RuchOfiarKsiezy.Org
40 Metropolitan Rd., Suite 30, Toronto, Ont. M1R 2T6

Toronto, Marzec 24, 2009

OŚWIADCZENIE

W związku z artykułami „Dziennika Łódzkiego” dotyczącymi powstawania „zakonu ofiar seksualnego
wykorzystywania, przez duchownych” i powoływania się w tych artykułach, na rozmowę, jaką
przeprowadziłem z ich autorką, panią red. Magdaleną Hodak, oraz prośby, założycieli zakonu, o
poparcie podjętych przez nich działań, oświadczam, co następuje:
RuchOfiarKsiezy.Org, z zadowoleniem przyjmuje wszelkie działania, mające na
celu, pomoc ofiarom deprawacji seksualnej, dzieci i młodzieży, przez księży Kościoła
rzymsko - katolickiego w Polsce.
Popieramy, wszelkie działania mające na celu, dążenie odsunięcia od wykonywania
pracy z małoletnimi i przykładnego ukarania, księży pedofilów jak i tych, którzy ich
ukrywają. Każdy, kto wykazuje chęć pomocy ofiarom wykorzystania seksualnego
przez księży i innych pracowników kościoła katolickiego, zasługuje na nasze
najwyższe uznanie.
Przeprowadziłem wielogodzinne rozmowy z przedstawicielem, powstającego
stowarzyszenia, wynikiem których, nasze podsumowanie wyraża się w krótkim
stwierdzeniu, iż „o ile w pewnym stopniu, łączy nas wspólny cel, to obrane drogi
do osiągnięcia tego celu, są diametralnie rożne i nie możliwe do akceptacji,
przez drugą stronę”.
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Ze względu na nieugięte stanowisko i godne potępienia praktyki, dotyczące kwestii,
wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży, przez księży katolickich, (zarówno
w przeszłości, jak i obecnie), a w szczególności, prezentowania siły i wyższości nad
ofiarami i tymi, którzy im pomagają - nie jest możliwe, aby RuchOfiarKsiezy.Org,
nawiązał współpracę z jakimkolwiek stowarzyszeniem, czy organizacją, która
powstała przy pomocy, czy jakiejkolwiek kooperacji, ze skompromitowaną,
administracją, Kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce.
W przypadku, wprowadzenia daleko idących, zmian w postępowaniu administracji
Kościoła rzymsko-katolickiego, dotyczących kwestii wykorzystywania seksualnego
dzieci i młodzieży w tej instytucji, RuchOfiarKsiezy.Org, nie wyklucza ponowne
rozpatrzenie swojego stanowiska.
Jednocześnie oświadczam, że RuchOfiarKsiezy.Org, z siedzibą w Toronto, w Kanadzie, nie
posiada żadnego przedstawicielstwa w Polsce i żadna organizacja, stowarzyszenie czy osoba
prywatna, nie są upoważnienie, do występowania w naszym imieniu.
Zgłoszenia, dotyczące księży pedofilów, odbywają się wyłącznie, drogą internetową, poprzez użycie
odpowiedniego formularza, zamieszczonego na naszym portalu.
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