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Toronto arkivyskupijos kunigams ir tikintiesiams:
Kristus, mūsų Gerasis Ganytojas, yra geriausias pavyzdys visiems kunigams, kurie yra
pašaukti būti mūsų Prisikėlusio Viešpaties šventais tarnais. Šis Velykų laikotarpis yra vilties
dienos, tačiau dabar jos yra skaudžios visiems katalikams, nes per paskutiniąsias savaites, atrodo,
kad nė viena diena nepraeina be žinios apie katalikų kunigus, lytiniai išprievartavusius savo
globai patikėtą jaunimą, arba apie vyresnybę, nesugebėjusią tinkamai šį reikalą spręsti. Visada
turime būti dėkingi, kai tokie nusižengimai atskleidžiami, nes tai gali vesti į atsinaujinimą, bet
akivaizdoje tokių nuolatinių išpuolių, katalikai dvasiškiai ir tikintieji išgyvena nusivylimą, pyktį,
sąmyšį ir gėdą.
Todėl aš Jums siūlau apmąstymui šias mintis.
Mes sudarome Bažnyčią, susidedančią iš daugiau nei bilijono katalikų. Mes džiaugiamės
savo pasauliečių kunigų ir vienuolių ištikimu kasdieniu Kristaus liudijimu. Bet kiekvieną
pavienių asmenų nuklydimą ar bendruomenės aplaidumą turime prisipažinti. Dėl to Jėzus ir
suteikė savo mokiniams Susitaikinimo Sakramentą kaip Velykinę dovaną, nes jos mums visiems
reikia.
Kaip sakiau prieš kelias savaites arkivyskupijos kunigams kasmetinėse Krizmos Mišiose:
“ Žmonės tikisi, kad pateptasis Krizmos aliejumi, elgsis pavyzdingai ir niekad neišduos to
pasitikėjimo, kurio žmonės tikisi iš katalikų kunigo. Tačiau ši šventosios Kunigystės
dovana, visų mūsų gėdai, kai kurių yra panaudojama žemųjų savo asmeninių geidulių
tenkinimui, suvedžiojant nekaltuosius ir sugriaunant jų gyvenimus. Tai įvykus, pirmiausia
turime rūpintis tuo buvusiu nekaltu ir suvedžiotu jaunimu. Mes turime jiems padėti
pernešti visas nuoskaudas ir rūpintis, kad tokie dalykai nepasikartotų. Mums visiems
gyvenime yra tekę pasimokyti iš savo klaidų, o tai liečia ir vyskupus, kurie kartais
tinkamai neatliko savo pareigos spręsdami tokius reikalus.”
Vis dėlto šie gėdingi poelgiai yra prieštaraujančios išimtys pagrindinei Kunigystės gėrio
tikrovei, nes beveik visi kunigai ištikimai tarnauja, sekdami Gerąjį Ganytoją, ir tokia kasdiene
tarnyste teikia tikintiesiems paguodą šiuo sunkiuoju metu. Žinoma, net ir vieno kunigo
prasižengimas sukelia daug skausmo ir liūdesio, kai girdime apie tą padarytą blogį savo
bendruomenėse ir visame pasaulyje. Nuolatinis apmąstymas šios skaudžios tikrovės verčia mus
kuo sąžiningiau darbuotis ir daryti visa, kad šis blogis ateityje nepaliestų lengvai pažeidžiamųjų.
Žmogaus lytinio gašlumo tikrovė yra giliai įsišaknijusi nupuolusioje žmonijoje ir yra blogis,
kuris gali užkrėsti žmogaus širdį, nes reiškiasi plačiojoje visuomenėje. Nors gal niekad pilnai šio
blogio neišrausime, bet turime nenuleisti rankų ir prieš šį blogį kovoti.

Per paskutinius kelis dešimtmečius mūsų mokyklos, darbovietės ir šeimos yra plačiau
susipažinusios su neapsakoma žala, kurią šie nusikaltimai sukelia. Katalikų Bažnyčia irgi yra
padarius žymią pažangą šioje kovoje, dėka įvestų įvairių pertvarkų tuometinio kardinolo Juozo
Ratzinger, kuris šiandien yra mūsų mylimasis popiežius Benediktas XVI. Už tai mes esame jam
labai dėkingi.
Žinios, kurias esame girdėję ar skaitę žiniasklaidoje daugiausia liečia įvykius tolimos
praeities. Šiandien yra įvesta visokių apsaugų, kurių ankščiau nebuvo ir todėl visuomenė bei
katalikiškoji bendruomenė yra saugesnės. Toronto arkivyskupijoje jau virš 20 metų kaip
naudojamės tam reikalui įvestomis taisyklėmis bei nuostatais, kai susiduriame su bet kokiu
skundu tokio nusikaltimo, ir šios priemonės gerai veikia.
Mūsų arkivyskupijos dokumentas “Gairės dėl įtariamų prasižengimų” buvo išleistas 1989
metais. Šis dokumentas, randamas arkivyskupijos ryšiatinklyje, yra aiškus ir atitinka visus
Ontario provincijos bei Kanados teisinius reikalavimus. Jis buvo peržiūrėtas ir papildytas 1991
metais ir vėl 2003 metais. Reikės jį ir vėl peržiūrėti. Aš ruošiuosi tam reikalui sukviesti grupę
kvalifikuotų pasauliečių, turinčių patirties su jaunimu, psichologija, įstatymais bei etika, ir
atydžiai peržiūrėti pagal naujausias žinias visa, kas įmanoma iki 2010 liepos 31 dienos, o tada
teikti pasiūlymus, kad šios mūsų Gairės būtų dar veiksmingesnės.
Šį rudenį, kai atnaujintos Gairės bus paskelbtos ir išspausdintos, mūsų kunigai ir visi,
kurie darbuojasi šios arkivyskupijos sielovadinėje veikloje, svarstys kaip galima dar geriau
atsilliepti į šį lytinio tvirkinimo klausimą Bažnyčioje bei plačiojoje visuomenėje.
Dabar yra metas mums visiems karštai melstis, aukoti Viešpačiui Eucharistiją, garbinti
Švenčiausiąjį, kalbėti Rožinį ir kitus savo kasdieninius poterius. Pirmiausia melskitės už visus
nuketėjusius nuo šio gašlaus smurto Bažnyčioje, šeimoje ir visuomenėje. Melskitės taip pat už
visus mus, kurie darbuojamės Jūsų sielovadoje, kad būtume diena iš dienos ištikimi savo
pašaukimui.
Aš dėkoju šimtams kunigų, kurie kasdien sąžiningai aptarnauja tikinčiuosius šioje
arkivyskupijoje, už jų nuoširdų liudijimą ir sekimą Geruoju Ganytoju Kristumi sielovadinėje
veikloje. Aš dėkoju arkivyskupijos tikintiesiems, kurių kasdieninis krikščioniško gyvenimo
pavyzdys skleidžia mūsų Viešpaties meilę visuomenėje. Akivaizdoje žmogaus silpnumo,
Katalikų Bažnyčia ir toliau šiame pasaulyje lieka vilties švyturiu, kupinu pasitikėjimo Dievo
teikiamomis malonėmis. Mes siekiame nusižeminusiai ir ištikimai tarnauti savo Prisikėlusiam
Viešpačiui šioje kelionėje į savo amžinuosius namus dangiškoje Jeruzalėje.
Tegul šis dabartinis išgyvenimas padeda visiems mums augti šventume, bręsti savo
tikėjime, stiprėti viltyje ir tapti vis labiau atsiduodančiais savo meilėje.
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