Ofiary księży pedofilów oskarżają. Biskup milczy
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Ksiądz Jarosław W. jeszcze w niedzielę (6.09) przewodniczył mszy świętej dożynkowej, przez lata pracował z ministrantami, uczył religii w
miejscowej szkole.

Śledztwo w sprawie przestępstw seksualnych popełnianych przez księży z parafii w
Skierniewicach prowadzi łódzka prokuratura. Zeznania złożyło do dziś 37 świadków, w tym
m.in. Janusz. Do dzisiaj śledczy nie postawili jednak duchownym zarzutów. Osobne
postępowanie toczy się w sprawie niezawiadomienia o tych przestępstwach przez biskupa
łowickiego.

W sierpniu tego roku Janusz umówił się na spotkanie z łowickim biskupem. Rozmowę zarejestrował.
Wynika z niego, że od ćwierć wieku biskupi łowiccy kryli księdza pedofila. Kościół ma prowadzić w
sprawie tuszowania przez bp. Dziubę przestępstw seksualnych wobec nieletnich postępowanie. Za
utrudnianie dochodzeń świeckich lub kościelnych biskupowi grozi usunięcie z urzędu.

Janusz S. w rozmowie z "Głosem" mówi:
„W październiku 2012 roku przesłuchiwało mnie dwóch księży w kurii łowickiej. Zobowiązano mnie
do złożenia przysięgi, że będę mówić prawdę i przestrzegać procedur kościelnych i zachowam
milczenie. Przesłuchiwano mnie około dwóch godzin. Zadawano pytania, na które dziś odmówiłbym
odpowiedzi. Wtedy bardzo mnie upokorzono. Jedno z pierwszych pytań dotyczyło tego, czy
odbywałem stosunki seksualne z mężczyznami, jakiej jestem orientacji seksualnej, czy uważam się za
praktykującego katolika, czy chodzę do spowiedzi i kto jest moim spowiednikiem. Pytano też, czy
komukolwiek mówiłem o tej sprawie, czy działam na czyjeś zlecenie. W pewnym momencie padło
pytanie, czy satysfakcjonowałoby mnie finansowe zadośćuczynienie i w jakiej wysokości”.

Ksiądz Jarosław W. jeszcze w niedzielę (6.09) przewodniczył mszy świętej dożynkowej, przez lata
pracował z ministrantami, uczył religii w miejscowej szkole. Ksiądz Piotr S. ze Skierniewic wyjechał
lata temu. Przez niemal dwie dekady pozostawał bezkarny. Za sprawą trzydziestolatka ze
Skierniewic o księżach pedofilach usłyszała Polska. Sprawę bada prokuratura.

Kuratorium oświaty po ujawnieniu afery odsunęło nauczyciela religii ze szkoły
podstawowej w Żelaznej, ks. Jarosława W. od pracy z dziećmi. W sprawie ks. Piotra S.
interweniował burmistrz Żelechlinka, gdzie ostatnio kapłan pracował, przeniesiony
przez łowickiego biskupa.
Biskup łowicki Andrzej Dziuba i kuria nadal milczą.

– Mogę potwierdzić, że wpłynęło do naszej delegatury pismo, które anulowało misję kanoniczną do
nauczania religii księdza w szkole. Pismo datowane jest na 9 września – mówi Irena Lesiak, dyrektor
skierniewickiej delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi.
Wniosek o odwołaniu katechety złożyła dyrektor szkoły.
Anna Wójcik-Brzezińska, Bartosz Nowakowski

Co uznałby za sprawiedliwość?
„Cały problem polega na tym, że jeszcze kilka lat temu, gdyby padło to pytanie, mnie
wystarczyłoby, gdyby ten człowiek został odsunięty od pracy z dziećmi. Wtedy jednak nie
miałem świadomości, jak wiele dzieci ksiądz Piotr skrzywdził. Nie wiedziałem, że byli tacy,
którzy odebrali sobie przez niego życie. Ten człowiek powinien przed sądem powszechnym
usłyszeć karę bezwzględnego więzienia, ale taki wyrok nie powinien zapaść jedynie w jego
sprawie. Uważam, że większą odpowiedzialność za to wszystko ponosi biskup, który o jego
działalności wiedział. Bo nie wiem, czy wiesz, ale każdy ksiądz w kurii ma tzw. teczkę
personalną. W tej teczce są wszystkie opinie od proboszczów z parafii, w których pracował,
wszelkie wzmianki o urlopach, donosy, zapiski będące efektem ustnej skargi na kapłana. Ja
znam dokumentację dotyczącą księdza S. Nie było parafii, w której nie byłby uznany za
homoseksualistę. Wielu księży bezpośrednio pisało do biskupa dlatego, że bardzo się bało

zgorszenia. Mówili, że ksiądz Piotr dotyka ministrantów w sposób niewłaściwy, całuje,
zaprasza do siebie na plebanię. Pisali, że chłopcy bardzo się go boją. To był proceder, który
trwał 25 lat.
Jestem przekonany, że znając historię ks. S. biskup łowicki również powinien stanąć przed
sądem i odpowiedzieć za ukrywanie przestępcy, dopuszczającego się aktów pedofilii i
gwałtów na dzieciach.”
Janusz S.*
* dane do wiadomości redakcji
Opowieść Janusza nawet zredukowana do najkrótszej relacji jest historią człowieka, którego
winą jest to, że był ofiarą. Nie wiem, jak Kościół poradzi sobie ze stawianymi zarzutami. Oby
sposobem działania w kryzysie nie było publikowanie nazwisk ofiar pedofilów w
oświadczeniach umieszczanych przez biskupów na stronach internetowych diecezji.
Gdy przed Sądem Rejonowym w Rawie Mazowieckiej w 2013 roku zapadał wyrok w sprawie
proboszcza ze Szczuk, rzecznik diecezji oświadczył:
„Czyny, za które ksiądz Sławomir (…) został skazany nigdy nie powinny mieć miejsca.
Wyrażamy ubolewanie i nadzieję, że podobne sytuacje nigdy się już nie powtórzą. Nigdy też
nie znajdziemy odpowiednich słów, by wyrazić ubolewanie i zażenowanie spowodowane tą
sytuacją. Nade wszystko przepraszamy i wyrażamy głębokie współczucie ofiarom działań
księdza i wszystkim dotkniętym tą sprawą”.
Co się zmieniło od tamtego wyroku?
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