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Czcigodny Księże Profesorze,  

Z wielkim oburzeniem przyjąłem wiadomość o decyzji sądu w Niemczech, który zasądził 

Księdza Profesora oraz Księdza Profesora Johannesa Stöhra na karę wysokiej grzywny z 

możliwością zastąpienia grzywny karą pozbawienia wolności tylko z tego powodu, że 

wyraziliście prawdę o tzw. mniejszościach seksualnych.  

Pragnę więc tym listem dołączyć do grona tych, którzy skierowali do Księdza Profesora słowa 

uznania i wdzięczności, dołączyć do słów Jego Eminencji Kardynała Ludwiga Müllera i 

wyrazić moje pełne wsparcie. Bardzo się cieszę z wydania książki  pt. „Lawendowa mafia“ w 

języku słowackim, w której Ksiądz Profesor tłumaczy, w jaki sposób ideologia 

homoseksualizmu rozpowszechniła się w samym Kościele  i że dla jego funkcjonowanie jest 

wielkim zagrożeniem.  

Przypadek prześladowania Księdza Profesora w Niemczech tylko pokazuję, że starania Księdza 

Profesora w walce z problemem „tęczowej zarazy“ – jak go proroczo określił Arcybiskup 

Krakowski Marek Jędraszewski, są „dobrą walką“.  

Wielki filozof Robert Spaemann, przyjaciel Benedykta XVI, w jednej ze swoich książek 

napisał: „Wyrażenie  gender mainstreaming jest dla większość ludzi w naszej ojczyźnie 

nieznane. Dlatego nawet nie wiedzą, że od lat poddawani są programowi reedukacji ze strony 

rządów, władz europejskich i części mediów, która wśród wtajemniczonych ma taką właśnie 

nazwę. Poprzez reedukację z głów ludzi powinno się wyeliminować tysiącletni nawyk 

ludzkości - nawyk rozpoznawania mężczyzn i kobiet, odróżniania od wszelkich innych form 

zaspokajania instynktów wzajemnego pociągu seksualnego płci przeciwnych, na którym opiera 

się istnienie i przyszłość ludzkości ... ” 

Czcigodny Księże Profesorze, pragnę z całego serca podziękować Księdzu za kontynuowanie 

pracy i starań, by przeciwstawić się temu programowi, który ma na celu zniszczenie 

chrześcijańskich korzeni naszej kultury.  

Modlę się o obfitość sił dla Księdza w tej walce i zapewniam o swoim wsparciu i modlitwie. 

Polecam Księdza Profesora opiece Matki Bożej Bolesnej – Patronki Słowacji. Z całego serca 

Księdza Profesora błogosławię.  

 

  

         + Ján Orosch, arcybiskup Trnawy 

 

______ 

Czcigodny  

Ksiądz Profesor Dariusz Oko 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 


