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Jego Świątobliwość, Papież Franciszek
Sia lodato Gesu Cristo,
Ojcze Święty Franciszku,
jesteśmy Fundacją wspierającą osoby poszkodowane przez polskich księży pedofilów. Myśl
o powstaniu Fundacji „Nie lękajcie się” narodziła się podczas pierwszego spotkania osób, które
doświadczyły agresji seksualnej ze strony osób duchownych.
Zrozumieliśmy wtedy, że bez wsparcia z zewnątrz, nie mamy siły przebicia, że naszego wołania
o sprawiedliwość nie słychać. Zrozumieliśmy także, że chcemy, by naszym głosem była Fundacja.
Uczestnictwo w Światowej Konferencji SNAP w Irlandii w 2013 r. oraz wsparcie i zrozumienie,
jakiego tam doznaliśmy, umocniły naszą determinację do założenia pomocowej organizacji.
Ojcze Święty, ten list jest krzykiem rozpaczy wszystkich ofiar w Polsce. Ignorancja polskich
biskupów w stosunku do nas, ofiar przemocy seksualnej jest przerażająca!
Wasza Świątobliwość, zdarzenia z dzieciństwa odcinają ofiarom dostęp do wewnętrznej harmonii,
uniemożliwią zdolności czystego kochania i zaufania. U osób poszkodowanych, zdegradowana
została psychika w sposób głęboki i trwały, zniekształcony został obraz własnej osoby i świata
poprzez bycie czymś, a nie kimś...
Lęk przed bliskością i brak zaufania do ludzi sprawiają, że ofiarny nie mogą wejść w zdrową relację
z drugą osobą. Odczuwamy brak naszej wartości, Jesteśmy rozchwiani emocjonalnie, nie godni
miłości. Mamy ogromny problem z koncentracją uwagi.
Kto przywróci nam dzisiaj utracone dzieciństwo, utraconą niewinność? Nikt?!
Czym różni się nasz polski Kościół od Kościoła w USA, Irlandii, czy Niemczech? W tych krajach
kurie biskupie wypłacają odszkodowania. Natomiast zwierzchnicy Kościoła Katolickiego w Polsce
twierdzą, że nie są odpowiedzialni za czyny podwładnych, tym samym nie będą wypłacać
odszkodowań.
My również ze strony księży katolickich w Polsce ponieśliśmy szkodę, potrzebujemy właściwych
terapii, których koszt w naszym kraju jest ogromny.

Jeden jest Bóg i do Niego wszyscy chrześcijanie dążą, bez znaczenia, czy są w biskupstwie,
czy w stanie świeckim.
Czy żądamy zbyt wiele od bogatych, mieszkających w pięknych pałacach i jeżdżących drogimi
limuzynami biskupów polskich? Hierarchowie polskiego Kościoła nie chcą wierzyć, nawet
zrozumieć, jaka trauma dotyka wykorzystane seksualnie dziecko.
Arcybiskup Józef Kowalczyk były Nuncjusz Apostolski w Polsce, twierdzi, że jeżeli ksiądz
skrzywdził kogoś (dop. Metropolita gnieźnieński nie umie powiedzieć "skrzywdził dziecko")
to jego, a nie Kościoła obowiązkiem jest to naprawić. Podobnego zdania jest były przewodniczący
episkopatu Polski abp Józef Michalik, który w sprawie zadośćuczynienia odsyła nas ofiary księży
pedofilów do sprawców.
Podobne stanowisko zajął polski prymas, 27 września 2013 r. na konferencji prasowej Konferencji
Episkopatu Polski w Warszawie.
Pytamy się zatem Waszej Świątobliwości, jak pasterz może mieć takie podejście do ofiar?
O tym, co polski Kościół może zrobić dla innych ofiar księży pedofilów jest według bp. Tadeusza
Pieronka - tylko modlitwa. Hierarcha przekonuje media, że odszkodowań w Polsce nie będzie!
Występujemy w imieniu wielu osób, które pozostają anonimowe. W Polsce jesteśmy bezsilni.
Liczymy na pomoc Ojca Świętego i wpłynięcia na hierarchów polskiego kościoła.

