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Geachte heer Ziobro, 

Met deze brief willen wij graag uw bijzondere aandacht vragen voor de zaak van Elzbieta Podlesna, 
Joanna Gzyra-Iskandar en Anna Prus.  

Wij zijn een groep Nederlandse katholieken die ons grote zorgen maken over het lot van deze drie 
vrouwen.  

De vrouwen zijn aangeklaagd voor het beledigen van religieuze gevoelens, nadat zij een poster van 
de Zwarte Madonna met halo in regenboogkleuren hebben gemaakt en verspreid, als reactie op een 
installatie in een katholieke kerk in Płock, waar LGBT’ers in een kwaad daglicht werden gesteld. 

De aanklacht tegen de drie vrouwen is voor ons onbegrijpelijk en ronduit schokkend. Wij kennen 
geen krachtiger symbool van ontferming en bescherming dan juist Maria. Zij staat voor 
onvoorwaardelijke liefde: alle mensen die in nood verkeren, oud of jong, man of vrouw, arm of rijk, 
LGBT’er of niet, kunnen zich tot haar wenden, om bij haar troost en ondersteuning te vinden. Niet 
voor niets draagt zij ook de bijzondere naam `Maria Toevlucht’.  

Wij zijn bovendien van mening dat de drie vrouwen met de Madonna met regenboog-halo op een 
heel krachtige en mooie manier hebben laten zien dat de katholieke kerk liefdevol en respectvol met 
LGBT’ers moet omgaan. Meer nog: dat het juist de taak van de katholieke kerk is om ook LGBT’ers te 
beschermen en te ondersteunen daar waar zij gediscrimineerd en gemarginaliseerd worden, en hun 
een toevlucht te bieden. 

Ook paus Franciscus benadrukte dit onlangs in een brief (d.d. 21-6-2021) aan een Amerikaanse 
confrater, de Amerikaanse priester James Martin SJ. Hij bedankt Martin in deze brief voor zijn 
pastorale zorg voor mensen uit de LGBT-gemeenschap: I want to thank you for your pastoral zeal and 
your ability to be close to people, with the closeness that Jesus had, and which reflects the closeness 
of God. […] You are a priest for all men and women […]. I pray for you to continue in this way, being 
close, compassionate and with great tenderness. 

Nu de drie vrouwen, na hun eerdere vrijspraak in maart, opnieuw een proces wacht, omdat u als 
Openbaar Aanklager beroep heeft aangetekend tegen hun vrijspraak, willen wij u met klem vragen 
de woorden van paus Franciscus in uw overwegingen te betrekken. Het schijnt ons dat Elzbieta 
Podlesna, Joanna Gzyra-Iskandar en Anna Prus met het maken en verspreiden van hun poster van de 
Zwarte Madonna in de geest van de woorden van paus Franciscus hebben gehandeld: vanuit 
compassie en tederheid. 
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