
Pismo do Prokuratora Generalnego w sprawie Elżbiety Podleśnej, Joanny 
Gzyry-Iskandar i Anny Prus 
 
Szanowny Panie Ziobro, 
 
Niniejszym listem chcielibyśmy zwrócić Pana szczególną uwagę na sprawę Elżbiety Podleśnej, Joanny 
Gzyry-Iskandar i Anny Prus. 
 
Jako grupa holenderskich katolików jesteśmy głęboko zaniepokojeni losami tych trzech kobiet. Po 
upublicznieniu i rozpowszechnieniu plakatu Czarnej Madonny z aureolą w kolorach tęczy kobiety te 
zostały oskarżone o obrazę uczuć religijnych, podczas gdy ich plakat był odpowiedzią na instalację w 
kościele katolickim w Płocku w negatywnym świetle przedstawiającą społeczność LGBT. Zarzuty 
postawione tym trzem kobietom są dla nas niezrozumiałe, a wręcz szokujące. Nie znamy bowiem 
potężniejszego symbolu współczucia i opieki niż Maryja. To ona jest symbolem bezwarunkowej 
miłości i każda osoba w potrzebie może się do niej zwrócić o wsparcie i ukojenie: starzy i młodzi, 
mężczyzni i kobiety, biedni czy bogaci, osoby identyfikujące się jako LGBT lub nie. Nie bez powodu 
mówi się o niej, że jest opoką.   
 
Jesteśmy przekonani, że te trzy kobiety stworzonym przez siebie wizerunkiem Madonny z tęczową 
aureolą w wymowny i piękny sposób pokazały, iż Kościół Katolicki społeczność LGBT powinien 
traktować z miłością i szacunkiem. A nawet więcej: pokazały, iż zadaniem Kościoła Katolickiego 
powinna być ochrona i wspieranie osób LGBT, w przypadkach ich dyskryminacji i marginalizacji, oraz 
zapewnianie im schronienia.  
 
Papież Franciszek podkreślił to również ostatnio w liście (z dn. 21 czerwca 2021) wysłanym do 
amerykańskiego duchownego, księdza Jamesa Martina SJ. W liście tym papież dziękuje 
amerykańskiemu duchownemu za jego duszpasterską troskę o osoby ze społeczności LGBT: 
 
„Chciałbym podziękować Ci za Twóją duszpasterską gorliwość i umiejętność bycia blisko ludzi – z 
bliskością, jaką miał Jezus, a która odzwierciedla bliskość Boga. […] Jesteś księdzem dla wszystkich, 
dla kobiet i dla mężczyzn. […] Modlę się za Ciebie, byś dalej szedł tą drogą, będąc blisko, 
współczując, działając z wielką delikatnością.” 
 
Teraz gdy te trzy kobiety, po wcześniejszym uniewinnieniu w marcu, ponownie oczekują na proces, 
ponieważ Pan jako Prokurator Generalny złożył apelację od wcześniejszego wyroku, zwracamy się do 
Pana z apelem o rozważenia słów papieża Franciszka podczas rozpatrywania tej sprawy. Wydaje nam 
się bowiem, że Elżbieta Podleśna, Joanna Gzyra-Iskandar i Anna Prus przy tworzeniu i 
rozpowszechnianiu plakatu z Czarną Madonną w tęczowej aureoli działały w duchu słów papieża 
Franciszka: w duchu współczucia i czułości. 
 
Z wyrazami najwyższego szacunku, 
 
Henrike van Riel 
Theo van Adrichem OFM, minister prowincjalny Franciszkanów 
Harrie van den Akker, przewodniczący Stowarzyszenia Mariënburg, Stowarzyszenia Katolików 
Krytycznych 
Erik Borgman, profesor teologii oraz świecki Dominikanin 
Frank Bosman, teolog i kulturoznawca  
Frans Bossink, Grupa Robocza Katolickich Duchownych Homoseksualnych w Holandii 
Arjan Broers, teolog, publicysta   
Peter Denneman SMM, prowincjał Zgromadzenie Misjonarzy Towarzystwa Maryi  



René Dinklo OP, prowincjał Holenderskiego zakonu Dominikanów  
Henk Erinkveld CSsR, rektor klasztoru redemptorystów w Wittem  
Wijbe Fransen OP, Klasztor Dominikanów w Zwolle  
Opat Denis Hendrickx O.PRAEM., zakon w Berne 
Eric Holterhues, teolog systematyczny, bankowiec  
Tjeu van Knippenberg CM, profesor emerytowany, teolog  
Gerard Mathijsen OSB, emerytowany opat  
Hendro Munsterman, teolog, dziennikarz  
Opat Bernardus Peeters OCSO, z zakonu pod wezwaniem Matki Boskiej Koningshoeven, 
przewodniczący Holenderskiej Konfederacji Wierzących  
Jan-Jaap van Peperstraten, proboszcz  
Siostra zakonna Holkje van der Veer OP, z zakonu Dominikanów w Neerbosch 

 


