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Oświadczenie Rzecznika Prasowego Kurii Przemyskiej
w sprawie doniesień zawartych w raporcie Fundacji „Nie lękajcie się”
opublikowanym na stronach Fundacji w dniu 21. 02. 2019 r.
W raporcie opublikowanym w dniu 21. 02. 2019 r. na stronach Fundacji „Nie lękajcie
się” jego Autorzy przywołują osobę abp Józefa Michalika i Archidiecezję Przemyską w kilku
punktach. Wobec ewidentnych przekłamań i przemilczeń należy stwierdzić, że nie jest prawdą
oskarżenie skierowane w raporcie wobec Abpa Józefa Michalika w sprawie braku reakcji
wobec duchownych oskarżonych o molestowanie nieletnich:
1. W przypadku proboszcza M. M. z Tylawy wobec wiadomości, którą dostarczyła żona
księdza greckokatolickiego z tamtejszej parafii, Ksiądz Arcybiskup gotów był dla potwierdzenia wiarygodności rozpocząć rozmowy z pokrzywdzonymi dziećmi lub ich rodzicami.
Niestety, na to rozmówczyni nie wyraziła zgody i wspólnie z nią zostało ustalone, że natychmiast powiadomi władze cywilne, co też nastąpiło.
Konsultowana w tej sprawie Stolica Apostolska pismem Kongregacji Wiary (nr 244/02
- 16 398) poinformowała, że „należy zintegrować wstępne dochodzenie z potwierdzeniem faktów domniemanego przestępstwa, jako że sama informacja nie wystarcza” (do stwierdzenie
przestępstwa).
Proces cywilny w tej sprawie trwał i zakończył się wyrokiem uniewinniającym. Dopiero
w II Instancji skazano księdza M.M. na dwa lata w zawieszeniu. Od tej decyzji skazany się nie
odwołał, natomiast z probostwa został zwolniony jeszcze przed wyrokiem.
2. Nie jest prawdą, że Kuria była informowana o przypadku księdza S. K. Przypadek
nie dotyczył molestowania, ale innego rodzaju przestępstwa i sprawą zajęła się natychmiast
prokuratura. Proboszcz od bezpośredniego duszpasterstwa został odsunięty.
3. Sprawa ks. R. J. wymienionego w raporcie, jako że nie jest to kapłan należący do
tutejszej diecezji, nie powinna być łączona z abp J. Michalikiem czy Archidiecezją Przemyską.
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