Christopher Hitchens i Stephen Fry kontra katolicy

C

zy Kościół katolicki jest siłą na rzecz dobra w świecie? Pod tym hasłem BBC World

zorganizowała niedawno w Londynie debatę, a bronił tej tezy katolicki biskup z Afryki, John
Onaiyekan (http://en.wikipedia.org/wiki/John_Onaiyekan) oraz brytyjska katoliczka, polityk partii
konserwatywnej
i posłanka
do
parlamentu
—
Ann
Widdecombe
(http://en.wikipedia.org/wiki/Ann_Widdecombe). Przed rozpoczęciem debaty i po jej zakończeniu
przeprowadzono sondaż wśród publiczności, więc w tym przypadku o zwycięstwie decydowali
słuchacze, a nie sami uczestnicy debaty. Debatę rozpoczyna mowa obrończa biskupa i, jak potem
pisał jeden z internautów, warto jej było cierpliwie wysłuchać, żeby potem otrzymać nagrodę
w postaci wystąpień Hitchensa (http://pl.wikipedia.org/wiki/Christopher_Hitchens) i Fry&apos;a
(http://pl.wikipedia.org/wiki/Stephen_Fry).
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