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Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski w dniu Zwiastowania Pańskiego,  

w którym obchodzimy również Dzień Świętości Życia, zwraca się z gorącym apelem  

o celebrowanie intencji tego dnia w kościołach i swoich rodzinach. 

 

Dzisiaj obchodzimy 20. rocznicę ogłoszenia przez świętego Jana Pawła II encykliki Evangelium vitae. Ojciec 

Święty pisze w niej: Wszyscy zatem mamy nieść naszemu bliźniemu posługę miłości, broniąc jego życia 

i wspomagając je zawsze, a zwłaszcza wówczas, gdy jest słabe lub zagrożone. Powinniśmy troszczyć się o nie, 

nie tylko jako jednostki, ale także jako wspólnota, czyniąc z bezwarunkowego szacunku dla życia ludzkiego 

fundament nowego społeczeństwa. (Evangelium vitae R. IV, 77) 

 

Dzień Świętości Życia w Polsce został ustanowiony przez Episkopat w 1998 roku jako odpowiedź na wezwanie 

św. Jana Pawła II i jest obchodzony w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, czyli 9 miesięcy 

przed Bożym Narodzeniem.     

 

Święto to zachęca do refleksji nad wielkimi darami, jakimi zostaliśmy obdarzeni: życiem i rodziną, która dla 

każdego człowieka jest najważniejszym środowiskiem. 

 

Obecnie, gdy wartości rodzinne i poczęte życie ludzkie są brutalnie atakowane, Dzień Świętości Życia jest chwilą 

szczególnej mobilizacji w obronie tych podstawowych wartości. Nie możemy pozostawać obojętni wobec 

usiłowania pozbawienia rodziców konstytucyjnego prawa do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi 

przekonaniami. Naszym zadaniem jest objęcie troską wszystkich pokoleń – tych najmłodszych, i tych 

najstarszych. 

 

Naszym obowiązkiem jest także zdecydowane przeciwstawianie się antychrześcijańskiej kulturze, negującej 

prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz podważającej znaczenie małżeństwa i rodziny. Nie 

możemy akceptować pojawiających się ostatnio rozwiązań, uderzających w rodzinę i życie oraz dzieci i młodzież. 

Są to między innymi: wprowadzenie do wolnej sprzedaży wczesnoporonnej i szkodliwej dla zdrowia kobiet pigułki 

„dzień po”, propozycja przyjęcia ustawy dotyczącej zapłodnienia pozaustrojowego in vitro nie szanującej życia 

dzieci poczętych, a przede wszystkim usiłowanie wprowadzania do polskiego życia społecznego programowych 

zmian kulturowo-cywilizacyjnych, opartych na ideologii gender, co narzuca przemocowa Konwencja CAHVIO. 

 

Niech Dzień Świętości Życia będzie nade wszystko dniem narodowej mobilizacji do modlitwy w intencji dzieci 

poczętych i ich bliskich, a także podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego. 

 

W imieniu Rady ds. Rodziny KEP, 

+ Jan Wątroba 

Przewodniczący 

 


