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Na terenie Diecezji Ełckiej trwa akcja poparcia dla projektu Obywatelskiej Inicjatywy
Ustawodawczej „Zatrzymaj Aborcję”.

Na mocy przesłanki eugenicznej – z art. 4a ust. 2 stawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności ciąży – dokonywanych jest obecnie 96 proc. aborcji,
zatem przyjęcie nowej ustawy ratowałoby większość dzieci zabijanych przed urodzeniem.

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza „Zatrzymaj aborcję!” ma na celu wyeliminowanie z
polskiego prawa przesłanki eugenicznej – jednej z trzech przesłanek pozwalających na
dokonanie legalnej aborcji na koszt podatnika w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.
Przesłanka eugeniczna, czyli podejrzenie choroby lub niepełnosprawności poczętego dziecka,
pozwala matce podjąć decyzje o aborcji do momentu osiągnięcia przez dziecko zdolności do
samodzielnego życia poza organizmem kobiety, czyli – według polskich kryteriów ok. 24
tygodnia życia. Na mocy tej przesłanki w Polsce zabijanych jest obecnie 96 proc. dzieci
spośród wszystkich poddawanych aborcji: w 2015 r. w polskich szpitalach było to 1000
spośród 1044 dzieci poddanych aborcji.

Koordynatorami zbierania podpisów pod projektem „Zatrzymaj Aborcję” są Janusz Prucnal i
Zofia Prucnal. Osoby te będą się kontaktowały w tej sprawie z księżmi Proboszczami i
wiernymi poszczególnych parafii.

Jest to ogólnopolska kampania, która uzyskała akceptację księży biskupów podczas 376.
Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski
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(…) Biskupi podtrzymują wołanie o pełną ochronę prawną dzieci poczętych jako konstytucyjne
prawo do życia. Podczas zebrania plenarnego Konferencja Episkopatu Polski zapoznała się z
obywatelską inicjatywą „Zatrzymaj Aborcję”, mającą na celu większą ochronę życia dziecka
poczętego w perspektywie powiększającego się zakresu eugeniki prenatalnej. Biskupi polecają
modlitwie tę inicjatywę i popierają zbieranie podpisów. (…)

Podpisali Pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce. Zakopane, 7 czerwca 2017 r.

Także Ordynariusz naszej diecezji między innymi podczas uroczystości Bożego Ciała w Ełku
oraz odpustu ku czci bł. Marianny Biernackiej w Sanktuarium Matki Bożej Bazylianki w Lipsku,
8 lipca br., zachęcał do włączenia się w obywatelski projekt ustawy: „Zatrzymaj Aborcję”
zakazujący aborcji eugenicznej.
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