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W związku z apeleh4ana Marszałka (22 kwietnia br., Sucha Beskidzka) w sprawie aktywnego
poparcia społecznego dla projektu ustawy „Zatrzymaj aborcję”, pragnę przypomrtieć, że od 2006 roku
oczekiwanie na powstrzymanie zabijania dzieci nienarodzonych jest wyrażane publicznie
m.in. w trakcie Marszów dla Życia i Rodziny. Gromadzą one corocznie ponad 200 tys. osób, które bronią
życia dzieci nienarodzonych, rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny, a także moralności
w życiu publicznym. Kilka tygodni temu, w Narodowy Dzień Życia 24 marca odbył się już tzw. Biały
Marsz w Poznaniu, a 15 kwietnia br. Marsz dla Życia w Szczecinie i Marsz Świętości Życia w Warszawie.
W kwietniu, maju i czerwcu Marsze dla Życia i Rodziny koordynowane przez Fundację Centrum Życia
i Rodziny przejdą ulicami ponad 150 miast całej Folski! Kulminacyjnym dniem będzie niedziela 10
czerwca. Tego dnia Marsze będą zorganizowane m.in. w Warszawie, Rzeszowie, Tychach, Koszalinie,
Katowicach i wielu innych miastach całego kraju.
W związku z powyższym, pragnę zapewnić Fana Marszałka, posłów i senatorów, szczególnie
reprezentujących większość parlamentarną, o nieustającej aktywności setek tysięcy Folaków na rzecz
ochrony życia ludzkiego na każdym etapie jego rozwoju. Wyraża się ona w składaniu podpisów pod
projektami
lokalnie.
Cieszę się z zachęty Fana Marszałka i wraz z tysiącami Folaków odpowiem na nią udziałem
w Marszach dla Życia i Rodziny. Fragnę jednak wyrazić przekonanie, że uchwalenie prawa chroniącego
życie nienarodzonych zależy przede wszystkim od woli politycznej, determinacji i decyzji obecnej
większości parlamentarnej. Obserwowana od kilku miesięcy zwłoka w procedowaniu projektu
„Zatrzymaj aborcję” skutkuje zaś przede wszystkim śmiercią kolejnych dzieci w ich prenatalnej fazie
życia. Dlatego też w imieniu tysięcy Folaków przejętych losem dzieci nienarodzonych, apeluję do Fana
Marszałka, kierownictwa i parlamentarzystów Frawa i Sprawiedliwości oraz pozostałych klubów,
Mając w pamięci deklaracje wyborcze obecnej większości
o odwagę i jak najszybsze uchwalenie
parlamentarnej w sprawie obrony życia, jak również determinację posłów i senatorów w
wielu innych rozwiązań legislacyjnych, oczekujemy podobnej postawy w procedowaniu projektu
społecznego „Zatrzymaj aborcję”.
Wciąż mamy nadzieję, że w roku setnej rocznicy odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości,
polskie władze dokonają najlepszej z możliwych zmian zwiększenia ochrony ludzkiego życia! Niech
kolejne Marsze dla Życia i Rodziny staną się okazją do wspólnego świętowania odzyskania przez
najmłodszych Folaków prawa do życia, które obecnie wciąż zagrożone jest aborcją.
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