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Kilka dni temu Parlament Europejski uchwalił rezolucję przeciw Polsce, 
domagając się swobody aborcji jako podstawy ochrony praw kobiet. Wniosek 
zgłosili eurodeputowani lewicy, ale poparty został przez przytłaczającą 
większość posłów. Europa uwierzyła Robertowi Biedroniowi, ignorując polski 
rząd i jego pogląd na kwestię ochrony życia. Wszystko to wygląda wręcz 
złowrogo, szczególnie gdy dodamy do tego nową agendę Unii Europejskiej, w 
której ideologia lgbt jest postawiona na pierwszym miejscu. Unia nie chce 
bronić życia poczętego, nie widzi potrzeby ochrony dzieci przed demoralizacją 
w szkołach, nie chce również otoczyć opieką tradycyjnej rodziny. Unia chce 
rewolucji. Jako katolicy musimy sobie to bardzo mocno uświadomić. 
Z jednej strony obserwujemy potęgującą się niechęć Brukseli do naszego 
kraju. Z drugiej – na ulicach naszych miast wylewa się nienawiść o ogromnej 
sile, a jest to nienawiść do Kościoła i do całej wizji świata, którą Kościół głosi w 
swoim nauczaniu. Widzimy hasła likwidacji pomników Jana Pawła II, 
profanowanie pamięci o nim. Szczególnie znienawidzona jest etyka rodzinna, a 
także wizja cywilizacji życia, którą Papież Polak głosił niestrudzenie do końca 
życia. 
Strajk Kobiet ogłosił niedawno program, przy okazji którego wylał się 
niewyobrażalny hejt skierowany na ministra Przemysława Czarnka. Poza tym 
liderki tego ugrupowania zażądały nie tylko aborcji na życzenie; ich hasła 
dotknęły wolności religijnych i praw rodzicielskich. Tak przecież musimy nazwać 
pomysł zakazu chrztu małych dzieci (miałoby to rzekomo być wyrazem 
przymusu w dziedzinie religijności). Równie złowrogo brzmią pomysły 
tworzenia przez rewolucyjne organizacje instytucji moderatora, który miałby 
wchodzić w relacje rodzicielskie, biorąc w obronę karcone przez rodziców 
dzieci. Co ciekawe, tak rewolucyjne organizacje nie są w UE uznawane za 
marginalne. Wręcz przeciwnie – UE staje w obronie Strajku Kobiet. 
Skala antykatolickiej nienawiści, z jaką mamy dziś do czynienia, musi w nas 
budzić uzasadniony niepokój. Dawno zapomniane w Polsce prześladowanie 
Kościoła może wrócić szybciej, niż się tego spodziewamy. Pewną barierą, by 
wprowadzić antykatolickie rozwiązania, są rządy prawicowe w naszym kraju, 
ale wcześniej czy później ten stan może się zmienić. Zachodzi pytanie, czy 
Kościół należycie się do tego przygotowuje. Nawet „partia białej flagi” powinna 
zauważyć, że rewolucjonistom nie chodzi już tylko o Radio Maryja (tak było 
przez kilkadziesiąt lat, kiedy Radio chciano zniszczyć). Rewolucjoniści wprost 
mówią o całkowitym wypchnięciu Kościoła ze sfery życia publicznego. O tym 
trzeba dziś głośno mówić, gdyż wielu katolików nie rozumie, co się dookoła 
nich dzieje. 
Również zatrważające jest, jak wielu z nas w sposób bezkrytyczny jest 
gotowych wyprzedać naszą państwową suwerenność i narodową duszę za 
unijne dotacje. Idą diaboliczne czasy, warto więc sięgać po najlepsze wzorce 
ks. kard. Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II, którzy pokonali największy 



totalitaryzm XX wieku. Przed nami zagrożenie nowym totalizmem, który został 
nazwany mianem neomarksistowskiej rewolucji kulturowej. 
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