Dzisiaj Jezus w porannym rozmyślaniu chce raz jeszcze zatrzymać naszą uwagę na
jednym z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych kroków w życiu na co dzień
miłością chrześcijańską, a mianowicie na przebaczeniu. Posłuchajmy słów Ewangelii:
Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój
brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię
ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest
królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął
się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy
talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną,
dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim
i prosił go: «Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam» Pan ulitował się
nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał
jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić,
mówiąc: «Oddaj, coś winien!" Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: «Miej
cierpliwość nade mną, a oddam tobie» On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił
go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego widząc, co się działo,
bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy
pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: «Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały
ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad
swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?» I uniesiony gniewem pan jego
kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam
Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu». Gdy
Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei za Jordan
(Mt 18,21-19,1).
W czasach Jezusa żydowscy nauczyciele Pisma głosili, że czterokrotne przebaczenie
bliźniemu jest już niezwykłą wspaniałomyślnością. Liczba siedemdziesiąt siedem
nawiązuje do Starego Testamentu, do Księgi Rodzaju, do sytuacji po grzechu
pierworodnym, kiedy ludzie zapałali nienawiścią i żądzą zemsty. Czytamy tam, że Kain,
syna Adama i Ewa, który przez zazdrość zabił swojego brata Abla, pozostawał pod
ochroną samego Pana Boga i nikomu nie wolno było go zabić. Gdyby to nastąpiło jego
śmierć powinna być pomszczona siedmiokrotnie (Rz 4,15). Potomek Kaina, Lamek,
w swej pieśni pełnej pychy, chce przewyższyć groźbę swojego przodka, grożąc
siedemdziesięciosiedmiokrotną zemstą (Rz 4,24). Owej niczym nieograniczonej

nienawiści grzesznego człowieka, Jezus przeciwstawia siedemdziesięciosiedmiokrotne,
czyli bezgraniczne i bezwarunkowe przebaczenie.
Chrystus zobrazował to nowe przykazanie przebaczenia przypowieścią
o nielitościwym dłużniku. Sługa był winien królowi nieprawdopodobnie dużą sumę
dziesięciu tysięcy talentów, czyli co najmniej 340 ton złota lub srebra!!! Był całkowicie
niewypłacalny. Jego błaganie o litość było w pełni zrozumiałe, ale obietnicy oddania
długu i tak nie mógł spełnić. Jezus używając przypowieści celowo wyolbrzymił wysokość
zadłużenia, by w ten sposób zobrazować ogrom Bożego miłosierdzia. Oddłużony sługa
okazał się jednak bezlitosny i nie rozumiejący tego, co go spotkało! Domagał się spłaty
długu minimalnego w porównaniu z tym, który został mu darowany. Został więc
ukarany przez króla nie za niesprawiedliwość, gdyż pieniądze mu się należały, lecz za
brak miłosierdzia, którego sam tak hojnie doświadczył. „Sługo niegodziwy! Darowałem
ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się
nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” – taki zarzut uczynił mu król.
Winy człowieka wobec Boga mogą zostać zgładzone tylko dzięki litości i miłosierdziu,
gdyż w żaden sposób nie jesteśmy w stanie spłacić zaciągniętego przez grzech długu.
Doznając niejednokrotnie tak wielkiej łaski, nie możemy nie przebaczyć naszym
winowajcom. Bóg pierwszy nam przebacza ucząc nas przebaczenia, czyli miłości.
Przebaczenie, to najpiękniejsza twarz miłości. To najcenniejszy dar jaki możemy dać
drugiemu człowiekowi. To de facto najpiękniejszy dar jaki możemy dać sobie, bo każde
prawdziwe przebaczenie wlewa pokój w nasze serce. Zbliżamy się do kresu naszej
pielgrzymki. Pojutrze przejdziemy przez lasek pojednania i zobaczymy wieżę
jasnogórskiego klasztoru. To czas na refleksję: czy te kilkanaście dni nie były stracone,
czy rzeczywiście spotkałem Jezusa i przeżyłem tutaj rekolekcje w drodze, czy wrócę do
domu odmieniony? Kto żyje z miłosierdzia Bożego, powinien umieć okazywać je bliźnim.
Jest ono naczelną zasadą w Królestwie Niebieskim, głoszonym przez Jezusa. Pan Bóg
przebaczając daje mi szansę, spróbuję i ja dać szansę innym, spróbuję dać szansę
również samemu sobie…
Nasza droga życia chrześcijańskiego to nieustanne nawracanie się: aby moje jutro
było lepsze niż dziś, a moje dziś było piękniejsze niż wczoraj. I choć żyjemy w tym
świecie, który pędzi i rządzi się swoimi prawami (często okrutnymi zasadami zemsty
i nienawiści), to wciąż tak wiele zależy ode mnie. Na tyle będę mieć pokoju w sercu
i radości z życia, na ile będę potrafił kochać i przebaczać, nawet tym wrogo do mnie
nastawionym, a może zwłaszcza tym…
Czy jest we mnie gotowość przebaczenia, tak jak mi Bóg już niejednokrotnie przebaczył?
A może jakaś nieuporządkowana i nieuleczona relacja wciąż krwawi w moim sercu? Może
jestem na pielgrzymce, aby z Bożą pomocą tę sprawę uzdrowić przebaczając innym
i sobie?
Opracował: ks. Mariusz Świder

KONFERENCJA

ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO
ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WYCHOWANIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI
Ponad 40 lat temu św. Jan Paweł II w adhortacji Familiaris consortio przedstawił obraz
współczesnej rodziny, który kształtuje się pod wpływem rozległych i szybkich przemian
społecznych i kulturowych. Ukazał postawy, które rodzą lęk lub niechęć dla daru życia.
Dzisiaj warto przypomnieć te słowa: „Niektórzy pytają, czy warto żyć, czy też nie byłoby
lepiej w ogóle się nie narodzić; wątpią, czy godzi się powoływać innych do życia, skoro
być może będą oni złorzeczyć, że wypadło im istnieć w okrutnym świecie, którego grozy
nie można nawet przewidzieć. Inni mniemają, że jedynie do nich należą korzyści płynące
z techniki, wykluczając pozostałych ludzi, którym narzucają środki antykoncepcyjne
albo gorsze metody. Jeszcze inni, zniewoleni mentalnością konsumpcyjną i pochłonięci
całkowicie staraniem o ciągłe zwiększanie dóbr materialnych, dochodzą w końcu do
tego, że już nie rozumieją duchowego bogactwa nowego życia i odrzucają je” (FC 30).
Dokument ten wskazuje również mentalność przeciwną życiu, która rodzi paniczny
strach z powodu wyolbrzymionego niebezpieczeństwa przyrostu naturalnego dla
jakości życia.
Diagnoza przedstawiona przez św. Jana Pawła II niestety, urzeczywistnia się na
naszych oczach w polskiej rzeczywistości. Jesteśmy świadkami nie tylko opisanych
wyżej postaw, jako zjawisk incydentalnych, ale wręcz coraz bardziej powszechnych.
Widzimy też, że prowadzą one często do swoistej eskalacji. Wszyscy zapewne mamy
przed oczami obrazy ukazywane w mediach nie tylko z dużych miast, ale również
z mniejszych miejscowości, kiedy całkiem niedawno organizowano tzw. czarne marsze
na znak protestu wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który stoi na
stanowisku obrony ludzkiego życia od chwili poczęcia niezależnie od stanu zdrowia.
Okrzyki pełne nienawiści, a nawet akty wandalizmu, na długo pozostaną w naszej
pamięci. Udział wielu bardzo młodych osób, ale też starszych i dojrzałych rodzi pytanie
o przyczynę tak radykalnych postaw. Odpowiedź zapewne nie jest łatwa. Jednym z wielu
wniosków, który się nasuwa, jest uświadomienie sobie wielkiej potrzeby wychowania
do odpowiedzialnego rodzicielstwa. Przypominanie starszym czym ono jest i uczenie go
młodych. Przywołane wydarzenia wyraźnie pokazują jak ważne jest to zadanie i jak
wiele jest do zrobienia. Czas uczestnictwa w Pieszej Pielgrzymce Podlaskiej na Jasną
Górę w roku rodziny jest świetną okazją do włączenia się w to dzieło.
Odpowiedzialność oznacza umiejętność odpowiedzenia Bogu na Jego wezwanie przez
rozpoznanie posłannictwa i wypływających z niego konkretnych zadań. Jest
to rozpoznanie Tego, który powołuje, zrozumienie dlaczego powołuje i do czego
powołuje. Podstawowym powołaniem małżonków chrześcijańskich jest miłość,

a wyraża się ono we współpracy z Bogiem w dziele przekazywania życia
i w dostosowaniu własnego postępowania do Bożego planu1.
W etyce małżeńskiej odpowiedzialne rodzicielstwo oznacza świadome kierowanie
płodnością. Polega na rozpoznaniu i podjęciu przez małżonków swojego powołania do
przekazywania życia i wychowania dzieci ze świadomością odpowiedzialności przed
Bogiem-Stwórcą, który zaprasza ich do udziału w swoich stwórczych i zbawczych
planach poprzez zawarcie sakramentu małżeństwa. W szerszym znaczeniu
odpowiedzialne rodzicielstwo to cały proces wydawania na świat i wychowania
potomstwa. W tym znaczeniu pojęcie to odnosi się do podejmowania przez małżonków
decyzji o poczęciu i urodzeniu potomstwa. Nie można planowania poczęć, które jest
elementem odpowiedzialnego rodzicielstwa, utożsamiać z regulacją urodzin. Decyzje
podejmowane przez małżonków odnośnie liczby potomstwa nie mogą być krępowane
propagandą antynatalną czy też imperatywami władzy państwowej. W swojej decyzji
rodzice powinni uwzględniać swoje własne dobro, dobro dzieci już żyjących, jak i tych,
które przyjdą na świat, warunki życia w wymiarze materialnym, jak i duchowym. Należy
też pamiętać o hierarchii dobra własnej rodziny, społeczności doczesnej oraz o dobru
Kościoła. Odpowiedzialne rodzicielstwo wyraża się zarówno w decyzji przyjęcia
i wychowania większej liczby potomstwa, jak również wtedy, gdy z poważnych racji
postanawiają okresowo lub na czas nieograniczony unikać poczęcia nowego życia
(KDK 50).

RODZINA – SANKTUARIUM ŻYCIA
Papież Franciszek przypomniał, że rodzina jest sanktuarium życia, miejscem, gdzie życie
się rodzi i powinno być otaczane troską. Podkreśla, że straszliwą sprzeczność stanowi jej
przekształcanie się w miejsce, gdzie życie ludzkie jest odrzucane i niszczone. Nauczanie
Kościoła o wartości ludzkiego życia jest niezmienne. W żaden sposób nie można
przedstawiać możliwości podejmowania decyzji w odniesieniu do życia niewinnego
dziecka, które rozwija się w łonie swojej matki, jakby chodziło o prawo do własnego
ciała. Życie to jest celem samym w sobie i nie może być przedmiotem dominacji ze
strony innych osób (AL. 83).
Niestety, dzisiaj bardzo często – zwłaszcza do młodego człowieka – dociera przekaz
skrajnie odmienny. Szacunek i troska o ludzkie życie już od chwili poczęcia jest
przedstawiany jako odbieranie wolności i prawa do decydowania o sobie przez kobietę.
Nauczanie Kościoła w tej ważnej kwestii bardzo często bywa wypaczane. Konsumpcyjny
styl życia, troska o zaspokajanie własnych, często sztucznie generowanych
i podsycanych potrzeb, staje się najważniejszym celem w życiu wielu osób.
Konsekwencją takich postaw jest uleganie pokusom do przyjmowania postaw
przeciwnych kulturze życia. Święty Jan Paweł II nazwał to zjawisko „cywilizacją śmierci”
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(por. EV 21). To co jest promowane jako osiągnięcie kulturowe jest raczej świadectwem
duchowego zagubienia współczesnego człowieka. Najważniejszy staje się postęp
materialny i technologiczny. Nie uznaje się Boga, a nawet eliminuje się Go ze swojej
przestrzeni życia poprzez apostazję. Prowadzi to często do kryzysu duchowo-moralnego
współczesnych ludzi, czego wyrazem jest często negatywny stosunek do rodzicielstwa 2.

ABORCJA
Swoistym paradoksem naszych czasów jest fakt, że w dobie wielkiego postępu jaki
nieustannie dokonuje się w różnych dziedzinach życia, w tym w medycynie – gdzie
pojawia się wiele nowych sposobów i metod leczenia i ratowania życia, gdzie jednym
z podstawowych zadań jest opieka nad poczętym życiem, które może być zagrożone –
pojawia się temat aborcji. Kościół katolicki jednoznacznie i zdecydowanie przeciwstawia
się tej praktyce, która jest aktem zmierzającym wprost do zabicia jeszcze
nienarodzonego dziecka. Często te same osoby, które z wielkim zaangażowaniem
promują i wspierają różne kwesty i publiczne zbiórki na rzecz dzieci chorych
i niepełnosprawnych, jednocześnie deklarują swe poparcie prawa do aborcji.
Od początku chrześcijaństwa niszczenie poczętego życia było surowo potępiane
i traktowane jako zabójstwo. Również współczesne nauczanie Kościoła w kwestii aborcji
jest niezmienne: „należy z największą troską ochraniać życie od samego jego poczęcia;
spędzanie płodu, jak i dzieciobójstwo są okropnymi przestępstwami” (KDK 51). Kościół
katolicki nakłada kanoniczną karę ekskomuniki za takie przestępstwo przeciwko życiu
ludzkiemu. „Kto powoduje przerwanie ciąży, po zaistnieniu skutku, podlega
ekskomunice wiążącej mocą samego prawa” (KPK 1398).
Prawo do życia jest prawem podstawowym i niezbywalnym i nie istnieją żadne racje
(medyczne, eugeniczne, społeczne, ekonomiczne, moralne), które mogłyby
usprawiedliwiać zamach na poczęte ludzkie życie3.
Najbardziej drastycznym skutkiem aborcji jest pozbawienie życia poczętego dziecka.
Ten bolesny fakt nie jest jedynym negatywnym skutkiem aborcji. Mogą pojawić się
powikłania, które w pewnych przypadkach mogą prowadzić do tzw. wtórnej
niepłodności. Bardzo często aborcja wywołuje również psychiczne konsekwencje, jest to
najczęściej syndrom poaborcyjny (PAS – Post Abortion Syndrom). Objawia się on
najczęściej dużym niepokojem i bólem psychicznym, brakiem sensu życia, beznadzieją
i depresją. Mogą również występować trudności ze snem, nagłe wybuchy gniewu,
problemy z koncentracją, oziębłość w relacji do bliskich, ciągłe poczucie winy czy
zmniejszenie zainteresowania życiem seksualnym. Negatywne konsekwencje aborcji
dotykają również ojca zabitego dziecka. Współczesne badania wskazują, że również

2
3

B. Bassa, dz. cyt., s. 183-184.
M. Kalinowski, Aborcja, w: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna, red.
R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń, Lublin 2013, s. 239-241.

personel medyczny uczestniczący bezpośrednio w aborcji doświadcza wielu
negatywnych przeżyć4.
Omawiając bolesne zjawisko aborcji warto również wspomnieć o wielu
poruszających przykładach heroicznych matek, które w obliczu zagrożenia własnego
życia zdecydowanie podejmowały decyzje o obronie życia poczętego dziecka. Zapewne
duża popularność św. Joanny Beretty Molli i jej kult w wielu polskich parafiach, jest
wielkim wsparciem i inspiracją dla kobiet będących w stanie błogosławionym, które
doświadczają poważnych problemów zdrowotnych i muszą konfrontować się
z namowami do aborcji.

ANTYKONCEPCJA
Święty Paweł VI jednoznacznie stwierdził, że należy „odrzucić wszelkie działania, które
– bądź to w przewidywaniu zbliżenia małżeńskiego, bądź podczas jego spełnienia, czy
w rozwoju jego naturalnych skutków – miałoby za cel uniemożliwienie poczęcia lub
prowadziłoby do tego” (HV 14). Niestety, trzeba jasno stwierdzić, że dzisiaj spotykamy
się ze zjawiskiem coraz bardziej powszechnej akceptacji dla antykoncepcji. Tworzy się
przekonanie, że korzystanie z tych środków jest wyrazem odpowiedzialności i poczucia
bezpieczeństwa. Twierdzi się często, że bezpieczna i łatwo dostępna antykoncepcja to
najbardziej skuteczny środek przeciwko aborcji. Stawia się często zarzut Kościołowi
katolickiemu, że niezmiennie nauczając o moralnej niegodziwości antykoncepcji, sprzyja
rozpowszechnianiu się przerywania ciąży. Taka argumentacja okazuje się
w rzeczywistości zwodnicza. Potwierdza to fakt, że kultura proaborcyjna jest bardziej
rozpowszechniona właśnie w środowiskach, które odrzucają nauczanie Kościoła
o antykoncepcji (EV 13).
Współczesna kultura poważnie zniekształciła lub wręcz zatraciła prawdziwe
znaczenie ludzkiej płciowości, zbagatelizowała ją i zwulgaryzowała, nie tylko poprzez
oderwanie jej od sfery religijnej, ale także poprzez pozbawienie jej zasadniczego
odniesienia do osoby (FC 32). Coraz bardziej powszechne jest przekonanie, że drugi
człowiek może być traktowany tylko jako obiekt przyjemności seksualnej, którą zalicza
się z kolei do dóbr konsumpcyjnych.
Kościół w swoim nauczaniu przypomina, że mentalność antykoncepcyjna niesie
zagrożenie dla miłości małżeńskiej, ponieważ ułatwia podejmowanie stosunków
seksualnych przed- i pozamałżeńskich. Prowadzi do szukania doznań seksualnych poza
małżeństwem i może prowokować do szukania doraźnych kontaktów seksualnych.
W istotny sposób utrudnia wychowanie do prawdziwej miłości w okresie
narzeczeńskim5. Mimo wielu przeciwności Kościół nie ustaje w głoszeniu zasad
moralnych, które stoją na straży podstawowych praw i godności człowieka.
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IN VITRO
Dramatem, który dotyka wiele par małżeńskich jest bezdzietność. Kościół dostrzega to
bolesne zjawisko i pragnie otaczać je swoją pomocą i chrześcijańską solidarnością.
Św. Jan Paweł II podkreślał, że: „także wówczas, kiedy zrodzenie potomstwa nie jest
możliwe, życie małżeńskie nie traci z tego powodu swojej wartości. Niepłodność
fizyczna może bowiem dostarczyć małżonkom sposobności do innej, ważnej służby na
rzecz życia osoby ludzkiej, jak na przykład adopcja, różne formy pracy wychowawczej,
niesienie pomocy innym rodzinom czy dzieciom ubogim lub upośledzonym” (FC 14).
Kościół pragnie wspierać i nieść pomoc małżonkom doświadczających bezpłodności.
Jedną z propozycji jest duszpasterstwo małżeństw bezdzietnych. Osoby, które w nim
uczestniczą nie chcą trwać w smutku i roztrząsać swojej trudnej sytuacji, ale pragną
sobie wzajemnie pomagać. Misją tego duszpasterstwa jest objęcie troską rodzin
doświadczających problemów duchowych wynikających z braku potomstwa. Równie
ważne jest budzenie wśród wiernych zrozumienia dla małżeństw borykających się
z problemem bezdzietności6.
Zjawisko bezdzietności we współczesnym małżeństwie może być również owocem
świadomego wyboru. Taka postawa może wynikać z dążenia do realizowania się przez
kobiety w innych rolach niż macierzyństwo, ale może też być skutkiem trudnych
doświadczeń życiowych zwłaszcza z okresu dzieciństwa. Sobór Watykański II
przypomina, że: „z natury swojej instytucja małżeństwa oraz miłość małżeńska
nastawione są na rodzenie i wychowanie potomstwa, co stanowi jej jakby szczytowe
uwieńczenie” (KDK 48).
Współczesna nauka proponuje bezdzietnym małżonkom zapłodnienie pozaustrojowe
(in vitro) lub sztuczną inseminację. Dla wielu osób, zwłaszcza dotkniętym dramatem
bezpłodności, może wydawać się, że te metody pozwolą na rozwiązanie ich problemu.
Kościół katolicki jednoznacznie odrzuca wszelkie metody sztucznego zapłodnienia.
Dziecko powinno być owocem aktu miłości małżeńskiej. Nie może być poczęte jako
rezultat interwencji technik medycznych i biologicznych. Poczęcia dziecka nie można
sprowadzać do poziomu przedmiotu technologii naukowej7.

NAPROTECHNOLOGIA
Jako wielką szansę w realizacji odpowiedzialnego rodzicielstwa jawi się możliwość
zastosowania nowej nauki medycznej zwanej NaProTECHNOLOGY, czyli naturalne
wsparcie prokreacji. Przy zaburzeniach zdrowia prokreacyjnego metoda ta pozwala na
rozpoznanie problemu i przywrócenie prawidłowego stanu poprzez współpracę
z naturalnym cyklem. Bez niszczenia naturalnych mechanizmów prokreacji, chroni ona
relację miłości kobiety i mężczyzny. Konieczność zaangażowania obojga małżonków
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w proces diagnostyczny przyczynia się do pogłębienia świadomości ich płodności oraz
poznania przyczyn ich problemów. Naprotechnologia daje wielu małżeństwom szansę
godziwego i skutecznego leczenia zaburzeń organicznych, będących podstawą
niepłodności, przy jednoczesnym poszanowaniu ich intymności. Stanowi skuteczną
alternatywę dla technik in vitro8.
Dobrze, że pątnicy Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę mają okazję
przypomnieć sobie nauczanie Kościoła w tak ważnych dzisiaj kwestiach, dotyczących
ochrony ludzkiego życia.
Opracował: ks. Adam Kulik

NOWENNA
DZIEŃ 7
Odpowiedzialne rodzicielstwo
Śpiew: Pozdrawiam Ciebie Matko (Śpiewnik: Czeka was droga, s. 167)
Najświętsza Panno (…) stajemy przed Tobą, aby zawierzyć Twojej macierzyńskiej opiece
samych siebie, Kościół i cały świat. Proś za nami Twego umiłowanego Syna, aby udzielił
nam obficie Ducha Świętego, Ducha prawdy, który jest źródłem życia. Przyjmij Go dla
nas i z nami. (…) Niech On otworzy serca na sprawiedliwość i miłość, niech prowadzi
ludzi i narody ku wzajemnemu zrozumieniu i wzbudza w nich stanowczą wolę pokoju.
Zawierzamy Ci wszystkich ludzi poczynając od najsłabszych: dzieci, które jeszcze nie
przyszły na świat oraz te, które urodziły się pośród ubóstwa i cierpienia, młodych
szukających sensu, ludzi pozbawionych pracy, nękanych przez głód i choroby.
Zawierzamy Ci rozbite rodziny, starców pozbawionych opieki i wszystkich, którzy są
samotni i nie mają nadziei. O Matko, która znasz cierpienia i nadzieje Kościoła i świata,
wspomagaj swoje dzieci w codziennych próbach, jakich życie nie szczędzi nikomu,
i spraw, aby dzięki wspólnym wysiłkom wszystkich ciemności nie przemogły świata.
Tobie, Jutrzenko zbawienia, powierzamy naszą drogę w nowym Millennium, aby pod
Twoim przewodnictwem wszyscy ludzie odnaleźli Chrystusa, światłość świata
i jedynego Zbawiciela, który króluje z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.
(Jan Paweł II, Z aktu zawierzenia świata Najświętszej Maryi Pannie, 8 XII 2000)

Z nauczania bł. Stefana kardynała Wyszyńskiego:
Ważną rzeczą jest ocena społeczna życia. (…) Jest ono bowiem darem Boga. Tutaj
niewątpliwie spotykają się obowiązki rodziców i narodu. Albowiem rodzice, mając przed
sobą człowieka, swoje dziecko, muszą pamiętać, że jest ono darem Boga; i naród musi do
tego nowego życia właściwie się ustosunkować. A nawet społeczność polityczna, choćby
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nie uznawała źródła życia, jakim jest Bóg, musi liczyć się z tym, że największą wartością
dla człowieka, będącego obywatelem państwa, jest jego życie. (…) Rodzina to teren
ochrony życia, „rezerwat ochronny dla dziecka. (…) Dlatego też rodzina nie może
dysponować jego życiem. Nie może być uchwały męża i żony: rozstaniemy się z nowym
życiem. Byłoby to naruszenie prawa przyrodzonego, naruszenie podstawowych praw
kształtującej się osoby ludzkiej.
(Kazanie świętokrzyskie, 11 I 1976)

Przez ręce Maryi, naszej najlepszej Matki, powierzajmy Ojcu Niebieskiemu dzieci
nienarodzone, w sposób szczególny te, których życie jest zagrożone z powodu
braku odpowiedzialności rodziców.
DZIESIĄTEK RÓŻAŃCA
MÓDLMY SIĘ: Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze,
który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twego
Syna, Jezusa Chrystusa, „narodzonego z Niewiasty” i przez Ducha Świętego, stawała się
prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby
Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin
i wszystkich rodzin na świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach
mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw,
aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od
wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny. Spraw
wreszcie, błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu, ażeby Kościół
wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach
poprzez rodziny. Przez Chrystusa Pana naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem na
wieki wieków. AMEN
Śpiew: Gwiazdo zaranna… (Śpiewnik: Czeka was droga, s. 137)

