
Jednym z tematów, o których nie 
można milczeć, jest problem nad-
użyć seksualnych dotykających dzieci 
i młodzież. Autor oddaje głos sied-
miu osobom wykorzystanym w dzie- 
ciństwie przez księży, wychowaw-
ców i ojców. Sam będąc księdzem, 
łamie tabu i przerywa zmowę mil-
czenia. Wyjaśnia mechanizm two-
rzenia się toksycznej i opartej na 
manipulacji relacji. Proponuje ofia-
rom drogę uzdrowienia duchowego 
i psychicznego. Przygląda się przy 
tym także możliwościom pomocy 
samym oprawcom. 
To książka, która dodaje otuchy 
i przywraca nadzieję.

joël pralong  jest przełożonym semina-
rium duchownego w Sion (Szwajcaria). Zanim 
został księdzem, był pielęgniarzem w szpitalu 
psychiatrycznym. Ceniony duszpasterz, towarzy-
szy młodym w odnajdywaniu radości i sensu 
życia. Wydawnictwo W drodze wydało kilka 
jego książek: Zwalczyć negatywne myślenie 
(2012), Samobójstwo i co dalej? (2013), Mój 
ojciec mnie boli! (2015), Włóż buty i idź 
naprzód (2018), Nos Pinokia (2019).
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Głęboko poruszająca lektura, dla czułych i odważ- 
nych, dla przejętych tym, o czym od niedawna 
dopiero słyszymy, i zdecydowanych na to, aby 
nie pozostać obojętnymi świadkami wyrządzanej 
krzywdy i rujnującego cierpienia; a zrazem niosą-
ca światło i nadzieję, że Ktoś obecny w człowie-
ku może go wyzwalać z największych okrucieństw 
i zniszczeń.

Stanisław Tokarski MS – prezes Stowarzyszenia Psycho-
logów Chrześcijańskich

Książka bardzo rzetelnie i prawdziwie opisuje 
traumę wykorzystania seksualnego i jej konse-
kwencje psychiczne, fizyczne i duchowe, podając 
przykłady konkretnych osób. Podkreśla wagę 
„złamania sekretu”, zaufania komuś, aby wyjść 
z zamkniętego kręgu samotności. Warto ją prze-
czytać, by lepiej rozumieć osoby skrzywdzone, 
które przecież żyją wśród nas.

Barbara Smolińska – psychoterapeuta i superwizor PTP, 
szefowa Pracowni Dialogu
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Wstęp

Ośmielić się mówić

Tak, mówmy o tym!

Jako autor książek miałem możliwość odbycia licznych 
podróży, prowadząc w wielu krajach rekolekcje i kon-
ferencje duchowe. Była to dla mnie okazja do głoszenia 
słowa Ewangelii, odbijającego się szerokim echem wśród 
osób cierpiących, poszukujących sensu i pocieszenia. Nie 
da się ukryć, że dziś słowo Jezusa głęboko dotyka serc. 
Słowo, które jest uwolnione od akademickiego dyskur-
su  i moralizatorstwa, głoszone prostym i maluczkim 
z wiarą i entuzjazmem, pociesza, uzdrawia, przywraca do 
pionu, umacnia. Działa samo przez siebie, z siłą i autory-
tetem, ponieważ jest Boże. Nic dziwnego, że mistrzowie 
prawa i wiedzy nie przestawali się zadziwiać: „Co to jest? 
Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym 
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rozkazuje i są Mu posłuszne” (Mk 1,27)1. Porozmawiaj-
my więc dziś o tych „duchach nieczystych”! Tych, które 
izolują nas od innych, zamykają w zranionej przeszło-
ści, sprawiają, że duszę trawi poczucie winy, zamiesza-
nie, bunt, nienawiść, wstyd; tych, które nasuwają czasem 
myśli samobójcze… Czynię tu aluzję do takich zwierzeń 
czy wspomnień z dzieciństwa, które szepcze się w ką-
cie kaplicy lub mroku sali konferencyjnej, przełamując 
mur milczenia, po latach udręki i strachu: „Ojcze, jako 
dziecko byłem molestowany, zgwałcony przez… mojego 
ojca, wujka, starszego brata, przyjaciela rodziny, księ-
dza…”. Uwierzcie mi, że co piąta osoba uwalnia tę cięż-
ką tajemnicę, wystrzeliwując ją niczym armatnią kulę… 
Są to takie rodzinne sekrety, o których nigdy nie wolno 
mówić, a które niszczą następne pokolenia. Według psy-
choterapeuty Stéphane’a Jourdaina, „miejscem, w którym 
w naszych społeczeństwach dzieci są obecnie najbardziej 
narażone na niebezpieczeństwo, nie jest ani szkoła, ani 
kościół, ani obóz letni, ale rodzinny dom. Jest to wyko-
rzystywanie seksualne2 zwane kazirodztwem, które cią-
gle jeszcze, nawet dzisiaj, chronione jest przez niezwykle 
silne tabu”3. Dlatego najwyższy czas, by zacząć o tym 

1 Wszystkie fragmenty biblijne cytowane za: Pismo Święte Starego i No-
wego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, Pallottinum, Poznań 2003.

2 Wykorzystywanie seksualne jest gestem o charakterze seksualnym 
wobec dziecka lub nastolatka, bez zgody tegoż, przy użyciu manipulacji 
emocjonalnej, zastraszania lub siły, dominacji lub zagrożenia. Nadużycie 
może przybrać formę pieszczot, dotyku lub penetracji. Kazirodztwo ozna-
cza stosunki seksualne między członkami tej samej rodziny. Gwałt nato-
miast dotyczy penetracji pod wpływem siły i przemocy.

3 Se relever après l’abus sexuel. Accompagnement psycho-spirituel des survi-
vants, red. Karlijn Demasure, Lumen Vitae, Bruxelles 2014, s. 23. „Szacuje 



Ośmielić się mówić | 15

mówić! Potrzeba wolności słowa, które zniszczy tabu 
i otworzy szczelinę dla światła. 

Kiedy kreślę te słowa, mając na uwadze nowe wy-
danie książki, na oczach całego świata niemal wszędzie 
w Kościele wybuchają skandale pedofilskie. Ostatnie, któ-
re przelały czarę goryczy, miały miejsce w Chile i Pensyl-
wanii. Świat jest nimi zbulwersowany. Kapłanów wytyka 
się palcami. Na każdym kroku czują się umieszczani na 
ławie oskarżonych. Podejrzewani o przestępstwa, często 
popełniają samobójstwa, zanim jeszcze zostaną osądzeni. 
Nie mówiąc już o przerażającej liczbie osób wykorzysta-
nych, które targnęły się na swoje życie!

Papież Franciszek jest zrozpaczony. Zachęca do poku-
ty, postu, modlitwy. W liście do wiernych na temat pedofi-
lii pisze: „Jako wspólnota kościelna ze wstydem i skruchą 
przyznajemy, że nie potrafiliśmy być tam, gdzie powinni-
śmy być, że nie działaliśmy w porę, rozpoznając rozmia-
ry i powagę szkody spowodowanej w tak wielu ludzkich 
istnieniach. Zlekceważyliśmy i opuściliśmy maluczkich”. 
Ojciec święty mówi o rzezi niewiniątek, składaniu dzieci 
w ofierze na pogańskich ołtarzach. Domaga się zera tole-
rancji wobec osób dopuszczających się nadużyć. Nie tylko 
szeregowi księża, ale także dostojnicy ze szczytu hierar-
chii powinni być potępieni i osądzeni, tak samo, jak ma 
to miejsce w przypadku osób świeckich!

się, że jedna czwarta dziewcząt i jeden na sześciu chłopców został wykorzy-
stany seksualnie przed ukończeniem osiemnastego roku życia” – Jacques 
Poujol, Les abus sexuels. Comprendre et accompagner les victimes, Empreintes 
Temps Présent Éditions, La Bégude de Mazenc 2011, s. 10.



16 | Wstęp

Osobiście widzę tu szansę na wielkie oczyszczenie 
instytucji Kościoła. Nie powinniśmy popadać w rozpacz. 
Duch Święty działa i ufam, że Kościół wyjdzie z tego do-
świadczenia piękny i czysty.

Z całego serca proszę mój Kościół – ten Kościół, 
który kocham, tak bogaty w różnorodne tradycje – aby 
zrobił wszystko, by się przebudzić i przyjąć Ducha Praw-
dy, by wspólnie podjąć się wielkiego sprzątania instytucji. 
Nie bójmy się! Bo gdzie jest Pan, tam jest prawda i wol-
ność! Oby serca wiernych mogły odnaleźć spokój i ufność 
w sercach swoich pasterzy. 

Wyjść z ciemności, by głosić nadzieję! 

„Drogi Ojcze Joëlu, może napisałbyś coś o wykorzysty-
waniu seksualnym? Mamy dosyć ciągnącej się za nami 
przeszłości, potrzebujemy słowa nadziei, słowa Kościoła, 
po to, aby nie przestać żyć i nadal wierzyć w przyszłość. 
Jeśli chciałbyś zamieścić moje świadectwo, jestem goto-
wa!”… „Trzeba otoczyć dzieci, wobec których dokonano 
nadużyć, oraz ich rodziny opieką duszpasterską. To rów-
nie ważne jak rekompensata finansowa! Czy Kościół nie 
jest odpowiedzialny za to, czym stały się jego małe dzieci? 
(zob. Mt 18,6)”… „Tak, musimy uwierzyć w siebie, czuć, że 
Kościół nas kocha i troszczy się o nas”… Mógłbym przyto-
czyć niezliczone przykłady tego rodzaju wołania o pomoc, 
butelek rzucanych do morza przez osoby, które kochają 
Kościół i proszą o obecność, słowo, duchowość zwróco-
ną ku nadziei, będącą oczywiście uzupełnieniem wspar-
cia psychologicznego. Ponaglany tego rodzaju apelami, 
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postanowiłem napisać książkę, przede wszystkim oddając 
głos osobom wykorzystanym seksualnie w dzieciństwie 
(rozdział 1). Wraz z nimi, wychodząc od ich świadectw 
i wsłuchując się w porady psychoterapeutów, starałem się 
zrozumieć i opisać słowami bolesną rzeczywistość, znaleźć 
możliwe sposoby pomocy w Kościele (rozdział 2). Siedem 
osób wykorzystanych seksualnie zgodziło się pod pseudo-
nimami opowiedzieć mi o tym, przez co przeszły. Z głębi 
serca dziękuję im za podzielenie się ze mną fragmentami 
ich osobistych historii, które były bolesne, ale zwrócone 
ku nadziei. 

W trakcie pisania kolejnych rozdziałów książka 
przybrała nagle zaskakujący kierunek, w stronę Wietna-
mu, kraju, w którym poznamy Marcela Vana, młodego 
chrześcijanina pochodzącego z tego spustoszonego woj-
ną narodu. Van również był molestowany seksualnie. 
Pomimo przeżytego koszmaru jego opowieść przenika 
światło i nadzieja. Wypełnił swoje życie nauczaniem, 
poruszającym serca tych, którzy zostali w dzieciństwie 
ciężko zranieni. Z jego opowieści starałem się wydobyć 
zwłaszcza duchowe przesłanie dla ofiar wykorzystywania 
seksualnego. W wieku dwudziestu siedmiu lat Van, już 
jako brat redemptorysta, został aresztowany i wtrącony 
do komunistycznego gułagu, gdzie w wyniku złego trak-
towania zmarł cztery lata później (rozdział 3). Następnie 
zastanowimy się, co ze sprawcami. Czy na zawsze zosta-
ną oni wykluczeni z Bożej miłości, skazani na rozpacz? 
Czy po odbyciu kary za przestępstwa będą mieli szan-
sę na odbudowanie życia? Czy jest dla nich nadzieja? 
(rozdział 4)? Daleki jestem od osądzenia gwałcicieli czy 



wytaczania procesów „tym, którzy wiedzieli i ukrywali 
prawdę”, nie to jest celem mojej książki. Chciałbym, aby 
była ona konstruktywna, pomocna i kierująca ku światłu.

Przełamać tabu?

„Temat jest zbyt delikatny. To tabu. Wpakujesz się w kło-
poty!”, szeptali mi przyjaciele. Tym bardziej więc nad-
szedł czas, aby przełamać tabu, spojrzeć prawdzie prosto 
w oczy, co jest niezbędnym warunkiem, by pójść naprzód. 
Milczenie jest złotem, ale nie wtedy, kiedy blokuje dzie-
cięce wspomnienia, wypaczając duszę dorosłego. W tym 
przypadku to słowo jest złotem… By nie ukrywać praw-
dy, zdecydowałem, aby spośród siedmiu opublikowanych 
świadectw trzy dotyczyły księży gwałcicieli. Nawet jeśli 
winni duchowni reprezentują tylko cztery procent pedo-
fili w ogóle, jest to wciąż o cztery procent za dużo! Poza 
udziałem w skandalach my, ludzie Kościoła, musimy 
wziąć na siebie odpowiedzialność za opiekę nad „malucz-
kimi” – zranionymi i zgorszonymi, chroniąc ich jednocze-
śnie przed kolejnymi możliwymi nadużyciami. 

W swoich czasach Jezus troszczył się o „maluczkich”, 
drżąc z gniewu, gdy trzymano ich z dala od Niego: „Po-
zwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie przeszka-
dzajcie im: do takich bowiem należy królestwo Boże” 
(Łk 18,16). Nie bał się też kompromitacji, odwiedzając 
domy największych grzeszników. I czy nie przyjął w koń-
cu w swoje czułe ramiona ukrzyżowanego obok Niego 
nawróconego kryminalisty? Wszyscy mają prawo do zba-
wienia, ponieważ… nawet oprawcy posiadają duszę!
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