
Kolejny atak na ks. abp. Marka Jędraszewskiego
Ekologizm  jest  sprzeczny  z  Biblią.  To  coś  bardzo  niebezpiecznego  –  powiedział  w  jednym  z
wywiadów  ks.  abp  Marek  Jędraszewski.  To  właśnie  te  słowa  wywołały  oburzenie  niektórych
polityków i środowisk liberalno-lewicowych. W obronie metropolity krakowskiego stają prawicowi
politycy, naukowcy, a także internauci.

W trakcie świątecznej rozmowy z Telewizją Republika, ks. abp Marek Jędraszewski był pytany m.in. o to,
czy  ekologizm stoi  w sprzeczności  z  naukami  Kościoła  katolickiego  i  o  manifest,  który  podpisała  m.in
szwedzka aktywistka Greta Thunberg. Jedną z tez tego dokumentu jest uznanie, że przyczyną globalnego
ocieplenia jest m.in patriarchat.

– Można właściwie to skwitować jedną rzeczą – powrót do Engelsa i do jego twierdzeń, że
małżeństwo  to  jest  kolejny  przejaw  ucisku  w  jakiejś  mierze  klasowego,  a  właściwie
płciowego. Jest to także walka płci, i w imię równości trzeba zerwać z tą całą tradycją,
która jest tradycją judeochrześcijańską – mówił ks. abp Marek Jędraszewski.

Tę  tradycję  kwestionuje  się  przez  nowe  ruchy,  które  próbują  narzucać  reprezentowane  przez  siebie
ideologie  jako  obowiązującą  doktrynę.  To  zjawisko  bardzo  niebezpieczne  –  powiedział  ks.  abp  Marek
Jędraszewski.

– To jest coś, co jest narzucane, a ta aktywistka staje się jakby wyrocznią dla wszystkich
sił  politycznych,  społecznych,  jak  należy  myśleć,  i  w  konsekwencji,  jak  należy
postępować.  Czy  to  jest  sprzeczne  z  doktryną  Kościoła?  To  jest  sprzeczne  z  tym
wszystkim co jest zapisane w Biblii, począwszy od pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju
– akcentował metropolita krakowski.

Za takie między innymi słowa ks. abp Marek Jędraszewski zostały mocno zaatakowany przez polityków ze
środowisk liberalnych i lewicowych.

Zwierzęta powinny w Wigilię mówić ludzkim głosem, a niektórzy biskupi powinni milczeć…
https://t.co/AAdAHWQ3iA

— Michał Szczerba (@MichalSzczerba) December 25, 2019

„Zwierzęta powinny w Wigilię mówić ludzkim głosem, a niektórzy biskupi powinni milczeć
…”  – napisał na Twitterze Michał Szczerba, poseł PO-KO.

Z kolei europoseł Janina Ochojska poszła dalej i pożaliła się na księdza arcybiskupa szwedzkiej aktywistce
Grecie Thunberg.

Dear Greta, I support your activity, but, imagine you that archbishop from Cracow
#Jedraszewski considers you as a manipulated person who denies the Bible. Although God
said: "make the earth a subject", not "let us destroy it". Good luck. We have a lot to change ϥϦϧ
https://t.co/11IkK5TQoG

— Janina Ochojska (@JaninaOchojska) December 25, 2019

„Droga Greto, popieram twoją działalność, ale wyobraź sobie, że arcybiskup krakowski
#Jedraszewski uważa cię za zmanipulowaną osobę, która zaprzecza Biblii. Chociaż Bóg
powiedział: „Uczyńcie ziemię poddaną”, a nie „zniszczmy ją”. Powodzenia. Mamy wiele
do zmiany” – napisała.

Do słów ks. abp. Marka Jędraszewskiego odniósł się także wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej.
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Z perspektywy dotkniętej ogniem #Australia, gdzie dziś jestem mogę powiedzieć jedno. Nie ma
dziś gorszej zarazy w cywilizowanym świecie niż ci, którzy kwestionują konieczność dbania o
naszą planetę i jej ochronę Jędraszewski, idź do diabła, tam jest twoje miejsce.
pic.twitter.com/ShZO5lKsnf

— Pawel Rabiej (@PawelRabiej) December 26, 2019

„Z perspektywy dotkniętej ogniem #Australia, gdzie dziś jestem mogę powiedzieć jedno.
Nie  ma  dziś  gorszej  zarazy  w  cywilizowanym  świecie  niż  ci,  którzy  kwestionują
konieczność dbania o naszą planetę i jej ochronę Jędraszewski, idź do diabła, tam jest
twoje miejsce” – napisał na Twitterze.

W  ocenie  wicerzecznika  Prawa  i  Sprawiedliwości  Radosława  Fogla  tego  typu  wypowiedzi  ze  strony
wiceprezydenta Warszawy są niestosowne na kilku poziomach.

– Po pierwsze taki język stosowany przez urzędnika samorządowego jest nie na miejscu. 
Po drugie, jest to jednak wysoki hierarcha Kościelny.  Rozumiem, że pan Paweł Rabiej
może  być  osobą  niewierzącą,  może  nie  być  członkiem  Kościoła,  ale  jednak  jakiś
podstawowy szacunek, jeśli nie dla sukni, to przynajmniej ze względu na różnicę wieku
się należy – powiedział w Polskim Radiu.

Atak na ks. abp. Marka Jędraszewskiego jest niezrozumiały. Tym bardziej, że kapłan nie negował ekologii –
akcentował filozof prof. Piotr Jaroszyński.

– Należy odróżnić ekologię od ekologizmu. Ekologia to troska o środowisko naturalne i to
jest  rzecz  bardzo  dobra.  Natomiast  ekologizm  to  jest  próba  stworzenia  ideologii,  w
ramach której tym co musi być szczególnie chronione jest właśnie przyroda, również za
cenę zniszczenia ludzkości – podkreślił.

I w tym momencie ta troska o przyrodę tak naprawdę jest próbą walki z człowiekiem. Dlatego słowa ks. abp.
Jędraszewskiego  są  tak  bardzo  ważne  i  potrzebne  –  dodał  redaktor  „Naszego  Dziennika”  Sławomir
Jagodziński.

– My, szanując dzieło  stworzenia,  pokazujemy,  że jest  hierarchia bytów i  koroną tego
dzieła stworzenia jest człowiek. Skrajne nurty ekologizmu tego człowieka najchętniej by
wyeliminowały z życia naszej planety – wskazał redaktor.

Atak środowisk liberalno-lewicowych na ks. abp. Marka Jędraszewskiego, to kolejna już próba poniżenia
hierarchii Kościoła, ale i odwrócenia pewnego porządku, który wyrasta z chrześcijaństwa – podkreślił filozof
prof. Paweł Skrzydlewski.

– Mnie ten atak nie dziwi, bo jest to kolejna próba walki z tradycją chrześcijańską i z
światopoglądem, który  od  wieków towarzyszy naszej  cywilizacji  łacińskiej  –  zauważył
filozof.

Na krytyczne wpisy wobec ks. abp. Marka Jędraszewskiego zareagowali także internauci, którzy zgadzają
się z opinią metropolity krakowskiego, tworząc specjalny hasztag #MuremZaJedraszewskim.

TV Trwam News
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