
STANOWISKO 1/2019 

Prezydium Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 9 sierpnia 2019 r. 

w sprawie ataków na arcybiskupa Marka Jędraszewskiego 

 

 

W ostatnich dniach jesteśmy świadkami bezprzykładnych ataków na osobę 

arcybiskupa krakowskiego Marka Jędraszewskiego. Jego pełne prawdy i siły słowa  

o „tęczowej zarazie” obudziły Polaków. Powiedział prawdę o zarażającej współczesnego 

człowieka ideologii gender. Powiedział to jasno i prosto. Na takie słowa wszyscy zwykli, 

normalni ludzie czekali. Takimi prostymi słowami możemy wzmocnić swego ducha. 

Jak mocno w tym kontekście brzmią słowa św. Jana Pawła II: „Rodzina jest 

zagrożona, rodzina jest atakowana. Także papież musi być atakowany, musi cierpieć, aby 

każda rodzina, by cały świat ujrzał, że istnieje Ewangelia – rzec można – „wyższa”: 

Ewangelia cierpienia, którą trzeba głosić, by przygotować przyszłość, trzecie tysiąclecie 

rodzin, każdej rodziny i wszystkich rodzin”.  

Widać, jak w tę wyobraźnię cierpienia wpisuje się cierpienie naszego krakowskiego 

arcybiskupa. Jego słowa rozbrzmiały mocno w całej Polsce i poza jej granicami. Prawda  

o „tęczowej zarazie” wyraziła sedno zagrożenia. Rozlewająca się w sercach i umysłach, 

przepoczwarzona ideologia marksistowska, ubrała się w kolory fałszywej tęczy. Przebrała się 

i udaje tolerancję i wolność, a w istocie jest agresywną ideologią i zagraża każdemu 

normalnemu człowiekowi.  

Dlatego dziękujemy arcybiskupowi za słowa odważne i prawdziwe. Dziękujemy, 

ponieważ działania polityczne są działaniami człowieka, podlegają ocenie etycznej  

i moralnej, i Kościół ma prawo oceniać czy one są zgodne z etyką Kościoła, z ewangelią, czy 

nie. I Solidarność ma prawo stanąć u boku Kościoła. 

Nie możemy milczeć w czasach, gdy jesteśmy świadkami ataków na normalność, 

niszczenia małżeństwa, czyli związku mężczyzny i kobiety, w czasach kwestionowania 

istnienia płci męskiej i żeńskiej i wymyślania w ich miejsce niezliczonych mutacji, nie 

mających nic wspólnego z naturą człowieka. Nie możemy stać obojętnie. Przyszłość rodziny, 

przyszłość dzieci w normalnej rodzinie, przyszłość strażników normalności, czyli Kościoła 

katolickiego, jest też w naszych rękach, w naszych sercach i umysłach. Dlatego 

solidaryzujemy się w pełni z ks. abpem M. Jędraszewskim, obiecując wsparcie moralne  

i duchowe. 
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