
 
 

 
23 sierpnia 2018 roku 
 
Do wiernych Archidiecezji Toronto, 
 
„Gdy cierpi jedna część ciała, cierpią pozostałe części.” (1 Kor 12, 26) 
 
W ostatnich dniach media poświęciły wiele uwagi raportowi przygotowanemu przez ławę przysięgłych 
na temat pedofilii wśród duchownych w amerykańskim stanie Pensylwania. W odpowiedzi na tę i inne 
globalne relacje o nadużyciach w Kościele papież Franciszek wystosował list do wiernych. Jest on ważną 
formą przekazu dla wszystkich osób, ale, co najważniejsze, powinien być studiowany przez biskupów, 
księży i każdego, kto zajmuje pozycję lidera w Kościele.  
 
Wiadomo, że od czasów Judasza, część osób, którym Pan Jezus powierzył pełnienie świętej misji 
apostolskiej odwróciła się ku złemu. Wstyd nam, że niektórzy duchowni wykorzystali dar świętego 
kapłaństwa odbierając młodym niewinność poprzez nadużycia i kontrolę. Widzieliśmy przykłady tego 
zachowania nawet wśród biskupów; chory pokaz władzy, pożądania i autokoncentracji. 
 
Musimy zapewnić wiernych, że istnieje kultura odpowiedzialności na wszystkich szczeblach władzy i 
służby w Kościele. Biskupi, zarówno w Kanadzie jak i na całym świecie, muszą być wzorem zachowania, 
klarowności i odpowiedzialności, jakich sami oczekują od księży. Musimy dać przykład, poprzez życie 
skoncentrowane na Jezusie, jak służyć uczciwie jako pasterze, proboszczowie i ojcowie duchowni . 
Musimy także odzyskać zaufanie tam, gdzie je straciliśmy czyli u osób, które odwróciły się od Kościoła 
po tym jak dowiedziały się o skandalach istniejących na całym świecie, a szczególnie wśród  nadal 
praktykujących katolików, którzy słusznie są oburzeni z powodu przypadków nadużyć i nieumiejętności 
radzenia sobie z nimi. 
 
Od końca lat 80-tych kościół w Kanadzie pracował nad stworzeniem konkretnych środków w celu zajęcia 
się zarzutami o nadużyciach. W Archidiecezji Toronto przestrzegamy szczegółowej Polityki 
Bezpiecznego Środowiska (Safe Environment Policy) od prawie 30 lat. Każdego roku rozpatrujemy 
wnioski tysięcy wolontariuszy, gromadzimy zaświadczenia o niekaralności, a także przeprowadzamy 
szeroko zakrojone kontrole i testy dla wszystkich kandydatów do kapłaństwa. Opracowaliśmy i 
zaktualizowaliśmy nasze zasady i procedury dotyczące przypadków domniemanego niewłaściwego 
zachowania i nadal będziemy to robić. Procedury opisują sposób, w jaki odnosimy się do wszelkich 
zarzutów o niewłaściwym zachowaniu duchownych lub świeckich pracowników Kościoła. Są one 
dostępne na stronie internetowej www.archtoronto.org/about-us/safe-environment. Zachęcam każdą 
ofiarę nadużycia o kontakt z nami. 
 
Wiele troski i uwagi poświęcamy programowi powołaniowemu i Seminarium. Proces formacji i 
rozeznawania został pogłębiony i wydłużony, aby ci, którzy są wyświęceni, byli w pełni przygotowani, 
by służyć nam jako szczęśliwi, zdrowi i święci kapłani. 
 
Jestem wdzięczny za oddaną służbę naszych kapłanów, diakonów, zakonników, świeckich liderów i 
parafian, którzy w pełni odzwierciedlają miłość Chrystusa. Zachęcam tych, którzy tak wiernie służą w 
naszych parafiach i poza nimi, aby nadal dawali dobry przykład i kontynuowali swoją dobrą pracę. 
 
Przez następne dwa weekendy podczas wszystkich Mszy św. w Archidiecezji Toronto będziemy modlić 
się za ofiary przemocy, zwłaszcza zdradzone przez Kościół i inne instytucje. 
 
Nastał czas nowego życia i odnowy w całym Kościele. Skandalem nie jest to, że zło zostało ujawnione, 
choć jest to bardzo bolesne; prawdziwy skandal ma miejsce wtedy, gdy zło gnije w ciemności. Kiedy już 
zostanie odkryte, zło może zostać wykorzenione. I to musi nastąpić. Wtedy może rozpocząć się nowe 
życie, życie pełne radosnej świętości, do której Jezus zaprasza nas wszystkich. 
 
Szczęść Boże, 
 
Thomas Collins 
Arcybiskup Toronto 
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