W obronie dzieci nienarodzonych

W dzisiejszych czasach przemian cywilizacyjnych jesteśmy stale konfrontowani z różnymi zjawiskami,
które dotyczą problematyki życia ludzkiego. Aborcja, eutanazja, gender itd., to stałe terminy, którymi
my katolicy, poprzez tzw.” Media” jesteśmy stale “bombardowani”. To powoduje u wielu niepewność i
zamęt; zamęt etyczny i zamęt umysłowy. Wspomniane wyżej terminy i kryjące się pod nimi
działania są niezgodne z nauką Chrystusa i Jego Świętego Kościoła. Odpowiedzią katolików na te
wezwania współczesnej cywilizacji są różne tworzące się apostolaty katolickie dające odpowiedź na
te wezwania, wspierające naukę Chrystusa, a w konsekwencji broniące życie ludzkie od
początku aż do jego naturalnej śmierci.
Również w Akwizgranie mamy różne grupy katolickie zajmujące się tą problematyką. Do nich należą
między innymi “HELFER FÜR GOTTES KOSTBARE KINDER DEUTSCHLAND E.V.”. Apostolat
stworzony w USA na Brooklynie przez msgr. Reilly, kapłana diecezjalnego. Głównym celem
apostolatu jest modlitwa w intencji dzieci nienarodzonych i ich matek. Matki chcące aborcji, nie są
postrzegane jako złe osoby. Apostolat podchodzi do nich z miłością, aby poprzez modlitwę i wszelką
pomoc, odwieść te matki od podjętego zamiaru aborcji. Jest to działanie w myśl Maryi i św. Jana od
Krzyża; “Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”.
Niemiecki oddział apostolatu powstał 28. 11. 1999 roku z inicjatywy twórcy apostolatu wspomnianego
msgr. Reilly. Wykonanie tego zadania powierzono Wolfgangowi Heringowi, sprawującemu
prezydenturę apostolstwa na terenie Niemiec do chwili obecnej. Siedziba główna apostolatu mieści się
w Monachium. Powstały liczne grupy apostolstwa w różnych miastach w Niemczech. W Akwizgranie
wspomniany apostolat prowadzi pani Gerda, emerytowana nauczycielka. W każdy ostatni czwartek
miesiąca członkowie tej grupy spotykają się w katedrze akwizgrańskiej na modlitwie, za nienarodzone
jak i za zamordowane w łonie kobiet dzieci, za ich matki i osoby dokonujące aborcji. Po Mszy św. o
godz. 10.00 w bocznej kaplicy katedry odmawiany jest różaniec i inne modlitwy we wspomnianej
wyżej intencji. Następnie grupa modlitewna w procesji z wizerunkami Jezusa Miłosiernego i Matki
Boskiej z Gwadelupe udaje się na modlitewną pikietę przed jedna z praktyk ginekologicznych w
Akwizgranie. Przed praktyką na ulicy odmawiane są modlitwy w intencji wspomnianych dzieci. Po
modlitewnej pikiecie grupa wraca do katedry gdzie w kaplicy adoracji najświętszego sakramentu
odmawiane są modlitwy końcowe spotkania. Następnie uczestnicy spotkania udają się na spotkanie
przy kawie i ciastku w jednej z akwizgrańskich kawiarni. Uczestnikami grupy są Niemcy, ale również
osoby pochodzenia polskiego uczestniczą we wspomnianych modlitewnych spotkaniach. Nadmienić
warto, że głównym sponsorem powitania obrazu Matki Boskiej częstochowskiej w Akwizgranie w
ramach akcji „Od Oceanu do Oceanu“ w dniu 02.11.2012 byli m.in. właśnie akwizgrańscy „HELFER
FÜR GOTTES KOSTBARE KINDER DEUTSCHLAND E.V.“. Uczestnictwo w apostolacie jest otwarte i
każdy, kto tego pragnie, może uczestniczyć w spotkaniach wspomnianego apostolatu na terenie
Akwizgranu.

Katechizm Kościoła Katolickiego wyjaśnia:

"Życie ludzkie od chwili poczęcia powinno być szanowane i chronione w sposób absolutny.
Już od pierwszej chwili swego istnienia istota ludzka powinna mieć przyznane prawa osoby, wśród
nich nienaruszalne prawo każdej niewinnej istoty do życia.
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