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Protokół drugiego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu 

Obrony Chrześcijan na Świecie 

 

 

 

W dniu 17 marca 2016 r. w sali nr 176 w gmachu Senatu odbyło posiedzenie 

Parlamentarnego Zespołu Obrony Chrześcijan na Świecie poświęcone sytuacji chrześcijan na 

Bliskim Wschodzie.  

Goście zespołu – ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Cisło oraz ks. Mariusz 

Boguszewski z Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie przedstawili 

uczestnikom posiedzenia aktualną sytuację chrześcijan w Iraku i w ogarniętej wojnie Syrii.  

Z liczącej ponad 22 mln mieszkańców Syrii, w wyniku trwającej ponad 5 lat wojnie 

domowej, emigrowało ponad 3 mln osób. W wyniku działań wojennych zginęło 220 tys. osób 

a ponad 350 tys. zmarło z powodu braku dostępu do leków ratujących życie. W liczącym 2,5 

mln mieszkańców mieście Aleppo, z 6 tys. lekarzy pracujących przed wybuchem wojny 

domowej pozostało tylko 250 lekarzy. Zniszczeniu uległo 25% budynków szkolnych. Na 

obszarach kontrolowanych przez bojowników islamskich dochodzi do celowego niszczenia 

chrześcijańskich obiektów sakralnych oraz zmuszania ludności do przechodzenia na islam.  

Na dużym obszarze przedmieść Damaszku muzułmańscy przywódcy religijni wydali  

w 2013 r. fatwę legitymizującą prawo sunnitów do konfiskowania dóbr i posiadłości 

należących do chrześcijan i wszystkich „którzy nie wyznają sunnickiej religii”. Również w  

Iraku dramatycznie maleje liczba chrześcijan. W 2003 roku Irak zamieszkiwało 1,5 mln 

chrześcijan, obecnie jest ich tam zaledwie 300 tysięcy.  

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie aktywnie włącza się w akcję 

niesienia pomocy ludności cywilnej na obszarach objętych konfliktem. Pomoc przybiera 

różnoraką postać tj. przekazywanie żywności, lekarstw, urządzeń medycznych, przyborów 

szkolnych. Stowarzyszenie zakupiło też kontenery mieszkalne oraz dofinansowało remonty 

zniszczonych w wyniku działań wojennych pomieszczeń mieszkalnych. Na działania 

pomocowe, stowarzyszenie zebrało od stycznia 2015 r. 4,5 mln zł. z czego 82 % stanowiły 

datki zbierane w parafiach. Ksiądz prof. Waldemar Cisło podkreślił, że pomoc należy nieść na 



miejscu, tj. w kraju ogarniętym wojną domową, i że nie powinno się obiecywać Syryjczykom 

dobrobytu w krajach Unii Europejskiej.  

Członkowie Parlamentarnego Zespołu Obrony Chrześcijan na Świecie wystosowali apel 

do wszystkich ludzi dobrej woli o podjęcie wszelkich możliwych działań politycznych 

i dyplomatycznych, a także w sferze duchowej, w celu powstrzymania tej tragedii. 

Zapowiedzieli też zorganizowanie konferencji w Senacie mającej na celu nagłośnienie 

problemu łamania podstawowych praw człowieka na Bliskim Wschodzie, w szczególności 

prześladowań chrześcijan w Syrii i Iraku.  
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