Przesłanie 40. Pielgrzymki Obrońców Życia – Jasna Góra 20 marca 2021
My, przedstawiciele polskich ruchów obrony życia człowieka i praw rodziny, zebrani przed Cudownym
Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej w trudnym czasie pandemii, przypominamy i apelujemy:
1. Życie bez wyjątków
Stosunek do daru życia jest miarą człowieczeństwa. Prawo do życia przysługuje każdemu człowiekowi,
niezależnie od jego wieku i stanu zdrowia. Aborcja jest największym okrucieństwem, jakie człowiek zdołał
przedsięwziąć, nadużywając swojej wolności. To bezwzględna przemoc wobec bezbronnego dziecka. To
niesprawiedliwość ostateczna i nieodwracalna – niewinny człowiek intencjonalnie pozbawiany jest życia. Z
konsekwencjami aborcji musi się zmagać jego matka, dźwigając je często samotnie w swoim sumieniu do końca
życia.
Dla wierzących prawo Boże jest wartością nadrzędną, ale trzeba podkreślić, że obowiązek ochrony życia wynika
z prawa naturalnego. Życie jest wartością podstawową, uniwersalną, ponadwyznaniową i powinno być
chronione, niezależnie od religii czy światopoglądu. Dostrzegł to naród polski, przegłosowując obowiązującą
Konstytucję. Jej artykuł 38. stanowi, że „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną

ochronę życia”. Dlatego apelujemy o respektowanie tego prawa, które przynależy osobie ludzkiej w każdej
fazie życia, także prenatalnej. Domagamy się od polityków zaprzestania poszukiwania form tzw. nowego
kompromisu aborcyjnego, który w rzeczywistości byłyby kolejną formą eugeniki – niezgodną z prawem
naturalnym, prawem Bożym i Konstytucją.
2. Rzetelna dyskusja o aborcji
Debata na temat aborcji jest możliwa jedynie wtedy, kiedy opiera się o argumenty naukowe. Od wielu lat
obserwujemy, że grupy proaborcyjne nie są zainteresowane takim dyskursem. Ich narracja rządzi się innymi
prawami: dezinformacją, manipulacją i kłamstwem, co ma na celu wprowadzanie opinii publicznej w błąd i
wywoływanie reakcji skrajnie emocjonalnych. Ostatecznym celem ruchów proaborcyjnych jest pozyskanie jak
największej liczby zwolenników tzw. aborcji na życzenie, zmiana polityczna i anulowanie prawa chroniącego
ludzkie życie.
Do osób domagających się zabijania dzieci nienarodzonych apelujemy o manifestowanie swoich poglądów w
granicach prawa, o zaprzestanie niszczenia mienia publicznego podczas tzw. czarnych protestów i
stosowanie się do rygorów sanitarnych, wprowadzonych na czas pandemii w celu ochrony życia i zdrowia
obywateli.

3. Niezbędna pomoc dla osób z niepełnosprawnością
Od wielu lat dziesiątki organizacji pomocowych apelują o realne wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci z
niepełnosprawnościami. Prosimy o wsłuchanie się w głos rodziców, którzy skarżą się: „Nie mamy na leki. Nie
mamy na rehabilitacje. Nie mamy na chleb”. Apelujemy do rządzących o zaprzestanie dyskryminowania tej
grupy społecznej. Domagamy się umożliwienia podjęcia legalnej pracy rodzicom pobierającym świadczenia
pielęgnacyjne oraz zwiększenia zasiłku pielęgnacyjnego, który wynosi obecnie 215,84 zł miesięcznie. To
niedopuszczalne zaniedbanie, że postulaty rodziców od lat są marginalizowane i wrzucane do najgłębszych
szuflad w politycznych biurkach. Realne wsparcie rodziców jest też jedyną rozsądną odpowiedzią na napiętą
sytuację społeczną i polityczną, wynikającą z likwidacji przesłanki eugenicznej do aborcji.
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