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WYGRANY PROCES
Stowarzyszenia TLIG
w obronie Vassuli
Sekretarz Fundacji Prawdziwego
Życia w Bogu przesyła
oświadczenie Fundacji
Szanowni Państwo,
Powiadamialiśmy już w naszych
poprzednich oświadczeniach, że Vassula została niesprawiedliwie określona
jako „ekskomunikowana” przez jej
własny Grecki Kościół prawosławny.
To niezgodne z prawdą oświadczenie
zostało szeroko opublikowane w ró
żnych mediach, głównie związanych z
Kościołem, ale przede wszystkim przez
wprowadzającą w błąd stronę o nazwie:
www.infovassula.ch.
Wymagało to decyzji belgijskiego
sądu cywilnego, aby autorka tej strony,
Maria Laura Pio Cafaro, przyznała, że to
oświadczenie jest fałszywe i zamieściła
przeprosiny.
Uczyniła to w formie oficjalnego
odwołania zaskarżonego oświadczenia.
Na naszą prośbę, Maria Laura Pio
zgodziła się publikować to sprostowanie
na swojej stronie internetowej przez
kolejne 12 miesięcy, a także zwróciła się
do Konferencji Episkopatu Belgii, której
zakomunikowała to fałszywe oświadczenie przed ekumenicznym spotkaniem w
Namur (Belgia), na które Vassula była
zaproszona w marcu 2011.
Nasza Fundacja, działając w imieniu Vassuli, dołącza tu oświadczenie
o zakończeniu tej niefortunnej sprawy,
które prosimy uznać za godne opublikowania i szerokiego rozpowszechnienia
za pośrednictwem wszystkich kanałów
„Prawdziwego Życia w Bogu”. Vassula
jest nadal członkiem swojego Kościoła.
Ta batalia, która wymagała wsparcia
całej naszej rodziny „Prawdziwego Życia
w Bogu” została wygrana i Fundacja
pragnie wszystkim wam podziękować.
Ale, bądźmy równocześnie świadomi,
że wojna jeszcze się nie skończyła. I że
nadal będziemy walczyć o słuszne prawo
Vassuli do bycia wysłuchaną.
Dziękujemy za pomoc
w celu przywrócenia prawdy.
Niech was Bóg błogosławi,
Albert Muller
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Wiadomość o rzekomej ekskomunice
Vassuli została opublikowana w marcu
2011 r. na stronie internetowej, pod
wprowadzającą w błąd nazwą www.
infovassula.ch przez jej autorkę, którą
jest Maria Laura Pio Cafaro.
Fałszywe oświadczenie było również
szeroko publikowane i rozpowszechniane w szczególności przez media
związane z Kościołem, co naraziło na
szwank honor i dobre imię zarówno Vassuli Ryden jak i Fundacji „Prawdziwego
Życia w Bogu”.
Maria Laura Pio Cafaro została zobligowana do wydania następującego
sprostowania i opublikowanie przeprosin,
a było to możliwe w wyniku postępowania
sądowego, które toczyło się przed Trybunałem Sądu Cywilnego w Belgii:
FORMALNE ODWOŁANIE:
dokument Patriarchatu nie jest
dekretem o ekskomunice
pani Vassuli Ryden.
Między 24 marca a 14 kwietnia 2011,
strona www.infovassula.ch zamieściła
informację, która była opublikowana na
różnych stronach prawosławnych, stwierdzającą, że dokument Ekumenicznego
Patriarchatu Konstantynopola z dnia 16
marca 2011 był formalną ekskomuniką
pani Ryden. Informacja ta okazała się
nieprawdziwa.
Dopiero w dniu 14 kwietnia 2011,
zostałam poinformowana i zdałam sobie
sprawę z kanonicznych argumentów,
stawiających tę interpretację pod znakiem zapytania, ponieważ dokument
nie wydaje się być wynikiem procedury
kanonicznej wymaganej dla formalnej
ekskomuniki. Dlatego natychmiast usunęłam artykuł. Bardzo żałuję popełnionej
pomyłki, ponieważ moim celem jest podawanie jedynie poprawnych informacji.
Maria Laura Pio
27 lutego 2012
To odwołanie i żądanie przeprosin
było konieczne z powodu poważnego
nadszarpnięcia reputacji i uczciwości
zarówno pani Vassuli Ryden, jak również
Fundacji na Rzecz „Prawdziwego Życia
w Bogu”, co nastąpiło w wyniku oszczerczych i nieprawdziwych wypowiedzi

publikowanych przez Marię Laurę Pio
Cafaro i tych, którzy również w ten sam
sposób wprowadzili w błąd własnych czytelników i słuchaczy, a w szczególności:
Ks. Denis Lecompte, Francja,
koordynator krajowy „Pastorale,
Croyances Nouvelles et Dryf sectaires” ;
Ks. François-Marie Dermine, Włochy, w swoim programie: „Carismatici,
sensitivi e medium” w Radiu Maryja o
zasięgu światowym;
- M. Roland Noé, redaktor naczelny
KATH.NET, strony internetowej w języku
niemieckim
Szwedzkie gazety: Kyrkans Tidning
i Världen Idag („Gazeta Kościoła” i „Dzisiejszy świat”)
oraz inne osoby i organizacje, o których nie mamy jeszcze informacji.
Wypowiedzi ks. Lecompte i ojca
Francois-Marie Dermine były szeroko publikowane i powtarzane w środowiskach
duchownych, szczególnie w Kościele
Katolickim i to na szczeblu Krajowych
Konferencji Biskupów.
W następstwie tak poważnego wprowadzenia w błąd światowej opinii publicznej, czego konsekwencją jest podważenie wiarygodności osób rozpowszechniających fałszywe informacje, wszystkie
te osoby proszone są o naśladowanie
działania pani
Marii Laury Pio
Cafaro i opublikowanie przeprosin swoich
słuchaczy i czytelników.
Obecne
stanowisko wyjaśniające jest
wydane i opublikowane przez
Fundację „Prawdziwego Życia w
Bogu” w imieniu
Vassuli Ryden.
FUNDACJA
Prawdziwego Życia w
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