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Przedmowa do wydania polskiego

Przy lekturze tego zbioru powinny wybrzmieć słowa Ojca 
Świętego wypowiedziane w Pałacu Apostolskim na zakoń-
czenie spotkania poświęconego Ochronie małoletnich w Ko-
ściele (24.2.2019).

Papież powiedział wówczas ważne słowa: „Chciałbym 
tutaj powtórzyć jednoznacznie: jeśli w Kościele wystąpił-
by chociaż jeden przypadek wykorzystywania – który sam 
w sobie jest potwornością – to taki przypadek zostanie po-
traktowany z najwyższą powagą. Bracia i siostry, w uspra-
wiedliwionej złości ludzi Kościół widzi odzwierciedlenie 
gniewu Boga, zdradzonego i spoliczkowanego przez te nie-
uczciwe osoby konsekrowane. Echo cichego krzyku dzieci, 
które zamiast znaleźć w nich ojcostwo i przewodników du-
chowych znaleźli oprawców, wstrząśnie sercami znieczulo-
nymi obłudą i władzą. […] Bracia i siostry, dzisiaj stoimy 
w obliczu przejawu zła, bezczelnego, agresywnego i destruk-
cyjnego. Kryje się za tym i jest w tym duch zła, który w swo-
jej bucie i pysze czuje się panem świata i myśli, że wygrał. 
I chcę to wam powiedzieć z autorytetem brata i ojca, owszem 
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6 „Świadomość i oczyszczenie”. Ochrona małoletnich w Kościele

małego i grzesznego, ale który jest pasterzem Kościoła, który 
przewodzi w miłości: w tych bolesnych przypadkach widzę 
rękę zła, które nie oszczędza nawet niewinności maluczkich. 
A to skłania mnie do pomyślenia o przykładzie Heroda, któ-
ry, pobudzany strachem przed utratą swej władzy nakazał 
rzeź wszystkich dzieci w Betlejem. Za tym stoi szatan. Zatem 
musimy podjąć wszelkie środki praktyczne, które oferuje 
nam zdrowy rozsądek, nauka i społeczeństwo. Nie wolno 
nam zatem tracić z oczu tej rzeczywistości i powinniśmy 
podjąć środki duchowe, których uczy nas sam Pan: pokora, 
oskarżanie samych siebie, modlitwa, pokuta. Jest to jedyny 
sposób na pokonanie ducha zła. W ten sposób zwyciężył 
Jezus. Celem Kościoła będzie zatem wysłuchanie, otocze-
nie opieką, chronienie i leczenie małoletnich wykorzysty-
wanych, wyzyskiwanych i zapomnianych, gdziekolwiek się 
znajdują”.

Dziękuję Wydawnictwu Ojców Franciszkanów w Niepo-
kalanowie za przygotowanie polskiego wydania materiałów 
z międzynarodowej konferencji na Watykanie, która miała 
miejsce w dniach 21-24 lutego 2019 r., dotyczącej ochrony 
małoletnich w Kościele. Dobrze, że do tych materiałów do-
łączono też tekst polski listu apostolskiego motu proprio 
„Vos estis lux mundi” z dnia 9 maja 2019 r. oraz przesłanie 
Benedykta XVI „Odnaleźć żywy Kościół" z dnia 16 kwietnia 
2019 roku.

Warszawa, 20 listopada 2019.

 Salvatore Pennacchio 
Nuncjusz Apostolski
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Wprowadzenie Ojca Świętego

Drodzy bracia, dzień dobry!
W obliczu plagi nadużyć seksualnych, jakich dopuścili 

się duchowni wobec małoletnich, postanowiłem wezwać 
was, patriarchów, kardynałów, arcybiskupów, biskupów, 
przełożonych zakonnych oraz osoby odpowiedzialne, aby-
śmy wszyscy razem wysłuchali Ducha Świętego i posłuszni 
Jego kierownictwu wysłuchali krzyku maluczkich, którzy 
domagają się sprawiedliwości. Na naszym spotkaniu spo-
czywa ciężar odpowiedzialności pasterskiej i kościelnej, 
zobowiązujący nas do przedyskutowania razem, w sposób 
synodalny, szczery i pogłębiony, jak stawić czoło temu złu, 
które nęka Kościół i ludzkość. Święty Lud Boży patrzy na 
nas i oczekuje od nas nie prostych i oczywistych potępień, 
ale konkretnych i skutecznych środków, które należy zapew-
nić. Potrzebna jest nam konkretność.

Rozpocznijmy zatem naszą drogę uzbrojeni w wiarę i du-
cha jak najpełniejszej parezji, odwagi i konkretności.

Chciałbym podzielić się z wami kilkoma ważnymi kry-
teriami, sformułowanymi przez różne komisje i konferen-
cje biskupie – niech to będzie dla was pomoc. Dotarły od 
was, trochę je uporządkowałem… Są one wytycznymi, które 
mają pomóc nam w refleksji i zostaną wam teraz przeka-
zane. Są one zwyczajnym punktem wyjścia, który od was 
pochodzi, do was powraca i który w niczym nie umniejsza 
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8 „Świadomość i oczyszczenie”. Ochrona małoletnich w Kościele

kreatywności, jaka jest nam w tym spotkaniu potrzebna. 
Także w waszym imieniu chciałbym podziękować Papieskiej 
Komisji Ochrony Małoletnich, Kongregacji Nauki Wiary 
oraz członkom Komitetu Organizacyjnego za doskonałą 
pracę wykonaną z wielkim wysiłkiem w przygotowaniu tego 
spotkania. Dziękuję bardzo!

Na koniec proszę Ducha Świętego, aby nas wspierał 
w tych dniach i pomagał nam przekształcić to zło w szansę 
na świadomość i oczyszczenie. Niech nas oświeca Maryja 
Dziewica, abyśmy starali się uleczyć poważne rany spowo-
dowane przez skandal pedofilii zarówno wśród maluczkich, 
jak i wśród wierzących. Dziękuję.

Watykan, 21.02.2019
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Nowa Aula Synodu
Czwartek, 21 lutego 2019

21 postulatów na temat 
ochrony małoletnich w Kościele

1. Opracowanie praktycznego vademecum, w którym 
określone byłyby kroki, jakie należy podjąć przez odpo-
wiednie instytucje we wszystkich przypadkach w sytuacji 
nadzwyczajnej danego przypadku.

2. Zapewnienie struktur słuchania, składających się 
z osób przygotowanych i biegłych, w których dokonywa-
ne jest pierwsze rozpoznanie przypadków domniemanych 
ofiar.

3. Ustanowienie kryteriów bezpośredniego zaangażowa-
nia biskupa lub przełożonego zakonnego.

4. Wdrożenie wspólnych procedur rozpatrywania zarzu-
tów, ochrony ofiar i prawa oskarżonego do obrony.

5. Poinformowanie władz cywilnych i wyższych władz 
kościelnych zgodnie z normami cywilnymi i kanonicznymi.

6. Dokonywanie okresowego przeglądu protokołów 
i norm w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska dla 
małoletnich we wszystkich strukturach duszpasterskich; 
opieranie protokołów i norm na zasadach sprawiedliwości 
i miłości, które należy zintegrować w tym celu, aby działanie 
Kościoła również w tej dziedzinie było zgodne z jego misją.
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7. Ustanowienie konkretnych norm postępowania 
w przypadku oskarżeń przeciwko biskupom.

8. Towarzyszenie, chronienie i leczenie ofiar poprzez ofe-
rowanie im wszelkiego niezbędnego wsparcia potrzebnego 
dla całkowitego uzdrowienia.

9. Podnoszenie świadomości na temat przyczyn i konse-
kwencji wykorzystywania seksualnego poprzez inicjatywy 
formacji stałej biskupów, przełożonych zakonnych, duchow-
nych i pracowników duszpasterskich.

10. Przygotowanie programów opieki duszpasterskiej dla 
wspólnot poszkodowanych z powodu wykorzystywania oraz 
dróg pokutnych i resocjalizacji dla sprawców.

11. Umocnienie współpracy ze wszystkimi ludźmi dobrej 
woli i z pracownikami środków masowego przekazu w celu 
rozpoznania i rozróżnienia przypadków prawdziwych od 
fałszywych, oskarżeń od oszczerstw, z unikaniem urazów, 
insynuacji, pogłosek i zniesławienia (por. Przemówienie do 
Kurii Rzymskiej, 21 grudnia 2018 r.).

12. Podniesienie minimalnego wieku wymaganego do 
zawarcia małżeństwa do szesnastego roku życia.

13. Ustanowienie przepisów, które uregulowałyby i uła-
twiły udział ekspertów świeckich w dochodzeniach i na róż-
nych stopniach oceny procesów kanonicznych dotyczących 
wykorzystywania seksualnego i/lub nadużycia władzy.

14. Prawo do obrony: należy przestrzegać także zasady 
prawa naturalnego i kanonicznego o domniemaniu niewin-
ności aż do chwili udowodnienia winy oskarżonego. Dlatego 
też należy zapobiegać publikowaniu list oskarżonych, nawet 
przez diecezje, przed wstępnym dochodzeniem i ostatecz-
nym skazaniem.
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15. Należy przestrzegać tradycyjnej zasady proporcjo-
nalności kary w odniesieniu do popełnionego przestępstwa. 
Postanowić, że kapłani i biskupi winni molestowania seksu-
alnego małoletnich opuszczą posługę publiczną.

16. Wprowadzenie zasad dotyczących seminarzystów 
i kandydatów do kapłaństwa lub życia zakonnego. Wpro-
wadzenie programów formacji początkowej i stałej w celu 
umacniania ich dojrzałości ludzkiej, duchowej i psycho-
seksualnej, a także ich relacji interpersonalnych i ich 
zachowania.

17. Dokonanie wobec kandydatów do kapłaństwa i życia 
konsekrowanego oceny psychologicznej przez wykwalifiko-
wanych i akredytowanych biegłych.

18. Wskazanie norm regulujących przeniesienie semi-
narzysty lub aspiranta do życia zakonnego z jednego semi-
narium do drugiego; jak również kapłana lub zakonnika 
z jednej diecezji do innej lub z jednego zgromadzenia do 
innego.

19. Sformułowanie obowiązujących kodeksów postępo-
wania dla wszystkich duchownych, zakonników, personelu 
obsługi i wolontariuszy w celu określenia odpowiednich gra-
nic w relacjach osobistych. Ustalenie niezbędnych wymagań 
dla personelu i wolontariuszy oraz sprawdzenie ich przeszło-
ści kryminalnej.

20. Wyjaśnienie wszystkich informacji i danych dotyczą-
cych zagrożeń związanych z wykorzystywaniem i jego skut-
kami, sposobami rozpoznawania oznak wykorzystywania 
oraz zgłaszania podejrzenia wykorzystywania seksualnego. 
Wszystko to musi odbywać się we współpracy z rodzicami, 
nauczycielami, specjalistami i władzami cywilnymi.
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21. Konieczne jest ustanowienie, tam, gdzie tego dotych-
czas nie uczyniono, łatwo dostępnego organu dla ofiar, które 
chciałyby zgłosić ewentualne przestępstwa. Organu, który 
cieszyłby się autonomią, także w odniesieniu do lokalnej 
władzy kościelnej i składającego się z doświadczonych osób 
(duchownych i świeckich), które byłyby zdolne do wyra-
żenia wrażliwości Kościoła wobec tych, którzy w tej dzie-
dzinie czują się skrzywdzeni przez niewłaściwe zachowanie 
duchownych.
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KARDYNAŁ LUIS ANTONIO G. TAGLE
Arcybiskup Manili (Filipiny)
Członek Kongregacji: 
ds. Ewangelizacji Narodów 
ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego
ds. Edukacji Katolickiej

Zapach owiec. Poznanie ich bólu 
i uzdrowienie ich ran 
podstawowym zadaniem pasterza

Wykorzystywanie osób małoletnich przez wyświęconych 
kapłanów zadało rany nie tylko ofiarom, ale także ich rodzi-
nom, duchowieństwu, Kościołowi, całemu społeczeństwu, 
samym sprawcom i biskupom. Ale jest także prawdą, co 
pokornie i z wielkim smutkiem przyznajemy, że są to rów-
nież rany zadane przez nas, biskupów, ofiarom i w istocie 
całemu Ciału Chrystusa. Brak odpowiedzi z naszej strony 
na cierpienia ofiar, aż do ich odrzucenia i zakwestionowa-
nia skandalu w celu ochrony oprawców, instytucjonalnie 
zranił naszych ludzi, pozostawiając głęboką ranę w relacji 
z tymi, do których jesteśmy posłani, aby im służyć. Ludzie 
słusznie pytają: „Czy nie jest prawdą, że wy, którzy jeste-
ście powołani, aby mieć na sobie zapach owiec, uciekliście, 
gdy znaleźliście się naprzeciw odoru brudu zbyt silnego, by 
go znieść, rzuconego na dzieci i na osoby najsłabsze, które 
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powinniście ochraniać?”. Rany wymagają uzdrowienia. Ale 
na czym polega uzdrowienie? Jak my, biskupi, którzy byli-
śmy uczestnikami zranienia, możemy dzisiaj, w tym spe-
cyficznym kontekście, propagować uzdrowienie? Temat 
uzdrowienia ran stał się przedmiotem wielu interdyscy-
plinarnych badań. Nie mogę udawać, że znam wszystkie 
wyniki badań nauk humanistycznych i społecznych w tym 
temacie, ale myślę, że musimy odzyskać i zachować wiarę 
oraz eklezjalną perspektywę, która nas poprowadzi. Powta-
rzam: wiara i eklezjalna perspektywa, która nas poprowadzi, 
jak wielokrotnie podkreślał papież Franciszek. Podczas mo-
jego wystąpienia, zwłaszcza w pierwszej części, zapraszam 
wszystkich do wpatrywania się w Zmartwychwstałego Pana 
i uczenia się od Niego, Jego uczniów i ich spotkania. W tym 
miejscu chciałbym przywołać badania opublikowane przez 
Roberto Goizuetę, Richarda Horsleya, Barbarę Reid, Toma-
sa Halika, Roberta Enrighta i kardynała Alberta Vanhoye, 
by wymienić tylko niektórych autorów, którzy pomogli mi 
w sformułowaniu moich przemyśleń.

Zmartwychwstały ukazuje się Apostołom 
i Tomaszowi (J 20,19-28)

Ewangelia według św. Jana zawiera opis ukazania się Zmar-
twychwstałego Pana uczniom wieczorem pierwszego dnia 
tygodnia. Drzwi były zamknięte, ponieważ uczniowie 
drżeli ze strachu, zastanawiając się, czy wkrótce zostaną 
aresztowani i ukrzyżowani. Właśnie w tym momencie ab-
solutnej bezradności Jezus, zmartwychwstały, ale wciąż zra-
niony, pojawia się pośród nich. Po powitaniu przesłaniem 
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15Zapach owiec. Poznanie ich bólu i uzdrowienie ich ran …

zmartwychwstania – „Pokój wam” – pokazuje im swoje ręce 
i bok wciąż naznaczone otwartymi ranami. Tylko zbliżając 
się do Jego ran, będą mogli zostać posłani na misję pojed-
nania i przebaczenia z mocą Ducha Świętego. W tamtym 
momencie Tomasz nie był z nimi. Posłuchajmy teraz relacji 
ze spotkania Zmartwychwstałego Pana z Tomaszem.

„Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie 
był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc ucznio-
wie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!». Ale on rzekł 
do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ 
i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki 
mojej do boku Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kie-
dy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz 
z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął 
pośrodku i rzekł: «Pokój wam!». Następnie rzekł do Toma-
sza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś 
rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, 
lecz wierzącym!». Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg 
mój!»” (J 20,24-28). 

Posłani muszą być w kontakcie  
ze zranioną ludzkością

Zwróćcie uwagę, jak Jezus ponownie zaprasza uczniów, aby 
spojrzeli na Jego rany. Nalega nawet, aby Tomasz włożył pa-
lec w rany Jego rąk i dotknął rany Jego boku. Spróbujcie 
wyobrazić sobie, jak musiał się czuć Tomasz. Widząc jednak 
rany Zmartwychwstałego Pana, wyraża najwyższe wyzna-
nie wiary w Jezusa jako Pana i Boga. Widzenie i dotknięcie 
ran Jezusa jest fundamentalne dla czynu i wyznania wiary. 
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16 „Świadomość i oczyszczenie”. Ochrona małoletnich w Kościele

Czego możemy nauczyć się z tego intymnego spotkania? Po-
wtarzając tę czynność dwukrotnie, Ewangelista wyjaśnia, że 
ci, którzy są posłani, aby głosić rdzeń naszej chrześcijańskiej 
wiary, czyli śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, będą 
mogli to czynić z autentycznością tylko wtedy, gdy będą sta-
le w kontakcie z ranami ludzkości. To jedna z cech naszej 
posługi. Odnosi się to do Tomasza i do Kościoła wszystkich 
czasów, zwłaszcza w naszych czasach. Prałat Tomáš Halík 
pisze: „Chrystus przychodzi do niego, do Tomasza, i poka-
zuje mu swoje rany. Oznacza to, że zmartwychwstanie nie 
jest anulowaniem lub dewaluacją krzyża. Rany zawsze po-
zostają ranami”. Rany Chrystusa pozostają ranami nasze-
go świata. Prałat Halík dodaje: „Nasz świat jest pełen ran. 
W moim przekonaniu ci, którzy zamykają oczy na rany na-
szego świata, nie mają prawa mówić: «Pan mój i Bóg mój»”. 
Dla niego zobaczenie i dotknięcie ran Chrystusa w ranach 
ludzkości jest warunkiem autentycznej wiary. Dla niego uj-
rzenie i dotknięcie ran Chrystusa w ranach ludzkości jest 
warunkiem życia autentyczną wiarą. Dalej mówi: „Nie mogę 
uwierzyć, dopóki nie dotknę ran, cierpienia świata, ponie-
waż wszystkie bolesne rany, wszystkie nieszczęścia świata 
i ludzkości są ranami Chrystusa! Nie mam prawa wyznawać 
Boga, jeśli nie traktuję poważnie cierpienia mojego sąsiada. 
Taka wiara, która chciałaby zamknąć oczy na cierpienie lu-
dzi, jest tylko złudzeniem”. Wiara rodzi się i odradza tylko 
z ran Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, wi-
dzianego i dotkniętego w ranach ludzkości. Tylko zraniona 
wiara jest wiarygodna (Halík). Jak możemy wyznawać wiarę 
w Chrystusa, gdy zamykamy oczy na wszystkie rany zadane 
przez wykorzystanie seksualne?
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Co jest stawką?

Bracia i siostry, oto co jest stawką w tym momencie kryzy-
su, spowodowanego przez wykorzystywanie dzieci i nasze 
niewłaściwe postępowanie z tymi przestępstwami. Ludzie 
potrzebują, abyśmy zbliżyli się do ich ran i uznali nasze 
grzechy, jeśli chcemy dawać autentyczne i wiarygodne świa-
dectwo naszej wiary w zmartwychwstanie. Oznacza to, że 
każdy z nas, a także nasi bracia i siostry, którzy są w domu, 
musi osobiście wziąć odpowiedzialność za uzdrowienie tej 
rany zadanej Ciału Chrystusa, podejmując zobowiązanie do 
zrobienia wszystkiego, co w naszej mocy i możliwości, aby 
upewnić się, że dzieci w naszych społecznościach są bez-
pieczne i kochane.

Obecność ran ukrzyżowania na ciele Zmartwychwsta-
łego Pana stanowi dla mnie wyzwanie dla ludzkiej logiki. 
Gdyby świat był odpowiedzialny za choreografię zmar-
twychwstania, Jezus pojawiłby się w domu Heroda lub na 
ganku Piłata i wypowiedziałby najdonioślejsze w historii 
„A nie mówiłem”. Jezus objawiłby swój ostateczny triumf, 
eliminując wszelkie oznaki bólu, niesprawiedliwości i po-
rażki. Uczyniłby to w taki sposób, że wszystko pozostałoby 
pochowane w ciemności przeszłości i nigdy nie ujrzałoby 
światła dziennego. Ale to nie jest droga Jezusa Chrystusa. 
Zmartwychwstanie nie jest zwycięstwem iluzorycznym. 
Ukazując swoje rany uczniom, Jezus przywraca im pamięć. 
Roberto Goizueta słusznie zauważa, że „rany na uwielbio-
nym ciele Chrystusa reprezentują wcieloną pamięć rela-
cji, które definiowały Jego życie i śmierć”. Rany Jezusa są 
konsekwencją jego pełnych miłości i współczucia relacji 
z ubogimi, chorymi, poborcami podatkowymi, kobietami 
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o wątpliwej reputacji, osobami dotkniętymi trądem, hała-
śliwymi dziećmi, obcymi i cudzoziemcami. Rany Jezusa 
są konsekwencją tego, że pozwolił sobie na zranienie, gdy 
dotykał ran innych. Został ukrzyżowany, ponieważ kochał 
te konkretne osoby, które zostały zranione przez społeczeń-
stwo i religię. Dzieląc ich słabości i rany, stał się współczu-
jącym bratem, a nie surowym sędzią. List do Hebrajczyków 
stwierdza: „A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa 
przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się 
sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go 
słuchają” (Hbr 5,8-9). Rany Zmartwychwstałego Pana przy-
pominają uczniom o miłości, która jest gotowa, by zostać 
zraniona ze względu na współczucie dla rodzaju ludzkiego. 
Jego rany są ranami innych, które On dobrowolnie wziął na 
siebie. Nie zadawał ran innym, ale był gotowy, aby zostać 
zranionym przez swoją miłość i komunię z najsłabszymi. Jak 
powiedział Frederick Gaiser: „Pasterz, który leczy, nigdy nie 
jest daleko od niebezpieczeństw, nigdy nie jest odporny na 
ataki zła i słabości, przed którymi stara się ochraniać stado”. 
Tylko rany miłości i współczucia mogą uleczyć.

Nie lękajcie się!

Bracia i siostry, musimy odłożyć na bok wszelkie niezde-
cydowanie i wahania, czy zbliżyć się do ran naszego ludu 
z obawy przed zranieniem nas samych. To prawda, że wiele 
ran, które otrzymamy, jest częścią procesu rekonstrukcji 
pamięci, któremu musimy się poddać, podobnie jak uczy-
nili to uczniowie Jezusa. Rany Zmartwychwstałego Pana 
przypomniały uczniom o zdradzie, ich własnej zdradzie 
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i porzuceniu Jezusa, kiedy ze strachu chcieli ratować wła-
sne życie. Uciekali przed pierwszymi oznakami niebez-
pieczeństwa, przerażeni ceną, którą musieli płacić za bycie 
Jego uczniami, a w przypadku Piotra, nawet zaprzeczając 
znajomości z Panem. Rany Jezusa przypominają im, a także 
nam, że rany są często zadawane przez ślepotę, która pocho-
dzi z ambicji, legalizm i niewłaściwe sprawowanie władzy, 
które skazują niewinną osobę na śmierć jako przestępcę. 
Rany Zmartwychwstałego Chrystusa przynoszą pamięć 
o niewinnym cierpieniu, ale także o naszej słabości i naszej 
niemoralności. 

Jeśli chcemy być pracownikami uzdrawiania, musimy 
odrzucić wszelką tendencję, należącą do ziemskiej myśli, 
która nie chce zobaczyć i dotknąć ran innych, tych ran, 
które są ranami Chrystusa w zranionych ludziach. Ludzie 
skrzywdzeni przez wykorzystanie i skandale potrzebują, 
abyśmy my, teraz, byli mocni w wierze. Świat potrzebuje 
autentycznych świadectw zmartwychwstania Chrystusa, 
które przybliżają nas do jego ran jako pierwszego aktu wia-
ry. Chcę to podkreślić: to jest akt wiary.

Roberto Goizueta twierdzi, że zaprzeczanie ranom 
i śmierci prowadzi do śmierci innych i do naszej własnej. 
Dzisiaj w sercach ludzi, ale także w naszym własnym ser-
cu, istnieje wielki lęk, który sprawia, że ludzkość naszych 
czasów unika dotykania ran naszego świata, po prostu 
dlatego, że boi się spojrzeć na własne rany, śmiertelność, 
słabość, grzeszność i wrażliwość. Ernest Becker zauważa, 
że staramy się unikać bólu i cierpienia, ponieważ boleśnie 
przypominają nam one o tym, że sami jesteśmy słabi. Da-
jemy się zwieść przekonaniu, że posiadanie dużej ilości 
pieniędzy, właściwej polisy ubezpieczeniowej, najbardziej 
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ścisłej ochrony, kamer monitoringu, najnowszego modelu 
samochodu i gadżetów oraz członkostwa w klubach, któ-
re zapewniają odmłodzenie i zdrowie, może uczynić nas 
nieśmiertelnymi. Niestety przez to wykluczamy spośród 
nas także osoby zranione, usuwając je z ulic, gdy z wizy-
tą przybywają ważne osobistości, lub ukrywając ich bara-
ki za pomalowanymi panelami. W ostrym tonie Goizueta 
stwierdza: „Jeśli zaprzeczamy śmierci, to zadajemy ją innym. 
Jeśli zaprzeczamy śmierci, to my zadajemy śmierć. Ale za-
dajemy ją także nam samym. Strach przed bólem i słabo-
ścią, która prowadzi nas do unikania prawdziwych relacji 
międzyludzkich, do unikania tej prawdziwej miłości, która 
zawsze oznacza poddanie się i wrażliwość wobec drugiego, 
ostatecznie zabija nasze – nasze! – życie wewnętrzne, na-
szą zdolność do odczuwania czegokolwiek – bólu, radości, 
miłości”. Nasza zdolność do kochania może umrzeć. Groza 
ran izoluje nas i sprawia, że jesteśmy obojętni na potrzeby 
innych. Strach prowadzi ludzi do przyjęcia gwałtownych 
i irracjonalnych postaw. Strach prowadzi ludzi do obrony, 
nawet gdy nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Ci, którzy 
sieją strach w innych i w społeczeństwie, tak naprawdę boją 
się samych siebie. W Zmartwychwstałym Jezusie uświada-
miamy sobie, że, patrząc i dotykając ran tych, którzy cierpią, 
w rzeczywistości dotykamy naszych własnych ran, że doty-
kamy samego Jezusa. Stajemy się jedni dla drugich braćmi 
i siostrami. Uznajemy naszą wspólną winę w zadawaniu ran 
ludzkości i stworzeniu. Słyszymy wezwanie do pojednania. 
Obserwujemy cierpliwą obecność Zmartwychwstałego Pana 
w naszym rozbitym świecie.
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Ciągłe towarzyszenie w solidarności 

Czas na wniosek psychologiczny w świetle wiary; propozycję 
psychologiczną w świetle wiary. W tej części będę w dużym 
stopniu opierał się na badaniach dr. Roberta Enrighta, profe-
sora na Uniwersytecie Wisconsin-Madison w Stanach Zjed-
noczonych, pioniera w badaniach na temat przebaczenia 
w kontekście społeczno-naukowym. Współpracujemy z nim 
w ramach programu przebaczenia na Filipinach. W istocie, 
właśnie teraz odbywa się seminarium Wychowawców Szkół 
Katolickich w Manili na temat: „Ból, rany i przebaczenie”. 
Według dr. Roberta Enrighta, jednym z punktów, które mu-
simy wziąć pod uwagę, jest pytanie: W jaki sposób może-
my pomóc ofiarom w uleczeniu skutków wykorzystania po 
osiągnięciu sprawiedliwości? Sprawiedliwość jest konieczna, 
ale sama w sobie nie wystarcza, aby uzdrowić ludzkie serce. 
Jeśli chcemy służyć ofiarom i wszystkim osobom zranionym 
przez kryzys, musimy poważnie potraktować ich ranę re-
sentymentu i bólu oraz potrzebę uzdrowienia. Resentyment 
jest chorobą, która powoli, ale nieubłaganie zaraża ludzi, do-
póki nie zabije ich entuzjazmu i energii. Wraz ze wzrostem 
stresu, osoby dotknięte resentymentem są podatne na po-
ważne kryzysy niepokoju i depresji, bardzo niskie poczucie 
własnej wartości i konflikty interpersonalne, które wynika-
ją z wewnętrznego rozbicia. Przed podniesieniem kwestii 
proszenia ofiar o wybaczenie w ramach ich uzdrowienia, 
musimy wyjaśnić, że nie sugerujemy, że powinny one po 
prostu pozwolić temu wszystkiemu odejść, usprawiedliwić 
wykorzystanie, po prostu iść naprzód. Nie. Absolutnie nie. 
Niewątpliwie wiemy również, że kiedy ofiary dochodzą do 
momentu przebaczenia wobec tych, którzy je skrzywdzili, 
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następuje naprawdę głębokie uzdrowienie, a zrozumiały 
resentyment, zrodzony w ich sercu, się uspokaja. Wiemy, że 
przebaczenie jest potężnym i naukowo sprawdzonym spo-
sobem, który pomaga wyeliminować ból i rozgoryczenie 
w sercu człowieka. My, Kościół, musimy nadal iść razem 
z osobami głęboko zranionymi przez wykorzystanie seksu-
alne, budując zaufanie, zapewniając bezwarunkową miłość 
i wielokrotnie prosząc o przebaczenie z pełną świadomo-
ścią faktu, że w rzeczywistości owo przebaczenie nie nale-
ży do nas z mocy prawa, ale że możemy je otrzymać tylko 
wtedy, gdy zostanie nam dane jako dar i łaska w procesie 
uzdrawiania.

Ponadto obawiamy się, że w niektórych przypadkach bi-
skupi i wyżsi przełożeni zakonni są kuszeni – być może cza-
sami nawet pod presją – do wyboru między ofiarą a sprawcą. 
Komu powinniśmy pomóc? Komu udzielić pomocy? Reflek-
sja na temat sprawiedliwości i przebaczenia prowadzi nas do 
odpowiedzi: obojgu. W odniesieniu do ofiar musimy pomóc 
wyrazić im ich głębokie rany i je uzdrowić. W odniesieniu 
zaś do sprawców konieczne jest zastosowanie sprawiedliwo-
ści, aby pomóc im stawić czoła prawdzie bez racjonaliza-
cji, a jednocześnie nie można zaniedbać ich wewnętrznego 
świata, ich własnych ran.

Czasami mamy ochotę myśleć w kategoriach „lub/albo”: 
dążymy do sprawiedliwości lub staramy się zaoferować 
przebaczenie. Musimy poruszać się w wymiarze „zarówno/
oraz”, celowo zadając następujące pytania: Jak możemy słu-
żyć sprawiedliwości i zachęcać do przebaczenia w obliczu 
ran związanych z wykorzystywaniem seksualnym? W jaki 
sposób możemy zapobiec zniekształceniu przebaczenia, 
abyśmy po prostu nie utożsamiali go z pozwoleniem na to, 
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aby niesprawiedliwość została zakryta, ruszyła dalej i po-
zostawiła zło? W jaki sposób możemy zachować dokładny 
obraz przebaczenia jako oferty zaskakującego miłosierdzia 
i bezwarunkowej miłości w odniesieniu do tych, którzy 
czynili zło, podczas gdy w tym samym czasie dążymy do 
sprawiedliwości? W jaki sposób możemy odnowić Kościół 
poprzez zdecydowaną poprawę konkretnego błędu, aby iść 
razem z ofiarami, cierpliwie i stale prosząc o przebaczenie, 
wiedząc, że ten dar może je jeszcze lepiej uzdrowić?

Zakończenie

Zanim przeczytam akapit końcowy, chciałbym przeczytać 
fragment Listu do pielgrzymującego Ludu Bożego w Chi-
le, który papież Franciszek napisał 31 maja 2018 r. W nr 2 
czytamy: „Bez tej wizji wiary wszystko, cokolwiek możemy 
powiedzieć lub zrobić, będzie puste. Ta pewność jest nie-
zbędna, aby patrzeć na teraźniejszość bez uchylania się, ale 
ze śmiałością, z odwagą, ale mądrze, z uporem, ale bez prze-
mocy, z pasją, ale bez fanatyzmu, ze stałością, ale bez nie-
pokoju i tak zmieniać wszystko, co dzisiaj może narazić na 
ryzyko utraty integralności i godności każdej osoby. W rze-
czywistości rozwiązania, jakich potrzebujemy, wymagają 
zmierzenia się z problemami bez zaplątywania ich w sieci 
lub, co gorsza, powtarzania tych samych mechanizmów, 
które chcą wyeliminować”1. 

1 Franciszek, Listu do pielgrzymującego Ludu Bożego w Chile, 
Watykan, 31 maja 2018 r., nr 2.
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Ucząc się od Zmartwychwstałego Pana i Jego uczniów, 
spoglądamy i dotykamy ran ofiar, rodzin, winnych i niewin-
nych duchownych, Kościoła i społeczeństwa. Widząc Jezusa 
rannego zdradą i nadużyciem władzy, rozpoznajemy rany 
osób zranionych przez tych, którzy powinni byli je chronić. 
W Jezusie doświadczamy miłosierdzia, które chroni spra-
wiedliwość i celebruje wielki dar przebaczenia. Mamy na-
dzieję, że Kościół stanie się wspólnotą sprawiedliwości, która 
pochodzi z komunii i współczucia, Kościołem zdolnym do 
prowadzenia misji pojednania ze zranionym światem w Du-
chu Świętym. Ponownie Ukrzyżowany i Zmartwychwstały 
Pan jest pośród nas, w tym momencie pokazuje nam swoje 
rany i głosi: „Pokój wam!”. Módlmy się, abyśmy wzrastali 
w naszej wierze w tej wielkiej tajemnicy. Dziękuję. 
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