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STANOWISKO 

Rady Prezesów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich  

z dnia 26 września 2015 r. – pro memoria w sprawie obrony życia nienarodzonych,  

w związku z głosowaniem posłów Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej (RP) nad projektem ustawy  

o całkowitej ochronie życia ludzkiego   

1. W związku z odrzuceniem  przez Sejm RP, w dniu 11.09.2015 r., głosami 206 posłów, 

projektu ustawy o całkowitej ochronie życia ludzkiego (druk sejmowy nr 3806), będący 

inicjatywą obywatelską bezwarunkowo chroniącą życie ludzkie od poczęcia do naturalnej 

śmierci, wynikającą z artykułu 18 Konstytucji RP stanowiącym, że „Małżeństwo jako związek 

kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką 
RP” , a także podkreślająca, że liberalne ustawodawstwa innych krajów nie mogą obowiązywać 
w Polsce, stanowczo przeciwstawiamy się udziałowi polskiego Parlamentu w ogólnoświatowej 
ofensywie proaborcyjnego lobby, zmierzającego do zniszczenia instytucji rodziny opartej na 
małżeństwie kobiety i mężczyzny.             

2. Stoimy na stanowisku, że po raz kolejny postawa ww. posłów okazała się moralnie niegodziwa, 
szkodząca biologicznym podstawom bytu tkanki narodowej oraz niegodna reprezentantów Narodu 
Polskiego, którzy uderzając w naturalną rodzinę w imię utopijnej wizji człowieka i społeczeństwa oraz 
burząc społeczne, kulturowe i religijne fundamenty życia narodowego, kontynuują w ten sposób 
proces destrukcji cywilizacji łacińskiej i wymierania polskiej populacji. 

3. Mając na uwadze, że większość z parlamentarzystów o takiej postawie to katolicy, wg Magisterium 
Kościoła przypominamy, że jeśli wszyscy wierni mają obowiązek opowiadania się za świętością życia 
ludzkiego, to politycy katoliccy zobowiązani są do tego w sposób szczególny, na właściwej im 
płaszczyźnie. Wobec projektów ustaw całkowicie chroniących życie ludzkie trzeba mieć na uwadze 
przede wszystkim wskazania etyczne na fundamencie wyznawanej wiary. W przypadku przedłożenia 
zgromadzeniu ustawodawczemu projektu ww. ustawy, parlamentarzysta katolicki ma święty 
obowiązek jasno i publicznie opowiedzieć się za życiem na każdym jego etapie, dając świadectwo 
prawdzie.  

4. Jako ludzie Kościoła solidaryzujemy się ze stanowiskiem Prezydium Konferencji Episkopatu Polski  

z dnia 10 września 2015 r., w którym czytamy, że „Prawem człowieka jest prawo do życia – dlatego 
m.in. Kościół katolicki na całym świecie popiera inicjatywy mające na celu ochronę godności 
osoby ludzkiej od poczęcia do naturalnej śmierci”. To nie jest kwestia światopoglądowa, ale 
naukowa, co podkreślił także Ojciec Święty Franciszek w przemówieniu do lekarzy 15 listopada 2014 r 
w Watykanie: „To nie jest problem religijny, to jest problem naukowy, ponieważ tam jest życie 
ludzkie i nie jest dozwolone unicestwianie życia ludzkiego, aby rozwiązać problem”. W obliczu 
wielkich zagrożeń demograficznych usilnie głosimy przy tym ostrzeżenie wypowiedziane 4 czerwca 
1997 r. przez św. Jana Pawła II w Kaliszu: „Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez 
przyszłości”. 

5. Apelujemy do wszystkich parlamentarzystów polskich, aby w toku dalszych prac legislacyjnych 
dotyczących tego zagadnienia prawnego, kierując się prawym sumieniem i stojąc na straży porządku 
konstytucyjnego oraz wypełniając zobowiązanie wierności nauczaniu moralnemu i prawu naturalnemu, 
powrócili na drogę prawdy z zachowaniem wierności złożonej przysiędze, w której ślubowali: 
„Rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów 
Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać 
Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. 
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