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DO J.E. KSIĘDZA ARCYBISKUPA JÓZEFA MICHALIKA
WS PROCESU PRZEMYSKIEGO

Władza sądownicza Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowana przez jednego
z sędziów Sądu Okręgowego w Przemyślu postanowiła tym razem zaatakować
katolików w Polsce. Taki jest wymiar zrealizowania przez ten sąd oczekiwań grupy
radykałów, którzy nawet nie kryją tego, iż powództwo wytoczone przeciwko
Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi ma jedynie instrumentalny cel, zmuszenia
Arcybiskupa, by osobiście stanął przed tym sądem.
Sędziowie w Polsce nie posiadają wyborczego mandatu do sprawowania swych
funkcji. Jakość orzeczeń sądów, możliwość skutecznej ich kontroli, budzi zastrzeżenia
bardzo wielu Polaków. Obecnie wymiar sprawiedliwości dodatkowo poczuł się
upoważniony, by w imieniu Rzeczpospolitej dokonać redefinicji stosunku państwa do
Kościoła.
Jako obywatele Rzeczpospolitej i jednocześnie katolicy protestujemy
przeciwko próbom podporządkowywania Kościoła państwu przez uroszczenie tego
ostatniego do kontrolowania treści kazań wygłaszanych w świątyniach.
Zaistniała sytuacja powinna stanowić sygnał dla wszystkich świeckich, do
podjęcia stosownych działań w sferze publicznej.
Zwracamy się jednak z prośbą do Arcybiskupa Józefa Michalika, by swą
obecnością w sądzie nie potwierdzał legalności działania sądu w tym trybie.
Pozwalamy sobie prosić Księdza Arcybiskupa, by nie czynił groźnego precedensu
stawienia się przed sądem powszechnym w celu tłumaczenia się z treści kazania.
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Szefowa Twojego Ruchu w Świętokrzyskiem, Małgorzata Marenin wysłała do Prokuratury Okręgowej w Krakowie
pismo, w którym zgłasza prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa przez metropolitę krakowskiego kardynała
Stanisława Dziwisza. Jej zdaniem, duchowny zataja informacje dotyczące przestępstw pedofilii, popełnianych przez
funkcjonariuszy Kościoła Katolickiego.
Małgorzata Marenin wyjaśnia, że swoją wiedzę czerpie z przekazów medialnych, filmów dokumentalnych i artykułów
prasowych. Jej zdaniem, świadczą one o tym, że kardynał Dziwisz, jako wieloletni sekretarz Jana Pawła II otrzymywał pełną
dokumentację dotyczącą pedofilii wśród księży i nie przekazywał tej wiedzy organom ścigania.
Małgorzata Marenin dodała, że po tym jak pozwała do sądu arcybiskupa Józefa Michalika, otrzymała wiele informacji od osób
pokrzywdzonych przez księży pedofilów. "Znam nazwiska ofiar, ale ich nie ujawnię. Oczekuję natomiast, że kardynał
Stanisław Dziwisz ujawni nazwiska przestępców" zaznaczyła.
Małgorzata Marenin poinformowała, że zwróci się do biskupa Kazimierza Ryczana, o przekazanie informacji na temat skali
pedofilii w diecezji kieleckiej. Kandydatka Twojego Ruchu w eurowyborach zaprzeczyła, że zawiadomienie o możliwości
popełnienia przestępstwa przez kardynała Stanisława Dziwisza jest elementem jej kampanii wyborczej.

