
Światowy Dzień Przeciwko Aborcji 

8 września 2022 r. - Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 

Przez dziesiątki lat ohyda aborcji pochłaniała ofiary wszystkich kategorii, stosując różne, coraz bardziej 
aberracyjne techniki, od aborcji z użyciem soli fizjologicznej po aborcję z częściowym porodem, od 
skrobania po aspirację, nie wspominając o niezliczonych aborcjach dokonywanych za pomocą 
niesławnych "pigułek dzień po”. 

Dziecko jest niewątpliwie pierwszą i najpoważniejszą ofiarą aborcji, ale możemy wymienić jeszcze inne: 
matki, oszukiwane do granic możliwości przez system, który potrafi je oszukać, by nie uznawały tego, co 
mają najcenniejszego, czyli życia ich dzieci w łonie matki; ojców, uczynionych nieświadomymi i 
nieodpowiedzialnymi za swoje akty seksualne do tego stopnia, że tracą własną rolę i tożsamość; świat 
medycyny, który poprzez wadliwą i relatywistyczną logikę neguje rzeczywistość do tego stopnia, że ją 
atakuje i zabija; obowiązujące prawa, które zrzekając się roli porządkującej społeczeństwo, rzutują je 
wstecz w system lekceważący najbardziej podstawowe wartości i deformujący samo znaczenie prawa; 
opinia publiczna, niezdolna do własnego krytycznego myślenia, łudząca się, że może znaleźć mrożące 
krew w żyłach rozwiązania łaski zamienionej w "problem do rozwiązania”. 

Tutte le battaglie del mondo così detto Pro life hanno contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica 
Wszystkie walki tzw. świata Pro Life przyczyniły się do podniesienia świadomości społecznej na ten temat 
i jest to wielka zasługa ludzkości i samego Boga, autora i obrońcy życia. Jesteśmy jednak przekonani, że w 
obecnym momencie dryfu antropologicznego i duchowego, w którym znajduje się cały świat, walka w 
obronie niewinnego życia ludzkiego musi nabrać zdecydowanego tempa. 

W tym sensie, jako Komitet Liberi in Veritate, proponujemy ustanowienie "Światowego Dnia Przeciwko 
Aborcji", który będzie miał następującą strukturę: 

1) Odprawianie Mszy Świętych przeciwko aborcji, aby ofiara Krwi i Ciała Pana Naszego Jezusa 
Chrystusa, położyła kres odnawiającej się dzień po dniu rzezi niewiniątek; 

2) Adoracja eucharystyczna z odmawianiem Różańca Świętego, aby Matka Boga i całej ludzkości nie 
dopuściła do tego, aby Jej nieopatrzne dzieci zostały złożone w ofierze na szatańskim ołtarzu 
totalitarnego relatywizmu; 

3) odmawianie Różańca Świętego w tych samych intencjach; 

4) ofiarowanie jednego lub więcej dni postu; 

5) konferencje na ten temat, zarówno w obecności, jak i na odległość; 

6) stworzenie światowej sieci modlitewnej o zniesienie aborcji; 

7) utworzenie strony internetowej będącej punktem odniesienia. 

Punkty 1), 2) i 3) mogą być realizowane prywatnie lub publicznie.  

Wszystkie powyższe punkty są ważne, ale pierwszy uważamy za najskuteczniejszy ze wszystkich, ponieważ 
oferuje do tego celu drugą osobę Trójcy Świętej. Należy zatem uświadomić każdego kapłana, aby 
publicznie lub prywatnie sprawował Najświętszą Ofiarę naszego Pana w tej intencji. Należy również 
uświadomić biskupów, kapłanów, mężczyzn i kobiety zakonne oraz cały Kościół, aby z bronią w 
ręku, jaką jest modlitwa, można było uzyskać żądaną łaskę od Pana Naszego Jezusa Chrystusa. 

Dniem wskazanym na pierwszy Światowy Dzień Przeciwko Aborcji jest 8 września 2022 r., czyli święto 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Matki Boga i całego macierzyństwa. 
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