Stanowisko Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie
w związku z sytuacją po decyzji Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r.
„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi”.
Jest to jedyne błogosławieństwo, jakie dał nam Pan Jezus w Kazaniu na górze, które odnosi się
do życia społecznego. Jest to nakaz, którym powinni kierować się zwłaszcza ci politycy
i prawodawcy, którzy są chrześcijanami.
22 października 2020 r. Trybunał Konstytucyjny, którego skład dla wielu ekspertów jest wadliwy,
jednym wyrokiem złamał z trudem wypracowaną i trwającą niemal trzy dekady umowę społeczną
zwaną kompromisem aborcyjnym. Wczoraj natomiast najbardziej wpływowy polityk w polskim
rządzie, wicepremier Jarosław Kaczyński, wezwał podległe służby i swoich zwolenników do walki
z uczestnikami protestów przeciw orzeczeniu TK, pogłębiając społeczny niepokój. Wszystko to
dzieje się w okresie pandemii, kiedy zagrożone jest życie ludzi, w przerażającym tempie rosną
statystyki zachorowań i zgonów, a Polacy potrzebują wsparcia i solidarności. Dalsza eskalacja
napięcia może prowadzić do ludzkich dramatów i przemocy na ulicach.
Niektórzy hierarchowie Kościoła katolickiego, wypowiadając się z uznaniem na temat wyroku
Trybunału Konstytucyjnego, opowiedzieli się po jednej stronie sporu i ściągnęli na Kościół gniew
protestujących. Jego wyrazem są bardzo liczne protesty w całej Polsce. Podczas niektórych z nich
dochodzi do przerywania nabożeństw i aktów wandalizmu, na które nie może być zgody. Nasz
zdecydowany sprzeciw budzi również przemoc i agresja słowna, przede wszystkim ze strony osób
i mediów, które uważają się za obrońców Kościoła i tradycji.
Postawa biskupów ograniczyła im możliwość wystąpienia w roli tych, którzy pomagają przywrócić
pokój społeczny, co niejednokrotnie czynił Kościół katolicki w historii Rzeczypospolitej.
Jako członkowie Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, jako chrześcijanie, jesteśmy
głęboko przekonani, że życie ludzkie na każdym jego etapie – od poczęcia, przez narodziny,
do naturalnej śmierci – jest pierwszym i niezbywalnym prawem człowieka. Dzisiaj jednak sprawą
najwyższej wagi jest również przywrócenie pokoju społecznego oraz umożliwienie rodzicom,
a zwłaszcza matkom, które stają przed heroicznym wyborem urodzenia dziecka z ciężkimi
i nieodwracalnymi wadami, prawa do tej decyzji zgodnie z własnym sumieniem, a priorytetem
państwa i Kościoła powinno być zdecydowane i trwałe zwiększenie wsparcia dla osób
niepełnosprawnych i ich rodzin.
Apelujemy do instytucji obdarzonych konstytucyjnym autorytetem, do Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudy i do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara o podjęcie się roli
gospodarzy procesu ugodowego rozwiązywania tej kwestii i poprowadzenie dialogu, z udziałem
wszystkich zainteresowanych stron, nad moralnie najlepszym i społecznie akceptowalnym
kształtem prawa w zakresie aborcji.
Prosimy również wszystkich polityków, którzy w swojej służbie publicznej chcą kierować się
wartościami chrześcijańskimi, aby usłyszeli wezwanie naszego Mistrza w Kazaniu na górze.
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