
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Warszawa, dnia 14 lutego 2019 roku 

 

 

Szanowny Panie Prezesie, 

 

 

Z wielką radością przyjąłem informację o Narodowym Marszu 

Życia, który odbędzie się w Polsce dnia 22 marca 2020 roku. 

Cieszy mnie bardzo, że apel św. Jana Pawła II, zawarty w encyklice 

Evangelium Vitae – aby corocznie, w każdym kraju obchodzono Dzień 

Życia, którego celem jest ukazywanie świętości ludzkiego życia oraz 

niezbywalnego prawa każdej osoby ludzkiej do jego ochrony od poczęcia 

do naturalnej śmierci – przybiera w Polsce, kolejny już raz, konkretną 

formę. 

Niniejszym, jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 

obejmuję inicjatywę swoim patronatem, przekazując słowa wsparcia 

oraz zapewnienia o modlitwie w intencji organizatorów oraz 

uczestników wydarzenia. 

Każdy człowiek, zwłaszcza ten najbardziej bezbronny, bo jeszcze 

nienarodzony, posiada niezbywalne prawo do życia, bez względu na 

okres swojego rozwoju, wiek, stan zdrowia, czy pochodzenie. Jak 

powiedział papież Franciszek „każde dziecko, które pojawia się w łonie 

matki jest darem, który zmienia historię rodziny. Takie dziecko trzeba 

przyjąć, kochać i otoczyć troską. Zawsze!”. Obowiązkiem zaś – nie tylko 

ludzi wierzących, ale wszystkich, którzy starają się być wierni naturalnej 

logice ludzkiego rozumu – jest bronić tego prawa, a tym samym bronić 

życia. Być głosem tych, którzy nie potrafią zabrać głosu.  

Jeśli są ludzie, którzy w majestacie prawa dają przyzwolenie – 

choćby milczeniem – na mordowanie dzieci przed urodzeniem, to są oni 

w stanie przyzwolić na każdą inną zbrodnię. Potrzeba jedynie 

właściwych okoliczności prawnych lub społecznych. Ponadto, 

parafrazując słowa Matki Teresy z Kalkuty, jeśli zgodzimy się, iż matka 

może zabić nawet własne dziecko, jak możemy mówić innym ludziom, 

aby nie zabijali jedni drugich?  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ufam, że Marsz będzie nie tylko wyrazem przekonania milionów 

ludzi w Polsce i miliardów na całym świecie, ale przede wszystkim 

wyrazem wpisanej w każdego człowieka naturalnej prawdy o prawie do 

życia dla każdego, jako nadrzędnego i podstawowego prawa człowieka.  

 

Z wyrazami szacunku przesyłam pasterskie błogosławieństwo, 

 

 

 

     
✠ Stanisław Gądecki 

Arcybiskup Metropolita Poznański 
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów 
Europy (CCEE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
Szanowny Pan 
Bogusław KIERNICKI 
Prezes Fundacji Świętego Benedykta 
Koordynator Narodowego Marszu Życia 


