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Małżeństwo jest ważne
O

Zastanów się zanim dokonasz w nim zmian

Z

a kilka tygodni obywatele Irlandii oddadzą swój głos w
referendum, które może zmienić znaczenie małżeństwa w
Konstytucji Irlandii. Małżeństwo ma podstawowe znaczenie
dla dzieci, matek i ojców oraz całego społeczeństwa – każdy z nas
powinien głęboko zastanowić się nad jego istotą zanim dokona w nim
zmian. Z całego serca prosimy mieszkańców Irlandii, aby dogłębnie
rozważyli daleko idące konsekwencje dla środowiska rodzinnego i
rozumienia rodzicielstwa, które spowodowałaby taka poprawka do
Konstytucji.
Szanujemy poglądy ludzi, którzy nie podzielają naszego myślenia i
jednocześnie mamy nadzieję, że nasze, zakorzenione w szczerej wierze
przekonania, również zostaną wysłuchane z należytym szacunkiem.
Do istniejącej debaty wnosimy wiarę w to, że związek kobiety i
mężczyzny w małżeństwie, otwartym na wydanie na świat dzieci, jest
darem od Boga, który stworzył nas jako „mężczyznę i kobietę”. Także
rozum kieruje nas ku prawdzie o ludzkiej seksualności, która czyni
relację między mężczyzną i kobietą wyjątkową. Matka i ojciec wnoszą
odmienne, a jednocześnie wzajemnie uzupełniające się, dary i pożytki
dla życia ich dziecka.

Nie popieramy poprawki do Konstytucji, która zmienia definicję
małżeństwa i w swej istocie zrównuje związek dwóch mężczyzn lub
dwóch kobiet z relacją małżeńską męża i żony, która może zaowocować
narodzinami dzieci.
Mamy obawy, że w chwili wprowadzenia takiej poprawki:
• Coraz trudniej będzie publicznie wyrażać przekonanie o tym, że
małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety.
• Co szkoły będą musiały nauczać dzieci na temat małżeństwa?
• Czy osoby, które będą nadal głęboko wierzyć w to, że małżeństwo
oznacza związek mężczyzny i kobiety będą zmuszone do działań
sprzecznych z ich sumieniem?
Czy można znaleźć sposób na to, aby ochronić prawa homoseksualistów
bez podważania zasadniczego pojęcia małżeństwa, powszechnie
uznawanego w kulturach i wierzeniach na całym świecie i na
przestrzeni całej historii?
Już w chwili obecnej Ustawa o dzieciach i relacjach w rodzinie 2015
r. (The Children and Family Relationships Act 2015) proponuje
usunięcie sformułowań „matki” i „ojca” ze wcześniejszej legislacji.
Zachęcamy wszystkich do rozważenia powyższych kwestii i
zagłosowania 22 maja. Przedstawiona poprawka może mieć
dalekosiężne skutki dla obecnego i przyszłych pokoleń.
Do wszystkich głosujących apelujemy: Małżeństwo jest ważne –
zastanów się zanim dokonasz w nim zmian.
Ludzi wiary zachęcamy do modlitwy przed podjęciem decyzji. W
najbliższych tygodniach, a w szczególności w maju – miesiącu
Maryjnym – wzywamy do modlitwy za małżeństwo i rodzinę.
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