Komunikat w sprawie decyzji Trybunału Konstytucyjnego
w sprawie aborcji eugenicznej z dnia 22.10.2020

Szanowni Paostwo, Drodzy Oazowicze!
W związku z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej z dnia 22.10. br. pragniemy
dotknąd tematu, który jest w tym czasie niewątpliwie trudny. Chcemy odwoład się do wartości życia, która
będzie istotą tego komunikatu.
Przywołując naukę Chrystusową, chcemy podkreślid szczególnie treśd piątego przykazania - „Nie zabijaj”.
Obrona życia dzieci poczętych jest jednym z fundamentalnych zadao każdego z nas, każdego Chrześcijanina.
My, członkowie Diakonii Życia, podkreślamy, że decyzja o prawie do życia stanowi fakt niezaprzeczalny.
Wierzymy, że to Bóg powołuje nas do życia. To konkretne wyznanie, jest niezmienną prawdą naszej wiary.
Mamy świadomośd trudu i bólu, z którym muszą zmierzyd się rodziny doświadczające nieuleczalnej i
zagrażającej życiu choroby ich nienarodzonego jeszcze dziecka. Członkowie naszej Diakonii pochodzą z różnych
środowisk, studiują różne kierunki (medycynę, prawo, psychologię, teologię, aktorstwo), spotykają się z
różnymi trudnymi sytuacjami w życiu swoich przyjaciół, rodzin i osób spotykanych w codzienności. Niektórzy z
nas, towarzyszyli już rodzinom w momencie rozpoznania poważnej choroby ich nienarodzonego dziecka. Ból,
którego wtedy doświadczyli, stał się wtedy naszym bólem. Chcemy, żebyście mieli świadomośd, że temat ten
nie jest dla nas znany jedynie z Internetu czy z pierwszych stron gazet. Podkreślamy również, że nam, jako
młodym ludziom jest niejednokrotnie ciężko zaakceptowad choroby dzieci w łonach swoich matek. Rozważanie
tego tematu wyłącznie na sposób ludzki jest niemożliwe, gdyż doprowadzi nas do bezsensu ludzkiego cierpienia
i umierania.
Mamy świadomośd, że choroby i cierpienia, które dotykają człowieka są niejednokrotnie tajemnicą ludzkiej
egzystencji. Tajemnice ludzkiego cierpienia chcemy rozważad w świetle życia Jezusa Chrystusa. W śmierci i
zmartwychwstaniu Pana Jezusa odnajdujemy sens cierpienia, które tak często trudno zaakceptowad. To
cierpienie dotyka zarówno dzieci dotkniętych chorobą, matki, które dowiadują się o nieuleczalnej chorobie
swoich dzieci, ojców, którzy również doświadczają bólu związanego z chorobą dziecka.
Cieszymy się z decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obrony życia chorych dzieci. Chociażby to życie
było krótkie i naznaczone cierpieniem, nikt nie ma prawa tego życia skracad.
Jednocześnie zauważamy brak wystarczającego wsparcia rodziców, których dziecko dotknięte jest ciężką
chorobą. Wsparcie tych rodzin powinno wypływad od polityków, organizacji pozarządowych, ludzi dobrej woli.
Każdy z nas jest zobowiązany pomagad cierpiącym rodzicom.
Na zakooczenie, chcemy rozbudzid w Was pragnienie modlitwy. Modlitwy, która obejmie wszystkie rodziny
dotknięte chorobą dziecka poczętego, matki spodziewające się potomstwa, nienarodzone jeszcze dzieci, lekarzy
i pielęgniarki, ludzi młodych i dorosłych, każdego człowieka, mającego wątpliwości i rozterki, zdającego pytania,
wszystkich, którzy się nie zgadzają z podjętą decyzją, pamiętając o podstawowym obowiązku każdego
chrześcijanina jakim jest miłośd do bliźniego.
Członkowie Diakonii Życia:
Ks. Adam Kowalski, Anna Kopczyoska, Zofia Grochowiecka, Anna Grabarczyk, Monika Kołodziejska,
Barbara Wiśniewska, Alicja Klimowska, Piotr Jaskulski, Milena Laskowska.
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