
List otwarty świeckich katolików  

w sprawie profanacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej  

 

Niżej podpisani wyrażamy ubolewanie, a zarazem protestujemy przeciw aktowi profanacji 

cudownego wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej, poprzez domalowanie w aureolach 

świętych Wizerunków sześciu kolorowych pasków, symbolizujących środowiska lesbijek, 

gejów, biseksualistów i transgenderystów (LGBT). 

Profanację wyraża fakt, że te 6 poziomych kolorowych pasów mylonych jest z tęczą, która 

jest łukiem i charakteryzuje się widmem ciągłym. W tęczy tradycyjnie wyróżnia się 

7 kolorów. Ten podział przyjął się nie tylko w nauce, ale również w literaturze, czego 

przykładem jest wiersz Marii Konopnickiej „Tęcza”:  

A kto ciebie, śliczna tęczo, / Siedmiobarwny pasie, / Wymalował na tej chmurce / Jakby na 

atłasie? 

W Biblii tęcza jest znakiem przymierza zawartego między Bogiem a wszystkimi istotami, 

jakie są na ziemi (Rdz 9,17). Także symboliczne są liczby: 7 – wyraża pełnię, całość, 

doprowadzenie czegoś do końca; 6 – oznacza niepełność, niedoskonałość. Wniosek: 

nazywanie tęczą symbolu LGBT jest błędem. 

Maryja, Królowa Polski, jest otaczana od wieków szczególną czcią przez Polaków, o czym 

świadczy blisko 2 tysiące Jej sanktuariów na polskiej ziemi. Pokolenia naszych rodaków 

oddawały cześć Maryi i Jezusowi, co głęboko wyraził św. Jan Paweł II, że tu, na Jasnej Górze 

bije serce polskiego narodu. Dlatego domalowanie na jasnogórskim obrazie symbolu LGBT 

zadało wielki ból ludziom wierzącym, naruszyło nasze przyrodzone prawa i niezbywalną 

godność. Ich konstytucyjna ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Stąd interwencja 

policji i prokuratury w sprawie tej profanacji jest świadectwem właściwej służby obywatelom 

przez sprawujących władzę w Polsce.  

Prawdą jest, że nieraz działalność artystyczna wychodzi daleko poza dopuszczalne granice 

i przeradza się w bluźnierstwo, obraża uczucia religijne, dyskryminuje ludzi wierzących.  

W cywilizowanym i demokratycznym społeczeństwie taka „twórczość artystyczna” nie 

powinna się zdarzyć. Nie wolno budować własnego ego na poniżaniu innych. Obrażanie  

w jakiejkolwiek formie uczuć religijnych współobywateli nie ma nic wspólnego z wolnością 

wyrażania swoich przekonań. Takie postępowanie powinno być karane. Tolerancja kończy się 

wtedy, gdy uderza w dobro drugiego człowieka. 

Dziękujemy Księżom Biskupom za słowa ku opamiętaniu naszych rodaków, za zabieranie 

głosu w różnych sprawach społecznych. Z uwagi na coraz większy relatywizm postaw  

i czynów, na zacieranie różnicy między dobrem a złem, prosimy Księży Biskupów o jasne 

wskazywanie w postępowaniu Polaków działań złych i grzesznych. Pomoże to np. penitentom 

lepiej przygotować się do sakramentu pokuty i pojednania.  

Dziękujemy Ojcom Paulinom, stróżom Jasnogórskiego Sanktuarium, za troskę o nasze 

narodowe dobro, jakim jest cudowny obraz Królowej Polski, danej nam ku opiece i obronie.  

 

Katowice, 18 maja 2019 r. 
 

 

 

 


