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Szanowni Państwo!
Będąc świadomymi realnych i potencjalnych zagroŜeń zdrowotnych i ekologicznych, jakie niosą
ze sobą Organizmy Genetycznie Modyfikowane, jak równieŜ skutków ekonomicznych i społecznych (tak
bardzo rozmijających się z fałszywymi obietnicami korporacji biotechnologicznych) oraz ogromnej
dysproporcji sił, zarazem będąc pewnymi, iŜ stoimy po właściwej stronie- po stronie Prawdy i Wolności,
postanowiliśmy zwrócić się o pomoc do Boga.
Ufamy, Ŝe modlitewne wsparcie ze strony Kościoła, pomoŜe nam w naszej trudnej i nierównej
walce. Pragniemy, by Kościół stał się nośnikiem prawdy o Organizmach Genetycznie Modyfikowanych i
pomógł nam zwrócić uwagę na to, Ŝe kwestia GMO jest równieŜ problemem natury moralnej, a cała
otoczka tej sprawy budowana jest na kłamstwie, podszyta chciwością i pychą.
Zaznaczamy przy tym, Ŝe nie jesteśmy przeciwnikami rozwoju, a nasz sprzeciw nie rodzi się ze
strachu przed nowym. Przeciwnie, dysponujemy wiedzą i informacjami (wynikami niezaleŜnych badań
potwierdzonych ostatnio przez badania wykonane przez rząd Austrii), dlatego stajemy przeciwko!
Domagamy się, by rozwój odbywał się z poszanowaniem najwyŜszej wartości jaką jest Ŝycie, a
obywatele, producenci i konsumenci mieli prawo wyboru- niestety w sprawie GMO nie ma ani jednego,
ani drugiego!
Nasza wiara jest naszą największą "bronią"! Wykorzystamy ją by bronić zdrowie nasze oraz
naszych dzieci, naszą piękną Ojczyznę, naszą smaczną, tradycyjną Ŝywność przed GMO, które mogą
bezpowrotnie wszystko to zniszczyć!
Msze święte w intencji Polski wolnej od GMO będą odprawiane od 7 - ego grudnia do końca
stycznia. Zwracamy się z gorącą prośbą o zamawianie Mszy św. na terenie Państwa zamieszkania,
jak równieŜ dołączanie się do modlitw w tej intencji. Prosimy równieŜ o rozpowszechnienie tego
listu.
Sebastian Matejczuk i Edyta Jaroszewska
w imieniu Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO”
Więcej informacji na temat GMO i zagroŜeń jakie niosą, mogą Państwo znaleźć na stronie:
Koalicja „POLSKA WOLNA OD GMO”
http://www.polska-wolna-od-gmo.org
Międzynarodowa Koalicja Dla Ochrony Polskiej Wsi
http://www.gmo.icppc.pl
Badania austriackiego rządu potwierdzają, Ŝe genetycznie zmodyfikowane uprawy zagraŜają płodności
ludzi oraz bezpieczeństwu Ŝywności. Wezwanie do natychmiastowego zakazu genetycznie
modyfikowanej Ŝywności i upraw.
Długoterminowe badania zlecone przez Austriacką Agencję ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa śywności,
zarządzaną przez Austriackie Federalne Ministerstwo Zdrowia, Rodziny i MłodzieŜy, a prowadzone przez
Uniwersytet Weterynaryjny we Wiedniu, potwierdzają Ŝe zmodyfikowana genetycznie (GM) kukurydza
powaŜnie wpływa na zdrowie i obniŜa płodność myszy.
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http://www.responsibletechnology.org/GMFree/MediaCenter/ReleaseAustrianGovernmentStudy/index.cf
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