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Apel w sprawie niewyrażenia zgody na organizację parady równości

W związku z informacjami pojawiającymi się w mediach oraz na portalach społecznościowych,
dotyczącymi organizacji parady równości w Kaliszu, chcemy wyrazić obawy dotyczące tego typu
inicjatywy na terenie Miasta.
Jak pokazuje historia i wcześniejsze marsze organizowane na terenie całej Polski,
przeprowadzenie tegoż zgromadzenia pod pozorem manifestacji przeciw wykluczaniu różnorodnych
grup społecznych, jest w swym prawdziwym zamierzeniu promocją ideologii LGBT+ oraz gender.
Wyrażamy głęboką obawę odnośnie jakichkolwiek form propagowania wynaturzeń ludzkiej seksualności,

w szczególności na ich obecności w przestrzeni publicznej zarówno medialnej jak i zurbanizowanej.
Eksponowanie i obnoszenie się ze skłonnością do dewiacji seksualnych, jest przez szereg
środowisk postrzegane jako głębokie naruszenie norm moralnych, będących podwaliną rozwoju i ładu
społecznego, ugruntowanego w toku dotychczasowego funkcjonowania naszego Narodu. Cyniczne
podszywanie się propagatorów tej ideologii pod słuszną troskę o prawo do równorzędnej koegzystencji
różnorodnych grup społecznych, czyni z tego typu parad i zgromadzeń faktyczną formę popularyzacji
narzucanej degeneracji moralności, wartości rodzinnych oraz staje się przyczynkiem do przejawów
agresji ze strony osób nie tolerujących, szeroko pojętej, „odmienności”.
Zwracamy się do Państwa, jako naszych reprezentantów sprawujących mandat społeczny
we Władzach Miasta, o stanowczy sprzeciw dla tej ideologii jak również jej propagowania. Pomimo
nacisku medialnego dla fałszywej koncepcji tolerancji, będącej w praktyce agitacją na rzecz całkowitej
zmiany norm społecznych, prosimy o Państwa odwagę w wyrażeniu sprzeciwu. Kalisz jako miasto będące
miejscem kultu Patrona Rodziny – Świętego Józefa, w którym mieści się Jego Narodowe Sanktuarium,
będące główną wizytówką Miasta, jako ośrodek ściśle związany z szerzeniem tradycji katolickiej oraz
prorodzinnej, nie musi włączać się, a wręcz uważamy, że nie powinien, w powszechny trend propagandy
homoseksualizmu, transpłciowości czy biseksualizmu. Dodatkowo pragniemy zwrócić uwagę, że

praktyka dotychczas zorganizowanych zgromadzeń tego ruchu sprowadzała się wielokrotnie do
prowokacji ordynarnymi bluźnierstwami ze świętości Wiary Katolickiej oraz szyderstwa z tradycyjnych
wartości w imię opatrznie pojmowanej tolerancji i wolności.
Uważamy, iż przeprowadzenie w Kaliszu jakichkolwiek form aktywności naruszających
obowiązujące standardy moralności, promujących dewiacje seksualne, podważających naszą
wielowiekową kulturę katolicką będą w istocie zachętą do niszczenia wartości rodzinnych oraz spuścizny
wartości narodowych. Dlatego nie możemy zgodzić się na promowanie nienawiści czy niechęci religijnej,
pod przykrywką szeroko pojętej tolerancji.
Chcielibyśmy podkreślić, że z naszym miastem będącym lokacją Sanktuarium Świętego Józefa,
Patrona Rodziny, powiązane są inicjatywy z gruntu odmienne od wartości promowanych planowanym
przemarszem. Odbywają się tu emitowane na cały świat msze i modlitwy, pielgrzymki katolickie kultu
naszego Patrona i pierwszoczwartkowe modlitwy w intencji rodzin oraz obrony życia nienarodzonego.
Ostatnim ogólnopolskim wydarzeniem była czerwcowa Światowa Konferencja Zdrowia Rodziny, gdzie
oprócz konieczności obrony życia, zwracano uwagę na rolę rodziny jako podstawowej jednostki
społecznej
w budowaniu zdrowia publicznego. W styczniu bieżącego roku, zakończył się rok Świętego Józefa.
W okresie jego trwania, kilkaset tysięcy pielgrzymów przybyło do Kalisza nie tylko z całej Polski, ale także
z całej Europy oraz innych kontynentów. Dzięki naszemu Patronowi Kalisz jest znany i propagowany poza
granicami kraju oraz powiązany z wartościami utożsamianymi z Jego Osobą. Chcemy także zwrócić
Państwa uwagę, iż w wyniku papieskiej pielgrzymki jesteśmy spadkobiercami swoistego testamentu
Jana Pawła II o polecanie w tym miejscu spraw rodziny i obrony życia poczętego.
Jako Katolicy, jako Mieszkańcy Kalisza oraz Diecezji Kaliskiej i wreszcie jako wyborcy, zwracamy
się z apelem do Władz Miasta w Państwa Osobach, o stanowczy sprzeciw dla organizacji parady
równości. Jednocześnie deklarujemy z naszej strony, poparcie w wyrażeniu zdecydowanego
negatywnego stanowiska jak również czynny udział w przypadku ewentualnych medialnych nacisków z
jakimi możecie się Państwo spotkać ze strony organizatorów parady.
Bardzo prosimy jednocześnie o przekazanie pisemnej odpowiedzi na zgłoszony postulat
wycofania zgody lub jej nieudzielenia, jeśli takowa nie została jeszcze wydana, dla organizacji parady
równości, złożonej na ręce Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, mieszczącego się przy ul.
Widok 80-82 w Kaliszu, przed planowanym terminem rozpoczęcia marszu – jak podają media 22
wrzesień br.
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