
   

Respectvol beroep op Zijne Heiligheid Paus Franciscus
Betreffende de toekomst van het gezin

Heilige Vader, 
In het licht van de Synode over het gezin, die gehouden zal worden in oktober 2015, willen wij ons respectvol tot Uwe Heiligheid richten teneinde uitdrukking te geven aan onze zorgen en hoop ten 
aanzien van de toekomst van het gezin.

Onze zorgen komen voort uit het gadeslaan van een decennialange seksuele revolutie, die verspreid wordt door een monsterverbond van machtige organisaties, politieke machten en massamedia 
die hardnekkig het idee van het gezin als de basiseenheid van de samenleving ondermijnen. Sinds de zogenaamde Sorbonne-Revolutie van mei ’68 wordt ons langzaam en systematisch een 
moraliteit opgelegd die tegengesteld is aan de goddelijke en de natuurlijke wet . Hierdoor is bijvoorbeeld het onderwijzen van de afschuwelijke ‘gendertheorie’ aan jonge kinderen in vele landen 
mogelijk geworden.

De katholieke leer over het zesde gebod van de wet Gods schijnt als een lichtbaken in het zicht van dit onheilspellende ideologische streven. Velen, overdonderd door de hedonistische propaganda, 
worden door dit baken aangetrokken tot het kuise en vruchtbare gezinsmodel dat ons geleerd wordt door het Evangelie en dat in overeenstemming is met de natuurwet.

Uwe Heiligheid, met het oog op de informatie die op de laatste Synode gepubliceerd is, merken wij met grote zorg op dat het voor miljoenen trouwe katholieken nu lijkt alsof dit lichtbaken gedimd 
wordt onder druk van de opmars van levensstijlen die door antichristelijke lobby’s worden verspreid. We zien wijdverbreide verwarring ontstaan over de mogelijkheid dat er in de Kerk een bres is 
geslagen, waardoor overspel geaccepteerd zou worden – door gescheiden en burgerlijk hertrouwde katholieken toe te laten tot de H. Communie – en waardoor zelfs homoseksuele verbintenissen 
in de praktijk geaccepteerd zouden worden, terwijl zulke praktijken categorisch worden veroordeeld als tegengesteld aan de goddelijke en de natuurwet.

Onze hoop komt, al lijkt het paradoxaal, voort uit deze verwarring.

Waarlijk, in deze omstandigheden is een woord van Uwe Heiligheid de enige weg om verheldering te brengen in de groeiende verwarring onder de gelovigen. Dit zou het verwateren van de leer van 
Jezus Christus voorkomen en de duisternis wegnemen die over de toekomst van onze kinderen zou hangen indien dit baken niet langer hun weg zou verlichten.

Heilige Vader, wij smeken u dit woord te spreken. Wij doen dit met een hart dat toegewijd is aan al wat U bent en vertegenwoordigt. Wij doen dit in de zekerheid dat Uw woord nooit de pastorale 
praktijk zal losmaken van de leer van Jezus Christus en Zijn vertegenwoordigers – omdat dit slechts de verwarring zou vergroten. Waarlijk, Jezus leerde ons zeer duidelijk dat er samenhang dient te 
zijn tussen leven en waarheid (cf. Joh. 14:6-7); en Hij waarschuwde ons dat de enige weg om niet te vallen, het beoefenen van Zijn leer is (cf. Matt. 7:24-27).

Vragend om Uw apostolische zegen, verzekeren wij U van onze gebeden tot het Heilig Huisgezin – Jezus, Maria, en Jozef – om Uwe Heiligheid te verlichten in deze bijzonder gewichtige 
omstandigheden. 
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