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PETYCJA
Panie Prezydencie,
Panie Premierze,
Panowie Ministrowie,
ponagleni przez nasze sumienia, odwołując się do niezmiennego od dwóch tysiącleci
nauczania Kościoła, składamy do sprawowanych przez Panów Urzędów oraz do Waszych
sumień apel o zapewnienie mieszkańcom Rzeczpospolitej Polskiej dostępu do szczepionek,
w tym przeciwko COVID-19, do wytwarzania których na żadnym etapie nie był i nie będzie
wykorzystywany materiał biologiczny pochodzący z ciał dzieci uśmierconych w wyniku
aborcji lub powoływanych do istnienia i uśmiercanych pozaustrojowo.
Wiemy, że technologie medyczne wykorzystujące ludzkie tkanki, za których
pochodzeniem stoi zabijanie niewinnych istot, mogą zostać zastąpione przez technologie, które
nie budzą moralnych wątpliwości. W dokonaniu tej zmiany potrzebna jest wola duchowa,
polityczna i gospodarcza.
Wielu z nas, zmagając się w sumieniu z głębokimi wątpliwościami, uznało, że mamy
do czynienia ze stanem wyższej konieczności, i zdecydowało się przyjąć obecnie dostępne
szczepionki, obarczone moralnymi zastrzeżeniami. Doświadczenie takiej sytuacji nie pozwala
nam milczeć. Prosimy o poszanowanie naszych poglądów i podjęcie stosownych działań.
Prosimy również o ochronę przed dyskryminacją, w szczególności tych z nas, którzy
zdecydowali nie poddawać się szczepieniu. Konstytucja RP gwarantuje wolność sumienia. Nie
wolno zmuszać obywatela do niczego, z czym on się w swoim sumieniu nie zgadza. Prawo do
wolności decyzji w zakresie szczepień, także przeciw COVID-19, potwierdzają gremia
międzynarodowe, w tym Rada Europy.

Odnosimy się z szacunkiem do poświęcenia i pracy wszystkich osób, które ratują
zdrowie i życie obywateli w dobie epidemii.
Oczekujemy podjęcia działań, które przeprowadzą nas, także w palącej dziś kwestii
szczepionek, z niewoli cywilizacji śmierci do wolności i pokoju cywilizacji życia.
Bardzo liczymy na zrozumienie i aktywność Panów w tak ważnej dla nas sprawie.
Z wyrazami należnego szacunku
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