
Modlitwa orężem obrońców życia człowieka 

Wiek XX i początek XXI to okres niekończących się masowych zamachów na życie ludzkie: I woj-

na światowa, II wojna światowa ze szczególną zbrodnią Holocaustu, zbrodnicze rewolucje komuni-

styczne, masowa aborcja, eutanazja, terroryzm. 

Masowe zabijanie poczętych dzieci rozpoczęło się w ubiegłym stuleciu, po „legalizacji” zbrodni 

aborcji przez komunistycznego ludobójcę W. I. Lenina w Związku Sowieckim w 1920 roku. 

Drugim przywódcą, który zalegalizował częściowo zabójstwo nienarodzonych, był ludobójca Ad-

olf Hitler. Ten zbrodniarz w 1936 roku wprowadził w III Rzeszy „prawo” zezwalające na zabijanie 

chorych czy obarczonych wadami dzieci nienarodzonych; w hitlerowskiej III Rzeszy zaczęto masowo 

praktykować zbrodnię eutanazji... 

II połowa XX wieku przyniosła legalizację zbrodni aborcji w wielu krajach... 

Zestawmy liczby: 

– I wojna światowa – 10 milionów ofiar, 

– II wojna światowa – 55 milionów ofiar, 

– wojna z nienarodzonymi – miliard ofiar. 

Ta wojna trwa i każdego roku przybywa kolejnych 50 milionów zabójstw poczętych dzieci, co 

oznacza, że obecnie każdego dnia pozbawia się w okrutny sposób życia codziennie około 140 tysięcy 

nienarodzonych ludzi, oznacza to większą liczbę ofiar niż łączna liczba zabitych w atakach atomo-

wych w Hiroszimie i Nagasaki. 

Sumienie ludzkości – liczącej dzisiaj około 6 miliardów osób – obciąża zbrodnia jednego miliarda 

zabójstw. 

W tym szczególnym miejscu, w światowym Centrum Kultu Miłosierdzia Bożego, w Krakowie – Ła-

giewnikach, świadomi ogromu win a także potęgi Miłosierdzia Bożego, nie popadamy w zwątpienie, 

nie tracimy nadziei, ale z ufnością wołamy: „Jezu, ufam Tobie”. 

Niech mi wolno będzie tu w tym miejscu, na II Światowym Kongresie Modlitewnym dla Życia, 

wobec obrońców życia z 23 krajów, z wszystkich kontynentów, przytoczyć słowa św. Pawła – Apostoła 

Narodów: 

„Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, aby jak grzech zazna-

czył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie przez sprawiedliwość wiodącą 

do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego” (Rz 5, 20–21). 

Niech nas nie przeraża straszliwe żniwo antykultury śmierci, chciejmy dostrzec oczyma wiary 

ogrom Łaski Jezusa Chrystusa, która „czeka” na tych, którzy z Pomocą Bożą podejmą zmagania o 

obronę życia człowieka. 

Widzimy ogrom zbrodni i jesteśmy pewni mocą naszej wiary, że jest nam, każdemu z nas, przy-

gotowany ogrom Łaski Wszechmocnego Boga do eliminacji tego straszliwego zła. 

Pan Jezus powiedział: 

„Proście a będzie wam dane; szukajcie a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” (Mt 7, 7); 

„Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie” (Mk 11, 

24); 

Apostoł Św. Jan zapisał: 



„Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych 

próśb zgodnych z Jego wolą” (1J 5, 14). 

Czyż ktokolwiek z nas może wątpić, że nasze prośby, modlitwy o ochronę życia człowieka nie są 

zgodne z wolą Bożą? 

 

(fragmenty wystąpienia prezesa Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka dr inż. An-

toniego Zięby na II Światowym Modlitewnym Kongresie dla Życia, 12 października 2007 w Krakowie 

Łagiewnikach, po którym przyjęto program Światowej Krucjaty Modlitwy) 


