
I Małopolski Marsz dla Życia i Rodziny 

- Życiu TAK 

Inicjatywa marszu zrodziła się w czasie spotkania pani prezes Zarządu DIAK z panem dr inż.  

Antonim Ziębą, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia  w Krakowie. Poprzedzając 

marsz 4 czerwca br. Zorganizowano wspólnie konferencję na tematy dotyczące życia, jego wartości i 

ochrony – „AKCJA – ŻYCIU TAK !  Ponieważ wielkim obrońcą życia był i jest św. Jan Paweł II więc 

postanowiono połączyć uroczystość dziękczynienia za pontyfikat Jana Pawła II z I Marszem dla Życia i 

Rodziny Życiu Tak 9 października 2016 r., co z radością zaakceptował kard. Stanisław Dziwisz. I tak się 

stało. W Dniu Papieskim, w sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach w Krakowie 
została odprawiona Msza św. dziękczynna za pontyfikat św. Jana Pawła II i w intencji obrony 
życia. Po jej zakończeniu uformował się i wyruszył I Małopolski Marsz dla Życia i Rodziny – 
Życiu Tak. 

 



 
 Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. kard. Stanisław Dziwisz i wygłosił 

homilię. W swojej homilii m.in. zaapelował, aby modlić się szczególnie o dar pokoju dla 
narodów dotkniętych bratobójczymi konfliktami i wojną. Następnie podkreślił, że mamy za co 
Panu Bogu dziękować, gdyż jesteśmy świadkami w naszym pokoleniu wielkich wydarzeń. 
Jakże, po trzydziestu ośmiu latach, nie dziękować za wybór Jana Pawła II i za jego pontyfikat! 
Kościół zapamiętał Jana Pawła II jako wielkiego obrońcę życia człowieka i jego niezbywalnej 
godności. Powiedział również, że  Ewangelia życia, głoszona przez świętego Papieża, 
docierała do najdalszych zakątków świata, budząc ludzkie sumienia, uwrażliwiając je na 
szacunek dla każdego poczętego pod sercem matki dziecka. Dzisiaj ta święta sprawa jest 
nadal aktualna w naszej Ojczyźnie. Dlatego dziękujemy wszystkim, którzy stają w obronie 
życia. Mówca  nawiązał także do obchodzonego, XVI  Dnia Papieskiego w Polsce 
podkreślając niezwykle mądrą i trafną inicjatywę wspierania edukacji młodych Polek i 
Polaków, wywodzących się najczęściej z małych miejscowości i wielodzietnych rodzin.  

 

 
 



We Mszy św. wziął udział Wojewoda Małopolski Józef Pilch, posłowie oraz inni przedstawiciele władz 

wojewódzkich i lokalnych z całego województwa, a także przedstawiciele wielu stowarzyszeń.  W 

darze ofiarnym m.in. przedstawiciele organizatorów podarowali wyprawki niemowlęce, które 

przeznaczone są do Domu Samotnej Matki w Wadowicach i Okna Życia w Krakowie.   Pod koniec 

liturgii została poświęcona figurka Matki Bożej, która w swoich dłoniach trzyma relikwie św. Jana 

Pawła II.  Ta uroczysta Msza św. z udziałem wielu wiernych oraz młodzieży zrzeszonej w Fundacji 

Trzeciego Tysiąclecia była transmitowana  przez TVP1.  

                            

 
Po Mszy św. z sanktuarium św. Jana Pawła II wyruszył I Małopolski Marsz dla Życia 

i Rodziny – Życiu Tak pod patronatem  Metropolity Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza.  W 

Marszu wzięły udział współdziałające stowarzyszenia: Akcja Katolicka, Polskie Stowarzyszenie 

Obrońców Życia, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Civitas Christiana, Katolickie Stowarzyszenie 

Młodzieży, NSZS Solidarność,  Caritas, Służba Liturgiczna, Jeden z Nas, Wydział Katechetyczny, 

Mężczyźni św. Józefa oraz liczni uczestnicy – zwolennicy obrony życia ludzkiego od poczęcia do 

naturalnej śmierci. 

 



 

W wielkiej wdzięczności Bogu za Osobę i Dzieło św. Jana Pawła II, w trosce o ochronę życia od 

poczęcia do naturalnej śmierci, wołając o poszanowanie rodziny i godność małżeństwa szedł pochód 

ulicami Królewskiego Krakowa by wspólnie opowiedzieć się za tymi wartościami.  Pochód przeszedł 

ulicami: S. Faustyny, Fredry, Tischnera, Wadowicką, Kalwaryjską, na której dołączył drugi człon 

uczestników, następnie Krakowską, Stradomską i Grodzką na Rynek Główny.  

 

 
 Uczczono Świętego Jana Pawła II odwołując się do Jego nauki i postawy wobec życia i Jego 

dawcy, jakim jest Bóg. Poprzez udział w marszu składaliśmy świadectwo naszej wiary, przywiązania 

do ponadczasowych wartości, Boga i Kościoła. Na czele pochodu była niesiona duża figurka Matki 

Bożej, która w swoich dłoniach utrzymuje relikwie św. Jana Pawła II.  

 

 
 



Także były niesione duże obrazy  św. Jana Pawła II  i św. Matki Teresy z Kalkuty – wielkich 

współczesnych obrońców życia i godności człowieka. Niesiono również na liczne sztandary na 

początku Marszu, a w całym pochodzie  liczne chorągwie i baloniki opatrzone okolicznościowymi 

napisami. Przygrywały  nam orkiestry:  Kopalni Węgla „ Janina” z Libiąża i Kopalni Soli  w Wieliczce. 

Krakowscy aktorzy, Maciej Małysa i   Lidia Jazgar   czytali  teksty Świętych, których obrazy niesiono.  

Także odmawiano Różaniec  i śpiewano pieśni, które prowadziła  Teresa Bury. W czasie przemarszu 

nad kolumną przeleciał samolot ciągnący za sobą duży transparent z napisem: „ŻYCIU TAK”.  

 

 

Po dojściu na Krakowski Rynek, na przygotowanej scenie zabrali głos wyrażając 
wdzięczność zebranym za wzięcie udziału w Marszu i podkreślając jego merytoryczny sens: 
pani prezes Zarządu DIAK Grażyna Kominek, kard. Stanisław Dziwisz, pani poseł i 
wieloletnia prezes KIAK Halina Szydełko,  prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia Paweł 
Wosicki, i prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia  w Krakowie Antoni  Zięba.  

 



 Ks. kard. Stanisław Dziwisz powiedział m.in.: Są różne marsze. Marsz, który dziś 
wyruszył z sanktuarium św. Jana Pawła II i dotarł do serca historycznego Krakowa – ten 
marsz nie jest przeciw komuś. Ten marsz nie jest protestem.  Dzisiejszy I Małopolski Marsz 
jest dla życia i rodziny. Ten marsz jest dla człowieka. Ten marsz jest dla naszych 
najmniejszych braci i sióstr, którzy jeszcze nie mogą mówić, ale mają święte prawo ujrzeć 
światło dzienne i przyjazną ludzką twarz. Mają prawo stać się obywatelami ziemi. Naszej 
polskiej ziemi.  

 

Na zakończenie wystąpił zespół „Jakubowe Muszelki” śpiewając radośnie budujące piosenki. 

Krakowscy cukiernicy częstowali uczestników zebranych na Rynku Głównym swoimi wypiekami.  
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