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Szanowna Pani
Hanna Gronkiewicz – Waltz
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej wyraża stanowczy protest wobec decyzji
Pani Prezydent o odwołaniu Pana Prof. dr hab. n. med. Bogdana Chazana ze stanowiska dyrektora Szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie w związku z sytuacją powstałą
po odmowie wykonania aborcji.
Pani decyzja jest wyrazem złamania zasady wolności sumienia i nierespektowania praw
ludzi wierzących do życia zgodnego z chrześcijańskim systemem wartości, w tym przypadku
poszanowania życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Uważamy ją za wyraz dyskryminacji katolików w Polsce. Stanowczo przeciw temu protestujemy, a jednocześnie wyrażamy nasz głęboki smutek i zdziwienie faktem rozmijania się praktyki Pani postępowania
z publicznie głoszonymi i wyznawanymi przez Panią zasadami etyki chrześcijańskiej, które
prezentowała Pani podczas III Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Tarnowskiej, jakie odbyło się w Tarnowie w 2005 roku.
Pani decyzja w tej sprawie wskazuje, że gwarantowaną przez Konstytucję RP wolność
sumienia uważa Pani za fikcję, zaś osoba chcąca żyć w zgodzie z nauką Kościoła katolickiego
nie może w Polsce pełnić funkcji dyrektora szpitala, korzystając jednocześnie z przysługującej klauzuli sumienia. Mamy do czynienia ze świadomym procesem eliminowania chrześcijan i chrześcijaństwa z należnego im miejsca w życiu publicznym. Nie zgadzamy się z tym
i przeciwko temu protestujemy!
Należy jasno stwierdzić, iż złe prawo w dziedzinie obrony życia nienarodzonych nie zasługuje na to, by być przestrzeganym. Jeśli ustawodawca państwowy tworzy regulacje aprobujące eksterminację ludzi, którzy są chorzy, niepełnosprawni, niezdolni do samodzielnego
życia, to - w imię nadrzędnego prawa moralnego i naturalnego - mamy obowiązek takich
przepisów nie przestrzegać. Tego nas uczył św. Jan Paweł II, który w encyklice „Evangelium
vitae” pisał:
„Odmowa współudziału w niesprawiedliwości to nie tylko obowiązek moralny, ale także podstawowe ludzkie prawo. (…) Oznacza to, że lekarze, personel medyczny i pielęgniarski
oraz osoby kierujące instytucjami służby zdrowia, klinik i ośrodków leczniczych powinny mieć
zapewnioną możliwość odmowy uczestnictwa w planowaniu, przygotowywaniu i dokonywaniu
czynów wymierzonych przeciw życiu. Kto powołuje się na sprzeciw sumienia, nie może być
narażony nie tylko na sankcje karne, ale także na żadne inne ujemne konsekwencje prawne,
dyscyplinarne, materialne czy zawodowe.”
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