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Ca în fiecare an, eve-
nimentul va fi organi-
zat de Asociația „Româ-
nia pentru viață”, în par-
teneriat cu Asociația 
„Studenți pentru viață”. 
Tema de anul acesta es-
te „Pentru viață. Pen-
tru părinți. Pentru copii”. 
„Există 1001+ activități 
pro-viață care se pot or-
ganiza în comunități mai 
mari, mai mici sau foar-
te mici, printr-o instituție 
sau printr-un grup de pri-
eteni și care pot dezvolta 
cultura pro-viață în aces-
te comunități. Dacă sunt 
persoane, organizații sau 
instituții care vor să orga-
nizeze astfel de activități 
în cadrul LPV, să ne con-
tacteze și îi vom sprijini 
cu idei și materiale. Cu 
toții ne dorim să trăim 
într-o localitate pro-viață, 
într-o societate pro-viață, 
într-o lume care să spriji-
ne în mod real copiii, fe-
meile în criză de sarci-
nă, părinții și familia. De 

aceea este foarte impor-
tant să veniți la Marșul 
pentru viață și să invitați 
alături de voi colegii, pri-
etenii și cunoscuții”, a 
spus Alexandra Nadane, 
președintele Asociației 
„România pentru viață”, 
citată de Basilica.ro. 

Așadar, pe tot parcur-
sul lunii martie vor avea 
loc activități de promo-
vare și conștientizare a 
problematicii pro-viață, 
cum ar fi expoziții de ar-
tă sau de fotografie cu te-

me pro-viață, ateliere de 
pancarte cu mesaje care 
pot fi folosite la „Marșul 
pentru viață”, dezbateri, 
conferințe, proiecții de fil-
me cu tematică pro-viață, 
ateliere de lectură cu co-
piii, în care se pot citi cărți 
pro-viață. În Capitală, va 
avea loc și un cros carita-
bil pentru ajutorarea ma-
melor în criză de sarci-
nă sau în situații dificile. 
„În ultimii 10 ani, sutele 
de mii de participanți au 
avut un mesaj clar: soci-
etatea este așa cum  ne-o 
construim, iar noi vrem 
să construim o societa-
te care își sprijină feme-
ile însărcinate și pe prun-
cii pe care îi poartă. Și im-
plicarea a salvat vieți”, a 
mai spus Alexandra Na-
dane, conform aceleiași 
surse.  

Ocupăm locul 
doi în lume 
la numărul 
întreruperilor de 
sarcină

Conform statistici-
lor, din anul 1958 până în 
2014, în România, doar 
în spitalele de stat au fost 
înregistrate 22.638.755 
de avorturi. La momen-
tul actual, zilnic, se fac 
peste 200 de avorturi în 

unitățile medicale de pro-
fil din subordinea statului. 
Cu un număr atât de ma-
re de întreruperi de sar-
cină, țara  noastră ocu-
pă locul doi în lume, după 
Rusia, în ceea ce privește 
numărul de avorturi, ra-
portat la populația exis-
tentă (116,5%).

30% dintre 
adolescentele 
gravide  
fac avort

Avortul este intreru-
perea prematură a sar-
cinii. Potrivit medicilor, 
aproximativ 30% dintre 
adolescentele care rămân 
însărcinate aleg să fa-
că avort. La aproximativ 
60% dintre tinerele sub 
18 ani care au avut un 
avort, cel puțin unul din-
tre părinți știe de acest 
avort și susține alegerea 
fiicei. De cele mai multe 
ori, opțiunea este moti-
vată  de faptul că aces-
tea nu sunt suficient de 
mature pentru a crește 
un copil, nu au posibilități 
financiare. Mulți părinți 
se tem că, după ce de-
vin mame, fiicele lor  nu-și 
mai pot continua studii-
le și nu reușesc să-și gă-
sească un loc de muncă 
pentru a evita creșterea 
copilului în sărăcie.

religie

Pagină realizată de iOnela CHirCU

Doamne Iisuse Hristoase, Fi-
ul Lui Dumnezeu, 
Cel care din iubire pentru noi, 
oamenii, și pentru a noastră 
mântuire 
Te-ai îmbrăcat în trup, Te-ai 
răstignit, Te-ai îngropat 
Și prin Crucea Ta ai înnoit fi-
rea noastră cea stricată, 
Primește pocăința mea pen-
tru toate păcatele mele! 
Iartă-mă, Doamne, pen-
tru că am omorât pruncii 
nenăscuți,
Dăruiți de Tine! Am păcătuit, 
Doamne, la Cer și înaintea Ta, 
Cu cuvântul, cu fapta, cu su-
fletul, cu trupul și cu cugetul 
minții mele! 
Am călcat rânduielile Tale, 
am omorât pruncii mei, 
Copiii dăruiți de Tine, Dumne-
zeul meu, 
Nu am ascultat Poruncile Ta-
le și am mâniat Bunătatea 
Ta! 
Fiindcă a Ta este zidirea, nu 
mă deznădăjduiesc pentru 
mântuirea mea 
Și la nemărginita Ta Milosti-
vire îndrăznind, 
Alerg și mă rog Ție, Doamne! 
Întru pocăință dă-mi ini-
mă înfrântă și primește-mă 

când mă rog 
Și dă-mi gând bun, dă-mi la-
crimi și umilință, 
Doamne, dă-mi Harul Tău, ca 
să pun început bun! 
Iartă-mă, Doamne, pe mine, 
ucigașa de copii nenăscuți! 
Miluiește-mă, Dumnezeule, 
miluiește-mă pe mine, 
Cea căzută și pomenește-mă 
pe mine,
Păcătoasa roaba Ta, întru 
Împărăția Ta, 
Dar mai ales Te rog, ai grijă 
cum știi Tu, Doamne, 
De copiii mei avortați! 
Iartă-mă, Doamne, cu 
umilință și cu pocăință mă 
rog!
Iartă-i, Doamne, și pe copiii 
mei care, 
Din cauza mea, nu au văzut 
lumina zilei, 
Nu s-au bucurat de viața 
aceasta, atât de dragă mie! 
Îți mulțumesc, Doamne Dum-
nezeule, 
Pentru toate darurile Tale 
sfinte, știute și neștiute! 
Te slăvesc și Te iubesc, Dum-
nezeule Preasfânt,
Multmilostiv și Preaplin de 
Iubire, 

Amin!

Rugăciune 
pentru iertarea 
femeii care și-a 
ucis pruncul 
nenăscut

Fiecare copil merită să se nască, să 
trăiască și să crească. În cazul femeii care 
și-a ucis pruncul nenăscut se rostesc 
rugăciuni pentru iertarea păcatului. Iată, o 
rugăciune care trebuie rostită de aceasta, 
chiar în ziua săvârșirii păcatului! Trebuie 
menționat, însă, că va fi nevoie și de 
rugăciuni speciale rostite de preot în casa 
acesteia, deci trebuie cerut și sprijinul 
duhovnicului.    

„Pentru viaţă. Pentru 
părinţi. Pentru copii” 

Peste 900 de localități din România și Republica 
Moldova se pregătesc deja să marcheze, luna 
pentru viață. Cu acest prilej, în luna martie vor 
avea loc o serie de manifestări menite să vină 
în sprijinul copiilor și familiilor greu încercate de 
viață. Punctul culminant va avea loc, însă, pe 28 
martie, când va fi organizat „Marșul pentru viață 
2020”, cel mai mare eveniment pentru viață. 
Acesta vizează ajutorarea mamelor în criză de 
sarcină și a copiilor lor nenăscuți. 

din punct de vedere a Bisericii Ortodoxe române, 
pierderea voită a fătului este păcat de moarte. de 
aceea, femeia care a avortat trebuie să meargă 
neîntârziat la preot și să-și mărturisească păcatul 
cu foarte multă căință. Chiar și în cazul unui avort 
spontan, declanșat fără voia ei, din motive strict 
medicale, trebuie să meargă la duhovnic pentru a-i citi 
rugăciunea de dezlegare.

Doar căința și mărturisirea păcatului 
mai pot liniști femeia care a avortat

Luna martie va fi...

Vrem să 
construim 
o societate 
care își sprijină 
femeile 
însărcinate”

președintele 
Asociației 
România pentru 
viață

Alexandra  Nadane


