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STANOWISKO 

STOWARZYSZENIA POLSKICH CHRZEŚCIJANSKICH 
DEMOKRATÓW W SPRAWIE ATAKÓW NA DOBRE IMIĘ                                     

ŚW. JANA PAWLA II 

 

Stowarzyszenie Polskich Chrześcijańskich Demokratów wyraża głębokie oburzenie i       
stanowczo sprzeciwia się atakom na dobre imię Świętego Jana Pawła II Wielkiego – Naszego 
Papieża i Wielkiego Rodaka. Od 2020 r. jesteśmy świadkami bezprecedensowych ataków na 
Jego osobę. Pretekstem są rzekome zaniedbania Papieża w zakresie ujawniania i karania 
duchownych – sprawców nadużyć seksualnych wobec nieletnich.  

Należy podkreślić, że polskojęzyczne media, zarządzane przez zagraniczne 
instytucje, zaczęły atakować Papieża w setną rocznicę jego urodzin, pod pretekstem 
tuszowania przypadków czynów pedofilskich wśród duchownych katolickich. Należy 
przypomnieć, że w trakcie swego 27-letniego pontyfikatu Jan Paweł II był przedmiotem 
licznych ataków. Najbrutalniejszym z nich był zamach na jego życie dokonany na placu św. 
Piotra w dniu 13 maja 1981 r. Celem tych ataków jest zniszczenie autorytetu moralnego 
Świętego Jana Pawła II, a także zniechęcenie Polaków do chrześcijaństwa, a w 
szczególności do wiary katolickiej. Skuteczność takiego działania otworzyłoby w Polsce 
drogę antycywilizacyjnej, amoralnej i antypolskiej ideologii. Ataki na Papieża wpisują się w 
podejmowane próby rozbicia jedności i sprzeciwu Polaków wobec imperialnej polityki Rosji 
zagrażającej światowemu pokojowi. Osoby badające rzetelnie historię pontyfikatu Ojca 
Świętego doskonale wiedzą, że kwestie ochrony dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania 
wszelkim nadużyciom ze strony duchownych stanowiły dla Ojca Świętego najwyższy 
priorytet. To on widział w młodych przyszłość Kościoła, dlatego też – jako pierwszy – 
wprowadził kościelne regulacje prawne, mające chronić najsłabszych, a tym samym 
zainicjował realizację procesu zmierzającego do wykrywania przestępstw seksualnych i 
karania duchownych, którzy się tego dopuszczają. 

Papież Jan Paweł II pozytywnie wpłynął na losy Polski i Europy. W okresie 
Solidarności jak i stanu wojennego był naszym duchowym przywódcą, dawał nadzieję i 
wskazywał nam pokojową drogę do odzyskania wolności i niepodległości. Dla Polaków 
Święty Jan Paweł II jest i zawsze będzie Ojcem Odzyskanej Niepodległości i wolności. Dzięki 
Janowi Pawłowi II ludzie mieszkający w krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, 
zdominowanych przez imperium sowieckie, odzyskali wolność, osobistą godność i poczucie 
swojej wartości.  

 



 

 

Przez cały okres swojego 27-letniego pontyfikatu Jan Paweł II prowadził nas do Chrystusa 
ścieżkami Ewangelii. Jego encykliki tworzą fundament życia religijnego i społecznego. Dla 
katolików całego świata Jan Paweł II był i jest przykładem świętości życia. Papież swoimi 
dokonaniami zdobył olbrzymi autorytet i szacunek także wśród wyznawców różnych religii. 
Wymownym tego symbolem było zawołanie „Santo subito” w dniu jego pogrzebu. 

Ze wszystkich sił będziemy bronić wizerunku i dokonań Świętego Jana Pawła II, 
którego dobrze znamy i pamiętamy. Będziemy bronić Kościoła i Krzyża - symbolu naszej 
wiary. 

 

Domagamy się od władz Państwa Polskiego obrony naszych praw konstytucyjnych (artykuł 
53 Konstytucji RP) oraz skutecznych działań wobec  inspiratorów i wykonawców tych ataków, 
odsunięcia ich od wpływu na życie gospodarcze i społeczne w Polsce. Apelujemy do 
organizacji i środowisk chrześcijańskich o aktywną postawę w obronie dobrego imienia i 
dokonań Świętego Jana Pawła II. 
 

 

      Adam Kowalczyk – Prezes SPChD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Otrzymują 

1. Prezydent RP                                                                                                                                                          

2. Marszałek Sejmu RP                                                                                                                                              

3. Przewodniczący Episkopatu Polski 

4. Prezes Rady Ministrów  

      5. Minister Sprawiedliwości       
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