
Oświadczenie dotyczące pochodzenia niezwykłej fotografii, złożone przez mgr Maurizio Checa, 
przewodniczącego Ruchu Obrońców Życia Białej Armii w Meksyku, który ufundował pomnik Dzieci 
Nienarodzonych w Metepec: 

                             

                                                           z lewej - ks. G. Antonnucci,       z prawej – o. A.D’Ascanio 

„Drodzy przyjaciele Białej Armii! 
 
W dniach poprzedzających święto Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe w roku 2003 (12 grudzień), Ojciec 
Andrea D’Ascanio i ksiądz Giovanni Antonucci odprawili kilka mszy świętych w Bazylice na Wzgórzu 
Tepeyac w okolicach miasta Meksyk, aby uprosić pomoc Patronki Życia w walce, którą od wielu lat prowadzą 
przeciwko aborcji. 
Po Ofierze Eucharystycznej w intencji dzieci zabitych przez aborcję, zapytałem Matkę Bożą, czego życzyłaby 
sobie od nas, członków Ruchu Białej Armii i w jaki sposób możemy Jej służyć. Instynktownie sięgnąłem po 
aparat fotograficzny i poczułem ponaglenie, by zrobić zdjęcie Jej obrazu, raz jeszcze ponawiając moje pytanie. 
Później, kiedy zostało wywołane to zdjęcie, zobaczyliśmy białe światło na wizerunku Matki Bożej. Okazało 
się, że nie pochodziło ono z jakiegoś odbicia. Było to białe, czyste i intensywne światło, o embrionalnym 
kształcie, jakby otoczone aureolą.  
Był to „jeszcze nienarodzony” Chrystus, który dał o sobie znać: Najświętsza Maryja Panna zechciała ukazać 
nam swe Dzieciątko, abyśmy w Niej adorowali Jezusa, który jeszcze w łonie Matki jest prawdziwym Bogiem i 
prawdziwym człowiekiem. W ten sposób zaświadczyła, że człowiek jest człowiekiem już od poczęcia.  

                                                                                                        
Ukazując się jako żywe Tabernakulum Chrystusa, chciała przypomnieć nam, że jej Syn trwa w milczeniu wraz 
z nią, jak owe dzieci, które zostaną skrycie zabite w łonie matki a ich śmierci towarzyszyć będzie zmowa 
milczenia. [będzie zignorowana i przemilczana]. Pan Jezus mówi do nas: “Cokolwiek uczyniliście jednemu z 
tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Musimy bronić życia ludzkiego od poczęcia aż do 
naturalnej śmierci, jak Maryja, która nosiła swe Dzieciątko, chroniła Je i trwała w zjednoczeniu z Jezusem od 
Jego poczęcia aż po Kalwarię, zmartwychwstanie, na życie wieczne. 

   
Inż. Luis Girault z Meksyku potwierdził, że negatyw fotograficzny nie został w żaden sposób zmodyfikowany, 
a światło nie pochodzi z efektu odbicia, lecz promieniuje z obrazu MB z Guadalupe.   
 
http://www.armatabianca.org/vita/vita_8.php?sottomenu=5&level=1 
 


