
Kijów, 27 lipca 2021 

 

 

Czcigodny ksiądz Dariusz Oko, 

Drogi Profesorze! 

 

 Z wielkim smutkiem i bólem przyjęliśmy dziś wiadomość, że niemiecki ksiądz, ksiądz Wolfgang Rothe, 

zgłosił się do niemieckich organów ścigania. Z jakiego powodu? Ponieważ powiedziałeś prawdę o 

ludzkiej naturze! Donos na księdza reprezentującego chrześcijański obraz człowieka przez księdza 

popierającego ideologię LGBT to prawdziwy skandal! Podobnie orzeczenie sądu w Kolonii, który już 

nałożył grzywnę lub 120 dni więzienia dla Pana i prof. Johanesa Stöhra, także księdza i redaktora 

naczelnego „Theologisches”, w którym ukazał się Pana artykuł. Sąd na tym nie poprzestaje, ale chce 

wymierzyć karę pozbawienia wolności do 5 lat w przypadku braku rekompensaty pieniężnej. 

Tego rodzaju oskarżenie księży o prawdę nie jest niczym nowym w historii Kościoła. Wielu mężów 

Bożych świadczyło o prawdzie, także kosztem cierpienia i kosztem własnego życia. Jana Chrzciciela, 

św. Biskupa Stanisława, św. Tomasza Morusa i wielu innych bohaterów, którzy bronili prawdy o 

człowieku, o małżeństwie i rodzinie, o pięknie życia w łasce Bożej. Jednak to, że za takim 

prześladowaniem stoi ksiądz katolicki, który opowiada się za ideologią antychrześcijańską, jest z 

pewnością czymś nowym i uciążliwym dla całego Kościoła. Takie zachowanie Wolfganga Rothe 

narusza wszelkie zasady ewangelii. Działania sądu w Kolonii zagrażają wolności słowa w Europie. 

W obliczu tych bolesnych wydarzeń pragniemy wyrazić nasze wsparcie i podziękowanie za waszą 

chrześcijańską odwagę. Z wdzięcznością wspominamy Twoje wykłady dla naszych księży na Ukrainie. 

Zawierzamy Cię macierzyńskiej opiece Matki Bożej. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że takie 

działania to nie tylko wykolejenia polityczne, ale mają też wymiar duchowy, a więc toczymy duchową 

walkę. 

Św. Stanisław, Obrońca Prawdy i Patron Kościoła krakowskiego, w którym służysz, może być Twoim 

Patronem w tym trudnym czasie. 

 

Proszę przyjąć naszą najgłębszą wdzięczność i uznanie. 

 

Serdeczne pozdrowienia, 

 

bp Radosław Żmitrowicz OMI, 

Przewodniczący Komisji do Spraw Rodziny 

Konferencja Episkopatu Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie 

 

Ksiądz Waldemar Pawelec SAC, regionalny kapelan rodziny. 



Członkowie Komisji ds. Rodziny przy CEU 

Wdzięczni duszpasterze i rodziny, które miały okazję wysłuchać wykładów prof. Dariusza Oko 


