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Narzucona 27 kwietnia 1956 roku przez komunistów
zbrodnicza ustawa aborcyjna spowodowała śmierć milio−
nów polskich nienarodzonych dzieci i dokonała wielkich
moralnych spustoszeń.
Od kwietnia 1956 roku do stycznia 1993 całkowita liczba za−
bójstw poczętych dzieci była bardzo wysoka; wielka modlitwa i akcja
apostolska obrońców życia (po 1989 r.) i anulowanie ustawy abor−
cyjnej 7 stycznia 1993 r. spowodowały ogromny spadek rzeczywi−
stej liczby aborcji (porównaj poniżej przytoczone rzetelne szacunki).
Dziękując Wszechmocnemu, Miłosiernemu Bogu i Maryi – Mat−
ce Kościoła i Królowej Polski za wielkie pozytywne zmiany, musimy
przepraszać za straszliwe zło, jakie wydarzyło się w naszej Ojczyźnie
i wytrwale dążyć do całkowitego wyeliminowania zbrodni aborcji.
Przerywanie ciąży – aborcja jest okrutnym zabójstwem nie−
narodzonego człowieka. Dr hab. med. Kinga Wiśniewska−
−Roszkowska (ginekolog) stwierdza:
„Pisząc o tym zabiegu w popularnych broszurach używa się
medycznego określenia jajo płodowe, usunięcie części jaja itp.,
co sprzyja rozpowszechnianemu mniemaniu, że to jakieś jajo czy
jakaś galaretka – w żadnym razie nie człowiek. Trzeba tu wyja−
śnić, że nazwa jajo płodowe oznacza płód wraz z narządami ze−
wnętrznymi (łożysko, błony płodowe), które umożliwiają mu życie
w macicy i nazwa ta obowiązuje przez całe dziewięć miesięcy
ciąży. Natomiast sam płód (zwany na początku ciąży zarodkiem)
już w trzecim tygodniu życia przybiera kształty wyraźnie ludzkie,
a pod koniec trzeciego miesiąca jest już dobrze rozwiniętym ma−
łym człowiekiem – wrażliwym i czującym, liczącym 9–10 cm
wzrostu. Tego malca przy sztucznym poronieniu miażdży się
i rozszarpuje na kawałki bez żadnego znieczulenia czy uśpienia,
które stosuje się choćby u zabijanych psów i kotów. Dla tego ma−
łego, całkowicie bezbronnego człowieka nie ma żadnej litości
i względów.”
Dr med. B. Nathanson (Amerykanin, twórca filmu „Niemy
krzyk”, ukazującego zabójstwo dziecka w łonie matki w 12 tygo−
dniu jego życia od poczęcia) opowiada:
Nakręciłem ten film, aby pokazać, czym naprawdę jest prze−
rywanie ciąży. Jestem odpowiedzialny za 75 tysięcy sztucznych
poronień wykonanych w prowadzonej przeze mnie klinice. Lecz
obecnie nawróciłem się na stronę obrony życia. Nie jestem ciem−
niakiem ani człowiekiem prymitywnym. Nie jestem katolikiem ani
protestantem. Jestem żydem i w dodatku kompletnym ateistą. Mo−
je nawrócenie nie jest podyktowane ani motywami religijnymi ani
etycznymi: jest ono wyłącznie naukowe i technologiczne. Po pro−
stu doszedłem do wniosku, że nie ma żadnej różnicy między
12−tygodniowym a 28−tygodniowym płodem. Powinny być trakto−
wane kompletnie tak samo. Dokonanie zabiegu przerywania ciąży
jest dzieciobójstwem. Zabijany płód doznaje takich samych cier−
pień jak dorosły torturowany skazaniec. (M. Stypułowska, „Niemy
krzyk dziecka”, tygodnik „Niedziela” z 11 sierpnia 1985, s. 6.)

Od 27 kwietnia 1956 roku zginęło w Polsce ponad 20
milionów poczętych dzieci.
Biskupi polscy (w 1970 roku) pisali:
„W skali rocznej liczba sztucznych poronień wynosi około
1 miliona” (Memoriał Episkopatu Polski do Rządu PRL w sprawie
zagrożeń biologicznych i moralnych narodu polskiego z dnia
10 czerwca 1970 roku). Według metody opublikowanej przez
prof. dr. hab. M. Okólskiego, na początku lat osiemdziesiątych
całkowita liczba przerwań ciąży wynosiła około pół miliona rocznie
(M. Okólski, Zapobieganie i przerywanie ciąży w Polsce, Studia
Demograficzne PAN, nr 2/76 rocznik 1984).
Od 1993 roku – po wprowadzeniu (7 stycznia 1993 r.) usta−
wy chroniącej życie poczętych dzieci – całkowita liczba zabójstw
poczętych dzieci zawiera się w przedziale 7–14 tysięcy rocznie.
Wielkie jest Miłosierdzie Boże
Dostrzegając ogrom zła nie popadajmy w zwątpienie, roz−
pacz. Ufajmy Jezusowi Miłosiernemu, Odkupicielowi człowieka.
Miłosierny Syn Boży – Jezus Chrystus, gdy zwrócimy się do Nie−
go w duchu pokory, skruchy i z głęboką ufnością, obdarzy nas
swym Miłosierdziem i Pokojem. Włączając się w Narodowy
Dzień Pokuty miejmy w żywej pamięci słowa Pana Jezusa
zapisane w „Dzienniczku” św. s. Faustyny:
Niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, cho−
ciażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie Moje jest
tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden
umysł, ani ludzki, ani anielski. (Dz 699).
brat Franciszek Krawczyk
Słowa napomnień i przestrogi Sług Bożych:
Ks. kard. S. Wyszyński:
Istną klęską w naszej Ojczyźnie są setki tysięcy istot, po−
zbawionych życia przed narodzeniem. Zew krwi po−
mordowanych niemowląt, jak za czasów Heroda, wo−
ła do Pana Zastępów! Bóg upomni się za tymi, których
powołał do życia, a których życie zostało skrócone tak,
iż nie ujrzeli światła dziennego. To jest straszna klęska
narodowa (Jasna Góra, 2 maja 1977 r.).
Walczmy o życie każdego bez wyjątku dziecka… Bóg
upomni się o każde zniszczone życie. Kto bezpośrednio
przykłada rękę do przerywania ciąży – obarcza swoją
duszę straszliwą winą. Kto mógł przeciwdziałać morder−
stwu, a tego zaniechał, ponosi współodpowiedzialność
za popełnione zło, choćby na pozór jego ręce pozosta−
ły czyste… (Warszawa, 15 grudnia 1977 r.).
Ks. kard. K. Wojtyła:
Myślę, że największą tragedią naszego społeczeń−
stwa, naszego narodu, jest śmierć ludzi, którzy się jesz−
cze nie narodzili: poczętych i nie narodzonych. I nie
wiem, czym zapłacimy wobec historii za tę straszliwą
zbrodnię. Ale jest rzeczą oczywistą, że to nie może
minąć bez konsekwencji. (Kraków, luty 1974 r.).

