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Niewielu jest ludzi na świecie, którzy uratowali tak wiele kobiet i dzieci 
przed aborcją, co Shawn Carney. Niewielu jest też tak skutecznych 
w pomniejszaniu zysków klinik aborcyjnych z pomocą bezcennej modlitwy. 
Choć amerykański uśmiech i radosne usposobienie nie pozostawiają 
wątpliwości, skąd pochodzi, to jego życie jest przesiąknięte polskością. 
Inspirowany przez Jana Pawła II, od lat ratuje nienarodzonych wedle 
ewangelicznej zasady, której uczył nas bł. ks. Jerzy: „Zło dobrem zwyciężaj”. 
Początek końca aborcji daje nadzieję na zwycięstwo dobra,  
ale i nieocenioną lekcję, jak wielka walka o bezbronnych jeszcze przed nami. 

Paulina Guzik, „Między ziemią a niebem”, TVP 1

Nic tak nie służy prawdzie i życiu, jak przykład konkretnych ludzi, którzy 
ofiarnie stają po stronie życia dzieci, ratując je przed zabiciem. Książka 
pokazuje, że samo poznanie prawdy o aborcji to za mało. Do wygrania tej 
batalii potrzeba doświadczenia i ofiarowania miłości. Jej źródłem jest Bóg, 
który potrafi przemienić serca najtwardszych zwolenników aborcji. Trzeba 
jednak do tego naszej oddanej, ufnej modlitwy.
Ta publikacja pokazuje, że odważne stawanie w prawdzie, głęboka modlitwa 
i podchodzenie z miłością zarówno do matek rozważających tzw. aborcję, jak 
i ludzi pracujących w aborcyjnych klinikach sprawia, że Pan Bóg czyni cuda.
Ta książka to drogowskaz dla Polaków, pokazujący, którą drogą warto pójść, 
aby ochronić najmniejszych zagrożonych zabiciem. Prawda, miłość, modlitwa, 
wytrwałość – to drogowskazy wyłaniające się z książki S. Carneya i C. Lambert.

Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, żona, mama, prawnik i psycholog

Każdy, kto odczuwa bezsilność wobec strasznej aborcyjnej machiny, powinien 
przeczytać tę książkę. Ogromne pieniądze, gigantyczne kliniki, wielka polityka 
są niczym wobec siły modlitwy. Trzeba tylko dać Mu działać i się prowadzić. 
Dokładnie tak, jak w opisanych historiach. Film Nieplanowane pozostawił 
niedosyt, który ta książka wypełnia. Jest jasną instrukcją, co robić, by 
ochronić życie poczęte. Po lekturze ma się ochotę dzwonić do znajomych, by 
im powiedzieć: „On będzie działał. I będą działy się cuda”.

Weronika Kostrzewa, szef publicystyki Radia Plus

Będąc świadom tego, jak ważna jest modlitwa jako oręż w walce o życie, ta 
książka jest bliska nie tylko mojemu sercu, ale również specyfice działań Fundacji 
Małych Stópek. To publikacja, po którą sięgnąć powinien każdy obrońca życia. 
Ukazuje bowiem niezwykle ważny element strategii obrony nienarodzonych, 
z którą moja fundacja utożsamia się całym sercem – pomagać, a nie oceniać! 
Kobiety stojące przed decyzją o aborcji przeżywają prawdziwe dramaty i bardzo 
wiele zależy od naszej osobistej postawy względem nich. 

ks. Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek



9

Przedmowa

W 2011 roku stan Iowa mógł poszczycić się niechlub-
ną statystyką. Przypadało tam więcej ośrodków 

aborcyjnych na jednego mieszkańca niż w  którymkol-
wiek z pozostałych stanów Ameryki. Ale tak wyglądała 
sytuacja, zanim przez Iowę przetoczyła się niczym burza 
kampania „40 dni dla życia”. Od tamtej pory wszystko się 
zmieniło.

Przez siedemnaście lat byłam dyrektorem ośrodka 
aborcyjnego Planned Parenthood w Storm Lake w stanie 
Iowa. Podobnie jak wielu innych pracowników przemy-
słu aborcyjnego, myślałam, że pomagam kobietom, ale 
Bóg miał dla mnie w zanadrzu coś zupełnie innego. Do 
głębi poruszona wprowadzeniem aborcji zdalnej zaczę-
łam szukać jakiejś organizacji pro-life.

Jim Sedlak z American Life League (Amerykańskiej 
Ligi dla Życia) tak opisuje aborcję zdalną: „ Planned Pa-
renthood posiada specjalny budynek przeznaczony do 
przeprowadzania aborcji zdalnej. Nie ma tam ani jed-
nego lekarza abortera. Kobieta przychodzi, rozmawia 
z aborterem przez internet, po czym dostaje dwie pigułki 
potrzebne do zamordowania dziecka. Jedną z nich zaży-
wa na miejscu, drugą – w domu. Kobieta zostaje pouczo-
na, że jeżeli w domu pojawią się jakiekolwiek problemy, 
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ma udać się na ostry dyżur i powiedzieć pracownikom 
medycznym, że właśnie ma poronienie1.

Mniej więcej w  tym samym czasie dołączyłam do 
wspaniałej wspólnoty opierającej wiarę na Biblii i  sku-
pionej wokół Chrystusa. Ludzie ci kochali mnie, nie 
zważając na miejsce, w którym pracowałam. Odkryłam 
chrześcijańską stację radiową i byłam nieustannie zanu-
rzona w słowie Bożym. Moje serce miękło i wiedziałam, 
że dni mojej pracy w  Planned Parenthood są policzo-
ne. Decyzję podjęto za mnie. Powołując się na redukcję 
zatrudnienia, moi szefowie wyrzucili mnie. Była to dla 
mnie ulga nie do opisania.

Weszłam jednak w  fazę „syndromu strusia”, kiedy 
człowiek robi, co tylko może, żeby nie dopuścić do świa-
domości czegoś, z czym nie chce stanąć twarzą w twarz. 
Unikałam ulicy, przy której wcześniej pracowałam, gdzie 
organizacja Planned Parenthood zabijała dzieci, korzy-
stając ze środków medycznych i internetu. Ale kiedy kil-
kakrotnie ktoś zapytał mnie wprost o  moją byłą pracę 
i o  to, co się w niej robi, a na kilku twarzach zobaczy-
łam autentyczny szok, gdy wyjaśniałam, na czym pole-
ga zdalna aborcja, w głębi serca poczułam się winna i to 
mnie pobudziło do działania.

Z czasów, gdy pracowałam dla Planned  Parenthood, 
wiedziałam, jak bardzo organizacja ta pogardza ak-
cją „40 dni dla życia”. Nazywali ją „40 dni tortury” albo 
jeszcze gorzej. Ale widziałam też z bliska chaos i walkę 

1  J. Sedlak, Planned Parenthood Planning More Webcam Abortion Sites, 
American Life League, https://www.all.org/planned-parenthood-
planning-more-webcam-abortion-sites/ (dostęp: 29 maja 2018).
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wewnątrz kliniki, gdy tylko ktoś na zewnątrz się modlił. 
Wiedziałam, że to porusza serca.

Wkrótce dobiegał końca czas rejestracji do kampa-
nii „40 dni dla życia” planowanej na jesień 2011 roku. 
Bez wahania zgłosiłam Storm Lake. I oto ja, była dyrek-
torka ośrodka aborcyjnego Planned Parenthood, miałam 
teraz poprowadzić akcję „40 dni dla życia”. Był to nie-
wątpliwie przejaw łaski Boga, ale i Jego poczucia humo-
ru. W naszym małym miasteczku jest dużo wspaniałych 
kościołów, lecz nie ma mowy, żeby wspólnie podjęły one 
jakąkolwiek akcję. Tak więc zaczęło się mozolne zadanie 
rekrutowania wolontariuszy do czuwań modlitewnych. 
„Przez godzinę mam się modlić? O co?”, „A co, jeśli bę-
dzie padać śnieg?”, „Raczej nie chcę, żeby ludzie widzieli, 
jak to robię!” – najczęściej takie uwagi padały z ust po-
tencjalnych wolontariuszy. Ale w  tym krótkim czasie, 
jaki mieliśmy, żeby przygotować się do startu kampanii, 
Bóg w jakiś sposób dokonał kolejnego cudu. Nasza mała 
grupka cały czas spotykała się, a  ja wciąż opowiadałam 
o zdalnej aborcji, podając kolejne fakty i informując, że 
dzieje się to właśnie teraz, właśnie tutaj – w naszym ma-
łym miasteczku. Wieści rozchodziły się...

Na spotkaniu inaugurującym kampanię pojawiło 
się siedemdziesiąt pięć osób. Jak na nasze warunki był 
to spory tłum! Śpiewaliśmy, modliliśmy się, zapalaliśmy 
świeczki. Zanim spotkanie dobiegło końca, pomyślałam, 
że być może jest jakaś całkiem niewielka szansa, że jed-
nak się uda. W naszym grafiku czuwań wciąż były wolne 
miejsca, ale i one powoli się zapełniały.

Następnego ranka podjechałam na miejsce parkin-
gowe, gdzie przez tyle lat pracy stawiałam samochód. 
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Zdenerwowana perspektywą spotkania z moimi byłymi 
współpracownikami, postanowiłam pomodlić się w au-
cie – było w końcu trochę chłodno, a ze mną było moje 
roczne dziecko. Przekonywałam samą siebie, że przecież 
Bóg słyszy nasze modlitwy, bez względu na to, gdzie je-
steśmy, prawda? Ale poczułam, że sumienie wyrzuca mi 
strachliwość, więc wysiadłam z bezpiecznego wnętrza sa-
mochodu i stanęłam przed moim niedawnym miejscem 
pracy, żeby modlić się przez godzinę – pierwszą z wielu, 
które miały potem nastąpić.

Brak słów, żeby w  pełni opisać błogosławieństwo, 
jakie przynosi kampania „40 dni dla życia”. Spotkałam 
się z moimi byłymi współpracownikami i owszem, szy-
dzili ze mnie, ale jestem przekonana, że w  głębi ser-
ca wiedzieli, iż bronię prawdy. Widziałam wielu byłych 
klientów kliniki – niektórzy z nich byli wściekli, inni na-
tychmiast opuszczali to miejsce, gdy tylko uświadomili 
sobie, że przeprowadza się tam aborcje. Zdarzali się kie-
rowcy przejeżdżający obok i machający do nas przyjaź-
nie, zdarzali się i  tacy, w  których gestach przyjazności 
nie było wcale. Ale nawet w najgorszych chwilach każdy, 
kto nas tam widział, mógł się przekonać, że zależy nam 
na tej sprawie tak bardzo, iż czuwamy przed ośrodkiem 
w śniegu, deszczu ze śniegiem czy ulewie. Liczyły się na-
sze modlitwy.

Kto otrzymał największe błogosławieństwo? Myślę, 
że ja. W  jaki sposób potrafiłam znaleźć czas, żeby po-
prowadzić pierwszą w naszej społeczności akcję „40 dni 
dla życia”, będąc samotną matką, której lista rzeczy do 
zrobienia nigdy się nie kończy? Jak udało mi się zjed-
noczyć miasteczko podzielone różnymi wyznaniami 
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i przekonaniami? Odpowiedź jest prosta. Tego nie zrobi-
łam ja. Wszystkiego dokonał Bóg – Uzdrowiciel, Odku-
piciel. To On zamknął nasz ośrodek aborcyjny zaledwie 
trzy miesiące po naszej czterystaosiemdziesięciogodzin-
nej modlitwie. Klinika aborcyjna w  Storm Lake była 
pierwszym z  dwudziestu ośrodków tego typu w  stanie 
Iowa, które miały zostać zlikwidowane!

W każdej modlitwie kryje się moc nie do opisania. 
Bóg słyszy i  nie pozostaje obojętny. Błogosławieństwo, 
jakie przynosi akcja „40 dni dla życia”, przerasta nasze 
wyobrażenia. Przyjacielu, ty także jesteś powołany do 
działania! Wysiądź z samochodu i zajmij swoje miejsce. 
Jeśli ja mogłam to zrobić, to i ty możesz. Módl się odważ-
nie, z wiarą, bez cienia wątpliwości, ponieważ nic – nic! 
– nie jest zbyt trudne dla Boga.

Sue Thayer,
była dyrektorka ośrodka Planned Poarenthood,

liderka kampanii „40 dni dla życia”
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D Z I E Ń  P I E R W S Z Y

To, co najważniejsze

Mamy Boga,  
który zna drogę wyjścia z grobu.

G.K. Chesterton

– Mnóstwo ludzi zmartwychwstaje. To dzieje się 
cały czas.

Już kiedyś uczestniczyłem w zajęciach prowadzonych 
przez tego profesora historii, więc dobrze wiedziałem, w co 
się pakuję. Utracił on wiarę i obecnie uważał się za agnos- 
tyka. Kiedy podczas dyskusji na temat zmartwychwstania 
i wydarzeń opisanych w Dziejach Apostolskich wygłosił te 
słowa, nadstawiłem uszu. Natychmiast do głosu doszedł 
mój młody wiek i irlandzki temperament. Podniosłem rękę. 
Chciałem powiedzieć: „To najgłupsza wypowiedź, jaką 
w życiu słyszałem!”. Zamiast tego powiedziałem jednak:

– Proszę podać jeden przykład.
– Proszę?
– Jeśli „mnóstwo” ludzi powstało z  martwych, 

to proszę podać przykład jednej osoby oprócz Jezusa 
Chrystusa.
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1

Kręcąc głową, spuścił wzrok i odpowiedział:
– No cóż, podobnie jak Jezus, wielu ludzi utrzymuje, 

że powstało z martwych. To powszechne twierdzenie i mit.
– No tak, ale oni tego nie zrobili...
– Czego nie zrobili?
– Nie zmartwychwstali. To tylko szaleńcy albo oszuści.
– Słucham?
– Na tym polega różnica pomiędzy nimi a Jezusem. 

I to właśnie ona odróżnia chrześcijaństwo od innych re-
ligii. Dlatego właśnie większość ludzi, kiedy słyszy imię 
„Jezus”, albo skłania głowę, albo przewraca oczami. Od 
czasu, kiedy On twierdził, że powstał z martwych, ludzie 
przez całe wieki wierzyli i nadal wierzą, że naprawdę tak 
się stało. Dlatego przez wszystkie te stulecia tysiące ludzi 
było gotowych raczej ponieść śmierć męczeńską niż się 
Go wyprzeć. Czy podobnie rzecz ma się z którąkolwiek 
z tych osób, które utrzymują, że zmartwychwstały?

W  tej chwili zdałem sobie sprawę, że cała sala za-
marła w milczeniu.

– O co panu właściwie chodzi?
– Chodzi mi o to, że jeżeli Jezus jest tylko jednym 

z tych, którzy twierdzą, że zmartwychwstali, to dlaczego 
Jego imię pan zna, a nie potrafi pan przytoczyć nazwiska 
czy imienia żadnej z pozostałych osób?

Profesor nie udzielił mi żadnej sensownej odpo-
wiedzi. Powtarzał tylko, że jest to po prostu powszech-
ne przekonanie. Kiedy tak przynudzał, uderzyło mnie, 
że nie zaprzeczył temu, iż Jezus powstał z martwych, nie 
twierdził, że w  związku z  tym chrześcijaństwo to fałsz, 
ale też nie przyznał, że Jezus mógł zmartwychwstać czy 
że faktycznie zmartwychwstał. Po prostu pozostawił tę 
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1

kwestię niezdefiniowaną, odniósł się do niej całkowi-
cie beznamiętnie. Wykładowca ów był Włochem często 
powołującym się na swoje etniczne dziedzictwo. Ale był 
to Włoch nieprzejawiający żadnej pasji, co jest zarów-
no rzadko spotykane, jak i w pewien sposób trudne do 
zniesienia – całkiem jak Irlandczyk traktujący siebie na 
poważnie.

Lecz w przypadku Jezusa nie można pozostać obo-
jętnym.  Święty Augustyn i C.S. Lewis lepiej niż ktokol-
wiek inny wyrazili tę myśl: Chrystus musi być albo szaleń-
cem, kłamcą albo Bogiem. Jeżeli jest szaleńcem, musimy 
zignorować Jego i Jego wyznawców. Ale jeżeli jest Bogiem, 
to musimy być posłuszni tym samym poleceniom, któ-
re sługom na weselu w Kanie Galilejskiej wydała Maryja: 
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5).

Kwintesencją chrześcijaństwa jest życie – życie po-
konujące śmierć i to nie w sposób symboliczny, lecz do-
słownie: w  cielesnym kształcie powstające z  martwych. 
Jako chrześcijanie opieramy nasze życie i wiarę na fak-
cie, że Jezus Chrystus umarł, został pogrzebany i powstał 
z  martwych. Jest to najbardziej radykalne stwierdzenie 
i zjawisko w całej historii ludzkości. Zapewne i wy w tej 
prawdzie złożyliście swoją nadzieję i wokół niej staracie 
się kształtować całe swoje życie. Jeśli odnajdziemy kości 
Jezusa, dowodząc tym samym, że nie zmartwychwstał 
i nie wstąpił do nieba, jak mówi Biblia, wówczas wszyst-
ko to będzie na próżno. Okaże się wtedy, że jesteśmy 
głupcami żyjącymi w ułudzie, dorosłymi, którzy odkry-
li, że wciąż wierzą w świętego Mikołaja, jak powiedział 
mi pewien znajomy ateista. Ale jeżeli Jezus naprawdę 
zmartwychwstał, to znaczy, że jest On zwycięzcą śmierci. 
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Oznacza to również, że nigdy nie wolno nam rozpaczać 
w  obliczu śmierci bądź kultury śmierci. Jak ujął to 
G.K. Chesterton, „mamy Boga, który zna drogę wyjścia 
z grobu”2. Nie ma miejsca na rozpacz w życiu, które wie-
dzie się zgodnie z nauką Chrystusa, bez względu na to, 
co dzieje się w otaczającej nas kulturze. Rozpacz jest dla 
tych, którzy wierzą, że rozwiązanie wszelkich problemów 
leży wyłącznie w ich własnych rękach. My, chrześcijanie, 
nie żyjemy w takim świecie; żyjemy jak żołnierze służący 
swojemu zwycięskiemu Mistrzowi.

Wspomniałem już, że mój profesor roztrząsał kwes- 
tię, czy Jezus jest Bogiem, czy też nie, w sposób całkowi-
cie beznamiętny. Więcej pasji przejawiałby, debatując, co 
jest lepsze: futbol akademicki czy profesjonalny. Ale je-
den jedyny raz w jego wypowiedzi pojawiły się emocje. 
Nigdy tego nie zapomnę.

Było to w  czasie najgorętszych działań wojennych 
w  Iraku. Na zajęciach dyskutowaliśmy na temat ogól-
noświatowego terroryzmu. Był to także okres pierw-
szej kampanii modlitewnej „40 dni dla życia”. W samym 
środku dyskusji wykładowca gwałtownie uciął nasze wy-
powiedzi, mówiąc:

– Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda prawdziwy 
terroryzm, przejedźcie obok Planned Parenthood i po-
patrzcie na ludzi stojących przed ośrodkiem i modlących 
się tam.

Z obojętnością mówił o zmartwychwstaniu Chrys- 
tusa, ale o  aborcji już nie. Prawdziwe emocje rozpaliła 
w nim dopiero kwestia „terroryści” kontra kobiety.
2  G.K. Chesterton, Wiekuisty człowiek (przeł. Magda Sobolewska), 
Fronda-Apostolicum, Warszawa-Ząbki 2012, s. 397.
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Jak na ironię, tuż przed zajęciami podrzuciłem 
moją świeżo poślubioną żonę Marilisę pod Planned 
 Parenthood, jako że od siódmej rano do trzeciej po połud- 
niu wypadała jej kolej, by się modlić na chodniku przed 
budynkiem. W pierwszej chwili poczułem się urażony ko-
mentarzem profesora, lecz potem nie mogłem powstrzy-
mać wewnętrznego śmiechu, gdy pomyślałem: „Wiem, że 
nie na wszystko patrzymy tak samo, ale nie przyszłoby mi 
do głowy, że nazwie moją żonę terrorystką”.

Komentarz wykładowcy był bardzo znaczący i zwró-
cił uwagę na kwestię będącą zarazem powodem, dla któ-
rego trzymacie teraz w rękach tę książkę. Pomimo tego, 
że aborcja od pięciu dekad w Stanach Zjednoczonych jest 
legalna, to jednak porusza ona serca jak żaden inny prob- 
lem. Z  całą pewnością nie jest to sprawa rozstrzygnię-
ta, ze względu na to, co aborcja robi i komu to robi. Nie 
przeszliśmy nad nią do porządku dziennego, nawet je-
śli niektórzy z nas z obojętnością odnoszą się do zmar-
twychwstania. Aborcję odbieramy osobiście –  i  tak po-
winno być, ponieważ to nasze siostry się jej poddają; to 
nasi bracia i siostry ją wykonują. A jeśli weźmiemy pod 
uwagę fakt, że rocznie3 na całym świecie przeprowadza 
się prawie pięćdziesiąt sześć milionów zabiegów, aborcja 
jawi się jako jedyny w swoim rodzaju problem w całej his- 
torii ludzkości.

Dowiadując się o tych szokujących danych, można 
ulec pokusie, by z rozpaczą poddać się i uznać, że aborcja 
na dobre się u  nas zakorzeniła. Ale zmartwychwstanie 

3  https://www.guttmacher.org/fact-sheet/induce-
d-abortion-worldwide?gclid=EAIaIQobChMI0fGH6fWW2A-
IVSrjACh1GkwlxEAAYASAAEgL9k_D_BwE.
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nie pozwala nam na takie gesty. To właśnie ze względu 
na zmartwychwstanie Chrystusa trzymacie w rękach tę 
książkę. Bez niego niniejsza praca nie miałaby żadnego 
sensu, a  kwestię aborcji można byłoby równie dobrze 
pozostawić w  rękach analityków opinii publicznej. To 
zmartwychwstanie doprowadziło do pierwszej kampanii 
„40 dni dla życia”. Byłem wtedy na studiach. Mieliśmy 
wiele powodów do rozpaczy. Liczba aborcji wykonywa-
nych w ośrodku Planned Parenthood w College Station 
w Teksasie wzrosła. Średnio jedna na cztery kobiety pod-
dawała się aborcji w czasie studiów, a na Uniwersytecie 
Rolniczo-Mechanicznym w Teksasie (Texas Agricultural 
and Mechanical University – A&M Texas) uczy się po-
nad sześćdziesiąt tysięcy studentów – zatem policzcie so-
bie sami...

Po godzinnej modlitwie w gronie zaledwie czterech 
członków miejscowej organizacji pro-life The Coalition 
for Life (Koalicja dla Życia) postanowiliśmy podjąć czter-
dziestodniową modlitwę i  post, zorganizować pomoc 
i nieprzerwane pokojowe czuwanie przed siedzibą ośrod-
ka Planned Parenthood. Pierwsza kampania wystarto-
wała jesienią 2004 roku. Pan Bóg odpowiedział na nasze 
modlitwy, a świat zaczął pukać do naszych drzwi. Pros- 
ta akcja modlitewna rozszerzyła się z czasem na prawie 
osiemset miast w  pięćdziesięciu krajach. Tysiące dzieci 
uratowano przed aborcją, setki pracowników nawróciło 
się i  porzuciło swoją pracę; również liczba zamykanych 
ośrodków aborcyjnych nieustannie wzrasta. Zlikwidowa-
no także ośrodek, przed którym odbywała się pierwsza 
kampania „40 dni dla życia” w College Station; miejsce to 
służy obecnie jako siedziba główna tej akcji.
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Droga prowadząca do położenia kresu aborcji nie 
zaczyna się jednak od listy sukcesów. Jej początkiem jest 
modlitwa. Modlitwę tę trzeba podjąć już dziś. W  Sta-
nach Zjednoczonych aborcja jest legalna od 22 styczna 
1973 roku. Bóg natchnął nas, aby wykorzystać taki sam 
czas, jakim On posługuje się w Biblii – czterdzieści dni 
– być może dlatego, że jest to okres wystarczająco krótki, 
by pokazać nam, jak szybko i cudownie Jego moc może 
przemienić nas i nasze położenie, a zarazem wystarcza-
jąco długi, by przypomnieć nam o  naszej słabości. Po-
trzebny nam był plan działania i On nam go dał, wyz- 
naczając czterdziestodniowe ramy czasowe. Za każdym 
razem, kiedy rozpoczynamy nową czterdziestodniową 
kampanię, stawiamy kolejny krok na drodze prowadzą-
cej do zakończenia procederu aborcji.

Wyruszając zatem razem w czterdziestodniową pod- 
róż z  niniejszą książką, ustalmy, co jest najważniejsze. 
Naszą nadzieję pokładamy w Panu – tym, który żył, pra-
cował, śmiał się, pocił, krwawił, cierpiał, umarł i powró-
cił do życia; w Bogu, który przyszedł na świat poprzez ko-
biece łono; w Panu, którego Matce odmówiono miejsca 
w gospodzie; w Panu, który zaraz po narodzeniu musiał 
uciekać przed prześladowaniem; w  Panu, który kocha 
nas bardziej niż my sami siebie. W Nim właśnie pokła-
damy nadzieję. Nadzieja ta umacnia nas, byśmy mogli 
zmierzyć się z kulturą potrzebującą Jego i Jego miłosier-
dzia, delikatności, męstwa i miłości.

Następnie spójrzmy na naszą kulturę, by zrozumieć, 
co się wokół nas dzieje. Na szczęście możemy również 
spojrzeć na ciało Chrystusa – Jego lud – i zobaczyć, jak 
On sam działa wśród naszych braci i sióstr, aby położyć 
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kres aborcji we wspólnotach ludzkich na całym świecie, 
wśród ludzi takich jak na przykład Susie Calvey, którą 
poznacie w następnym rozdziale.

(...) biegnijmy wytrwale w wyznaczonych nam zawodach.
Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi 

i ją wydoskonala.
On to zamiast radości, którą Mu obiecywano,
przecierpiał krzyż, nie bacząc na [jego] hańbę,

i zasiadł po prawicy na tronie Boga.
Zważcie więc na Tego, który ze strony grzeszników

tak wielką wycierpiał wrogość wobec siebie,
abyście nie ustawali, załamani na duchu.

(Hbr 12,1-3)

Panie Jezu, u progu mojej podróży przez tę książkę skup moją 
uwagę na Tobie oraz na prawdzie i mocy Twego zmartwych-
wstania. Napełnij mnie nadzieją i oczekiwaniem tego, czego 
dokonasz w ciągu nadchodzących czterdziestu dni. Daj mi 
otwarte i czułe serce oraz natchnij moje myślenie i zachowa-
nie w sposób, w jaki tylko Ty możesz to zrobić. Panie, Tobie się 
powierzam. Amen.
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Notka 
o autorze

Shawn Carney jest współzało-
życielem, dyrektorem general-

nym i  prezesem kampanii „40 dni 
dla życia”. Jako wolontariusz ruchu 
pro-life jeszcze w czasach studenckich 
pomagał kierować pierwszymi lokal-
nymi akcjami. Po ukończeniu 
studiów został powołany 
na stanowisko dy-
rektora wykonaw-
czego Coalition 
for Life, lokal-
nej organizacji 
w  Teksasie zło-
żonej z  ponad 
s z e ś ć d z i e s i ę -
ciu kościołów. 
Od samego po-
czątku odgry-
wa zasadniczą 
rolę w  rozwoju 
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kampanii „40 dni dla życia” – najpierw w Stanach Zjed-
noczonych, a  później na całym świecie. Występuje re-
gularnie w  Fox News, The Laura Ingraham Show, The 
Drudge Report, Sirius XM Catholic Radio, EWTN Radio 
i Focus on the Family oraz publikuje w „The  Guardian”, 
„USA Today”, „The Christian Post”, „National Catholic 
Register”, .

Shawn Carney jest jednym z  najbardziej rozchwy-
tywanych mówców pro-life zarówno w Stanach Zjedno-
czonych, jak i za granicą. Produkuje licznie nagradzane 
filmy dokumentalne na temat obrony życia i  prowadzi 
podcast „40 dni dla życia”. Jest współautorem bestsellera 
40 Days for Life: Discover What God Has Done... Imagine 
What He Can Do.


