Święta Joanna Beretta Molla urodziła się 4 października 1922 roku. Pochodziła z licznej rodziny. Do pierwszej Komunii św., która miała miejsce 14 kwietnia 1928 roku w parafii
św. Graty, przygotowała Joannę najstarsza siostra - Amalia. Joanna była szczęśliwa w rodzinie. Codziennie towarzyszyła mamie w drodze na Mszę świętą. Kochała przyrodę. W 1938
roku Joanna wzięła udział w rekolekcjach prowadzonych przez jezuitę ojca Avedano. Święta
nie była już wtedy małą dziewczynką z Akcji Katolickiej, lecz młodą kobietą pragnącą wziąć
we własne ręce swe przeznaczenie i w obliczu Boga dokonywać świadomych wyborów:
„Wszystko dla Ciebie mój Boże, moja największa miłości, kiedy coś czynię cierpię i myślę.
W każdym moim oddechu pragnę ofiarować Tobie moją duszę, poświęcić Ci moje serce
i niech wzrasta we mnie ogień Twojej Boskiej Miłości”. W 1949 roku Joanna uzyskała dyplom
medycyny ogólnej i chirurgii, a w 1952 roku zrobiła specjalizację z pediatrii. Cały czas jednak
myślała o pracy misyjnej. Niestety jej kondycja fizyczna nie pozwalała na to, by mogła zostać
misjonarką. We wrześniu 1961 roku, pod koniec drugiego miesiąca ciąży, w jej macicy rozwinął się włókniak. Mimo medycznej konieczności przerwania ciąży, zdecydowała się donosić ją
do końca. 21 kwietnia 1962 roku urodziła się jej kolejna córka Gianna Emanuela. Pomimo
wszystkich wysiłków i starań, by uratować obie, rankiem 28 kwietnia, pośród niewymownego
bólu matka umarła. Miała 39 lat. Jej pogrzebowi towarzyszył głęboki smutek, wiara i modlitwa.
Papież Jan Paweł II beatyfikował Joannę 24 kwietnia 1994 roku, podczas światowego Roku
Rodziny, a w szóstą niedzielę Wielkanocną, 16 maja 2004 roku, kanonizował.
25 marca – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Zachęceni przez Ojca św. Jana Pawła II obchodzimy wówczas Dzień Świętości Życia. Papież
w encyklice „Evangelium vitae” pisał: „proponuję (…) aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia (…) Trzeba, aby dzień ten był przygotowany i obchodzony przy czynnym
udziale wszystkich członków Kościoła lokalnego. Jego podstawowym celem jest budzenie
w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens
i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji. należy zwłaszcza ukazywać,
jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja (…)” (nr 85). Nie tylko w Kościele powstała taka inicjatywa. Bowiem 24 marca to Narodowy Dzień Życia. Ktoś zapyta po co taki dzień.
Przecież już wystarczająco dużo mówi się i pisze na ten temat. No właśnie, mówi się i pisze…
A każdy z nas może zdziałać wiele dobrego, przez świadectwo życia. I tu postawmy sobie pytanie, czy jako katolicy bronimy stanowiska Kościoła? Panem życia jest Bóg, a nie człowiek.
Pamiętajmy o tym. /ez/

Aborcja

Eutanazja

Czym jest?
Aborcja jest zamierzonym zniszczeniem poczętego w łonie matki życia ludzkiego, niezdolnego
jeszcze do samodzielnego istnienia poza jej organizmem.
Jakie skutki może spowodować?
- fizyczne (niepłodność, śmierć matki, choroby
matki)
- psychiczne (szok, urazy, psychozy)
- moralne i religijne (wyrzuty sumienia, odejście
od Boga i Kościoła)
Kogo się zabija?
Zabija się człowieka. Płód ludzki od samego
początku jest człowiekiem, nie rzeczą. Dlaczego? Posiada bowiem kod DNA, który jest nośnikiem tylko „ludzkich informacji genetycznych”.

Czym jest?
To „pomoc” w umieraniu. Od gr. εὐθανασία,
euthanasia – „dobra śmierć” – zadanie
śmierci osobie nieuleczalnie chorej umotywowane skróceniem jej cierpień. Eutanazja
jest odmową nawiązania szczerego kontaktu z osobą cierpiącą i odmową przeżywania
jego cierpienia, jest po prostu ucieczką od
śmierci i cierpienia. Z religijnego punktu widzenia zadaniem medycyny jest nieść ulgę
w cierpieniu, lekarz nie jest jednak powołany do tego by być katem i zabijać cierpienie
zabijając pacjenta. W wielu krajach eutanazja jest już zalegalizowana (Holandia, Belgia, Luksemburg, Albania, Japonia i inne).
W Polsce jest traktowana w prawie jako zabójstwo.
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„W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do
miasta w Galilei, zwanego
Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na
imię Maryja. Anioł wszedł
do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski,
Pan z Tobą,». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz
anioł rzekł do Niej: «Nie
bój się, Maryjo, znalazłaś
bowiem łaskę u Boga. Oto
poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię
Jezus. Będzie On wielki
i będzie nazwany Synem
Najwyższego, a Pan Bóg
da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie
znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego
osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto
również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu
ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła
Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.”

DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA

„Największym niebezpieczeństwem zagrażającym pokojowi jest dzisiaj
aborcja. Jeżeli matce wolno zabić własne dziecko, cóż może powstrzymać
Ciebie i mnie, byśmy się nawzajem nie pozabijali?” Matka Teresa z Kalkuty

