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Minister Zdrowia

Panie Ministrze! 

Z najwyższym niepokojem obserwujemy nasilającą się akcję wymuszania i szantażu, aby zaszczepić

na Covid-19 jak najwięcej Polaków. Wielu z tych, którzy już się zaszczepili, zrobiło to pod faktycznym przymusem,

choć nieustannie słyszymy o rzekomej dobrowolności szczepień. 

Wszystkie preparaty zakupione przez polski rząd w celu przeprowadzenia akcji szczepień są skażone aborcją.

Korzystają z linii komórkowych, które powstały z tkanek pobranych z dzieci w trakcie procedury przerwania ciąży.

Nie jest prawdą, że do produkcji jednej linii potrzeba zabić jedno dziecko. Wręcz przeciwnie – linie produkuje się

powtarzając wielokrotnie eksperymenty, a do każdego z nich często potrzeba co najmniej kilku aborcji. Wiele

wskazuje na to, że do pobrań tkanek mogło dochodzić, gdy dziecko było wciąż żywe, nie podawano mu też żadnego

znieczulenia, aby nie obniżyć jakości tkanek. Trudno wyobrazić sobie większe bestalstwo, gdy aborter wraz

z naukowcem rozcinają żyjące dziecko, by pobrać od niego fragmenty narządów!  

Niektóre szczepionki na Covid były opracowywane i testowane na liniach komórkowych z aborcji,

inne  - są na nich produkowane bezpośrednio. Oznacza to, że korzystają z owoców ludobójstwa. Jako ludzie sumienia

nie chcemy mieć nic wspólnego z produktami, które czerpią ze zbrodni, jaką jest celowe zabicie całkowicie

bezbronnego dziecka!

Dlatego żądamy:

– wycofania z użycia wszystkich szczepionek mających jakikolwiek - nawet odległy - związek z aborcją,

– zaprzestania wydawania pieniędzy podatnika na zakup nieetycznych preparatów,

– natychmiastowego zakończenia kampanii reklamowej szczepień na Covid-19 fnansowanej z pieniędzy 

polskich podatników – także tych, którzy wyrażają jednoznaczny sprzeciw moralny wobec aborcji, 

– gwarancji, że nie zostaną wprowadzone żadne przepisy, które zobowiązywałyby kogokolwiek do 

zaszczepienia się preparatami mającymi związek z aborcją. Także gwarancji, że osoby odmawiające 

zaszczepienia się ze względu na sprzeciw sumienia – nie będą w żaden sposób dyskryminowane 

w jakimkolwiek obszarze życia. 

Przypominamy jednocześnie, że szczepionki z defnicji nie są środkami służącymi do ratowania życia, a jedynie

środkami proflaktycznymi. Do ratowania życia osób chorych należy stosować odpowiednie leki. Rząd ma obowiązek

umożliwić prowadzenie badań nad takimi lekami i jak najszybciej udostępnić je do stosowania lekarzom i pacjentom.

      

        Z poważaniem, 


