ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW STRACONKI
DO UDZIELENIA SWOJEGO POPARCIA
EUROPEJSKIEJ INICJATYWIE OBYWATELSKIEJ
„JEDEN Z NAS”
W ostatnim tygodniu, w środę, 3 kwietnia, podczas audiencji generalnej, do aktywnej postawy w działaniu
ludzi wierzących wzywał Ojciec Święty Franciszek. Oto jego słowa:
"Mamy i kobiety – naprzód, nieście to świadectwo! (...)Pozwólmy się oświecić Zmartwychwstaniem
Chrystusa, pozwólmy się przekształcić Jego mocą, aby także za naszym pośrednictwem w świecie oznaki
śmierci ustąpiły przed znakami życia. (...) Naprzód młodzieży!"
Czy prawda o zmartwychwstaniu nie ma docierać do ludzi żyjących? Czy więc nie jest w sposób
nierozerwalny złączona z troską o życie każdego człowieka i z opowiedzeniem się chociażby przeciwko
wykorzystywaniu pieniędzy pochodzących także z naszych podatków, które służą do finansowania
największej zbrodni w skali całej historii istnienia ludzkości? Każdego roku liczba dzieci zabitych w wyniku
aborcji przekracza liczbę zabitych ludzi podczas całej II wojny światowej! Czy można wobec tej zbrodni
przejść obojętnie?
Adam Kisiel, red. TRK „Źródło”

Włączmy się w Europejską Inicjatywę Obywatelską "Jeden z nas"
Podejmujemy w Polsce Europejską Inicjatywę Obywatelską "Jeden z
nas". Ta jedna z pierwszych dopuszczonych przez Komisję Europejską
inicjatyw obywatelskich, ma doprowadzić do całkowitego
zaprzestania finansowania z budżetu UE aborcji i doświadczeń na
ludzkich embrionach. W przypadku jej powodzenia w istotnym
stopniu zwiększy się stopień ochrony życia ludzi najbardziej
bezbronnych.

Zgodnie z traktatem lizbońskim grupa przynajmniej siedmiu
obywateli z różnych krajów UE może zgłosić projekt zmian w
prawie europejskim. Aby ten projekt był rozpatrywany przez Komisję Europejską oraz Parlament Europejski,
konieczne jest zebranie pod nim minimum 1 miliona podpisów pełnoletnich obywateli z przynajmniej 7
krajów UE. W inicjatywę "Jeden z Nas" jest zaangażowanych już 25 krajów UE, stąd jest to największa
dotychczas akcja promocji i obrony życia w Europie. Aktualnie Unia Europejska - poprzez dotacje dla
proaborcyjnych, prywatnych międzynarodowych organizacji, m.in. International Planned Parenthood
Federation (IPPF), Marie Stopes International (MSI) - finansuje znaczną część zabójstw nienarodzonych
dzieci w Afryce i w Azji oraz eksperymenty na ludzkich embrionach. Ten niegodny ludzi cywilizowanych
proceder wszyscy Europejczycy zmuszeni są opłacać ze swoich podatków!
Prawo do życia każdego człowieka zawiera się w ogólnoludzkim, ponad wyznaniowym nakazie etycznym:
"nie zabijaj!" oraz w fakcie naukowym: życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. Potwierdzają to
liczne publikacje naukowe, oraz popularne encyklopedie czy podręczniki. Ostatnio został on uznany w
przełomowym orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 18 października 2011 r., który
stwierdził, że zapłodnienie jest początkiem życia ludzkiego, a człowiek w fazie prenatalnej powinien
podlegać ochronie, szczególnie w aspekcie jego godności oraz integralności.
Aborcja jako niszczenie życia człowieka w okresie od jego poczęcia do dziewiątego miesiąca życia w łonie
matki jest zabójstwem niewinnego i skrajnie bezbronnego człowieka; dodajmy szczególnie okrutnym, bo
dokonywanym bez żadnego znieczulenia. Ufamy, że decydenci UE, w której, w imię szacunku do życia
człowieka, zniesiono karę śmierci nawet dla największych przestępców, opowiedzą się za zaprzestaniem
finansowania aborcji i eksperymentów na embrionach ludzkich z funduszów UE.

Apelujemy do wszystkich pełnoletnich Polek i Polaków w tym i mieszkańców Straconki o wsparcie
obywatelskiej inicjatywy "Jeden z nas" poprzez złożenie swego podpisu a także propagowanie tej
inicjatywy w swojej rodzinie, sąsiedztwie, środowisku pracy. Podpisy popierające inicjatywę "Jeden z nas"
można składać zarówno w formie tradycyjnej "papierowej", jak i wypełniając odpowiedni formularz na
stronie internetowej: www.jedenznas.eu
Pragniemy, aby Polska, Ojczyzna Jana Pawła II, jednego z największych obrońców życia człowieka od
poczęcia po naturalny kres, była także europejskim liderem w liczbie podpisów, zebranych pod tym
szczytnym projektem!
Komitet Narodowy Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej "Jeden z Nas" - Warszawa, 21 lutego 2013 r.
Jakub Bałtroszewicz, Joanna Banasiuk, Michał Baran, Bogdan Chazan, Mariusz Dzierżawski, Kaja Godek,
Piotr Gładysz, Małgorzata Mąsiorska, Olgierd Pankiewicz, Joanna Potocka, Tomasz Terlikowski,
Paweł Wosicki, Antoni Zięba.

Więcej na temat ten temat dowiemy się w naszym Kościele w niedzielę 07 kwietnia i
będzie wtedy możliwość pobrania odpowiedniego druku do wypełnienia, który
wypełniony przyniesiemy w następną niedzielę.

