
       RAPORT  O  KOŚCIELE W  POLSCE  

                 Nasza  ostoja i  obrona  nasza.

      Unikalne dzieło, nadzwyczaj rzetelne opracowanie naukowe o tym, 
                                  co Kościół stracił, co odzyskał .

                                   IDŹCIE  JUŻ  NA ULICE!
Idźcie  już  stąd  na  ulice !   Na place  waszych  miast.
Idźcie  do  moich  przyjaciół,  przywróćcie  im światło gwiazd.  
Do wszystkich dzieci  światłości, którym zagraża  zła  moc, 
do dzieci  Bożej Miłości  ogarniętych  przez  noc. 
 Idźcie  już stąd na  ulice   by  rozdawać  mą  miłość  co dzień. 
 Gdym odchodził z  tego  świata, poleciłem  wam  aby  brat  miłował  brata,  
kto z was  słuchać  mnie  chciał?  
Dzisiaj znowu widzę  ludzi  którym  rozpacz  ściska  pięść,  
albo zły  bolesny  płacz  podnosi  pięść.  
Gdym odchodził z  tego  świata  dałem poznać wam,  
sprawiedliwość  mojego OJCA  ,  kto z  was  dzielić  ją  chciał?  
Dzisiaj znowu  widzę  ludzi  ogarniętych  przez strach,
 których  nie  chciał    pokrzepić  nikt, choć sił  im brak.  
Gdym  odchodził z  tego  świata, zostawiłem  wam, 
moje słowa  pełen  światła,  kto z  was  pełnić  je  chciał? 
 Dzisiaj  znowu widzę  ludzi, co samotnie  niosą  krzyż,
 a przyjazna  pomocna  dłoń  nie  wesprze  ich.

                                  ŚPIEWNIK  PIELGRZYKOWY -' Pójdziesz do  nieba  piechotą.  
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Za czasów świętego Justyna (+165) zbiórka darów jest podobno  stałym elementem 
mszy świętej. 
Justyn  w  swojej  Apologii  tak  opisuje  jej  przebieg  i  cel:Kogo  stać  na  to,  a  ma  dobrą  wolę,
ofiarowuje datki, jakie chce i może, po czym całą zbiórkę składa się na ręce przełożonego. Ten
roztacza  opiekę  nad  sierotami,  wdowami,  chorymi  lub  też  z  innego  powodu  cierpiącymi
niedostatek, a także nad więźniami oraz obcymi goszczącymi w gminie; jednym słowem spieszy z
pomocą wszystkim potrzebującym.

Świętopietrze (tzw. denar świętego Piotra) – polska nazwa opłaty wnoszonej na rzecz papiestwa z
racji  jego  zwierzchnictwa  nad  danymi  ziemiami.Świętopietrze  w  formie  trybutu  lub  czynszu
przetrwało  do  reformacji  –  jego  poboru  zaniechano  po  1555.   Pius  IX  w  encyklice  Saepe
Venerabilis (5  sierpnia  1871)  nadał  formalny  charakter  zwyczajowi  przekazywania  wsparcia
finansowego Stolicy Apostolskiej przez laickich członków Kościoła łacińskiego oraz innych ludzi.
Dziesięcina oddawana jest do lokalnych parafii lub diecezji, podczas gdy świętopietrze kierowane
jest bezpośrednio do Watykanu.  

W Polsce  świętopietrze  wprowadzono  RZEKOMO  za  rządów Mieszka I,  co wiązało  się  z
poddaniem przez niego państwa Polan pod opiekę Stolicy Apostolskiej (  sfałszowany  dagome
iudex).  Świętopietrze  jako  danina  lenna  płacone  było  początkowo  przez  władców,  później
(prawdopodobnie  od  XI w.)  obowiązek jego płacenia  spadł  bezpośrednio na ludność.  W XIV
wieku  domniemanymi kolektorami świętopietrza w Polsce byli: Andrzej de Verulis (Andrzej z
Veroli,  1325-1330),  Piotra  de  Alwernia  (Piotr  z  Owernii,  1325-1334),  Galhard  de  Carceribus
(Galhard z Carces, 1334-1342), Arnold de la Cancina (1344-1371) i Piotr syn Stefana (1373-74).
Sporządzone  przez  nich  sprawozdania  dały  historykom  podstawę  do  przybliżonych  obliczeń
zaludnienia poszczególnych parafii. 

           BOŻA  DZIESIĘCINO  I DAJ  NAM  PIENIĄDZE
                                    Modlitwa wigilijna
Panie Jezu!   Ty powiedziałeś, że gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię Twoje,
 tam Ty jesteś pośród nich.
Dlatego prosimy, Cię, spraw, aby Boża Dziesięcina narodziła się dziś w naszych sercach i 
pomagała nam wzrastać w miłości Twojej, żeby stały się tabernakulum dla Najświętszego.
Prosimy Cię, w zdrowiu i pomyślności całą naszą rodzinę zachowaj,
 Boża Dziesięcino,
Żebyśmy stawali się Twoimi apostołami i pokazywali innym Twoje Królestwo, 
pomagaj nam, Boża Dziesięcino,
Wszelkie kłopoty i problemy rozwiązywać z pożytkiem dla dusz naszych – pomagaj nam, 
Boża Dziecino. Irence w wyleczeniu oczu – pomagaj, Boża Dziecino.
Sławka na wszystkich drogach – pilnuj, Boża Dziecino.
Wojtka w wytrwaniu w abstynencji – wspieraj, Boża Dziecino.
Hance zachować pracę i pracować spokojnie – pomagaj, Boża Dziecino.
Wojtka w rozwiązaniu jego problemów – wspomóż, Boża Dziecino.
Bietce spokój w pracy – daj, Boża Dziecino.
Mikołajowi, żeby w dojrzały i owocny sposób przyjął Cię do swojego serca – pomóż, 
Boża Dziecino.
Oldze, żeby rozwiązała swoje problemy i żeby uwierzyła w Ciebie – pomóż, 
Boża Dziecino.  Agnieszce pomoc w naprawieniu buzi – daj, Boża Dziecino.
W intencji całej naszej rodziny – prosimy Cię, Boża Dziecino.
Pokój i miłość całemu światu – daj, Boża Dziesięcino.           
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Unikalne dzieło, nadzwyczaj rzetelne opracowanie naukowe o tym, co Kościół stracił, 
co odzyskał - tak o publikacji książki "Nieruchomości Kościoła katolickiego w Polsce 
w latach 1918-2012" ks. prof. Dariusza Walencika mówili uczestnicy prezentacji, która
odbyła się 4 lipca w Warszawie. Zwracano przy tym uwagę, że źle się stało, że wyniki 
raportu nie posłużyły jako podstawa do wyznaczenia wysokości asygnaty podatkowej, 
którą ma być zastąpiony Fundusz Kościelny.

Prof. Jan Żaryn z IPN przypomniał realia historyczne powstania Funduszu Kościelnego - 
utworzenie go było wynikiem ścisłej współpracy polskich komunistów z Moskwą, gdyż 
każdy krok był z nią konsultowany. Bezpośrednim aktem prawnym była ustawa o przejęciu 
dóbr martwej ręki z 20 maja 1950 r. Ówczesna propaganda mówiła o "zabezpieczeniu" i 
"nacjonalizacji" dóbr, w rzeczywistości była to kradzież, a komuniści - jak podkreślił 
historyk - byli złodziejami, inne słowo nie oddaje treści tego, co się działo. Celem tej 
grabieży było zniszczenie Kościoła, osłabienie jego żywotności, zniszczenie bazy 
materialnej jego posługi. Mimo propagandowych haseł zyski z powołanego po grabieży 
Funduszu Kościelnego nie szły na rzecz społeczeństwa.  Z kolei na Ziemiach Zachodnich 
dobra, które należały wcześniej do Kościołów, były przekazywane Kościołowi katolickiemu
na zasadzie woluntarystycznej. Natomiast za mienie utracone za Bugiem wskutek 
przesunięcia granic, Kościół katolicki nigdy nie otrzymał jakiejkolwiek rekompensaty, 
mimo zobowiązań władz PRL, że tak będzie - stwierdził prof. Żaryn.

Historyk przypomniał, że fale konfiskat w PRL następowały jedna po drugiej - w 1949 r.
władze przejęły szpitale,  w styczniu 1950 r.  -  własność Caritas.  Zabór wyprzedzał  akty
prawne, czyli ustawę o przejęciu dóbr martwej ręki z 20 maja 1950 r. - podkreślił historyk.
Jego  zdaniem  stworzyło  to  atmosferę  bezprawia,  braku  szacunku  dla  własności,
przyzwolenie dla "janosikowego", które stało się podstawową normą, oraz braku poczucia
bezpieczeństwa, związanego z własnością.

Mówiąc o genezie raportu dr Andrzej Grajewski z "Gościa Niedzielnego" przypomniał, że

w  marcu  2012  r.  strona  rządowa  i  kościelna  postanowiły,  iż  należy  dokonać  bilansu
zamknięcia,  związanego  z  konfiskatami  dóbr  kościelnych  i  działalnością  Funduszu
Kościelnego. Grajewski ubolewał, że na ten temat w mediach krążą setki bzdur i gdyby dziś
ktoś  przeprowadził  sondaż,  okazałoby  się,  że  opinia  publiczna  przeświadczona  jest,  że
Kościół,  odbierając  po  latach  zrabowane  mienie,  "obłowił"  się.  Natomiast  unikatowe,
syntetyczne, naukowe dzieło ks. Walencika jednoznacznie wykazuje, że Kościół jest stratny.

Z obliczeń wynika bowiem, że do dziś nie odzyskał 62,4 tys. zagrabionych hektarów ziemi.
Fundusz Kościelny zaś, wbrew deklaracjom, nie służył Kościołowi, a tym, którzy rozbijali
jego jedność, np. księżom patriotom.Dziennikarz "Gościa Niedzielnego" przypomniał, że do
1989 r. sprawa własności Kościoła regulowana była w dwóch porządkach prawnych - inne
regulacje obowiązywały na tzw. "ziemiach dawnych", obszarach, które także przed wojną
należały do Polski, oraz na ziemiach północnych i zachodnich, należących przed wojną do
Niemiec. Na tych terenach po 1989 r. zwrot majątków należących do Kościołów zależał od
wojewodów i tu rzeczywiście Kościół otrzymał więcej, niż wynikało z danych w archiwach.
Co się zaś tyczy "ziem dawnych", Kościół do dziś jest stratny - nie odzyskał nadal 62,4 tys.
ha gruntów.
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Dr Grajewski przypomniał spór o wysokość asygnaty podatkowej na rzecz Kościołów -
państwo, podejmując arbitralną polityczną decyzję ustaliło, że będzie to 0,3 proc., później
zgodziło się na 0,5 proc. Wysokość Funduszu to 94 mln zł rocznie, choć faktycznie jest on
wyższy,  gdyż  na  składki  duchownych  do  ZUS  budżet  wykłada  w  sumie  109  mln.
Tymczasem dochód z ponad 62 tys. ha ziemi pozostającej wciąż w rękach państwa wyliczyć
można na ok.  162 mln zł  rocznie i  taka suma zgodnie z obowiązującą wciąż ustawą o
dobrach  martwej  ręki  winna  być  przekazywana  przez  państwo  na  rzecz  Funduszu
Kościelnego.  A skoro  dobrowolna  asygnata  podatkowa  na  rzecz  Kościołów  ma  teraz
zastąpić  Fundusz  Kościelny,  to  jej  wysokość  powinna  wynosić  1  proc.  Zdaniem
dziennikarza takie ustalenie powinno być dokonane, przyjmując za punkt wyjścia publikację
ks. Walencika jako podstawę ewentualnych wyliczeń. Szkoda więc - podkreślił Grajewski -
że  decyzja  o  wysokości  dobrowolnego  odpisu  podatkowego  nastąpiła  zanim ukazał  się
raport.Rzecznik Episkopatu ks. prałat Józef Kloch zwrócił uwagę, że książka ks. Walencika
zawiera twarde dane i liczby oraz podważa kłamliwe informacje o niebotycznej sumie 24
mld odebranych przez Kościół, co głosił publicznie np. poseł Sławomir Kopyciński z Ruchu
Palikota.
Ks. Dariusz Walencik, wykazując liczne źródła, z których czerpał, m.in. dane dostarczone
przez  wojewodów,  przypomniał,  że  książkę  przygotowywał  jako  raport  dla  Komisji
Konkordatowych rządowej  i  kościelnej  i  żadna ze stron nie zakwestionowała  ani  jednej
liczby czy podanego tam faktu. Trudno zatem jest zrozumieć dlaczego teraz strona rządowa
nie chce uznać tego raportu za wspólny i obowiązujący obie strony.

Autor wyjaśnił, że stan posiadania Kościoła II RP został dobrze opisany dzięki ankiecie w
1938 r.,  związanej z projektem reformy rolnej. Po zakończeniu wojny, na skutek zmiany
granic państwa na ziemiach włączonych do ZSRR Kościół bezpowrotnie utracił 209 tys. ha,
do tego bardzo liczne budynki.Co do ziem dawnych (czyli tych, które przed i po wojnie
pozostały  w granicach  Polski)  -  obowiązywały  liczne  konfiskaty  kościelnego  mienia,  a
największa nastąpiła na skutek ustawy o dobrach martwej ręki z 1950 r., na mocy której
zabierano kościelne dobra aż do 1974 r. Z przejętych Kościołowi na "ziemiach dawnych"
144 tys. ha gruntów oddano zaledwie 77,5 tys. ha.

Inna  sytuacja  prawna  obowiązywała  na  ziemiach  zachodnich  i  północnych.  Kościół  po
wojnie nie miał tam prawa do własności, lecz władał częścią dóbr przejętych po Kościele
katolickim  i  Kościołach  protestanckich.  Dopiero  w  1971  r.  część  z  tych  dóbr  została
uwłaszczona  i  Kościół  stał  się  ich  właścicielem.  Po  1989  r.  ustawa  ta  została
znowelizowana, wojewodowie mogli przekazać określoną ilość gruntów, co w efekcie dało
nawet  pewną  nadwyżkę  w porównaniu  ze  stanem bezpośrednio  po  wojnie.  Niezależnie
jednak od pewnej nadwyżki na ziemiach zachodnich, łączne straty Kościoła katolickiego w
obecnych  granicach  państwa  polskiego  wynoszą  62,4  tys.  ha.
Referując wyniki swych badań nad Funduszem Kościelnym ks. Walencik przypomniał też,
że  pieniądze  z  Funduszu w okresie  PRL-u w dwóch trzecich  przeznaczano na walkę z
Kościołem, np.  na Centralną Szkołę Partyjną PZPR, finansowanie grup rozłamowych w
Kościele itp. Państwo nie zrealizowało ustawy o dobrach martwej ręki w tym sensie, że nie
dokonano  inwentaryzacji  dóbr  zagrabionych  Kościołowi  i  nie  odprowadzano  na  rzecz
Funduszy dochodów z nich płynących. Fundusz był zasilany z budżetu, a o wysokości tych
dotacji  decydowała  wyłącznie  wola  polityczna.Po  1989 r.  środki  Funduszu Kościelnego
były kierowane na autentyczne cele Kościelne, ale państwo nadal nie realizowało zapisów
ustawy o dobrach martwej ręki, nakładających na nie konieczność inwentaryzacji zabranych
dóbr  oraz  odprowadzania  ich  dochodów  na  Fundusz.
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W  dyskusji  po  prezentacji  sekretarz  KEP bp  Wojciech  Polak  przypomniał,  że  strona
rządowa  uznała,  a  kościelna  wyraziła  na  to  zgodę,  że  opracowanie  raportu  ma  walor
historyczny, ale nie może być on uznany za argument w dyskusji o wysokości asygnaty
podatkowej.  Andrzej  Grajewski  wykazywał,  że  jest  to  błąd  Kościoła,  gdyż  najpierw
powinien zostać przyjęty przez obie strony raport,  i  to on winien stanowić podstawę do
wyliczenia takiej wysokości dobrowolnego odpisu podatkowego, który byłby równy temu,
co  państwo  winno  przeznaczać  na  Fundusz  Kościelny  -  czyli  dochodu  z  62,4  tys.  ha
pozostających w rękach państwa.

W dyskusji  dr  Paweł  Borecki  z  UW stwierdził,  że  Kościół  był  uprzywilejowany,  gdyż
grupowo przeprowadził  restytucję  zagrabionych dóbr.  Takiej  możliwości  nie  miały  inne
grupy właścicieli  - ziemianie, Żydzi, ewangelicy i inni. Należy też pamiętać, że Kościół
katolicki przejął 4,7 tys. kaplic i obiektów sakralnych po wspólnotach protestanckich. W
odpowiedzi  Marcin  Przeciszewski  z  KAI  zwrócił  uwagę,  że  teza  o  uprzywilejowaniu
Kościoła  w  tym zakresie  jest  stereotypem,  gdyż  w  istnienie  Komisji  Majątkowej  było
korzystne dla państwa, jako że oddawała ona Kościołowi głównie grunty zastępcze, a nie
musiała płacić olbrzymich odszkodowań, tak jak decydują o tym sądy.Zdaniem Andrzeja
Grajewskiego  dodatkową  wartością  publikacji  ks.  Walencika  w  zakresie  rozliczeń  z
komunizmem jest pokazanie, jak bardzo społeczeństwo zostało grabione w czasach PRL.
Zgodził się z dr. Boreckim, że Kościół dochodząc swoich praw nie upomniał się jednak o
inne ograbione grupy obywateli.

Dariusz Walencik,  "Nieruchomości Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918-2012.
Regulacje prawe - nacjonalizacja - rewindykacja", Księgarnia św. Jacka, Katowice 2013, ss. 

442.KAI/mall

Ile nas kosztuje Kościół?  
Autor  Teresa Jakubowska  racjonalista.pl

Nikt  nie  zna  precyzyjnej  odpowiedzi  na  to  pytanie.  Pozostają  szacunki.  Tym  bardziej
oburzył mnie artykuł z 21 października 2011 na portalu Money.pl „Policzyliśmy ile zarabia
Kościół" mający pretensje do kompletności. Autor Andrzej Zwoliński podliczył i podał we
wprowadzającym w błąd tytule — 3 mld zł. rocznie, w tym 1,22 mld z tacy! Niemal grosze.
Nie tylko kościół ale kolejne rządy, samorządy, a nawet spółki z udziałem skarbu państwa
świadczące różne daniny i usługi na rzecz kościoła nie są zainteresowane w ujawnianiu
kosztów ponoszonych w rezultacie przez podatników.   Drobny przykład: jak wyliczyć koszt
elektryczności zużytej przez niektóre budynki kościelne, skoro nie mają one liczników, są
podłączone do sieci oświetlenia ulic i są opłacane przez samorządy z naszych podatków?
Podobnie jest z ogrzewaniem czy innymi usługami „utopionymi" w budżetach samorządu
terytorialnego, albo świadczonymi po preferencyjnych stawkach. 
Licząc  osoby  duchowne  w Polsce  Andrzej  Zwoliński  nie  uwzględnił  23  tys.  zakonnic,
razem to ok. 52 tys. osób i ok. 2000 misjonarzy za granicą również na utrzymaniu polskiego
podatnika. Co do liczebności wiernych — GUS zrobił wszystko, żeby w czasie ostatniego
spisu ludności nie zdobyć danych zbliżonych do rzeczywistości. Zapytano o wyznanie tylko
niewielki procent obywateli. Ogromna liczba wiernych jest oparta na liczbie ochrzczonych
niemowląt.
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                                   Tymczasem według tej zawyżonej liczby katolików rząd przekazuje
kościołowi „na utrzymanie" co roku kilkaset milionów z PIT nawet bez informowania o tym
podatników.  Zgodnie  z  pismem  Min.  Finansów  z  dnia  10.11.2006  znak
FB5/LT-0353/DD3/640/06  w  budżecie  państwa  na  rok  2006  planowano  przekazać
wszystkim kościołom 1,04 % kwoty PIT. Gdyby przyjąć ten sam procent, to w tym roku
kwota przeznaczona dla kościoła wyniesie minimum 300 mln zł. 

Nie ma to nic wspólnego z 1% podatku PIT dobrowolnie przeznaczanego przez podatników
na organizacje pożytku publicznego, z którego organizacje kościelne również otrzymały ok.
300 mln za 2010 rok. 
Uzyskanie  oficjalnie  kwot  wydawanych  na  kościół,  biorąc  pod  uwagę  różnorodność
dysponentów funduszy  jest  prawie  niemożliwe,  co  przyznaje  Ministerstwo Finansów w
odpowiedzi na interpelację nr 11150 posła S.Kopycińskiego z 25 sierpnia 2009.
W budżecie państwa tylko cztery pozycje figurują jako kościelne:
1. w części 24 — w gestii Min. Kultury dotacje na remonty zabytków kościelnych 
2. w części 29 — w gestii MON - 
ordynariaty katolicki, prawosławny i ewangelicki 3. w części 38 — w gestii Min. Nauki i
Szkolnictwa Wyższego — finansowanie pięciu uczelni katolickich
4. w części 43 — w gestii MSWiA — Fundusz Kościelny — kwota poniżej 100 mln zł.
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Część wydatków na kościół rzymsko-katolicki ukryta jest w wydatkach różnych resortów, a
lwia część w wydatkach samorządu terytorialnego. Wydaje się, że nie ma resortu, który nie
ponosiłby wydatków na kościół  w jakiejkolwiek formie.  Min.  Zdrowia finansuje tysiące
kapelanów  i  setki  kaplic  w  szpitalach.  Min.  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  finansuje
wydziały  teologiczne  na  świeckich  uczelniach  państwowych  a  nawet  duchownych
zatrudnionych  na  wydziałach  jak  najbardziej  świeckich  (np.  Akademia  Podlaska  w
Siedlcach), 
itd. itd. MSWiA finansuje kapelanów służb mundurowych, kaplice policyjne itd. MON poza
kapelanami  finansuje  parafie  garnizonowe  nawet  takie,  w  których  już  dawno  nie  ma
żołnierzy.  Bardzo zachęcam do przeczytania publikacji Seweryna Mosza — „Kasa Pana
Boga".
 Oto fragment:
 "Jedną złotówkę dziennie od każdego z Polaków, od niemowlęcia do najstarszego, dostaje
Kościół  katolicki  bezpośrednio  ze  środków  publicznych,  ulg  i  przywilejów  oraz
bezpośrednich  datków  i  opłat  wiernych.  Przekazujemy  naszym  Czytelnikom  książkę
szczególną — raport ze śledztwa w sprawie majątku Kościoła katolickiego w Polsce. Jest to
jedyny taki raport, jaki w tej bulwersującej sprawie opracowany został nie tylko w ostatnim
czasie w związku z toczącą się dyskusją wokół Komisji Majątkowej, ale i kiedykolwiek w
przeszłości w naszym kraju. .… Dobitnie wykażemy w nim, że dane, którymi epatowano
opinię  publiczną  i  które  tak  ją  bulwersowały,  to  tylko  wierzchołek  góry  lodowej.
Udowodnimy,  że  instytucje  państwa  polskiego  w  ogóle  nie  panują  nad  sytuacją,  a  w
majestacie prawa odbywa się niekontrolowany proces rozdawnictwa, w którym nie liczą się
fakty, a spryt i zuchwałość nie tylko wielu instytucji kościelnych,
 ale  przede  wszystkim  sporej  grupy  osób,  które  zwietrzyły  znakomitą  okazję  łatwego
dorobienia się na oddawanym Kościołowi majątku."Ta jedna złotówka dziennie to ok. 14
mld zł rocznie, a nie 3 mld jak pisze Andrzej Zwoliński. Na jedną „duchowną" głowę to
ponad 250.000 zł rocznie. Jest oczywiste, że taka góra pieniędzy nie pozostaje w całości w
kraju, ale jest transferowana do Watykanu. Na tę kwotę składają się wszelkie zwolnienia z
podatków, danin, opłat licencyjnych np. telewizyjnych łamiących w dodatku unijną zasadę
wolnej  konkurencji,  nieopodatkowane  darowizny  na  rzecz  kościoła  o  nieograniczonej
wysokości (w przeciwieństwie do limitowanych darowizn na rzecz instytucji świeckich) -
prawdopodobnie  w  części  to  ukrywany  dochód  darczyńców.  Następnie  wliczamy  takie
pozycje jak nauka religii w szkołach i przedszkolach ok.1,5 mld ; biznes cmentarny, chrzty,
śluby i pierwsze komunie, zbiórki pieniężne na najróżniejsze cele, bezpłatna praca parafian,
pokropki,  taca,  kolęda,  intencje  mszalne,  unijne  dopłaty  rolne,  dotacje  unijne… i  wiele
innych.

A propos funduszy unijnych,  to  mam przed sobą listę  ponad 3000 aplikacji  o  granty z
Funduszu  Inicjatyw  Obywatelskich  FIO  na  rok  2011.  Największa  grupa  aplikacji  to
instytucje kościelne i parakościelne z Caritasami na czele. Swego czasu prof. Balcerowicz w
NBP kształcił księży — na koszt podatnika — w zdobywaniu funduszy unijnych. Wiadomo,
że fundusze te nie są z gumy i jak dostanie je kościół to nie świeccy. 
Co do działalności charytatywnej kościoła, to zarówno Caritas, domy opieki czy sierocińce
prowadzone  przez  zakony  czy  inne  instytucje  kościelne  są  finansowane  z  naszych
podatków. Przy tym tak się składa, że utrzymanie jednego dziecka kosztuje w nich do 6500
zł miesięcznie podczas gdy w sierocińcach świeckich średnio 2500 zł.
Do tych 14 mld zł rocznie trzeba doliczyć nieruchomości przejęte w wyniku działalności
Komisji  Majątkowej  oraz  nieruchomości  przekazywane  przez  samorządy  za  darmo  lub
prawie za darmo, najczęściej remontowane przedtem również na koszt podatnika. 

                                                                7.



Nieruchomości — głównie gruntowe — przyznane często bezprawnie bywają natychmiast 
sprzedane po cenach rynkowych z ogromnym zyskiem albo przynoszą dochody z najmu. 
Wg raportu Seweryna Mosza i jego ekipy kościelny majątek nieruchomy można oszacować 
na minimum 200 mld zł.Przywracanie potęgi majątkowej kościoła watykańskiego zaczęło 
się w epoce komuny, która tak prześladowała kościół. Już Edward Gierek przekazał mu w 
posiadanie położone głównie na Ziemiach Odzyskanych najpierw 4.800 świątyń, 1.500 
innych budynków oraz 900 ha gruntów rolnych, a następnie 662 obiekty różne, w tym 
cmentarze. Już w roku 1970 Kościół zarządzał 6.531 cmentarzami tzn ¾ całej liczby 
cmentarzy w Polsce. 

Po  transformacji  największym  skandalem  jest  niewątpliwie  Komisja  Majątkowa,  która
miała działać 6 miesięcy a działała 21 lat.  Niektórzy nazywają tę  działalność czwartym
rozbiorem Polski. Nie przerwało tego procederu nawet orzeczenie Trybunału w Strasburgu z
dnia 21 września 2004 w sprawie skargi nr 42049/98 — Związek Nauczycielstwa Polskiego
przeciwko Polsce. Orzeczenie stwierdza naruszenie art.6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw
Człowieka i  Podstawowych Wolności  przez art.  60-70a Ustawy z dnia  17 maja 1989 o
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP — w szczególności narusza ona prawo do
sądu. Jest oczywiste, że działalność Komisji Majątkowej jest niezgodna także z Konstytucją
RP co najmniej w zakresie równości wszystkich obywateli wobec prawa — art. 32 pkt 1 i w
zakresie prawa do sądu — art. 45 pkt 1.  Wynika z tego, że cała działalność tej komisji
powinna być uznana za bezprawie a jej decyzje w całości anulowane. Poszkodowane gminy
powinny  wystąpić  do  Kościoła  o  ich  zwrot  lub  równowartość  w  gotówce  z  powodu
niesłusznego  wzbogacenia  się  kosztem  tych  gmin.  Przekazany  posłowi  Sławomirowi
Kopycińskiemu przez Komisję  Wykaz załatwionych wniosków został  nagłośniony przez
media,  które  miały  prawo  sądzić,  że  ten  wykaz  3063  wniosków  jest  wiarygodny.  W
podliczeniu umieszczono wartość tego majątku w wys. ok. 24 mld zł.

 Tymczasem ten wykaz to mistyfikacja.  Nie ma w nim nawet wniosków, które stały się
przedmiotem doniesień  do  prokuratury  jak  np.  słynne  47 ha  warszawskiej  Białołęki,  w
którym różnica wyceny kościelnej — 30 mln była wg eksperta powołanego przez Urząd
m.st. Warszawy 8-krotnie zaniżona i pozbawiła nową wielką dzielnicę mieszkaniową terenu
przeznaczonego na infrastrukturę szkolną, sportową i  handlową.  Takich przypadków jest
wiele m.in. sprawa Świerklańca, gdzie wycena gruntu w rekompensacie była zaniżona 15-
krotnie  czy  skandaliczna  sprawa  Wieprza.  Prawdopodobnie  brak  w  wykazie  kilkuset
nieruchomości przyznanych kościołowi w latach 2006-2010. 
Według  wykazu  w  ciągu  tych  5  lat  Komisja  załatwiała  średnio  tylko  jeden  wniosek
miesięcznie co jest nieprawdopodobne — wobec załatwiania w pozostałych latach ok. 200
decyzji rocznie. Ponieważ strona rządowa nie weryfikowała wyceny przedstawianej przez
stronę  kościelną,  można  bez  większego błędu przyjąć,  że  wartość  lwiej  części  majątku
przekazanego jako rekompensata za inne nieruchomości została wartościowo średnio 10-
krotnie zaniżona. Logicznie rzecz biorąc należałoby więc przyjąć wartość w podsumowaniu
nie 24 mld zł, ale raczej 240 mld złotych w ciągu 21 lat. 

Dlatego  też  bez  zdziwienia  stwierdziłam,  że  Wykaz  nieruchomości  przekazanych  przez
Komisję Majątkową zawiera 41 nieruchomości w całej Warszawie podczas gdy będący w
moim  posiadaniu  urzędowy  Wykaz  wniosków  reprywatyzacyjnych  (tylko)  Śródmieścia
Warszawy zawiera 45 nieruchomości przekazanych Kościołowi katolickiemu położonych na
najdroższych ulicach w Polsce ciągle w ramach decyzji Komisji Majątkowej. Większość
tych  budynków  o  historycznej  wartości  była  ruiną  po  wojnie  i  została  odbudowana
ogromnym wysiłkiem całego społeczeństwa. 
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Jedną ze spornych decyzji jest np. nowy biurowiec wciśnięty w róg Jasnej i Świętokrzyskiej
wynajmowany za ok.100.000 zł miesięcznie. Urząd m.st. Warszawy twierdzi, że teren 
oddano kościołowi bezprawnie. 
Jeżeli do tego dodamy trudny do oszacowania ogromny majątek nieruchomy oddany 
Kościołowi katolickiemu tylko na wniosek miejscowego kleru przez władze samorządowe 
2500 polskich gmin — niektóre z nich przekazały wiele nieruchomości — to przybliżona 
kwota 25 mld rocznie jako ogólny koszt utrzymania kościoła jest wartością raczej zaniżoną. 

Moglibyśmy przejść nad tymi liczbami do porządku dziennego, gdyby nie to, że mamy ok.
10 mln mieszkańców żyjących poniżej minimum socjalnego ustalonego w Polsce bardzo
nisko  (w tym 2,8  mln  na  granicy  minimum egzystencji).  Niedawno telewizja  pokazała
wstrząsający film dokumentalny o polskiej wiejskiej kobiecie mającej trzynaścioro dzieci.
Głównym pożywieniem tej 14-osobowej rodziny jest 30 bochenków chleba kupowane co 2
dni, nieraz na „zeszytowy" kredyt. Chleb popija się wodą z wiadra.
Prawie  nie  ma  gminy,  która  nie  miałaby  kolejki  oczekujących  latami  na  mieszkanie
komunalne  obdarowującej  jednocześnie  kościół,  który  żąda  kolejnych  nieruchomości.
Budownictwo komunalne w wielu gminach praktycznie nie istnieje. Zaczęto tworzyć dla
eksmitowanych  biedaków nawet  osiedla  kontenerów,  których  ogrzanie  zimą  (wyłącznie
elektryczne) jest praktycznie niemożliwe. Stąd używanie zabronionego w nich gazu i już
pierwsze pożary likwidujące rzędy kontenerów. 

Jest oczywiste, że nasz dług publiczny, który właśnie mocno przekroczył 815 mld złotych,
byłby zdecydowanie niższy gdyby nie akumulacja poważnej części majątku narodowego
przez  Kościół.   W  świetle  powyższego  za  naigrawanie  się  z  Polaków  należy  uznać
zaplanowane w projekcie budżetu na rok 2012 zmniejszenie tylko o parę milionów złotych
Funduszu Kościelnego (składka ZUS za księży) zamiast całkowitej likwidacji finansowania
kościoła  katolickiego  z  budżetu  państwa  i  samorządów  z  równoczesnym  zakazem
przekazywania  Kościołowi wszelkich nieruchomości.  Darowizny pieniężne powinny być
limitowane i opodatkowane jak dla instytucji świeckich. Majątek Kościoła to temat rzeka.
Parę osób pokusiło się o przebadanie niektórych fragmentów zagadnienia. 
Mogę polecić artykuł z 2002 roku Jarosława Rudzkiego MIELIŚMY KRAKÓW obrazujący
grabież  dokonaną  przez  Komisję  Majątkową  na  zabytkowym  i  nie  tylko  zabytkowym
Krakowie. Wartość tego majątku jest niewyobrażalna. No bo jak wycenić Wawel?

Cała prawda o zarobkach księży
29.03.2013  fakt.pl 

Limuzyny? Pałace? Owszem, tak. Choć raczej „służbowe". Złote życie mają hierarchowie.
Ich pensje sięgają nawet ponad 10 tysięcy złotych. Plus mieszkanie, transport i utrzymanie
właściwie za darmo. Ale wikary czy proboszcz – szczególnie w małych miejscowościach –
nie mają już tak dobrze. Jeśli nie dostają państwowej pensji za lekcje religii w szkole, a ich
parafianie nie rzucają majątku na tacę, tacy prowincjonalni duchowni czasem muszą się
utrzymać za kilkaset złotych.  Księża na parafiach nie zarabiają kokosów, przynajmniej ci,
którzy nie stoją wysoko w kościelnej hierarchii. Księża w parafiach nie mają stałych pensji,
a ich zarobki zależą od liczby parafian, ich zamożności, poziomu religijności oraz – jak
podkreśla Katolicka Agencja Informacyjna w raporcie "Finanse Kościoła Katolickiego" –
od autorytetu, jakim cieszy się dany duchowny. Co drugi ksiądz jest zatrudniony w szkole
jako  katecheta  na  części  etatu  i  otrzymuje  za  to  kilkaset  złotych.  
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Każdy ksiądz ma stałe wydatki. Np. ksiądz, który na rękę zarobi ok. 1400 zł zapłaci 200 
złotych składek na ZUS, zryczałtowany podatek dochodowy 134 zł, wpłaci 70 zł na 
diecezjalny fundusz pomocy starszym kapłanom, wspomoże seminarium diecezjalne kwotą 
8,6 zł. Proboszcz 30 procent wpływów z kolędy na parafii przekaże na rzecz diecezji. To z 
tych środków utrzymywani są biskupi, urzędnicy kurii, nauczyciele w seminarium. 
Najlepiej w Kościele wyglądają zarobki duchownych w wojsku. W zależności od kościelnej
funkcji i wojskowego stopnia wahają się one od 3800 zł dla wikariusza w kościele polowym aż 
do 10700 zł dla biskupa polowego w randze generała. Łącznie pensje wypłacane duchownym w 
wojsku kosztują nas 10,3 mln zł. Przyzwoicie zarabiają też kapelani w straży granicznej – 5400 zł 
czy w Biurze Ochrony Rządu – 6400 złotych. Księża nie płacą za mieszkanie, często nie muszą 
kupować jedzenia. 

Biskup polowy w stopniu generała – 10700 zł -  za  samo  odprawianie  mszy
Profesor uczelni katolickiej – 10000 zł
Proboszcz–dziekan w archidiecezji warszawskiej – 10000 zł
Proboszcz w Krakowie – 8000 zł
Wikariusz biskupi w stopniu pułkownika – 7300 zł
Proboszcz parafii w Płocku – 5300 zł
Proboszcz parafii wojskowej – 5200 zł
Biskup pomocniczy w dużej diecezji – 4500 zł
Wikary w Warszawie – 3700 zł
Wikary w krakowskiej parafii – 3500 zł
Proboszcz w Opolu – 2400 zł
Wikary uczący w szkole w Zabrzu – 2300 zł
Kapelan w policji – 2300 zł
Kapelan więzienny – 2200 zł
Metropolita warszawski – 2000 zł
Ekonom archidiecezji – 2000 zł
Kapelan w Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu – 2000 zł
Notariusz w kurii biskupiej – 2000 zł
Wikary parafii w Korytowie – 1400 zł   Wikary w wiejskiej parafii na Mazowszu – 800 zł
Franciszek  Kamecki  (73  l.)  proboszcz  z  parafii  Św.  Jana  Chrzciciela  z
Gruczna  dla  Faktu:  "Księżom  nie  wolno  żyć  ponad  stan".  

"Nowy papież to wzór do naśladowania. Ksiądz nie powinien obnosić się z bogactwem,
powinien żyć  skromnie,  być  bliżej  ludzi.  Od dawna staram się  tak  żyć.  Moi parafianie
wiedzą wszystko o moich wydatkach. Wiedzą na przykład, że ostatnia kolęda przyniosła mi
około 30  tys.  zł.  Z  tego do mojej  kieszeni  trafiła  połowa,  resztę  podzieliłem pomiędzy
czterech księży, którzy mi pomagali chodzić po domach. Wiadomo, że to co mi zostało, w
całości  wydam  na  utrzymanie  dużego  domu  katechetycznego.  A  najwięcej  idzie  na
ogrzewanie.  
Z czego żyję? Mam emeryturę. To 1800 złotych na rękę. Mam też  auto. Trzy lata temu
kupiłem renault clio za niecałe 40 tys. zł. Myślę, że takie auto nie kole nikogo w oczy. To
nie żaden lexus, a chodzi dobrze, jeszcze się nie zepsuł. Od razu powiedziałem parafianom
skąd miałem na niego pieniądze. Odłożyłem z emerytury, która wpływała na moje konto już
od 2005 roku. 
Na siebie wydaję miesięcznie tysiąc złotych. Wszyscy wiedzą jak żyję, nie mam wielkich
potrzeb. Ile mam z tacy? Jakiś tysiąc złotych w niedziele. Ale to idzie głównie do kurii.
Mam pieniądze z intencji mszalnych – biorę 50 złotych. Ze ślubów i chrztów nie ściągam
nic. Mogą wierni dać, mogą nie dać – klasyczne "co łaska". 
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Co innego  pogrzeb.  Ludzie  mają  od  państwa  pieniądze na  pochowanie  bliskiego,  więc
uważam, że można tu oficjalnie wziąć od nich za pochówek. U mnie to jest opłata tysiąc
złotych – z tego 400 zł odkładam na sprzątanie cmentarza. Muszę mieć na wywóz śmieci 10
tys. zł rocznie. Ale to też parafianie wiedzą. Jeśli finanse na parafii będą przejrzyste, nie
będzie plotek o tym ile ksiądz zarabia na wiernych. Księżom nie wolno żyć ponad stan". 

Cennik usług kościelnych

Słuchy o  tym,  że  niektórzy  żądni  zysku  księża  ustalają  cenniki  za  ceremonie  religijne,
dotarły do Watykanu. Papież Franciszek wyraził swój sprzeciw wobec takich praktyk. W
wielu parafiach ofiara za udzielenie sakramentów wciąż jest jednak datkiem dobrowolnym.
Wiele osób ma zwykle problem z wysokością tej zwyczajowej daniny. Przykładowe stawki
można sprawdzić na stronie colaska.pl. Obecnie w ich bazie znajdują się dane z ponad 10
tys. parafii. Największe rozbieżności są w przypadku ofiary za pogrzeb, bo w Warszawie
jest to przeważnie zaledwie 50 zł, podczas gdy w Brójce Lubuskiej aż 6000 zł. Zwyczajowa
danina za ślub waha się od 50 zł w Goliszewie do 2000 zł w Lutkówce. Z kolei danina za
chrzest zaczyna się od 20 zł w Legionowie, a kończy na 500 zł w Pacanowie. 

Bogactwo kontra bieda

Jeżeliby księża, zgodnie z przykazem papieża Franciszka, zrezygnowali z pobierania opłat
za  udzielanie  sakramentów,  musieliby  się  pożegnać  ze  znaczącą  częścią  dochodu.  Dla
niektórych, zwłaszcza tych, którzy prowadzą posługę duszpasterską w ubogich parafiach,
często oznaczałoby to znaczny spadek dochodów. Są jednak księża, którzy na stopę życia
narzekać nie mogą. Są to m.in. wysoko postawieni duchowni w kościelnej hierarchii, a więc
biskupi,  metropolici  i  proboszczowie.  Właśnie  w  nich  wycelowany  był  happening
zorganizowany przez Ruch Palikota 20 września tego roku. Członkowie świętokrzyskiego
Ruchu  Palikota  wraz  ze  Stowarzyszeniem  Ruchu  Kapitału  Społecznego  przekazali
kieleckiemu  biskupowi  Kazimierzowi  Ryczanowi…  rower.  Jak  wynika  z  wypowiedzi
Małgorzaty  Marenin,  przewodniczącej  świętokrzyskiego  RP,  biskup  na  co  dzień  jeździ
lexusem, a rower otrzymał jako symbol potrzeby oszczędności i skromnego życia.  Poziom
życia części duchownych może szokować, zwłaszcza w sąsiedztwie biedy, z którą zmaga się
wiele osób. 

Przepastne plebanie i złote krzyże szczególnie kłują w oczy, gdy po raz kolejny z ambony
ksiądz wzywa wiernych do wrzucenia datków na remont kościoła, misje czy utrzymanie
kleryków w seminarium.    Mało  kto  jednak wie,  że  księża  z  zarobionych przez  siebie
pieniędzy również płacą podatki na rzecz diecezji, składają się na fundusz wspierania księży
emerytów, chorych kapłanów, ale również na misje i na seminaria duchowne. Spłacają też
swoje  wykształcenie  z  czasów  seminarium  i  przekazują  datki  na  cele  charytatywne.
Dopóki  jednak  każda  wpłata  na  rzecz  księży  i  kościoła  nie  będzie  ewidencjonowana  i
opodatkowana według faktycznie otrzymywanego przychodu, a społeczeństwo nie będzie
miało  pełnego  wglądu  do  zeznań  księży,  dopóty  zarobki  duchownych  będą  gorącym  i
kontrowersyjnym tematem. 

Artur Stelmasiak
Ofiary składane na tacę nie są prywatną własnością księży. W Kościele są jasne kryteria, 
według których pieniądze te mogą być rozdysponowane
Mitem jest przekonanie o bajońskich sumach, które księża zbierają podczas Mszy św. 
Prawda jest taka, że w Warszawie i okolicach są zarówno wielkie parafie, w których 
niedzielna kolekta, czyli tzw. taca, przekracza kilkanaście tys. zł,
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 ale są i takie, gdzie tych pieniędzy nie starcza na zaspokojenie podstawowych parafialnych 
potrzeb. 

– W niedzielę zbieram niespełna 250 zł. Po opłaceniu organisty prawie nic nie zostaje.
Ostatnio  rada  parafialna  dała  mi pieniądze  na  opłacenie  rachunku za  prąd,  bo w
kościele byłoby ciemno - podkreśla ks. kan. Józef Jędrzejewski, proboszcz parafii
Świętego  Ducha  w  Werdunie,  która  jest  jedną  z  najmniejszych  wspólnot  w
archidiecezji warszawskiej. Dobrze, że na terenie tej parafii jest szkoła, bo bez pensji
katechety  kapłan  pewnie  byłby  głodny.  W jego  parafii  brakuje  bowiem  intencji
mszalnych, a chrzty, śluby i pogrzeby można policzyć na palcach jednej ręki. - Nie
mogę mieć żalu do swoich wiernych, bo sami nie mają zbyt wiele. Jednak wiem, że
w  pracach  przy  kościele  mogę  liczyć  na  ich  pomoc.  
Oczywiście,  mała  wiejska  parafia  nie  jest  reprezentatywna dla  całej  archidiecezji
warszawskiej. Licząca zaledwie kilkuset wiernych wspólnota nie może się równać z
kilkunasto, a nawet kilkudziesięciotysięcznymi parafiami w Warszawie. - Choć duże
wspólnoty mają więcej wpływów z tacy, to jednak o wiele większe są w nich również
wydatki  -  przekonuje  ks.  Paweł  Bekus,  kierownik  referatu  kurii  archidiecezji
warszawskiej  ds.  finansowo-księgowych.  Duże  parafie  utrzymują  więcej
pomieszczeń  duszpasterskich  i  gospodarczych  oraz  zatrudniają  osoby  na  etatach.
Często prowadzą rozbudowaną pomoc charytatywną, opiekuńczą i oświatową.

Mniej pieniędzy
Kolejnym finansowym stereotypem jest  przekonanie,  że  proboszczowie  mogą  dowolnie
dysponować pieniędzmi zebranymi na tacę. To nie są jednak pieniądze należące do księdza.
Prawo kanoniczne pozwala kapłanom pobierać tzw. iura stolae (prawo stuły) -  datki  od
sprawowanych  sakramentów.  Duchowni  utrzymują  się  również  z  ofiar  składanych  w
intencjach mszalnych. Natomiast taca w całości idzie na utrzymanie kościoła, budynków
parafialnych,  na  opłacenie  podatków,  ubezpieczenie  oraz  wynagrodzenie  pracowników.
Średnio  raz  w  miesiącu  przekazywana  jest  również  na  cele  ogólnodiecezjalne  lub
ogólnokościelne. Z tych pieniędzy utrzymywane są np. dzieła charytatywne, urzędnicy w
kurii, seminarium czy sąd diecezjalny. Niektóre tace przekazywane są na cle ogólnopolskie,
jak np. budowa Świątyni Opatrzności Bożej, KUL czy Pomoc Kościołowi na Wschodzie.
Inne  zaś  wspierają  cele  ogólnoświatowe,  które  bezpośrednio  wskazuje  Watykan.  
Kryzys ekonomiczny nie  tylko dotknął  budżetów państwa,  samorządów,  ale  także coraz
dotkliwiej jest odczuwalny w parafiach. - Ceny towarów, podatki i usługi ciągle idą w górę,
a wpływy z tacy są coraz mniejsze - podkreśla ks. Bekus. 

Stałą tendencję zubożenia potwierdza także ks. Józef Maj, proboszcz parafii św. Katarzyny
w Warszawie. - Jeszcze dwa lata temu zbieraliśmy w tygodniu 3,5-4 tys. zł. Przez ostatnie
półtora roku suma ta cały czas spada. Teraz zbieramy już mniej niż 3 tys. - mówi ks. Maj.
Jego zdaniem, mogą być dwie przyczyny tego stanu rzeczy: - Z jednej strony Kościół jest
bezustannie  atakowany  w  mediach,  a  z  drugiej  kryzys  dotknął  zwykłych  ludzi.  
W efekcie parafia św. Katarzyny nie utrzymałaby się z samych ofiar rzucanych na tacę. Cały
koszt jej  utrzymania sięga bowiem ponad 30 tys.  zł miesięcznie.  - Gdyby nie dochód z
cmentarza, to przyszłoby nam tylko usiąść i płakać - tłumaczy ks. Maj. O ile wpływy z tacy
i  cmentarza  starczają  na  bieżące  wydatki  parafii,  to  i  tak  jest  ich  za  mało  na  remont
zabytkowego kościoła św. Katarzyny. W tym celu trzeba było powołać fundację, która jest
wspierana  zarówno  przez  parafian,  jak  i  sponsorów.  W  ten  sposób  darczyńcy  od  św.
Katarzyny wyręczają państwo w utrzymywaniu zabytku, który jest polskim dziedzictwem
narodowym.
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 - Mimo tego jesteśmy za to karani, bo płacimy podatek VAT. Dużym nakładem sił staramy 
się uratować nasz zabytkowy kościół, a państwo jeszcze na tym zarabia - tłumaczy ks. Maj. 
http://www.niedziela.pl/artykul/61426/nd/Na-co-idzie-taca  

TYGODNIK  KATOLICKI NIEDZIELA

• O  finansach  księży  (znalezione  w  sieci)

363 zł kwartalnie !!! Dokładnie tyle płaci mój proboszcz dobrodziej, jako podatek od
swoich  dochodów.  Ostatnio  pewien  uroczy  wikary  po  cywilnemu  tak  mi
zaimponował przy ruletce, że postanowiłem włożyć w to trochę wysiłku i dowiedzieć
się jakie są źródła finansowania luksusowej konsumpcji części kleru. Pałacyki, wille,
"siostrzenice", "siostrzeńcy", nocne kluby, limuzyny, ekskluzywne kurorty, ostentacja
w szastaniu pieniędzmi. Niemożliwe, żeby źródłem finansowania była tylko taca od
zubożałego społeczeństwa. No to skąd na to biorą ??? Trudny temat, ale na czasie, bo
nie zauważyłem, żeby ktokolwiek porwał się na poważną próbę odpowiedzi na to
pytanie.  Powtarzają się tylko wpisy "opodatkować Kościół".  Spróbójmy zatem na
spokojnie  zmierzyć  się  z  tym  tematem.

- 1 -  Taca. To oczywiste. Bez tego elementu żadna msza święta nie jest dość święta,
żeby  ją  warto  było  odprawić.  Poza  tym  dla  zapewnienia  wiernym  stosownej
motywacji  tradycyjne  5  przykazań  kościelnych  udoskonalono  w  ten  sposób,  że
bogobojny katolik może już balangować kiedy chce byleby dobrze dawał na tacę
fachowcom.

- 2 -  Skarbony. Rozstawia się je w domach bożych tak gęsto, jak pewien ojciec
dyrektor z Torunia podaje numer konta przez radio. Zastosowany pretekst nie ma
znaczenia, bo i tak wszystko trafia do rąk proboszcza i tylko on wie, co się z tymi
pieniędzmi dalej dzieje
- 3 -  Zyski z wynajmowania nieruchomości. Po wejściu kleru do szkół państwowych
zostało  na  przykład  około  23  000  tak  zwanych  punktów  katechetycznych.
Dobrodzieje  robią  z  tym co chcą.  Mogą  na  przykład  swoim lokalnym cywilnym
kolaborantom z władz terenowych kazać organizować różnego rodzaju konferencje,
szkolenia  i  tak  zwane  sesje  wyjazdowe  właśnie  w  tych  lokalach.  Cenę  dyktuje
dobrodziej  i  nikt  nie  śmie  się  targować.  Wiele  razy  brałem  udział  w  takich
przymusowych spędach, więc wiem o czym mówię. Inni dobrodzieje nie krępują się
zakładać  w  tych  obiektach  prywatnych  hurtowni  zarejestrowanych  tak,  żeby  nie
płacić podatków.

• - 4 -  Zyski z inwestycji budowlanych typu Roma Office Center w Warszawie. W tym
przykładzie  inwestorem  jest  archidiecezja  warszawska,  która  włożyła  w  to  24
miliony  dolarów  amerykańskich.  W kościelnym  wieżowcu  mieszczą  się  również
bary,  restauracje,  sklepy,  punkty  usługowe  itp.  Ogółem  około  12  000  metrów
kwadratowych świętej powierzchni. Działkę w centrum Warszawy kazali sobie dać
praktycznie za darmo.

• -  5  -   Zyski  z  działalności  przemysłowej.  Szczególnie  przemysł  poligraficzny.
Poczytajcie o przewałach "Stella Maris". Masowy wyrób dewocjonaliów, świec, win
( niby, że mszalne ) itp. Doskonałe przebicie jest również na opłatkach.
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- 6 -  Zyski z działalności handlowej. Na przykład własne księgarnie, sklepy z 
dewocjonaliami, wydawnictwa kościelne, kwieciarnie przy cmentarzach itp.

- 7 -  Zyski z działalności rolniczej. Wielu wiejskich proboszczów do dzisiaj posiada 
tak zwane prebendy i obrabia je wiejskimi parobkami, jak przed wojną. Trzeba 
przyznać, że od działalności rolniczej księża płacą podatek rolny.Ale za to otrzymuja 
milionowe dotacje z UE.

- 8 -  Zyski/straty z ogólnopolskich businessów Episkopatu lub biskupów. Przykład - 
fundusz emerytalny Arca Invesco. W tym przypadku czarni się przeliczyli. 
Powoływanie się w telewizyjnych reklamówkach na autorytet Episkopatu okazało się
niewypałem i fundusz nie wytrzymał konkurencji.

- 9 -  Zyski z działalności nazwijmy to umownie "obszarniczej" . Przykład 
gospodarstwo Carol. Kościelny Caritas kazał sobie dać 1 300 hektarów państwowej 
ziemi razem z bezrobotnym miejscowym chłopstwem z Mierzyna i Wrzosowa. Ci 
biedni ludzie ( dawni pracownicy PGR-ów ) w praktyce są teraz całkowicie zależni 
od nowego pana, bo innej roboty nie ma.

- 10 -  Zyski z przedsiębiorstw wielobranżowych. Na przykład business turystyczny. 
Sam byłem kilka razy na tak zwanych pielgrzymkach autokarowych po Europie. 
Faktycznie były to normalne komercyjne trasy turystyczne ( częściowo fundował 
zakład pracy, więc się jeździło ). Dobrodzieje wskazywali cywilnym kolaborantom, 
do wycieczek których biur podróży powinien ze społecznych pieniędzy dopłacać 
katolicki urzędnik. Dla wyższych szarż były lepsze "pielgrzymki". Najlepsi w 
businessie turystycznym są ojcowie Pallotyni. Jak macie odpowiednio gruby portfel, 
możecie z nimi pielgrzymować na przykład po Amazonii.

- 11 -  Zyski z businessu oświatowego. Wiara nie jest nauką. Czarni natomiast 
kształcą swoje przyszłe kadry na koszt Ministerstwa Nauki ( czy jak tak ono się teraz 
oficjalnie nazywa ). W 2001 roku tylko KUL i PAT pociągnęły od Polski dokładnie 
57 878 200 złotych, ciągną dalej i co raz więcej. Jest również trzecia pompa ssąca. 
Kiedyś nazywało się to Akademia Teologii Katolickiej. Zmieniono nazwę na 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i już można doić, bo oficjalnie szkoła 
ma status uczelni państwowej. Podejmowane są liczne próby zakładania wydziałów 
teologicznych na różnych uczelniach państwowych.

- 12 -  Zyski z businessu cmentarnego. To dobry temat na specjalny wątek. Jeżeli ktoś
ma czas i potrafi to zrobić, niech spróbuje oszacować dochodowość z jednego 
hektara cmentarza, tak jak to się robi w rolnictwie.
 Produkt jest inny, ale z ekonomicznego punktu widzenia zasada podobna. Gołym 
okiem widać jednak, że trudno sobie wyobrazić lepszy i pewniejszy interes. Ceny 
narzucane przez pasterzy i ich techniki marketingowe znacie, albo poznacie.

- 13 - Zyski z prawdziwych darowizn. Kościół od otrzymanych darowizn nie płaci 
podatków. Prawdziwe darowizny ( w odróżnieniu od fikcyjnych ) najlepiej wychodzą
wtedy, gdy mają formę dotacji i rozdaje się nie swoje pieniądze, ale spółek skarbu 
państwa. Spółka skarbu państwa to jest takie coś, że jeszcze tego nie sprywatyzowali,
ale już przygotowali do dojenia, bo nadali postać spółki akcyjnej. 
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Stanowiska  prezesów  i  członków  rad  nadzorczych  obsadza  się  zwykle  z  nadań
politycznych a potem należy się odwdzięczyć. Przykład KGHM Polska Miedź S.A.
Polityczni mianowańcy - w tym przypadku jeszcze z rozdania solidarnościowego -
odwdzięczyli  się  w  następujący  sposób:  Fundacja  Świętego  Antoniego  z  okazji
festynu "Unieś mnie do góry" 300 000 zł. Parafia w Głogowie 450 000 zł. Jankowski
ze  Świętj  Brygidy  450  000  zł.  3  razy  po  50  000  zł  dla  diecezji  legnickiej,
zielonogórskiej,  wrocławskiej,  katowickiej.  Katolickie  Radio  Plus  z  Legnicy  i
Katolickie  Radio  Głogów odpowiednio  8  100  i  5  000  zł  miesięcznie.  Kuria  we
Wrocławiu - samochód Audi A 8 za 196 000 zł bez VAT.

•  Seminarium Duchowe we Wrocławiu 7 000 zł. Salezjańskia Organizacja Sportowa
150 000 zł. KGHM to tylko jeden przykład działalności cywilnych kolaborantów. Ile
czarni wyciągnęli tą metodą w skali całej Polski prze 25 lat naszego pontyfikatu ? Ile
ciągną obecnie ?

• -  14  -   Zyski  z  fundowania  dobrodziejom  na  koszt  podatników  80  %  składki
emerytalnej, a misjonarzom na misjach, zakonnicom i zakonnikom klauzulowym i
tak zwanym kontemplacyjnym 100 %. Też bym tak chciał.  Niech inni co miesiąc
składają  się  na  moją  przyszłą  emeryturę,  a  ja  będę siedział  i  kontemplował...  Te
pozostałe 20 % składki emerytalnej i  wypadkowej, którą płacą wielebni i  tak jest
potrącana z osławionego dochodowego podatku ryczałtowego. Dochodowy podatek
ryczałtowy to sztandar, którym wymach!%ą księża, gdy ktoś im mówi, że wtrącają
się  do  polityki  a  nie  płacą  podatków.  Jeszcze  do  tego  wrócimy.

- 15 -  Zyski z państwowych dotacji na kościelne zakłady opieki społecznej ( art. 22
ust.1  Konkordatu  )  i  zyski  z  państwowych dotacji  na  przedszkola,  szkoły  i  inne
placówki oświatowo - wychowawcze kościoła.

• - 16 -  Zyski z urzędolenia. Najprostszej czynności służbowej kapłan katolicki nie
wykona bez "karteczki", najlepiej w trzech kopiach i żeby na każdej były po dwie
piecząteczki.  Na każdym kroku płać  i  płać.  Kolega opowiadał  mi jak poszedł  na
"nauki przedmałżeńskie"...

KOMENTARZE   DO ARTYKUŁU  :
zwykły katolik (89.229.141.***) dzisiaj, 0:58 

A co ma z tego zwykły świecki katolik? Tylko tyle, że się pomodlę w ładnym, zadbanym
kościele,  popodziwiam  sobie  zabytkowe  kościoły  i  plebanie  i  dalej  klepię  biedę.  Nie
rozumiem,  po  co  Kościołowi  ziemia?  Przecież  księża  są  powołani  do  głoszenia  słowa
bożego, a nie do uprawiania ziemi, a chłopów pańszczyźnianych już nie ma. Wywłaszcz ani
przez komunistów byli nie tylko duchowni i żydzi, ale też ziemianie, a o ich reprywatyzacji
wcale się nie mówi. Dlaczego? Jak reprywatyzować, to wszystkich, a nie tylko wybranych.
Na  przemianach  1989  r.  wygrała  tylko  była  nomenklatura  komunistyczna  i  po  części
Solidarnościowa  oraz  Kościół  Katolicki,  a  zwykli  ludzie,  którzy  zasilali  szeregi
Solidarności,  jak  klepali  biedę,  tak  nadal  klepią.  Owszem,  zrobiono  nam  "powszechną
prywatyzację"  w  kwocie  ponad  100  zł  i  sprawę  zamknięto.  ŚMIECHU  WARTE!  Ale
katolickie owieczki tak mają wpojone, że powinny być ofiarami losu, bo kogo Pan Bóg
kocha, temu krzyżyki daje, że im nie przeszkadza bogacenie się Kościoła, z którego nic nie
mają.
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Katolik 
 czasopismo wydawane w języku polskim w XIX wieku, znane z walki z germanizacją 
Śląska wydawane w latach 1868-1931. Do czasopisma tego nawiązywało pismo "Katolik" 
wychodzące w Opolu w latach 1954-1961.

Początki pisma
Pismo Katolik zainicjowane zostało przez Józefa Chociszewskiego w roku 1868 w Chełmnie.
Początkowo było to pismo religijno-obrazkowe skierowane dla oświaty ludu i wychodziło
trzy razy w tygodniu. Pierwsze osiem numerów zawierało artykuły religijne, historyczne,
botaniczne oraz z zoologii. 
                                                          
 Jednak  z  powodu  braku  środków  finansowych,  Chociszewski  był  zmuszony  sprzedać
pismo  Karolowi  Miarce,  który  na  początku  1869 roku  odszedł  z  redakcji  Zwiastuna
Górnośląskiego. Pierwszy numer pod redakcją Miarki ukazał się 1 kwietnia 1869 roku w
Królewskiej Hucie (od 1934 roku Chorzów).

Gazeta  cieszyła  się  na  Śląsku  dużą  popularnością.  Katolik ukazywał  się  trzy  razy  w
miesiącu  osiągając  jak  na  owe  czasy  wysokie  nakłady.  Był  drukowany  w  nakładzie
większym od głównego organu prasowego partii Centrum "Schlesische Volkszeitung", która
osiągała nakład 5000 egz.[2] W 1880 roku drukowano go w ilości  6000 egzemplarzy,w
1886 w 9000, a w 1889 w nakładzie pomiędzy 8000 - 11000 egzemplarz.

Początkowo z powodu braku wystarczających funduszy nie ukazywały się artykuły 
związane z polityką, gospodarką i rolnictwem. Dopiero po wpłaceniu kaucji złożonej w 
regencji w lipcu 1869 roku Katolik stał się dziennikiem politycznym o patriotycznym 
charakterze. Dzięki zachowaniu polskiego charakteru szybko zyskał popularność. Pomimo 
ataków ze strony konkurencji - a zwłaszcza Zwiastuna – liczba prenumerat rosła. Obok 
stałych rubryk takich jak: „Wiadomości polityczne”, „Z dziejów Górnego Śląska” na jego 
łamach drukowano powieści Karola Miarki m.in. „Odpuść nam”, „Stary Bóg żyje”, „Bóg 
widzi”. Gazeta publikowała również miesięczne dodatki do poszczególnych numerów jak 
np. "Rodzinę.

Walka z germanizacją
Zaangażowany w sprawy polityki  Katolik zawsze stał po stronie polskiej. Sprzeciwiał się
germanizacji szczególnie w okresie  Kulturkampfu w latach 1878-1881. Z tego względu był
narażony  na  represje  ze  strony  cesarstwa.  Pierwszym  politycznym  sukcesem  było
zwycięstwo popieranego przez gazetę księdza Müllera.  Był on związany - z  przychylną
Polsce - katolicką partią Centrum, która ograniczała wpływy germanizacji. W wyborach do
Reichstagu ksiądz Müllera pokonał księcia raciborskiego z partii liberalnej. Po wyborach w
1871 roku zaczęły się ukazywać artykuły piętnujące polskich posłów sprzyjających partii
liberalnej, oraz apele, w których Miarka prosi o modlitwę w intencji wyzwolenia Śląska od
nieprzyjaciół.

W 1872 roku Karol Miarka broniąc ludu śląskiego - nie umiejącego mówić po niemiecku -
drukuje  list  otwarty  do  Otto  von  Bismarcka.  W liście  domaga  się  wprowadzenia  języka
polskiego do szkół. Zatarg z Bismarckiem zwrócił uwagę całego ludu śląskiego na Katolika
i pod koniec roku zanotowano znaczny wzrost prenumerat.

                                                              16.



W związku z tymi wydarzeniami rozpoczęły się liczne prześladowania i procesy. W ciągu
dwóch  lat  przeciwko  Karolowi  Miarce  wystosowano  28  procesów,  które  finansowo
obciążyły redakcję. Władze niemieckie walkę z  Katolikiem prowadziły przez rozdawanie
darmowej  prasy  przy  kopalniach.  Spotykało  się  to  jednak  z  bojkotem  górników.
Skonfiskowano również cały 49 numer pisma. W 1873 roku Miarka skazany na dwuletnią
karę w więzieniu, oddaje pismo w ręce księdza Franciszka Przyniczyńskiego. Pismo nie
zmienia swego charakteru. 

Nadal  ukazują  się  w nim artykuły Miarki  pisane z  więzienia  między innymi deklaracja
żądań dla przyszłych posłów z Górnego Śląska. Przyczyniło się to do zwycięstwa partii
Centrum w wyborach w tym samym roku. Rok później redakcja „Katolika” przeniesiona
została do Mikołowa. W tym samym roku przebywający na urlopie zdrowotnym Miarka
podpisuje  pięć  numerów.  Powracając  do  więzienia  oddaje  redakcję  w  ręce  księdza
Stanisława Radziejowskiego, który w niedługim czasie po objęciu pisma również zostaje
skazany na więzienie.                      
W roku 1875 pismo podpisują jeszcze ksiądz Franciszek Reszka oraz ksiądz Jan Kudzielka.
Liczne procesy przyczyniły się jednak do zwiększenia popularności pisma którego liczba
prenumerat pod koniec roku 1875 wynosiła ponad 6000. Już nigdy później nie zanotowano
takiego  wzrostu.  Zawirowania  polityczne  spowodowały  jednak  odsunięcie  się
duchowieństwa od  Katolika,  które bało się narażać  i stracić synekury.W okresie powstań
śląskich  i  plebiscytu  gazeta  stała  się  niezmiernie  popularna  oraz  odegrała  ważną  rolę
informacyjną. Wychodziła na Śląsku w nakładzie 22 000 egzemplarzy.     

Synekura:przykłady:(1.1) On nie szuka normalnej pracy, ale synekury, dzięki której 
sobie zarobi, ale się nie narobi.                                                                                              
Wikipedia

Synekura 
 2010-10-01 
 Kazimierz Pawełek 
Słowo s y n e k u r a znaleźć można w "Słowniku wyrazów obcych", jako że wywodzi się z
łacińskich wyrazów: sine cura. Wprawdzie jest pochodzenia obcego i to jeszcze z czasów
starożytnych, ale znakomicie zaadaptowało się u nas. Nie tylko w dawnych latach, ale także
całkiem współcześnie. Można nawet powiedzieć, że zyskało nasze obywatelstwo. Synekura,
według  słownika,  oznacza  "posadę,  stanowisko  niewymagające  większego  wysiłku,
niezwiązane z poważnymi obowiązkami służbowymi,  ale bardzo dobrze wynagradzane".
Idąc dalej, mogę dodać od siebie, że jest to jakby miejsce przy pańskim stole,  chociaż na
jego końcu. Taki zwyczaj panował na dworach szlacheckich w stosunku do wiernej służby,
która  na  starość  otrzymywała  dożywotni  wikt  i  opierunek  u  swojego  pana.  

W czasach bardziej współczesnych, za tzw. komuny, towarzysz mierny, bierny, ale wierny
lub zasłużony, acz wysłużony zostawał spławiony na boczny tor, czyli do dyplomacji. I nie
miało  żadnego  znaczenia,  że  dla  odstawianego  i  spławianego  każdy  język  obcy  był
prawdziwie obcy, a nawet własny był dla niego niezbyt jasny.
Za wysługi i zasługi otrzymywał, wprawdzie nie miejsce przy pańskim stole, ale możliwie
daleko od niego, na przykład w Mongolii - ale za to wygodne i spokojne, gdzie w wielkiej
obfitości płynął mu nie tylko kumys.Można powiedzieć, że matuszka partia odstawiła go
wprawdzie od swojego łona, ale za to dała mu możność dorwania się do (pardon za słowo)
cycka.
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Od tamtych czasów zmieniło się niemal wszystko: ustrój, gospodarka, partie i ludzie. Nie 
zmienił się tylko system synekuralny. Nie tylko się nie zmienił, ale został jeszcze bardziej 
poszerzony. Teraz synekury otrzymują nie tylko mierni, bierni, ale wierni, zasłużeni i 
wysłużeni, ale także godni, acz niewygodni. Oczywiście, niewygodni dla partyjnego (   lub  
innego)wodza, któremu w różny sposób mogli zagrażać w jego dyktatorskiej pozycji w 
razie niedyspozycji. Miejscem zesłania, czy jak ktoś woli, nagradzania, nie jest jednak 
mongolski Ułan Bator opływający kumysem, ale Bruksela z płynącą szerokim strumieniem 
eurowalutą. (….)   
http://www.kurierlubelski.pl/artykul/314787,synekura,id,t.html

Proboszcz z Pabianic odmówił chrztu - a  gdzie  się podziała  
darmowa  rzeka Jordan?

50 zł? To za mało! - tak miał zareagować Krzysztof G., proboszcz parafii świętego 
Floriana Męczennika w Pabianicach (woj. łódzkie) na ofiarę rodziców za chrzest 
dziecka.                                               
Jak podaje "Super Express", tuż przed mszą proboszcz poprosił rodziców o 
uregulowanie należności za chrzciny dziecka, a gdy otrzymał za mało pieniędzy, 
odmówił udzielenia sakramentu. 
Ojciec 9-miesięcznej Kamili która miała być chrzczona był oburzony postawą księdza. - 
Mamy jeszcze dwie starsze pociechy, które były chrzczone zupełnie za darmo - wspomina. -
Tu też nic nie wskazywało na to, że coś będziemy musieli płacić. Załatwiliśmy wszystkie 
formalności i nikt słowem nie wspomniał wtedy o jakichkolwiek pieniądzach. 
Dopiero przed samą uroczystością ksiądz poprosił o zapłatę. Nie chciał przyjąć 50 zł, 
jedynej sumy, jaką mieli przy sobie rodzice. Dopiero po tym, jak rodzina wsparła państwa 
Wichrowskich dodatkowym banknotem stuzłotowym, proboszcz zaakceptował ofiarę. 

KSIĄDZ  WYPROWADZIŁ  1mln 700...a  kiedy ksiądz  się  
wyprowadzi? 
Caritas ma wiele na sumieniu, np. wykryte w 2007 roku nadużycia finansowe w płockim
Caritasie  na  kwotę  ponad  1  700  000  PLN,  czy  wykazane  w ramach  kontroli
przeprowadzonych  przez  PIP  w  jednej  z  przychodni  podlegających  Caritasowi
nieprawidłowości.  Przekonał się o  działaniu  Caritasu także   pan Mirosław, który zgłosił
się  do  proboszcza  Zenona  Bieszczada  z  parafii  w  Lutowiskach  z  prośbą  o  paczkę
żywnościową  z  Caritasu.  Ksiądz  odmówił  wydania  darów,  gdyż  mężczyzna  nie  jest
praktykującym katolikiem.Caritas natomiast pobiera dotacje na poziomie prawie 150 000
000 złotych.   (np. z PFRON, Kancelarii Senatu, ARR, MSWiA, Urzędów Wojewódzkich)
dla wielu oddziałów, np. Caritas Polska, Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego,
Caritas  Archidiecezji  Przemysko-Warszawskiej  Kościoła  Greckokatolickiego,  Caritas
Zakonu  Bonifratrów,  Caritas  Diecezji  Warszawsko-Praskiej  i  co  najmniej  kilkadziesiąt
innych tym podobnych, dlatego trudno się połapać czy dokładnie ustalić ile łącznie dostają z
budżetów samorządów,  ministerstw,  agencji  itp.Niniejszy  Wykaz  obejmuje  10   tys.  162
parafie  zlokalizowane  na  terenie  41  diecezji  oraz  na  terenach  Diecezji  bizantyjskiej
Przemysko-Warszawskiej,  greckokatolickiej  Wrocławsko-  Gdańskiej  i  ordynariatu
polowego, które to trzy jednostki – z racji swej specyfiki – obejmują teren całego kraju. 
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W okresie od wydania ostatniego wykazu przybyło 112 nowych parafii (stan na rok 2003 
wynosił 10  tys.050 parafii). Odnajdziemy tu parafie diecezjalne i zakonne, a ze względu na 
usytuowanie: miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie. Już tylko same te dane ukazują rozmiar 
posługi i aktywności księży diecezjalnych i zakonnych na zróżnicowanym terenie w dziele 
duszpasterstwa parafialnego. 

Abp Skworc: Księża nie powinni dążyć do materialnego 
dobrobytu
Przed  pokusą  dążenia  do  materialnego  dobrobytu  oraz  traktowaniem  kapłaństwa  jako
możliwości,  by  się  "wygodnie  rozsiąść  i  urządzić",  przestrzegał  w  poniedziałek  księży
metropolita  katowicki  abp  Wiktor  Skworc.  Przyznał,  że  także  duchowni  ulegają  takim
pokusom.  Hierarcha  spotkał  się  z  kapłanami  w  katowickiej  katedrze  podczas
wielkopostnego dnia  skupienia  dla  księży.  W homilii  nawiązał  do trzech pokus,  które  -
według Ewangelii - szatan przedstawił Jezusowi na pustyni. Odniósł je do życia Kościoła
oraz księży, wskazując, że pokusa to propozycja, a nie konieczność. "To my dokonujemy
wyboru" - powiedział. 
Mówiąc  o  pokusie  zamiany kamieni  w chleb,  metropolita  wskazał,  że  brak  chleba  jest
straszny, ale jego nadmiar – deprawujący.                                                                        

Istnieje  pokusa  sprywatyzowania  kapłaństwa,  aby się  tu,  na  ziemi,  wygodnie  rozsiąść  i
urządzić. Diabeł kusi, by przyjęte świecenia stały się dla kapłana pretekstem do dążenia do
materialnego dobrobytu" - mówił abp Skworc. 
Przypomniał, że zgodnie z kościelnym prawem, księża to, co "im zbywa po zapewnieniu
godziwego  utrzymania  i  wypełnieniu  wszystkich  obowiązków własnego  stanu,  powinni
przeznaczyć na dobro Kościoła i dzieła miłości". 
Metropolita wskazał też na inny wymiar tej pokusy, polegający na trosce o sprawy socjalne
ludzi i pomoc im w biedzie materialnej, przy lekceważeniu, bagatelizowaniu lub pomijaniu
pomocy w "nędzy duchowej". 
Arcybiskup wskazał, że wielu chrześcijan ulega także drugiej biblijnej pokusie, jaką jest
"chwała, potęga i władza tego świata". 
Dzieje się tak wówczas, gdy najważniejsze okazują się: znaczące miejsce pracy, wpływowe 
stanowisko, wysoka pozycja społeczna, uznanie, relacje czy układy, zdobywane "za wszelką
cenę, nawet po trupach, przy wyłączonym sumieniu". 

"Takim zagrożeniem dotknięci są i duchowni, osoby konsekrowane. Kariera, wpływy, 
układy. Niestety, ulegamy takiej pokusie. Ulegają jej księża zachwyceni chwilową i 
przemijającą chwałą tego świata, która okazuje się iluzją wobec nieprzemijającej chwały 
Boga" - mówił abp Skworc. 
W tym kontekście wspomniał "o byłych kapłanach, którzy błyszczą w mediach, ale jest to 
błysk szatański, mający w sobie uwiedzenie spod znaku drugiej pokusy". 
Istotą trzeciej pokusy - wskazał hierarcha - jest próba przymuszenia Boga do działania, 
wystawienia go na próbę. "Boga nie można przymusić. On nie potrzebuje naszych dobrych 
rad, jak Kościół i świat powinien wyglądać. Pozostanie suwerenny" - powiedział 
arcybiskup, wskazując, że powinnością księdza jest oddanie, posłuszeństwo i służba Bogu. 
(PAP)   www.dziennikzachodni.pl/
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 11  marca  2012    DOTACJE   NA  KOŚCIÓŁ 

Kościół katolicki dostał w ubiegłym roku od państwa co najmniej 720 mln zł.  Co roku 
Fundusz jest zasilany dotacją budżetową – w ubiegłym roku było to 89 mln zł – i jest jedną 
z najważniejszych pozycji w gronie tych, które ilustrują finansowe wsparcie Kościoła 
rzymskokatolickiego przez państwo.
Budżetowe wsparcie dla instytucji kościelnych 
Pensje duchownych uczących religii w szkołach – około 350 mln zł
Dotacje dla Kościelnych Uczelni Wyższych – 221 mln zł
Fundusz Kościelny – 89 mln zł
Dotacje do remontów zabytków kościelnych – 26,6 mln zł
Ordynariat Polowy Wojska Polskiego – 19,2 mln zł
Caritas Polska – 5,5 mln zł
Kapelani szpitalni – 3 mln zł
Kapelani więzienni – 2,4 mln zł
Kapelani Straży Granicznej – 842 tys. zł
Kapelani Straży Pożarnej – 745 tys. zł
Kapelani w Policji – 441 tys. zł
Kapelani Biura Ochrony Rządu – 150 tys. zł
RAZEM: około 720 mln zł

Na pensje 137 kapelanów rzymskokatolickich – oprócz nich są kapelani: prawosławni, 
ewangeliccy i grekokatoliccy – poszło 10,3 mln zł.
Pensje kapelanów w wojsku polskim  którzy nie  mają  prawa do  stopni wojskowych:
biskup polowy WP w stopniu generała dywizji – 10 750 zł (a służył w ogóle w wojsku  lub 
czytał  książki  wojskowe ? )
Wikariusz Generalny w stopniu pułkownika – 7850 zł
Wikariusz biskupi w stopniu pułkownika- 7300 zł
Dziekani (pułkownicy) – 6350 zł
Proboszczowie parafii wojskowych (podpułkownicy) – 5250 zł
Administratorzy parafii (majorzy) – 4600 zł
Starsi wikariusze – 4030 zł
Wikariusze – 3850 zł
Młodsi wikariusze – 3800 zł
Pracownicy cywilni – 2700 zł (źródło: KAI)

Równocześnie 184 duchownych pracuje na 86 etatach w Służbie Więziennej. Zarabiają od 
1370 do 2240 zł. Przez cały rok ich pensje kosztują około 2,4 mln zł. 11 kapelanów 
rzymskokatolickich w Straży Granicznej kosztuje państwo 1,3 mln zł rocznie. Średnio 
zarabiają 5400 zł brutto. Z kolei o duchową równowagę strażaków troszczy się 18 
kapelanów. Zarabiają średnio 3450 zł. Także Biuro Ochrony Rządu zatrudnia dwóch 
duchownych rzymskokatolickich. W sumie zarabiają 12,4 tys. zł miesięcznie.
Około 1500 kapelanów pracujących w: szpitalach i domach opieki społecznej zatrudnionych
jest na podstawie Konkordatu, czyli umowy między Stolicą Apostolską, a Rzeczpospolitą 
Polską. Zarabiają średnio 2000 zł na pełnym etacie.
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Państwo wspiera też kościelne uczelnie. W ubiegłym roku dostały one około 221 mln zł 
dotacji m.in. na  darmowe  czyli  sponsorowane kształcenie studentów i doktorantów, 
utrzymanie uczelni, zakup książek, podróże służbowe i stypendia(  ale  nie  dla  
świeckich studentów)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – 135,6 mln zł
Akademia Ignatianum w Krakowie – 22,3 mln zł
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu – 5,65 mln zł
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie – 4,95 mln zł
(źródło: KAI)

Instytucje kościelne dostają też pieniądze na renowację i konserwację zabytków. Z danych 
resortu kultury i dziedzictwa narodowego – na które powołuje się w swoim raporcie KAI – 
wynika, że w ubiegłym roku rzymskokatolickie parafie, zakony, klasztory, opactwa i 
archidiecezje dostały 26,6 mln zł. Najczęściej pieniądze wydawane były na montaż 
instalacji antywłamaniowych i przeciwpożarowych, osuszanie fundamentów, remonty 
elewacji i dachów oraz konserwację polichromii i malowideł. Remonty świątyń są także 
finansowane ze środków unijnych. Z danych KAI wynika, że średnio co roku instytucje 
kościelne pozyskują z Brukseli 121 mln zł.

CARITAS - PROZELITAS 

Prozelityzm  Kościoła  rzymskiego  -  jak  kiedyś  Armia  Radziecka  -  nie  zna  granic.  
Tuż przed świętami Katolicka Agencja Informacyjna obwieściła radosną nowinę, że Caritas
Polska  (chodzi  tu  wyłącznie  o  centralę  kościelnego  koncernu  koordynującą  pracę  42
samodzielnych delegatur diecezjalnych) wydała w minionym roku na „swoje priorytetowe
akcje  pomocowe"  zawrotną  kwotę  12  mln  973  tys.  211,74  zł,  której  głównymi
beneficjantami były ofiary głodu w Afryce (6 mln 225 tys. 341,77 zł) i trzęsienia ziemi w
Japonii  (4 mln 365 tys.  444,93 zł).  W kraju dofinansowano kolonie dla dzieci  z rodzin
ubogich powodzian (1 mln 857 tys. 966,32 zł), poszkodowanych trąbami powietrznymi w
Mazowieckiem i Łódzkiem (430 rys. 511,16 zł) oraz akcję „Tornister pełen uśmiechów" (93
tys.  947,56  zł  na  szkolne  wyprawki  dla  dzieci  powodzian).  
Zastanawia  także  powód,  dla  którego  większość  środków wytransferowano  za  granicę,
podczas gdy liczba niedożywionych dzieci w Polsce szacowana jest na co najmniej 650 tys.
(dane  Polskiego  Czerwonego  Krzyża),  a  co  czwarte  żyje  na  granicy  ubóstwa.  
Czy  taka  dajmy  na  to  Japonia  rzeczywiście  potrzebuje  ofiarności  w  wymiarze  niemal
dwukrotnie  wyższym  niż  ofiary  krajowej  biedy  i  kataklizmów?  Czy  przy  wyborze
konkretnych zagranicznych adresatów pomocy nie kierowano się aby jakimiś nieznanymi
polskim darczyńcom kryteriami? 
Caritas  przemilcza,  że  pieniądze  idą  na  ściśle  katolickie  ośrodki  i  inne  dzieła  Kościoła
rzymskiego.  Krótko mówiąc:  prawie 13 mln zł  poszło na cele  niewątpliwie  zbożne,  ale
przede wszystkim „pobożne", mające na celu rozwój i umacnianie wpływów watykańskiego
imperium...  Na  marginesie  warto  zauważyć  ordynarną  manipulację  komunikatami  typu:
„Caritas  Polska i  19 Caritas  diecezjalnych zorganizowały wypoczynek letni  dla dzieci  i
młodzieży polonijnej współfinansowany ze środków Kancelarii Senatu RP" w sytuacji, gdy
Senat  pokrył  95  proc.  wszystkich  kosztów  (1,6  mln  zł);  
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Personel stanowi 11 osób (dowodzonych przez trzech księży - członków zarządu). Średnia 
płaca brutto wynosiła 3958 zł, zaś całoroczne koszty administracyjne wyniosły 2 mln 744 
tys. 202,09 zł;   Ile poszło na kurie biskupie? To wielka tajemnica wiary! 
Natomiast 3 mln zł zainwestował Caritas w marmury, włoskie windy hotelu i restauracji 
luksusowego Centrum Charytatywno-Edukacyjnego przy ul. Okopowej w Warszawie na 
działce oddanej Caritasowi za 5 proc. wartości (budowa pochłonęła już - na razie - ponad 8 
mln zł).  Nim oddacie coś Caritasowi pytajcie konkretnie - na jaki cel? A najlepiej nie 
wspierać dzieła Antychrysta - bo to wielki grzech.

„CARITAS POZNANSKA” Zakład Charytatywno- 
opiekuńczy  Organizacja Pożytku Publicznego  . 
Czy  dane ze  statutu  te  rzeczywiście  odpowiadają  faktycznej  działalności Caritasu 
w  Poznaniu? 

2. „Caritas Poznańska” prowadzi także działalność w sferze zadań publicznych określonych
w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie:
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
b) działalności charytatywnej i charytatywno-opiekunczej,
c) ochrony i promocji zdrowia,
d) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
e) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
f) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
g) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
h) kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji,
i) przeciwdziałania patologiom społecznym,
j) wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości
i gospodarki społecznej,
k) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
l) upowszechniania kultury fizycznej sportu i turystyki,
m) ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
n) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej obywatelskiej i kulturowej,
o) działalności na rzecz mniejszości narodowych,
p) działalności na rzecz integracji europejskiej – w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz
rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami,
r) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen
w kraju i za granica,

Ile DAJEMY NA TACĘ? Ile Kościół w Polsce dostaje od wiernych na tacę?
Ile rocznie Kościół dostaje od wiernych ofiar na tacę? Dużo czy mało? Ile przeciętny Polak 
rzuca na tacę podczas mszy? Datki na tacę to 2/3 dochodu polskiego Kościoła. 
Podsumowując wszystkie zbiórki, we wszystkich parafiach w rocznie do kasy trafia prosto z
tacy około 6 miliardów złotych. Jak wynika z raportu Katolickiej Agencji Informacyjnej na
temat finansów Kościoła, przeciętny Kowalski wrzuca na tacę od 50 gr do 1,2 zł. Mało? 
Tylko podczas jednej mszy parafia może zebrać od 500 do nawet 4000 złotych.
17.07.2013                                                                         http://www.mowimyjak.pl/newsy/
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Jeśli  podzielimy  6  miliardów  na  na 12  miesięcy  to  otrzymamy  500  milionów  na 
jeden miesiąc , co  po  podzieleniu na  ilość  parafii  czyli  10.050  tysiąc  daje  dochód  
prawie  pół  miliona  (  dokładnie   497  tysięcy)  złotych.

Komisja majątkowa przekazała tytułem zwrotu lub jako mienie zastępcze za dobra 
przejęte wcześniej przez Państwo kościelnym osobom prawnym:

• ponad pół tysiąca nieruchomości o łącznym obszarze 65 537,9704 hektarów i 
wartości ok. 5 mld zł 

• rekompensatę i odszkodowania w wysokości 143 534 231,41 zł. Placówki oświatowe
Kościoła są dotowane przez państwo lub placówki samorządu terytorialnego w 
przypadkach i na zasadach określonych przez odpowiednie ustawy

W Polsce istnieje łącznie ok. 50 seminariów duchownych  dla  darmozjadów w których 
klerycy przygotowują się do przyjęcia święceń kapłańskich.W 2003 roku do kapłaństwa 
przygotowywało się 6,4 tys. kleryków  a w 2011 roku – 3,2 tys  darmozjadów. Kościół w 
Rzeczypospolitej posiada:

• 17 533 kościołów i kaplic
• i ok. 160 tysięcy hektarów gruntów

W 2004 roku Kościół, realizując swoją misję, prowadził:

• 33 szpitale,
• 244 ambulatoria,
• 267 domów starców i zakładów opieki
• 538 sierocińców oraz domów opieki dla dzieci

Cztery lata temu wyszło na jaw
 że w sierocińcu prowadzonym przez Siostry Boromeuszki w Zabrzu, 
wychowankowie byli bici, gwałceni oraz obrażani. 
Sąd  skazał  wówczas  zakonnice  na karę  więzienia  za stosowanie  przemocy  fizycznej
i podżeganie  wychowanków  do czynności  pedofilskich.  Jedna  z nich  wystąpiła
o zawieszenie  kary.  Przed  czterema  laty  sąd  skazał  zakonnicę  na karę  więzienia.  Rok
później sąd apelacyjny zaostrzył karę. W zakładzie karnym siostra miała się stawić w lipcu
2011 r., jednak nie zrobiła tego. Sąd odracza karę, ponieważ siostra Bernadetta tłumaczy się
złym stanem zdrowia oraz podeszłym wiekiem – ma 59 lat. Ponadto, zakonnica zasłania się
działalnością na rzecz Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza. Wystąpiła
o zawieszenie  kary.  Sąd  ma podjąć  decyzję  24  kwietnia.  Zakonnice  zamykały  starszych
chłopców  z młodszymi.  Zlecały  im,  aby dali  im  nauczkę.  Nie reagowały  też  na skargi
pobitych i gwałconych młodszych dzieci. Byli wychowankowie podczas procesu zgodnie
stwierdzili,  że „było  to piekło”,  a nie  sierociniec.  kl,  Radio  Zet    10   kwietnia   2014.
http://www.wprost.pl/

Atakował w windach
Najpierw uderzył na os. Tysiąclecia. W marcu napadł tam na dwie dziewczynki. Jedna miała
14, druga 15 lat. Scenariusz ataku za każdym razem był ten sam. Patryk zaczepiał 
dziewczynki w windzie. Zatrzymywał dźwig między pietrami. Potem przystawiał ofierze do
głowy pistolet i próbował zmusić ją do seksu oralnego. Na szczęście w obu przypadkach 
ktoś mu przeszkodził. Musiał uciekać, dziewczynkom nic się nie stało. Na trzecią ofiarę 
zaczaił się w lesie. Była nią 20-letnia mieszkanka Katowic.                                   
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 Patryk J. rzucił się na nią, kiedy biegała po odludnej okolicy. Brutalnie ją zgwałcił, a potem
okradł. Zabrał jej zegarek, kluczyki do auta i odtwarzacz mp3.

Wielka obława
Po atakach w Katowicach na mieszkańców padł blady strach. A policjanci rzucili na 
okoliczne osiedla niemal wszystkie swoje siły. Funkcjonariusze w cywilu patrolowali 
osiedle. Były też patrole umundurowane. W windach pojawiły się kamerki. Samochody, 
którymi patrolowali ulice policjanci, także były wyposażone w monitoring.
Namierzony i ujęty
Wysiłki nie poszły na marne. Patryk J. został zatrzymany. Policjanci złapali go, gdy bacznie
śledził spacerujące po katowickim os. Tysiąclecia młode kobiety.  Szybko postawiono mu
trzy zarzuty i aresztowano. W czasie przesłuchania Patryk J. od razu przyznał się do winy. I
ku  zaskoczeniu  funkcjonariuszy  wyznał,  że  zgwałcił  30  kobiet.  A przemocy  seksualnej
nauczyły go... zakonnice.
Sam był ofiarą
Okazało się, że gwałciciel jest wychowankiem sierocińca należącego do sióstr boromeuszek
w Zabrzu.                                              

Prowadzony przez zakonnice ośrodek jest owiany złą sławą. Podopieczni tam przebywający
byli  bezlitośnie  bici  przez  siostry,  w  dodatku  młodsze  dzieci  były  molestowane  przez
starszych podopiecznych, a siostry miały nawet do tego zachęcać. Wszystko to wyszło na
jaw kilka lat temu. Skazano wtedy dwie siostry - Bernadettę oraz Franciszkę. Przy czym ta
druga usłyszała wyrok w zawieszeniu.
Siostra Bernadetta powinna odsiadywać wyrok dwóch lat więzienia, ale za kraty nie trafiła.
Sąd trzykrotnie przystawał na jej prośby o odroczenie wykonywania kary.
http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/bestia-z-katowic-wyznaje-zgwacilem-30-
kobiet_393002.html

Kraków: zabierają część parku Jalu Kurka pod biurowiec

2010-04-06 

W parku Jalu Kurka przy ul. Szlak wyrasta biurowiec. Zarówno okoliczni mieszkańcy, jak i
studenci pobliskiej Politechniki Krakowskiej są tym zszokowani. Liczyli, że zamknięty od
lat park uda się w końcu otworzyć, tymczasem zostanie on częściowo obudowany. A teren
ten jest jedynym miejscem zielonym między ulicą Długą, a Dworcem Głównym. Zgodę na
budowę wydał, m.in. wojewódzki konserwator zabytków.
Mieszkańcy  nie  kryją  zdziwienia,  że  tuż  za  ogrodzeniem parku  pojawiły  się  koparki  i
dźwigi.  Robotnicy rozkopali już teren pod fundamenty mającego tu powstać budynku. –
Myślałem najpierw, że to ekipa, która uprzątnie park przed jego otwarciem. A ci zaczęli
budowę.  To  niedopuszczalne!  –  mówi  Mirosław  Gruszka,  mieszkaniec.  –  To  świetne
miejsce  na  spacer  między  wykładami.  Tylko  trzeba  przeskoczyć  przez  ogrodzenie,  bo
wejścia strzeże żelazna krata. A teraz zrobili tu plac budowy – mówi Marek Nowak, student
PK. Mieszkańcy boją się, że po postawieniu budynku park stanie się jego wewnętrznym
podwórkiem.
Nie wiedzą nawet, jak biurowiec będzie wyglądał. W urzędzie miasta dowiadujemy się, że
budynek biurowo-usługowy będzie miał dwie kondygnacje podziemne i pięć naziemnych.
W firmie,  która  go  zaprojektowała  na  próżno  szukamy  wyjaśnień.  Nikt  nie  chce  nam
udzielić informacji.
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Więcej  światła  na  sprawę rzuca dopiero wojewódzki konserwator  zabytków. – Budynek
powstaje w części parku nie objętej wpisem do rejestru zabytków. Nie będzie wyższy niż
pobliski Pałacyk Tarnowskich – mówi Jan Janczykowski. – Projekt budynku jest spokojny,
prosty. Zasłoni trochę pudło okolicznego wieżowca. Tylko trzeba pilnować, żeby podczas
realizacji nie popełniono jakiś błędów. Konserwator przypomina, że park historycznie od
frontu był zabudowany, a dochodziło się do niego, przechodząc przez dworek.
Problem jednak w tym, że park pozostaje odizolowany przede wszystkim od krakowian. Na
pałacyku od lat wisi napis „do sprzedaży”. Z kolei większość terenu parku jest w posiadaniu
Towarzystwa Boskiego Zbawiciela Salwatorianie, które jeszcze w minionym roku chciało
zbudować tu Europejski Ośrodek Salwatoriańskiej Formacji dla Młodzieży i Dorosłych oraz
zrewitalizować zabytkowy teren zielony na cele publiczne. Władze zakonu wycofały się
jednak z inwestycji, gdyż konserwator negatywnie ją zaopiniował. Szansa na otwarcie parku
upadła.Pozostaje  on  zamknięty  od  2007  roku.  Miasto  podejmowało  próby  rozmów  z
salwatorianami. – Chcieliśmy podpisać umowy użyczenia tego terenu miastu. Po to, aby
park  utrzymywać  i  oddać  do  użytku  mieszkańcom –  mówi  Jacek  Bartlewicz,  rzecznik
prasowy  Zarządu  Infrastruktury  Komunalnej  i  Transportu.  –  Niestety,  brak  kontaktu  z
właścicielami,  salwatorianami,  spowodował,  że  park  jest  zamknięty,  a  my nie  możemy
wykonywać jakichkolwiek prac na terenie prywatnym – kwituje. 
Konserwator zbytków zdradza nam tymczasem, że po drugiej stronie pałacyku Tarnowskich
planowana jest budowa kolejnego budynku. 
http://bialczynski.wordpress.com
 
 POLSKI   WATYKAN   MIELIŚMY    KRAKÓW 

Gigantyczny majątek, o obszarze przekraczającym dwudziestodwukrotnie wielkość 
Watykanu, wart kilka miliardów złotych sprezentowało państwo Kościołowi krakowskiemu 
po 1989 r.                                                                         
Na ekskluzywnych kamienicach i działkach komercyjnych kler zbija kolejne złote fortuny. 
Ustawa  o  stosunku  państwa  do  Kościoła  z  1989  r.  otwarła  duchowieństwu  wrota  do
ziemskiego  raju  przepychu  i  bogactwa.  Dzięki  niej  kler  rzymskokatolicki  (a  de  facto
państwo Watykan) stał się najbogatszym właścicielem w Polsce. 
Różnymi  drogami  do  jego  przepastnych  kas  wciąż  płyną  gigantyczne  majątki  warte
dziesiątki  miliardów  złotych,  nowych  złotych.  Komisja  Majątkowa,  władze  miast  i
województw rozdają  polską  ziemię.  Ciągle  nowe przywileje,  ulgi  i  darowizny pompują
kiesę finansowego olbrzyma. Patrzy na to wszystko biedny Polak... 

Jak Polska kocha Kościół - a Kościół pieniądze, najwyraźniej widać w stolicy sutannowego
biznesu,  czyli w Krakowie. Nie na próżno mówi się o nim `mały Rzym', czy `Świętogród'.
To najgęściej zaludnione księżmi i zakonnikami miasto w kraju. Bo też najwięcej jest tu
kościołów i zakonów, w przeliczeniu na jednego podatnika... tj. katolika Po prostu - polski
Watykan. Jakby tego było mało, po 1989 r. krakowskim przewielebnym spadła manna z
nieba  w postaci  ponad 1000 ha  nieruchomości  (10  km2,  czyli  terenu ponad 20-krotnie
większego niż państwo papieskie).  Prawie wszystko położone w centralnych dzielnicach
miasta. Sami duchowni uzyskany majątek szacują na kilka miliardów nowych złotych. Dla
przykładu norbertanki żądają 25 mln zł za 5 ha należnych im rzekomo gruntów. Proboszcz
parafii  Mariackiej  wycenił  `swoje'  20  ha  na  50  mln  zł.  Wytyczne,  jak  ustalić  koszt
odszkodowania  w  wypadku  działki  zamiennej  gratyfikacji  finansowej  dla  Kk,  podaje
wewnętrzny protokół Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu
Polski podpisany 22 czerwca 2001 r. przez Longina Komołowskiego - byłego wiceprezesa
Rady Ministrów i arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego.                                               25.



Kościół krakowski bezustannie otrzymuje lukratywne kamienice, gdzie mieszczą się sklepy,
siedziby  firm,  lokale  mieszkaniowe,  domy  opieki  społecznej,  państwowe  szkoły,
przedszkola  czy  inne  instytucje.  Słone  interesy  robi  też  na  uzyskanych  komercyjnych
działkach  w  centrum  miasta  przeznaczonych  na  budownictwo,  handel  czy  inwestycje
komunikacyjne.  Najczęściej  są  one  natychmiast  sprzedawane  bądź  wynajmowane  za
niebotyczne stawki. Dla zabicia nudy przy liczeniu kasy kler kopie piłkę na zagarniętych
boiskach  sportowych,  przechadza  się  po  watykańskich  ogrodach,  parkach  i  lasach.
Hierarchia krakowska ukrywa przed opinią publiczną niebotyczne fortuny, które zbija na
otrzymanych majątkach, między innymi od komisji wspólnej rządu i episkopatu w ramach
swoich  roszczeń.  Dotarcie  do  odnośnych  dokumentów nie  było  łatwe,  bo  w  Krakowie
czarny kolor zdominował również polskie urzędy. Oto nieruchomości polskiego Watykanu,
które  dostał  on  za  bóg  zapłać  po  1989  r.  
Do najbogatszych i  najbardziej  łasych należy parafia  Mariacka,  znana m.in.  z  hejnału i
dyskusyjnej reklamy towarzystwa ubezpieczeniowego na wieży. Choć zbija już od wielu lat
niesamowite  krocie  na  różnych interesach,  w tym odzyskanych kilku  kamienicach przy
Rynku Głównym, gdzie mieszczą się: ekskluzywny hotel Wit Stwosz, kawiarnia, sklepy i
najbogatsze firmy, wciąż czatuje na złote jajo, jakim są tereny w Krakowie Bronowicach.
Walczy  o  nie  uparcie  megabiznesmen,  proboszcz,  archibrezbiter,  ks.  infułat  Bronisław
Fidelus. Niczym lew czyha na 21 ha w rozbudowującej się dzielnicy. 

Trzy ogrody działkowe: `Złoty Róg', `Piast', `Widok' oraz tereny Zakładów Nasienniczych
`Polan'  i  tereny miejskie kapłan wycenił  na 50mln zł.  Już znalazł  chętnych do wielkich
przedsięwzięć.  Sprawa  czeka  obecnie  w  Komisji  Majątkowej.  Ksiądz  Fidelus  potrafi
czekać,  odrzuca  kolejne  oferty  zamiennych  działek  -  albo  wielka  kasa,  albo  zwrot  w
naturze. Krakowskie Centrum Inwestycyjne, z którym doszedł do porozumienia, chciałoby
zbudować w Bronowicach hotele  bądź centrum targowe. Co będzie z dotychczasowymi
użytkownikami - księdza nie interesuje. 
Jezuici  wypędzili  ze  swoich  siedzib  dwie  kliniki:  Toksylogii  i  Chirurgii  Szczękowo-
Twarzowej. W ogromnych budynkach zainstalowali własną Wyższą Szkołę Filozoficzno-
Pedagogiczną  `Ignatianum'  i  centrum  wydawnicze.  

Największe  interesy w mieście  robią  augustianie.  Pięciu(!)  mnichów najpierw oczyściło
gotycki klasztor przy ul. św. Katarzyny z niechcianych lokatorów -Wydziału Architektury
UJ oraz kilku rodzin. Od kilku lat przejmują nowe komercyjne działki w Prokocimiu, po
obu stronach ul. Wielickiej. Począwszy od 1993 r. otrzymują tereny wraz z zabudowaniami
mieszkalnymi. Przejęli między innymi dom dziecka usytuowany w zespole pałacowym przy
ul. Górników, Klub Sportowy `Kolejarz' i część Parku hrabiego Jerzmanowskiego. Wciąż o
swój los boi się 11 rodzin z pobliskich domów. Pazerni augustianie zgarnęli już kasę za
działkę  pod  hipermarket  HIT.  Z  obawy przed  publicznym zlinczowaniem zostawili  (na
razie) prokocimskie szpitale, choć walczą z nimi o tereny przyległe. Mimo otrzymanych 30
ha  ciągle  im  mało.  Do  najbogatszych  krakowskich  zakonów  żeńskich  i  jednocześnie
najbardziej  znienawidzonych  za  swoją  pazerność  należą  norbertanki.  
W latach 90. straszyły radio RMF odebraniem ziemi spod Kopca Kościuszki,  z którego
rozgłośnia nadawała swoje audycje. Jako jedne z pierwszych, bo już w 1991 r. otrzymały
prawie 9 ha nieruchomości w Krakowie Zwierzyńcu, użytkowane wówczas przez Akademię
Rolniczą. Rok później na terenach Huty im. T. Sendzimira w Krakowie Luboczy dostały 6
działek o łącznej pow. 50 ha.
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 Jakby  tego  mało,  obecnie  sądzą  się  z  gminą  Kraków  oraz  Skarbem Państwa  o  6  ha
nieruchomości  w  Śródmieściu.  Spór  dotyczy  terenów  Klubu  Sportowego  Cracovia  i
orbisowskiego  hotelu.  Wkrótce  wyrok  ma  wydać  Sąd  Apelacyjny  w  Krakowie.
Norbertankom marzy się również rozbudowany i odrestaurowany gmach nadleśnictwa w
Zabierzowie - 76 arów. 
Dobrym interesom nie popuszcza krakowska kuria, która w 1994 r. w Witkowicach dostała
50,9711 ha nieruchomości oraz 52 ha w tzw. drogowym Węźle Opatkowice - kilkanaście
działek  przy  autostradzie.  Z  kamienic  przy  ul.  Kanoniczej,  gdzie  mieści  się  Muzeum
Archidiecezjalne,  wylecieli  mieszkańcy.  Kościół  łaskawie  zostawił  na  uzyskanych
włościach  Uniwersytet  Jagielloński  i  Teatr  Kantora  Cricot  2.  Na  razie  trzyma  się  też
Filharmonia Krakowska. 

Kamienice z domami pomocy społecznej przejmuje Caritas. W 1994 r. przejęła budynek
przy ul. Mikołajskiej 30, zaś w 1998 r. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Radziwiłowskiej
8. W Śródmieściu tego samego roku dostała kilka działek - 3836 m2 przy Skawińskiej 4 i
Krakowskiej 47. W 2000 r. w Bronowicach księżom z Caritasu sprezentowano 12,7411 ha.
Największe  społeczne  protesty  towarzyszyły  przejęciu  Domu  Pomocy  Społecznej.  Po
listach otwartych, mediacjach różnych osobistości udało się tylko zastrzec, że Kościół nie
może  wyrzucić  pensjonariuszy  do  2014  r.,  choć  chciał  to  uczynić  natychmiast!  
Oprócz  interesów robionych  na  kamienicach  przy  ul.  Siennej  i  Stolarskiej  dominikanie
wciąż poszerzają swoje horyzonty biznesowe. W 1993 r. na Prądniku Czerwonym otrzymali
6 ha nieruchomości, w 1997 r. - 9,5 ha w Nowej Hucie i w 1999 r. ponad 20 ha na polach
PGR Dziekanowice. Nie pogardzili także ogrodami działkowymi. Wciąż są nienasyceni.  
Akademii Muzycznej i PWST `do widzenia!' powiedziały urszulanki. 
                                                                 
Od Komisji Majątkowej wyłudziły w latach 1996-1999 łącznie 82 ha na Prądniku 
Czerwonym i w okolicach Krzeszowic. 

Większość  z  tych  terenów  mają  sprzedać  pod  osiedla  mieszkaniowe.  
Chciwi  michaelici,  choć  dostali  ponad  50  ha  w  Pawlikowicach,  po  zagarnięciu  domu
pomocy społecznej przez 3 lata zarzynali go czynszem, aż padł. Na jego gruzach utworzyli
zakonny Dom Dziecka, na który doją pieniądze z miasta i  Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej.  
W  kamienicy  misjonarzy  na  ul.  Floriańskiej  mieści  się  McDonald's,  zaś  na  Placu
Wszystkich  Świętych  misjonarska  restauracja,  gdzie  stołują  się  krakowscy  rajcy.
Misjonarze, choć zgarnęli kasę za szpital kolejowy przy ul. Lea 44, wyceniony w 1995 r. na
1,1 mln zł, ponad 20 ha lasów, pól i zabudowań mieszkalnych na dokładkę, teraz żądają
przed  sądem  przejęcia  komercyjnych  działek  przy  ul.  Kawiory,  w  pobliżu  miasteczka
studenckiego. Spór dotyczy także kamienic mieszkalnych przy ul. Czarnowiejskiej 101 i
103 oraz szkoły podstawowej. Roszczenia mnichów dotyczą dwóch największych uczelni
krakowskich  UJ  i  AGH.  Sąd  zawiesił  tymczasowo  sprawę.  Jak  się  dowiedzieliśmy,
dotychczas toczyła się wyjątkowo stronniczo na korzyść Kościoła. 
Innym  bulwersującym  żądaniem  jest  przejęcie  gmachu  Państwowej  Wyższej  Szkoły
Teatralnej przy ul. Warszawskiej 5 przez Stowarzyszenie Miłosierdzia Wincentego a Paulo.
Jak  wynika  z  toczącej  się  sprawy  przed  Komisją  Majątkową  -  na  razie  istnieje
niewystarczająca prawna zasadność występowania  stowarzyszenia o przejęcie budynku.  
Salwatorianom śnią się 2 hektary w samym centrum miasta przy ul. Szlak 73a, gdzie mieści
się Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz Park Miejski Jalu
Kurka. Ewentualnie w zamian żądają 5 mln zł, co jest nie do przyjęcia nawet przez tak
święte  miasto.  Być może więc park pójdzie  pod wycinkę...  Pazerni  zakonnicy nie  chcą
słyszeć o gruntach zamiennych, chyba że też w centrum.                                         27.



Szarytki miały duży kłopot z wyrzuceniem ludzi z mieszkań przy ul. Filipa 15. W końcu
udało  się.  Z  marszu  przejęły  też  policyjny  pensjonat  w  Krynicy.  
Jak dobrze powodzi się klerowi w Krakowie mogą poświadczyć Córki Bożej Miłości. Po
otrzymaniu  ponad  40  ha  nieruchomości  władze  Krakowa  szukają  im  dalszych  terenów
zamiennych za nieruchomości na Śląsku, w Jastrzębiu Zdroju - 3 ha, bo jak mówią mniszki:
`lepiej dogadują się w świętym Krakowie'. Większość nieruchomości przezorne zakonnice
już zbyły. Na pewno nie za przysłowiową złotówkę. Pomyślcie nad opodatkowaniem księży
bo może faktycznie trzeba... pozdrawiam serdecznie wszystkich czytających. 

Pazerne  elżbietanki -  na co  im tyle  pieniędzy?
Sąd: stolica nie zapłaci zakonowi ponad 600 tys. zł 

Miasto stołeczne Warszawa nie musi płacić zakonowi elżbietanek ponad 600 tys. zł za rze-
kome pogorszenie stanu szpitala w czasie, gdy zarządzało nim miasto, a odzyskanego przez 
siostry - orzekł prawomocnie Sąd Apelacyjny w Warszawie. Sąd Apelacyjny oddalił 
apelację zakonu od wyroku z 2013 r., w którym Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił
pozwu przeciw miastu.
Wyrok kończy trwający od początku lat 2000 spór między zakonem a instytucjami państwo-
wymi i samorządowymi. Chodzi o szpital przy ul. Goszczyńskiego, gdzie od 1931 r. działał
Szpital Sióstr Elżbietanek. Uległ on niemal całkowitemu zniszczeniu w czasie wojny. Po
wojnie szpital działał jako państwowy. W III RP siostry odzyskały prawa do szpitala, ale nie
mogły porozumieć się z miastem co do czynszu i innych spraw.
W 2006 r. szpital zniknął z mapy miasta; otwarto go niedawno jako prywatną placówkę, niemającą
- jak mówił pełnomocnik miasta - kontraktu z NFZ. Zakon sądził się zaś z miastem o zapłatę kwoty,
na jaką wyliczył pogorszenie wartości budynku w okresie, gdy zarządzało nim miasto.

W 2013 r. Sąd Okręgowy oddalił powództwo Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Sióstr Św.
Elżbiety przeciw miastu o zapłaty 594 tys. zł wraz z odsetkami za pogorszenie stanu obiektu w
okresie między 2003 r. a 2006 r. Siostry twierdziły, że zarządzając budynkiem, miasto nie dokonało
wymaganych remontów i napraw, które kosztowałyby ok. 600 tys. zł.
Sędzia Sądu Okręgowego Bernard Chrzan mówił, że dwaj biegli uznali, że nie są w stanie wypo-
wiedzieć się, czy stan budynku rzeczywiście się pogorszył, bo brak jest odpowiedniej dokumenta-
cji. Według Sądu Okręgowego zakon jako właściciel budynku zaniedbał obowiązki wynikające z
Prawa budowlanego, bo nie przedłożył, a może i nie prowadził, dokumentacji remontowej, w tym
książki budowy, które mogłyby uzasadniać roszczenie. Protokół zdawczo-odbiorczy z 2006 r., gdy
przekazywano budynek miastu, Sąd Okręgowy uznał za "zbyt ogólny".

Sąd Okręgowy ocenił, że z analizy dowodów wynika wręcz, że w 2003 r. - gdy miasto przejmowało
zarządzanie szpitalem - budynek wymagał remontu, a w 2006 r. - gdy oddawał je siostrom - stan 
budynku był dobry.
W apelacji zakon wnosił o zwrot sprawy do Sądu Okręgowego i powołanie nowego biegłego spoza 
Warszawy, bo miejscowi biegli mogą nie być bezstronni. Pełnomocnik miasta wnosił o utrzymanie 
wyroku Sądu Okręgowego, podkreślając że po wojnie obiekt odbudowano staraniem Skarbu Pań-
stwa.
Sąd Apelacyjny uznał wyrok Sądu Okręgowego za słuszny, a zakon obciążył zwrotem miastu 10 
tys. zł kosztów sprawy. Sędzia Edyta Mroczek mówiła w uzasadnieniu, że w ciągu kilkunastoletnie-
go procesu strona powodowa zbierała dowody w zależności od stanowiska sądu.
Elżbietanki wygrały już wcześniej inny proces z miastem o zapłatę 680 tys. zł odszkodowania, gdyż
musiały na swój koszt usunąć z dawnego szpitala ruchomości w nim pozostawione.

                                                                      28.



Z kolei w 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał co do zasady za usprawiedliwione roszczenie 
prowincji poznańskiej zakonu elżbietanek wobec państwa za mienie zabrane w PRL. W tym pozwie
siostry żądają 13 mln zł odszkodowania od Skarbu Państwa. Według nich wartość nieruchomości 
przyznanych przez b. Komisję Majątkową nie rekompensuje wartości nieruchomości zagarniętych 
w PRL. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa uważa, że to, co Komisja zwróciła zakonowi, rów-
noważy wartość zabranego mienia.
Przez ponad 20 lat Komisja Majątkowa decydowała o zwrocie dóbr zagrabionych Kościołowi przez
komunistyczne państwo. Po jej likwidacji w 2011 r. niezakończone sprawy trafiły do sądów. Dziś 
toczy się ponad sto procesów, w których przedstawiciele Kościoła i instytucji kościelnych domagają
się nieruchomości albo odszkodowań sięgających setek milionów zł.

                                                                        (mkw)   Źródło: PAP   www.one.pl  30 czerwca  2014.
 
Kościół czy organizacja religijna? 

Przy okazji każdego kryzysu jaki z takiej czy innej przyczyny dotyka Kościół rzymsko-katolicki
(KrK) słyszy się, że organizacja ta trwa od ponad dwóch tysięcy lat i jakiś pojedynczy incydent nie
zmieni tego stanu rzeczy. Faktycznie, Kościół jak dobrze zarządzaną firmą, przez te XX wieków
wypracował  sobie  wiele  mechanizmów samopodtrzymujących,  które  skutecznie  utrudniają  jego
rozpad  mimo  licznych  autodestrukcyjnych  działań  jego  funkcjonariuszy.  Spróbowałem  nazwać
niektóre z tych mechanizmów.
Sieć handlowa KrK
Jeden z moich przyjaciół ( autora  artykułu) stwierdził kiedyś, że Kościół funkcjonuje jak doskonały
hipermarket. Sądząc po ilości punktów sprzedaży w przypadku KrK można raczej mówić o sieci
handlowej niż o pojedynczym sklepie. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. U ojców Dominikanów
podaje się towar dla inteligenta, Ruch Światło Życie oferuje usługi dla zagubionej młodzieży, dla
studenta  zorganizowano  Duszpasterstwo  Akademickie,  a  dla  starszej  pani  nadaje  się  audycję  z
Torunia.                                                 
Jest  wreszcie  coś  dla  tych  co  tak  całkiem  na  ludowo  -  nabożeństwa  majowe,  różańce  przy
kapliczkach, pielgrzymki do Lichenia itp.

 Jak w sklepie - są regały z popularnym najtańszym towarem i te małe, ukryte gdzieś w kącie
stoiska z wyrafinowanym produktem dla snobów. Miłośnik Châteauneuf du Pape nie siada razem
do stołu z konsumentem piwa VIP, jednak jeden i drugi kupują towar w tej samej sieci sklepów -
tyle, że znajdują go na różnych półkach.
Gdy  się  przestudiuje różne  nowenny  produkowane  jak  produkty ,jak  na przykład   nowenna do
świętego  Judy , to  wyraźnie  można stwierdzić, że  są   to  produkcje kleru  dla  kleru  ,a nie  dla
normalnych  ludzi.   Oto  cytat  z  tej  nowenny: 

DZIEŃ DRUGI 

O św. Judo Tadeuszu - zostałeś chwalebnym Apostołem, albowiem na wezwanie Jezusa Chrystusa -
poszedłeś za Nim, oddając Mu serce swoje pełne miłości, wiary i uwielbienia. 
W Chrystusie, Jego nauce i w Jego Boskim posłannictwie znalazłeś natchnienie dla swej wielkiej 
pracy apostolskiej, jako jeden z pierwszych budowniczych Kościoła Katolickiego, miłości i 
moralności chrześcijańskiej.  Pragnę, o św. Judo Tadeuszu iść przez życie wpatrzony w Twoje ślady
i proszę Cię gorąco, bądź natchnieniem myśli i czynów moich - a stanę się pożytecznym członkiem 
naszego Kościoła Katolickiego - świecąc bliźnim dobrym przykładem. Amen.    Ojcze nasz... 
Zdrowaś... Chwała Ojcu..
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Socjolog: Ludzie szukają w Kościele wiedzy o religii.
     
-  Kościół  czekają  kolejne  lata  spadku.  Wystarczy  pójść na dowolną mszę  w niedzielę.  Średnia
wieku wiernych to ponad 50 lat. Gdzie jest młodzież? Odchodzi coraz szybciej, bo w Kościele nie
widzi  dla  siebie  nic  atrakcyjnego  -  mówi  prof.  Józef  Baniak,  socjolog  religii  z  Wydziału
Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Z badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego wynika, że w 2013 roku na mszę chodziło 39,3
proc. wiernych. Po raz pierwszy od 1980 roku ten wskaźnik spadł poniżej 40 proc. Od 2003 roku
polski Kościół stracił blisko 2 mln wiernych. O komentarz do tego zjawiska poprosiliśmy prof.
Józefa Baniaka.

Michał Wilgocki: Kościół twierdzi, że choć spada odsetek ludzi chodzących na mszę, to jednak
coraz  więcej  wiernych  przyjmuje  komunię.  I  cieszy  się,  że  rośnie  w  Polsce  świadomość
religijna. 
Prof. Józef Baniak: - To dość kontrowersyjna teza. Z moich badań wynika, że owszem, coraz więcej
osób chodzi do komunii.  Ale nie pokrywa się to z liczbą osób się spowiadających. Niektórzy z
moich respondentów mówili, że spowiadają się raz do roku, a potem przez kilka albo kilkanaście
miesięcy przystępują do komunii.
Pytanie, czy człowiek dorosły, z często skomplikowaną sytuacją życiową, jest w stanie przeżyć bez
grzechu ciężkiego miesiąc? Albo kilka miesięcy? Moim zdaniem, nie. Ludzie chodzą do komunii
bez  spowiedzi,  ponieważ  brakuje  im religijnej  świadomości.  Po  prostu  nie  wiedzą,  że  tak  nie
można.

Na brak dostępu do wiedzy religijnej skarżą się wierni odpytani przez ks. Tomasza 
Wielebskiego, badacza niedzielnych praktyk religijnych. Mówią mu, że nie sposób jej znaleźć 
w gazetkach parafialnych ani na stronach parafii. 
- To prawda. Ludzie nie rozumieją nawet dziesięciu przykazań. Wyszli ze szkoły kilkanaście albo 
kilkadziesiąt lat temu i od tamtej pory nie mieli żadnej styczności z katechezą.
Inna sprawa, że nie ma ich kto uczyć. Wielu księży to religijni analfabeci. A ponieważ brakuje im 
wiedzy, idą na łatwiznę. Zamiast tłumaczyć treść ewangelii, zajmują się polityką.

Uważa pan, że spadł poziom kształcenia w seminariach? 
- Formowanie księży jest zupełnie nieprzystosowane do dzisiejszych czasów. Wymaga gruntownej 
reformy. Zupełnie leży kształcenie kleryków w zakresie nauk humanistycznych czy społecznych. 
Nie mają wiedzy z zakresu teologii, socjologii czy psychologii. Młody ksiądz przychodzi na 
parafię, dostaje pod opiekę grupę ministrantów i nie zna podstawowych zasad pracy w grupie. 
Biskupi twierdzą, że do bycia księdzem wystarczy powołanie. To nieprawda.

Trend odwrotu wiernych od Kościoła trwa od wielu lat. Kiedy i czy w ogóle się zatrzyma? 
- Kościół czekają kolejne lata spadku. Wystarczy pójść na dowolną mszę w niedzielę. Średnia 
wieku wiernych to ponad 50 lat. Gdzie jest młodzież? Odchodzi coraz szybciej, bo w Kościele nie 
widzi dla siebie nic atrakcyjnego.
 1o  lipca   2014  http://wyborcza.pl/   

Spisy agentów 
Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski który miał opublikować informacje o 28 księżach
współpracujących  z  SB  został  skazany  na  milczenie.  Nazwany  przez  hierarchów
"nadubowcem", "inkwizytorem" i nie przedłużono mu też zezwolenia na pełnienie
funkcji  duszpasterza  polskich  Ormian.  Nikogo  nie  interesuje,  że  może  to
spowodować o czym się już głośno mówi iż część polskich Ormian których mieszka
w Polsce  55  tysięcy  rozważa  wypowiedzenie  podległości  papieżowi  i  odejście  z
Kościoła katolickiego. 
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A przecież  opiekował  się on Ormianami tylko z Polski  południowej  bo północna
Polska podlega księdzu Arturowi Awdalianowi. 

•
• Diakon  Jezuitów  Andrzej  Miszk  za  obronę  i  zabieranie  głosu  w  sprawie  ks.

Zalewskiego  skazany  na  milczenie  i  zesłany.  O.  Jezuita  Krzysztof  Mądel  za
współpracę  Andrzejem  Miszką  zesłany.  Ks.  Jankowski  ujawnił  listę  agentów.
Wskazał,  iż  ksiądz  prałat  Wiesław  Lauer  i  biskup  Wiesław  Mering  są  na  liście
tajnych  współpracowników  SB.  Duchowny  zna  na  razie  nazwiska  40  z  61
rozpracowujących go agentów. 
Ujawnienie nazwisk tajnych współpracowników SB nie jest postawą chrześcijańską,
"naprawdę nie ma co się tym człowiekiem zajmować" - twierdzi bp Tadeusz Pieronek
o księdzu Jankowskim. Nigdy pośród hierarchów nie było takiej jednomyślności jak
w tej sprawie, nawet w okresie PRL stopień przeciwstawiania się polityce władzy nie
był aż tak jednolity. Przecież miało być Treuga Dei. Pokój Boży w sprawie kościelnej
agentury gen.  Czesław Kiszczak zapewnił  hierarchom na spotkaniu jeszcze przed
Magdalenką. Oświadczył, że akta dotyczące agentów w Kościele będą spalone. 
Obecnie  wydarzenia  związane  publikacją  kilkunastu  pojedynczych  nazwisk
wywołały u osób podejrzanych panikę. 
Po  iluś  tam  nieudanych,  sprzecznych  ze  sobą  oświadczeniach,  we  wtorek  17
października  Episkopat  Polski  zdecydował  się  wreszcie  powołać  Komisję
Historyczną do zbadania kwestii księży współpracujących z Służbą Bezpieczeństwa
PRL.  W skład  komisji  weszli:  historyk  ks.  Jacek  Urban  z  Papieskiej  Akademii
Teologicznej,  ks.  prof.  Jerzy  Myszor  z  Uniwersytetu  Śląskiego,  prawnik  prof.
Wojciech Laczkowski i prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie prof. Zbigniew Cieślak. 
Wbrew oczekiwaniom komisja nie będzie dokonywać lustracji, a ma jedynie pomóc
w  bardziej  obiektywnym  spojrzeniu  na  problemy  lustracyjne  księży.  
Pomóc komu? 

• Komisja sama z góry określiła już, że jest teologiczno-duszpasterską, a akta SB w
ogóle  są  dla  niej  niewiarygodne  i  niech  ktoś  się  tym zajmie.  Komisja  chce  się
zajmować opublikowaniem pracy na temat represji specsłużb PRL wobec księży, a
nie lustracją. Zawsze to temat bardziej chwalebny. 
W Polsce jest obecnie 45 diecezji i około 100 zakonów męskich i żeńskich. Działa
pośród nich kilka mało formalnych grup próbujących przeglądnąć istniejące w IPN
dokumenty i  to  jest  w tej  chwili  wszystko.  Biskup Wiesław Mering przyznał  się
twierdząc, że chciał w wyniku współpracy otrzymać paszport. Każdy z podejrzanych
szuka  obecnie  pretekstów by sobie  osłodzić  nieco  gorzka  prawdę o sobie.  Warto
pamiętać,  że  wielu  Polaków  w  latach  PRL wygoniono  wręcz  za  granicę  dając
paszport bez prawa powrotu bo odmawiali jakichkolwiek form współpracy. 
Współpraca była różna. W latach największego nasilenia represji w pewnym kościele
na  południu  Polski  obecnie  katedralnym  powstała  stworzona  przez  lokalnego
młodego  wikariusza  inicjatywa  mająca  zgromadzić  przy  tamecznym  kościele  w
celach  czysto  kulturalnych  środowiska  robotnicze.  Inicjatywę  nazwano
Duszpasterstwo Ludzi Pracy. 
Niezbyt  chętny tym formom działania  gospodarz  parafii,  wtedy znany prałat,  nie
popierał  inicjatywy.  W  dni  w  których  duszpasterstwo  gromadziło  w  kościele
wiernych na którąś ze swoich imprez kulturalnych typu: odczyt, teatr poezji czy film
zawsze miał konkretny cel który wymagał od niego oficjalnego wyjazdu z terenu
parafii co też ostentacyjnie na oczach wszystkich czynił. 
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• Wnętrze  kościoła  pozostawało  podczas  imprezy  w  głębokim  mroku  i  wtedy
współpracownicy Duszpasterstwa, a współdziałałem z nimi czynnie, stwierdzili, że w
tylnym  konfesjonale  siedzi  jakaś  cywilna  postać,  która  przy  dalszej  obserwacji
okazała  się  postacią  księdza  prałata  pilnie  obserwującego  zebrane  gremium,  po
prostu  chyłkiem wracał,  siedział  i  zbierał  materiały  do kolejnego raportu  SB.  Po
pewnym czasie i powadzonych działaniach doprowadził do usunięcia wikarego na
dalekie, pozbawione robotniczego środowiska obrzeża Diecezji kończąc tym samym
zgodnie z wytycznymi SB działania Duszpasterstwa.

 Ponieważ  środowisko  robotnicze  próbowało  gromadzić  pieniądze  na  dalszą
działalność  i  pomoc  rodzinom represjonowanych,  prałat  dokonał  konfiskaty  kasy
twierdząc, że nie będzie utrzymywał darmozjadów. Obecnie duchowny nadal pracuje
w Katedrze i ani myśli o lustracji. Czy też robił to wszystko dla paszportu? 
Treuga Dei -  Pokój Boży wprowadzony przez kościół katolicki w roku 1041 gdy
wierni poddani zbytnio bili się pomiędzy sobą i trzeba było ich uspokoić mógł jednak
obejmować tylko  230 dni  danego roku.  Ten obecny zaistniał  tylko  pozornie.  Już
pierwsze  spostrzeżenia  IPN  dokonane  z  chwilą  przejmowania  archiwów  SB
stwierdzały, że nie spalono akt księży agentów Diecezji Przemyskiej. Mówiło się, że
zrobiono to na złość ks. arcybiskupowi Ignacemu Tokarczukowi z zemsty za jego
nieprzejednaną postawę względem aktywistów reżimu komunistycznego. 
Fakt, że tamte akta pozostały nie mówi jednak całej prawdy. Osobiście miałem wgląd
choćby w przejęte na tamtym terenie akta dotyczące współpracujących księży będące
w  posiadaniu  zlikwidowanego  Urzędów  d/s  Wyznań.  Miały  już  wtedy  usuniętą
większość  nazwisk  duchownych przy  czym pozostawiono nazwiska  mało  istotne,
nieprzydatne  jak  obecnie  widać  do  dalszych  działań  postpeerelowskich  służb
inwigilacyjnych takich jak WSW, WSI, UOP i ABW . 

To właśnie tych mało istotnych nazwisk było tak wiele, że wydawało się iż jest to 
całość agentury. Nie pojawili się przecież na liście "Macierewicza" ludzie, którzy 
byli agentami UB i SB, ale pracowali nadal w UOP. 

To szczątkowe archiwum Urzędu d/s Wyznań wkrótce znikło całkowicie i nie ma go
nawet IPN. Nieprzejednana postawa biskupa Ignacego Tokarczuka i  jego walka z
reżimem sprawiły, że na jego terenie werbowano znacznie więcej agentów niż gdzie
indziej.  Cześć  tych  ludzi  znałem  osobiście  i  wszyscy  oni  byli  zawsze  głęboko
negatywnie  nastawieni  do  wszelkiej  formy  działań  tego  hierarchy.  Byli  oni  w
pewnym okresie głównymi kolporterami paszkwilanckiej ulotki dotyczącej biskupa
będącej  rzekomo przedrukiem włoskiego komunistycznego czasopisma noszącego
wtedy tytuł 7 DNI /wg ulotki biskup miał być agentem gestapo, a była to wspólna
akcja ówczesnych służb bloku łącznie ze STASI/. 

Obecnie  Archidiecezja  Przemyska  i  nowo  utworzone  diecezje:  rzeszowska  i
zamojsko-lubaczowska  stanowią  jedno  ciało  administracji  kościelnej.  Nawet  wg
obecnych  szczątkowych  danych  IPN  wynika,  że  w  składzie  duchowieństwa
archidiecezji znajduje się ponad 140 księży , których winna objąć lustracja. A więc
choćby w tym jednym przypadku nie jest to jakaś skromna liczba 28 jak w wypadku
ks. Tadeusza Isakowicz-Zaleskiego ale potężna liczba zaangażowanych agentów i nie
widać tam działań zmierzających do rozwiązaniu problemu ich odtajnienia. 
Według  dokumentów  istniejących  pod  koniec  1982  roku  służby  bezpieczeństwa
miały prawie 6 tysięcy współpracowników wśród ludzi Kościoła.                    32.



• Ich dokładna liczba została wymieniona w szczegółowej tabeli, powstałej w tym 
okresie. Przerażające jest zatem ilu księży, zakonników i wykładowców katolickich 
uczelni współpracuje formalnie nadal z bezpieką ponieważ odmawia przyznania się 
do faktu poprzez lustrację . Czy Kościół jest w stanie sam uporać się z tym 
problemem? 
Jan Lucjan Wyciślak - Rzeszów 
10. 2006r. RODAKpress  www.rodaknet.com/rp

Święci agenci
Anna Fisher Nr 20/2005, 2005-05-16, str. 10

Ojciec Hejmo to płotka. Wokół Watykanu kręciły się większe tuzy.
Publikacje prasowe wyrażające oburzenie, że Jana Pawia II okalano agentami, 
nie mają żadnego sensu. Watykan od wieków przyciąga! uwagę tajnych służb. Bo 
żaden szanujący się wywiad nie może lekceważyć tego, co myśli i robi duchowy 
przywódca miliarda katolików rozproszonych po całym świecie. Tak było, jest i 
będzie.
- A ile dywizji ma papież? - zapytał kiedyś Józef Stalin. Odpowiedzi udzielił premier 
Izraela Dawid Ben Gurion: - Bzdurą jest gadanie o tym, ile dywizji ma papież - 
popatrzcie tylko, ilu ludzi może wezwać na pomoc.

Z  drugiej  strony  papież  także  szczyci  się  posiadaniem  znakomitych  służb
informacyjnych.  Były  zastępca  szefa  CIA  w  latach  1972-1976  generał  Vernon
Walters stwierdził, że: Są one równie dobre co Mosad, z tym że Żydzi mieli tysiąc lat
przerwy. System stworzony do gromadzenia i przetwarzania informacji zbudowany
został  przez  ludzi  silnie  motywowanych wiarą  w słuszność  tego,  co  robią.  Kuria
rzymska  kontroluje  biskupów,  biskupi  kontrolują  niższy  kler,  a  kler  kontroluje
wiernych.  
W XVII-XVIII w. funkcję "agentów Watykanu" pełnili jezuici. Zakon dominikanów
dbał nie tylko o czystość doktryny, lecz zajmował się też ochroną kontrwywiadowczą
Stolicy Piotrowej. Dziś przepływ informacji i pieniędzy to domena ludzi z Opus Dei.
W czasie  II  wojny  światowej  swoich  agentów wysłali  do  Rzymu szef  Abwehry
admirał  Canaris  i  szef NKWD Ławrientij  Beria.  Dla Rosjan pracował zesłany po
wojnie do łagru Estończyk Aleksander Kutrna.

• Gdy  po  kapitulacji  Niemiec  w  1945  r.  klasztory  franciszkańskie  w  austriackim
Klagenfurcie i włoskiej Modenie stały się punktami przerzutowymi dla chorwackich
zbrodniarzy  wojennych,  wywiady  dawnych  sojuszników  znów  zajęły  się  Stolicą
Piotrową.  Watykan  w  tym  czasie  to  był  prawdziwy  "szpiegowski  tygiel".
Nie  powinno też  nikogo  dziwić,  że  NKWD zajął  się  papieżem.  Komunizm jako
doktryna był ostro zwalczany przez Kościół, więc Kreml widział w nim groźnego
przeciwnika. Sprawa nabrała szczególnego znaczenia po wyborze Wojtyły. Przecież
w ocenie Rosjan był to zajadły antykomunista.W 1992 r. do Wielkiej Brytanii zbiegł
Wasilij Mitrochin, archiwista wywiadu, który przez ponad dziesięć lat przepisywał
tajne dokumenty KGB. W 1999 r. ukazała się napisana na ich podstawie książka pt.
"Archiwum  Mitrochina".  Zawiera  sporo  informacji  na  temat  operacji
podejmowanych  przez  wywiad  radziecki  w  związku  z  osobą  Jana  Pawła  II,
funkcjonowaniem Kościoła w Polsce i powstaniem "Solidarności".
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Okazuje  się,  że  już  w  1971  r.  w  ramach  operacji  "Progress"  podający  się  za
niemieckiego  fotoreportera  jeden  z  rosyjskich  "nielegałów"  Giennadij  Bliablin  o
pseudonimie Bogun skontaktował się z ks. Andrzejem Bardeckim, który był w tym
czasie  nie  tylko  łącznikiem  między  episkopatem  a  redakcją  "Tygodnika
Powszechnego", lecz także przyjacielem kardynała Wojtyły. Bliablin z tych spotkań
sporządził szczegółowe raporty.
W 1977 r.  do ks.  Bardeckiego dotarł  inny "nielegał"  Iwan Iwanowicz Bundy,  ps.
Filozof,  który  miał  zadanie  -  jak pisze  Mitrochin -  rozeznać i  zwerbować źródła
wewnątrz  polskiego  Kościoła  katolickiego.  Bundy  przedstawiał  się  jako  pisarz  i
poeta,  co  zarówno  wśród  duchownych,  jak  i  w  kręgach  opozycyjnych  budziło
zaufanie. Łatwo domyślić się, że Filozofa polecił ks. Bardeckiemu "nielegał" Bogun.
Kolejnym rosyjskim agentem, któremu udało się zdobyć zaufanie osób z otoczenia
Wojtyły,  był  Oleg  Pietrowicz  Burien,  ps.  Dieriewliow,  który  występując  jako
przedstawiciel  kanadyjskiej  oficyny  wydawniczej  udawał,  że  zbiera  materiał  do
publikacji
0 polskich misjonarzach na Dalekim Wschodzie. Mitrochin stwierdza wyraźnie, że
Dieriewliow wykorzystał to jako pretekst do spotkań z czołowymi przedstawicielami
hierarchii kościelnej, z których większość polecała go innym.

Jego najcenniejszym kontaktem okazać się miał ks. Józef Tischner.
Szczegóły rozmów Buriena z autorem "Filozofii po góralsku" znajdziemy w centrali 
w Jaseniewie na obrzeżach Moskwy.

W listopadzie 1980 r. po raz kolejny pojawia się w Polsce Iwan Iwanowicz Bundy, 
ps. Fiłozof, który korzystając z rekomendacji ks. Bardeckiego nawiązuje liczne 
kontakty w "Solidarności".Oficerom KGB szczególnie cennym źródłem wiedzy 
wydał się redaktor naczelny "Tygodnika Solidarność" Tadeusz Mazowiecki.
Legenda francuskiego prozaika i poety działa bezbłędnie. Zwłaszcza że Iwan 
Iwanowicz Bundy zna ks. Bardeckiego od dziesięciu lat.

   
Kilka tygodni temu Jarosław Kaczyński oznajmił, że powodem niezwykłej - jego zdaniem -
uległości  prezydenta  Kwaśniewskiego  wobec  Kremla  jest  zawartość  jego  teczki  w
Moskwie. Ciekawsza jest zawartość teczek ks. Andrzeja Bardeckiego, ks. Józefa Tischnera i
Tadeusza  Mazowieckiego.
W latach  70.  i  80.  wielokrotnie  odwiedzał  nasz  kraj  inny  "nielegał"  legitymujący  się
paszportem  zachodnioniemieckim  Walentyn  Wiktorowicz  Barannik,  ps.  Orłów,  z  żoną
Świetlaną Michajłowną, ps. Orłowa. Mitrochin nie wspomina nic o charakterze ich misji.
Znamienne, że KGB nie informował strony polskiej o działaniach swoich "nielegałów". Nie
wiedział o nich nawet warszawski rezydent KGB gen. Pawłów, który twierdził, że: 

Zastosowanie metod typowo wywiadowczych było w Polsce absolutnie wykluczone.
Powstanie  "Solidarności"  w  1980  r.  spowodowało  poważne  zaangażowanie
zachodnich wywiadów w operacje na terenie naszego kraju. Służba Bezpieczeństwa
szacowała, że w roku 1981 wśród tysiąca trzystu dziennikarzy zagranicznych, którzy
przebywali nad Wisłą, około stu pięćdziesięciu było kadrowymi pracownikami lub
współpracownikami służb specjalnych.
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 Część  z  nich  starała  się  pozyskać  informatorów  w  kręgach  kościelnych.
W  tym  czasie  administracja  prezydenta  Reagana  podjęła  strategiczną  decyzję  o
udzieleniu  szerokiego  wsparcia  finansowego  i  politycznego  opozycji.  Zarówno
ówczesny szef CIA William Casey, jak i wyznaczony do kontaktów z Watykanem
gen.  Vernon  Walters  byli  katolikami,  co  znacznie  ułatwiło  nawiązanie  bliskich
stosunków z Watykanem.                                                                                
Od  1981  r.  Amerykanie  informowali  papieża  o  ruchach  wojsk  Układu
Warszawskiego  wokół  granic  Polski  i  dostarczali  mu  bieżących  informacji
wywiadowczych.  Szerokim  strumieniem  popłynęły  też  fundusze  na  działalność
opozycyjną i związkową.
W wydanej w 1994 r. książce "Vic-tory czyli zwycięstwo" amerykański dziennikarz
Peter Schweizer podaje, że w kwietniu 1981 r. Casey spotkał się w Tel Awiwie z
szefem  wywiadu  izraelskiego  gen.  Icchakiem  Hofi.  Chodziło  o  wykorzystanie
kanałów  przerzutowych,  którymi  dysponował  Mosad  w  Europie  Środkowej,  dla
wspierania  "Solidarności".  Tworzyli  je  między  innymi  księża.
W pierwszej połowie lat 80. tajne operacje wywiadów NATO z udziałem Watykanu
wywołały reakcję  ze  strony ówczesnych władz  polskich.  O ile  w 1977 r.  Służba
Bezpieczeństwa miała 2760 tajnych współpracowników wśród księży i zakonników
(15 proc. ogólnego stanu) - z tego w kuriach diecezjalnych 119 TW, wśród księży-
wykładowców na KUL 24 TW, na ATK - 15, a w seminariach duchownych - 39, o
tyle pod koniec 1984 r. jako współpracownicy z kręgów kościelnych zarejestrowane
były 8334 osoby, w tym ponad 4 tysiące księży i zakonników! To był werbunek na
masową skalę.
Mitrochin w swej książce pisze np.,  że przed wizytą papieża w Polsce w 1983 r.
źródła  SB  w  Watykanie  informowały  swoich  mocodawców  o  treści
przygotowywanych  homilii  i  jego  stanie  zdrowia  -  czyli  musieli  to  być  wysoko
uplasowani informatorzy. 
Jednak nigdy nie dowiemy się, o kogo chodziło, bo kwitów nie ma.
Od 1962 r. każdemu klerykowi i księdzu SB zakładała TEOK, czyli teczkę ewidencji 
operacyjnej. W latach 1988-1999 wszystkie zostały zniszczone. W krakowskim IPN 
zachowała się tylko teczka TEOK założona na biskupa pomocniczego Jana 
Pietraszkę. 
                         Podobnie rzecz się ma z materiałami dotyczącymi kościelnych 
współpracowników Służby Bezpieczeństwa czy wcześniej UB. Zajmujący się w IPN 
Kościołem historyk Jan Żaryn powiedział w jednym z telewizyjnych wywiadów, że 
zidentyfikował zaledwie dziesięciu TW wśród księży. Tymczasem współpracowały 
tysiące!Episkopat Polski pod wpływem skandalu z ojcem Hejmo ogłosił ostatnio, że 
przyszedł czas, aby zmierzyć się z problemem informatorów SB w szeregach 
duchowieństwa.Jednak do lustracji tej nigdy nie dojdzie. Od lat wśród dziennikarzy i 
historyków krąży informacja, że w 1989 r. wszystkie teczki kościelnych kapusiów 
zostały przekazane biskupom i hierarchowie doskonale wiedzą, kto kablował, a kto 
nie. Casus dominikanina Hejmo to wypadek przy pracy prezesa Kieresa, 
nieprzyjemny bąk, o którym trzeba szybko zapomnieć. Kościół polski ma być czysty 
i nieskazitelny.

http://www.nie.com.pl/archiwum/13871
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                     SOLIDARNOŚĆ KOMUNA Z  KOŚCIOŁEM
 KANCLERZ  KUL
Poniżej  publikujemy tekst, który nie ukazał się w „Dzienniku 
Wschodnim” z  roku 2011.
Abp Józef Życiński  przez 13 lat (1977-90) służył komunistycznej bezpiece (SB) jako tzw.
osobowe źródło informacji – był zarejestrowany pod numerem 1263 przez Wydział IV KW
MO  w Częstochowie  jako  tajny  współpracownik  o pseudonimie  „Filozof”.  Wedle
zachowanych  dokumentów  (IPN  Ka  0026/1067)  ksiądz  Życiński  został  pozyskany  do
współpracy  przez  naczelnika  Wydziału  IV ppłk  Alojzego  Perliceusza,  a jego  kolejnymi
oficerami prowadzącymi byli: kpt. Stanisław Boczek (1978-1984) i por. Zbigniew Kalota
(od 1984).  Na spotkania  z nimi  TW „Filozof”  przybywał  m.in.  do  lokalu  kontaktowego
o kryptonimie „Wanda” (ul. Józefitów 15/7 w Krakowie). 

Nieboszczyk Życiński te i inne doskonale znane sobie fakty nie tylko publicznie w sposób
pokrętny  negował,  ale  także  uciekał  się  do  szeregu  perfidnych  manipulacji,  mających
osłonić  podobne  felery  biografii  innych  prominentnych  uczestników życia  publicznego.
Przykładem – przypadek prof. Jerzego Kłoczowskiego TW „Historyka”, na użytek którego
inicjował  abp  Życiński  całą  kampanię  antylustracyjną  rzucając  „fatwę”  na publicystę
Stanisława  Michalkiewicza.  Słowa  „kłamca”  i „łajdak”  są  tu  zaledwie  adekwatne.
Łajdactwem  nazywam  korzystanie  z nieprzeciętnej  inteligencji,  talentu  oratorskiego
i publicystycznego, który niewątpliwe posiadał, w celu dezinformowania opinii publicznej.
Gorsząca  aktywność  publicystyczna  Józefa  Życińskiego  na łamach  antypolskiej
i antykatolickiej  prasy  nie  licowała  z godnością  i powołaniem katolickiego  arcypasterza.
Np. w kontekście kampanii pro-aborcyjnej rozpętanej przez „Wyborczą” (przypadek Agaty
2008) zagadką pozostaje rzeczywisty stosunek zmarłego do Kościoła katolickiego.(....) 

Lublin. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. Stanisław Wilk (67 l.) w trakcie
specjalnej mszy świętej przeprosił za zachowanie Grzegorza Brauna (44 l.), reżysera, który
podczas  spotkania  ze  studentami  nazwał  nieżyjącego  abp.  Józefa  Życińskiego  (+63  l.)
"kłamcą i łajdakiem". No comment.
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BRACIA  RASIOWIE  TWORZĄ  RUCH KSIĘŻY  
PATRIOTÓW

Parę lat  temu nadzwyczaj ambitni  bracia Dariusz i  Ireneusz Rasiowie, rodem z jednego
nowohuckich osiedli, związali  się mocno z księdzem kardynałem Stanisławem Dziwiszem,
stając  się  jego  przybocznymi. Pierwszy  z  nich,  ksiądz,  uzyskał  awans  na  sekretarza
kardynalskiego,  drugi,  poseł  i  szef małopolskiej  Plaformy Obywatelskiej  (wcześniej  był
radnym  miejskim  z  ramienia  PiS),  dał  się  wykreować  na  łącznika  pomiędzy  kurią
krakowską a swoją obecną partią. Wykorzystując te relacje obaj bracia nie tylko budują na
nich  swoje  życiowe  kariery,  ale  i  przy  ich  pomocy  starają  się  wspólnie  powiązać
archidiecezję krakowską ze strukturami  PO. Taki mały, dość prymitywnie sklecany, sojusz
ołtarza  z  tronem, którego  efektami  są  wizyty  kandydatów  PO  w  czasie  kampanii
wyborczych  na  kardynalskich  salonach,  oczywiście  w  błyskach  fleszy,  oraz rekolekcje
organizowane dla posłów i senatorów, ale tylko dla swojego ugrupowania. Dlaczego tylko
dla PO? Niektórzy księża żartują, że widocznie bracia stosują tutaj ewangeliczną zasadę, iż
"nie  zdrowym,  ale  chorym  potrzeba  lekarza".   Księża  -  którzy  na  ogół  mają  już  dość
szarogęszenia się braci - żartują także, iż poseł Ireneusz Raś chciałby bardzo decydować o
ważniejszych nominacjach proboszczowskich w archidiecezji  krakowskiej,  a  jego starszy
brat ks. Dariusz, pragnie ustalać kolejność nazwisk na liście wyborczej małopolskiej PO.
Niby  to  żart,  ale  rzeczywiście  duchowni  pragnący  awansu  nisko  kłaniają  się  się  panu
posłowi,  a  młodzi  i  ambitni  aktywiści  partii  władzy starają się zaprzyjaźnić z księdzem
kapelanem. 

Do niedawna działalność braci Rasiów można było traktować z przymrużeniem oka. Jednak
niedawno stało się to poważną sprawą. Otóż poseł Raś przed wyborami samorządowymi
rozesłał  do  wszystkich  proboszczów  archidiecezji  krakowskiej  coś  w  rodzaju  listu
pasterskiego, zachęcającego ich do współpracy z jego partią. Zastosował przy tym chwyt
poniżej pasa, wypominając, ile który proboszcz dostał pieniędzy na odnowę kościoła. Jest to
metoda  prosta  jak  konstrukcja  cepa  -  będzie  popierał  PO,  to  dostaniesz  pieniądze  na
remonty i adaptacje, nie będziesz to nie dostaniesz. Nie wiem, czy bracia Rasiowie czytali
moją  książkę  "Księża  wobec  bezpieki".  Gdyby  jednak  uważnie  ją  przeczytali,  to
zauważyliby,  ze  powyższa metoda jest  kopią  postępowania  innej  partii  władzy,  Polskiej
Zjednoczonej  Partii  Robotniczej,  która  począwszy  od  lat  pięćdziesiątych  starała  się
utworzyć  ruch  tzw.  "księży-patriotów",  lojalnych  wobec  komunistycznych  struktur.  Nie
cofano sie przed szantażem i prowokacją, ale największe sukcesy odnoszoną jednak poprzez
przekupywanie duchownych, którym także obiecywano pieniądze na remonty i utrzymanie
kościołów czy  salek  katechetycznych.  Jak  mawiał  jeden  z  działaczy  komunistycznych,
większe efekty niż kij daje marchewka. 

 Platforma w Małopolsce ma niskie notowania, co wykazują kolejne wybory. Nie ma więc
wątpliwości, że ambitni bracia pójdą za ciosem. Ksiądz Dariusz Raś ma dostęp do wielu
poufnych spraw tak archidiecezji, jak i księży w niej pracujących. Ciekawe więc, co teraz
jego brat  wymyśli.  Może będzie jednak kij a nie marchewka. Trzeba to będzie uważnie
obserwować. A braciom kapłanom radzę, aby list Rasia  wrzucili do kosza. Nie takie rzeczy
nasza archidiecezja już przechodziła.

BLOG księdza Tadeusza  Isakowicza  Zalewskiego.
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              Uprawia  seks i cudzołoży  a potem  odprawia  mszę  
               i  daje  ludziom  komunię  brudnymi  rękami !

 Tylko w Polsce szacuje się, że 60% duchownych katolickich uprawia seks, z czego 10-
15 % ma dzieci, a 30 % jest orientacji homoseksualnej. 

Pytanie:  Na  spowiedzi  otrzymałam  pouczenie,  że  nie  mieszkając  z  chłopakiem,  a
współżyjąc, nie mogę otrzymać rozgrzeszenia. Otrzymałam pytanie czy jestem gotowa na
zerwanie  związku?  Odpowiedź  była  oczywista:  tak  -  postaram  się  ze  wszystkich  sił
zaprzestać współżycia i zerwać z grzechem.(...)   

Kościół uważa, że seks przed ślubem jest grzechem. Istnieją oczywiście racjonalne powody
takiego podejścia do sprawy, ale zwróćmy na początku uwagę, że dla wierzącego argument
„tak uczy Kościół” powinien być rozstrzygający. Kiedy bowiem uświadomimy sobie czym
Kościół jest, to jego autorytet w zupełności wystarcza…
Przejdźmy  do  konkretnych  argumentów.  Trzeba  sobie  uświadomić,  że  innym imieniem
miłości jest odpowiedzialność. Jeśli kocham, chcę szczęścia osoby kochanej i czuję się za
nią odpowiedzialny. Jeśli ze zbliżenia pocznie się dziecko, będzie to od obojga rodziców
wymagało zmiany życiowych planów: przyspieszenia decyzji o ślubie, przerwania nauki,
pospiesznego  poszukiwania  pracy,  mieszkania  itp.  Chłopak  może  od  tej  decyzji  uciec,
dziewczyna raczej nie. Nie jest miłością narażanie kochanej osoby na tego rodzaju trudności
tylko  dlatego,  że  pragnie  się  przyjemności  czy  rozładowania  napięcia.  To  raczej  wyraz
egoizmu...
Jak  już  napisano miłość  to  odpowiedzialność.  Może  się  zdarzyć,  że  poczniecie  dziecko
(stuprocentowe zabezpieczenia nie istnieją). Dojdziecie jednak do wniosku, że do siebie nie
pasujecie  (gorzej,  gdy  dojdzie  do  takiego  wniosku  tylko  chłopak).  Opowiadanie  przed
ślubem o dozgonnej miłości niewiele jest warte. Łatwo się z takich deklaracji wycofać.
 Jak będzie wyglądało w takiej sytuacji wychowywanie waszego dzieciaczka? Czy nie ma
ono prawa  do  bycia  wychowywanym przez  oboje  rodziców?  Co będzie  czuło,  jeśli  do
nikogo nie będzie mogło powiedzieć „tato”. 
                                                     
A jeśli, dla jego dobra, jednak się pobierzecie, to jak będzie się to wasze życie układało?
Czy  dacie  radę  męczyć  się  przez  całe  życie?  Czy  dziecko  będzie  szczęśliwe,  mając
zgorzkniałych rodziców? A nawet  jeśli  podejmiecie  decyzję  o  ślubie  z  radością,  to  kto
zagwarantuje,  że po kilku latach,  w momencie jakiegoś małżeńskiego kryzysu,  istnienie
tego małego człowieka nie stanie się powodem wyrzutów wobec partnera? Warto dla chwili
pospiesznej,  jakby  skradzionej  przyjemności,  narażać  tego  człowieczka  na  tego rodzaju
przykrości?

Innym imieniem miłości jest odpowiedzialność. Wydaje się, iż współżycie przed ślubem jest
wyrazem jej braku, gdyż naraża partnera na przeróżne przykrości, nawet jeśli do poczęcia
dziecka nie dojdzie.  Będzie nią,  w sytuacji rozstania się,  konieczność tłumaczenia przez
Twoją  dziewczynę  jej  nowemu  ukochanemu  tego,  dlaczego  nie  jest  dziewicą.  Dla
mężczyzny, wbrew pozorom, to jest ważne. Może dlatego, że podświadomie nie chce być
porównywany z poprzednikiem... Jeszcze gorzej, gdy któreś z was poczuje się porzucone.
Dziś być może deklarujecie, że w razie czego nie będziecie mieli do siebie żalu. Ale jeśli
decyzję o rozstaniu podejmuje tylko jedna strona, to drugą zawsze bardzo to boli. Łatwiej
będzie to znieść ze świadomością, że nie daliście sobie wszystkiego...
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Pokochała  (bogatego)  księdza. I twierdzi, że urodziła jego 
dziecko. 
Wiesława Dargiewicz (40 l.) z Oławy (woj. dolnośląskie) jest pewna, że gdyby jej 
ukochany ks. Waldemar Irek ( 55 l.) nie umarł nagle rok temu, zabezpieczyłby byt �
swemu synkowi. Teraz kobieta domaga się alimentów od wrocławskiej kurii. Pomaga
jej w tym detektyw Krzysztof Rutkowski (53 l.)

To nie był zwykły ksiądz. Przystojny, inteligentny i bardzo kulturalny... Waldemar Irek był
rektorem  Papieskiego  Wydziału  Teologicznego.  Mówiło  się,  że  ma  zostać  biskupem
pomocniczym archidiecezji wrocławskiej. Kiedy pewnego dnia zagadnął w kościele panią
Wiesławę  Dargiewicz  (40  l.),  poczuła  się  wyróżniona.  Dała  mu  swój  numer
telefonu.Zadzwonił jeszcze tego samego dnia. Spotkali się, potem zakochali w sobie. Ich
związek trwał osiem  lat,  a jego owocem jest mały Kubuś (3 l.).Zdaniem kobiety ksiądz
Waldemar  kochał  ją,  ale  bał  się  odejść  z  Kościoła.  Kiedy  rok  temu  nagle  zmarł,  pani
Wiesława  i  Kubuś  zostali  z  niczym...  Matka  postanowiła  walczyć  wtedy  o  ustalenie
ojcostwa synka. Zgłosiła się do kurii i poprosiła o zabezpieczenie majątku kapłana oraz jego
prywatnych rzeczy w celu wykonania badań DNA. - Powiedziano mi, że mogłam przyjść,
jak ksiądz żył, a teraz mogę iść do sądu - mówi kobieta. Tak też zrobiła. W styczniu tego
roku złożyła pozew o ustalenie ojcostwa. Nagle zaczęły przychodzić do niej zastraszające
SMS-y.  "Wiem,  że  właśnie  wróciłaś  i  zaświeciłaś  lampę" -  pisał  ktoś.  Potem ktoś  inny
dzwonił i żądał spotkań na osobności. Zaczęła się bać. Poprosiła więc o pomoc Krzysztofa
Rutkowskiego. -  Mamy podejrzenia, że te SMS-y pochodziły od ludzi Kościoła i rodziny
zmarłego - mówi nam detektyw. I dodał, że rychło wyjaśni tę sprawę. Krzysztof Rutkowski
zamierza też pomóc kobiecie w jej staraniach o pieniądze dla małego Kubusia.
Co na to kuria? - Zależy nam na wyjaśnieniu tej sprawy - mówi ks. Stanisław Jóźwiak,
rzecznik archidiecezji wrocławskiej. Zaznacza jednak, że domaganie się alimentów od kurii
jest w jego opinii bezpodstawne. 

- Jeżeli zostanie udowodnione ojcostwo zmarłego księdza, kwestia nabycia spadku zostanie
rozstrzygnięta pomiędzy matką dziecka oraz rodziną księdza. Kuria nie jest i  nie będzie
stroną w żadnym z postępowań w tej sprawie – stwierdza.                                            

Syn księdza odziedziczy majątek po ojcu
Prawda wyszła na jaw! Ksiądz profesor Waldemar Irek (†55 l.) jest biologicznym ojcem
Kubusia (4 l.) z Oławy (woj. dolnośląskie). Oficjalnie potwierdził to wczoraj sąd. Wraz z
uznaniem ojcostwa Kubusiowi należy się prawo do części majątku zmarłego duchownego.
A jest to naprawdę spora fortuna!
Elegancki dom w Oławie wart grubo ponad pół miliona, przynajmniej 10 tys. euro oszczęd-
ności, drogocenne antyki, książki i samochód – to majątek, który może przypaść synkowi
zmarłego przed rokiem księdza Irka. Teraz, gdy  sąd potwierdził ojcostwo księdza, Kubuś
będzie mógł wzbogacić się o ok. 2 mln zł. 
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– Moje dziecko dostaje teraz 170 zł miesięcznie od państwa. Mam nadzieję, że dostanie
to, co jego ojciec nam obiecał i co mojemu synkowi się należy – mówiła podczas 
rozmowy z Faktem Wiesława Dargiewicz (44 l.), która przez 8 lat związana była z 
duchownym. Kobieta utrzymywała, że między nią i księdzem Irkiem narodziło się 
wielkie uczucie, którego owocem jest Kubuś. http://www.fakt.pl   30.01.2014

                            CHWILÓWKA  czyli kaska.pl

Ksiądz Wojciech Gil wcześniej zachwycony był Dominikaną. 

Dopiero  po  wybuchu afery pedofilskiej  z  jego  udziałem przedstawił  ciemne strony
bycia  misjonarzem  -  problemy  z  gangami  narkotykowymi,  z  mafią... Wcześniej
wychwalał Dominikanę głównie za "piękne plaże i mnóstwo chętnych do uprawiania seksu
kobiet i małolatek".Fakt" odkrył, że 3 lata temu podczas szkolenia dla strażaków z Polski i
Dominikany  na  poligonie  w  Kościelcu  ksiądz  Wojciech  Gil  był  tłumaczem.  Jeden  ze
strażaków wspomina, że nikt nie mógł uwierzyć, że tłumaczy duchowny! Podobno ksiądz
bardzo  barwnie  opowiadał  o  Dominikanie...  używał  dość  wulgarnego  słownictwa,
zwłaszcza  jak  na  osobę  związaną  z  Kościołem.-  Piękne  plaże,  mnóstwo  chętnych  do
uprawiania seksu kobiet i małolatek. Laski same wchodzą do łóżka, można wyrwać każdą
dupę, a za 3–5 dolarów można natychmiast znaleźć prostytutkę – opowiadał Gil.Podobno
nikt nie mógł uwierzyć, że ten rubaszny, luzacki tłumacz jest księdzem! A jaki musiał być
szok,  gdy głośno zrobiło  się  o  aferze  pedofilskiej  z  udziałem polskich  duchownych na
Dominikanie...       se.pl  16.10.2013          

      Ksiądz  biznesmen zgwałcił i pobił parafiankę! Treść od 18 lat!
Fakt.pl  8  lipca  2013.

3 lata więzienia za brutalne pobicie i zgwałcenie swojej parafianki - to kara dla księdza
Krzysztofa J. (47 l.). 
 Wyrok wydał sąd w Częstochowie.  Tamtego dnia w  księdza Krzysztofa J., z parafii pw.
Najświętszej  Marii  Panny  Częstochowskiej,  wstąpił  chyba  diabeł.  We  wrześniu  2006  r.
przyszła do niego na plebanię Sylwia K. (w dniu gwałtu miała zaledwie 20 l.).  Chciała
omówić  detale  wyjazdu z  grupą  młodzieży,  organizowany  przez  parafię.  Tymczasem
ksiądz...  napadł  na  nią,  pobił  a  potem  zgwałcił.  Zmaltretowana  kobieta nie  dała  się
zastraszyć i poszła na policję (….)   Na nic się zdały kolejne zapewnienia o niewinności.
Sąd Rejonowy w Częstochowie nie dał im wiary i skazał księdza Krzysztofa J. (47 l.) na 3
lata więzienia za brutalne pobicie i zgwałcenie swojej parafianki.
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Współżył z kobietami
W 2007 r. rozpoczął się proces proboszcza. - Krzysztof J. pobił swoją ofiarę, powodując u
niej rozległe stłuczenia głowy i okolicy lędźwiowej. Przemocą doprowadził do obcowania
płciowego - zarzucił mu prokurator. Ksiądz nie przyznawał się do winy, w śledztwie jednak
nie  ukrywał,  że  współżył  z  kobietami.  Także  z  pokrzywdzoną  Sylwią  K.  Twierdził,  że
kobieta zakochała się w nim i  poszła na policję z zemsty po tym, jak stanowczo z nią
zerwał. Kiedyś byli ze sobą, poznali się na oazie. - To kobieta chciała od niego odejść, bo
poznała  kogoś  i  planowała  ułożyć  sobie  życie.  Ksiądz  nie  chciał  się  z  tym pogodzić  -
mówili wtedy śledczy.
Wiadomości › Polska › Kościół    www.onet.pl   7 lut 12 07:17

Pobicie podczas kolędy? "Ksiądz wybił mi 2 zęby" 
Co się stało w domu pana Franciszka? - pyta "Fakt". 58-letni Franciszek Borecki z Kaczoro-
wa (woj. dolnośląskie) twierdzi, że podczas wizyty duszpasterskiej ksiądz wybił mu dwa
zęby. Mężczyzna relacjonuje, że "ksiądz już od progu" zaczął obrażać go i jego rodzinę. -
Groził nam ekskomuniką i mówił, że skreśli nas z listy parafian. A na odchodne, w progu
uderzył mnie pięścią w twarz. Dwa zęby mi wybił! - opowiada.
Gazeta pisze, że były to pierwsze odwiedziny u rodziny pana Franciszka. Duszpastarz miał
oburzać się, że mężczyzna żyje z konkubiną bez ślubu.

– A potem siadł na córkę. Zaczął krzyczeć na nią, że ma nieślubne dziecko. Asia po-
wiedziała, że Kuba jest ochrzczony i że do kościoła chodzi, ale ksiądz powiedział, że
to bezbożne dziecko – dodaje. Według relacji mężczyzny, ksiądz na odchodnym po-
wiedział, że za rok chyba nie będzie miał po co tu przychodzić, a potem jego pięść 

– Byłem w szoku. Poczułem w ustach smak krwi i po chwili wyplułem dwa zęby –
opowiada. Jak donosi "Fakt", ksiądz nie chciał rozmawiać na temat tego, co się stało.
Mężczyzna zgłosił pobicie na policję.                                                 Autor: TSz,
Źródło: Fakt
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Ksiądz uderzył dziecko podczas mszy? Wcześniej miał uderzyć 
dziewczynkę! A  co na to  hierarchia?  NIC 
Data dodania: 2014-02-17 

Parafianie w Obrzycku buntują się przeciwko proboszczowi. Wszystko dlatego, że ksiądz 
miał uderzyć dziecko podczas mszy. Sprawa Kuby, który miał dostać w twarz od księdza po
tym, jak upuścił komunię, nie jest jeszcze wyjaśniona. Tymczasem portal NaszeMiasto.pl 
dotarł do świadka, który twierdzi, że to nie był pierwszy przypadek przemocy. 
Jak wynika z ustaleń dziennikarzy portalu 
Szamotuły.NaszeMiasto.pl, ksiądz z Obrzycka nie po raz pierwszy miał uderzyć dziecko 
podczas mszy. 
Dziennikarze dotarli do dziewczyny, której siostra również miała zostać w ten sposób 
skarcona przez księdza z Obrzycka.

Z ostatniej chwili: 
Obrzycko: Ksiądz uderzył dziecko? Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie
– To było podczas spowiedzi. Ksiądz wchodził do kościoła, a moja siostra odwróciła się do
mnie, żeby podać mi karteczkę i została uderzona przez księdza otwartą dłonią w twarz. Nic
z  tym  wtedy  nie  zrobiłyśmy.  Było  minęło  –  wspomina  dziewczyna.  
W niedzielę przed kościołem w Obrzycku parafianie protestowali, domagając się odwołania
proboszcza  Józefa  Mikołajczyka.  To  on  miał  uderzył  10-letniego Kubę  podczas  mszy.  
Organizatorzy protestu zebrali ponad tysiąc podpisów popierających odwołanie księdza.  
Ksiądz  odmawia  komentowania  sprawy.  W  niedzielę  z  ambony  wygłosił  jednak
oświadczenie,  w  którym  kategorycznie  zaprzeczył  doniesieniom  mediów.  Zagroził  też
wyciągnięciem  konsekwencji  prawnych  wobec  osób,  które  nagłaśniają  sprawę.  
Sprawa jest  sprawdzana przez policję  po tym,  jak rodzice  10-letniego Kuby zgłosili  na
policję, że ich syn został uderzony przez księdza podczas mszy. 

W  ponad  80%  przypadków  powodem  porzucenia  sutanny  są  strach  przed
samotnością,  miłość  do  kobiety  i  chęć  posiadania  potomstwa.

Dziesiątki byłych księży, dawnych proboszczów, wikariuszy i zakonników żyją wśród nas.
Porzucili  sutanny  i  habity,  choć  większość  nie  straciła  wiary.  Tylko  niektórzy  stali  się
niewierzący 10-12%. Czy wszyscy minęli się z powołaniem? Często nadal mają w sobie�
coś z księdza. Wyróżniają się sposobem mówienia, jakąś większą łagodnością i pokorą w
podejściu do ludzi, czasem stylem ubierania się. Bardzo rzadko się zdarza, że odchodząc ze
stanu  kapłańskiego,  zupełnie  się  zmieniają.  Tak  było  w  przypadku  krakowskiego
dominikanina,  ujmującej  męską  urodą  gwiazdy  programów  kościelnych  krakowskiej
telewizji  z  końca  lat  90.,  o.  Jacka  Gałuszki,  który  oddalając  się  stopniowo  od  życia
kapłańskiego i zmieniając środowisko, zmieniał też radykalnie swój wygląd, aż upodobnił
się  do  nowych  przyjaciół,  by  w  końcu  ufarbować  włosy  ŕ  la  Michał  Wiśniewski.

W świeckim życiu eksom, jak nazywają ich byli koledzy, różnie się układa. Umieli być 
księżmi, mieli skończoną teologię, ale jako świeccy stali się ludźmi bez zawodu. Wielu z 
tych, którzy idą do wyższych seminariów duchownych, nie poradziłoby sobie na medycynie
czy politechnice. Ale bywa i odwrotnie.  Są też takie sytuacje  mówi rektor jednego z 
seminariów  kiedy ktoś zdobył bardzo solidne, konkretne wykształcenie, doktorat na 
prestiżowej zagranicznej uczelni za pieniądze zakonu, a potem adieu, dziękuję bardzo.
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Większość  jednak  stanowią  zwyczajni  księża,  którzy  poza  odprawianiem  mszy,
spowiadaniem i nauczaniem religii nic nie umieją. Połowa z nich musi zaczynać od zera, a
jednocześnie nie może liczyć na pomoc Kościoła.
Wkrótce po kryzysie kapłańskim najczęściej przeżywają kryzys braku środków do życia.
Nierzadko za  zgodą biskupa  wracają  do kapłaństwa.  Aby dać  im czas  na  przemyślenie
decyzji, Watykan za obecnego pontyfikatu zalecił wydawanie młodszym księżom dyspensy
od kapłaństwa dopiero po 10 latach.
 Materialnie  powiodło  się  tylko  co  trzeciemu  eksksiędzu   mówi  prof.  Józef  Baniak,
socjolog, który badał to środowisko. Udało się tym, którzy dłużej byli księżmi i zdołali się
zabezpieczyć, kupując zawczasu mieszkania,  meble, samochód,  odkładając coś na konto
………….

Dlaczego odchodzą?
W ponad  80% przypadków powodem porzucenia  sutanny  są  strach  przed  samotnością,
miłość  do  kobiety  i  chęć  posiadania  potomstwa.Seminarzystów  przestrzega  się  przed
zafascynowaniem kobiecością. Mówi się im: na spacer chodźcie dwójkami, uważajcie na
wakacjach. Ale nie mówi się im wprost,  że w kapłaństwie czeka ich samotność.  Ks.  dr
Grzegorz Ryś, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej i autor książki Celibat, dochodzi
do wniosku,  że  między  życiem seminaryjnym a  późniejszą  egzystencją  księdza  nie  ma
żadnego  podobieństwa.  Znany  z  ewangelicznego  radykalizmu  zmarły  niedawno   o.
Stanisław  Musiał  (SJ),  zresztą  obrońca  celibatu,  nazwał  seminaria  izolowanymi  od
prawdziwego życia hodowlami brojlerów.
Tymczasem kobieta, seks, miłość i małżeństwo to najczęstsze tematy, o których szepcze się
w seminarium. Trzeba jednak uważać, bo podejrzenia o kontakty kleryków z dziewczynami
są od razu utożsamiane z brakiem powołania. Na pytanie, czy to prawda, że w seminariach
diecezjalnych,  a  zwłaszcza  zakonnych  kleryków  uczy  się  niedostrzegania  kobiety,
socjolodzy badający ten temat zgodnie odpowiadają: jak najbardziej! 
Nie żeby wypowiadano się przeciwko. Ale wystarczy, że tam nie mówi się nic pozytywnego
o kobiecie, o małżeństwie, o miłości ani nie wspomina głębiej o celibacie. Tematy tabu. To 
czysta iluzja, że w osobowości chłopca będzie pustka. Czym ją sobie zapełni, z jakich 
źródeł będzie czerpał wiedzę o kobiecie, o miłości, o seksie, to jego sprawa. Pojawia się 
problem, w jaki sposób młody człowiek panuje nad swoją seksualnością, emocjonalnością. 
Co najmniej połowa alumnów opuszcza seminaria przed otrzymaniem święceń kapłańskich.
Fragment rozmowy w trakcie zbierania materiałów do tego tekstu. 55-letni proboszcz z 
diecezji kieleckiej:  Pan to ma dobrze: udane dzieci, wnuki. Ja wracam do pustego domu.  
Ksiądz przecież ma wokół ludzi, swój obowiązek.  To mają wszyscy!  brzmi odpowiedź.
Potem żenią się z żonami
Porzucający kapłaństwo zazwyczaj nie odeszli od religii, choć stali się katolikami drugiej 
kategorii. W Polsce tylko 9% otrzymało dyspensę i odzyskało prawo uczestniczenia w 
sakramentach. Mogli potem  cytując słowa piosenki Agnieszki Osieckiej  ożenić się z 
żonami tj. zawrzeć ślub kościelny. Udało się głównie tym, za którymi wstawił się ich 
biskup. 

Większość tych, którzy rozstawali się z sutannami w latach 50. i 60., piastuje już wnuki i 
prawnuki, ale wciąż czeka na odpowiedź ze Stolicy Apostolskiej przywracającą im możność
przystępowania do sakramentów. 
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  U schyłku życia to wykluczenie ze wspólnoty odczuwam szczególnie dotkliwie  zwierza
się siwobrody eks, patriarcha bardzo licznego rodu. Nie byłoby tej rozgałęzionej rodziny,
gdyby nie jego dramatyczna decyzja sprzed pół wieku.

Dotychczas Kościół zachowywał się trochę tak, jakby tych wszystkich byłych kapłanów nie
było  mówi włoski publicysta katolicki i jeden z biografów papieża, Luigi Accattoli.  Na
zewnątrz obowiązuje w Kościele niepisany zakaz mówienia o problemie. Dawni koledzy
eksów przechodzą na ich widok na drugą stronę ulicy. Oni sami starają się, aby na temat ich
decyzji o zrzuceniu sutanny było jak najciszej. Z reguły zero wywiadów, a gdy tylko mogą,
zmieniają  miejsce  zamieszkania.  Ci,  którzy  zgodzili  się  rozmawiać  o  swojej  drodze�
odejścia, na ogół czynili to anonimowo.

Według ocen rozmaitych stowarzyszeń żonatych eksksięży, w latach 1965-1990 na całym
świecie porzuciło sutannę 100 tys. duchownych. Oznacza to, że co piąty odszedł ze stanu
kapłańskiego.  We  Włoszech  w  ciągu  dwudziestolecia  1970-1989,  według  danych
publikowanych przez Stowarzyszenie Żonatych Księży Vocatio, z księżowania zrezygnował
niemal co trzeci, który w tym czasie przyjmował święcenia. Accattoli uważa, że te dane są
mocno wyolbrzymione, ale nie sposób ich skonfrontować z oficjalnymi, takich bowiem po
prostu nie ma.
W Polsce  Episkopat  też  nie  ogłasza  takich  danych.  Socjolodzy  oceniają,  że  w  latach
powojennych u nas zrzuciła sutanny co najmniej połowa tej liczby księży, która pracuje
obecnie  we  wszystkich  diecezjach.  Pierwsza  fala  wystąpień  miała  miejsce  po  Soborze
Watykańskim II. Teraz dynamika odejść z kapłaństwa ponownie wzrasta. Polska jest jednym
z niewielu krajów, gdzie prowadzi się na ten temat w pełni naukowe badania socjologiczne.
Robi to od kilkunastu lat prof.  Józef Baniak z Wydziału Teologii UAM w Poznaniu. W
naszym kraju kłopoty z zaakceptowaniem samotności w życiu miało cztery piąte księży,
którzy przestali nimi być i powrócili do stanu świeckiego (patrz: tabelka). Trwałe więzi z
kobietami  i  łamanie  ślubu  czystości  seksualnej  prof.  Baniak  wymienia  jako  przyczynę
rezygnacji  ze  stanu  duchownego  84,5%  księży  diecezjalnych  i  78%  księży  zakonnych
spośród 287 byłych duchownych, którzy odpowiedzieli na jego ankietę. Jej wyniki omawia
w książce Rezygnacja z kapłaństwa i wybór życia małżeńsko-rodzinnego przez księży�
rzymskokatolickich w Polsce. Kobieta zawsze występuje obok innych motywów odejścia
wskazanych przez ekskapłanów.

Ksiądz też facet
Kodeks prawa kościelnego wymaga, aby kapłan był mężczyzną stuprocentowym. Młody
chłopak wstępujący do seminarium nie może jednak podjąć dojrzałej decyzji o celibacie.
Jak  wynika  z  badań  seksuologa,  prof.  Lwa-Starowicza,  bardzo  wcześnie  zawierane
małżeństwa  nie  są  na  ogół  trwałe.  Podobnie  decyzje  o  wyborze  drogi  kapłaństwa
celibatycznego.  Najczęściej  rezygnują młodzi  księża,  po 5-10 latach stażu kapłańskiego.
Druga grupa ryzyka to proboszczowie zaawansowani zawodowo i wiekiem. Odzywa się u
nich  instynkt  rodzinny  i  ojcowski.  Jeśli  młody  ksiądz,  kleryk  zaczyna  się  interesować
kobietą albo odnawia swe zainteresowanie nią, to raczej dochodzi do głosu emocjonalność,
potrzeba seksu. W tym drugim przypadku jeśli  ksiądz zaczyna zbyt dotkliwie odczuwać
samotność  i  pustkę,  chciałby  mieć  kogoś  przy  sobie  i  coś  po  sobie  zostawić.

Tylko płakać
Adam młody ksiądz idealista, 26 lat, na pierwszej parafii  chodzi po kolędzie w jednej z 
najbiedniejszych dzielnic dużego miasta na Pomorzu. Styka się z ludzką nędzą i 
bezradnością, rozdaje część pieniędzy z kopert z ofiarami zebranych u zamożniejszych 
parafian.                                                44.



 Na tym tle dochodzi do konfliktu z proboszczem, który krzyczy na niego:  Rozdawać 
możesz ze swojego, a nie z tego, co się proboszczowi należy!

W pewnym domu znajduje miłą atmosferę, zaczyna tych ludzi częściej odwiedzać. Mają 19-
letnią córkę,  pojawia się miłość.  Jej owocem jest  ciąża. Adam jest  uczciwy, odchodzi z
kapłaństwa.  Ma 27  lat,  żadnych znajomości  i  żadnego zawodu przydatnego w świecie.
Dowiaduje się, że w Belgii eksksięża mają prawo uczyć religii w szkołach i w ten sposób
mogą być przydatni wspólnocie. Próbuje wyprosić u biskupa misję kanoniczną do nauki
religii  w szkole.  W kurii  uprzedzają  go  od razu:  jeszcze  się  nie  zdarzyło,  żeby biskup
eksowi załatwił posadę katechety. Próbuje handlować na targu proszkiem do prania. Żona
zaczyna mieć pretensje. Zakochała się w mężczyźnie zadbanym, z kasą, atrakcyjnym i w
dobrej formie. A tu nagle dziecko, bezrobotny, roztrzęsiony mąż i głód w domu. Z kolei
rodzice są oburzeni na synową, że wyciągnęła syna z kapłaństwa, a na niego, że przestał być
księdzem.

Były ksiądz idzie więc do biskupa i prosi, aby przyjął go z powrotem. Zostaje wysłany na
rok do miejsca odległego o 700 km od tego, gdzie mieszka żona. Zwierza się:  Marzę tylko
o tym, aby gdy zostanę proboszczem, ściągnąć żonę z dzieckiem jako moją kuzynkę, która
owdowiała.  W  końcu  nie  zrobię  nic  gorszego  niż  mój  dawny  proboszcz.
 Dostąpiliśmy wielkiej  łaski Bożej  mówi Kazimierz Szelest  z  Bielska.  Żona po dwóch
nieudanych próbach zapłodnienia  in  vitro  i  po  tym,  jak  lekarze  orzekli,  że  sprawa  jest
beznadziejna, zaszła w ciążę w sposób całkowicie naturalny. Synkowi  ma już 10 miesięcy
nadali biblijne imię Samuel.
Budują  dom  na  terenie  parafii,  w  której  przez  12  lat  był  wikariuszem.   Nie  mam
kompleksów  mówi  o  sobie.  Odchodząc,  kierował  się  poczuciem odpowiedzialności  za
przyszłą rodzinę.  Najpierw załatwił  sobie pracę w firmie komputerowej,  co dla dobrego
informatyka nie było takie trudne.
Dopiero uczą się życia

Józef Streżyński, 50-latek, był dobrym księdzem i cenionym kaznodzieją. Po 13 latach od
wystąpienia z kapłaństwa ma żonę i dwie córeczki, mieszka w Podkowie Leśnej. Dawni
koledzy,  z  czasów  gdy  był  wikariuszem  u  św.  Stanisława  na  Żoliborzu,  pomogli  mu
wystartować  w świeckim życiu,  ale  musiał  się  nauczyć  nowego zawodu,  dostał  posadę
urzędnika w księgowości. Później stypendium w Fundacji Batorego, dzięki któremu zdobył
zawód terapeuty leczącego uzależnienia od alkoholu. Od kilku lat powoli rozkręca się z jego
inicjatywy  Stowarzyszenie  Żonatych  Księży  i  ich  Rodzin,  jedna  z  dwóch  tego  typu
organizacji  samopomocowych  w  Polsce,  a  pan  Józef  prowadzi  jej  portal  internetowy
www.prezbiter.pl.
Największym problemem dla pana Józefa było nie urządzenie się w świeckim życiu, lecz to,
jak  sobie  poradzić  z  poczuciem odpowiedzialności  za  wiernych,  których  pozostawił  w
parafii.  Nie  ma  jeszcze  dyspensy,  ale  podkreśla:   Będąc  świadomym  chrześcijaninem,
człowiek dba  przede wszystkim o swój  stosunek do Boga i  pewne uregulowania  są  na
drugimmiejscu.

Kredyt na proboszcza
Ksiądz  ma  łatwiejszy  dostęp  do  kredytów  bankowych.  To  uratowało  Tomasza.   Moje
wystąpienie z profesji księdza  jak z przekąsem mówi o swym powołaniu  było tragedią dla
rodziców. To chyba oni głównie mieli powołanie, zwłaszcza mama, a ja nie chciałem jej
zawieść. Dla mamy dzień moich święceń kapłańskich przed 12 laty był najszczęśliwszym
dniem w życiu. 
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Gdy  po  dwóch  miesiącach  od  złożenia  podania  o  zwolnienie  mnie  z  obowiązków
potwierdziłem decyzję biskupowi, dawni koledzy odwrócili się ode mnie, ale nie bardzo
mnie to obeszło.
Dziś Tomasz jest właścicielem nieźle prosperującej gospody w Wielkopolsce. Założył ją
głównie  dzięki  pożyczce  w  jednym  z  banków,  którą  wynegocjował  w  ostatniej  chwili
jeszcze  jako  proboszcz,  a  zatem  klient  o  wystarczającej  zdolności  kredytowej.

 Dwa lata, które poświęciłem na budowę zajazdu i rozkręcanie interesu, to była prawdziwa
szkoła życia  zwierza się, gdy rozmawiamy w kantorku za barem.  Jako proboszcz zamożnej
parafii  żyłem sobie  jak  u  Pana  Boga  za  piecem i  nie  miałem pojęcia  o  prawdziwych
problemach materialnych, z jakimi w tym kraju borykają się ludzie  mówi 40-latek, który w
czarnym golfie  i  okularach  wciąż  jakoś  wygląda  na  księdza.  O bezpośrednim motywie
zrzucenia sutanny nie chce mówić, ale wiele tłumaczy zdjęcie ładnej brunetki z dwojgiem
przedszkolaków  stojące  na  biurku  obok  monitora  najnowszej  generacji.
Interesująco brzmią konkluzje, jakie wyciąga prof. Baniak ze swoich badań na ten temat.
Troska  o  dostatni  byt  rodzin,  a  nierzadko  walka  z  licznymi  trudnościami  codziennymi
wyjaśnia uczony  radykalnie zmieniły nastawienie żonatych księży do problemów życia
ludzkiego, których nie dostrzegali i nie rozumieli w okresie kapłaństwa.

Żona dla księdza

Czy każda kobieta nadaje się na żonę księdza?  To nieco żartobliwie sformułowane pytanie
odpowiada prof. Baniak  całkiem poważnie zadają sobie w Kościołach greckokatolickim,
prawosławnym, antiochijskim i innych obrządku wschodniego. W Kościele prawosławnym
kleryk,  zanim zostanie wyświęcony na kapłana,  wpierw musi  przedstawić do akceptacji
władzy kościelnej kandydatkę na żonę i wziąć ślub. Dziewczyna musi mieć odpowiednie
predyspozycje religijne, moralne i społeczne. Czy będzie w stanie zrozumieć, że ksiądz to
nie jest zwykły zawód, lecz również ważna misja kościelna, często wymagająca wielkich
poświęceń  dla  dobra  Kościoła?  Czy  kobieta,  żona  potrafi  dzielić  się  swoim  mężem  z
Kościołem  i  być  mu  pomocna  w  jego  codziennej  pracy  dla  wiernych  w  parafii?
W Kościele katolickim, gdzie część księży ma stałe, dyskretne towarzyszki życia, to pytanie
też nie jest wyłącznie żartem. Chyba że młody ksiądz, pragnąc uniknąć odpowiedzialności,
wzorem niektórych świeckich motyli fruwa z kwiatka na kwiatek, jeśli zaś wpadnie, płaci
po cichu jakieś alimenty, ale nie stwarza problemów przełożonym.

Jak poznają kobiety?
Prof. Józef Baniak w rozmowach z 500 byłymi księżmi badał okoliczności, w jakich poznali
przyszłe żony, konkubiny czy kochanki. 

 Brzmi to jak paradoks mówi socjolog  ale najczęściej były to pobożne kobiety spotkane w
środowisku parafialnym. Pobożne, czyli takie, które utrzymywały stały kontakt z parafią,
chodziły na  nabożeństwa  tam,  gdzie  był  ksiądz.  Najczęściej  kobiety te  rozumiały sens
misji,  filozofię  Kościoła.  Były  przygotowane  na  to,  że  mąż  ksiądz  nie  jest  zwykłym
mężczyzną,  który  odsiedzi  osiem godzin  w  biurze,  a  potem  bierze  gazetę  albo  ogląda
telewizję,  kapłaństwo bowiem to służba.Sutanna duchownego często prowokuje  kobiety,
choć  wydawałoby  się,  że  ksiądz  to  niedostępny  dla  nich  mężczyzna  o  duchowym
autorytecie. Wiele kobiet związanych z księżmi odpowiadało w ankietach, że gdyby nie to,
że mąż, przyjaciel czy kochanek był księdzem, nigdy by kogoś tak wspaniałego nie poznały.
Księża   wyjaśniają  kobiety  byłych  księży   są  mężczyznami  bardzo  wrażliwymi.
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Ale często też niestabilnymi emocjonalnie. Kapłan ma kontakt z różnymi kobietami. Gdy
księdzu nieprzywiązującemu wagi do celibatu przyjdzie być z tą jedną jedyną, zdarzają się
kłopoty. Dotąd był ciągle adorowany przez liczne wielbicielki w parafii i w szkole, a teraz
on  musi  adorować  kobietę.  To  trudne  zadanie  dla  księdza  męża.
Ale gdy to nie oni, lecz one wybierają księży na małżonków, małżeństwa są stabilniejsze. Z
drugiej  strony,  naiwność  i  niedoświadczenie  wielu  księży  w  stosunkach  z  kobietami
sprawiają, że dość często pakują się w sytuacje nie do pozazdroszczenia. Niektórzy żałują,
że dali się uwieść kobiecie. Sami liczyli raczej na mały romans, a ona chciała wszystkiego,
czyli małżeństwa i rodziny z księdzem.

O mądrym biskupie i poczciwym księdzu

 Prawdziwie  mądrego  biskupa  poznaje  się  po  dwóch  cechach:  potrafi  swoim  księżom
wysoko stawiać poprzeczkę, a jednocześnie okazać wyrozumiałość, gdy ludzkie słabości
proboszcz  okupuje  oddaniem  Kościołowi  i  wiernym   powiedział  mi  pewien  stary
dominikanin, który znaczną część życia spędził jako misjonarz na dalekich kontynentach.
Niedawno  zmarł  w  jednej  z  podgórskich  parafii  na  południu  Polski  ukochany  przez
miejscowych proboszcz. Na pogrzebie ludzie płakali, były ogromne tłumy z kilku parafii i
gromadka kuzynów księdza, czyli troje jego dzieci i wnuki. Wszyscy wiedzieli, że ksiądz
miał  żonę,  czyli  gosposię,  i  progeniturę.  Ale  obronili  proboszcza,  gdy  nad  jego  głową
dwukrotnie zbierały się chmury. Swemu biskupowi podobno wyznał krótko przed śmiercią: 
 Byłem zawsze wiernym synem Kościoła, ale nie była mi dana heroiczna cnota celibatu.
Ludzie na wsi zawsze wiedzą, co się dzieje na plebanii. I akceptują, jeśli mają porządnego,
ludzkiego księdza komentuje ten przypadek o. Wacław Oszajca, poeta i redaktor naczelny
jezuickiego Przeglądu Powszechnego.

Hierarchia pod obstrzałem

Historia księdza Mirka i siostry Anastazji nie odbiega od wielu podobnych, ale inny jest
finał. On wikariusz, ona siostra zakonna posługująca w kościele. Jeździli jego samochodem
załatwiać różne sprawy urzędowe i zakupy. Zaczęli się spotykać. Przebierała się w świeckie
ciuchy, chodzili na spacery w góry, trzymając się za ręce. Ona odchodzi tuż przed ślubami
wieczystymi,  on  porzuca  kapłaństwo.  Na  próżno  czekają  na  watykańskie  zwolnienie  z
celibatu,  aby  móc  wziąć  ślub  sakramentalny.  Epilog   zgłaszają  się  do  Kościoła
polskokatolickiego, którego kapłan udziela im ślubu. Podanie do Polskiego Narodowego
Kościoła Katolickiego w USA zostaje przyjęte i on dostaje parafię w Pensylwanii, ściąga
żonę.  Kontrakt  jest  jednak  tylko  na  trzy  lata  i  nie  wiadomo,  co  będzie  dalej.
Sporo  katolickich  księży  i  zakonnic  odeszło  w  ten  sposób  do  różnych  niekatolickich
wspólnot wyznaniowych, głównie protestanckich. Porzucenie sutanny, a niekiedy i Kościoła
katolickiego,  bywa  nie  tylko  następstwem  zatargu  ze  zwierzchnikami  na  tle
nieprzestrzegania  celibatu,  które  często  prowadzi  do  kryzysu  w całej  postawie  księdza.
Na drugim miejscu wśród przyczyn odchodzenia od kapłaństwa znajduje się kryzys wiary i
religijności  księży,  nierzadko wynikający  z  rozczarowania  środowiskiem kapłańskim,  w
którym pracują,  praktyką Kościoła lub negatywną samooceną własnej roli kapłańskiej w
Kościele i społeczeństwie. 
Ponad połowa badanych księży diecezjalnych oraz ponad jedna trzecia zakonnych  pisze
prof. Baniak w swej książce  główny powód własnej rezygnacji z kapłaństwa dostrzegała w
braku powołania. Inne przyczyny to ich osobiste nastawienie do roli i autorytetu księdza w
Kościele  i  społeczeństwie  oraz  ich  punkt  widzenia  na  miejsce  i  pozycję  Kościoła  w
państwie i w innych strukturach społecznych. 
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Pod wpływem nasilającej się fali krytyki ze strony katolików świeckich kapłani ci  
podkreśla autor Rezygnacji z kapłaństwa powątpiewali we własne pośrednictwo religijno-�
duchowe między Bogiem a ludźmi.

Eksksięża  krytykowali  również  obowiązujący  w  polskim Kościele  zbyt  konserwatywny
model  kapłana.  Ks.  prof.  Janusz  Mariański,  czołowy  socjolog  KUL,  który  prowadził
gruntowne badania wśród polskich proboszczów, doszedł do wniosku, że swoista patologia
władzy w Kościele nie daje księżom szansy wyrażania w stosunkach z hierarchią swego
punktu  widzenia,  co  staje  się  źródłem  konfliktu  i  załamań  psychicznych  księży.  W
niektórych przypadkach konflikty takie zniechęcają  ich do pozostawania w kapłaństwie.

Byłem szczęśliwym księdzem

 Proszę nie zwracać się do mnie per ksiądz, bo już nim nie jestem. Nie jestem już także
katolikiem, to Jezus sam wyprowadził mnie z Kościoła katolickiego  mówi z przejęciem
Sławek Tomaszewski. Wrażliwy 40-latek z entuzjazmem neofity głosi zalety i wyjątkowość
jednego z małych Kościołów protestanckich. Zetknął się z nim rok temu na Ukrainie, gdzie
po 12 latach pełnienia funkcji wikariusza w różnych parafiach archidiecezji warszawskiej
wysłano  go,  by  objął  probostwo.  Zanim  osiem  miesięcy  temu  wystąpił  z  Kościoła
katolickiego, nawarstwiały się różne negatywne w jego odczuciu doświadczenia. Nie chce o
nich mówić. Z półsłówek tylko można wywnioskować, że chodziło mu o odchodzenie od
prawdy biblijnej i nadmierne przywiązanie niektórych księży do wartości materialnych. Na
tle  tego,  co  nazywa  nadmierną  teatralizacją  kultu  religijnego  w  Kościele  katolickim  i
zanikaniem  jego  sakralności,  urzekły  go,  jak  wyznaje,  protestancka  prostota  i
bezpośredniość. W badaniach prof. Baniaka negatywnie odbierało ową teatralizację 62,7%
byłych księży.Sławek mówi o sobie:  Byłem szczęśliwym księdzem. Od dziecka marzyłem,
żeby być księdzem. Pracowałem w archidiecezji warszawskiej, gdzie nawet starsi koledzy
są wciąż wikarymi, bo nie ma dla nich miejsc,  ale promieniałem w tej  pracy, choć jest
naprawdę  trudna:  bycie  w  każdej  chwili  do  dyspozycji  wiernych,  praca  z  dziećmi,  z
dorosłymi, w jednej chwili przenoszenie się z radosnej liturgii ślubu do nastroju pogrzebu. 
Przerzucany  z  parafii  do  parafii  znajdował  ujście  dla  temperamentu  w  kontaktach  z
zespołami muzyki rockowej w Jarocinie.  Wstrząsnęła mną wyznaje  sprawa abp. Paetza, ale
odpowiadano mi, że trzeba więcej się modlić i pościć.

Złamane tabu

Słowo zdrajcy   wypowiedziane  z  bólem przez  Pawła  VI  w stosunku do porzucających
masowo szeregi kapłańskie na przełomie lat 60. i 70., zaraz po Soborze Watykańskim II
wielu duchownych w Polsce uznaje wciąż za najwłaściwsze dla określenia postawy tych,
którzy czynią to dzisiaj. W zupełnie zmienionej rzeczywistości i na ogół z innych pobudek.
Chociaż  hierarchia  polskiego  Kościoła  nadal,  z  nielicznymi  wyjątkami,  zachowuje
milczenie,  tabu  zostało  przełamane.  Pierwsze  były  miesięcznik  jezuitów  Przegląd
Powszechny, krakowski Znak i Katolicka Agencja Informacyjna. Już cztery lata temu PP
opublikował artykuł prof. Baniaka, który stawiał w tytule pytanie: Dlaczego księża w Ks. 
Piotr Dzedzej w liście zatytułowanym Były ksiądz, jeszcze człowiek, który ukazał się w
maju br.  w Tygodniku Powszechnym, napisał:  Pod jednym z supermarketów zaczepił�
mnie człowiek żebrzący o parę groszy. Do 1998 r. był moim współbratem. List ks. Dzedzeja
wywołał gorącą dyskusję, udostępniono łamy byłym księżom, aby inni mogli zrozumieć ich
decyzje.                                                       48.



Jezuita, ks. Józef Augustyn, pisał gorzko: Brutalną nieraz izolacją byłych księży, zrywaniem
z nimi więzi, brakiem dobrego słowa dla ich żon i rodzin wymierzamy karę za nasze 
zawiedzione oczekiwania i zranione ambicje. Ilustracją do tych słów stały się listy eksów. 
Jeden z byłych księży pisał: Miałem kiedyś kolegów, ale żaden się do mnie nie odezwał, a 
inni księża pokazują mnie palcami.

W ostatnich  latach  było  sporo  głośnych  wystąpień.  Pewien  młody  salezjanin,  któremu
prezydent  miasta  dziewięć  lat  temu  wręczył  na  Balu  Królewskim  Krakowa  dyplom
Krakowianina  Roku  za  pracę  z  bezdomnymi  i  narkomanami,  pozostawał  ulubieńcem
wawelskiego  grodu,  dopóki  nie  rozeszła  się  wiadomość,  że  zakonnikowi  urodziło  się
dziecko. Prawdziwy wstrząs w krakowskiej opinii publicznej wywołało odejście ze stanu
duchownego ks. prof. Tadeusza Gadacza, który postanowił w 1998 r. zrzucić sutannę, aby
połączyć się oficjalnie z matką swego dziecka. Gadacz, wybitny moralista i filozof religii,
uczeń  o.  Tischnera, który stał na czele polskiej prowincji oo. pijarów, opuścił Papieską
Akademię Teologiczną w Krakowie i przeniósł się na uniwersytet do Warszawy. Z samych
profesorów,  którzy  w  jakimś  momencie  życia,  już  jako  dojrzali  mężczyźni,  porzucili
kapłaństwo  i  stali  się  z  powrotem  świeckimi,  można  by  ułożyć  sporą  listę.

Przed Gadaczem to samo uczynił w dość późnym wieku autorytet w dziedzinie biblistyki,
ks. prof. Marian Filipiak, który potem jako świecki przeszedł z Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego  na  lubelski  UMCS.  Ks.  prof.  Franciszek  Kampka,  wykładający  na  KUL
katolicką  naukę  społeczną,  również  po  rozstaniu  z  suknią  duchowną  przeniósł  się  na
świecką  uczelnię.  Na  liście  eksów  są  też  byli  biskupi  Kościoła  rzymskokatolickiego:
Maksymilian Rode i Tadeusz Majewski.
Klerykiem  w  Wyższym  Seminarium  Duchownym  oo.  Jezuitów  był  ambasador  RP  w
Hawanie, agent  SB Tomasz Turowski, absolwentem seminarium jest również były rzecznik
komendanta głównego policji, Paweł Biedziak. Im wszystkim ze względu na wykształcenie
i  pozycję  społeczną materialnie  powodzi  się  lub powodziło (niektórzy już  nie  żyją)  nie
gorzej,  lecz  lepiej  niż  wówczas  gdy  byli  księżmi.  Zachowali  też  wysoki  prestiż  w
środowisku. 
http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/bylem-ksiedzem

Dlaczego księża popełniają samobójstwo? 

Gdy  zwykły  człowiek  zaczyna  myśleć  o  samobójstwie,  często  ratunku  szuka  w
Kościele,  ale  gdzie  z  podobnym problemem powinien  udać  się  ksiądz?  Rosnąca
liczba samobójstw wśród polskich księży pokazuje, że o ratunek w takiej sytuacji
bardzo  trudno,  a  z  duchowieństwie  dzieje  się  coś  naprawdę  złego.  Jak  zwracają
uwagę  sami  księża,  szczególnie  źle  jest  w  diecezji  tarnowskiej.
Do ostatniej tragedii doszło tam 19 kwietnia. Ksiądz Wojciech, wikary w parafii św.
Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu, nie przyszedł na lekcję religii do szkoły, w
której uczył. Gdy jej dyrektorka zadzwoniła na plebanię, dowiedziała się, że ksiądz
nie  żyje.  Kilka  godzin wcześniej  popełnił  samobójstwo w swoim mieszkaniu.  Po
śmierci  ks.  Wojciecha  w  okolicy  pojawiły  się  plotki,  że  przyczyną  jego
dramatycznego odejścia było uwikłanie się w romans z zamężną kobietą. Jej partner
miał  się  o  tym  dowiedzieć  i  nakryć  kochanków.  
Ludzie  w  Starym  Sączu  spekulują,  że  młody  wikary  nie  wytrzymał  wstydu  i
postanowił  ze  sobą  skończyć,  stając  się  tym samym już  siódmą noszącą  sutannę
ofiarą  samobójstwa  w diecezji  tarnowskiej  w  ostatnich  miesiącach.  Na  pewno o
przyczynach samobójstwa księdza nic jednak nie wiadomo.                                 49.



- Mam prawo do intymnego przeżywania tej tragedii, proszę wybaczyć - powiedział
lokalnym  mediom  proboszcz  zmarłego,  ks.  Marek  Tabor.

Dlaczego, pytają tylko najodważniejsi
• Małomówna  w  kwestii  samobójczych  śmierci  kolegów  jest  większość  księży  z

Sądecczyzny. A wielu z nich znało zmarłych. Życie odbierają tam sobie bowiem nie
tylko  młodzi  kapłani,  ale  i  starzy,  doświadczeni  duszpasterze,  wikarzy  i
proboszczowie. W imieniu kolegów coraz głośniej występują więc bardziej znani i
może nieco odważniejsi koledzy. Szczególnie ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który
niestrudzenie walczy o ujawnienie prawdy o polskim Kościele jako instytucji. - W
zeszłym roku otrzymałem od trzech księży z diecezji tarnowskiej list skierowany do
mnie  i  do  redakcji  „Gazety  Polskiej”  z  prośbą  o  zajęcie  się  sprawą  samobójstw
księży. Przysłali oni pełne informacje, że na przestrzeni ostatnich lat samobójstwo
popełniło sześciu księży, a 25 odeszło z kapłaństwa i że sytuacja w tej diecezji jest
zła - powiedział wczoraj portalowi Fronda.pl.  O problemie od dawna pisze też w
felietonach w "Gazecie Polskiej" i na swojej stronie internetowej. Głośno sugeruje,
że winnym dramatów księży był  ich przełożony,  czyli  abp Wiktor  Skworc,  który
dzisiaj  włada  metropolią  katowicką,  ale  do  ubiegłego  roku  przez  ponad  12  lat
opiekował się diecezją tarnowską.

• Nieco szerzej problem próbuje przeanalizować inny odważny duchowny, jezuita o.
Jacek Prusak. "Coś złego dzieje się w diecezji, która z jednej strony ma najwyższą
liczbę  księży  i  powołań,  z  drugiej  zaś  najwyższy  wskaźnik  samobójstw  wśród
duchownych. Trudno mi powiedzieć w czym leży problem, ale z pewnością nie jest
on związany z jedną osobą (tylko diabłem czy ordynariuszem diecezji).  Ponieważ
samobójstwo popełniają księża w różnym wieku, o dużej różnicy lat w kapłaństwie, i
na  różnych  stanowiskach  w  Kościele,  teoria  jednoczynnikowa  raczej  się  nie
sprawdzi" - pisze na stronach portalu katolickiego Deon.pl. Wzmianka o diable jest
nieprzypadkowa, ponieważ tak zaczynają sobie tłumaczyć samobójczą serię sądeccy
wierni.  Bo  jak  to  możliwe,  że  w  tak  głęboko  wierzącej  społeczności  i  zagłębiu
powołań,  gdzie  liczba  kandydatów  do  seminarium  wciąż  jest  na  poziomie  tej  z
najlepszych lat polskiego Kościoła, księża nagle stają przeciw woli Boga?

Gorszący diabeł

Dla wielu wierzących Polaków samobójstwo to bowiem wciąż największy grzech,
którego  przyczyn  nie  próbują  szukać  w  problemach  psychicznych,  depresji  czy
mobbingu.  Na  lokalnych  forach  internetowych,  które  coraz  bardziej  żyją  tym
tematem,  można  przeczytać  wiele  takich  komentarzy,  że  dusze  księży,  którzy  za
sprawą  diabła  np.  powiesili  się  w kościele,  wciąż  po  świątyniach  krążą.  Na  tak
spektakularne  odejście  zdecydował  się  jeden  z  pierwszych  tragicznie  zmarłych
duchownych,  ks.  Stanisław  -  proboszcz  z  maleńkiego  Pogwizdowa.  Popełnił
samobójstwo wieszając się na stule zaczepionej o chór. - Targnięcie się na życie jest
zgorszeniem,  czymś  szokującym,  co  rodzi  plotki.  Trzeba  to  przeciąć.  Taka  seria
samobójstw duchownych u nas to jest ewenement na skalę europejską - podkreślił
wczoraj  ks.  Isakowicz-Zaleski.  Jednocześnie  zaapelował do władz kościelnych,  w
tym kard. Stanisława Dziwisza, o dogłębne zbadanie tych przypadków.   Zdaniem
doświadczonego  przez  los  kapłana,  który  w  czasach  PRL  przeszedł  niejedno,
samobójczych  nastrojów wśród  duchownych  nie  można  zwalić  na  tzw.  nagonkę,
której obecnie podlegają. Izakowicz-Zaleski podkreśla,                                         50.



 że  przecież  to  dotyczy  nie  tylko  tarnowskich  księży  (tam  raczej  wciąż  mają
naprawdę wysoki status społeczny), a całego kraju. Dodając, że nawet jeśli księża
stracili  ostatnimi  czasy  poważanie  społeczeństwa,  to  i  tak  ich  sytuacja  nie  jest
przecież tak trudna, jak w czasach komunizmu. - Pamiętam czasy stanu wojennego
czy komunizmu, gdy nagonka była o wiele większa. Jest dziś szarpanie duchownych,
ale nie są to represje czy prześladowania. W komunizmie wytrzymywano tą presję -
ocenia. Na lokalny charakter problemu w swoich rozważaniach wskazywał również
o.  Prusak.  "Z  pewnością  jednak  problem  nie  tkwi  w  samych  kapłanach,  którzy
odebrali sobie życie. Problemy mają bowiem nie tylko księża w diecezji tarnowskiej,
w odróżnieniu jednak od nich nie szukają dla nich rozwiązania w śmierci. Z jakiegoś
powodu niektórzy duchowni tarnowscy boją  się  żyć z  własnymi słabościami,  nie
wierzą  w  moc  nawrócenia,  i  nie  mają  zaufania  w  pomoc  ze  strony  swoich
przełożonych  i  współbraci  w  kapłaństwie"  -  napisał  w  swoim  felietonie.

Przyczyny bywają różne…
•

Choć od czasu II Soboru Watykańskiego Kościół uznaje, że samobójcy nie działają
świadomie, zatem z rozmysłem nie stają przeciwko Bogu  (  SIC!) w społecznościach
katolickich wciąż taka śmierć wzbudza wielkie emocje. Szczególnie, gdy dotyczy to
księży. I nie tylko w Polsce postawieni przed ścianą decydują się na taki czyn. W
ubiegłym roku desperacki akt dwóch księży zaszokował kolumbijskich wiernych. W
głównej  mierze  dlatego,  że  duchowni  postanowili  rozwiązać  wszystkie  życiowe
problemy...  zlecając swoje zabójstwo płatnemu mordercy. Księża Rafael i  Richard
chcieli,  by  w  ten  sposób  przestano  mówić  o  ich  wieloletnim  homoseksualnym
związku. Do podjęcia tak drastycznego kroku skłoniło ich również to, że u Rafaela
stwierdzono AIDS. 
http://natemat.pl/13473,dlaczego-ksieza-popelniaja-samobojstwo-tak-czesto
Autor  JAKUB  NOCH

                                                      
                           KOLETAŃSKI MAŁY  KRÓL  i LALKA BARBIE
                                              lokalizacja: Kraków
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Na Starym Mieście w Krakowie, przy ul. Poselskiej, w barokowym kościele pw. św. Józefa, 
należącego do sióstr bernardynek (OSBF) – czyli Mniszek Trzeciego Zakonu 
Regularnego św. Franciszka z Asyżu, żeńskiego zakonu z rodziny zakonów 
franciszkańskich, istniejącego wyłącznie w Polsce - cześć odbiera   rzekomo łaskami 
słynący wizerunek Dzieciątka Jezus Koletańskiego.

Słynąca   (   rzekomymi )   łaskami  i licznymi  cudami  późnogotycka  Figurka siedzącego
na tronie małego Pana Jezusa została wykonana z drewna i ma wysokość 60 cm. 

Maleńki Królik z Krakowa  jest ubrany  w haftowane  królewskie  szaty,
na które składają się sukienka  i płaszczyk.  Na Jego głowie  spoczywa  królewska  korona,
prawą  rączkę  ma uniesioną  w geście  błogosławieństwa,  zaś w lewej  trzyma  symbol
królewskiej władzy - złote jabłko.
Najstarszy  dokument,  wspominający  Figurkę,  pochodzi z początku XVIII w.  Spisany
na polecenie o. Bonawentury Świerklińskiego, ówczesnego prowincjała oo. bernardynów –
czyli członka  Prowincji  Niepokalanego Poczęcia  Najświętszej Maryi Panny  Zakonu
Braci Mniejszych (łac. Ordo  Fratrum Minorum - OFM),  ie. franciszkanów,  w Polsce -
przez anonimową zakonnicę, raport opisuje niezwykłe pojawienie się Figurki w Krakowie.
Pojawić się miała Ona mianowicie w Krakowie niesiona nurtem Wisły. 
                                                     
Tam wyłowić Ją miała  jedna z sióstr  koletek,  należących  do innej  żeńskiej  wspólnoty
Trzeciej Reguły św. Franciszka z Asyżu, zakonu Kolety z Corbie (beatyfikowanej w 1625 r.,
kanonizowanej w 1807 r.),  która akurat  znajdowała się przy brzegu  rzeki  i zaniosła
wyłowiony Skarb do klasztoru…
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Ponieważ dokument wspomina też o zarazie pustoszącej Kraków ok. 1630 r., na podstawie
wspomnień s. Druzjanny,  jedynej z sióstr,  którą ją przeżyła,  można  zakładać,
że zdarzyć się to miało  gdzieś w XVI-XVII w.   Koletki  należały  do tej samej rodziny
zakonnej,  co siostry  bernardynki,  ale nie utrzymywały  klauzury  i nie miały  własnego
kościoła.  Przebywały w Krakowie  już od ok. 1473 r.,  sprowadzone tam przez św. Jana
Kapistrana (wł. Giovanni  da Capestrano) (1386, Capestrano –  1456, Uliak),  założyciela
klasztorów zakonu Braci Mniejszych Obserwantów, czyli odnogi zakonu franciszkańskiego.

Przed 1592 r. mieszkały  na Kazimierzu,  wówczas samodzielnym  mieście  w pobliżu
Krakowa (dziś jego dzielnicy), 
w pobliżu kościoła
pw. św. Wawrzyńca (dziś już nieistniejącego),  by przenieść się w tym roku  bliżej Krakowa,
na przedmieście  zwane Stradom,  i tam żyły  zgodnie z charyzmatem  swojej
beatyfikowanej w 1625 r.  założycielki.  Przebywały  naprzeciwko  klauzury  sióstr
benedyktynek  pw. św. Agnieszki,  a po 1644 r.,  gdy benedyktynki
przeniosły się do Krakowa,  do nowej fundacji  i kościoła pw. św. Józefa,  w opuszczonym
przez benedyktynki  stradomskim klasztorze.  Kiedy koletki  umieściły  figurkę Pana Jezusa
na ołtarzyku  w swoim zakonnym  refektarzu,  a potem w kościele  pw. św. Agnieszki,
wokół Figurki  zaczęły się dziać  niezwykłe  rzeczy.  Wiele było
zwłaszcza niewytłumaczalnych uzdrowień… 

Koletki  zanotowały:  „My się Nim cieszymy bardzo  i zda nam się,  że żaden klasztor
nie jest tak bogaty  jako nasz,  bo to nasze  majętności,  skarby  i dostatki  i na niczym nam
przy Opatrzności  Tego Pana  nie schodzi.  Profesję  i obłóczyny  zawsze  każdą  przed Nim
czynimy.  My i matki nasze  i wszyscy  ludzie,  którzy się do tego  obrazu (figurki)  z wielką
ufnością udają, każdy skutek prośby swojej otrzyma”.

Wszystko uległo zmianie podczas tzw. potopu szwedzkiego, gdy Kraków, w latach 1655-
7 zajęty przez barbarzyńskich Szwedów, został spustoszony. Najeźdźcy 
zrównali też z ziemią – w celach obronnych – Stradom, w tym należący do sióstr koletek 
klasztor i kościół pw. św. Agnieszki, które wcześniej spalono. Siostry musiały się schronić 
w Krakowie.
Jedna z legendarnych,  tradycyjnych  opowieści  głosi,  iż pożar  kościoła  pw. św. Agnieszki
w cudowny sposób  nie tknął  ołtarza,  w którym umieszczona  była  figurka  Małego Króla.
Któryś ze Szwedów  aprobował Ją więc wyrzucić  do Wisły,  ale ponoć  ta,  niezwykłą  siłą,
przylgnęła do jego ręki. Wówczas pojawić się miał miejscowy szklarz – Żyd. Zaproponował
odkupienie Figurki „za pięć czeskich”…
Gdy Szwedzi  opuścili  Kraków Żyd  sprzedał Figurkę  siostrom  bernardynkom z Krakowa,
„za 50 złotych”…
Dowiedzieć się o tym miały  koletki,  ale bernardynki  nie chciały  zwrócić Figurki.
Wtedy przełożonej  i czterem  radnym  klasztoru  bernardynek  ukazać się miał  w nocy
Pan Jezus,  mówiąc każdej z nich:  „Córki moje,  jeśli Mnie nie oddacie tam,
kędy Mnie się miejsce upodobało, tedy wszystkie ciężko zachorowawszy wymrzecie”.
Następnego  dnia rano  bernardynki  obudziły się chore.  Ubrały więc odświętnie Figurkę
i w uroczystej procesji odniosły ją do kościoła bernardyńskiego, gdzie modliły się koletki…
Natychmiast wyzdrowiały  (SIC ) 
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Koletkom  dane było opiekować się  swoim Dzieciątkiem,  w odbudowanym  klasztorze
pw. św. Agnieszki  na Stradomiu,  jeszcze przez ok. 150 lat.  Nad Wisłę  dotarły wówczas
reformacyjne  prądy,  głównie z cesarstwa  austro-węgierskiego,  gdzie cesarz  Józef II
Habsburg (1741, Wiedeń –  1790, Wiedeń)   wprowadził  tzw. politykę  „józefinizmu”,
czyli tworzenia  kościoła  państwowego,  pod kontrolą  władz  świeckich.  W praktyce
oznaczało to zwykły,  przeprowadzany  przez państwo,  rabunek –
inspirowany XVIII wiecznymi  ruchami  oświeceniowymi  i masońskimi –  klasztorów
i posiadłości  zakonnych,  ostentacyjnie  „nie prowadzących  działałności  dobroczynnej”.
Tak jak we Francji – a wcześniej jeszcze w Anglii – państwo rabowało klasztory i zamykało
funkcjonujące w nich zakony…
A ponieważ  Austria  pochłonęła już część Rzeczypospolitej  w ramach I rozbioru
„józefinizm” wprowadzany był na ziemiach bardzo bliskich Krakowowi.
Reformy  także wprowadzano  w ograbianej  i dzielonej  przez zaborców  Rzeczypospolitej.
Ich ofiarą  stały się siostry  koletki,  którym zabroniono  prowadzenia  nowicjatu.
Stać się to miało w 1788 r.,  mocą decyzji  prymasa  Michała  Jerzego
Poniatowskiego (1736, Gdańsk –  1794, Warszawa).  To oznaczało  powolne  wymieranie
zakonu i w końcu,  w 1823 r.,  klasztor przestał istnieć – dwie ostatnie siostry przeniesiono
do klasztoru pw. św. Józefa sióstr bernardynek. Owe koletki zabrały wówczas ze sobą swój
skarb - cudowną figurkę Pana Jezusa.

Było to już po III rozbiorze, gdy w 1795 r. „józefinizm” dotarł już formalnie do Krakowa…
Ok. 1850 r. figurkę Koletańskiego Dzieciątka Jezus umieszczono w bocznym ołtarzu 
kościoła pw. św. Józefa.  
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 Odtąd cieszy się tam coraz bardziej rosnącym kultem…
Nie dziwi to. U stóp Małego Króla bowiem rzesze czcicieli składały i składają swoje prośby
i podziękowania. 
Dawniej  zabierano ze sobą  fragmenty  szatek  z figurki Małego Pana,  które następnie
kładziono na chorych  i potrzebujących  pomocy,  dzięki czemu wielokrotnie  doznawali
uzdrowienia. W późniejszych latach wprowadzono praktykę pocierania kawałków materiału
o Figurkę oraz przekazywania ich potrzebującym. Takie szatki można otrzymać przy furcie
klasztornej do dzisiaj.

Czciciele  Dzieciątka  cieszą się także wodą,  otrzymaną  przez zanurzenie w niej
Cudownej Figurki, mającą ponoć niezwykłe właściwości…
W sposób szczególny Dzieciątko Koletańskie  pomaga  oczekującym potomstwa.  Klasztor
bernardynek  w Krakowie  przechowuje  wiele świadectw  niezwykłych  łask  otrzymanych
za przyczyną Koletańskiego Dzieciątka Jezus…

Na murze klasztornym przy ul. Poselskiej w Krakowie znajduje się napis: „Wstąp i odmów 
modlitwę”. Warto posłuchać tej rady:
Panie Jezu Chryste!
Ty przychodząc na świat
ukryłeś swoją boską chwałę
i stałeś się małym Dzieckiem,
aby zbliżyć nas do Siebie,
zapalić swą świętą miłością
i nas zbawić.Uwielbiam Cię,
wierzę w Ciebie
i ufam, że kiedyś będę mieć udział
w Twojej wiecznej chwale.
Dzieciątko Jezu Koletańskie,
dzięki Ci składam za to,
że upodobałeś sobie tę małą figurkę,
wyobrażającą Twoją dziecięcą postać
i w niezwykły sposób obrałeś dla niej miejsce
w klasztorze sióstr koletek,
a teraz w kościele świętego Józefa,
Twego ziemskiego Opiekuna,
łaskawie wysłuchujesz prośby i błagania
licznych wiernych.
Dzięki Ci składam
za niezliczone łaski,
jakich przez tę figurkę udzielasz
wszystkim udającym się do Ciebie.
Amen.

Jak w irlandzkim Kościele działał mechanizm głodzenia dzieci na śmierć  i
czy w  Polsce takie zbrodnie   są   ukrywane?
Od dwóch tygodni Europa żyje informacjami z Irlandii, gdzie przy prowadzonym przez 
siostry zakonne domu dla samotnych matek znaleziono około  20 szkieletów małych dzieci 
w szambie, a kolejnych kilkaset spoczywa zapewne obok w zbiorniku na wodę i 
podziemiach pod byłymi ogrodami.        
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Z informacji rozmówców „Newsweeka” wynika, że siostry działały rozmyślnie i według 
swoistego biznesplanu. Dziennikarz „Newsweeka” opisał, jak działał przerażający 
mechanizm selekcyjny, który jedne dzieci wysyłał do dochodowych adopcji, a słabsze i 
chore zaniedbywał i liczył się z ich masowymi zgonami,  (bo  urząd  kościelny  musiał  na 
czymś zarabiać... )
  
                                   WSTRZĄSAJĄCY FILM  W:
http://swiat.newsweek.pl/dzieciobojstwo-w-irlandzkim-kosciele-wychodzi-na-jaw-
newsweek-pl,film,341749.html

• strony lokalne GW - Toruń KD, KS. ANDRZEJ NOWICKI, KANCLERZ KURII 21-
12-2010 

Tadeusz P. wytknął kurii, że po odwołaniu go w listopadzie ub.r. z probostwa wbrew
jego woli przetrzymywała go w domu rekolekcyjnym w zamkniętym gospodarstwie
rolnym.  Tam  rzekomo był  zastraszany,  aby  przyznał  się  do  winy  i  dobrowolnie
poddał  karze.  Szczególnie  naciskać  na  niego  miał  ponoć  kanclerz  kurii,  który  -
według  słów  ks.  P.  -  również  domagał  się  od  księży  pieniędzy  za  wystawianie
zaświadczeń o zarobkach. W piątek napisaliśmy do kurii z prośbą o odniesienie się
do zarzutów byłego W sobotę w tekście "Proboszcz przemówił..." opisaliśmy zarzuty,
jakie były proboszcz parafii  na Bielawach ks. Tadeusz P. postawił w piątek Kurii
Diecezjalnej w Toruniu. Duchowny sformułował je składając wyjaśnienia w sądzie,
gdzie  odpowiada  za  posłużenie  się  w  banku  podrobionym  zaświadczeniem  o
dochodach. Według prokuratury sfałszowała je jego bliska przyjaciółka Ewa P. 
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WŁADCA  PIERŚCIENI
Skazany za pijacki rajd po stolicy biskup pomocniczy kurii warszawskiej Piotr Jarecki (59
l.) nie wróci na stanowisko przez najbliższy rok. Nad swoim występkiem nie duma jednak
w Polsce. Okazuje się, że skompromitowany hierarcha zaszył się w klasztorze milczących
braci  trapistów w stanie  Nowy Jork  w USA.Biskup Jarecki  w kościelnym środowisku
znany  był  ze  słabości  do  drogich  trunków i  biżuterii,  mówiono  o  nim nawet  "Władca
pierścieni". Sławę wśród Polaków, choć złą, zapewniła mu pijacka przejażdżka po stolicy.
Jesienią 2012 roku kompletnie pijany hierarcha wsiadł do swojego auta i zakończył podróż
na latarni przy Wisłostradzie. Sprawa trafiła do sądu, a ten nie miał wątpliwości
- w styczniu 2013 roku skazał biskupa na pół roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata
oraz  zapłatę  2,4  tys.  zł  grzywny  i  4  tys.  zł  na  Fundusz  Pomocy  Postpenitencjarnej.
Duchowny otrzymał także 4-letni zakaz prowadzenia pojazdów.
Biskup  na  własne  życzenie  poddał  się  leczeniu  w specjalnym ośrodku.  Ukarała  go  też
warszawska  kuria.  "Pozostał  jeszcze  rok  jego  wyłączenia  się  z  bieżącej  pracy  biskupa
pomocniczego. Ksiądz biskup Piotr nie marnuje tego czasu, służy Kościołowi w różnych
rodzajach kapłańskiego zaangażowania w Polsce i poza jej granicami" - napisał w grudniu
w liście do kapłanów arcybiskup Kazimierz kardynał Nycz (64 l.).
Jak  się  okazuje,  hierarcha  na  odzyskanie  zaufania  Kościoła  i  wiernych pracuje  obecnie
bardzo  daleko.  Od  listopada  przebywa  w  opactwie  Genessee  u  braci  trapistów  w
miejscowości  Piffard  w USA.  Patrząc  na  warunki,  które  mają  do  zaoferowania  bracia,
trudno się mu dziwić. Urokliwa dolina rzeki Genessee, malownicze wąwozy i ponad 1200
ha  lasów  to  doskonałe  warunki  do  modlitw  i  wypoczynku.  Bracia  Zakonu  Cystersów
Ściślejszej Obserwacji, bo tak formalnie nazywają się trapiści, większość czasu spędzają w
milczeniu, bez radia, gazet i telewizji. Prawdziwy raj na ziemi!

http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/biskup-pijak-zaszyl-sie-w-usa_375740.html
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W całej Wicinie koło Żar (woj. lubuskie) zawrzało! Ludzi oburzyło, że miejscowy 
proboszcz podczas lekcji religii w szkole podstawowej najpierw wymachiwał plastikową butelką w 
okolicy swojego krocza, a później wepchnął ja w usta jednemu z uczniów.                             
     
Kontrowersyjna budowa kościoła na gdańskim Ujeścisko kosztowała miasto 34,4
tys zł. Oprócz parafii na 1,6 hektarowej działce miały stanąć: dom spotkań ekumenicznych z
funkcją przedszkola, kaplica, amfiteatr, pomnik Edyty Stein czy plac zabaw. Jednak zamiast
zrealizować  obietnice,  ksiądz  sprzedał  grunt  pod  centrum  handlowe.(.....)  "Budynek
skomercjalizowany  jest  sieciowymi  najemcami  z  branży  spożywczej,  drogeryjnej,
farmaceutycznej, odzieżowej i restauracyjnej. (...) W sąsiedztwie obiektu komercyjnego są
duże osiedla mieszkaniowe, przedszkola, kościół oraz przystanki komunikacji miejskiej" -
brzmi opis inwestycji zamieszczony na stronie rwsgroup.pl.
Najemcami budynku będą Biedronka, KIK, Rossmann, Kolpolter i Surf Burger. Wygląda na
to, że zamiast bawić się na przedszkolnym placu zabaw, dzieci będą jadły hamburgery!

www.se.pl/wydarzenia/kraj   16 stycznia  2015.

Koniec z nadstawianiem tyłka, czyli potrzeba ostatniej krucjaty 
poniedziałek, 10 lutego 2014  Wasyl Pylik   www.patriota.pl

Nie dam już ani grosza na misje. Obserwuję to, co dzieje się w Republice Środkowej Afryki
i w innych afrykańskich krajach z katolickimi misjami. Nie mam zamiaru dofinansowywać
za ich pośrednictwem islamskich bandytów, którzy bezkarnie niszczą i plądrują katolickie
placówki.  Wydarzenia te  pokazują,  że podczas zbiórek w kościołach przeznaczonych na
utrzymanie misji, tak naprawdę zbieramy pieniądze dla islamskich piekielników, którzy te
dobra rabują. Nie dam już ani grosza na misje, które pośrednio są źródłem zaopatrzenia dla
wrogów  chrześcijaństwa  (dla  mnie  islam  jest  formą  satanizmu,  bo  tylko  szatan  mógł
wymyślić raj polegający na nieustającej kopulacji „męczenników” z prostytutkami i to na
oczach  ich  własnych  żon),  dopóki  misjom  w  tych  krajach  nie  zostanie  zapewniona
efektywna  ochrona  zbrojna.  Czekam  też,  aż  katoliccy  misjonarze  wzorem  swoich
protestanckich kolegów rzeczywiście pójdą ze Słowem Bożym do muzułmanów, zamiast
ograniczać się do wygodnej i jałowej działalności charytatywnej. Czekam więc na zbiórkę
pieniędzy na zakup broni i szkolenia wojskowe dla misjonarzy i ochotników, którzy będą
dla  nich  stanowić  ochronę  w  trakcie  wypraw  ewangelizacyjnych.
Inspirowane żydostwem lewactwo wmówiło nam katolikom, że nie wolno nam uprawiać
prozelityzmu i jedyne co nam wolno w obliczu ataku, to nadstawiać tyłka lub uciekać w
krzaki (nadstawianie drugiego policzka). A przecież obowiązkiem każdego chrześcijanina
jest czynna obrona życia swego i innych.                                                                     
Jak powiedział Ignacy Loyola – módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, ale działaj
tak, jakby wszystko zależało tylko od ciebie. No i właśnie tej drugiej części w działaniu
katolików brakuje.Owszem,  modlitwa jest  ważna,  ale  Pan Bóg dał nam ciała,  uczucia i
rozum abyśmy robili z nich pełny użytek. Nie stawiając skutecznego oporu tym bandytom,
tylko ich rozzuchwalamy.

 Misjonarze  i  nie  tylko  oni  powinni  zrozumieć,  że  jedyny  język,  jaki  rozumieją
muzułmańscy ekstremiści to nie język Biblii, lecz ołowiu. Jak długo jeszcze katolicy będą
zachowywać się w obliczu wymierzonej w nich przemocy jak ostatnie niemoty. W Afryce
dajemy  się  terroryzować  bandom  muzułmanów,  a  u  siebie  hordom  obyczajowych
deprawatorów. Tolerancja też ma swoje granice.
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Dopóki  się  nie  dowiem  o  ogłoszeniu  zbiórki  na  broń  i  szkolenia  oraz  rekrutację
chrześcijańskich ochotników do obrony atakowanych chrześcijan, nie dam ani złotówki na
cele misyjne. Tym bardziej, że zamiast prowadzić ewangelizację wśród muzułmanów misje,
często  kierując  się  źle  rozumianą  miłością  bliźniego,  utrzymują  i  wzmacniają  wrogów
chrześcijaństwa. Jak się kogoś kocha, to czasami trzeba dać mu porządne lanie.  Nie ma
sensu  kupować  kosztownych  Land  Roverów  po  to,  aby  bez  walki  trafiły  w  ręce
muzułmańskich bandytów.
                                                                  
 Dosyć  podszytego  destrukcyjnym  pacyfizmem  katolickiego  frajerstwa.  Póki  co,  ani
złotówki na misje. Muszę też widzieć wymierne efekty w nawracaniu muzułmanów.  Widzę
je u protestantów, ale nie widzę, żeby katoliccy misjonarze mieli się czym pochwalić. Jest
za to dużo pustego gadania o tolerancji i Dzień Islamu w Kościele katolickim, który dla
wahabitów  z  Arabii  Saudyjskiej  jest  doskonałą  okazją  do  propagandy  tego  diabelstwa.
To nie my atakujemy, lecz nas atakują. Nadszedł już czas ostatniej krucjaty i dokończenia
dzieła, które rozpoczął papież Urban II. Nie będzie to łatwe, ale wiara czyni cuda.

             Bezdomny ksiądz pomaga w Łodzi. 
        "Jesteśmy biednym kościołem dla biednych" 
                                         27  listopada  2013  tvn.24

- Nie bierzemy pieniędzy za sakramenty. Sami musimy się utrzymać, ale nikt nie mówi, że 
musimy żyć ponad stan - mówi ks. Henryk Hawryszczak.
Duchowny nie ma domu od czterech lat i, jak zapewnia, wcale mu to nie przeszkadza, bo 
dzięki temu jest bliżej ludzkich problemów.
Blisko ludzi
Ksiądz  Hawryszczak  stara  się  pomagać  potrzebującym.  Pomaga  im  załatwiać  sprawy
urzędowe. Doradza, służy ciepłym słowem. 
-  Wierni  odwdzięczają  mi  się  w  różny  sposób.  Czasem jest  to  drobny  datek,  czasami
zaproszenie na obiad albo miejsce do spania - wylicza duchowny.
Duchownego najłatwiej jest spotkać w schronisku dla bezdomnych, prowadzonym przez
kościół.
Łódź na niego nie czekała
Wikariusz pochodzi z Łodzi. Mieszkał w kamienicy komunalnej, w mieszkaniu po matce.
Został  z  niego wymeldowany,  kiedy wyjechał na kilka  lat  pod Warszawę,  żeby założyć
parafię.  Po  powrocie  do  miasta  okazało  się,  że  kamienica  ma  nowego  właściciela.
Duchowny nigdy nie wrócił do rodzinnego domu.
                                                                 
- Trudno załamywać się takimi życiowymi zakrętami. Jeżeli ktoś ma w sobie potrzebę i moc
do pełnienia funkcji pasterza, nic mu nie przeszkodzi - kwituje Hawryszczak.

Ksiądz  Henryk  jest  wikariuszem  generalnym Kościoła  Starokatolickiego  w  RP,  który
działa  w  Polsce  i  Białorusi.  Obowiązuje  w  nim  sukcesja  apostolska.  Nauka  Kościoła
Starokatolickiego  w  RP  nie  odbiega  od  wiary  i  tradycji  kościoła  katolickiego,  ale
zwierzchnikiem nie jest papież Franciszek, ale bp Marek Jan Kordzik.
- Mimo, że nie jesteśmy zależni od papieża, trudno nie zauważyć, że wyznajemy bardzo
podobną filozofię  -  przyznaje bezdomny ksiądz i  dodaje,  że "ubogi kościół  jest  zawsze
bardziej wiarygodny".
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Kościół  skupia  się  w  znacznej  części  na  działalności  społecznej.  W  Łodzi,  dzięki
współpracy  z  Ekumeniczną  Fundacją  Dobrego  Pasterza,  udziela  się  bezpłatnych  porad
prawnych i administracyjnych, udzielana jest także pomoc materialna wszystkim potrzebuj
Henryk miał w Łodzi, w kamienicy komunalnej, 120-metrowe mieszkanie po matce. Kiedy
jednak wyjechał na trzy lata pod Warszawę tworzyć nową parafię, został wymeldowany z
tego  lokalu,  ponieważ  w  nim  nie  przebywał.  
– Gdy wróciłem do Łodzi, okazało się, że kamienica ma nowego właściciela, który kupił ją
od miasta – opowiada kapłan. – Nie udało mi się odzyskać nie tylko prawa do mieszkania,
ale także pozostawionych w nim pamiątek rodzinnych, dokumentów i rzeczy osobistych,
mimo  że  składałem  nawet  w  tej  sprawie  doniesienia  do  prokuratury.  
 Ks. Henryk Hawryszczak znany jest z działalności społecznej. Jest  po  6  zawałach  ale
nadal  pracuje.  Pomaga potrzebującym – pisze im różne pisma, załatwia sprawy urzędowe.
Oni  odwdzięczają  się  drobnymi  datkami,  talerzem zupy lub zaproszeniem do siebie.    
–  Nie  mam  stałych  dochodów,  ale  nie  narzekam  –  mówi  ks.  Henryk.  
Kapłan  został  zameldowany  w  domu  Stowarzyszenia  Charytatywnego  „Słuchaj  Swego
Serca”, ale...  nie może tam mieszkać. Właścicielka domu w ubiegłym roku wynajęła go
firmie, która prowadzi prywatny dom pomocy społecznej. Zgodnie z umową, w maju tego
roku wynajmujący mieli opuścić budynek, ale do tej pory tego nie zrobili. Sprawa jest w
prokuraturze, wkrótce ma trafić do sądu. 
http://www.expressilustrowany.pl/artykul/

Duchowny podkreśla, że ubogi kościół jest bliżej wiernych  .Duchowny 
podkreśla, że nie przeszkadza mu bieda.

                                                           
 Abp Gądecki   czy Polacy przekazali 100 tys. euro            prześladowanym 
chrześcijanom w Iraku 
Przebywający z wizytą w Iraku przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki, w imieniu 
wiernych i biskupów Kościoła w Polsce, przekazał 100 tys. euro prześladowanym chrześci-
janom w tym kraju - poinformował rzecznik Episkopatu Polski ks. Józef Kloch.
Dodał, że środki te są przeznaczone na zakup wyżywienia, kontenerów i najpilniejsze wy-
datki związane z życiem w obozie dla prześladowanych chrześcijan, który odwiedził abp 
Gądecki, przebywający w Iraku od 3 lutego. Polski hierarcha współkonsekrował także w 
Bagdadzie jednego z dwóch biskupów pomocniczych w tym mieście.
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- Wizyta w Iraku, ma na celu niesienie nadziei tym, którzy znajdują się w stanie wojny i
właściwie  zostali  opuszczeni  przez  społeczność  międzynarodową –  mówił  abp Gądecki
przed wyjazdem do Iraku. Podczas pięciodniowej wizyty w tym kraju, wraz z dyrektorem
Sekcji Polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie ks. Waldema-
rem Cisło, odwiedził on kierowany przez chaldejskiego księdza Duglasa Dawood'a obóz dla
prześladowanych chrześcijan.
- Ludziom często bardziej niż pomocy materialnej potrzeba obecności, tego, że ktoś się nimi
interesuje, ktoś o nich pamięta – podkreślał abp Gądecki. Przypomniał też polskie doświad-
czenie stanu wojennego i tego, jak ważna była wówczas dla Polaków świadomość pomocy
Europy.
Ks. Kloch powiedział, że Kościół w Polsce już niejednokrotnie wyrażał solidarność z prze-
śladowanymi chrześcijanami. Jedną z niedawnych inicjatyw był zorganizowany 26 sierpnia
2014 roku Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół na Bliskim Wschodzie.

 Przypomniał też, że w odpowiedzi na apel papieża Franciszka oraz katolickiego Patriarchy
Babilonii obrządku chaldejskiego, Louisa Raphaela I Sako, Konferencja Episkopatu Polski
zwróciła się z apelem do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc Irakijczykom.

Dzięki przeprowadzonej w wielu diecezjach zbiórce, jak i wpłatom indywidualnym, Polacy,
za pośrednictwem stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie  przekazali do Iraku
600  tysięcy  euro.  Środki  te  zostały  przeznaczone  na  lekarstwa,  żywność,  namioty  dla
uchodźców w Erbilu i  w innych miejscowościach Kurdystanu. Łącznie międzynarodowa
Pomoc Kościołowi w Potrzebie w 2014 roku przekazała Irakijczykom 4 mln euro (w tym
600 tysięcy euro – z Polski).                                          
 http://wiadomosci.onet.pl   18  luty  2015.

400 mln od PO, 550 mln od PiS
Jak wyliczył serwis next.gazeta.pl, biorąc pod uwagę  budżetu  i dotację w wysokości 140 
mln zł, rząd PiS w ciągu czterech lat przeznaczy na Fundusz Kościelny ponad 550 mln zł. 

                                                                  62.


	RAPORT O KOŚCIELE W POLSCE
	Nasza ostoja i obrona nasza.
	4 lipca 2013 wpolityce.pl

	Cała prawda o zarobkach księży
	Cennik usług kościelnych
	Artur Stelmasiak

	Proboszcz z Pabianic odmówił chrztu - a gdzie się podziała darmowa rzeka Jordan?
	Abp Skworc: Księża nie powinni dążyć do materialnego dobrobytu
	Kraków: zabierają część parku Jalu Kurka pod biurowiec
	Święci agenci
	Lublin. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. Stanisław Wilk (67 l.) w trakcie specjalnej mszy świętej przeprosił za zachowanie Grzegorza Brauna (44 l.), reżysera, który podczas spotkania ze studentami nazwał nieżyjącego abp. Józefa Życińskiego (+63 l.) "kłamcą i łajdakiem". No comment.
	Pokochała (bogatego) księdza. I twierdzi, że urodziła jego dziecko.
	Wiesława Dargiewicz (40 l.) z Oławy (woj. dolnośląskie) jest pewna, że gdyby jej ukochany ks. Waldemar Irek (�55 l.) nie umarł nagle rok temu, zabezpieczyłby byt swemu synkowi. Teraz kobieta domaga się alimentów od wrocławskiej kurii. Pomaga jej w tym detektyw Krzysztof Rutkowski (53 l.)

	Syn księdza odziedziczy majątek po ojcu
	Dopiero po wybuchu afery pedofilskiej z jego udziałem przedstawił ciemne strony bycia misjonarzem - problemy z gangami narkotykowymi, z mafią... Wcześniej wychwalał Dominikanę głównie za "piękne plaże i mnóstwo chętnych do uprawiania seksu kobiet i małolatek".Fakt" odkrył, że 3 lata temu podczas szkolenia dla strażaków z Polski i Dominikany na poligonie w Kościelcu ksiądz Wojciech Gil był tłumaczem. Jeden ze strażaków wspomina, że nikt nie mógł uwierzyć, że tłumaczy duchowny! Podobno ksiądz bardzo barwnie opowiadał o Dominikanie... używał dość wulgarnego słownictwa, zwłaszcza jak na osobę związaną z Kościołem.- Piękne plaże, mnóstwo chętnych do uprawiania seksu kobiet i małolatek. Laski same wchodzą do łóżka, można wyrwać każdą dupę, a za 3–5 dolarów można natychmiast znaleźć prostytutkę – opowiadał Gil.Podobno nikt nie mógł uwierzyć, że ten rubaszny, luzacki tłumacz jest księdzem! A jaki musiał być szok, gdy głośno zrobiło się o aferze pedofilskiej z udziałem polskich duchownych na Dominikanie...       se.pl  16.10.2013         

	Pobicie podczas kolędy? "Ksiądz wybił mi 2 zęby"
	Ksiądz uderzył dziecko podczas mszy? Wcześniej miał uderzyć dziewczynkę! A co na to hierarchia? NIC

