SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA
____________________________________________________________________________________
Warszawa, dnia 2 kwietnia 2008 r.

Druk nr 104

____________________________________________________________________________________

Pan
Bogdan BORUSEWICZ
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu my, niżej podpisani senatorowie,
wnosimy projekt uchwały

dla uczczenia rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II.
Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały upoważniamy
senatora Kazimierza Jaworskiego.
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projekt

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia ..........
dla uczczenia rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II

2 kwietnia Polska obchodzić będzie rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II.
Bardzo przykre jest, że właśnie w tym czasie podejmowane są wobec naszego kraju
działania, które w najgłębszy sposób przeczą temu, czego nauczał. W jednej
z najważniejszych swych encyklik Evangelium Vitae Ojciec Święty Jan Paweł II pisał:
"Dokonuje się tragiczny w skutkach zwrot w długim procesie historycznym, który
doprowadziwszy do odkrycia idei „praw człowieka” - jako wrodzonych praw każdej osoby,
uprzednich wobec konstytucji i prawodawstwa jakiegokolwiek państwa - popada dziś
w zaskakującą sprzeczność: właśnie w epoce, w której uroczyście proklamuje się
nienaruszalne prawa osoby i publicznie deklaruje wartość życia, samo prawo do życia jest
w praktyce łamane i deptane, zwłaszcza w najbardziej znaczących dla człowieka momentach
jego istnienia, jakimi są narodziny i śmierć". Słowa te znajdują zastosowanie dziś, gdy Rada
Europy, instytucja mająca na celu troskę o prawa człowieka, chce narzucać naszemu krajowi
"cywilizację śmierci", której objawem jest zabijanie najbardziej niewinnych - dzieci
nienarodzonych.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej w duchu nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II wzywa do
podejmowania działań na rzecz autentycznych praw każdego człowieka. Wzywamy Radę
Europy raczej do poparcia inicjatywy obecnie podejmowanej przez Stolicę Apostolską, która
kieruje do ONZ prośbę ogłoszenia moratorium w sprawie wykonywania zabiegów aborcji.

Uzasadnienie

Kolejne rocznice śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II są okazją dla oficjalnych wystąpień
i imprez. Jednak faktyczna pamięć o naszym wielkim rodaku skłaniałaby bardziej do
kultywowania nauczania, które do nas kierował i które powinniśmy wykonywać, jako jego
testament. Szczególnie znaczącym jest, że tegoroczne obchody rocznicy śmierci zbiegły się z
oburzającą akcją Rady Europy wobec tych krajów, które starają się utrzymywać zasady
odpowiadające "cywilizacji życia" i sprzeciwiać się gubiącym Europę prądom "cywilizacji
śmierci".
Senat Rzeczypospolitej uczci rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II w ten najlepszy
sposób, a więc przypominając Jego nauczanie. Równie właściwym wydaje się być poparcie
inicjatywy następcy naszego Wielkiego Rodaka, obecnego Ojca Świętego Benedykta XVI.
W sprawie, w której Rada Europy kusi nas złem, Stolica Apostolska wskazuje światło
prawdy. Wspieranie Ojca Świętego Benedykta XVI będzie najlepszym świadectwem naszej
wierności nauczaniu największego z rodu Polaków.
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