
 
 
 
20/20 Project Pulpit Announcement in Polish  (3 minutes) 
 
Szcz��� Bo�e, mam na imi� __________ i jestem cz�onkiem tej parafii, wasz� siostr� w 
Chrystusie. 
 
Jestem bardzo wdzi�czna ksiedzu proboszczowi �e da� mi czas aby powiedzie� wam of 
projekcie rozpacz�tym tutaj w New Jersey, projekcie który jest skupiony na mi�o�ci: mi�o�ci do 
dzieci nienarodzonych i ich matek. 
 
Ten project jest wspólnym wysi�kiem i nazywa sie 20/20 Project.  Localne grupy pro-life i 
indiwidualne osoby z naszego stanu pracuja razem �eby uzyska� równe prawa dla dzieci 
nienarodzonych. 
Pierwszym wyzwaniem tego projektu jest zatwierdzi� ochron� dla nienarodzonych dzieci które 
czuj� ból, �eby to zrobi� przed rokiem 2020 (st�d nazwa tego projektu). 
 
To prawo, które ju� obowiazuje w 14 innych stanach, b�dzie chroni�o dzieci (Pokaza� Model) w 
20 tygodniu po zap�odnieniu i powy�ej 20 tygodnia. 
Chcemy to zrobi� poprzez edukacj�--edukacj� individualnych ludzi, o cz�owiecze�stwie dzieci 
nienarodzonych i pokaza� kobiet� i m��czyzn� �e uzdrowienie jest mo�liwe i �rodki s� 
dost�pne dla tych którzy podj�li decyzj� za któr� teraz �a�uj�. 
 
W Pi�mie �wi�tym, Ksi�ga Izajasza, werset 49 czytamy: 
 
Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu,  
ta, która kocha syna swego łona?  
A nawet, gdyby ona zapomniała,  
Ja nie zapomnę o tobie.  
Oto wyryłem cię na obu dłoniach. 
 
Panu Bogu bardzo zależy na dzieciach nienarodzonych.  My musimy zrobić co możliwe żeby były 
przywitane i chronione. 
 
Proszę módlcie się za ten project.  Jako Chrześcijanie jesteśmy wezwani do rozsiewania miłości Chrystusa 
do wszystkich.  Cieszę się że 20/20 Project przynosi światu miłość w bardzo specjany sposób. 
 
Św. Matka Teresa powiedziała: 
“Dziecko nienarodzone jest pieknym storzeniem Bożym, stworzone na obraz Boga do większych rzeczy, aby 
kochać i być kochane.  Dziecko nienarodzone bedąc takie małe, takie słabe, takie uzależnione od innych i 
takie bezbronne, jest najbiedniejsze z biednych” 
 
Proszę zatrzymać się przy stoliku w przedsionku kościoła aby otrzymać specjalny magnet na samochód i 
dowiedzieć się jak możecie być głosem tych najbiedniejszych z biednych poprzez zaangażowanie się w 
20/20 Project, projekt miłości dla naszych najmłodszych braci i sióstr.  Mam nadzieję zobaczyć was po 
mszy.  Bóg zap�ać. 
 
 


