Umiłowany Ojcze Święty!
W imieniu Zarządu Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio, zrzeszającego
pracowników różnych uczelni, artystów i działaczy społecznych, pragniemy
wyrazić swoje głębokie zaskoczenie listem skierowanym od Kongresu Kobiet
Polskich, wysłanym do Jego Świątobliwości.
Kongres Kobiet zrzesza niewielki procent kobiet polskich i to przede wszystkim
kobiet niewierzących, a z większością ich postulatów nie utożsamia się
wielomilionowa rzesza wierzących kobiet, małżonek i matek polskich, a także
wierzących mężczyzn.
Skierowany na ręce Jego Świątobliwości list zawiera tak wiele przekłamań,
całkowicie nieprawdziwych oskarżeń Hierarchów Kościoła w Polsce, że czujemy
się w obowiązku sprostowania stawianych w liście zarzutów.
Jest całkowitą nieprawdą, że ktokolwiek z Kardynałów, Biskupów, Księży,
Katechetów podjął jakikolwiek atak na prawa kobiet, czy na ideały równości.
Całkowicie bezpodstawne jest także oskarżenie o "szaleństwo nienawiści" do
kobiet. Przeciwko tym zakłamaniom zdecydowanie protestujemy.
W cywilizacji miłości Jan Paweł II wzywał nas do poszanowania życia każdego
człowieka - od poczęcia do naturalnej śmierci. Osoby zaangażowane w Kongresie
Kobiet, a także tworzące programy gender studies promują tak zwane prawa
reprodukcyjne, a więc prawo do legalnej aborcji na życzenie. Tymczasem aborcja
jest zawsze zabiciem nienarodzonego dziecka.
Osoby zaangażowane w prace Kongresu Kobiet oraz w realizację programów
gender studies, aborcję uważają za prawo kobiety, nie przyznając prawa do
narodzenia się dziecku, szczególnie wtedy, gdy nienarodzone dziecko jest
upośledzone lub chore. Chciałyby także zapewnienia każdej kobiecie prawa do
antykoncepcji oraz medycznych procedur wspomaganej prokreacji, poniżających
godność osoby.
Istotnym problemem staje się także negowanie związku małżeńskiego jako
związku kobiety i mężczyzny, prawa do wychowywania dzieci przez rodziców
zgodnie z wyznawanymi przez nich wartościami.
Niepokoi także uderzenie w czystość i niewinność dzieci i młodzieży, poprzez
deprawujące programy edukacji seksualnej, negującej wszelkie normy moralne w
dziedzinie ludzkiej seksualności.
To przeciwko tym zjawiskom protestują nasi Pasterze i wierni.

Głębokie zaniepokojenie budzi także dążenie do ratyfikacji Konwencji Rady
Europy w sprawie zapobiegania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej,
zawierającej cały szereg słusznych postulatów, a jednak wprowadzającej także
takie rozwiązania prawne, które godzą w chrześcijańskie rozumienie małżeństwa i
rodziny, na które nigdy nie możemy się zgodzić.
Umiłowany Ojcze Święty!
Nasza Ojczyzna jest wierna przesłaniu Jana Pawła II, również temu, które dotyczy
teologii ciała i personalizmu chrześcijańskiego. Będziemy bronić miłości, godności
małżeństwa i rodziny, prawa do życia każdego człowieka od poczęcia do
naturalnej śmierci.
Będziemy także ujawniać zakłamanie cywilizacji śmierci, która chciałaby
zawładnąć sercami, szczególnie młodych ludzi.
Zwracamy się z prośbą o gorącą modlitwę w intencji prawdy, w intencji
poszanowania godności każdego człowieka, miłości, małżeństwa i rodziny, a także
w intencji nawrócenia tych, którzy promują cywilizację śmierci.
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W załączniku:
Fragment postulatów kobiet reprezentujących Kongres Kobiet oraz osoby
zaangażowane w programy gender studies
Główne założenia naszego projektu opierają się na przekonaniu,
że prawa reprodukcyjne to prawa człowieka. Świadome
rodzicielstwo to nie tylko prawo do usunięcia ciąży – to również
prawo do świadomego przeżywania własnej seksualności i
płodności (edukacja seksualna), prawo do decydowania o tym,
kiedy chce się mieć dzieci (refundowana antykoncepcja), prawo do
pomocy państwa w przypadku trudności z poczęciem potomstwa
(procedury medycznie wspomaganej prokreacji, tzw. in vitro –
dofinansowane przez państwo do trzeciej próby włącznie). Chcemy,
by kobiety w Polsce miały dostęp do bezpłatnej i pełnej opieki

zdrowotnej w czasie ciąży, w tym gwarantowany dostęp do
nieinwazyjnych i inwazyjnych badań prenatalnych, które pomogą
im podjąć decyzję o utrzymaniu lub usunięciu ciąży w przypadku
wad wrodzonych płodu, a także pozwolą działać na rzecz życia,
zdrowia i dobrostanu kobiety w przypadku ciążowych komplikacji.
Prawa reprodukcyjne, w szczególności prawo do kontrolowania
własnej płodności, przysługują w równym stopniu dziewczętom
małoletnim.
Przygotowany przez nas projekt ustawy czerpie wzorce z
najnowocześniejszego
prawodawstwa
europejskiego
w
tej
dziedzinie.
Opierałyśmy
się
na
ustawach
hiszpańskiej,
szwajcarskiej i portugalskiej. Uchwalenie przygotowanej przez nas
ustawy pozwoli na uspójnienie stanu prawnego w obszarze praw
reprodukcyjnych z resztą Europy i zakończy gehennę polskich
kobiet, w najlepszym razie szukających pomocy zagranicą, a w
najgorszym – poddających się upokarzającym i ryzykownym
zabiegom w podziemnych gabinetach.

