Po szóste nie zabijaj!
Mamo, pozwól mi żyć...
4 kwietnia obchodziliśmy Dzień Świętości Życia.
Zastanówmy się przez chwilę, czym jest życie i
dlaczego właściwie jest święte? Życie to dar. Dar od
samego Boga. Dar od Boga, który jest niepojęty w
swym miłosierdziu, idealny, jedyny i święty. Życie
jest święte, ponieważ pochodzi od Boga, a zatem jest
niepojęte, idealne i piękne. Dlaczego więc tak często,
o wiele za często zastanawiamy się nad jego sensem?
Dlaczego postanawiamy je odebrać...?
Tytuł dzisiejszego artykułu nawiązuje do rozsławionego na całym świecie procederu, jakim jest aborcja.
Aborcja, (łac. abortus lub abortio poronienie, wywołanie poronienia) to zamierzone podjęcie działań w
celu uśmiercenia rozwijającego się w łonie matki
płodu. Każdy z nas słyszał już zapewne to słowo:
aborcja. Samo słowo brzmi całkiem niewinnie,
pochodzi z języka obcego, więc nie budzi złych skojarzeń. Nie zmienia to jednak faktu, że aborcja to morderstwo! Grzech odebrania życia dotyczy każdego
człowieka i w każdym wieku, także tego najmniejszego i bezbronnego. Wielu z nas wypiera ze świadomości tą prawdę, ponieważ jest dla nich niewygodna.
Kobiety twierdzą ze stanowczością, że posiadają
pełne prawo do czynienia ze swoim ciałem, co im się
podoba, w związku z czym usunięcie tzw. niechcianej
ciąży staje się ich przywilejem, prawem, nie zaś morderstwem. Kobiety te nie mylą się co do tego, że
mogą robić ze swoim ciałem co chcą, warto jednak
pamiętać, że to bezbronne maleństwo, które noszą w
swym łonie, w chwili poczęcia otrzymało własne
ciało, nieśmiertelną duszę i Anioła Stróża. Jest więc
odrębnym ciałem i nikt poza naszym Stwórcą nie ma
prawa odebrać mu życia. Zabieg aborcji możne
zostać wykonany za pomocą środków farmakologicznych, bądź też w sposób operacyjny. Operacja polega
na mechanicznym

usunięciu płodu z łona matki poprzez odrywanie lub
odcinanie poszczególnych części ciała maleńkiego
ciałka za pomocą kleszczy zakończonych ostrymi
zębami, a następnie wyrzucenie ich jako odpad do
specjalnego pojemnika. Niezwykle często lekarzowi
dokonującemu aborcji ukazuje się niewinna
twarzyczka spoglądająca szklanymi oczyma na swojego oprawcę. Ciało nowo poczętego życia zostaje w
sposób makabryczny poćwiartowane i wyrzucone
jak śmieć, podobnie jak puste opakowanie po jogurcie. Wbrew powszechnemu poglądowi mówiącemu
o tym, że płód to przecież nie jest człowiek, ten
maleńki organizm posiada wszystkie zalążki organów
i rozwija się w jak najbardziej ludzki sposób. Już w
22 dniu od zapłodnienia zaczyna bić serce. Dziecko
odczuwa niechęć i cierpi z braku miłości. Odczuwa
zbliżającą się śmierć, ponieważ ma duszę i zostało
stworzone na wzór Pana. Jeszcze się nie narodziło,
ale jest zdolne do odczuwania zła i dobra. Miłości i
nienawiści. Lęku. W czasie dokonywania aktu aborcji płód cierpi, a w niebie rozlega się straszny lament.
My już teraz możemy stanąć w obronie życia podejmując Duchową Adopcję, jak również odmawiając
Różaniec Dzieci Nienarodzonych.
Nasza Pani Panna Maryja objawiła wizjonerce Maureen Sweeney-Kyle nadzwyczajną modlitwę Różańcową w obronie Dzieci Nienarodzonych. Sama
Królowa Nieba ukazała, jak powinien wyglądać ów
Różaniec. Krzyż koloru złotego. Ojcze Nasz to krople
krwi ułożone w znak krzyża, zaś koraliki na Zdrowaś
Maryjo to łzy, w których zatopione jest dziecko.
Według obietnicy Najświętszej Panny i Jezusa każde
Zdrowaś Maryjo odmówione na tym różańcu ratuje
jedno życie zagrożone aborcją, a każda modlitwa
Ojcze Nasz łagodzi karę za ten czyn. Informacje dotyczące Różańca Dzieci Nienarodzonych znajdują się w
internecie pod adresem:
http://www.ludwik.com.pl/rozaniecdzieci.htm
lub
http://www.holylove.org/ﬁles/med_1206638418.pdf
Natalia

„Jezu Ufam Tobie”, czyli zawiła historia cudownego obrazu
Ubrany w białą szatę Jezus podnosi prawą dłoń w
geście błogosławieństwa. Lewą ręką wskazuje na
swoje otwarte serce, z którego wydobywa się czerwony i niebieski promień. Obraz obecny, chyba w
każdym, polskim kościele nie jest wcale tym, który
jako pierwszy ujrzał światło dzienne. Nakaz stworzenia obrazu siostra Faustyna usłyszała od samego
Jezusa 22 lutego 1931r. kiedy przebywała w płockim
oddziale zakonu zgromadzenia Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia. Mimo braku talentu plastycznego

Faustyna próbowała namalować ujrzaną wizję. Ze
swoich prób zwierzyła się spowiednikowi. Ksiądz
utwierdzał ją, że ma malować obraz w duszy swojej.
Ona uparcie twierdziła, że ma to być forma graﬁczna
obrazu. Przeniesiona na placówkę w Wilnie poznaje
księdza Michała Sopoćkę, który zrozumiał prośbę
przekazaną Faustynie przez Chrystusa. Uprosił cenionego i znanego wtedy malarza – Eugeniusza Kazimirowskiego, by namalował obraz według wizji siostry
Faustyny. 2 stycznia 1934 roku malarz rozpoczął

pracę nad obrazem. Ludzka ręka nie była w stanie
odmalować nieziemskiej wizji. Końcowy efekt nie
spodobał się Siostrze. Po wielu korektach i przemalowaniach, obraz został w końcu pokazany wiernym w
Ostrej Bramie w 1935r. Dzień prezentacji nie był
przypadkowy – było to w czasie triduum przed
Niedzielą Przewodnią z okazji Jubileuszu Odkupienia. Mimo uroczystej ”inauguracji” obecności obrazu,
płótno Jezu Ufam Tobie było niedostępne dla wiernych. W czasie II wojny światowej Kult Miłosierdzia
Bożego rozprzestrzeniał się dzięki licznym reprodukcjom, wykonanym przez Laboratorium Fotograﬁczne
M. Nowickiego z Wilna. Po wojnie zmieniły się granice i Wilno nie należało już do terytorium Polski.
Wtedy rozpoczęto powszechną ateizację. Kościoły
zamknięto i zamieniono na magazyny i obiekty
wojskowe. Taki sam los spotkał kościół, w którym
znajdowało się dzieło pędzla Kazimirowskiego. Przed
zniszczeniem i profanacją uratowały je dwie kobiety:
Janina Rodziewicz i Bronisława Miniotaite, wykupując ten wizerunek od pracujących tam robotników.
Przez długi czas ukrywano go na strychu między
belkami stropowymi. Złe warunki mocno naruszyły
płótno. Renowację przeprowadziła konserwatorka
sztuki w latach 1955-1956 Helena Szmigielska.
Wykonała też kopię, którą można zobaczyć do dziś w
Wilnie w kaplicy Sióstr Jezusa Miłosiernego. Kolejny
obraz „Jezu Ufam Tobie” namalował w ogarniętej
wojną „polskiej” części kraju, Adolf Hyła przy

udziale krakowskiego spowiednika Siostry Faustyny
– jezuity Józefa Andrasza. To druga tak zwana
krakowska wersja obrazu. Ze względu na panujący
ustrój lata 50 nie były łatwe dla kultu Jezusa Miłosiernego. Obecnie obraz Adolfa Hyły znajduje się w
Sanktuarium w Łagiewnikach. Jego kopie i reprodukcje można spotkać we wszystkich zakątkach
świata, wszędzie tam, gdzie żyją i pracują czciciele
Miłosierdzia Bożego.
Trzecia odsłona obrazu to wizerunek autorstwa prof.
Ludomira Śledzińskiego. Ukazuje Zbawiciela wchodzącego przez zamknięte drzwi do Wieczernika. Jego
prawa ręka błogosławi patrzącego, a lewa uchyla
szatę w okolicy niewidocznego serca, skąd wychodzą
dwa promienie: biały i czerwony. Blady promień
oznacza Wodę, która usprawiedliwia duszę, czerwony oznacza Krew, która jest życiem dusz. W latach
1950 - 1960 obraz przechodził zezwolenia i zakazy
kultu.
Wreszcie czwarta ostatnia już wersja obrazu Jezusa
Miłosiernego. Jest to obraz „Jezu Ufam Tobie” namalowany przez artystę malarza Jana Chrząszcza. Znajduje się on w ołtarzu głównym w centrum kultu
Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach.
I tu nie mogło zabraknąć wizerunku Jezusa z dwoma
promieniami wydobywającymi się z serca, Jezusa
Miłosiernego do granic nieskończoności i w geście
„wołającego” do nas : „ … chodź do mnie, zbliż się do
mnie, wołam ciebie, czekam - przyjdź …”
Grażyna J

Uczynki miłosierdzia co do duszy
Uczynek III– Wątpiącym dobrze radzić
Jakże szczęśliwi są ludzie, którzy mają do kogo zwrócić się o poradę w sytuacji, gdy nachodzą ich wątpliwości. Głos kogoś, kto ma większe doświadczenie niż
my, jest nieocenioną pomocą. Jest aktem miłosierdzia. Człowiek dojrzały przy podejmowaniu różnych
decyzji dokonuje głębokiego namysłu. "Nie czyń
niczego bez zastanowienia, a nie będziesz żałował
swego czynu" (Syr 32, 19). Nie zawsze mamy wystarczającą mądrość życiową, pozwalającą nam wybierać w sposób pewny i zdecydowany. Kiedy mamy
obowiązek szukać porady? W sprawach ważnych
(im decyzja jest poważniejsza i wątpliwości większe),
w których chodzi o dobro innych osób (nasza
pochopna decyzja mogłaby wyrządzić komuś krzywdę), a także gdy odczuwamy niepokój sumienia, które
zabrania nam bierności i domaga się działania.
Pamiętajmy o tym, że opanowani przez wątpienie nie
możemy działać. Należy dążyć do rozwiania wątpliwości. Jeśli sami nie wiemy, nie znamy odpowiedzi

na wątpliwości i pytania nie odpowiadajmy. W
Piśmie Świętym znajdujemy zachętę: "Osądzaj
sprawy bliźniego według swoich własnych i nad
każą sprawą się namyśl"(Syr 31, 15). Trzeba radzić
komuś tak, jakbyśmy radzili sobie. Udzielona rada
nie może obracać się przeciwko bliźniemu. Byłoby
grzechem i zarazem wielką krzywdą udzielanie
porad, o których wiemy, że przyniosą szkodę. Byłby
to grzech nadużycia zaufania. Swego rodzaju grzech
szatański - bo przecież szatan źle radzi człowiekowi.
Nikt nie ma prawa radzić komuś, aby sprzeciwiał się
woli Bożej. Byłoby to wtedy zachęcaniem do grzechu.
Udzielona rada ma wypływać z miłości bliźniego,
troski o jego dobro i zwyczajnej życzliwości. Dobre
rady wracają do nas wdzięcznością tych, którym ich
udzieliliśmy. Dają radość, gdyż możemy się poczuć
współsprawcami dobra.
Dorota

