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Przedmowa 

W czerwcu 2001 roku kardynał Bernard F. Law, od wielu 

lat rzymskokatolicki arcybiskup Bostonu, skorzystał ze stan-

dardowego formularza sądowego, żeby uczynić niezwykłe 

wyznanie. Siedemnaście lat wcześniej powierzył wielebnemu 

Johnowi J. Geoghanowi wymarzoną funkcję małomiastecz-

kowego wikarego w zacisznej parafii, mimo iż zaledwie dwa 

miesiące wcześniej dowiedział się, że Geoghan został posą-
dzony o molestowanie siedmiu chłopców. 

Dla zespołu dziennikarzy dochodzeniowych Boston Globe 

ten dokument stał się punktem zwrotnym: opowieść o księdzu 

oskarżonym o molestowanie dzieci stała się teraz opowieścią 

o biskupie, który osłaniał tego księdza. Dokument i linia obro-

ny, jaką przedstawił pod koniec lipca prawnik kardynała - za-

pewniający, że lekarze dopuścili J. Geoghana do pracy dusz-

pasterskiej - skłoniły Spotlight Team (dziennikarski zespół 

dochodzeniowy gazety Globe) do zbadania, czy sprawa Geo-

ghana była anomalią czy też częścią powszechniejszej prakty-
ki. 

Budząca niepokój odpowiedź na to pytanie - a tuziny du-

chownych z Bostonu i okolic molestowało nieletnich i w zbyt 

wielu przypadkach biskupi wiedzieli o tych występkach, ale 

nie usunęli księży z ich placówek - została ujawniona w serii 

artykułów opublikowanych na początku 2002 roku. Pociągnę-

ło to za sobą najpoważniejszy od "wielu lat kryzys, przed ja-
kim stanął Kościół katolicki. 

Doniesienia Globe i wydarzenia, jakie te relacje za sobą 

pociągnęły, doprowadziły do napisania tej książki. Jest to 

opowieść o duchownych, którzy wykorzystywali powierzone 

ich opiece dzieci, o ofiarach, których życie legło w gruzach na 

skutek   tych   postępków,   o   biskupach,   którzy   zaniedbali 
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możliwość zapobieżenia nadużyciom i o zwykłych ludziach, 
którzy zareagowali oburzeniem. 

„Od połowy lat 90. ponad 130 osób przedstawiło przeraża-

jące historie z czasów dzieciństwa o tym, jak pozbawiony już 

swojej funkcji ksiądz John J. Geoghan rzekomo molestował je 

lub gwałcił na przestrzeni trzech dziesięcioleci w trakcie pracy 

w pół tuzinie parafii w Bostonie i okolicach" - tak Spotlight 

Team rozpoczął swój pierwszy artykuł na ten temat, opubli-

kowany w styczniu 2002 roku. „Prawie zawsze jego ofiarami 

byli chłopcy ze szkoły podstawowej. Jeden miał zaledwie 4 
łata". 

W ciągu kolejnych czterech miesięcy Globe natknął się na 

ponad trzysta historii o seksualnym wykorzystywaniu przez 

duchownych. Chociaż od połowy lat 80. problem był szeroko 

znany w kraju i od czasu do czasu pisywano na ten temat, w 

relacjach Globe wykorzystano należące do Kościoła doku-

menty dla zademonstrowania, jak dostojnicy wysokiego 

szczebla notorycznie przedkładali dobro swoich księży nad 
dobro dzieci. 

W przypadku Geoghana dwóch kolejnych kardynałów i 

wielu biskupów w ciągu ponad trzydziestu czterech lat nie od-

izolowało go od dzieci, wysyłając mu nawet pełne współczu-

cia listy przy okazji przenoszenia go z parafii do parafii; zaś 
on, dokądkolwiek się udawał, pozostawiał za sobą ofiary. 

Pierwsze doniesienia Globe uderzyły w czuły punkt. Kato-

licy byli oburzeni i poczuli się zdradzeni. Kardynał Law prze-

praszał, a w ciągu kolejnych dni i tygodni zgodził się ujawnić 

nazwiska wszystkich księży, byłych i obecnych, oskarżanych 

o seksualne wykorzystywanie nieletnich, nawet mimo że taki 

raport nie był wówczas wymagany przez prawo stanu Massa-

chusetts. Ogłosił politykę „zero tolerancji", przyrzekając wy-
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kluczyć każdego kapłana, przeciwko któremu wniesiono wia-

rygodne oskarżenia, i obiecywał nowe wysiłki w celu wyjścia 

naprzeciw pokrzywdzonym. 

Ale tama została już zerwana. Wielu katolików domagało 

się rezygnacji Lawa i zaczęło wstrzymywać się z datkami na 

rzecz Kościoła. Władze stanowe przygotowały ustawę zobo-

wiązującą kler do składania władzom świeckim raportów o 

oskarżeniach o seksualne wykorzystywanie. Prokuratorzy roz-
poczęli wystawianie nakazów aresztowania dla księży. 

Historia ta, jak wszystkie historie, zaczęła się od grupy 

dziennikarzy starających się znaleźć odpowiedzi na szereg py-

tań. Spotlight Team gazety Globe - redaktor Walter V. Robin-

son i reporterzy Mart Carroll, Sacha Pfeiffer i Michael Rezen-

des - postanowili odkryć, ilu księży w Bostonie molestowało 

dzieci i jak wiele Kościół wiedział na temat tego wykorzysty-
wania. 

W ciągu kilku dni reporterzy odkryli, że Geoghan był tylko 

przykładem znacznie szerszego zjawiska. Na przestrzeni 

ostatnich lat archidiecezja bostońska bez rozgłosu radziła so-

bie z pretensjami o molestowanie przez wielu księży. Więk-

szość tych roszczeń była załatwiana na gruncie prywatnym, 

bez publicznego nagłaśniania. Była to polubowna urnowa ko-

rzystna dla obu stron: Kościół mógł zatrzymać niewygodną 

prawdę pod korcem, a pełne wstydu ofiary, nie mające poję-

cia, jak wiele ich jest, mogły chronić swoją prywatność. 

Prawnicy pokrzywdzonych inkasowali jedną trzecią lub wię-

cej kwoty finansowego zadośćuczynienia, nie musząc nawet 
nigdy udowadniać swojej sprawy w sądzie. 

Reporterzy odkryli, że nawet w przypadkach, kiedy 

wszczynano postępowanie sądowe, oficjalne zapisy często 

wyparowywały. Działo się tak dlatego, że sędziowie zgadzali 
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się na usuwanie zapisów, kiedy tylko zamykano sprawy. W 

ten sposób utrzymywano w tajemnicy przed opinią publiczną 

nie tylko wyniki, ale i wszelkie ślady, że takie sprawy w ogóle 
miały miejsce. 

Reporterzy natknęli się na swojej drodze na kolejną prze-

szkodę. W natłoku oczekujących procesów cywilnych przeciw 

Geoghanowi sędzia nałożył klauzulę tajności na wszystkie do-

kumenty, jakie powstały w związku z tym przypadkiem, włą-
czając w to pozwy i zapiski współpracowników Geoghana. 

Martin Baron, który właśnie został redaktorem w Globe, 

uznał, że gazeta powinna zmierzyć się z sędziowskim naka-

zem. Wyszedł z założenia, że w interesie publicznym potrzeba 

odtajnienia dokumentów przeważa nad prywatnym interesem 

stron. W sierpniu 2001 roku prawnicy gazety rozpoczęli kroki 
zmierzające do ujawnienia papierów Geoghana. 

W listopadzie przewodnicząca Sądu Najwyższego Con-

stance M. Sweeney rozsądziła sprawę na korzyść Globe. Ko-

ściół odwołał się od tej decyzji, ale w grudniu stanowy sąd 

apelacyjny podtrzymał decyzję sędziny Sweeney. Dokumenty 
miały zostać ujawnione w styczniu 2002 roku. 

17 grudnia 2001 roku Wilson D. Rogers Jr., prawnik kar-

dynała, wysłał do Globe pismo z groźbą sankcji prawnych 

przeciwko gazecie i jej firmie prawniczej, jeżeli Globe opubli-

kuje cokolwiek, co będzie pochodziło z poufnych materiałów 

dotyczących tej sprawy. Ostrzegł, że postara się o sankcje na 

drodze sądowej, jeżeli reporterzy będą chociażby zadawać py-
tania o duchownych zamieszanych w tę sprawę. 

Ale do tej pory Spotlight Team ustalił, dzięki licznym wy-

wiadom, że w ciągu ostatniej dekady wielu księży w archidie-

cezji bostońskiej spotkało się z oskarżeniami o seksualne mo-

lestowanie, które były na tyle wiarygodne, że archidiecezja 
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musiała wypłacać ofiarom odszkodowania - i że po cichu tak 

robiła. Niczym kompasem, zespół posługiwał się kościelnymi 

księgami rocznymi, w których podawano, gdzie przydzielani 

byli księża. Reporterzy stworzyli bazę danych, z której wyni-

kało, że wielu aktywnych księży było przenoszonych ze swo-

ich parafii z niewyjaśnionych przyczyn mniej więcej w czasie, 

kiedy ofiary po cichu otrzymywały odszkodowania. Skala 
wykorzystywania była większa, niż sądzono wcześniej. 

Kiedy w styczniu Geoghan miał stawić czoła pierwszemu 

procesowi  sądowemu o  zarzucane mu liczne przypadki mole-

stowania, Spotlight Team odłożył na bok historię z połowy 

grudnia o potajemnych odszkodowaniach i rozpoczął pracę 

nad tym, co początkowo miało być artykułem o objętości 

trzech tysięcy słów, komentującym pierwszy proces Geogha-

na. Nie miało to być pełne śledztwo, ale rozłożone w czasie na 

trzy tygodnie spojrzenie na życiowe tragedie, które spowodo-

wał Geoghan w ciągu swojej trwającej trzydzieści cztery lata 
działalności. 

Jednak zaledwie po tygodniu przeczesywania akt sądo-

wych, Globe odkrył nigdy wcześniej nie publikowane doku-

menty, które dla archidiecezji okazały się druzgocące. Wśród 

nich znalazło się ostrzeżenie o tym że Geoghan pozostaje za-

grożeniem, wysłane w 1984 roku do Lawa przez jednego z bi-

skupów; list z 1982 roku od parafianina do poprzednika kar-

dynała Lawa, kardynała Humberto S. Medeirosa, z informacją 

o występkach Geoghana i żądaniem wyjaśnień, dlaczego nadal 

służy on jako kapłan w parafii, gdzie styka się z dziećmi; a 

także niektóre zapisy badań psychiatrycznych Geoghana. Do-

kumenty te udowodniły, że archidiecezja od dziesięcioleci 

wiedziała o molestowaniu dzieci przez Geoghana. 

Globe opublikował pierwszą serię artykułów o sprawie 

Geoghana 6 i 7 stycznia 2002 r. Law odmówił udzielenia wy-
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wiadu na potrzeby artykułu. Później, w oczekiwaniu na pu-

bliczne ujawnienie 25 stycznia około dziesięciu tysięcy kolej-

nych stron z sądowej dokumentacji sprawy Geoghana, Globe 

wszedł wcześniej w posiadanie akt i opublikował 24 stycznia 

ich fragmenty oraz komentarze do nich, dodając wiele szcze-
gółów i poszerzając kontekst pierwszej serii artykułów. 

31 stycznia gazeta natknęła się na to, czym po raz pierwszy 

zajęła się poprzedniego lata; ujawniono, że w ciągu ostatniej 

dekady archidiecezja bostońska tuszowała sprawy, w których 

co najmniej siedemdziesięciu księży oskarżono o molestowa-

nie seksualne. Historia - oparta na dokumentacji i zapisach są-

dowych, bazie danych i wywiadach     z     prawnikami     oraz     

innych     źródłach zaangażowanych w tę sprawę - stała się 

punktem zwrotnym, potwierdzeniem, że przypadek Geoghana 
nie był tylko jednostkową anomalią. 

W miarę upływu czasu i pod naciskiem prokuratorów ar-

chidiecezja przekopała własne archiwa i przekazała miejsco-

wym prokuratorom okręgowym nazwiska ponad dziewięć-

dziesięciu księży, na których otrzymała w ciągu ostatnich 

czterdziestu łat wiarygodne skargi o seksualne wykorzystywa-

nie. Wkrótce i inne diecezje w całym kraju, poszturchiwane 

przez lokalne media, zaczęły przeczesywać swoje archiwa w 

poszukiwaniu starych skarg i dyskutować z władzami o tym, 

co zrobić z oskarżanymi księżmi. Wiele diecezji zaczęło for-

mułować nową politykę w kwestii postępowania ze skargami 

o molestowanie seksualne, a Konferencja Biskupów Katolic-

kich USA przygotowywała się po raz pierwszy do przyjęcia 
polityki ogólnokrajowej. 

W miarę narastania kryzysu w Kościele, Globe podwoił 

liczbę dziennikarzy przydzielonych do tej sprawy do ośmiu 

osób pracujących nad nią przez cały czas, włączając reporte-

rów Stephena Kurkjiana, Thomasa Farraghera i Kevina Culle-
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na oraz reportera zajmującego się sprawami związanymi z re-

ligią, Michaela Paulsona. Z czasem jeszcze inni reporterzy 

okazjonalnie pracowali przy tej sprawie. 

Książka ta przedstawia rozbudowany raport, jaki Globe 

stworzył na temat skandalu z wykorzystywaniem seksualnym 

przez duchownych. Niektóre wywiady i fakty były już wcze-

śniej relacjonowane w gazecie, ale żaden artykuł nie został tu 

po prostu powielony; wiele relacji jest nowych, a książka po-

wstała całkowicie od zera. Informacje zbierane na potrzeby 

książki, z której cały dochód zostanie przeznaczony na cele 

charytatywne, zaowocowały także artykułami w gazecie. Ar-

tykuły te objęły też nie ujawnione poprzednio przypadki sek-

sualnego molestowania, relacje między prokuraturą i archidie-

cezją bostońską oraz rozszerzające się starania katolickiego 
laikatu, by skłonić kościelną hierarchię do działania. 

Sprawa molestowania seksualnego dokonywanego przez 

duchownych jest nadal odkrywana i najprawdopodobniej 

upłyną jeszcze całe lata, zanim wszystkie fakty wyjdą na jaw, 

a wszelkie zmiany, które wywołała, zostaną wprowadzone w 

życie. Książka ta, napisana w epicentrum skandalu - w Bosto-

nie - bada korzenie kryzysu i jego przyczyny, postępowanie 

księży-prześladowców i jego wpływ na ofiary, rolę kluczo-

wych postaci, w tym Geoghana i Lawa, oraz spadek autorytetu 

kleru u wiernych, a także to, jak Kościół katolicki może się w 
rezultacie tego zmienić. 

Ben Bradlee Jr. 

redaktor prowadzący 

10 maja 2002 roku 
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Wstęp 

Książka Zdradzony Bóg to opowieść o licznych katolickich 

księżach, którzy wykorzystywali zarówno zaufanie, jakie w 

nich pokładano, jak i dzieci powierzone ich opiece. Jest to 

opowieść o biskupach i kardynałach, którzy angażowali, pro-

mowali, chronili i dziękowali tym księżom, pomimo przytła-

czającej ilości dowodów ich występnego postępowania. Jest to 

opowieść o silnym i dumnym Kościele wciągniętym w kryzys 

przez złe postępki, pomyłki i błędną ocenę jego własnego kle-

ru. I jest to opowieść o pragnieniu wielu wiernych członków 
Kościoła, by uczyć się na błędach i doprowadzić do zmiany. 

Na początku 2002 roku, kiedy w Boston Globe wypłynęły 

na światło dzienne pierwsze raporty o tym, jak Kościół kato-

licki postępował w stosunku do księży wykorzystujących sek-

sualnie dzieci, opowieści wydawały się niemal zbyt potworne, 

żeby mogły być prawdziwe. Raporty pokazywały, że człon-

kowie kościelnej hierarchii - w tym kardynał Bernard F. Law z 

Bostonu, najbardziej wpływowy w Watykanie amerykański 

prałat - nie tylko wiedzieli o tych postępkach, ale że posuwali 

się do daleko idących wysiłków w celu tuszowania skandalu 

przed opinią publiczną. 

Rozmiary zdrady - dziecięcej niewinności, zaufania rodzi-

ców, ślubów kapłańskich, odpowiedzialności ze strony bisku-

pów, podstawowych zasad Kościoła - wzbudzały grozę. Naj-

bardziej szokujący dla współczesnych katolików i najbardziej 

szkodliwy dla Kościoła był materiał dowodowy świadczący  o  

tym,   że  kardynał Law  i  inni  dostojnicy stojący na czele ar-

chidiecezji byli zaangażowani w tuszowanie sprawy na tak 

dużą skalę. Zamiast chronić najbardziej bezbronnych człon-

ków Kościoła, wręcz wystawiali ich na bezpośrednie zagroże-

nie. 
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Wkrótce gazety w całych Stanach Zjednoczonych i poza 

granicami kraju zaczęły domagać się odpowiedzi od swoich 

lokalnych diecezji. Ofiary, które otrzymały poparcie, wyszły z 

cienia. Prawnicy, którzy dotąd odgrywali swoje role w pota-

jemnych sprawach o odszkodowania, tak jak tego oczekiwał 

Kościół, teraz dokonali wolty o 180 stopni deklarując, że te 

umowy nie leżą już dłużej w interesie ich klientów ani w inte-
resie publicznym, ponieważ ukrywana była skala zjawiska. 

Następnie urzędnicy wymiaru sprawiedliwości - którzy po-

dobnie jak ich poprzednicy obawiali się pociągania do odpo-

wiedzialności Kościoła, mającego tak wielu zwolenników - 

zażądali raportów, aby podjąć decyzję, czy postawić w stan 

oskarżenia księży, dla których jak dotąd jedyną karą było 

przeniesienie do nowej parafii, upchnięcie gdzieś w cieniu ja-

ko szpitalnych kapelanów czy odłożenie na biurokratyczną 

półkę. Zawstydzone władze kościelne zostały skonfrontowane 

z przytłaczającą masą dowodów pokazujących, że archidiece-

zja bostońska na pierwszym miejscu stawiała ochronę reputa-
cji Kościoła, choćby kosztem poszkodowanych. 

W całych Stanach Zjednoczonych i w całym świecie kato-

lickim księża zamieszani w molestowanie zostali zwolnieni ze 

sprawowanych funkcji - w samych USA 176 w ciągu pierw-

szych czterech miesięcy 2002 roku. Biskupi podali się do dy-

misji w Stanach Zjednoczonych, Polsce i Irlandii. Nawet w 

Rzymie, gdzie dostojnicy watykańscy starannie unikali po-

przednich skandali, papież wystosowując swój coroczny list 

pasterski do księży skorzystał z okazji, by położyć nacisk na tę 

sprawę, choćby tylko przez udzielenie pociechy dobrym księ-
żom. 

Niejednoznaczna wypowiedź papieża na temat tego skan-

dalu - z użyciem ogólnikowego łacińskiego określenia „myste-

rium iniquitatis" na opisanie przewinienia, które określił mia-
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nem grzechu - pomijała całkowicie ofiary, i tym samym przy-

niosła niewielką pociechę tym, których życie zostało wywró-

cone do góry nogami przez występki księży. Wielu osobom 

oświadczenie papieża wydało się być bardziej kolejnym do-

wodem powściągliwości graniczącej z arogancją i niedostęp-

nością kościelnej hierarchii, której niezdolność do wykrocze-

nia poza własne potrzeby przyniosła efekt przypominający na-
cieranie jątrzących, świeżych ran solą. 

Następnego dnia w swoim wielkopiątkowym liście duszpa-

sterskim kardynał Law także poruszył kwestię zdrady, ale bar-

dziej dosłownie. „Zdrada wisi dziś nad Kościołem niczym 

ciemna chmura" - napisał. „Chociaż nie odważamy się osą-

dzać niczyich relacji z Bogiem, bez wątpienia zdrada zaufania 

to samo sedno zła w przypadku seksualnego molestowania 

dzieci przez duchownych. Księża powinni być godni zaufania 

ponad wszelką wątpliwość. Kiedy niektórzy z nich niszczą to 
zaufanie, wszyscy cierpimy z powodu konsekwencji". 

*** 

Ankiety opinii publicznej wykazały pogłębiające się wśród 

parafian rozczarowanie tym, w jaki sposób Law radził sobie z 

problemem. Do połowy kwietnia wyniki ankiety Globe-WBZ-

TV pokazały, że 65 procent katolików w archidiecezji uważa-

ło, iż kardynał powinien zrezygnować ze swojej funkcji. 

Niektórzy katolicy zaczęli odmawiać łożenia na rzecz ar-

chidiecezji. Wierni uczęszczający do kościoła odwrócili się 

plecami wobec dorocznego apelu kardynała o datki, dzięki 

którym finansowanych jest wiele kościelnych działań. Ambit-

na kampania zbierania funduszy rzędu 350 milionów dolarów 

dosłownie stanęła w miejscu. Na nowo rozgorzała dyskusja na 

temat słuszności kapłaństwa zastrzeżonego tylko dla męż-

czyzn żyjących w celibacie, a niektórzy zastanawiali się, czy 
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istnieje związek między wysoką częstotliwością występowa-

nia przypadków seksualnego molestowania nastoletnich 

chłopców a wysokim procentem homo seksualnych mężczyzn 
wśród kleru. 

Po trzech miesiącach narastania rozmiarów skandalu wy-

dawało się, że Watykan się przebudził; papież wezwał 

wszystkich amerykańskich kardynałów na nadzwyczajne spo-

tkanie w kwietniu 2002 roku. Podczas tego spotkania papież 

zmienił treść i ton swojej wypowiedzi. Powiedział, że wyko-

rzystywanie seksualne nieletnich przez księży to nie tylko 

„ciężki grzech", ale i zbrodnia. Papież odpowiedział też na 

skargi, jakoby Watykan był obojętny na cierpienia pokrzyw-

dzonych. „Dlatego z wszystkimi ofiarami i ich rodzinami, 

gdziekolwiek się znajdują, głęboko się solidaryzuję i wyrażam 

im współczucie*"(*Cytat w tłum. Jakuba Kołacza SJ. Fragment tekstu dokumentu 

wg: Józef Augustyn, Głęboko wstrząśnięci, Kraków 2002.) - powiedział osiem-
dziesięciojednoletni papież. 

Chociaż spotkanie było znaczące i bezprecedensowe, nie 

wyjaśniło się do końca, jak konkretne i dalekosiężne będą re-

formy obiecywane przez Watykan. Także w samej Stolicy 

Apostolskiej jest wiele osób, które postrzegają seksualne mo-

lestowanie dzieci przez duchownych jako zjawisko typowo 
amerykańskie. 

Kwestia nie dość poważnego potraktowania przez Kościół 

problemu molestowania seksualnego dzieci przez duchownych 

wypływała co jakiś czas od 1985 roku, kiedy w Luizjanie wy-

buchła pierwsza duża afera tego rodzaju. Jednak Kościół z 

powodzeniem przystąpił do jej opanowywania. Skorzystał z 

otaczającego go powszechnie szacunku, aby zepchnąć skanda-

le na plan dalszy jako anomalie rozdmuchane do przesady 

przez antykatolickie elementy w mediach współpracujące z 
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katolickimi dysydentami, pragnącymi zdyskredytować hierar-
chię. 

Ale zdolności Kościoła do usuwania tego tematu w cień 

zaczęły nie wystarczać w obliczu dokumentów ze sprawy bo-

stońskiej, pokazujących, jak kardynał Law i kilku jego naj-

bliższych doradców było wielokrotnie uprzedzanych o nie-

bezpieczeństwach ze strony niektórych księży, ale nadal po-

wierzało tym seksualnym drapieżnikom funkcje,   dzięki któ-
rym mogli napastować dzieci. 

Sprawa Geoghana stała się ważnym symbolem pełnego 

wyrozumiałości i za mało stanowczego podejścia Kościoła do 

jego własnych występnych księży, kosztem poszkodowanych. 

Geoghan był pedofilem nie rokującym nadziei na poprawę. W 

ciągu ostatnich kilku lat prawie dwieście osób, które wyznały, 

że zostały zgwałcone lub były molestowane przez Geoghana, 

złożyło pozwy przeciw niemu i jego przełożonym. Eksperci 

sądzą, że wykorzystywanych było prawdopodobnie trzy do 

czterech razy więcej osób, niż te, które wystąpiły z oskarże-

niami. Geoghan ze spokojem wyjaśniał terapeutom, według 

jakiego klucza wybierał swe ofiary - były to potrzebujące 

opieki dzieci biednych, samotnych matek, kobiet z trudem 

walczących o przetrwanie, które były zachwycone tym, że w 

życiu ich synów pojawił się mężczyzna, zwłaszcza ksiądz. Od 

czasu do czasu pojawiały się skargi, ale przełożeni Geoghana 
po prostu przenosili go do innej parafii, do nowych ofiar. 

I nie tyczyło to tylko Geoghana. Law, jego biskupi i ich 

poprzednicy przesuwali takich księży z miejsca na miejsce ni-

czym pionki na szachownicy. Niektórym pozwalano przenieść 

się poza obręb stanu, podrzucając ich innym diecezjom. Para-

fianie nie mieli pojęcia, że znaleźli się wśród nich przestępcy, 

tak samo było z nowymi przełożonymi tych księży. W jednym 

przypadku, w trakcie przygotowywania przeniesienia oskar-
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żonego o gwałt na dziecku wielebnego Paula Shanleya do no-

wej parafii w Kalifornii, główny zastępca kardynała Lawa na-

pisał do przełożonych Kościoła w San Bernardino list porę-

czający, opisując prawość kogoś, o kim archidiecezja bostoń-

ska wiedziała, że został oskarżony o udział w molestowaniu 

seksualnym. Nawet po tym, jak archidiecezja niektórym z 

ofiar Shanleya wypłaciła odszkodowania (pod warunkiem, że 

będą milczeć), kardynał Law napisał do Shanleya pełen po-

chwał list w związku z jego przejściem na emeryturę i powie-

dział, że nie miałby nic przeciwko wyznaczeniu go na stano-

wisko kierownika prowadzonego przez Kościół domu gościn-
nego w Nowym Jorku, który odwiedzali także młodzi ludzie. 

Problem w archidiecezji bostońskiej był odbiciem w mi-

kroskali ropiejącego wrzodu na ciele całego Kościoła. Choć 

dla niektórych obrońców wydawało się to być ledwie burzą w 

szklance wody, dla innych było to największe od pokoleń tor-

nado, z jakiego skutkami Kościół musiał się zmierzyć. Prze-

szło przez cały kontynent północnoamerykański, objęło Euro-

pę i wywołało skandal w Australii i części Ameryki Łaciń-
skiej. 

Od czasu sprawy w Luizjanie większość zamieszanych 

osób stanowili zwykli księża. Jednak teraz skandal zatoczył 

szersze kręgi, obejmując nie tylko księży molestujących dzie-

ci, ale także biskupów i kardynałów, którzy tych księży ochra-
niali. 

W 2001 roku we Francji postawiono biskupa w stan oskar-

żenia za nieprzekazanie policji raportu o księżach-pedofilach, 

a w Walii biskup został zmuszony do rezygnacji z powodu 

osłaniania molestujących księży. Wiosną 2002 roku polski ar-

cybiskup, blisko związany z Watykanem, został zmuszony do 

rezygnacji po oskarżeniu o molestowanie seksualne semina-

rzystów. Trzy dni później biskup Brendan Comiskey z Irlandii 
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złożył rezygnację po przyznaniu, że nie uczynił dość w celu 

kontrolowania księdza, którego nieokiełznane wybryki seksu-

alne doprowadziły do samobójstw kilku ofiar, a w końcu i sa-
mego księdza. 

Ale to Boston stal się epicentrum skandalu, ponieważ tutaj 

historia się zaczęła, ponieważ tutaj tylu księży było zamiesza-

nych w tę aferę, i ponieważ to miasto ma bardzo katolicki cha-

rakter. Ponad 2 miliony z 3,8 miliona ludzi żyjących w okręgu 

metropolitalnym Bostonu to katolicy. Boston to jedyna wielka 

archidiecezja w Stanach Zjednoczonych, gdzie katolicy sta-

nowią ponad połowę populacji. W żadnym innym głównym 

amerykańskim mieście katolicy nie są liczniej reprezentowani 

na posterunkach policji, w salach   sądowych,   w   salach   

konferencyjnych.   Nigdzie indziej echa skandalu nie byłyby 

odczuwane bardziej intensywnie. I nigdzie indziej upadek sza-

cunku, jakim darzono Kościół, nie byłby bardziej dramatycz-
ny. 

W 1992 roku, kiedy wybuchł skandal wokół osoby Jamesa 

R. Portera - księdza o pedofilnych skłonnościach, który zaata-

kował ponad setkę dzieci na południowym wschodzie stanu 

Massachusetts, poza granicami archidiecezji bostońskiej - 

większość katolików przyjęła zapewnienia Lawa, że występki 

Portera nie były winą opiekuńczego Kościoła, ale „aberracyj-

nym czynem" jednego zdeprawowanego człowieka. Powie-

dział też, że sprawa Portera została celowo rozdmuchana przez 

antykatolickie czynniki w mediach. „Wszelkimi sposobami - 

stwierdził wtedy Law - prosimy o wpływ Boga na media, 
szczególnie na Globe'". 

Gazeta, założona przez protestanckich brahminów*(* brahmin - 

tu: członek elity społecznej i kulturalnej, zwłaszcza potomek rodziny wywodzącej się od 

pierwszych osadników Nowej Anglii - przyp. tłum.), którzy kiedyś rządzili Bo-

stonem, już wcześniej była oskarżana o antykatolickie uprze-
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dzenia. Jednak dokumenty dotyczące Geoghana, odtajnione 

przez sędzinę Sądu Najwyższego Constance M. Sweeney po-

kazują, jak daleko kardynał i biskupi posunęli się w celu ukry-

cia przed opinią publiczną powtarzających się wypadków 

nadużyć. Zaowocowało to drastyczną zmianą nastawienia sa-

mych katolików. Większość z nich, zamiast winić posłańca, 

skupiło swój gniew na dostojnikach kościelnych. Oczekiwali 

odpowiedzi od swojego kardynała. I do chwili, kiedy Law w 

kwietniu 2002 roku wyjechał wraz z innymi amerykańskimi 

kardynałami na spotkanie z papieżem, nawet on sam przestał 

już obwiniać media. „Kryzys w związku z seksualnym wyko-

rzystywaniem nieletnich przez duchowieństwo nie jest po pro-

stu wywołanym przez media czy reakcję społeczeństwa pro-

blemem Stanów Zjednoczonych, ale jest bardzo poważną 

sprawą, która podkopuje misję Kościoła katolickiego" - po-
wiedział. 

W przeszłości niektórzy politycy, policja, prokuratorzy i 

sędziowie umożliwiali tuszowanie zarówno tych większych, 

jak i drobniejszych występków księży. Ale zakres działań ar-

chidiecezji na rzecz molestujących księży ośmielił ludzi zaj-

mujących się wymiarem sprawiedliwości do odłożenia na bok 

tradycyjnej czci, która umacniała się tu od ponad wieku. Pro-

kurator generalny stanu Massachusetts i pięciu czołowych 

prokuratorów stanowych, z których wszyscy to katolicy, zażą-

dali i w końcu uzyskali dostęp do kościelnych zapisów poka-

zujących, że na przestrzeni ostatnich czterdziestu lat ponad 

dziewięćdziesięciu księży w tej archidiecezji było przez setki 

poszkodowanych oskarżanych o seksualne wykorzystywanie. 

W tej liczbie nie znaleźli się nieżyjący księża. Prawie wszyst-

kie sprawy były już przedawnione, co oznaczało, że nie można 

było rozpatrywać ich w sądzie. Ale czegokolwiek archidiece-

zja zdołała uniknąć z punktu widzenia prawa, to zaciążyło na 

niej w oczach opinii publicznej. 
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Boston można uznać za kwintesencję amerykańskiego mia-

sta katolickiego, jednak skandal wkrótce okazał się być czymś 

daleko więcej niż tylko lokalną sensacją. Stał się międzynaro-

dową kwestią prawa bezradnych jednostek, usuniętych w cień 

w interesie potężnej instytucji, i przykładem tego, jak śmier-

telnicy mogą szkodzić nieśmiertelnej wierze. Według więk-

szości relacji, od połowy lat 80. co najmniej tysiąc pięciuset 

księży stanęło w obliczu publicznych zarzutów o niestosowne 
zachowania seksualne wobec nieletnich. 

Jak dotąd, koszta były wysokie. Darowizny na rzecz Ko-

ścioła podupadły. Niewielu ludzi odżegnało się od swej wiary, 

ale wielu odżegnało się od kościelnej hierarchii. Trudniej jest 

ocenić koszta ludzkie, poniesione przez poszkodowanych. 

Pewien jedenastolatek podczas spowiedzi został zapytany 

przez księdza, czy się masturbuje, a potem poproszony o za-

demonstrowanie tego; trzynastolatek został uwiedziony przez 

księdza i w czasach daleko mniejszej tolerancji wobec homo-

seksualizmu pozostawiony sam sobie z wątpliwościami, czy 

jest gejem; był także chłopiec, któremu wręczono pieniądze na 

bilet na pociąg zaraz po tym, jak ksiądz zgwałcił go analnie i 

zostawił zakrwawionego. 

Jeżeli w tej plugawej opowieści są jacyś bohaterowie, to są 

nimi ofiary, które znalazły dość sił, by przemówić, które po 

łatach cierpienia w milczeniu i izolacji odnalazły odwagę, że-

by wyjść z cienia i oświadczyć to, co powiedziała jedna z tych 

osób: „To mi się przydarzyło, i to jest złe". 

Czternaście lat wcześniej Peter Pollard napisał do kardyna-

ła Lawa list, informując go, że kiedy był jeszcze nastolatkiem, 

został wykorzystany seksualnie przez księdza. Poprosił Lawa 

o zajęcie się sprawą, dopilnowanie, żeby ten duchowny nigdy 

już nie zostawał sam na sam z dzieckiem, oraz o zainicjowanie 

programu wychodzenia naprzeciw innym poszkodowanym. 
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Ale jak mówi Pollard, jeden z zastępców Lawa - który jest te-

raz biskupem - odpowiedział mu po pięciu dniach zwłoki, iż 

Kościół uznał, że ksiądz ten nie stanowi zagrożenia dla dzieci. 

Zasugerował, że zachowanie o charakterze seksualnym było 

tylko przejawem czułości. Pollard, który obecnie sam jest oj-

cem, a jako pracownik opieki społecznej zajmuje się dziećmi 

zaniedbanymi i wykorzystywanymi, został w ostatnim czasie 

zachęcony śmielszymi  działaniami innych  poszkodowanych.  

Pollard określa ich mianem tych, którzy przetrwali. Chociaż 

utożsamia się z chrześcijańską koncepcją niesienia świadec-

twa, mniej przemawiają do niego inne nauki Kościoła. 

„Proszę zrozumieć, że dla tych, którzy o to proszą, mamy 

zrozumienie i wybaczenie" - napisał Pollard w komentarzu dla 

Globe. „Ci, którzy przetrwali, każdy z nas na swój własny 

sposób, żyją starając się iść naprzód, zawsze rozważając dwie 

opcje. Dla niektórych z nas samobójstwo, celowe wykorzy-

stywanie innych lub przemoc wcześnie rozstrzygnęły te zma-
gania. 

Do pewnego stopnia ci z nas, którzy przetrwali, zaczęli 

zdrowieć. Realizowaliśmy marzenia, zdobywaliśmy stopnie 

naukowe, zakładaliśmy rodziny, podejmowaliśmy pracę, a 

nawet szukaliśmy pocieszenia w praktykach duchowych. Ale 

nie możemy uciec od skutków zdrady, jaką popełniono wobec 

nas w imieniu Boga. Została nieodłącznie wpleciona w to, 
czym się staliśmy. 

Ta zdrada być może nie jest przestępstwem, sądownie pod-

legającym karze. Ale na jej skutki nie ma przedawnienia. I nie 
powinna zostać zapomniana". 
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1   Ojciec Geoghan 

Był to niski, mocno zbudowany mężczyzna o zniewalają-

cym uśmiechu, który - jeśli patrzyło się z daleka - nadawał mu 

miły wygląd sympatycznego wujka albo przyjaznego sprze-

dawcy z sąsiedztwa. Trudno było dostrzec mroczne wnętrze 

Johna Geoghana, patrząc w jego jasne oczy. Na pierwszy rzut 
oka prawie nikomu się to nie udawało. 

Frank Leary z pewnością nie dostrzegł niczego podejrzane-

go. Kiedy Leary, piąte z sześciorga dzieci wychowywanych 

przez samotną matkę żyjącą z zasiłku, po raz pierwszy spotkał 

Geoghana późną wiosną 1974 roku, miał trzynaście lat i jesz-

cze nie nauczył się sztuczek swoich starszych braci, jak unikać 

mszy w niedzielne poranki. Uśmiechnięta twarz księdza była 

już ściśle kojarzona z kościołem św. Andrzeja w Jamaica Pla-

in na przedmieściach Bostonu. Po mszy miejscowy ksiądz 

zwykł obejmować matki, wymieniać uściski dłoni z ojcami, a 

dzieci przyjacielsko poklepywać po plecach. 

„Zawsze miał szeroki uśmiech - tak szeroki, jak cała jego 

twarz" -wspominał Leary. „Moja matka go lubiła. Był bardzo 

popularny. Był jak mały chochlik". Leary przywitał się z księ-

dzem, otrzymał przyjazne klepnięcie w łopatki i aż do lata nie 
zwrócił na Geoghana większej uwagi. 

Dozorca w probostwie był przyjacielem Leary'ego i chło-

piec pomagał mu dwa razy w tygodniu, grabiąc świeżo sko-

szoną trawę albo zbierając na taczki kawałki przycinanego 

żywopłotu. W sierpniowym upale była to wyczerpująca praca 

i któregoś popołudnia Geoghan pofatygował się po niskich 

schodkach z plebanii na dół, proponując chłopcu szklankę 

zimnej lemoniady. Leary podziękował, ale odmówił księdzu. 

Nie lubił lemoniady. Jednak ksiądz nalegał i uatrakcyjnił swo-

ją ofertę. Miał wspaniałą kolekcję znaczków, która mogła 
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spodobać się chłopcu. Wkrótce ksiądz i chłopiec byli już na 
górze plebanii, w pokoju Geoghana. 

Leary usiadł pośrodku pokoju na wielkim, obitym skórą 

krześle, a ksiądz wręczył mu ogromny klaser, kryjący kolekcję 

znaczków. Ksiądz przeszedł na tył pokoju jednocześnie ciągle 

uspokajająco przemawiając do chłopca. „Powiedział: »Po-

dejdź tutaj, pokażę ci parę rzeczy«. Nakłonił mnie, żebym 

wstał, wtedy on usiadł, a ja siadłem na jego kolanach" - opo-

wiadał Leary. Ksiądz położył dłoń na kolanie Leary'ego i za-

czął przewracać strony klasera, które chłopcu zamazywały się 

przed oczami. Geoghan powiedział chłopcu, że to jego matka 

zaproponowała tę wizytę. Ale mimo to, dodał Geoghan, po-

winni zachować ten fakt w tajemnicy. Jednocześnie dłoń księ-

dza cały czas wędrowała w górę po nodze Leary'ego, aż 

wreszcie wsunęła się pod jego bawełniane szorty i pod bieli-

znę. 

„Dotykał mnie, pieścił. Zamarłem. Nie miałem pojęcia, co 

się do diabła dzieje. On ciągle gadał. Powiedział: »Zamknij 

klaser. Zamknij oczy. Odmówimy Zdrowaś Mario«. I to wła-

śnie zrobiłem". Ale zanim modlitwa dobiegła końca, chłopiec 

wybiegł z pokoju jak oparzony, popędził w dół po schodach i 

zatrzymał się dopiero za kościołem, cały drżąc. 

W jakiś tydzień później historia się powtórzyła. Leary za-

miatał chodnik przy kościele, kiedy Geoghan podszedł do nie-

go, objął nastolatka ramieniem i powiedział mu, że jest wyjąt-

kowy. Potem ksiądz nakłonił chłopca do pójścia na plebanię, 

gdzie, jak opowiadał później Leary, zobaczył zachmurzoną 
zakonnicę stojącą u podnóża schodów. 

Geoghan minął zakonnicę i na górze skierował Leary'ego 

na to samo krzesło, na którym zaatakował go poprzednio. Ro-

lety były zaciągnięte, osłaniając pokój przed letnim słońcem. 
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Najpierw ksiądz stanął za Learym i położył ręce na jego ra-

mionach. Poprosił chłopca o wyrecytowanie najbardziej zna-

nych modlitw wiary katolickiej: Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario. 

„Modliłem się i miałem zamknięte oczy. On przysunął się bli-

żej do krzesła i zsunął mi spodnie z jednej nogi. A ja nie mo-

głem się poruszyć. Byłem jak sparaliżowany. Barkiem oparł 

się o moją klatkę piersiową. On też się modlił. A ja recytowa-

łem modlitwę, powtarzając za nim. Cały się trząsłem. Czułem 
się bardzo, bardzo dziwnie. Nic nie mogłem zrobić". 

Geoghan posuwał się coraz niżej po ciele młodego chłopca 

i przystąpił do seksu oralnego. „Starałem się powstrzymać łzy, 

ciągle odmawiać swoje modlitwy i trzymać oczy zamknięte. 

Nie widziałem, jak to robił. Pamiętam, że wpychał mnie w 
krzesło". 

Napastowanie nie trwało długo. Może ledwie minutę, jak 

oszacował Leary, kiedy przerwało je nagłe zamieszanie, 

„Geoghan wyprostował się. Drzwi otworzyły się gwałtownie i 

jakiś ksiądz z długimi białymi włosami zaczął na niego 

wrzeszczeć: »Jack, mówiliśmy ci, żebyś tu tego nie robił! Co 

ty u diabła wyprawiasz? Oszalałeś?«. Krzyczał, wrzeszczał, a 
ja pamiętam tylko, jak zerwałem się z krzesła". 

Leary pognał w ocieniony drzewami zakątek za szkołą i 

próbował się pozbierać. Posiedział chwilę na miejscowym 

cmentarzu, a kiedy wreszcie wrócił do domu, poszedł prosto 

do swojego pokoju. Przez wiele lat nie wspominał nikomu o 
tym napastowaniu. 

W czasie, kiedy - według Leary'ego - Geoghan dokonał na 

niego seksualnego ataku, był on już katolickim księdzem od 

dwunastu łat. Przenosząc się z parafii do parafii w Bostonie i 

okolicach - od tych w obrębie miasta po ciche osiedla pod-

miejskie - dał się poznać ludziom z kościelnych ław jako „oj-
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ciec Jack". Chrzcił ich dzieci. Udzielał im ślubów. Odmawiał 

modły żegnając umarłych i pokrapiając trumny wodą święco-

ną. W sobotnie popołudnia zasiadał w ciemnym wnętrzu kon-

fesjonału, by zza zasłony wysłuchiwać ich grzechów i nakła-

dać na nich pokutę. W niedzielne poranki przynosił im Słowo 
Boże. 

Dla wierzących katolickich matek, zwłaszcza tych, które z 

trudem borykały się z samodzielnym utrzymaniem licznych 

rodzin, Geoghan wydawał się być darem niebios. Zjawiał się 

na ich progu z propozycją pomocy. Zabierał ich synów na lo-

dy. Czytał im na dobranoc. Odmawiał z nimi wieczorne mo-

dlitwy. Tulił ich do snu. 

A potem, w ciemnościach, ten dobrze dzieciom znany 

ksiądz pieścił je w ich piżamkach, kładąc im palec na ustach i 
zobowiązując do zachowania tajemnicy. 

„Wyglądał jak mały ministrant" - powiedziała Maryetta 

Dussourd, która ochoczo i z dumą wpuszczała Geoghana do 

swojego małego mieszkania w Jamaica Plain, gdzie mieszkała 

z córką, trzema synami i czworgiem siostrzeńców. Geoghan 

był wyrachowanym łowcą, którego zdradliwy urok otwierał 
mu wiele drzwi. 

John J. Geoghan, dzisiaj zamiast w sutannę ubrany w za 

duże więzienne ubranie, to zapewne najbardziej jaskrawy 

przykład duchownego napastującego seksualnie nieletnich -nie 

tylko ze względu na zdumiewającą liczbę ofiar (jak dotąd 

ujawniło się ich ponad dwie setki), ale też ze względu na ła-

godny i niezrozumiały sposób, w jaki Kościół traktował jego 

grzechy. Przez ponad dwie dekady znajdował on oparcie w 

pielęgnowanej przez Kościół tradycji dochowywania tajemni-

cy, nawet kiedy dwóch kardynałów i tuziny dostojników ko-

ścielnych z archidiecezji bostońskiej dowiedziało się, że Geo-
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ghan nie jest w stanie kontrolować swojego pociągu do napa-
stowania dzieci. 

„Twoje życie to udane spełnianie posługi kapłańskiej, na 

nieszczęście przerywanej przez chorobę. W imieniu tych, któ-

rym dobrze służyłeś, i swoim własnym, pragnę podziękować" 

- tak kardynał Bernard F. Law napisał do Geoghana w 1996 

roku, długo po tym, jak wykryto jego ataki na nieletnich. „Ro-

zumiem twą bolesną sytuację. Pełna pasji służba, którą dzie-

limy, może się rzeczywiście wydawać niemożliwą do zniesie-

nia i nie dającą chwili wytchnienia. Okazujemy to, co w nas 

najlepsze, kiedy odpowiadamy z uczciwością i zaufaniem. 

Niech cię Bóg błogosławi, Jack". 

Geoghan był jednym z wielu. I chociaż ilość jego występ-

ków była niesłychana, nie były one zapewne aż tak drastyczne 

jak te popełniane przez innych księży, którzy w pewnych 

przypadkach brutalnie gwałcili swoje młode ofiary, a potem 

przeganiali je jak najdalej, by znów podejmować swoją posłu-

gę kapłańską. Nawet jeśli utrzymywano to w tajemnicy przed 

przystępującymi do komunii i przed wiernymi wypełniającymi 

kościoły w niedzielne poranki, to dla dostojników Kościoła, 

którzy słyszeli o pełnych bólu skargach matek i ojców dzieci 

molestowanych przez księży, były to fakty powszechnie zna-

ne. Obiecywali zająć się problemem. Przyrzekali, że nie po-
zwolą, by to się znowu wydarzyło. A potem na to zezwalali. 

Kiedy Maryetta Dussourd odkryła, że Geoghan molestował 

jej chłopców - a jeden z nich miał zaledwie cztery lata - nie 

znalazła pocieszenia ani u przyjaciół, ani w swoim kościele. 

Inni parafianie stronili od niej. Oskarżali ją o prowokowanie 

skandalu. Kościelni urzędnicy błagali ją, by była cicho. To dla 

dobra jej dzieci, mówili. Nie skarż nas do sądu, ostrzegali. 
Powiedzieli jej, że nikt by jej nie uwierzył. 
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„Wszystko, czego nauczyłam swoje dzieci o Bogu, o bez-

pieczeństwie i zaufaniu - legło w gruzach" -powiedziała Dus-

sourd, której skarga przeciwko Kościołowi została w 1997 ro-

ku załatwiona na drodze poufnej ugody. Podobnie było w wie-

lu innych przypadkach, kiedy poszkodowani otrzymywali pie-
niądze, a Kościół zapewniał sobie ich milczenie. 

Aż do stycznia 2002 roku, do wybuchu skandalu, księża 

byli ludźmi, którym koloratki zapewniały zaufanie ze strony 

rodziców, poczytujących sobie za zaszczyt goszczenie ich w 

swoich domach. Z pewnością tak właśnie było w przypadku 

Geoghana. W ciepłe letnie dni, kiedy przychodził bez uprze-

dzenia i proponował, że zabierze ich małych synów na lody, 

puchli z dumy i życzyli księdzu miłego dnia, gdy wychodził z 

ich pociechami. Kiedy pojawiał się na ich progu wieczorem, 

proponując opowiedzenie bajki na dobranoc, byli pewni, że 

Bóg uśmiechnął się do ich dzieci. 

Praca duszpasterska Johna J. Geoghana omal nie zakończy-

ła się w tej samej chwili, w której się rozpoczęła. 

Kiedy monsignor John J. Murray, rektor seminarium kar-

dynała O'Connella w Jamaica Plain, oceniał postępy Geogha-

na w 1954 roku, nie był nim zbytnio zachwycony. Wydział 

martwił się o Geoghana. Uważano tego dziewiętnastoletniego 

wówczas seminarzystę za stanowczo niedojrzałego, a przecież 

cecha ta nie jest od razu widoczna w zwyczajnych okoliczno-

ściach. Co więcej, stwierdzili, że Geoghan ma „coś kobiecego 
w sposobie wyrażania się i podejściu do innych". 

„Z punktu widzenia szkoły stwarza on problem" -

podsumował Murray W swoim liście do współpracownika. 

„Co prawda uzyskał stopnie pozwalające mu zaliczyć pozy-

tywnie większość przedmiotów, ale nadal mam poważne wąt-

pliwości co do jego zdolności do satysfakcjonującej pracy w 
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trakcie przyszłych studiów". Rozważając, czy zarekomendo-

wać Geoghana przełożonym seminarium św. Jana w pobli-

skim Brighton, które było kolejnym akademickim szczeblem 

drabiny, wiodącej Geoghana ku święceniom kapłańskim, Mur-

ray zdecydował się spojrzeć na sprawę od jaśniejszej strony. 

„Na jego korzyść przemawiają następujące korzystne cechy: 

bardzo żarliwa duchowość, pracowitość, determinacja w celu 

odniesienia sukcesu, pogodne usposobienie, karność, posłu-

szeństwo, zainteresowanie i troska o innych oraz szacunek ze 

strony rówieśników. Być może wiek przyniesie temu młode-

mu człowiekowi cechy, których potrzebuje, by odnieść sukces 
w swym dążeniu do pełnienia posługi kapłańskiej". 

Być może. Ale sprawiający kłopoty Geoghan, tak jak się to 

potem będzie powtarzało przez trzydzieści lat, potrzebował 

pomocy z góry. Tym razem znalazł ją u monsignora, którego 

mógł nazwać osobą bliską: od własnego wuja. 

Ojciec Geoghana, którego ksiądz wspominał jako życzli-

wego i wielkodusznego człowieka, zmarł, gdy chłopiec miał 

zaledwie pięć lat. I chociaż Geoghan będzie później opisywał 

jego pogrzeb jako napawające nadzieją przeżycie duchowe, 

śmierć ojca mocno wstrząsnęła chłopcem: przez dwa lata mo-

czył się w nocy, zmagając się z poczuciem straty, Geoghan 

uważał swoją matkę za świętą kobietę, która zapewniła jemu i 

jego starszej siostrze normalny dom wypełniony modlitwą. 

Było to, jak sam powiedział, szczęśliwe dzieciństwo. Zaś brat 

jego matki, monsignor Mark H. Keohane, stał się dla niego 

przybranym ojcem, modelem do naśladowania i obrońcą. 

„Idealny drugi ojciec" - powiedział Geoghan o swoim wuju, 

który kiedyś ubrał swego małego siostrzeńca w księżowski 

ornat na świąteczną paradę odbywającą się w sąsiedztwie ro-

dzinnego letniego domu w Scituate. Była to malownicza nad-

morska mieścina dwadzieścia sześć mil na południe od Bosto-
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nu, znana miejscowym jako Irish Riviera. Stała się ulubionym 

letniskiem zamożnych i wpływowych Amerykanów irlandz-

kiego pochodzenia, w tym legendarnego byłego burmistrza 
Bostonu, Jamesa Michaela Curleya. 

Keohane był osobą budzącą respekt. Autokratyczny przed-

stawiciel starej szkoły, dominujący, i - jak powiedzieliby nie-

którzy - małostkowy. Ale Geoghan dostrzegał tylko jego 

„wspaniałą pracę i poświęcenie". I kiedy Geoghan ponownie 

natknął się na problemy w seminarium, Keohane przybył 
swemu siostrzeńcowi z odsieczą. 

Latem 1955 roku Geoghan nie pojawił się na obowiązko-

wym obozie letnim dla seminarzystów. Jego przełożeni wie-

dzieli, że Geoghan cierpiał na „dolegliwości na tle nerwo-

wym", ale nie uznali ich za na tyle poważne, aby uniemożli-

wiały mu uczestniczenie w zajęciach. Poza tym zasady to za-

sady. A decyzja Geoghana, żeby nie pojawić się na obozie bez 

powiadomienia o tym przełożonych, narażała na szwank jego 

status seminarzysty. „Jeżeli do niedzieli nie otrzymam satys-

fakcjonującego wytłumaczenia twojej nieobecności, uznam, że 

zdecydowałeś się opuścić seminarium i usunę twoje nazwisko 

z listy naszych studentów" - napisał wielebny Thomas J. Ri-

ley, rektor seminarium św. Jana, do Geoghana na adres jego 
domu w West Roxbury w Bostonie w lipcu 1955 roku. 

Geoghan nie odpowiedział ale jego wuj, posługując się pa-

pierem firmowym z nagłówkiem parafii św. Bartłomieja na 

przedmieściu Needham, której od 1952 roku był założycielem 

i przełożonym, pospieszył z odpowiedzią w imieniu swego 

siostrzeńca. „Telefonowałem do was do Brighton w zeszłym 

tygodniu w sprawie Johna J. Geoghana, seminarzysty, który 

nie mógł pojechać na obóz" - Keohane napisał do Rileya. 

„Poddawał się leczeniu [sic] u terapeuty od chwili opuszcze-

nia Brighton, z powodu znerwicowania i depresji. Miał już go-
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towy list do was, wyjaśniający przyczyny jego niezdolności do 

uczestniczenia w obozie, ale lekarz odradził wysyłanie listu z 

powodu depresyjnego stanu pacjenta. Dlatego to ja piszę. Le-

karz prognozuje poprawę i w ciągu kilku tygodni leki i odpo-

czynek powinny przynieść skutek i chory sam do was napi-
sze". 

Dwa dni później Riley odpowiedział cierpko z obozu dla 

seminarzystów. Przyjął wyjaśnienia Keohane'a, ale zażądał 

zaświadczenia od lekarza potwierdzającego stan zdrowia 

Geoghana. „Nie muszę przypominać, że okoliczności nie-

obecności Johna na obozie stwarzają poważne wątpliwości co 

do jego zdolności dostosowania się do wymogów semina-

rium" - napisał Riley. „Nie muszę też przypominać, jak ważne 

jest dla nas, abyśmy rozpatrywali sprawy takie jak ta całkowi-

cie obiektywnie, ponieważ nieuzasadnione ustępstwo dokona-

ne na rzecz jednego ze studentów tak łatwo ustanawia prece-

dens, który może skłaniać innych do szukania wymówek. Mu-

simy zrobić wszystko, co możliwe, by pomóc Johnowi w roz-

wiązaniu jego problemu, jednak uważam, że dla zasady należy 

przypomnieć, iż John podlega regułom obowiązującym w se-

minarium i że jego przypadek powinien być traktowany tak 
samo, jak każdego innego studenta". 

Keohane'owi nie spodobał się ton listu Rileya. „Oburzające 

są sugestie, że staram się o ustępstwa na korzyść Johna" - od-

pisał. Poskarżył się też, że Geoghan po trzech latach w semi-

narium „jest teraz chory, nieszczęśliwy i wydaje się, że toczy 
duchowe zmagania". 

Geoghan opuścił na kilka lat seminarium, żeby uczęszczać 

do Świętego Krzyża, college'u jezuickiego o profilu ogólnym 

w Worcester w stanie Massachusetts. Później jego duchowe 

poszukiwania najwyraźniej dobiegły kresu i powrócił do se-
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minarium. W 1962 roku złożył śluby i został wyświęcony na 
katolickiego kapłana. 

Nie jest do końca jasne, czy powodem zawiłości semina-

ryjnej ścieżki Geoghana była jego seksualna dysfunkcjonal-

ność, depresja czy niedojrzałość. Powie później terapeucie, że 

jego dom wolny był od fizycznej, seksualnej czy słownej 

przemocy. Sam siebie uważał za heteroseksualistę, którego 

przeraziły seksualne emocje, jakich po raz pierwszy doświad-

czył w wieku jedenastu lat. Kiedy fantazjował o seksie, myślał 

o dziewczętach. Jako nastolatek umawiał się na spotkania w 

grupie rówieśników. Masturbację uważał za grzech, którego 

należy unikać. Pomimo, że jako nastolatek i młodzieniec Geo-

ghan miał powodzenie u dziewcząt, powiedział, że do kapłań-

stwa przystąpił zachowując czystość. „Ojciec Geoghan mówi, 

że po święceniach kapłańskich świadomie tłumił w sobie ra-

dość z towarzystwa kobiet z obawy przed konfliktem ze swo-

im pragnieniem dochowania celibatu" - napisze później jeden 

z terapeutów. Na nieszczęście setek dzieci i ich rodzin, Geo-

ghan będzie szukał zaspokojenia swoich seksualnych pragnień 
u chłopców, do których będzie miał tak łatwy dostęp. 

Sam Geoghan przyznał potem swojemu psychiatrze, że 

wkrótce po tym, jak przydzielono go do jego pierwszej parafii 

Najświętszego Sakramentu w Saugus - osiedlu robotniczym na 

północ od Bostonu - w towarzystwie chłopców doświadczał 

narastającego podniecenia seksualnego. Siadywali mu na ko-

lanach. Pieścił ich przez ubranie. Bez wątpienia Geoghan mo-

lestował dzieci w parafii Najświętszego Sakramentu. Archi-

diecezja bostońska miała do czynienia z oskarżeniami o takie 

czyny. Na przykład zanotowano, że w 1995 roku Geoghan 

przyznał się do molestowania czterech chłopców z tej samej 

rodziny w czasie, gdy tam przebywał. Geoghan skupiał się na 

trzech starszych chłopcach - w wieku dziewięciu, dziesięciu i 
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jedenastu lat - i tylko „przy rzadkich okazjach" na siedmiolat-

ku. Powiedział, że „dbał, aby nigdy nie dotknąć jedynej 

dziewczynki w tej rodzinie". 

„Nie było zamiarem tej niewinnej młodzieży, żeby mnie 

podniecać" - odpowiedział Geoghan, krytykując jedną z psy-

chiatrycznych opinii o swojej osobie. „Byli po prostu szczę-

śliwi, mając przy sobie kogoś jako zastępczego ojca, podczas 

gdy ich własny ojciec złościł się i był dla nich niedostępny. 

[...] Oszukiwałem sam siebie, że nie ma nic złego w tych in-

tymnych zachowaniach. Po fakcie stwierdzam, że powinienem 

był poszukać porady, jak postępować z dziećmi z rodzin dys-

funkcjonalnych". 

Nie jest pewne, czy Kościół wiedział wtedy o tych jego 

wczesnych aktach napastowania dzieci. Emerytowany ksiądz, 

Anthony Benzevich, powiedział kiedyś, że często widział, jak 

Geoghan prowadzi młodych chłopców do swojego pokoju. 

Powiedział też, że zaalarmował o tym wyższych rangą ko-

ścielnych urzędników. Ale na przesłuchaniu w trakcie zbiera-

nia materiałów do procesu w 2000 roku Benzevich - wówczas 

reprezentowany przez kościelnego prawnika - powiedział, że 

pamięć mu nie dopisuje. Nie był pewien, czy Geoghan zabie-

rał chłopców do swojego pokoju. Nie mógł sobie przypo-

mnieć, jak mówił o tym władzom kościelnym. Pytany jeszcze 

później przez Boston Globe, Benzevich powiedział, że Geo-

ghan lubił się mocować z młodymi chłopcami i ubierać ich w 

księżowskie szaty. Benzevich pod przysięgą powtórzył swoje 

zeznanie, że nie przypomina sobie powiadamiania przełożo-
nych. 

Chociaż szczegóły dotyczące wczesnych występków Geo-

ghana są nieprecyzyjne, stają się one coraz bardziej dokładne 

w miarę zdobywania przez niego doświadczenia jako ksiądz i 

zadomawiania się na probostwie. Geoghan miał bzika na 
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punkcie ministrantów. Pracował z dziećmi idącymi do Pierw-

szej Komunii Świętej. „Wiedzieliśmy, że coś jest nie w po-

rządku" - powiedział jeden z kościelnych nauczycieli. „On po 

prostu koncentrował się na niektórych dzieciakach". Geoghan 

zwracał szczególną uwagę na dzieci z biedniejszych rodzin. 

„Dzieci miały w sobie tyle czułości, ja po prostu złapałem się 

w pułapkę tych ich czułych zachowań" - wyjaśniał Geoghan. 

„Dzieci z rodzin z klasy średniej nigdy nie zachowywały się 

tak w stosunku do mnie, więc i ja nigdy nie byłem taki zmie-
szany". 

Jeden z księży, były kolega Geoghana, powiedział, że nig-

dy nie miał szansy na nawiązanie z nim przyjaźni, bo Geoghan 

często przebywał poza probostwem, podczas gdy inni księża 

razem jadali lub czytali, czy w inny sposób nawiązywali towa-
rzyskie kontakty. 

„Muszę przyznać, że zauważyłem, iż jest inny. Mam na 

myśli to, że po prostu nie wiedziałem, jak się wobec niego za-

chowywać. Był inny" - dodał wielebny Thomas W. Moriarty, 

duszpasterz w kościele św. Pawia w Hingham na południe od 

Bostonu, gdzie Geoghan pracował jako kapłan od 1967 do 

1974 roku. „Coś było nie w porządku. [...] Coś tu było nie tak, 

jak trzeba, ale trudno było dokładnie wskazać palcem, co". 

Podczas wspólnej pracy duszpasterskiej z Moriartym Geo-

ghan znalazł czas, by zaprzyjaźnić się z Joannę Mueller, sa-

motną matką czterech chłopców, mieszkającą w Melrose, od-

dalonym o dwadzieścia trzy mile. Matka pani Mueller znała 

Geoghana z czasów, kiedy pracował w parafii Najświętszego 
Sakramentu, i przedstawiła księdzu swoją córkę. 

Wkrótce Geoghan stał się częstym gościem w domu pani 

Mueller. Tak jak w przypadku innych swoich ofiar, zabierał 

chłopców na lody. Czytał im książki na dobranoc. Pomagał 
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chłopcom wchodzić i wychodzić z wanny. Pani Mueller mogła 

wyjść na miasto, kiedy zachodziła taka potrzeba, bo Geoghan 

zostawał od czasu do czasu z godzinkę, pilnując dzieci. „Był 

naszym przyjacielem" - powiedziała pani Mueller. Nic podej-

rzanego nawet nie przychodziło jej do głowy, kiedy Geoghan 
szedł na górę, do sypialni chłopców. 

Któregoś wieczora w 1973 roku, kiedy Geoghan zadzwonił 

pytając, czy może przyjść z wizytą, reakcja trzeciego z synów 

pani Mueller - wtedy siedmio - czy ośmioletniego - zaskoczyła 

ją. Chłopiec nie chciał, żeby Geoghan przychodził do ich do-

mu. Kiedy matka naciskała go, żeby wyjaśnił swoją niechęć 

do spotkania się z księdzem, którego uważała za nieocenione-
go przyjaciela, chłopiec coraz bardziej się denerwował. 

„Aż wreszcie wybuchnął płaczem" - wspominała pani Mu-

eller, „Ciągle powtarzał: »Nie, nie, nie. Nie chcę, żeby tu 

przychodził. Upierał się, więc krzyknęłam na niego i powie-

działam: »Dlaczego? Co jest? O co chodzi?«. A on odparł: 

»Nie chcę, żeby on dotykał mojego siusiaka«. Strasznie mi 
głupio tak śmiało się wyrażać, ale on tak właśnie powiedział". 

Pani Mueller była wstrząśnięta. „Powiedziałam: »Co takie-

go? O co chodzi? Co ty mówisz?«. Widzicie państwo, ja po 

prostu nie zrozumiałam. A wtedy syn wydusił z siebie kolejne 

zdanie: »Nie chcę, żeby on robił takie rzeczy z moim siusia-
kiem«. 

Nigdy tego nie zapomnę. Szok i przerażenie, kiedy zaczęło 

mi świtać w głowie, no wiecie, co on właściwie mówi. Znaczy 

się, że to nie jest normalne, co on mówi, i że dziecko nie po-

winno tego mówić. No i dotarło do mnie. Znaczy się, że to coś 

okropnego. Powiedziałam: »Co takiego?«. A on dosłownie 
rzucił się na podłogę i chlipał. Dostał kompletnej histerii". 
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Wkrótce histeria udzieliła się całej rodzinie pani Mueller. 

Jej pięcioletni synek zalał się łzami. Matka wezwała do siebie 

dwóch pozostałych chłopców, który przebywali na górze. 

Kiedy zapytała ich o szczegóły dotyczące zachowania Geo-

ghana, początkowo stali milcząc jak zaklęci. A potem zaczęli 

płakać. Najstarszy syn wyznał jej: „Ojciec powiedział, że nie 

możemy o tym z tobą rozmawiać i opowiadać ci o tym, że 

nigdy nie możemy ci nic powiedzieć, bo to było jak w konfe-
sjonale". 

Pani Mueller była przerażona - Geoghan był właśnie w 

drodze do jej domu. Padał deszcz. Pogoda była brzydka. Mat-

ka chwyciła jakieś kurtki dla dzieci i skierowała się do miej-

scowego probostwa w Melrose, gdzie ona i jej synowie spo-

tkali się z wielebnym Paulem E. Micelim, księdzem z tej para-
fii, który znał zarówno Geoghana jak i rodzinę Muellerów. 

Pani Mueller powiedziała, że Miceli poradził jej synom, by 

„starali się o tym nie myśleć; zapomnieć o tym. »Chociaż to 

było złe - mówił im - postarajcie się. Nie myślcie o tym. To 

się już nigdy nie powtórzy« [...] Powiedział: »On już nie bę-

dzie dłużej księdzem. To się już nigdy nie powtórzy«. Tak 
mnie zapewniał". 

Miceli, do niedawna członek gabinetu kardynała Lawa, w 

zeznaniu przed sądem zaprzeczył słowom pani Mueller. Po-

wiedział, że nie przypomina sobie jej nazwiska i że nigdy nie 

składała mu wizyty, którą opisała. Ale Miceli potwierdził, że 

otrzymał telefon od kobiety, która stwierdziła, że Geoghan 

spędza za dużo czasu z jej dziećmi. Miceli zeznał, że rozmów-

czyni nie mówiła nic na temat wykorzystywania seksualnego. 

Jednak, jak powiedział Miceli, pojechał do nowej parafii Geo-

ghana w Jamaica Plain, żeby twarzą w twarz wypytać go o 
obawy tej kobiety. 
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Po Hingham, następnym przystankiem Geoghana była pa-

rafia św. Andrzeja w części Jamaica Plain zwanej Forest Hills. 

Pełnił tam posługę od 1974 do 1980 roku. 

To właśnie w Jamaica Plain Maryetta Dussourd wychowy-

wała czwórkę swoich dzieci - trzech chłopców i dziewczynkę 

- a oprócz tego czterech chłopców swojej siostry. Miała na-

dzieję, że w tym ubogim, robotniczym otoczeniu znajdzie 

księdza, którego dzieci mogłyby mieć za wzór. Wtedy spotka-

ła Geoghana. Zajmował się grupą parafialnych ministrantów i 

drużyną skautów. Geoghan był chętny pomagać także i jej. 

Nie minęło dużo czasu, kiedy zaczął odwiedzać jej mieszkanie 

niemal co wieczór. Trwało to prawie dwa lata. Miał w zwy-

czaju zabierać siedmiu chłopców na lody i układać ich wie-
czorem do snu. 

Pani Dussourd bardzo się starała, żeby Geoghan był zado-

wolony. Kiedy ksiądz wspomniał, że kiedy dorastał, jego wuj 

monsignor zabrał mu misia, na czterdzieste urodziny kupiła 

mu niebieskiego misia. Ksiądz ucieszył się z prezentu. 

Przez cały czas Geoghan regularnie molestował siedmiu 

chłopców w ich sypialniach. W niektórych przypadkach 

uprawiał z nimi seks oralny. W innych sytuacjach pieścił oko-

lice ich genitaliów i zmuszał chłopców, by go pieścili -

niekiedy gdy w tym samym czasie modlił się. Notatka w ar-

chidiecezji datowana na 30 grudnia 1994 roku i oznaczona ja-

ko „osobiste i poufne" informowała, że Geoghan przebywał w 

domu pani Dussourd nawet podczas trzydniowego urlopu, bo 

tak bardzo tęsknił za dziećmi. „Dotykał chłopców, kiedy spali 
i budził ich, bawiąc się ich genitaliami". 

Pani Dussourd odkryła, co się dzieje, kiedy dzieci wreszcie 

wygadały się przed jej siostrą, Margaret Gallant. Pani Dusso-

urd zapytała jednego ze swoich synów, czy potwierdza, że do-
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szło do molestowania, a on opowiedział jej, jak raz Geoghan 

poprosił go, żeby został na noc w domu jego matki staruszki. 

Syn pani Dussourd nigdy wcześniej nie wspominał o tej nocy 
- nigdy nie chciał. 

„Matka ojca Geoghana położyła go spać [syna pani Dusso-

urd] w pokoju naprzeciwko sypialni ojca Geoghana" -

powiedziała Dussourd. „I [jak powiedział] ojciec Geoghan 

trzykrotnie w ciągu nocy przychodził do jego pokoju, przez co 

chłopiec poczuł się bardzo nieswojo i zapytał, czy może pójść 

do domu. [...] Powiedział, że ojciec Geoghan przeniósł go 

wtedy do własnej sypialni, która była po drugiej stronie kory-

tarza. [...] Posadził go na swoim łóżku i zaczął dotykać. [...] 

Dotykał genitaliów mojego syna. On poprosił go, żeby prze-

stał, i zaczął płakać. Płakał bardzo głośno. [...] I dalej prosił, 

żeby zabrać go do domu, czego [ojciec Geoghan] nie zrobił, a 

kiedy było po wszystkim, zaniósł chłopca z powrotem do dru-
giego pokoju. 

Później syn opowiedział mi, że następnego ranka, kiedy ze-

szli na dół na śniadanie; matka ojca Geoghana zapytała jego i 

mojego syna, dlaczego mały płakał. Powiedziała, że wydawa-

ło jej się, że słyszała płacz kilkakrotnie w nocy". Kiedy pani 

Dussourd zapytała, dlaczego syn nigdy wcześniej nie mówił 

jej o tym napastowaniu, ten „odpowiedział, że to dlatego, iż 

ojciec Geoghan powiedział mu, że mu nie uwierzę; że za bar-
dzo kocham Kościół, by uwierzyć własnemu synowi". 

Przerażona pani Dussourd poskarżyła się wielebnemu Joh-

nowi E. Thomasowi, duszpasterzowi z sąsiedniej parafii św. 

Tomasza z Akwinu. Thomas skonfrontował Geoghana z 

oskarżeniami i był zdumiony, kiedy Geoghan jak gdyby nigdy 

nic przyznał, że to prawda. „Powiedział: »Tak, to wszystko 

prawda«" - mówił jeden z kościelnych urzędników, który po-

prosił o nieujawnianie jego nazwiska. To było powiedziane 
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tak, jakby zapytano Geoghana, „czy woli lody czekoladowe 
czy waniliowe". 

Thomas natychmiast pojechał do kancelarii archidiecezjal-

nej w Brighton, żeby powiadomić biskupa Thomasa V. Daily-

'ego, administratora archidiecezji. W obecności księdza Tho-

masa tego samego sobotniego popołudnia 9 lutego 1.980 roku 

Daily zatelefonował do Geoghana do św. Andrzeja i w trakcie 

krótkiej rozmowy przekazał mu ostry nakaz: „Wracaj do do-
mu" - powiedział urzędnik, 

Geoghan zaprotestował, twierdząc, że nie ma nikogo inne-

go, kto mógłby odprawić mszę o 16:00. „Sam odprawię mszę" 

- upierał się Daily. „Wracaj  do domu", Geoghan zniknął z pa-
rafii. 

Kilka tygodni później skruszony Thomas przyszedł do 

mieszkania pani Dussourd. Powiedział jej, że Geoghan przy-

znał się do molestowania chłopców, ale że wytłumaczył swoje 

zachowanie mówiąc duszpasterzowi, iż „to były tylko dwie 

rodziny". Jak powiedziała pani Dussourd, później Thomas za-

apelował do niej, by nie wprowadzała w życie swojej groźby i 

nie nagłaśniała sprawy publicznie. Powołał się na długie lata, 

które Geoghan poświęcił na studia przygotowujące go do ka-

płaństwa, i na konsekwencje dla Geoghana, jeżeli oskarżenia 

przeciwko niemu zostałyby upublicznione. 

„Czy zdaje sobie pani sprawę, czego go pani pozbawia?" O 

to, według słów pani Dussourd, zapytał ją Thomas. 

Kolejny rok - od początku 1980 do początku 1981 roku -

Geoghan przebywał na urlopie zdrowotnym, ale mieszkał z 

matką w West Roxbury. W lutym 1981 roku został wysłany 

do swojej piątej parafii, do św. Brendana w Dorchester w Bo-

stonie. I niemal z miejsca zaczął pracować z dziećmi przygo-

towującymi się do Pierwszej Komunii Świętej, zaprzyjaźnia-
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jąc się z nimi i z ich rodzicami, a nawet zabierając niektórych 
chłopców do letniego domu swej rodziny w Scituate. 

Jak mieli się później dowiedzieć rodzice, tam, w rodzinnym 

domu nad Atlantykiem, Geoghan kontynuował swój seksualny 
proceder. 

Władze kościelne wiedziały o pedofilii Geoghana. Był 

przerzucany z parafii do parafii w celu uniknięcia publicznego 

skandalu. Na probostwach szeptano o jego przypadłości. Po-

jawiały się notatki na temat jego leczenia. Ale szczegóły doty-

czące molestującego księdza -dobrze znane niektórym z jego 

znajomych - były ściśle strzeżoną tajemnicą, niedostępną pa-
rafianom, którzy gościnnie przyjmowali go w swoich domach. 

Kiedy w 2001 roku zapytano wielebnego Williama C. 

Frandsa, co wie o Geoghanie, wyjaśnił: „No cóż, kiedy został 

usunięty z parafii św. Brendana w Dorchester, były jakieś po-
głoski, że robi coś głupiego z dziećmi". 

Prosta odpowiedź Francisa przeczyła wybuchowej mie-

szance plotek na probostwach. Tak naprawdę długa historia 

leczenia, odrzucenia i nawrotów u Geoghana zaczęła się pod 

koniec lat 60., a może nawet i wcześniej. A. W. Richard Sipe, 

psychoterapeuta i były ksiądz, powiedział, że Geoghan był le-

czony z powodu swoich seksualnych zachowań w Seton Insti-

tute w Baltimore, gdzie pracował Sipe. Leczenie odbywało się 

w tym samym czasie, kiedy Leonard Muzzi Jr. znalazł Geo-

ghana przy łóżku swego syna, w swoim domu w Hingham. 

Geoghan trzymał ręce pod kocem. Muzzi kazał Geoghanowi 

opuścić swój dom i powiedział mu, żeby nigdy tam nie wra-

cał. Ale kilka wieczorów później Geoghan znów siedział na 

sofie u Muzziego z trójką jego dzieci. 

Kwestia takiego aroganckiego zachowania często była po-

ruszana w dyskusjach Geoghana z osobami, które badały go i 
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przeprowadzały terapię w licznych ośrodkach leczniczych. 

Ksiądz przyznawał się do molestowania seksualnego. Ale 

Geoghan najwyraźniej nie był w stanie zrozumieć, dlaczego 

jego seksualne wybryki mogłyby mieć poważny wpływ na je-

go karierę jako kapłana. Kiedyś doradzał coś małemu chłopcu 

w przeddzień jego Pierwszej Komunii Świętej, po czym zabrał 

go do swojego domu pod prysznic, gdzie pieścił chłopca aż do 

wytrysku. Geoghan, którego oskarżono też o molestowanie 

małego chłopca na trybunach w Fenway Park podczas ogląda-

nia meczu drużyny Boston Red Sox, miał gotową odpowiedź 

na lawinę zarzutów, która narosła nad jego głową w ciągu lat: 
To była wina dzieci. 

„Kiedy byłem u św. Andrzeja, wiele dzieci, z którymi mia-

łem do czynienia, pochodziło z trudnych rodzin" -powiedział. 

„Pamiętam tych dwóch chłopców i pamiętam, jaka była sytu-

acja w ich domu. Obaj mieli przykre doświadczenia z leczenia 

w różnych szpitalach i przychodniach, obaj przyznawali, że 

każdy wykorzystywał ich seksualnie:   lekarze,  nauczyciele,  

przyjaciele.  Każdy!  Nie sądzę, aby byli w stanie rozróżnić, 

co jest normalne, a co nienormalne, co jest dobre, a co złe, co 

jest słuszne, a co niewłaściwe". 

Z biegiem lat to samo można było powiedzieć o przełożo-

nych Geoghana. Człowiek, któremu wuj pomógł wygładzając 

przed nim ścieżkę wiodącą do kapłaństwa, oczekiwał pomocy 

z góry. Łapał za słuchawkę albo pisał list, szukając wsparcia. 

Rzadko się rozczarowywał. 

Wielebny Francis H. Delaney, duszpasterz w jednym z ko-

ściołów, w których pełnił posługę Geoghan, w 1979 roku od-

dalił zarzuty przeciwko swemu współpracownikowi, kwestio-

nując wiarygodność oskarżającego. Geoghan, jak utrzymywał 

Delaney, był „wyróżniającym się, pełnym poświęcenia księ-

dzem wykonującym wspaniałą pracę". Był to ten sam Francis 
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Delaney, który mieszkając na plebanii z Geoghanem zapytał 

kiedyś gosposię o dobiegające z góry głosy młodych ludzi. „A 

gosposia, kimkolwiek była, powiedziała, że ojciec Geoghan 

gości u siebie jakichś urwisów pozwalając im korzystać z 

prysznica. Zacząłem przepytywać go o to i powiedziałem: 

»Znasz zasady«. On gwałtownie zaprzeczył, a ja nie miałem 

dowodów" - mówił Delaney. 

Zapytany, dlaczego nie postąpił bardziej stanowczo, kiedy 

parafianka oskarżyła Geoghana o molestowanie jej syna i sio-

strzeńców, biskup Thomas V. Daily odparł: „Nie jestem poli-
cjantem. Jestem pasterzem". 

Przy wprowadzonej przez duchowieństwo atmosferze uni-

kania faktów i niejasnych zasadach, Geoghan działał nadal. 

Umożliwiała to pomoc życzliwych terapeutów, na których 

medycznym błogosławieństwie polegali przełożeni księdza 

przyjmując zapewnienia, że pozbył się swoich seksualnych 

demonów zmuszających go do agresywnych praktyk. „Czuję 

się jak świeżo wyświęcony ksiądz!" cieszył się Geoghan w lu-

tym 1981 roku, po tym, jak lekarze wyrazili zgodę na jego 

powrót do pełnienia posługi kapłańskiej. „Dziękuję Bogu za 
nowoczesną medycynę i dobrych lekarzy". 

Dziwne, że latem 1982 roku, wobec podejrzeń krążących 

wokół osoby Geoghana i żądań rodzin ofiar, by go usunąć, 

Kościół postanowił przedłożyć Geoghanowi bardzo atrakcyjną 

propozycję. W ramach programu odnawiania kwalifikacji wy-

słano go do Rzymu. A bracia dopomogli mu w tym finanso-

wo. 

„Z przyjemnością mogę poinformować o grancie w wyso-

kości 2 000 dolarów na pokrycie wydatków" - powiedział 

Geoghanowi w sierpniu kardynał Humberto S. Medeiros. 

„Prześlemy fundusze, kiedy tylko będą dostępne dzięki szczo-
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drości innych księży. Żywię nadzieję, że te trzy miesiące 

przyniosą okazję do odnowienia umysłu, ciała i ducha, dzięki 

czemu ojciec będzie mógł powrócić do pracy w parafii odno-
wiony i umocniony w Panu". 

Ale to nie zadziałało. Kiedy Geoghan wrócił z Rzymu, na-

pastowanie trwało nadal, mimo że zapewniał biskupa, iż jego 

pociąg seksualny do dzieci to już przeszłość i że dochowuje 

czystości od pięciu lat. 

Z czasem Geoghan stawał się coraz bardziej arogancki, 

wręcz denerwował się na każdą sugestię, że potrzebuje pomo-

cy z zewnątrz. Jego siostra Catherine, starsza od niego o sie-

demnaście miesięcy, stała się furtką do jego zamkniętego 

świata. Nikt nigdy nie był bliższy Johnowi Geoghanowi niż 

Catherine, nauczycielka przedszkolna. Obserwowała, jak wy-

rósł z małego chłopca na kapłana i później stała u jego boku, 

kiedy prokuratorzy zatrzasnęli na jego rękach kajdanki. Zapy-

tana kiedyś, czy jej brat martwi się wysuniętymi pod jego ad-

resem oskarżeniami o molestowanie seksualne, odparła: 

„Oczywiście, że się martwi, bo to wszystko są fałszywe oskar-

żenia". Brat powiedział jej, że niesprawiedliwie został obrany 

za cel ataków przez „dysfunkcjonalne" rodziny. A ona mu 

uwierzyła. Bądź co bądź, jak powiedziała, widziała ich na 

własne oczy. Latem 1998 roku, po tym, jak wybryki Geogha-

na trafiły do nagłówków gazet w całej okolicy, niektórzy z po-

szkodowanych pojawili się w domu rodzinnym Geoghana w 

Scituate. „Przyszli, rozsiedli się na moim patio, siedzieli i cze-

kali" – mówiła Catherine Geoghan. „Musiałam wezwać poli-

cję, żeby ich zabrała. Oni po prostu przyszli i usiedli. [...] Po-

wiedzieli policji, że nie siedzą tam, tylko czekają na ojca Geo-

ghana. Przenieśli się na nadmorski falochron. Rozstawili sobie 

własne krzesła, butelki z wodą, napoje, lornetki i aparaty foto-
graficzne. To właśnie ludzie, z jakimi macie do czynienia". 
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W ciągu dekady między 1980 a 1990 rokiem Geoghan 

otrzymał kilka zaświadczeń o dobrym stanie zdrowia, z któ-

rych archidiecezja bostońska skorzystała usprawiedliwiając 

przydzielenie go do dwóch parafii pomimo jego bogatej karto-

teki. Jednak do połowy lat 90., kiedy policja i prokuratorzy 

zaczęli zacieśniać pętlę wokół niego, czołowi urzędnicy archi-

diecezji ostatecznie przyznali, że molestowanie dzieci przez 

Geoghana jest nieuleczalne - trzykrotnie został zdiagnozowa-

ny jako pedofil. „Pedofil, kłamca i manipulator" - taką opinię 

o nim wydał wielebny Brian M. Flatley, urzędnik archidiecezji 

bostońskiej. 

Przez cały czas Geoghan, który teraz stał się przyczyną za-

kłopotania, jakie Kościół desperacko starał się ukryć, próbo-

wał skorzystać ze znajomości wśród duchowieństwa, które 

nawiązał i na których polegał przez ponad trzydzieści lat. Kie-

dy jego przełożony w Weston podał do wiadomości swój za-

mysł przejścia na emeryturę na początku lata 1990 roku, Geo-

ghan natychmiast napisał do kardynała list, ubiegając się o 

zwalniane stanowisko. A kwalifikacje? „Jestem w Weston od 

sześciu lat. Znam ludzi, parafię i jej problemy. Jestem pewien, 

że potrafię stworzyć tętniącą życiem wspólnotę w wierze". 

Nie wspomniał, że do tej pory był już trzykrotnie usuwany z 
różnych parafii za molestowanie dzieci. 

Archidiecezja odrzuciła jego kandydaturę. A kiedy Geo-

ghan starał się o to samo miejsce dwa lata później, przyznano 

je jego byłemu koledze z uczelni Świętego Krzyża i z semina-

rium. Kościół starał się ułagodzić żal Geoghana. „To ważne, 

aby ojciec nie interpretował tego wyboru dokonanego przez 

kardynała jako jakikolwiek przejaw niechęci" - napisał do 

Geoghana asystent kardynała Lawa. 

Na początku 1993 roku Kościół, zaniepokojony jego nie-

kontrolowanym dostępem do dzieci, przeniósł Geoghana na 
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stanowisko jednego z kierowników Biura ds. Księży Emery-

tów w domu spokojnej starości dla duchownych na przedmie-

ściach Bostonu. Przełożeni nie byli zadowoleni z pracy Geo-

ghana w nowym miejscu. Uważali, iż jego podejście do pracy 

jest zbyt niedbałe, że posiada kiepską zdolność wydawania są-
dów i zachowuje się zbyt,, chłopięco". 

Jak można się było spodziewać, 30 grudnia 1994 roku za-

brzmiał sygnał alarmowy. Geoghan został oskarżony o mole-

stowanie chłopców w pobliskim Waltham. „Mamy kryzys" - 

powiedział Flatley do Edwarda Messnera, psychiatry z Massa-

chusetts Generał Hospital. Notatki Messnera z tego dnia uka-

zują powagę sytuacji. „ Ksiądz przyznał się do napastowania 

nieletnich w przeszłości i ostatnio znowu postąpił tak samo. 

[...] Wmieszana jest w to policja i prokuratura. [...] Zarzuty są 

wiernym powtórzeniem tego, co wyszło na jaw wcześniej". 

Sześć godzin później Geoghan uczestniczył w terapii prowa-

dzonej przez Messnera, rozpoczynając regularne sesje, w trak-

cie których przyznał się do tego, że „pociąga go czułość i in-

tymność w towarzystwie chłopców" oraz „podkreślił, że jego 

czyny miały miejsce w okresie badań nad seksualnością w tym 

kraju". 

Cierpliwość władz kościelnych miała jeszcze zostać wy-

stawiona na próbę. Kardynał Law napisał, że z przykrością 

dowiaduje się o nowych oskarżeniach pod adresem Geoghana, 

administracyjnie skierował go na urlop i ograniczył mu 

uprawnienia duszpasterskie do celebrowania tylko prywatnych 

mszy. Bez rozgłosu Geoghan został znowu wysłany na bada-
nia psychiatryczne w szpitalu. 

Tym razem, po dziesięciodniowym pobycie w Instytucie 

św. Łukasza, katolickim szpitalu psychiatrycznym w stanie 

Maryland, diagnoza była znacznie mniej optymistyczna niż 

wcześniejsze opinie. „Naszym fachowym zdaniem ojciec 
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Geoghan ma chroniczny i powracający problem z pociągiem 

do osób płci męskiej, które nie weszły jeszcze w wiek dojrze-

wania" - czytamy w opinii lekarskiej. „Jego zdolność rozu-

mienia tego problemu i wgląd w tę kwestię są ograniczone". 

Terapeuci ze św. Łukasza radzili, by Geoghan nie miał nie-

kontrolowanego kontaktu z dorastającymi chłopcami i żeby 

powrócił na leczenie w szpitalu. Ze swej strony, Geoghan był 

zadowolony z personelu instytutu, ale będąc u św. Łukasza 

przyznał, że wykazywał „nieodpowiednie zachowania seksu-

alne w stosunku do dorastających chłopców na początku lat 

60.". Wyznanie to wyraźnie zaprzeczyło wcześniejszemu 

stwierdzeniu w rozmowie z terapeutami, jakoby przed rokiem 
1976 nie odczuwał żadnego pociągu seksualnego do dzieci. 

Na początku 1995 roku, zbierając siły wobec nadciągającej 

burzy pozwów cywilnych skierowanych przeciwko niemu, 

Geoghan i jego siostra zawarli umowę. Zaledwie w parę mie-

sięcy po tym, jak prokuratura rozpoczęła śledztwo i na rok 

przed pierwszym pozwem cywilnym, Geoghan sprzedał sio-

strze swoją część posiadanych wraz z nią dwóch domów. 

Sprzedał je trustowi zajmującymi się nieruchomościami, który 

kontrolowała siostra. Te dwa budynki - wielki ceglany dom w 

West Roxbury w stylu kolonialnym ze sztukateriami oraz dom 

nad samym brzegiem oceanu w Scituate - należały kiedyś do 
matki rodzeństwa Geoghan i do ich wuja monsignora. 

Te dwa domy - będące w posiadaniu rodziny od półwiecza 

i warte od 895 tysięcy do 1,3 miliona dolarów - stały się teraz 

wyłączną własnością Catherine Geoghan. I zgodnie z prawem 

były poza zasięgiem ludzi, którzy twierdzili, że byli atakowani 

przez jej brata księdza. „Moja matka mówiła, że jej zdaniem 

nic nie powinno być zapisane na mego brata, bo on jest taki 

hojny i taki życzliwy dla każdego, że nie mielibyśmy ani cen-

ta" - powiedziała Catherine Geoghan. „Nie mielibyśmy dachu 
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nad głową, bo on zawsze jest taki chętny do pomocy ludziom. 

No więc pomyślałam, że lepiej, żeby wszystko było na moje 

nazwisko". Teraz, kiedy nad głowę Geoghana nadciągały pro-

blemy prawne, życzenie jego matki stało się faktem. Cena, za-

płacona przez Catherine, wynosiła po 1 dolarze za każdy z 
domów. 

W nasilającej się izolacji i desperacji Geoghan robił się co-

raz bardziej podenerwowany i zgorzkniały. Miał trudności z 

zasypianiem, a kiedy sen nadchodził, był niespokojny. Geo-

ghan zaczął tyć. Pod pewnymi względami Geoghan uważał się 

za „już martwego", ale zapewniał swojego terapeutę, że cho-

ciaż jest przerażony i zdenerwowany, nie ma skłonności sa-

mobójczych. „Zostałem fałszywie oskarżony i czuję się wy-

alienowany z kapłaństwa i ze wspólnoty z moimi braćmi ka-

płanami" - pisał do ówczesnego monsignora Williama F. Mu-

rphy'ego po tym, jak Murphy pod koniec 1995 roku poprosił 

Geoghana o rezygnację ze stanowiska jednego z kierowników 

Biura ds. Księży Emerytów. Geoghan odmówił żądaniu Mu-

rphy'ego, uważając rezygnację za równoznaczną z przyzna-

niem się do winy, a tego nie chciał zrobić. „Gdzie jest spra-

wiedliwość albo należyty proces?" - pytał. 

Geoghan, nadal opłakujący śmierć swojej „świątobliwej" 

matki w 1994 roku, wyrażał swój gniew skierowany do Boga 

za upokorzenie, jakie spotkało ją u schyłku życia - własne nie-

pohamowanie i jej bezradność. Starał się poprawić sobie na-

strój wycieczką do Irlandii w towarzystwie dziewięćdziesię-

ciotrzyletniego wówczas monsignora Keohane'a. Wrócił do 

domu z upominkami dla terapeuty. „Dal mi pakunek z trzema 

Bailey's Irish Cream" -wspominał Messner. „Bardzo się cie-

szył z wakacji z wujem w Irlandii pomimo chmury wiszącej 
nad jego głową". 
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„Cieszy mnie wiele rzeczy: rodzina, przyjaciele, dobre je-

dzenie, dobra rozmowa, ale łatwo się męczę" - mówił Geo-

ghan. Znowu zabrał się za golfa. Pomagał siostrze porządko-

wać strych. Zbierał trawę ze słonych mokradeł niedaleko swe-

go domu w Scituate, by wykorzystać ją później w ogrodzie. 

Kiedy odwiedzili go przyjaciele z Irlandii, zabawił się w 

przewodnika i pokazał im porośnięte borówkami podmokłe 

tereny koło Plymouth oraz zamknięty rejon Hyannis Port na 

Cape Cod, nadal będący domem licznej rodziny Kennedych. 

Starał się wypełnić sobie dzień pracami w ogrodzie, gotowa-

niem, a nawet sprzątaniem swojego pokoju w Regina Cleri, 

ośrodku dla emerytowanych księży. Przyłączył się nawet do 

wuja celebrującego tam mszę. I jak zwierzył się psychiatrom, 
nadal odczuwał pociąg do chłopców. 

Wreszcie Law miał dosyć. W styczniu 1996 roku usunął 

Geoghana z jego stanowiska w Regina Cleri i kilka tygodni 

później nakazał księdzu udać się do zamkniętego ośrodka te-

rapeutycznego, pisząc do niego: „Wiem, że to trudna chwila". 

Geoghan opierał się. Kościół chciał, żeby uczestniczył w spo-

tkaniach anonimowej grupy osób uzależnionych od seksu i 

miłości. Geoghan odmówił. Upierał się, że nie odczuwa poku-

sy. Kościół nie był przekonany. „Nie widzę żadnych sygna-

łów, że ojciec Geoghan podjął kroki, które osoby uzależnione 

uważają za zasadnicze dla wyzdrowienia" - napisał Flatley, 

zajmujący się sprawą Geoghana z ramienia archidiecezji. „Nie 

przyłączył się do grupy. Nie brał udziału w 12-stopniowych 

spotkaniach terapeutycznych. Nie otrzymuje stałych porad le-
karskich". 

I rzeczywiście, Geoghan zapierał się z całej siły. Uważał 

leczenie szpitalne za niepotrzebne i krzywdzące. „Czuję się 

przygnębiony, zmęczony i załamany - na progu śmierci" po-

wiedział. „Czuję się potępiony". Dokładnie przestudiował 
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prawo kościelne, żeby precyzyjnie określić własne prawa i 

stwierdził, że biskupi mają pełnię władzy. Był na ich łasce. 

Zastanawiał się nad emeryturą i wycofaniem się w zacisze ro-

dzinnego domu, gdzie mógłby mieszkać z siostrą. Ale w lipcu 

1996 roku kobieta z Waltham w stanie Massachusetts wniosła 

przeciwko niemu pozew, zarzucając mu seksualne wykorzy-

stywanie jej trzech synów. Kiedyś poprosiła go o udzielenie 

im porady i zaopiekowanie się nimi z ojcowską troską, co 

uważała za potrzebne chłopcom po tym, jak ich ojciec się wy-
prowadził. 

Wtedy, po dziesiątkach lat molestowania, po raz pierwszy 

problem Geoghana z molestowaniem dzieci został upublicz-

niony. Sprowokowało to Lawa do wysłania przez posłańca li-

stu z ultimatum. Geoghan mógł wybrać zamknięte leczenie w 

Mary landzie albo w Southdown Institute w Kanadzie, ale mu-

siał wyjechać. Geoghan znowu się wzdragał, ale wiekowy wuj 

powiedział mu, że kapłaństwo warte jest każdej ceny, i Geo-

ghan zgodził się zapłacić ją jadąc do ośrodka terapeutycznego 

w Kanadzie. W dzień po przyjeździe tam powiedział, że radzi 
sobie świetnie. 

Do końca roku zarówno leczenie Geoghana w Kanadzie, 

jak i to, co jeszcze pozostało z jego aktywnej działalności ka-

płańskiej, zakończyło się. Archidiecezja ogłosiła go „trwale 

niezdolnym" i zgodziła się sfinansować jego przejście na eme-

ryturę z funduszu medycznego dla duchowieństwa. W wieku 

sześćdziesięciu jeden lat Geoghan oczekiwał na rozpoczęcie 

kursów w college'u w dziedzinie kreatywnego pisania i infor-

matyki. „Dziękuję za udzielenie mi zgody. Doceniam także 

ciepły ton listu waszej eminencji" napisał do Lawa, przyjmu-

jąc pismo kardynała gwarantujące mu emeryturę. „Jestem pe-

wien, że było to dla waszej eminencji równie trudne do napi-
sania, jak dla mnie do czytania". 
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Kiedy Kościół wchodził w okres adwentowy w 1996 roku 

radosny czas przygotowań do świętowania narodzin Jezusa - 

kardynał Law zapewne sądził, że po raz ostatni słyszy o  Joh-
nie J.  Geoghanie  i o zarzutach przeciwko niemu. 

Ale to, co usłyszał do tej pory, to był dopiero początek. 
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2   Milczenie 

Tego, kiedy dokładnie arcybiskup Bernard F. Law zaczął 

być świadom nieposłuszeństwa Johna J. Geoghana, nie wie 

nikt oprócz niego samego. Pewne jest za to, że na początku 

września 1984 roku, niecałe sześć miesięcy po przybyciu do 

Bostonu, Law otrzymał pilny list od Margaret Gallant, infor-
mujący go, że ojciec Geoghan notorycznie molestuje dzieci. 

„Z głębokim żalem muszę przekazać następującą informa-

cję" - napisała 6 września. 

„U św. Brendana w Dorchester przebywa ksiądz, który 

znany jest z molestowania w przeszłości chłopców. Kardynał 

[Medeiros] wysłał tego ojca na leczenie i po powrocie do peł-

nienia swoich obowiązków w parafii ksiądz przez jakiś czas 

nie zwracał na siebie uwagi. Jednak ostatnio widywano go w 

towarzystwie wielu chłopców. Posunął się nawet do tego, że 
odprowadza ich do domu bardzo późno, bo aż o 21.30". 

Pani Gallant, pisząc to jako gorliwa katoliczka, wyrażała 

własne poczucie odpowiedzialności za występki Geoghana i 

tajemnicę, która je skrywała. „Serce mi krwawi, kiedy myślę o 

całej tej sytuacji. Ciąży mi to na sumieniu, odkąd staram się 

tamować gniew członków rodziny" - powiedziała. Chłodnym 

tonem dodała, że żywi także „bardzo poważne obawy, iż 

zhańbi to Kościół, wszystkich dobrych księży, a wreszcie -co 

najgorsze - moich współbraci w tym Ciele Chrystusowym, po-

zostawionych w niewiedzy co do zagrożenia wiszącego nad 
ich dziećmi, podczas gdy ja znam prawdę". 

Odpowiedź Lawa, udzielona dwa tygodnie później, była 

lakoniczna i brak w niej było troski o siedmiu chłopców z 

licznej rodziny pani Gallant, podobno notorycznie molestowa-

nych przez Geoghana. Była też wyraźnie niejasna. „Sprawa, 

którą się pani trapi, jest właśnie badana i podjęte zostaną od-
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powiednie decyzje duszpasterskie zarówno w stosunku do 
księdza, jak i ludu Bożego" - napisał Law. 

Ale do tej pory Law skonsultował się już z biskupem Tho-

masem V. Dailym - niegdyś zastępcą kardynała Medeirosa, a 

teraz Lawa - i wycofał Geoghana ze św. Brendana. Law okre-

ślił jego status jako „okresowo między przydziałami". Tego 

określenia archidiecezja często używała na opisanie księży 

stwarzających problemy. Law wysłuchał też duszpasterza ze 

św. Brendana, wielebnego Jamesa H. Lane"a, który był zaszo-

kowany skargami na molestowanie dzieci w parafii przez 
Geoghana. 

Przed przybyciem Lawa władze kościelne podejmowały 

kroki, które niemal gwarantowały, że występki Geoghana bę-

dą się powtarzać. Na przykład nigdy nie poinformowały La-

ne'a o wcześniejszych przypadkach seksualnych nadużyć 

Geoghana. Tak więc kiedy przybył on do św. Brendana w 

1981 roku, Lane i inni w tej parafii początkowo podziwiali za-

pal Geoghana do poświęcania mnóstwa czasu dzieciom. Jed-
nak z czasem niektórzy parafianie nabierali podejrzeń. 

„Wiedzieliśmy, że coś było nie w porządku" - wspominał 

nauczyciel z parafii, który często rozmawiał z Lane'em. „On 

po prostu skupiał się na niektórych dzieciakach". Kiedy Lane 

dowiedział się, że Geoghan molestował seksualnie te dzieci, 

był tak zdruzgotany, że niemal załamał się, przekazując nowi-

nę zaprzyjaźnionemu nauczycielowi. „To prawie złamało ży-

cie ojcu Lane'owi" - powiedział nauczyciel, wypowiadając się 

na ten temat po wielu latach, już po przejściu Lane'a na eme-
ryturę. 

Ale kolejna decyzja, jaką podjął Law, jedynie naraziła na 

ryzyko jeszcze więcej dzieci. Pomimo notoryczności czynów 

Geoghana, odpowiedzią Lawa było po prostu przerzucenie go 
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i jego problemów do innej parafii - z robotniczej parafii św. 

Brendana do św. Julii w Weston, zamożnego przedmieścia 

przy najnowocześniejszej trasie - Route 128. Tym razem pro-

boszcz parafii, monsignor Francis S. Rossiter, został poinfor-

mowany o przeszłości Geoghana. Jednak parafianie utrzymy-

wani byli w niewiedzy, mimo iż wielu powierzało swoje dzie-

ci opiece Geoghana jako ministrantów lub uczniów uczęszcza-

jących na lekcje religii czy na spotkania kościelnych grup 
młodzieżowych. 

Kiedy arcybiskup Bernard Law przybył do Bostonu w mar-

cu 1984 roku, wydawało się, że jest idealnym kandydatem, by 

przewodzić wiernym w najbardziej katolickim z wielkich 

miast Ameryki. Jako absolwent Harvardu, któremu nie brako-

wało charyzmy, Law oczarował kościelnych dostojników i ze-

lektryzował świeckich podczas inauguracyjnego tygodnia na-

dziei i celebrowania. 

W poniedziałkowy wieczór w Weymouth, przedmieściu 

Bostonu, Law został wręcz oblężony przez nieprzebrane tłu-

my, czekające na niego od kilku godzin, by uczestniczyć w 

wyjątkowej mszy o dziewiętnastej trzydzieści w kościele Nie-

pokalanego Poczęcia. Przed godziną czwartą prawie dwa ty-

siące parafian zajęło wszystkie wolne miejsca siedzące, a ko-

lejne trzy tysiące tłoczyło się w nawach i wylewało na ze-

wnątrz kościoła, by w ten chłodny wieczór oczekiwać na no-
wego arcybiskupa. 

A Law ich nie rozczarował. Mimo swoich pięćdziesięciu 

dwóch lat zdumiewał burzą gęstych, srebrzystych włosów. Po-

siadał dar godny polityka: potrafił zwracać się do wielkiego 

tłumu sprawiając jednocześnie, że każda osoba czuła się tak, 

jak gdyby mówił bezpośrednio do niej. „Ma w sobie magne-

tyzm, jakiego z pewnością nigdy wcześniej nie widziałem" - 

powiedział John Logue, administrator ze współpracującego z 
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kościołem Carney Hospital, który przeczytał tego wieczora je-
den z fragmentów Pisma Świętego. 

Porównywanie z nieżyjącym Johnem F. Kennedym, za-

mordowanym potomkiem najbardziej szanowanego w Bosto-

nie politycznego klanu i pierwszym katolickim prezydentem 

Stanów Zjednoczonych, było dla Lawa najwyższą świecką 

pochwałą. Ale wkrótce zaczęto go porównywać do zmarłego 

kardynała Richarda Cushinga, popularnego prałata, kierujące-

go archidiecezją bostońską przez dwadzieścia sześć lat, do ro-

ku 1970. Law stał się też postacią znaną na świecie dzięki 

swojej roli podczas II Soboru Watykańskiego oraz związkom 

z rodziną Kennedych. 

Pojawiło się tu też mnóstwo podtekstów. Chociaż bostoń-

scy katolicy wyrażali swoje uznanie porównując go do tych 

dwóch postaci, napomykano też, że Law nie przypomina swe-

go poprzednika, zmarłego kardynała Humberto S. Medeirosa. 

Podczas gdy Law wydawał się łatwo nawiązywać kontakt z 

czołowymi postaciami Kościoła i z parafianami, Medeiros był 

skromny aż do przesady, z natury nieśmiały i zachowywał się 

z rezerwą w mieście, które od swoich liderów oczekiwało by-

strości, uroku i zdrowej dawki zmysłu politycznego. Pod tym 

względem bostońscy katolicy uznali nowego arcybiskupa za 

jednego ze swoich. A Law z miejsca ugruntował tę opinię. 

Obrońca praw obywatelskich we wczesnym okresie pracy jako 

redaktor katolickiej gazety w Natchez w stanie Missisipi, w 

innych sprawach dał się poznać bostońskim katolikom także 

jako stanowczy konserwatysta. Gotów był też podporządko-

wać się linii wytyczonej przez papieża Jana Pawła II w wielu 
różnych kwestiach. 

Podczas którejś z sobotnich popołudniowych mszy Law 

powiedział: „Zamierzam wezwać was, którzy wraz ze mną 

tworzycie archidiecezję, byście w pełni żyli naszą wiarą. [...] 
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Nie możemy tolerować fałszywego przekonania, że może ist-

nieć »tak« w jednych aspektach naszego życia, a »nie« w in-

nych". Zapytany później o swoje stanowisko w sprawie pro-

ponowanej poprawki konstytucyjnej do zakazu aborcji, Law 

powiedział, że nie powinno być wątpliwości, iż „nawet ostat-
nie tchnienie poświęcę sprawie obrony ludzkiego życia". 

Ta wyraźna stanowczość zainspirowała wiele osób do po-

równywania Lawa do Cushinga. Mimo to wielebny A. Paill 

White, redaktor gazety archidiecezji bostońskiej The Pilot, 

który znał obu tych ludzi, robił wyjątek wśród licznych podo-

bieństw między nimi. „Obaj są wpływowi" -powiedział White, 

„ale u arcybiskupa Lawa dostrzegam urok, osobowość, ja-

sność i otwartość, której nie znajdowałem u kardynała Cus-
hinga". 

Jeżeli White lub ktokolwiek inny wierzył, że „jasność i 

otwartość" będą wyznacznikami urzędowania Lawa, bardzo 

się pomylił. Rzeczywiście, gdyby Law posłuchał jednego ze 

swoich własnych biskupów, występki Geoghana mogły zostać 

ukrócone wkrótce po przybyciu księdza do św. Julii -zaledwie 

w osiem miesięcy po rozpoczęciu urzędowania przez Lawa i 

jeszcze zanim został podniesiony do godności kardynalskiej. 

W niecały miesiąc po tym, jak Geoghan rozpoczął pracę u św. 

Julii, biskup John M. D'Arcy napisał do Lawa, wzywając go 

do okazania mądrości w osądzie wobec „historii homoseksu-

alnych relacji [Geoghana] z młodymi chłopcami". D'Arcy 

przekazał też przekonanie powszechne wśród najważniejszych 

biskupów tej archidiecezji, że „niedawne nagłe odejście [Geo-

ghana] ze św. Brendana w Dorchester może mieć związek z 
tym problemem". 

W tym samym piśmie D`Arcy nakłaniał Lawa do ograni-

czenia Geoghanowi zakresu uprawnień tylko do odprawiania 

mszy w weekendy na czas poddania się leczeniu skłonności 
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pedofilskich. Ale D`Arcy został mianowany biskupem w die-

cezji Fort Wayne-South Bend w stanie Indiana, a Geoghanowi 

pozwolono zostać u św. Julii, gdzie miał wolną rękę w wybo-

rze nowych ofiar spośród wielu chłopców pomagających mu 
w odprawianiu mszy i udzielaniu komunii św. 

Jednak chłopcy z parafii św. Julii nie wystarczali do zaspo-

kojenia apetytów Geoghana. Dzięki swemu nieomylnemu ra-

darowi, wskazującemu słabych i potrzebujących, Geoghan 

dawno już zdał sobie sprawę, że dzieci z biednych rodzin, 

zwłaszcza te żyjące w rodzinach rozbitych, są bardziej podat-

ne niż dzieci z zamożniejszych rodzin z dwójką rodziców. 

Ksiądz zaczął kręcić się wokół Klubu dla Dziewcząt i Chłop-

ców w pobliskim Waltham, robotniczym podmiejskim osiedlu 

na zachód od Bostonu, niedaleko od św. Julii. Wkrótce znowu 
ściągnął na siebie kłopoty, 

W 1989 roku, kiedy na Geoghanie zaciążyło więcej oskar-

żeń, Law usunął księdza ze św. Julii i nakazał wysłanie go do 

Instytutu św. Łukasza w stanie Maryland, gdzie opracowano 

program terapeutyczny dla księży z zaburzeniami na tle sek-

sualnym. Po trwających trzy tygodnie badaniach lekarze zdia-

gnozowali Geoghana jako „homoseksualnego pedofila" i scha-

rakteryzowali go jako „stwarzającego wysokie zagrożenie". W 

tym momencie biskup Robert J. Banks, inny zastępca Lawa, 

powiedział Geoghanowi, że nie może dłużej kontynuować 

pracy jako ksiądz. Ale po trzech miesiącach spędzonych przez 

Geoghana w Instytucie Życia w Hartford w stanie Connecti-

cut, zakładzie leczącym m.in. księży z zaburzeniami na tle 

seksualnym, Banks ostatecznie wynegocjował diagnozę bar-

dziej korzystną dla Geoghana i zezwolił księdzu na powrót do 

św. Julii. 

Od chwili, kiedy Law przydzielił Geoghana do parafii św. 

Julii w listopadzie 1984 roku, do dnia ostatecznego usunięcia 
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go stamtąd w styczniu 1993 roku, Geoghan molestował seksu-

alnie jeszcze wiele dzieci; później ponad trzydzieścioro z nich 

wniosło pozwy przeciwko niemu. 

Oczywiście, obecna w Kościele tendencja do tuszowania 

działalności Geoghana ugruntowała się na dobre jeszcze przed 

przybyciem Lawa do Bostonu. A Law w artykule opubliko-

wanym w gazecie The Pilot w lipcu 2001 roku podkreślał, że 

nie próbował ukrywać zbrodni Geoghana poprzez przenosze-

nie go z jednej parafii do innej. „Nigdy nie było z mojej strony 

starań, by przerzucać problem z miejsca na miejsce" - napisał 

Law. „Zawsze twierdziłem, że lepiej jest poznać problem i 

rozwiązać go, niż pozostawać w niewiedzy na jego temat". 

W tym samym artykule Law obwinił za decyzje, jakie po-

czynił w sprawie Geoghana niedostateczną wiedzę władz ko-

ścielnych i szerokiego społeczeństwa na temat motywów dzia-

łania ludzi dopuszczających się molestowania seksualnego 

dzieci. „Pragnąłbym tylko, aby taka wiedza, jaką mamy dzi-

siaj, była nam dostępna wcześniej" -stwierdził Law. „Można 

jednak śmiało powiedzieć, że społeczeństwo wiele się nauczy-

ło w kwestii seksualnego wykorzystywania nieletnich. Kościół 
również wiele się nauczył". 

Jednak sam Law okazał się wyjątkowo kiepskim uczniem. 

W 1981 roku, kiedy Law był biskupem diecezji Springfield-

Cape Girardeau na południu stanu Missouri, powiedziano mu, 

że czterdziestotrzyletni ksiądz, którego niedawno postawił na 

czele parafii, w przeszłości molestował seksualnie nastoletnie-

go syna pary ze Springfield. Law postąpił w sposób, który 

miał się stać regułą: zawiesił wielebnego Leonarda R. Cham-

bersa, nakazał mu poddanie się leczeniu, a dziesięć miesięcy 

później przydzielił go do innej parafii. Wiele lat po odejściu 

Lawa Chambers został usunięty z grona kapłanów za narusze-

nie zakazu przebywania sam na sam z dziećmi. 
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Po przybyciu do Bostonu Law początkowo był jednym z 

czołowych zwolenników poufnego raportu z 1985 roku na te-

mat popełnianych przez duchowieństwo nadużyć seksualnych 

wobec nieletniej napisanego na potrzeby Narodowej Konfe-

rencji Biskupów Katolickich* (*Obecna nazwa to Konferencja Biskupów Ka-

tolickich USA - przyp. tłum.). Raport zawierał wyraźne i stanowcze 

ostrzeżenia, często podkreślone wielkimi literami - o nieule-

czalności skłonności niektórych księży molestujących seksu-

alnie młodocianych, zwłaszcza tych, którzy podobnie jak 
Geoghan, preferowali niedojrzałych płciowo chłopców. 

„Stopień recydywy w przypadku pedofilii jest na drugim 

miejscu tuż za ekshibicjonizmem" - mówił raport. „Dzieje się 

tak bez względu na to, czy osoba była poddana tradycyjnemu 

leczeniu psychiatrycznemu, czy nie . Rzeczywiście, autorzy 

raportu - trio złożone z ekspertów w dziedzinie psychiatrii, 

prawa świeckiego i prawa kanonicznego - orzekli: „Recydy-

wizm w przypadku pedofilii i ekshibicjonizmu jest tak wysoki, 

że wszelkie badania w kontrolowanych warunkach pokazują, 

iż tradycyjne kuracje dla pacjentów korzystających z lecznic-

twa otwartego lub samych rad psychologów NIE DZIAŁA-

JĄ". Na koniec, jak gdyby dla rozwiania wszelkich wątpliwo-

ści co do tych seksualnych zaburzeń, w części raportu poświę-

conej opiece po okresie leczenia uznano pedofilię za „nieule-

czalną chorobę NIE DAJĄCĄ W TEJ CHWILI NADZIEI na 

wyleczenie". 

Raport został wystawiony wielebnego Thomasa P. Doyle'a, 

specjalistę od prawa kanonicznego, zatrudnionego później w 

ambasadzie watykańskiej w Waszyngtonie; nieżyjącego już 

Michaela R. Petersona, psychiatrę i kierownika Instytutu św. 

Łukasza, oraz F. Raya Moutona, prawnika z Luizjany, który 

reprezentował wielebnego Gilberta Gauthe, oskarżonego w 
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procesie kryminalnym o molestowanie seksualne jedenastu 
chłopców w diecezji Lafayette. 

Szczegóły dotyczące seryjnego molestowania przez wie-

lebnego Gauthe dzieci powierzonych jego opiece zaczęły wy-

pływać na powierzchnię pewnej upalnej nocy w czerwcu 1983 

roku, kiedy dziewięcioletni ministrant z małej wioski Henry w 

Luizjanie powiedział swojej mamie: „Bóg mnie już nie ko-

cha". Zaniepokojona matka chłopca nalegała, by syn wyjaśnił 

jej coś więcej, i dowiedziała się, że chłopiec był molestowany 

seksualnie przez księdza, którego ona i jej maż często zapra-
szali do swojego domu. 

Kiedy matka i ojciec chłopca odkryli, że Gauthe wykorzy-

stywał także ich dwóch starszych synów, wynajęli prawnika, 

Paula Heberta. Towarzyszył on ojcu chłopców podczas spo-

tkania z urzędnikami kurii, na którym poprosili, by Gauthe zo-

stał usunięty z parafii. Jak napisał Jason Berry w swej zawie-

rającej wiele szczegółów książce z 1992 roku Lead Us Not in-

to Temptation (I nie wódź nas na pokuszenie), to, czego do-

wiedzieli się od władz kościelnych, wprawiło ich w osłupie-

nie: Gauthe napastował już inne dzieci, a Kościół wiedział o 

tym i pozwalał mu kontynuować pracę w parafii jako ksiądz. 

„Wiemy, że ojciec Gauthe miał przez pewien czas problem, 

ale myśleliśmy, że został on już rozwiązany" -powiedział 

monsignor Henri Alexandre Larroque, jedna z najważniej-

szych postaci w diecezji. Faktycznie, kiedy później zdymisjo-

nowano biskupa Gerarda F. Freya, przyznał on, że wiedział o 

zarzutach stawianych Gauthe pochodzących jeszcze z 1974 
roku. 

Kiedy hierarchia kościelna postawiła Gauthe nowe zarzuty, 

przyznał się i został bez rozgłosu wysłany do nie działającego 

już House of Affirmation, ośrodka dla księży dopuszczających 

się nadużyć na tle seksualnym, znajdującego się w diecezji 
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Worcester w stanie Massachusetts. Jego kierownik, wielebny 

Thomas Kane, załagodził później proces sądowy o nadużycia 

seksualne, chociaż nie przyznał, jakoby uczynił cokolwiek 
niewłaściwego. 

Wiernym z parafii św. Jana Ewangelisty z wioski Henry 

powiedziano, że Gauthe został usunięty „z powodu napawają-

cego smutkiem niewłaściwego postępowania [.„] naruszenia 

moralności". Pomimo braku szczegółowych wyjaśnień, para-

fianie odgadli prawdę, kiedy zaczęły się ujawniać rodziny in-
nych poszkodowanych przez Gauthe'a. 

W czerwcu 1984 roku, w rok po wyznaniu uczynionym 

przez dziewięcioletniego ministranta, gdy mama kładła go 

spać, diecezja Lafayette po cichu wypłaciła 4,2 miliona dola-

rów dziewięciu ofiarom Gauthe'a. Mniej więcej w tym samym 

czasie rodziny czterech kolejnych poszkodowanych wniosły 

pozwy przeciwko Gauthe i diecezji. Piętrzące się nadal oskar-

żenia i powiększająca się wiedza na temat występków Gauth-

e'a była w znacznym stopniu ograniczona do wioskowych plo-
tek i prowadzonych szeptem rozmów w kurii. 

Ale w październiku prokuratorzy postawili Gauthe w stan 

oskarżenia za przestępstwa kryminalne, wśród których znala-

zły się gwałt i posiadanie materiałów zawierających dziecięcą 

pornografię - zdjęć, które Gauthe osobiście zrobił swoim ofia-

rom. Glenn Gastal, ojciec siedmiolatka, molestowanego przez 

Gauthe'a, do tego stopnia nabrał odwagi, słysząc o cierpie-

niach swego synka, że znalazł reporterów, którzy zaczęli za-

dawać pytania na temat Gauthe. Ksiądz, jak powiedział Ga-

stal, zgwałcił analnie jego synka i to tak brutalnie, że chłopiec 
musiał trafić do szpitala. Gauthe nie przyznał się do winy. 

Do końca 1984 roku lokalne media zaczęły przynosić wia-

domości dotyczące Gauthe. Zaś w kwietniu, maju i czerwcu 
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następnego roku Jason Berry, zamieszczający reportaże w Ti-

mes of Acadiana, lokalnym tygodniku, napisał wyraźnie o 

przestępstwach Gauthe i o tym, że hierarchia kościelna prze-

rzucała go z jednej parafii do drugiej, żeby ukryć jego czyny. 

Berry ruszył tropem artykułu z National Catholic Reporter, po 

którym nastąpiła seria artykułów w New York Times i Wasing-

ton Post. Po raz pierwszy w amerykańskim Kościele rzym-

skokatolickim zawrzało na skutek skandalu wywołanego sek-
sualnym wykorzystywaniem dzieci przez duchownych. 

W październiku 1985 roku Gauthe zmienił zdanie i przy-

znał się do czynów zarzucanych mu w procesach kryminal-

nych. Skazano go na dwadzieścia lat więzienia. Dziesięć lat 

później został zwolniony i ponownie aresztowany pod zarzu-

tem molestowania chłopca z Teksasu. Ale skandal w Lafayette 

nie ucichł wraz z wyrokiem skazującym Gauthe. Gastal, obu-

rzony rodzic, odmówił oferowanej rekompensaty i postanowił 
zaskarżyć Kościół. 

Kiedy jego adwokat zaprowadził go na miejsce dla świad-

ków w wypełnionej po brzegi sali sądowej, w obecności bi-

skupa Freya i innych urzędników kościelnych Gastal powie-

dział, że przeżycie to było dla jego syna tak traumatyczne, że 

nie może dłużej znieść nawet dotyku ojca. „Po tym, co zaszło 

z Gauthe, całuje mnie na dobranoc tylko na moje wyraźne ży-

czenie" - powiedział Gastal. Sędziowie przysięgli, z których 

kilkoro szlochało w trakcie zeznań Gastala, zasądzili na jego 

korzyść 1,2 miliona dolarów, chociaż sam Gastal zgodził się 
potem na jeden milion po apelacji wniesionej przez Kościół. 

Pomimo zapewnień ze strony władz kościelnych, że sprawa 

Gauthe była jedynie aberracją, biskupi w diecezjach w całym 

kraju zamartwiali się nowymi oskarżeniami wysuwanymi pod 

adresem ich księży. Trapili się narastającą gotowością ze stro-
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ny parafian, by mówić głośno i przedstawiać swoje oskarżenia 
w sądach. 

Wielebny Doyle powiedział że on sam i inni autorzy rapor-

tu z 1985 roku na temat nadużyć natury seksualnej dokonywa-

nych przez duchownych, napisanego biskupom pod rozwagę z 

własnej inicjatywy autorów „liczył na wsparcie ze strony kar-

dynała Johna Króla, późniejszego arcybiskupa Filadelfii, a 

przede wszystkim Lawa. „Spotkałem go [Lawa], kiedy był bi-

skupem gdzieś w Missouri, i zaprzyjaźniliśmy się" - wspomi-

nał Doyle. „Polubiłem go, ponieważ wydawał się być czło-

wiekiem myślącym, a nie kimś zaabsorbowanym przede 

wszystkim polityką Kościoła". Doyle powiedział, że on i Law 

spotykali się, by porozmawiać, za każdym razem, kiedy Law 

był w stolicy na spotkaniu w nuncjaturze Stolicy Apostolskiej, 

i że było jak najbardziej naturalne, że to do Lawa zwrócił się, 

kiedy oskarżenia księży o wykorzystywanie seksualne nielet-

nich zaczęły się szerzyć w diecezjach w całym kraju. „Law 

zdecydowanie mnie wspierał" - mówił Doyle. „Nigdy nie dys-

kutowaliśmy o żadnych szczegółach dotyczących jego do-

świadczeń z Bostonu, a był on w Bostonie, kiedy to wszystko 

miało miejsce; głównym tematem było rozważanie, skąd 

wziąć jakiś plan postępowania i jak skłonić NCCB* (* NCCB, 

National Conference of Catholic Bishops, obecnie United Sta-

tes Confe-rence of Catholic Bishops -Konferencja Biskupów 

Katolickich USA - przyp. tłum.) do zrobienia czegoś?" Ale 

kiedy autorzy raportu próbowali wprowadzić go do programu 

spotkania biskupów w 1985 roku w Collegeville w stanie 

Minnesota, Law nagle wycofał swoje poparcie. Doyle powie-

dział, że Law nigdy nie wyjaśnił, dlaczego to zrobił. 

Podczas spotkania biskupi odmówili formalnego przyjęcia 

92-stronicowego raportu. Mark Chopko, naczelny prawnik 

NCCB, powie po latach, że czytał raport i stwierdził, że głów-
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nie powielał on informacje zebrane już uprzednio przez bisku-

pów. Powiedział też, że sprzeciwił się propozycji zawartej w 

raporcie, by powołać ogólnokrajowy zespół antykryzysowy 

złożony z ekspertów w dziedzinie medycyny, prawa i stosun-

ków społecznych, który miałby odpowiadać na zarzuty o nad-

użycia seksualne popełniane przez duchownych. „Według mo-

jej opinii, nic nie zastąpi lokalnych ekspertów" - powiedział 

Chopko. Ale na początku lat 90. niewielu, jeżeli w ogóle któ-

ryś z biskupów w blisko dwustu diecezjach w kraju, brało pod 

uwagę zawarte w raporcie ostrzeżenia dotyczące agresywnych 

seksualnie księży. W międzyczasie Doyle stracił posadę w 

nuncjaturze. „Byłem dla nich zbytnim indywidualistą" - powie 

później. Tymczasem zręczny polityk Law został podniesiony 
do rangi kardynała. 

Abstrahując od zaleceń dotyczących traktowania księży z 

zaburzeniami seksualnym, raport Doyle'a podnosił też kwestie 

prawne, z którymi zaczęli się stykać biskupi postawieni w ob-

liczu zarzutów o niewłaściwe postępowanie duchownych. W 

szczególności raport nakłaniał biskupów do zwrócenia bacznej 

uwagi na zapisy dotyczące osób duchownych, ostrzegając ich, 

że mogą być wzywani do stawiania się przed sądem w proce-

sach cywilnych. Odrzucał też to, co mówili kościelni urzędni-

cy, jakoby akta zawierające dokumenty na temat seksualnych 

występków księży można było oczyścić z obciążających in-

formacji. „Pojawił się pomysł złagodzenia czy oczyszczenia 

akt z potencjalnie groźnego materiału". Jednak „byłoby to ob-

razą sądu i utrudnianiem działania wymiaru sprawiedliwości, 

jeżeli takie akta zostały już przedłożone w sądzie" - głosił ra-

port. „Nawet, jeżeli akta nie były jeszcze przedkładane w są-

dzie, takie działanie stanowiłoby naruszenie prawa w wypad-

ku pojawienia się pozwów grupowych". Jednocześnie raport 

odradzał potencjalnie bardziej twórcze rozwiązanie problemu 

obciążających dokumentów, czyli wysłanie ich do nuncjatury 
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Stolicy Apostolskiej w Waszyngtonie, cieszącej się immunite-

tem dyplomatycznym. „Wedle wszelkiego prawdopodobień-

stwa takie działanie spowodowałoby, że immunitet nuncjatury 

zostałby podważony lub zniesiony przez sądy cywilne" - kon-
kludował raport. 

Jednak pomysł, że biskupi mogliby skorzystać z immunite-

tu dyplomatycznego ambasady watykańskiej dla oczyszczenia 

posiadanych przez siebie akt, istniał nadal. W trakcie swego 

wystąpienia na temat pedofilii przed Midwest Canon Law So-

ciety (Towarzystwem Prawa Kanonicznego Środkowego Za-

chodu USA), organizacją prawników kościelnych, biskup A. 

James Quinn sam będący prawnikiem i biskupem pomocni-

czym w diecezji Cleveland, powiedział coś, co wydawało się 

brzmieć jak rekomendacja dla osłaniania niebezpiecznych za-

pisów płaszczem immunitetu. „Jeżeli jest coś, czego naprawdę 

nie chcielibyście pokazywać ludziom,   moglibyście  przesłać  

to   do   delegatury   Stolicy Apostolskiej, ponieważ oni mają 

immunitet pozwalający na ochronę tego, co stanowi poten-

cjalne zagrożenie, albo co wy sami uważacie za zagrożenie"" - 
mówił Quinn. 

Wypowiedzi Quinna zostały nagrane i zapisane w doku-

mencie, uzyskanym przez adwokatów Jeffreya R. Andersona z 

Minnesoty i Williama M. Crosby'ego z Cleveland w procesie z 

1993 roku przeciwko diecezji Cleveland o wykorzystywanie 

seksualne. W trakcie tego procesu Anderson i Crosby otrzy-

mali zaprzysiężone oświadczenie Quinna, w którym zaprze-

czył, jakoby jego wzmianka o „ochronie tego, co stanowi po-

tencjalne zagrożenie" odnosiła się do dokumentów, mogących 

powiązać jakiegoś księdza z zarzutami o napastowanie na tle 

seksualnym. „Oczywiście, że nie raport na temat pedofilii" -

powiedział Quinn, kiedy zapytano go, co miał na myśli. „Zna-

czenie słowa »niebezpieczne« może być rozmaite. Może doty-
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czyć kwestii spowiedzi. Może to być sprawa tego rodzaju, jak 

ta, o której rozmawialiśmy dziś rano, a która nie wchodzi w 

zakres akt". W oświadczeniu rozprowadzonym w diecezji 

Cleveland Quinn także stwierdził, że jego komentarz „był jed-

nym zdaniem wyrwanym z kontekstu z zapisu ponad dwu-

dziestu stron". Ale jak Anderson i Crosby zanotowali w zapi-

sie zeznań, temat wypowiedzi Quinna tego dnia w 1990 roku 

brzmiał: „Zasady NCCB i inne rozważania na temat przypad-
ków pedofilii". 

W1984 roku Anderson reprezentował mieszkańca Minne-

soty, który zaskarżył archidiecezję św. Pawła i Minneapolis 

oraz wielebnego Thomasa Adamsona, twierdząc, iż Adamson 

molestował go, gdy ten był chłopcem. Anderson odkrył, że 

rodziny innych poszkodowanych skarżyły się na Adamsona co 

najmniej od 1963 roku. Wtedy to czternastoletni chłopak po-

wiedział dwóm księżom, że Adamson go molestował. Doku-

menty dostarczone przez urzędników kurii w trakcie procesu 

wykazały, że księża poinformowali    swojego    biskupa    o    

niektórych   takich zarzutach i że bardzo mało - jeżeli w ogóle 

cokolwiek - uczyniono w tej sprawie. Wręcz przeciwnie, po-

mimo skarg składanych na Adamsona został on mianowany 

przełożonym parafialnej szkoły, w której wykorzystał jeszcze 
co najmniej jednego chłopca. 

Inne prawdopodobne ofiary Adamsona dowiedziały się o 

tej sprawie i wystąpiły z kolejnymi oskarżeniami. Niektórzy 

uzyskali finansowe zadośćuczynienie od archidiecezji. Ale je-

den z byłych ministrantów naciskał. W 1990 roku sąd przy-

znał mu 3,6 miliona dolarów zadośćuczynienia za wyrządzone 

szkody - był to pierwszy przypadek w historii, kiedy sąd za-

rządził wypłacenie przez Kościół katolicki odszkodowania za 

szkody wyrządzone na skutek molestowania seksualnego ze 

strony duchownego. Później sędzia zredukował większą część 
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zasądzonego odszkodowania, ale ofiara otrzymała jednak 
prawie milion dolarów, a precedens został odnotowany. 

Kiedy wiadomość o procesach Gauthe'a i Adamsona zaczę-

ła powoli rozchodzić się po kraju, ofiary seksualnych nadużyć 

ze strony duchowieństwa zaczęły rozumieć, że milczenie nie 

jest jedynym wyjściem. Prawnicy zaś zaczęli się skupiać na 

próbach pociągnięcia hierarchii kościelnej -tradycyjnie chro-

nionej dotąd przez Pierwszą Poprawkę do Konstytucji gwaran-

tującą wolność wyznania, a także przez przyjaźnie nastawio-

nych sędziów i stanowych decydentów -do odpowiedzialności 

za poczynania ich księży. Na przykład adwokat Adamsona po 

sprawie tego księdza reprezentował ponad czterysta osób po-

dających się za poszkodowane w sprawach o nadużycia sek-

sualne ze strony duchownych, wygrywając miliony dolarów w 

sądach i pozasądowych ugodach w kilku diecezjach w kraju. 

W rezultacie coraz więcej ofiar występowało z oskarżeniami o 
wykorzystywanie i skandal wokół Kościoła narastał. 

Archidiecezja Santa Fe w stanie Nowy Meksyk została 

ugodzona szczególnie dotkliwie. W 1993 roku arcybiskup Ro-

bert Sanchez ustąpił po przyznaniu, że uprawiał seks z kilko-

ma kobietami. Ale jego rezygnacja nastąpiła w cieniu znacznie 

większego skandalu, w który wmieszanych były tuziny księży 

oskarżonych o seksualne molestowanie chłopców. W rezulta-

cie archidiecezja finansowo ledwie trzymała się na nogach. 

Wiele oskarżeń o seksualne występki było skierowanych do 

księży, którzy przyjechali z innych stanów, aby leczyć swoje 

zaburzenia seksualne. Takie leczenie oferował mały katolicki 

zakon Sług Ducha Pocieszyciela, który w Jemez Springs w 

Nowym Meksyku założył centrum dla księży cierpiących na 

alkoholizm oraz innych, oskarżanych o molestowanie seksual-

ne dzieci. Ale księża, którzy zajmowali pięćdziesiąt miejsc w 

tym ośrodku, okupowali miejscowe restauracje, kręcili się 
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wśród mieszkańców miasteczka, a nawet podejmowali w 

weekendy obowiązki w parafii. Dwóch byłych pacjentów 

ośrodka - obaj ze stanu Massachusetts - okryło się złą sławą. 

James Porter z diecezji Fali River miał zostać później skazany 

w Massachusetts na dwadzieścia lat więzienia, a David A. 

Holley, nękany problemami seksualnymi ksiądz z diecezji 

Worcester, który molestował kolejne dzieci po przydzieleniu 

go do parafii w stanie Nowy Meksyk, został w końcu skazany 

w Nowym Meksyku na 275 lat więzienia. W międzyczasie 

ilość skarg na księży przebywających na leczeniu w Jemez 

Springs systematycznie rosła. Pierwsze pozwy wniesiono w 

1991 roku. Cztery lata później ofiary nadużyć wniosły około 

dwustu pozwów, co doprowadziło archidiecezję Santa Fe na 

skraj bankructwa na skutek odszkodowań zasądzonych i wy-

płaconych na mocy ugody, a których łączną kwotę oszacowa-

no na od 25 do 50 milionów dolarów. Na koniec archidiecezja 

była w stanie uniknąć bankructwa tylko wyprzedając majątek 
kościelny i zwracając się do parafian o dodatkowe datki. 

Diecezja Dallas także stanęła w obliczu bankructwa w 1997 

roku, kiedy sędziowie przysięgli pragnący obudzić Kościół z 

letargu przyznali 119,6 miliona dolarów rodzinom jedenastu 

nieletnich molestowanych w kościele Wszystkich Świętych w 

latach 1981-1992 przez wielebnego Rudolpha Kosa. Było to 

najwyższe odszkodowanie od Kościoła katolickiego kiedy-

kolwiek zasądzone w Ameryce. Kos został później skazany na 

dożywocie. Kiedy Kościół wniósł apelację, twierdząc, że to 

spowoduje bankructwo diecezji, rodziny ofiar ostatecznie 

zgodziły się na 31 milionów. Sędziowie przysięgli mówili, że 

motywowała ich świadomość, że władze kościelne machnęły 

ręką na wcześniejsze zarzuty przeciwko Kosowi, a także prze-

konanie, że występki Kosa doprowadziły jedną z ofiar do sa-

mobójstwa. Ława przysięgłych podjęła nawet niezwykły krok 

dołączając do odszkodowań przesłanie dla dostojników Ko-
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ścioła: „Prosimy o przyznanie się do winy i pozwolenie tym 

młodym ludziom na uporanie się ze swoim życiem". Później 

jeden z sędziów przysięgłych wyjaśniał rekordową kwotę od-

szkodowania mówiąc: „Chcieliśmy powiedzieć, że to się musi 

skończyć i że nie można pozwolić, aby się kiedykolwiek po-
wtórzyło". 

Pierwszy publiczny skandal, który zmusił kardynała Lawa 

do przejścia na pozycje obronne, dotyczył sprawy ojca Porte-

ra, seryjnie molestującego dzieci w okolicach podległych die-

cezji Fali River. W 1992 roku odezwało się ponad sto osób, 

twierdzących, że były molestowane przez Portera w ciągu 

czternastu lat, w szeregu parafii w południowo-wschodniej 
części Massachusetts. 

Do tego czasu Porter nie był już księdzem od osiemnastu 

lat i mieszkał w Minnesocie z żoną i czwórką dzieci. Ale po-

nieważ przedawnienie zostaje zawieszone, jeśli osoba oskar-

żona o przestępstwo opuszcza granice stanu, został osądzony i 

skazany w Massachusetts za zbrodnie popełnione dziesiątki lat 

wcześniej. W ciągu osiemnastu miesięcy Porter przyznał się 

do czterdziestu jeden przypadków molestowania seksualnego i 

został skazany na karę więzienia. Diecezja Fali River zgodziła 

się wypłacić ponad 7 milionów dolarów jego ofiarom. 

W czasie, kiedy jak grzyby po deszczu pojawiały się oskar-

żenia przeciwko Porterowi, rodziny i przyjaciół ofiar przytła-

czało jedno pytanie: jak Porter mógł molestować tak wiele 

dzieci i nie zostać przyłapanym ani ukaranym? Dwóch odpo-

wiedzi udzieliły same ofiary: niekwestionowana cześć dla du-

chowieństwa ze strony katolickich dzieci oraz głęboka niechęć 

ze strony władz kościelnych do badania skarg tych nielicznych 

parafian, którzy mieli dość odwagi, by zarzucić coś księdzu. 

„Uczono nas, że to przedstawiciele Chrystusa na Ziemi, do-

słownie tak" - powiedział Fred Paine z Attleboro, jeden z po-
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szkodowanych przez Portera. „Ksiądz po prostu wkraczał, a 
zakonnice się kłaniały". 

Roderick MacLeish Jr., bostoński prawnik, który reprezen-

tował większość ofiar Portera powiedział, że kilku księżom w 

diecezji mówiono o występkach Portera popełnianych na dzie-

ciach, ale nikt nie zrobił nic, żeby go powstrzymać. Tak na-

prawdę, zdaniem prawnika, co najmniej dziesięć osób infor-

mowało dwóch księży w parafii św. Marii w North Attleboro, 

że asystujący im Porter molestował dzieci. W niektórych sytu-

acjach ci dwaj księża, wielebny Edward Booth i wielebny 

Armando Annunziato, było osobiście świadkami napastowa-

nia. W jednym przypadku Porter zabrał chłopca nazwiskiem 

Paul Merry do biura proboszcza i zaczął go molestować, kiedy 

zrządzeniem losu wszedł tam Booth, zwierzchnik parafii, „Oj-

ciec Booth popatrzył na ojca Portera i z powrotem na mnie, i 

znowu na ojca Portera, który właśnie zapinał sobie rozporek" - 

wspominał Merry. „Potem ojciec Booth pokiwał głową i wy-

szedł. Nie powiedział ani słowa". W innym przypadku Porter 

znowu znalazł się w biurze proboszcza parafii św. Marii, mo-

lestując jedenastolatka nazwiskiem Peter Calderone. Tym ra-

zem to Annunziato wszedł w trakcie. Ale podobnie jak Booth, 

tylko popatrzył na Portera i powiedział: „Robi się późno. Już 
pora, żeby wszyscy poszli do domu". 

A przecież nawet wtedy skargi na Portera były zarówno 

zbyt liczne jak i zbyt poważne, żeby je w całości zignorować. 

Władze kościelne w odpowiedzi na zarzuty przerzucały Porte-

ra z parafii do parafii, starając się przekonać jego ofiary, że 

coś zostało w tej sprawie zrobione. Wśród tych urzędników 

znalazł się monsignor Medeiros, który w przyszłości, kiedy 

został arcybiskupem Bostonu, miał zaaprobować podobne 

przenoszenie z miejsca na miejsce ojca Geoghana. Nawet do-

stojnicy z Watykanu za czasów pontyfikatu papieża Pawła VI 
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wiedzieli o obsesyjnym pociągu seksualnym Portera do dzieci. 

W 1973 roku, kiedy Porter zdecydował się porzucić kapłań-

stwo, przy składaniu dokumentów dotyczących rezygnacji był 

znacząco szczery co do swojego stanu. „Wiem, że w przeszło-

ści zwykłem chować się za księżowską sutanną, sądząc, że 

będzie mi tarczą" - napisał. „Teraz nie mam tarczy. Wiem, że 

jeżeli zacznę zadawać się z dziećmi, ludzie natychmiast nabio-

rą podejrzeń [...]. W życiu świeckim dostrzegam konieczność 

zmierzenia się z problemem albo poniesienia konsekwencji". 

Ale dokument ten został schowany głęboko w aktach Watyka-

nu. A ofiary Portera ukrywały swoje mroczne sekrety aż do 

1992 roku, kiedy Frank Fitzpatrick, poszkodowany, który zo-

stał prywatnym detektywem, wytropił Portera w Minnesocie i 
rozpoczął procedurę ścigania go za przestępstwo kryminalne. 

Kiedy w wiadomościach zaczęły pojawiać się doniesienia o 

Porterze, pierwszą reakcją kardynała Lawa była deklaracja, że 

ten były ksiądz to „aberracja" i podkreślanie, że księża, którzy 

wykorzystywali seksualnie nieletnich, to „rzadkie wyjątki". 

Wydawało się, że wyraża też daleko posuniętą sympatię wo-

bec ofiar takich księży. Podczas mszy dla księży obchodzą-

cych dwudziestopięciolecie pracy duszpasterskiej w archidie-

cezji   bostońskiej,   Law   powiedział:   „Jednak   nie byliby-

śmy w pełni społecznością wiary i miłości, jaką nas nazywają, 

gdybyśmy nie czynili starań, aby odpowiedzieć zarówno ofia-

rom, jak i temu, kto zdradził, w duchu prawdy, miłości i po-
jednania". 

Za kulisami Law otrzymywał mnóstwo dowodów, jeżeli w 

ogóle jakichś potrzebował, że Porter wcale nie był tylko aber-

racją. Tak jak w przypadku nagłośnionych wcześniej spraw o 

molestowanie seksualne przez duchownych w Luizjanie i 

Minnesocie, doniesienia w mediach na temat przestępstw Por-

tera ośmieliły inne ofiary do wyjścia z cienia ze swoimi opo-
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wieściami o nadużyciach seksualnych ze strony także innych 

księży - i wielu z tych poszkodowanych pojawiło się w archi-

diecezji bostońskiej. 

Wśród nich byli Raymond Sinibaldi i Robert Anderton. Si-

nibaldi i Anderton byli kuzynami, którzy dorastali w Weymo-

uth, na południe od Bostonu, gdzie na początku lat 60. byli 

molestowani przez wielebnego Ernesta E. Tourigneya. Touri-

gney był wtedy świeżo wyświęconym księdzem w kościele 

Niepokalanego Poczęcia - tym samym, w którym w 1984 roku 
tak entuzjastycznie przyjęty zostanie Law. 

Tak jak wiele innych ofiar wykorzystywania seksualnego 

ze strony duchownych, Sinibaldi i Anderton przez dziesiątki 

lat utrzymywali swoje doświadczenia w tajemnicy. Jednak 

kiedy w mediach pojawiła się historia Portera, zdali sobie 

sprawę, że Tourigney nadal działa, jako współzwierzchnik pa-

rafii w Revere na północ od Bostonu, gdzie był duchowym 

kierownikiem szkoły podstawowej i gimnazjum. Zatroskani, 

że może on nadal molestować dzieci postanowili stawić mu 
czoła i złożyć raport w jego sprawie na ręce Lawa. 

Podczas spotkania z Tourigneyem na parkingu miejscowe-

go hotelu Sinibaldi omal nie stracił panowania nad sobą. „Mo-

im zdaniem ksiądz jest gorszy niż dystrybutor dziecięcej por-

nografii" - powiedział z pogardą. Niepokojąc się, że może za-

atakować Tourigneya, Sinibaldi spisał sobie na kartce, co chce 

powiedzieć: „Człowiek, który osłania się Bogiem jak płasz-

czem i który wplata się w najgłębsze warstwy tkaniny, jaką 

tworzy rodzina, której zdarzyło się poznać go, pokochać i za-

ufać mu, czyniąc to po to żeby molestować jej dzieci, to wcie-
lenie samego zła". 

Kilka dni później, podczas wizyty w kancelarii archidiece-

zji bostońskiej, Sinibaldi i Anderton trzymali nerwy na wodzy. 
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Ale dali też jasno do zrozumienia wielebnemu Johnowi B. 

McCormackowi, ówczesnemu głównemu zastępcy Lawa zaj-

mującemu się zarzutami o nadużycia seksualne kleru, że opo-

wiedzą swoją historię reporterowi z telewizji, jeżeli Law ich 

nie wysłucha. Nie minęło parę dni, a Sinibaldi i Anderton za-

siedli przy długim, idealnie wypolerowanym mahoniowym 

stole w sali konferencyjnej rezydencji Lawa, zdając relację z 

lat wykorzystywania, które cierpieli ze strony Tourigneya od 

trzynastego do szesnastego roku życia. Wydawało się, że Law 

słucha uważnie, ale Sinibaldi i Anderton oczekiwali czegoś 

więcej niż tylko uważnego wysłuchania. Chcieli, żeby Law 

usunął Tourigneya ze stanu kapłańskiego i sformułował sta-

nowczą politykę pozbywania się z archidiecezji wszystkich 

księży, wobec których postawiono wiarygodne zarzuty o mo-

lestowanie dzieci. 

Law odebrał Tourigneyowi prawo aktywnego pełnienia po-

sługi kapłańskiej, a po sprawie Portera dyskretnie przymierzał 

się już do wprowadzenia polityki postępowania ze skargami 

dotyczącymi nadużyć seksualnych ze strony duchowieństwa. 

Kiedy prace nad pierwszym szkicem posunęły się nieco na-

przód, wyłoniły się dwa kluczowe pytania: czy zezwolić 

oskarżanym księżom, którzy poddają się leczeniu zaburzeń na 

tle seksualnym, na powrót do parafii w obrębie archidiecezji, 

oraz czy władze kościelne powinny być zobligowane do in-

formowania władz stanowych o seksualnych występkach du-
chownych? 

Sinibaldi, który pracował z osobami dopuszczającymi się 

przemocy seksualnej w stanowym szpitalu Bridgewater, pla-

cówce dla przestępców chorych umysłowo, napisał do Lawa 

zalecając, by urzędnicy kurii składali raporty o wszystkich za-

rzutach niewłaściwego zachowania seksualnego księży. „Prze-

stępstwo seksualnego wykorzystywania nieletnich jest czymś 
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tak odrażającym, że zatrzymywanie dla siebie informacji o 

znanych sprawcach samo w sobie jest przestępstwem" - napi-

sał Sinibaldi. Ale kiedy Law ujawnił swoją nową politykę w 

styczniu 1993 roku, Sinibaldi i Anderton poczuli się gorzko 

rozczarowani. Chociaż Law powiedział, że archidiecezja za-

oferuje sfinansowanie porad prawnych dla ofiar oraz że wy-

znaczy komisję złożoną z osób świeckich do zbadania zarzu-

tów o nadużycia seksualne ze strony duchowieństwa, powie-

dział także, że w niektórych przypadkach może zezwolić księ-

żom, którzy poddawani byli leczeniu zaburzeń seksualnych, 

na powrót do pracy w parafiach. Zastrzegł też, że to archidie-

cezja ma prawo jako pierwsza usłyszeć i zbadać wszystkie 
skargi o niewłaściwe postępowanie duchownych. 

Według prawa stanu Massachusetts osoby pracujące w 

dwóch tuzinach profesji, w tym lekarze, pracownicy opieki 

społecznej i nauczyciele, byli zobligowani do zgłaszania skarg 

na niewłaściwe zachowania seksualne w stosunku do nielet-

nich departamentowi opieki społecznej, który z kolei przed-

stawiał je urzędnikom wymiaru sprawiedliwości. W ramach 

swojej nowej polityki Law zobowiązał się, że władze kościel-

ne będą składać raporty o skargach na nadużycia seksualne 

zgodnie z prawem stanowym. Jednak księża nie należeli dotąd 

do osób zobowiązanych do tego z mocy prawa i Kościół; uzy-

skał od prawodawców dopisanie duchownych do listy tak 

zwanych informatorów z mocy prawa. Była to więc w dużym 
stopniu obietnica niezrozumiała. 

Czując, że Kościół zdradził ich raz jeszcze, Sinibaldi i An-

derton wynajęli bostońskiego prawnika MacLeisha, by wniósł 

pozew przeciwko archidiecezji i Tourigneyowi. W 1995 roku 

obaj otrzymali odszkodowanie w wysokości 35 tysięcy dola-

rów każdy. Jednak Sinibaldi zaczął żałować takiego obrotu 

sprawy. „W końcu nas wykorzystali" - powiedział. „Chcieli 
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powiedzieć, że pracowali z poszkodowanymi nad nową poli-

tyką postępowania, no i powiedzieli. Problem polega na tym, 

że nie wysłuchali nic z tego, o czym mówiliśmy". Innym pro-

blemem stało się to, że Sinibaldi i Anderton, podobnie jak rze-

sza innych ofiar, które przyszły do archidiecezji, podpisali 

umowę o poufności - czyli zgodę na milczenie - jako warunek 

uzyskania wypłaty swojego odszkodowania. W rzeczywistości 

dosłownie wszystkie osoby, które zgłosiły Kościołowi wyko-

rzystywanie seksualne przez księży, otrzymały odszkodowa-

nia jeszcze przed wniesieniem pozwu do sądu; w ten sposób 

nie pozostawał żaden publiczny zapis przestępstw popełnia-
nych przez księży. 

Reasumując ta procedura prowadziła do mało chlubnego 

przymierza między urzędnikami Kościoła, ofiarami i prawni-

kami. W rezultacie archidiecezja była w stanie ukrywać wy-

stępki popełniane przez księży. Zeznając w sprawie Geoghana 

biskup Daily powiedział, że polityka archidiecezji zmierzała 

do unikania skandalu za wszelką cenę. Jednocześnie oszczę-

dzano ofiarom wstydu, a ich adwokaci inkasowali swoje hono-

raria - z reguły jedną trzecią kwoty przyznanego odszkodowa-

nia. Niektórzy prawnicy nazywali te wypłaty „forsą za mil-

czenie", inni mówili, że są to prawne środki zadośćuczynienia 

ofiarom pozwalające im jednocześnie zachować anonimo-

wość. Ale taka procedura sprzyjała też istnieniu seksualnej 

przemocy. „Najwyraźniej umowy o zachowaniu poufności są 

korzystne dla sprawcy i jego lub jej mocodawców, ponieważ 

tajemnica pozwala na dalsze kontynuowanie czynienia zła" - 

powiedział Mitchell Garabedian, prawnik, który reprezentował 

ponad setkę ofiar ojca Geoghana. 

Z pewnością wcześniejsi klienci Garabediana zawierali po-

ufne umowy. Jednak pod koniec 2001 roku Garabedian miał 

już za sobą pięć lat rozmów z osobami podającymi się za ofia-
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ry seksualnego wykorzystywania ze strony Johna Geoghana, 

składania pozwów, domagania się kościelnych zapisów w ra-

mach zbierania materiałów do procesów i przyjmowania za-

przysiężonych oświadczeń urzędników Kościoła. Przez cały 

ten czas zbierał materiał dowodowy pokazujący, że kardyna-

łowie, biskupi i inni urzędnicy Kościoła kryli Geoghana przez 

ponad trzy dziesięciolecia. Dokumenty te znalazły się wśród 

materiałów ujawnionych na żądanie Globe przez sędzinę Con-

stance Sweeney w styczniu 2002 roku i były kamieniem wę-

gielnym procesów, które z kolei stały się zarzewiem skandalu, 

jaki ogarnął cały Kościół katolicki. 

Garabedian i jego wspólnik, William H. Gordon, zajęli no-

we stanowisko w sprawie, która ostatecznie urosła do osiem-

dziesięciu czterech pozwów w imieniu osiemdziesięciu sze-

ściu powodów. Inni prawnicy podejmujący się spraw o seksu-

alne nadużycia ze strony duchownych pozywali archidiecezję 

bostońską. Jednak jak wszystkie organizacje typu non-profit 

(nie przynoszące zysku) w tym stanie, archidiecezję chroni 

przepis o nietykalności instytucji charytatywnych, który ogra-

nicza jej odpowiedzialność finansową do kwoty 20 000 dola-

rów. Z tego powodu prawnicy prowadzący sprawy o molesto-

wanie seksualne często zawierali z archidiecezją ugody na 

skromne kwoty nawet bez wnoszenia spraw do sądu, albo 
wkrótce po zgłoszeniu pozwu. 

Jednak zamiast pozywać archidiecezję, Garabedian pozwał 

kardynała Lawa, pięciu jego biskupów i kilku innych dostoj-

ników kościelnych, twierdząc, że wszyscy oni wiedzieli o sek-

sualnych występkach Geoghana i w związku z tym byli za nie 

odpowiedzialni. Garabedian złożył nawet wniosek o zdymi-

sjonowanie Lawa. 

Ta strategia się opłaciła - przynajmniej na początku. W 

marcu 2002 roku, po ukazaniu się w gazecie Globe serii arty-
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kułów na temat Geoghana i przed wyznaczonym terminem 

odejścia Lawa, Garabedian i prawnicy archidiecezji zawarli 

ugodę wypracowaną przez mediatora Paula A. Finna. Na mo-

cy tej ugody osiemdziesiąt cztery pozwy zaowocowały od-

szkodowaniami od 15 milionów dolarów do 30 milionów do-

larów, przy czym ostateczną kwotę miał określić Finn i jego 

współpracownicy, szacujący każdą skargę i wypłacający in-
dywidualne odszkodowanie każdemu z poszkodowanych. 

Ale lawina ujawnionych skarg przeciwko Geoghanowi i 

innym księżom, która ruszyła w styczniu, przyniosła nową fa-

lę osób podających się za ofiary - i niewiarygodną wręcz po-

tencjalną kwotę odszkodowań ze strony archidiecezji. Co 

najmniej pięćset osób, twierdzących, że były molestowane 

przez księży, wynajęło prawników w ciągu pierwszych czte-

rech miesięcy 2002 roku. Zaś w maju, kiedy datki na rzecz 

Kościoła zdążyły już raptownie zmaleć, archidiecezja wycofa-

ła się z umowy - wprawiając w zdumienie poszkodowanych i 
wielu wiernych. 

Dla Kościoła nie było zaskoczeniem, że fakty ujawnione w 

sprawie Geoghana zaowocowały natłokiem nowych roszczeń. 

Już w ciągu kilku pierwszych lat po sprawie Portera pojawiło 

się wiele nowych skarg. Faktycznie, przez dziesięć lat od 

chwili, kiedy ofiary Portera zaczęły wychodzić z ukrycia, Ko-

ściół dyskretnie zawierał ugody w sprawach o molestowanie 

dzieci przez co najmniej siedemdziesięciu księży w archidie-

cezji bostońskiej. MacLeish reprezentował wielu poszkodo-

wanych. W niektórych przypadkach, jak powiedział władze 

kościelne skłonne były załatwić sprawy roszczeń szybko i po 
cichu odsyłały poszkodowanych do niego. 

MacLeish powiedział też później, że z czasem zaczął nabie-

rać pogardy do zawierania takich umów, ponieważ wiedział, 

że zobowiązania do zachowania tajemnicy, które im towarzy-
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szyły, sprzyjały ukrywaniu wykorzystywania dzieci przez du-

chowieństwo. „Robi mi się niedobrze, kiedy widzę, jak wiele 

takich spraw przechodzi niezauważonych" -powiedział. Mac-

Leish mówi, że po roku namawiania klientów do podpisywa-

nia umów powiedział reporterowi o tym, że jego klienci wno-

sili zarzuty o wykorzystywanie seksualne przeciwko kilku 

księżom, którzy nadal aktywnie pełnili funkcję kapłanów. 

Mimo to Philip Saviano, ofiara molestowania seksualnego, 

który wynajął MacLeisha do reprezentowania go, skrytykował 

MacLeisha i innych prawników za to, że są zbyt chętni do za-

wierania ugody. Tylko poprzez wniesienie pozwu do sądu, 

powiedział Saviano, ofiary mogą uzyskać dostęp do materia-

łów Kościoła, dających wgląd w to kto faktycznie ponosił od-

powiedzialność za księży, którzy dokonywali nadużyć. Na 

przykład Saviano wniósł pozew przeciwko diecezji Worcester 

w stanie Massachusetts na początku lat 90., twierdząc, że był 

wykorzystywany przez ojca Holleya, księdza skazanego na 

karę więzienia w Nowym Meksyku, i uzyskał do Kościoła do-

kumenty pokazujące, że sześciu biskupów w trzech stanach 

wiedziało o zanotowanych występkach Holleya. Saviano od-

mówił też podpisania umowy o zachowaniu tajemnicy, cho-

ciaż drogo zapłacił za tę decyzję. Kiedy zawarł ugodę, otrzy-

mał od diecezji Worcester 12 i pół tysiąca dolarów, podczas 

gdy dwie inne ofiary, które wniosły takie same skargi na Hol-

leya i zgodziły się zachować rzecz w tajemnicy, otrzymały 
dużo więcej. 

Jedno z najbardziej znaczących publicznych oświadczeń 

wydanych, by pomóc archidiecezji bostońskiej uniknąć odpo-

wiedzialności za Geoghana, zamieścił prawnik Lawa, Wilson 

D. Rogers Jr., w magazynie The Pilot w lipcu 2001 roku. 

„Każde przeniesienie Johna Geoghana, następujące po pierw-

szej skardze na niewłaściwe postępowanie natury seksualnej, 

było dokonywane w oparciu o niezależne opinie medyczne, 
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stwierdzające, że takie przeniesienie jest wskazane i bezpiecz-
ne1" - napisał Rogers. 

Kardynał jak echo powtórzył to oświadczenie w styczniu 

2002 roku, kiedy próbował załagodzić skandal wokół Geo-

ghana przepraszając, że ponownie wysyłał do pracy w para-

fiach księdza-pedofila, mimo iż wiedział, że Geoghan noto-

rycznie molestował dzieci. W tym niezwykłym wyznaniu wi-

ny Law powiedział, że było „tragiczną pomyłką" z jego strony 

wysłanie Geoghana do parafii św. Julii w 1984 roku. Jednak 

wydawało się też, że tłumaczy swoje postępowanie, powtarza-

jąc wcześniejsze oświadczenie Rogersa w The Pilot i stwier-

dzając, że oparł swoja decyzję na „zapewnieniach psychiatrów 

i opiniach medycznych, że takie przeniesienie jest bezpieczne 
i rozsądne". 

Na pierwszy rzut oka oświadczenia Lawa i jego prawnika 

wydają się znajdować potwierdzenie w dokumentach będą-

cych w posiadaniu Kościoła. Na przykład wynika z nich, że w 

1980 roku, po nonszalanckim przyznaniu się Geoghana przed 

bostońskim proboszczem, że molestował seksualnie siedmiu 

synów i siostrzeńców Maryetty Dussourd, władze kościelne 

wysłały go do doktora Roberta W. Mullinsa na psychoterapię i 

do doktora Johna H. Brennana na psychoanalizę. Zapisy poka-

zują też, że w 1981 roku, po przyznaniu się Geoghana do mo-

lestowania chłopców z rodziny Dussourd i po usunięciu go z 

parafii św. Andrzeja w Jamaica Plain w Bostonie, Brennan 

napisał do biskupa Daily'ego, by mu oznajmić, iż spotkał się z 

Geoghanem i że „wspólnie zgodzono się, że jest on już w sta-

nie podjąć obowiązki kapłańskie". W 1984 roku, po przenie-

sieniu Geoghana do parafii św. Brendana w Dorchester, gdzie 

nadal molestował dzieci, urzędnicy Kościoła raz jeszcze po-

słali go do Mullinsa i Brennana. Mullins w pisemnej opinii 

opisał Geoghana jako „długoletniego przyjaciela i pacjenta", 
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który został usunięty ze swej parafii na skutek „dość nieszczę-

śliwego traumatycznego doświadczenia". Zalecił też, by po-

zwolono Geoghanowi na powrót do „pełni obowiązków dusz-

pasterskich bez żadnej konieczności szczególnych ograni-

czeń". Brennan ze swej strony także ponownie spotkał się z 

Geoghanem i pomimo recydywizmu księdza, wystawił mu 

jeszcze jedną korzystną opinię. „Brak przeciwwskazań psy-
chiatrycznych oraz ograniczeń co do pracy" - napisał. 

W rzeczywistości ani Mullins ani Brennan nie posiadali 

żadnej wiedzy specjalistycznej, aby móc oceniać dewiacje 

seksualne. Mullins, sąsiad i przyjaciel rodziny Geoghanów z 

West Roxbury w Bostonie, był lekarzem rodzinnym bez żad-

nych uprawnień w dziedzinie psychoterapii, psychologii czy 

psychiatrii. Tak naprawdę opinia na temat Geoghana wydana 

w 1989 roku przez Instytut Życia wspominała o terapii Mul-

linsa wobec Geoghana jako o „przyjacielskich, familijnych 

pogaduszkach, a nie prawdziwej psychoterapii". Brennan zaś 

był wykwalifikowanym psychiatrą, ale nie miał specjalizacji z 

leczenia zaburzeń seksualnych. Zaś w 1977 roku wniesiono 

przeciwko niemu pozew cywilny o molestowanie seksualne 

jednej z pacjentek. W 1980 roku, mniej więcej w czasie, gdy 

rozpoczął leczenie Geoghana, proces zakończył się i kobiecie 
wypłacono 100 tysięcy dolarów. 

Co więcej, ani o Mullinsie, ani o Brennanie nie można było 

powiedzieć, że sporządzili „niezależną" opinię o Geoghanie - 

a takiego określenia użył prawnik Lawa. Podczas gdy Mullins 

był związany z Geoghanem poprzez przyjaźń z jego rodziną, 

Brennan był zaangażowany poprzez swoje związki z Kościo-

łem. W tamtym czasie Breinnan był kierownikiem ds. eduka-

cji psychiatrycznej w szpitalu św. Elżbiety w Brighton, insty-

tucji katolickiej, i przyjmował prywatnie pacjentów poleco-

nych przez wielebnego Fulgence'a Buonanno, dobrze znanego 
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franciszkańskiego księdza i psychologa z kaplicy św. Anto-
niego w centrum Bostonu. 

Zapisy kościelne pokazują, że Brennan potrafił wystosować 

ostrą krytykę, jednak nigdy na piśmie. W kwietniu 1989 roku, 

pięć lat po przeniesieniu Geoghana do św. Julii i po kolejnych 

oskarżeniach o molestowanie chłopców, Brennan przekazał 

złowróżbną wiadomość biskupowi Banksowi, który zrobił no-

tatkę z ich rozmowy telefonicznej. „Lepiej przytnijcie mu 

skrzydełka, zanim bomba wybuchnie" - powiedział Brennan. 

„Nie możecie sobie pozwolić na to, żeby go trzymać w para-

fii". Po tej rozmowie Banks poprosił Geoghana o rezygnację z 

kapłaństwa, ale później zmienił zdanie. Po tym, jak Banks i 

Law oczyścili Geoghana z zarzutów i pozwolili mu wrócić do 

św. Julii, Brennan znów przyjął pełen sympatii ton, którym 

posługiwał się we wszystkich swoich pisemnych opiniach. 

„Znam ojca Geoghana od lutego 1980 roku" - napisał Brennan 

w grudniu 1990 roku. „Nie ma przeciwwskazań natury psy-

chiatrycznej, by ojciec Geoghan podjął teraz posługę duszpa-
sterską". 

Niechęć Kościoła do negatywnych opinii o Geoghanie - i 

preferowanie pozytywnych pisemnych opinii zbiegających się 

w czasie z przeniesieniami do nowych parafii -podkreślało 

kilka listów wymienionych między biskupem Banksem i kie-

rownictwem Instytutu Życia w 1989 roku po pobycie tam 

Geoghana na leczeniu. W trzystronicowej opinii lekarskiej na-

pisanej w listopadzie tegoż roku, lekarze Robert F. Swords i 

Vincent J. Stephens stwierdzili, że testy psychologiczne prze-

prowadzone na Geoghanie „wykazały jego niedojrzałość i im-

pulsywność" oraz że jest on osobą, która „może podejmować 

duże ryzyko". Ich oficjalna diagnoza: „nietypowa pedofilia w 

stanie remisji". Ale Banks odpisał, że jest „rozczarowany i za-

niepokojony tym raportem" i naciskał, pisząc, że już go „za-
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pewniono, że ponowne wyznaczenie ojcu Geoghanowi obo-

wiązków duszpasterskich będzie słuszne oraz że nie będzie 

stanowił zagrożenia dla parafian, którym będzie służył". Pod-

kreślając swoje niezadowolenie, Banks stwierdził, że Geogha-

nowi pozwolono już na powrót do św. Julii i poprosił o dodat-

kowy list, który „wyrażałby zapewnienie, jakiego udzielono 

mi ustnie w sprawie przydzielenia ojca Geoghana do parafii". 

Dwa tygodnie później Banks otrzymał to, o co prosił. „Uzna-

jemy ojca Geoghana za całkowicie niegroźnego z punktu wi-

dzenia kliniki i zdolnego podjąć swoje obowiązki duszpaster-

skie po obserwacji, badaniu i leczeniu u nas przez trzy miesią-

ce" - napisał Swords. „Prawdopodobieństwo, że znów podej-

mie działania seksualne jest dość niewielkie". Jednak w kilka 

tygodni po swoim powrocie do św. Julii w 1989 roku, Geo-

ghan zwabił na plebanię trzynastoletniego chłopca i molesto-
wał go tam, jak wynikało z pozwu wniesionego w 2002 roku. 

W 1994 roku organa ścigania zabrały się za śledztwo w 

sprawie Geoghana. Ich nagłe pojawienie się postawiło archi-

diecezję w stan kryzysu - i kryzys ten się pogłębiał. Od końca 

lat 80. Law i jego zastępcy tuszowali seksualne wybryki ro-

snącej liczby księży. W 1996 roku zaczęto wnosić pierwsze 

pozwy cywilne przeciwko Geoghanowi, zarzucające mu mole-

stowanie seksualne dzieci, a dwa śledztwa kryminalne były w 

toku. Dwa lata później, w 1998 roku, Kościół oznajmił, że za-

kończył tuzin procesów przeciwko Geoghanowi, wypłacając 

aż 10 min dolarów odszkodowań. Potem, kiedy wciąż wno-

szone były kolejne pozwy, a detektywi i policja z dwóch 

hrabstw zacieśniały krąg wokół Geoghana, kardynał Law osta-

tecznie pozbawił Geoghana sutanny, odbierając mu prawo do 

występowania jako księdza. Uczynił to korzystając z rzadko 

stosowanej procedury, która wymagała akceptacji papieża Ja-

na Pawia II i nie dawała Geoghanowi możliwości apelacji. W 

swoim pierwszym publicznym potwierdzeniu zagrożenia, ja-
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kie stanowił ksiądz grasujący w pół tuzinie parafii na prze-

strzeni trzech dziesiątków lat, Law powiedział: „Nie mam 

uprawnień do nałożenia aresztu, ale jestem odpowiedzialny za 
publiczne wypełnianie posługi kapłańskiej". 

Tyle tylko, że wtedy było już za późno. 
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3   Agresorzy 

Dla Michaela McCabe'a, chłopca przyuczającego się do roli 

ministranta, dotyk wydawał się czymś całkiem niewinnym. 

Był początek lat 60, Chłopiec niewiele wiedział o seksie czy 

seksualności. Dotyk był taki swobodny i nonszalancki. Chłop-

cu nigdy nie przyszło do głowy, zęby mówić o tym rodzicom. 
Bądź co bądź, nazywali Josepha Birminghama „ojcem". 

„Podchodził od tylu, masował ramiona, uspokajał, a potem 

wsuwał dłoń pod bieliznę" - opowiadał McCabe, który obec-

nie jest tuż 3 pięćdziesiątce. „Wydawało się, że nie ma w tym 

nic złego, i to jest tym wszystkim takie dziwne". Gdyby tata 

McCabe'a nie posadził go kiedyś i nie odbył z nim starej jak 

świat ojcowskiej rozmowy o intymnych rzeczach, które męż-

czyźni i kobiety robią razem, Michael McCabe mógłby nigdy 

nikomu nie powiedzieć o dziwnie wędrujących rękach ojca 

Birminghama. Kiedy Howard McCabe poruszył delikatną 

kwestię homoseksualizmu, mały Michael poinformował ojca, 

że z tym akurat aspektem sfery seksu zdążył się już zapoznać. 

„Tata mówił mi, jak niektórzy chłopcy dotykają innych chłop-

ców" - wspominał Michael McCabe, „a ja powiedziałem: »O 

tak, to jest to, co robi ze mną ojciec BirminghamAl. Dotyka-

nie, jak chłopiec powiedział ojcu, odbywało się w zakrystii, 

niedaleko ołtarza, w kościele parafialnym Matki Boskiej Fa-

timskiej w Sudbury na zachód od Bostonu. Michael miał wte-

dy dwanaście czy trzynaście lat. 

Prawie czterdzieści lat później tamten dzień, który zachwiał 

jego wiarą, wciąż staje przed oczyma ojca, jakby to było 

wczoraj. „Wygłosiłem mu swój wykład o ptaszkach i pszczół-

kach, a kiedy skończyłem, powiedziałem: »Jeśli masz jakieś 

pytania, pytaj śmiało«" - wspominał siedemdziesięciodziewię-

cioletni dziś Howard McCabe. „Na koniec syn powiedział: 

»Rany, tato, ojciec Birmingham bawił się moim penisem«. Na 
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to ja odpowiedziałem: »Ty chyba żartujesz«. Nie mogłem 

uwierzyć w to, co powiedział, i nie wiedziałem jak do tego 

podejść". I tak rozpoczęło się niepokojące i w ostatecznym 

rozrachunku druzgocące wkroczenie rodziny McCabe do peł-

nego problemów świata księży molestujących seksualnie dzie-
ci. 

Dlaczego niektórzy księża, i dlaczego niektórzy mężczyźni 

w ogóle, odczuwają seksualny pociąg do nieletnich, pozostaje 

kwestią ciągle dyskutowaną i wysoce kontrowersyjną; pytanie 

jest wciąż otwarte. Ale podczas gdy przyczyny kryzysu nie są 
jasne, pewny jest fakt że liczni księża dopuszczali się nadużyć. 

Według Jasona Berry'ego, reportera, który udokumentował 

występki Gilberta Gauthe i autora książki Lead Us Not into 

Temptation: Catholic Priests and the Sexual Abuse of Chil-

dren - miarodajnej wczesnej analizy zjawiska - w ciągu ostat-

nich piętnastu lat około pięciuset amerykańskich księży zosta-

ło oskarżonych o nadużycia seksualne. W następstwie ujaw-

nienia przypadku Geoghana w styczniu 2002 roku nazwiska 

ponad dziewięćdziesięciu księży, których posądzano o wyko-

rzystywanie seksualne nieletnich, zostały przekazane organom 

ścigania stanu Massachusetts przez samą tylko archidiecezję 

bostońską. Jedenastu działających księży zostało nagle usunię-

tych ze swoich parafii - ośmiu z nich po tym, jak władze ko-

ścielne odkryły w ich aktach wiarygodne oskarżenia o nad-

użycia seksualne - chociaż kardynał Law publicznie zapewnił 

wiele tygodni wcześniej, że wszyscy tacy księża zostali usu-

nięci ze sprawowanych funkcji. Pozostałych trzech usunięto, 

kiedy nowe ofiary ujawniły się po raz pierwszy.  Decyzja La-

wa o podjęciu współpracy z prokuratorami, podjęta pod pre-

sją, była bodźcem dla dostojników kościelnych w innych naj-

większych amerykańskich miastach, takich jak m.in. Filadel-

fia, Los Angeles i Nowy Jork, by podzielić się z władzami na-
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zwiskami księży posądzanych o nadużycia seksualne także w 

ich diecezjach. Według ogólnokrajowego sondażu przeprowa-

dzonego w diecezjach katolickich w USA przez Associated 

Press/ w wyniku reperkusji skandalu bostońskiego w pierw-

szych miesiącach 2002 roku ponad stu siedemdziesięciu księ-

ży podejrzewanych o molestowanie nieletnich zrezygnowało 

ze swoich funkcji albo zostało usuniętych. 

W każdym przypadku, za każdym nazwiskiem przekaza-

nym prokuraturze, stały różnego typu sekretne akta kościelne. 

Jednak nawet ta odrobina informacji ujawnionych przez die-

cezje w całym kraju podkreślała alarmującą prawdę: noto-

ryczni agresorzy,, tacy jak Geoghan, Porter, Kos czy Gauthe, z 

których każdy został skazany za swoje przestępstwa, okazali 

się być nie tylko aberracją, jak twierdzili niektórzy kościelni 

urzędnicy. Sprawcy seryjnego molestowania „nie są aż taką 

anomalią, jak niektórzy ludzie chcieliby myśleć" - powiedział 

A. W. Richard Sipe, były ksiądz, psychoterapeuta specjalizu-

jący się w leczeniu księży wykorzystujących dzieci. Geogha-

nowie i Porterowie stanu kapłańskiego są, jak stwierdził, „na 

swój sposób ekstremalnymi przypadkami, ponieważ są tymi, 

których otacza zła sława. Ale istnieje wielu księży, na których 
nigdy nie złożono doniesienia". 

W przypadku księdza wykorzystującego McCabe'a, Jose-

pha E. Birminghama, molestowanie zostało zgłoszone, ale by-

ło to rzucanie grochem o ścianę. Tak jak Geoghan, Birmin-

gham pełnił posługę kapłańską przez prawie trzy dziesięciole-

cia od czasu wyświęcenia w 1960 roku do śmierci w 1989 ro-

ku w wieku lat pięćdziesięciu pięciu. I tak jak Geoghana, 

przemieszczano go do sześciu kolejnych parafii, pomimo sze-

regu skarg na jego seksualne skłonności. I znów podobnie jak 

w przypadku Geoghana, liczba ofiar przypisywanych Birmin-

ghamowi jest ogromna - co najmniej dwadzieścia pięć w la-
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tach 70. w samej tylko parafii św. Michała w Lowell na pół-

noc od Bostonu (jego trzeciej z kolei). Ale w przypadku Bir-

minghama dowody na to, że Kościół stał obojętnie i nie uczy-

nił nic, żeby go powstrzymać, wydają się być nawet wyraź-
niejsze. 

Już samo to, że rodzina McCabe w ogóle zgłosiła rzekome 

molestowanie władzom kościelnym, było wyjątkowe. Wstyd, 

zakłopotanie, a czasami i ostrzeżenia, powstrzymywały wiele 

ofiar od ujawniania molestowania. Inni zwierzali się członkom 
rodziny, którym trudno było w to uwierzyć. 

Sam Howard McCabe najpierw powątpiewał w niewinne 

wyznanie swego syna i zamierzał postąpić zgodnie z radą są-

siada, zatrzymując dla siebie tę informację. Jednak zmienił 

zdanie, kiedy Michael powiedział mu, że kolega ze szkoły, Pe-

ter Taylor, także był molestowany przez Birminghama, a oj-

ciec Peteray Frank Taylor, potwierdził, że jego syn rzeczywi-

ście padł ofiarą Birminghama. Kiedy minął pierwszy szok, a 

górę wziął gniew, obaj panowie postanowili działać. 

„Przyszedł do mojego domu i zaczął walić w drzwi, sypiąc 

iskry z oczu" - powiedział Howard McCabe, wspominając 

scenę sprzed prawie czterdziestu lat - Franka Taylora trzęsą-

cego się z gniewu na werandzie przed domem. „To był po-

stawny mężczyzna, ale i niesamowicie łagodny, a teraz chciał 
zabić Birminghama". 

Obaj oszołomieni i rozgoryczeni ojcowie skontaktowali się 

z miejscowym proboszczem, który zorganizował im i ich sy-

nom spotkanie z administratorami Kościoła w siedzibie archi-
diecezji w Bostonie. 

Kancelaria archidiecezji bostońskiej w Brighton w Bosto-

nie robiła onieśmielające wrażenia: mahoniowe stoły, imponu-
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jący dostojnicy Kościoła. Wśród osób zgromadzonych przy 
stole znalazł się rektor monsignor Francis J. Sexton. 

„Byłem, śmiertelnie przerażony" - wspominał Peter Taylor. 

„Byłem tylko dzieckiem". 

W obecności Birminghama obu chłopcom kazano powtó-

rzyć oskarżenia, każdy szczegół. Kiedy już opisali zasiadają-

cym przy stole dorosłym, co się im przydarzyło/ nadeszła ko-
lej na Birminghama. 

Zaprzeczył, jakoby zrobił cokolwiek złego. 

„To było podle zawstydzające dla dziecka, że musiało 

opowiadać tę historię publicznie" - powiedział Michael Mc-

Cabe. „Nie mogłem uwierzyć, że kazali nam to zrobić i to w 

dodatku przy nim, i sprawili, że wyszliśmy na kłamców. Kie-

dy wyszliśmy, powiedziałem do taty: »Mówiłem prawdę, tato. 
Naprawdę«". 

Przykre doświadczenie wydawało się być warte zachodu. 

Później tego samego dnia miejscowy proboszcz złożył wizytę 

w domu państwa Taylorów, gdzie obaj mężczyźni i ich syno-

wie zebrali się po spotkaniu w Bostonie. Miał im do przekaza-

nia dobre wieści: Birmingham, jak powiedział proboszcz, zo-

stanie usunięty z Sudbury i wysłany do Salem, na północ od 

Bostonu, gdzie zostanie kapelanem w szpitalu i gdzie zostanie 
poddany leczeniu psychiatrycznemu. 

Zgodnie z tym, co powiedział proboszcz., Birmingham zo-

stał przeniesiony do Salem w 1964 roku. Odczuwając zadowo-

lenie i ulgę, McCabe uznał, ze jego decyzja, by zawiadomić 

Kościół o skargach chłopców była słuszna. Jednak to poczucie 

ulgi ulotniło się mniej więcej rok później, kiedy jego syn zo-

baczył Birminghama jeżdżącego na nartach w New Hampshire 

w towarzystwie gromady chłopców. Wyglądało na to, że to 
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szkolna wycieczka. Myśl, że Kościół zlekceważył ich skargi, 

zrujnowała wiarę obu tych ludzi. „To było druzgocące" - po-

wiedział Howard McCabe. 

„Opuściłem Kościół'" - powiedział siedemdziesięciosied-

mioletni obecnie Frank Taylor. „Nigdy nie wróciłem z powro-
tem". 

McCabe"owie i Taylorowie nie będą ostatnimi rodzicami, 

którzy pojawią się w kancelarii kurii ze skargami na seksualne 

nawyki Birminghama. W ciągu długiej kariery księdza co 

najmniej siedem osób z dwóch różnych parafii zawiadamiało 

urzędników archidiecezji w Bostonie o zarzucanym mu mole-

stowaniu. Kiedy przebywał w swojej drugiej parafii, grupa 

pięciu matek z Salem również złożyła wizytę w kancelarii, 

mniej więcej w 1970 roku, skarżąc się, że Birmingham mole-

stował siedmioro ich dzieci, czasem podczas spowiedzi. Ich 
skargi także przeszły bez echa. 

W kilka tygodni po przeniesieniu Birminghama z parafii 

św. Jakuba w Salem do parafii św. Michała w Lowell panie 

Judy Fairbank, Annę McDaid, Mary McGee i Winifred Mor-

ton odbyły razem podróż do kancelarii kurii, by zaalarmować 

urzędników kościelnych o zarzutach wobec  księdza.   W  spo-

tkaniu uczestniczyła jeszcze jedna kobieta, ale jej syn nalegał, 

by nie ujawniać jej nazwiska. Panie chciały się upewnić, że 

nowy proboszcz Birminghama w Lowell zostanie powiado-

miony o jego przeszłości i że Birmingham zostanie poddany 
leczeniu psychiatrycznemu. 

Aż do chwili, kiedy synowie powiedzieli im, że Birmin-

gham ich molestował, kobiety wierzyły, że przeniesienie księ-

dza było rutynową procedurą; wydały nawet przyjęcie poże-

gnalne na jego cześć. Jednak podczas spotkania z monsigno-

rem Johnem Jenningsem w kancelarii archidiecezji „Myśmy 
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tam nic nie znaczyły" - powiedziała pani McGee. „Siedział 

tam napuszony i pacyfikował nas. Na koniec spotkania powie-

dział: »Wiecie co, moje panie, musicie się bardzo wystrzegać 
zniesławiania". 

Rozwścieczona pani McGee złożyła wizytę wielebnemu 

Johnowi B. McCormackowt który służył wtedy jako regional-

ny kierownik katolickich organizacji dobroczynnych w Salem 

i który później został biskupem Manchesteru w stanie New 

Hampshire. McCormack potwierdza, że rodzice skarżyli mu 

się, że Birmingham molestował dzieci i dodaje, że skierował 

ich do „proboszcza parafii, który był odpowiedzialny za pracę 

ojca Birminghama". Jednak Birmingham nadal był księdzem 

w Lowell i w dalszym ciągu napastował młodych chłopców, 

takich jak David Łyko, który mówi, że kiedy miał dziewięć 

czy dziesięć lat, Birmingham pieścił go z tuzin razy; oraz Olan 

Horne, który opowiada, że kiedy miał czternaście czy piętna-

ście lat, dostał lanie od Birminghama za opieranie się jego 
awansom. 

Wiosną 2002 roku, w kilka tygodniu po ujawnieniu wy-

stępków Birminghama przez bostońskie gazety, zgłosiło się 
ponad czterdziestu prawdopodobnych poszkodowanych. 

W marcu tegoż roku były mieszkaniec Salem, James 

Hogan, wniósł pozew przeciwko archidiecezji bostońskiej i 

biskupowi New Hampshire McCormackowi, zarzucając im, że 

w latach 60. McCormack, który pełnił posługę u św. Jakuba w 

Salem w tym samym czasie, co Birmingham - widział, jak 

Birmingham zabiera chłopca do swojej sypialni na plebanii i 

nie zrobił nic, żeby go powstrzymać. Pozew ten został potem 

skorygowany tak, że objął jeszcze dodatkowo trzydzieści 

dziewięć innych ofiar. McCormack przyznał, że około 1970 

roku ostrzegano go o molestowaniu dzieci przez Birmingha-

ma. Zaprzeczył jednak, jakoby kiedykolwiek widział Birmin-
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ghama zabierającego chłopców do swojej sypialni na plebanii. 

W odrębnym pozwie Thomas Blanchette, były mieszkaniec 

Sudbury, zarzucił Birminghamowi molestowanie jego samego 

i jego czterech braci - wśród ataków na nich miała też miejsce 

próba gwałtu - w parafii Matki Boskiej Fatimskiej w latach 60. 

Zaś Paul Cultrera, były ministrant, który twierdzi, że Birmin-

gham zaczął go molestować w Salem, kiedy był w pierwszej 

klasie liceum w roku 1963 lub 1964, ujawnił publicznie, że w 

1996 roku otrzymał od archidiecezji odszkodowanie w wyso-
kości 60 000 dolarów. 

Po przeniesieniu Birminghama do Lowell zabrano go na 

policję w sąsiednim Chelmsford na przesłuchanie w sprawie 

gwałtu. Według emerytowanego szefa policji w Chelmsford 

Raymonda P. McKeona, Birmingham został zwolniony, ale 

dopiero po przyznaniu się, że w przeszłości molestował dzieci. 

Wtedy Birmingham twierdził, że został „uzdrowiony" - po-

wiedział McKeon. Birmingham powiedział mu też, że nigdy 

nie był leczony z powodu napastowania dzieci i że jego pro-

boszcz w Lowell nie został poinformowany o historiach z mo-
lestowaniem. 

Łączna liczba dzieci wykorzystywanych przez Birmingha-

ma nie jest znana. Jednak w ciągu swojego trwającego trzy 

dekady kapłaństwa Birmingham przeszedł przez cały szereg 

parafii w archidiecezji bostońskiej. Po sprawowaniu posługi 

kapłańskiej w Sudbury, Salem i Lowell, pracował jeszcze w 

parafii św. Kolumbana w Brighton, gdzie założył świetlicę 

młodzieżową, po czym został podniesiony do rangi probosz-

cza u św. Anny w Gloucester w 1985 roku. Ostatnim miej-

scem, gdzie pracował przed śmiercią, była parafia św. Brygidy 

w Lexington. Birmingham służył też jako kapelan sądu dla 

nieletnich przy sądzie municypalnym Brighton i często zabie-

rał nastolatków z parafii na wycieczki poza granice stanu; w 
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swoim pozwie Hogan oskarżył Birminghama o molestowanie 

go podczas wyprawy na narty do Vermont oraz w ósmej klasie 

podczas wycieczki do Arizony, Nevady i Kalifornii. 

„Teraz dopiero wiem, że powinnam pójść na policję" -

powiedziała McGee. „Ale wtedy myślałam, że powinnam się 
zwrócić do Kościoła i że Kościół się tym zajmie". 

Późną jesienią w chłodnym powietrzu czuć było mroźny 

powiew, a słońce dopiero co wstawało, kiedy wielebny Ro-

nald H. Paquin obudził czterech nastoletnich chłopców upojo-

nych alkoholem i usadowił ich w swoim lincolnie Continenta-
lu, wyruszając w długą drogę do domu. 

Trzydziestodziewięcioletni ksiądz i jego młodzi towarzysze 

podróży w wieku od lat trzynastu do szesnastu nadal byli sen-

ni; oszołomienie było dodatkowym skutkiem ostatniej nocy. 

Cała piątka piła aż do pierwszej czy drugiej nad ranem, tak 

więc pobudka przed świtem w ten zimny ranek 28 listopada 

była dla nich nieprzyjemnym doznaniem. Jednak chcieli wy-

ruszyć jak najwcześniej w drogę do Haverhill, robotniczego 

osiedla na północ od Bostonu, gdzie Paquin był wikarym w 

kościele św. Jana Chrzciciela, tym samym,  w  którym  czterej   

chłopcy  -  James  Francis, Joseph Bresnahan, Joseph Vaillan-
court i Christopher Hatch - służyli do mszy jako ministranci. 

Paquin zorganizował weekendowy wypad do prywatnej 

chatki w Bethlehem w stanie New Hampshire, zapewne jako 

nagrodę dla chłopców za ich pracę przy zakładaniu parafialnej 

grupy młodzieżowej. Pierwotnie planowali spędzić w tym 

domu tylko jeden wieczór, ale chłopcom wycieczka spodobała 

się tak bardzo - jak powiedział potem reporterom Paquin - że 

postanowili zostać tam także na piątkową noc. Ponad dwa-

dzieścia lat później nadal nie do końca jasne jest o czym my-

ślał Paquin wsuwając się którejś nocy do śpiwora Jimmy'ego 
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Francisa, co zaobserwował inny z chłopców, ani jak zareago-
wał Jimmy, kiedy odkrył księdza tuż obok siebie na posłaniu. 

Są to pytania, na które Francis nigdy nie miał szansy od-

powiedzieć. Podczas jazdy do domu zmęczony po całonoc-

nym piciu Paquin dwukrotnie zasypiał za kierownicą. Kiedy 

przysnął po raz drugi, na między stanowej autostradzie 93 w 

Tilton w stanie New Hampshire, według relacji jednego z po-

zostałych chłopców Francis chwycił kierownicę, daremnie 

próbując powstrzymać auto przed zjechaniem z drogi. Ciężki 

samochód przekoziołkował, przyciskając Francisa, który wy-

padł na zewnątrz. Inny chłopiec został poważnie ranny, Paqu-

in i pozostali dwaj wyszli z tego z drobniejszymi obrażeniami. 

Uwięziony pod samochodem Francis - wzorowy uczeń liceum 
w Haverhill i sportowiec - zmarł na skutek uduszenia. 

Fatalny wypadek samochodowy, który pozbawił Harolda i 

Sheilę Francisów jedynego syna, nie miał konsekwencji praw-

nych, Zaś dwadzieścia jeden lat później Paquin twierdzi, że 

był trzeźwy, kiedy stracił panowanie nad kierownicą, pomimo 

relacji jednego z chłopców, obecnie dorosłego mężczyzny, 
który opisał noc spędzoną na pijaństwie. 

Gdyby archidiecezja usunęła Paquina ze stanu kapłańskie-

go, kiedy po raz pierwszy otrzymała skargę na jego zachowa-

nie, najprawdopodobniej Jimmy Francis nie straciłby życia na 
autostradzie w New Hampshire. 

Trzy lata później Robert P. Bartlett poskarżył się probosz-

czowi parafii św. Moniki w pobliskim Methuen, gdzie przy-

dzielono wtedy Paquina, że ksiądz molestował jego i dwóch 

innych nastoletnich chłopców. Jednak Paquin i tak został w 

1981 roku przeniesiony do Haverhill, zaś archidiecezja bo-

stońska potrzebowała kolejnych dziewięciu lat, by go stamtąd 
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usunąć. Decyzja ta zapadła dopiero po tym, kiedy dostojnikom 
Kościoła powiedziano o molestowaniu dzieci w Haverhill. 

Sheila i Harold Francisowie wnieśli pozew o spowodowa-

nie śmierci syna przeciwko archidiecezji bostońskiej w kwiet-

niu 2002 roku, po tym, jak dowiedzieli się z doniesień w gaze-

tach, że Paquin podobno molestował już dzieci przed przenie-

sieniem go do parafii, w której spotkał ich syna. W pozwie po-

stawili archidiecezji zarzut, że zaniedbała swoje obowiązki 

wobec nich zezwalając, aby Paquin, „znany pedofil, który 

wmieszany był w wykorzystywanie seksualne nieletnich w 

swojej parafii, pozostawał jako kapłan tam, gdzie mógł konty-

nuować swe praktyki wykorzystując dzieci do zaspokajania 
swoich niepohamowanych żądz seksualnych". 

Paquin, który w wywiadach przyznawał się do molestowa-

nia dzieci, pozostawił po sobie tragiczne wspomnienia w każ-

dej z parafii, do których go przydzielano. Wyświęcony w 1973 

roku rozpoczął karierę w parafii św. Moniki, gdzie - jak wy-

kazują kościelne zapisy - do jego obowiązków należała opieka 

nad ministrantami, skautami i katolicką organizacją młodzie-

żową. Niemal natychmiast rozpoczął molestowanie chłopców. 

Kiedy w 1981 roku przeniesiono go do Haverill, władze ko-

ścielne wiedziały już o jego seksualnych ciągotach. 

W pewien szczególny sposób Paquin odróżnia się od więk-

szości innych występnych duchownych; sam potwierdza długą 

historię własnej dewiacji. W wywiadzie dla reportera Globe 

przyznał się do wykorzystywania chłopców w Methuen i 

Haverhill przez piętnaście lat, aż do chwili, kiedy w 1990 roku 

archidiecezja bostońska odsunęła go od aktywnego sprawo-

wania funkcji kapłańskich. Na swój sposób tłumacząc własne 

dewiacyjne zachowanie, Paquin powiedział, że sam został 

zgwałcony przez katolickiego księdza, kiedy dorastał w Sa-

lem. „Z pewnością narobiłem głupot. Ale nigdy nikogo nie 
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zgwałciłem i nigdy sam nie czułem się usatysfakcjonowany" - 

powiedział Paquin. Jak mówił, jego własny psychiatra powie-

dział mu, że ma „seksualność trzynastolatka. Utknąłem na 

etapie trzynastolatka. Kiedy odczuwałem presję, kręciłem się 

wśród trzynastoletnich dzieciaków". Zapisy kościelne z lat 

1990-1998 określają go jako „bez przydziału", „oczekującego 

na przydział" lub „na urlopie zdrowotnym". W1999 roku 

przydzielono go do pracy w Youville Hospital w Cambridge w 

stanie Massachusetts, a w 2000 roku zdjął sutannę, co ozna-

czało, że nie może więcej pełnić żadnych obowiązków kapłań-

skich. 

Do chwili obecnej co najmniej siedem ofiar Paquina wy-

grało odszkodowania finansowe od archidiecezji bostońskiej. 

Jedną z nich jest Bartlett, który powiedział, że w latach 70. był 

molestowany przez Paquina wielokrotnie na przestrzeni sze-

ściu lat. Paquin twierdził, że zaprzestał wykorzystywania nie-

letnich po usunięciu go z pracy w parafii w 1990 roku. Temu 

twierdzeniu przeczy jeden z rzekomych poszkodowanych, te-

raz człowiek dwudziesto-paroletni, który poprosił o nieujaw-

nianie jego nazwiska. Mężczyzna ten, już żonaty, wniósł po-

zew przeciwko Paquinowi w marcu 2002 roku oświadczając, 

że Paquin zaczął molestować go seksualnie wkrótce po tym, 

jak w wieku jedenastu czy dwunastu lat został ministrantem. 

Według jego słów trwało to do 1993 lub 1994 roku, kiedy 

miał lat siedemnaście lub osiemnaście. 

Molestowanie rozpoczęło się, kiedy był ministrantem u św. 

Jana w Haverhill, gdzie spotkał pracującego tam wtedy Paqu-

ina. „Natychmiast zaczął się ze mną zaprzyjaźniać" - mówił o 

Paquinie. Ksiądz często zabierał go do sklepów, kupował mu 

prezenty, dawał pieniądze i zapraszał do odwiedzenia kościo-

ła, gdzie rozmawiali na tematy religijne. Matka i ojczym 

chłopca byli wdzięczni, że ksiądz zainteresował się ich synem. 
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Przyjaźń rozkwitała mężczyzna zaczął traktować  Paquina jak  

drugiego  ojca.   „Naprawdę  stałem  się aktywnym członkiem 

Kościoła i jego życia" - mówił. 

Po około siedmiu miesiącach Paquin zaczął zapraszać go 

na jednodniowe wypady na zakupy do Maine i wreszcie na 

wycieczki z noclegiem na biwaku w Kennebunkport. „Popija-

liśmy coronę*(* Gatunek meksykańskiego piwa - przyp. tłum.), zajadaliśmy 

się homarem i lodami" - wspominał mężczyzna. Nie minęło 

dużo czasu, a ich rozmowy prowadzone podczas jazdy mię-

dzystanową 95 przybrały seksualny odcień, kiedy Paquin kie-

rował je na tematy psychologii, potem Freuda, wreszcie seksu. 

Paquin pytał chłopca, czy się kiedykolwiek masturbował, czy 

miał kiedyś erekcję? „Zaczął traktować to jako część naszej 

zwyczajnej rozmowy" - mówił mężczyzna. „Na początku to 

było krępujące, ale wtedy powiedział: »Wiem, że to dziwne i 

krępujące., ale to normalne, że mówi się o takich rzeczach, i 

dobrze jest czuć się swobodnie wobec własnej seksualności", 

a ja słuchałem, co ma do powiedzenia. Mówił też sporo słusz-

nych rzeczy - o religii i wierze, o moralności i o byciu dobrym 
człowiekiem. Nie można go było nie lubić". 

Podczas jednej z wizyt na kempingu Paquin zaczął rozmo-

wę o terapii za pomocą masażu, a potem zaczął masować ple-

cy i nogi chłopaka. „I w chwilę potem już mnie pieścił" - 

wspominał mężczyzna, „a potem fizycznie doprowadził mnie 

do wytrysku. Byt przez cały czas bardzo delikatny i kiedy za-

uważał, że jestem spięty, wycofywał się. Pytał: »Wszystko w 

porządku? To zupełnie normalne«. Powiedział, że to po prostu 

dobre samopoczucie. On to tak ujmował: dobrze jest mieć wy-

trysk, dobrze jest czuć się przy nim swobodnie". Było to 

pierwsze doświadczenie seksualne tego mężczyzny. 

W tym czasie Paquin systematycznie dopuszczał się z nim 

seksu oralnego, często w samochodzie na cmentarzu w 
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Haverhill. Ich seksualne spotkania miały też miejsce podczas 

licznych wycieczek do Vermont, Maine i innych stanów, a 

nawet do Kanady. Po latach, kiedy mężczyzna ten odwiedził 

Paquina w Baldpate - zakładzie psychiatrycznym w George-

town, wiejskim osiedlu na północ od Bostonu, Paquin także 

próbował go pieścić. Jego seksualna aktywność ujawniała się 

też, kiedy wysłano go do Our Lady's Hall, zadbanej, ogrom-

nej, wzniesionej z cegły rezydencji w Milton (zamożnym po-

łudniowym przedmieściu Bostonu), wykorzystywanej przez 

archidiecezję bostońską dla odizolowania księży cierpiących 

na depresję, alkoholizm lub dewiacje. Chociaż oficjalnie w 

Milton oferowano leczenie i rehabilitację, zakład dostarczył 

Paquinowi dodatkowych okazji do dalszego molestowania, da-

jąc mu prywatne, niestrzeżone miejsce, gdzie mógł spędzać 

czas w towarzystwie młodego mężczyzny. 

Mężczyzna ten obliczył, że odwiedził zakład kilkadziesiąt 

razy w ciągu dwóch lub trzech lat, jakie spędził tam Paquin, 

czasem wchodząc tam frontowymi drzwiami, a czasami przez 

mniej rzucające się w oczy drzwi boczne lub piwniczne. 

Opowiada, że kiedy już znajdowali się w pokoju Paquina, 

ksiądz często masturbował go i przystępował do seksu oralne-
go. Dwukrotnie mężczyzna spędził tam noc. 

Kiedy któregoś ranka zaspał, Paquin zaproponował, że zro-

bi mu śniadanie, jednak poprosił go o pozostanie w pokoju, 

kiedy sam na dole przygotowywał jedzenie. W zakładzie nie 

wymagano od gości, żeby zgłaszali swoje wejście lub wyjście, 

jak mówił mężczyzna, a jego obecność nigdy nie została za-

kwestionowana przez innych księży. „Nikt mnie nie wypyty-

wał" - powiedział. „Nikt nie spytał: »Kim pan jest?«". Męż-

czyzna ten nie wiedział, dlaczego Paquin przebywa w Baldpa-

te czy później w Our Lady's Hall, ponieważ ksiądz powiedział 
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mu tylko, że mieszka tam do czasu uzyskania nowego przy-
działu. 

Dopiero, kiedy chłopak skończył siedemnaście lat i zaczął 

umawiać się z dziewczynami, czuł się „coraz bardziej i bar-

dziej niezręcznie" wobec seksualnego zainteresowania, jakim 

obdarzał go Paquin. Jak sam mówił o tych seksualnych za-

chowaniach, przedtem Paquin „sprawił, iż uwierzyłem, że to 

normalne i naturalne, no i wydawało się normalne i natural-
ne". 

„Pamiętam, jak któregoś razu jechaliśmy drogą 95 wracając 

z wycieczki na narty, i wyrzuciłem to z siebie" – wspominał 

mężczyzna. „Powiedziałem: »Albo przestaniemy to robić, al-

bo ja tutaj wysiadam«. Odpowiedział: »Masz rację, to się 

skończy, daj mi czas«. Ale wkrótce potem, może kilka miesię-

cy później, powiedział: »Wyjedźmy gdzieś znowu«. A ja mu 

ufałem i myślałem, że już z tym koniec, ale jakoś znowu wy-

szło tak, że to się znowu stało". Wreszcie mężczyzna spotkał 

kobietę, która miała się stać później jego żoną. „To wtedy mu 
powiedziałem: »Nie mogę już tego dalej robić«". 

W styczniu 2002 roku publikacje w Globe i innych gaze-

tach przyniosły opis długiej historii molestowania nieletnich 

przez Paquina. „Byłem w szoku" - powiedział mężczyzna, 

który - ja twierdzi - nie był świadomy, że Paquin wykorzysty-

wał inne dzieci. Zapytał o to Paquina, a ten odparł, że nie po-

trafi sobie przypomnieć liczby molestowanych dzieci. „To był 

dla mnie punkt zwrotny" - stwierdził mężczyzna, i wynajął 

prawnika. 

Patrząc wstecz mężczyzna mówi, że jest zmieszany i za-

wstydzony, że zabrakło mu emocjonalnej dojrzałości, by za-

kończyć ten związek wcześniej. Stara się wytłumaczyć tym, 

którzy starają się zrozumieć - dlaczego utrzymywał kontakty z 
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księdzem, który zainicjował z nim seksualny związek. Paquin, 

jak mówi, kierował ich relacje na seksualne tory stopniowo i 

ostrożnie, przez cały czas rozwijając z nim emocjonalną więź. 

Kiedy chłopiec spotkał księdza, był seksualnym debiutantem i 

uwierzył w zapewnienia starszego mężczyzny, że seks to natu-

ralny kierunek ewolucji ich związku. Tłumacząc prościej, 

Paquin stał się jego bliskim i zaufanym kompanem. „Był mo-

im najlepszym dorosłym przyjacielem. Mogę śmiało powie-

dzieć, że kochałem tego faceta - naprawdę tak. Mówiłem so-

bie: »Tak, on mnie wiele nauczył o cierpliwości, życzliwości, 

religii i wierze«. Ale trzeba ocenić jego dobre i złe postępki, i 

te złe są zbyt wielkie. Stwarza psychologiczny problem i od-

powiedzialny jest za to Kościół". W maju 2002 roku na skutek 

skargi chłopca Paquin został aresztowany pod zarzutem 

zgwałcenia dziecka. Nie przyznał się do winy, lecz później zo-
stał postawiony przed trzema zarzutami o gwałty na dzieciach. 

Lata 60., które stały się okresem potężnego społecznego 

wrzenia A" Ameryce, były też czasem radykalnych przemian 

w Kościele rzymskokatolickim i sferze katolickiego kapłań-

stwa. Zaś w Bostonie nikt nie ucieleśniał tych przemian wy-

raźniej niż wielebny Paul R. Shanley. 

Promieniował wiarygodnością i charyzmą. Wysoki, przy-

stojny, błyskotliwy i pewny siebie Shanley był pełen ciepła i 

towarzyski, zaś jego ujmująca osobowość przyciągała wielbi-

cieli zarówno spośród kolegów z seminarium, jak i później pa-

rafian. Szczególnie łatwo docierał do młodych ludzi. 

W latach 60., opuszczając seminarium św. Jana jako świe-

żo wyświęcony ksiądz, Shanley wyglądał młodo i promiennie. 

Zdjęcia wykonane mniej więcej w czasie tuż po wyświęceniu 

ukazują atrakcyjnego, schludnie ostrzyżonego młodego czło-

wieka o szerokim uśmiechu. Jednak w ciągu kilku lat zmienił 

swój wizerunek na nowy, odzwierciedlający kontrkulturowego 
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ducha tamtego czasu. Brązowe włosy zapuścił tak długie, że 

sięgały poniżej koloratki, a część policzków zakrywały mu gę-

ste bokobrody. Z czasem zaprzestał też noszenia koloratki, 

zamieniając tradycyjny strój kapłański na zwykłą koszulę i 
dżinsy. 

Nie tylko niekonwencjonalny ubiór i zarośnięta głowa wy-

różniała Shanleya spośród innych duchownych. W samym 

środku zamieszania burzliwej dekady, w trakcie której uzyskał 

święcenia, Shanley często rzucał wyzwanie naukom Kościoła, 

szczególnie sprzeciwiając się potępianiu przez Kościół homo-

seksualizmu, i spierał się głośno i publicznie ze swymi przeło-

żonymi, w tym z kardynałem Medeirosem. 

Shanley otwarcie otaczał zainteresowaniem odrzucane 

mniejszości, takie jak geje, lesbijki i transseksualiści, a na po-

czątku lat 70. stworzył własne „duszpasterstwo wyalienowanej 

młodzieży" dla uciekinierów z domu, narkomanów, włóczę-

gów i nastolatków zmagających się z własną identyfikacją 

seksualną. Swoim wyjątkowym, bezprecedensowym kapłań-

stwem zyskał sobie nieoficjalne tytuły „księdza ulicy" i „księ-

dza hippisa". Jego otwartość przyniosła mu pozycję bohatera 

wśród licznej bostońskiej wyalienowanej młodzieży i stale 

stawiała go w konflikcie z przełożonymi, 

Shanleya wyróżniało także to, co mówił prywatnie. Zaś to, 

co robił za zamkniętymi drzwiami, czterdzieści lat po "wy-

święceniu go na księdza przyniosło mu daleko więcej złej 
sławy, niż buntowniczy strój i sposób wygłaszania kazań. 

W parafiach i poradniach, gdzie zdesperowani i pogrążeni 

w problemach młodzi ludzie szukali u niego pomocy, Shanley 

był seksualnym drapieżnikiem, zręcznym manipulatorem, wy-

korzystującym swoją władzę i autorytet, by polować na tych, 
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którzy przychodzili do niego po wskazówki i wsparcie. Sesje 
terapeutyczne stawały się tłem dla molestowania i gwałtów. 

Archidiecezja bostońska wypłaciła co najmniej pięć od-

szkodowań dla ofiar Shanleya, w tym 40 000 dolarów, mniej 

więcej w 1993 roku, dla mężczyzny, który powiadomił władze 

kościelne, że około 1972 roku był wielokrotnie gwałcony 

analnie przez Shanleya, gdy miał dwanaście lub trzynaście lat. 

Inny mężczyzna otrzymał w 1998 roku 100 000 dolarów tytu-

łem odszkodowania po ujawnieniu swojego trwającego cztery 

lata związku z Shanleyem, nawiązanego w 1965 roku, gdy był 
w piątej klasie. 

Jednak zakres kryminalnego dorobku Shanleya i stopień 

pobłażania mu i chronienia go przez Kościół pozostawał nie-

znany aż do chwili, gdy pozew wniesiony w lutym 2002 roku 

przez Gregory'ego Forda - twierdzącego, że był notorycznie 

gwałcony przez Shanleya w latach 80. - spowodował ujawnie-

nie poufnych akt archidiecezji dotyczących tego księdza. Po-

nad tysiąc sześćset stron tajnych dotąd zapisów kościelnych 

jasno pokazało, że przez ponad dziesięć lat Law i jego zastęp-

cy nie brali pod uwagę szczegółowych zarzutów z 1967 roku 

pod adresem Shanleya o niewłaściwe postępowanie, lekcewa-

żąco reagującego na powtarzające się skargi o publiczne po-

pieranie przez niego seksualnych związków między mężczy-
znami i chłopcami. 

Law i jego pomocnicy tak dalece nie przejmowali się za-

chowaniem Shanleya, że w 1988 roku, dwadzieścia lat po tym, 

jak szczegółowe opisy jego aberracji zaczęły napływać do ar-

chidiecezji, oskarżenie o inicjowanie przez Shanleya dosłow-
nych rozmów na tematy seksu zostało zignorowane. 

Zastrzegający sobie anonimowość mężczyzna, który zgłosił 

tę skargę, powiedział, że Shanley złożył mu niezapowiedzianą 
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wizytę w McLean Hospital, zakładzie psychiatrycznym w 

północno-zachodnim Bostonie, oficjalnie po to, by zaoferować 

swoje doradztwo. Ale to, co zaczęło się jako „bardzo sympa-

tyczna rozmowa" nagle stało się „bardzo, bardzo seksualne" - 

mówił mężczyzna. „To było dziwaczne. Zaczął mi opowiadać 

o swoich przyjaciołach, sadomasochistach" - wspominał męż-

czyzna. „Zrobiło się to maksymalnie dosłowne do tego stop-

nia, że opisywał, co robili innym przy pomocy biczy i o tym, 

jak jeden z nich miał wytrysk na pozostałych". Jednak pomi-

mo dowodów w papierach kancelarii dotyczących oskarżeń z 

1967 roku i mimo osobliwych poglądów Shanleya na sprawy 

seksu, zastępca Lawa, biskup Robert Banks skonstatował w 

notatce, że nic nie można zrobić, ponieważ Shanley zaprze-
czył, jakoby taki incydent miał miejsce. 

Papiery Shanleya ukazują podobne zachowanie ze strony 

Medeirosa. Podczas rozmowy w Rochester w stanie Nowy 

Jork w 1977 roku, Shanley publicznie zapewnił, że nie uważa, 

by jakiś akt seksualny, wliczając w to kazirodztwo i zoofilię, 

mógł spowodować „psychiczne straty" u dzieci i argumento-

wał, że to dziecko jest często stroną uwodzącą w relacjach 

seksualnych między mężczyzną a chłopcem. W liście do Me-

deirosa, napisanym krótko po tej rozmowie, oburzona nowo-

jorska katoliczka dała upust swojemu zgorszeniu uwagami 
Shanleya. Nie podjęto jednak żadnych wyraźnych kroków. 

Publiczna obrona homoseksualizmu przez Shanleya w koń-

cu zwróciła uwagę urzędników z Watykanu. Jeden z nich na-

pisał do Medeirosa żądając wyjaśnień. W swej odpowiedzi 

wysłanej rzymskiemu kardynałowi Franjo Seperowi w lutym 

1979 roku, Medeiros nazwał Shanleya „księdzem targanym 

konfliktami". Dwa miesiące później Medeiros został zaalar-

mowany przez nowojorskiego prawnika, że zacytowano po-

dobne uwagi Shanleya w wywiadzie na temat miłości między 
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mężczyzną a chłopcem dla magazynu Gaysweek. Jedynym 

krokiem podjętym przez Kościół było usunięcie Shanleya z 

jego ulicznego duszpasterstwa i posłanie go do parafii na 
przedmieściu. 

Dokumentacja Kościoła pokazuje, że Shanley próbował za-

szantażować Medeirosa, by odwołał tę decyzję, najwyraźniej 

grożąc mu ujawnieniem w mediach niesprecyzowanych in-

formacji na temat archidiecezjalnego seminarium św. Jana. 

Zamiast ukarania lub trwałego usunięcia go z funkcji, pozwa-

lającej mu na kontakty z młodymi ludźmi, Shanley został 

przeniesiony do kościoła św. Jana Ewangelisty w Newton, 

zamożnym przedmieściu zachodniego Bostonu. Jako rodzaj 

łagodnej nagany, przeniesieniu towarzyszyło upomnienie: 

„Oczywiste jest, że posługa duszpasterska ojca w parafii św. 

Jana i gdziekolwiek indziej w granicach tej archidiecezji bę-

dzie sprawowana w pełnej zgodzie z jasnymi naukami Kościo-

ła, wyrażonymi w dokumentach papieskich i innych oświad-

czeniach wydanych przez Stolicę Apostolską, zwłaszcza tymi 

dotyczącymi etyki seksualnej" - napisał Medeiros w liście do 
Shanleya. 

W Newton kariera Shanleya rozkwitła. Pomimo niepokoją-

cej kartoteki, został sześć lat później, w 1985 roku, mianowa-

ny proboszczem przez kardynała Lawa, wówczas świeżo 

przybyłego arcybiskupa. Cztery miesiące później archidiece-

zja zareagowała lekceważąco, kiedy pewna kobieta zaalarmo-

wała kancelarię, że Shanley znów wygłaszał w Rochester po-

chwały seksualnych związków między mężczyznami i chłop-

cami. W odpowiedzi na drugi list z Rochester, wielebny Mc-

Cormack napisał po przyjacielsku do Shanleya, swego kolegi 

z seminarium. W liście podpisanym „Brat w Chrystusie" i nie 

zdradzającym wielkiego nacisku na pilność sprawy, McCor-

mack napisał: „Czy zechciałbyś skomentować jej uwagi? Mo-
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żesz to zrobić pisemnie albo możemy o tym pomówić które-

goś dnia". W aktach nie widnieje ślad, że Shanley odpowie-

dział na to życzenie. 

Akta Shanleya ujawniły także, że czołowi oficjele Kościoła 

posiadali dowody nagannego zachowania księdza już pod ko-

niec lat 60. W odręcznie napisanym liście, ksiądz z kaplicy 

Matki Boskiej z La Salette w Attleboro niedaleko granicy 

Rhode Island zawiadomił archidiecezję, że młody chłopak 

powiedział mu, iż Shanley masturbował go w chacie w Blue 

Hills, leśnym rezerwacie na południe od Bostonu. List opisy-

wał, jak Shanley w weekendy regularnie zabiera nastolatków 

do tej chaty i zawierał nazwiska, numery telefonów i adresy 

prawdopodobnych młodych ofiar. W zapisach kościelnych nie 

znalazł się ślad po jakichkolwiek krokach dla zbadania tych 

zarzutów. Jednak z typową dla siebie arogancją Shanley za-

przeczał oskarżeniom w pełnych gniewu listach, w których z 

sarkazmem wyrażał się o swoich oskarżycielach i wspominał 

o własnej „błyskotliwości". W jednym z listów Shanley przy-

toczył pogardliwe porzekadło w stosunku do kobiety, która 

oskarżyła go o molestowanie chłopca: „Załóż koloratkę na 

słup od latarni, a jakaś kobieta się w nim zakocha". 

Dzienniki i pisane od czasu do czasu listy Shanleya, nie da-

towane, także znajdujące się w jego aktach, pokazały, że na-

bawił się choroby wenerycznej oraz że instruował nastolat-

ków, jak wstrzykiwać sobie narkotyki. A jednak pomimo ob-

ciążających akt, kiedy Shanley przechodził na emeryturę w 

1996 roku, Law złożył mu gorące wyrazy uznania. W liście z 

29 lutego kardynał napisał: „Bez wątpienia na przestrzeni 

wszystkich tych lat wspaniałomyślnej i żarliwej posługi, w ży-

cie i serca wielu ludzi spłynął udział w Duchu Świętym. W 
pełni doceniamy pracę ojca". 
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Łączna liczba ofiar  Shanleya może nigdy nie zostanie po-

znana, ale jego zainteresowanie dziećmi datowało się wcze-

śniej, niż początek jego posługi kapłańskiej. Przed przydziele-

niem do pierwszej parafii św. Patryka w Stoneham, na północ 

od Bostonu, Shaney pracował z dziećmi opóźnionymi w roz-

woju, z sierotami, młodocianymi przestępcami oraz ubogą 

czarną młodzieżą w licznych organizacjach w stanach Massa-

chusetts i New Hampshire, takich jak m.in. Camp Fatima, 

Cardinal's Home for Children, zą, St. Francis Boys Home, Ca-

tholic Boys Guidance Center, Dorchester Settlement House i 

Camp Dorchester. W Stoneham Shanley zainicjował piątkowe 

wieczory dla młodzieży w „Top Ten Club" w miejscowym ra-

tuszu, który przekształcił na tę okazję w dyskotekę z muzyką 

graną na żywo i psychodelicznym oświetleniem. W Braintree 

celebrował msze dla nastolatków, które przyciągały mnóstwo 

młodych ludzi. Zorganizował ośrodek rekolekcyjny dla mło-

dych robotników na dziewięćdziesięciopięcioakrowej farmie 

w Weston w stanie Vermont i nazwał go „Rivendell", tak jak 

nazywała się idylliczna dolina w powieści J. R. R. Tolkiena 

Hobbit. Służył także jako kapelan w bostońskim college`u sta-

nowym i organizował spotkania w Warwick House w Roxbu-

ry oraz w Exodus Center w Milton,  południe od Bostonu. W 

obu tych miejscach pracował blisko młodzieży. Obecnie wciąż 

zgłaszają się osoby poszkodowane na każdym etapie jego pra-
cy. 

W łatach 70., w okresie swego „duszpasterstwa ulicy", 

Shanley mieszkał osobno w prywatnym mieszkaniu w Bost-

on's Back Bay, gdzie często zapraszał nastoletnich chłopców 

na tak zwane sesje doradcze, zwykle prowadzące do seksual-

nych zbliżeń. W takich okolicznościach pewien nastolatek, 

który dziś ma czterdzieści dwa lata i ujawnia swą historię pod 

warunkiem zachowania anonimowości, po raz pierwszy spo-

tkał Shanleya. Było to latem 1974 roku i mężczyzna ten, wte-
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dy czternastolatek, który akurat skończył pierwszy rok nauki 

w bostońskim liceum, odczuwał poważny zamęt co do własnej 

identyfikacji seksualnej. Kolega poradził mu, żeby spotkał się 
z Shanleyem i porozmawiał z nim o trapiących go emocjach. 

Wkrótce po pierwszym spotkaniu, Shanley zasugerował, 

żeby chłopak koncentrując się na swoich uczuciach był swo-

bodniejszy wobec własnej seksualności. Mężczyzna wspomi-

na: „Powiedział mi: »Powinieneś czuć się swobodnie wobec 

własnego ciała. Nie wydajesz się czuć swobodnie wobec wła-

snego ciała. Grałeś kiedyś w rozbieranego pokera?«". Potem 

Shanley sam rozebrał się do naga i nakłonił chłopaka do zro-

bienia tego samego, zapraszając go do porównywania ich ciał 

przed lustrem. Nagość doprowadziła do seksu, pierwszego z 

wielu w ciągu następnych lat. Shanley pomógł mu też nawią-

zać seksualne kontakty z innymi starszymi mężczyznami. 

Mężczyzna opisuje swój związek z Shanleyem jako „wynisz-

czający, bo czasami chciałem i potrzebowałem rozmowy, a 

był czas na seks. Zacząłem myśleć, że nadaję się tylko do sek-

su, bo on był taki czarujący i przystojny i szanowany, no i in-

teresował się mną". Dopiero w 1982 roku, kiedy Shanley 

przebywał w parafii w Newton, mężczyzna czując się „wyko-

rzystany i zły" zerwał ten związek na dobre. Kiedy nadużycia 

Shanleya wyszły na światło dzienne, wynajął prawnika i za-

rzucając księdzu molestowanie złożył pozew przeciwko Ko-

ściołowi. 

Opuszczając Newton w 1990 roku z powodu „urlopu na-

ukowego", Shanley otrzymał płatny urlop zdrowotny i pojawił 

się w parafii św. Anny w San Bernardino. Biskup Banks wy-

mościł mu drogę listami zapewniającymi, że Shanley to ksiądz 

bardzo szanowany w Bostonie. Shanley okazjonalnie pracował 

w weekendy u św. Anny, zaś dni powszednie spędzał, w ta-

jemnicy przez kolegami stamtąd, na prowadzeniu „Cabana 
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Club" - motelu dla gejów niedaleko Palm Springs, gdzie nie-

koniecznie wymagano pełnego stroju. Shanley prowadził ten 

motel wraz z wielebnym Johnem J. White'em, innym księ-

dzem z Bostonu, który także przebywał wtedy w Kalifornii na 

urlopie zdrowotnym. Shanley i White byli współwłaścicielami 

nieruchomości, choć otrzymywali też miesięczne pobory od 

archidiecezji bostońskiej. 

W połowie lat 90. Shanley starał się o stanowisko dyrektora 

Leo House, domu gościnnego prowadzonego przez Kościół w 

Nowym Jorku. Aż do 1997 roku - kiedy to archidiecezja bo-

stońska musiała wypłacić odszkodowania kilku osobom po-

szkodowanym przez Shanleya - Law nie miał nic przeciwko 

objęciu przez Shanleya kierownictwa tej placówki. Akta ko-

ścielne zawierają brudnopis listu Lawa z rekomendacją dla 

Shanleya na stanowisko kierownicze, chociaż nowojorski kar-

dynał John O'Connor zawetował ten pomysł i list nigdy nie 

został wysłany. Tak więc Shanley powrócił do Kalifornii, 

gdzie pracował dla departamentu policji San Diego jako cy-
wilny ochotnik. 

Wypowiadając się w 1969 roku na temat zagrożeń, jakie 

czyhają na młodzież uciekającą z domów i dzieci ulicy, Shan-

ley wydawał się rzucać wyzwanie reporterowi przeprowadza-

jącemu z nim wywiad, pytając: „Do kogo chce pan najpierw 

wysyłać te dzieciaki? Do profesjonalnych doradców" czy do 

kanciarzy i psychotyków, żerujących na młodych ludziach?" 

W tym samym wywiadzie Shanley opisywał nastolatków, z 

którymi pracował, jako „ofiary przemocy, chorób, seksual-
nych dewiacji i narkotyków". 

Prawie trzydzieści pięć lat po tym, jak po raz pierwszy zło-

żono na niego skargę o nadużycia seksualne, Shanley naresz-

cie zwrócił na siebie uwagę policji. Na początku maja 2002 

roku, kiedy wiele osób prawdopodobnie przez niego poszko-
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dowanych wystąpiło po raz pierwszy po doniesieniach praso-

wych na temat jego podejrzanej przeszłości, Shanley został 

aresztowany w San Diego i odmówił przyznania się do trzech 

oskarżeń o gwałty na dzieciach w latach 80. Zarzuty zostały 

postawione na podstawie wniosku Paula Busy, byłego miesz-

kańca Newton, który oskarżył Shanleya o wykorzystywanie 

go w latach 1983-1990. Molestowanie miało się rozpocząć, 

gdy Busa miał sześć lat. Siedemdziesięciojednoletni ksiądz 
stanął przed groźbą spędzenia reszty życia w więzieniu. 

Podobnie jak Shanley, jego szkolny kolega z seminarium 

św. Jana, wielebny Bernard J. Lane, stał się obiektem licznych 

oskarżeń o nadużycia na tle seksualnym; archidiecezja bostoń-

ska zawarła ugody w co najmniej sześciu przypadkach skarg 

na niego. I tak jak Shanley, Lane szukał w trakcie swojej pra-

cy takich funkcji, dzięki którym miałby regularne kontakty z 

dziećmi. 

W1969 roku założył ośrodek terapeutyczny dla młodzieży 

uzależnionej od narkotyków w Malden na północ od Bostonu. 

Organizował też rekolekcje dla młodzieży w kościołach, w 

których pracował jako proboszcz. Był także przez jakiś czas 

kapelanem w katolickim liceum w Malden. Ale najwięcej za-

rzutów przeciwko niemu to efekt jego poczynań w okresie, 

gdy był dyrektorem Alpha Omega, społecznego ośrodka dla 

trudnych chłopców w Littleton w stanie Massachusetts, na 

północ od Bostonu, a także wyczynów w należącym do rodzi-

ny domku w Barnstead w stanie New Hampshire, opisywanym 

przez niektóre ofiary jako „kącik kawalera" z lustrami na sufi-
cie. 

Podobnie jak w sprawie Paquina, wydaje się, że wielu 

przypisywanym Lane'owi występkom dałoby się zapobiec. 

Jednak stanowi urzędnicy przegapili okazję położenia wcze-

śnie kresu jego poczynaniom. A kiedy już natknęli się na do-
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wody niewłaściwych zachowań seksualnych z jego strony, 

wraz z archidiecezją bostońską stwierdzali, że lepiej będzie 

przenieść Lane'a, unikając w ten sposób publicznego zamie-

szania, chociaż wtedy urzędnicy stanowi mogli wszcząć do-

kładniejsze śledztwo, prowadzące do postawienia księdza w 
stan oskarżenia. 

Pod koniec lat 70. Alpha Omega posiadała dwa domy w 

Littleton. W każdym mieszkało piętnastu chłopców w wieku 

od czternastu do siedemnastu lat, „stwarzających poważne 

problemy", takie jak narkotyki, alkohol czy kradzieże samo-

chodów. W 1976 i 1977 roku zespół kontrolny z Massachuset-

ts Department of Youth Services złożył wizytę w Alpha Ome-

ga. Miała to być rutynowa inspekcja. Jednak Lane odmówił 

wpuszczenia grupy do obiektów, tłumacząc, że niewłaściwe 

jest, aby osoby postronne obserwowały rodzaj terapii zasto-

sowanej w tych ośrodkach. Kiedy inspektorzy zaalarmowali 

swojego przełożonego, Johna Isaacsona, wówczas asystenta 

komisarza DYS, odmówił on interwencji. Decyzja Isaacsona, 

jak członkowie zespołu inspekcyjnego powiedzieli w wywia-

dzie dla Globe, była ze strony agencji poważnym uchybie-

niem, „Gdybyśmy byli w stanie podjąć pracę, którą powinni-

śmy byli wtedy wykonać, może niektóre dzieci by nie ucier-

piały" - mówiła Jean Bellow, jedna z inspektorek. Isaacson 

stwierdził, że nie przypomina sobie rozmowy z grupą inspek-

torów na temat Apha Omega, ale nie podważa relacji jej 

członków. Powiedział też, że odrzucił doniesienia członków 

zespołu, ponieważ nie dowierzał ich osądowi. Raz wyrzuceni 

za drzwi inspektorzy nigdy nie powrócili. Wkrótce potem, w 

1978 roku, DYS otrzymało skargę, że Lane molestował pen-

sjonariusza Alpha Omega w swoim domku w New Hampshi-
re. 
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Szczegóły tej skargi rzucały pewne światło na ośrodek dla 

trudnej młodzieży prowadzony przez księdza; według jednej z 

osób oskarżających Lane'a, chłopcy z Alpha Omega zachęcani 

byli do tarzania się nago po podłodze. Według słów Isaacsona, 

zapytany o to Lane nazwał to terapią. Oskarżenia skłoniły 

urzędników stanowych do zagrożenia cofnięciem licencji dla 

Alpha Omega za „nietypowe praktyki terapeutyczne" i sprawi-

ły, że władze kościelne usunęły Lane'a z ośrodka jeszcze w 

tym samym roku. Urzędnicy stanowi, wmieszani w tę kontro-

wersyjną sprawę, powiedzieli, że to szacunek dla Kościoła 

powstrzymywał wcześniej władze stanowe od podjęcia jakichś 
kroków. 

Cornelius Coco, psycholog zatrudniony w Alpha Omega w 

latach 70., dopiero dwadzieścia lat później - na początku 2002 

roku, kiedy to oskarżenia o niewłaściwe zachowanie zaczęły 

wychodzić na światło dzienne - dowiedział się, dlaczego Lane 

opuścił ośrodek. Jednak jak sam po fakcie przyznaje, dawały 

się zauważyć pewne sygnały, że w Alpha Omega nie dzieje się 

dobrze. „Parę razy Bernie mówił personelowi, że jeden z 

chłopców wsunął mu się do łóżka. Bernie porozmawiał z nim 

przez chwilę, a potem odesłał go do własnego łóżka" -

powiedział Coco. Mimo to po usunięciu Lane'a z Littleton ar-

chidiecezja przydzielała go do innych kościołów w obrębie 

Bostonu, gdzie nadal miał dostęp do dzieci: do parafii św. Pio-

tra w Lowell, do św. Marii Goretti w Lynnfield, św. Karola w 

Waltham (gdzie miał pod opieką ministrantów i zajmował się 

nauczaniem katechizmu), św. Antoniego w Cambridge i Matki 
Boskiej Łaskawej w Chelsea. 

Podobnie jak Geoghan, na którego wybryki patrzono przez 

palce, przenosząc go z parafii do parafii, Lane kontynuował 

karierę kapłana pomimo dowodów swojego nagannego za-

chowania. Dopiero w 1993 roku, kiedy Law ogłosił nową poli-
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tykę archidiecezji wobec nadużyć natury seksualnej, która 

obejmowała przegląd akt wszystkich żyjących księży, Lane 

został usunięty z Chelsea i wysłany na urlop zdrowotny. Po 

trzech latach na zwolnieniu Lane został jednym z kierowni-

ków Biura ds. Księży Emerytów w Regina Cleri, głównym 

domu spokojnej starości dla księży w centrum Bostonu. Pra-

cował tam od 1996 do 1998 roku. To samo stanowisko pia-

stował poprzednio Geoghan. Lane pozostał tam do 1999 roku, 

pomimo że już wtedy władze kościelne załatwiły polubownie 

sześć przypadków oskarżeń przeciwko niemu, wszystkie doty-

czące jego działalności w Alpha Omega. Od chwili, gdy nad-

użycia Lane'a w Alpha Omega zostały nagłośnione w styczniu 

2002 roku, ponad tuzin poszkodowanych wynajęło sobie 
prawników. 

Lane, obecnie emeryt mieszkający w Barnstead w stanie 

New Hamsphire, zaprzeczył oskarżeniom i przekazał wszyst-

kie sprawy swemu prawnikowi i bratankowi Gerardowi F. 

Landowi II, który przyznał, że archidiecezja załagodziła trzy 

sprawy przeciwko jego stryjowi; sprawy o molestowanie w 

czasie jego działalności w Alpha Omega, jednak Gerard Lane 

powiedział, że jego zdaniem oskarżenia te były bezpodstawne; 

twierdził, że Wilson Rogers Jr., prawnik archidiecezji, skłonił 

jego stryja do polubownego załatwienia tych spraw, bo w 
przeciwnym razie więcej osób pojawiłoby się z roszczeniami. 

Jednym z najbardziej uderzających aspektów fali skarg na 

nadużycia seksualne duchownych, wywołanymi odkryciami z 

Bostonu, było to, że oskarżenia nie ograniczały się do kon-

kretnego rejonu. Byłoby to wystarczająco frustrujące, nawet 

gdyby oskarżenia ograniczyły się tylko do terenu Nowej An-

glii, ale w całym kraju znaleźli się inni Shanleyowie, Birmin-

ghamowie, Lane'owie. Od Maine po Florydę i Los Angeles 

nowi poszkodowani wraz ze swoimi historiami wychodzili z 



 

110 
 

ukrycia, ośmieleni przez tych, którzy ujawnili się przed nimi. 

Zaś w Arizonie akurat w czasie, gdy proces Geoghana przy-

ciągał uwagę opinii publicznej, dobiegała końca sprawa, która 
postawiła diecezję Tucson w świetle jupiterów. 

W styczniu 2002 roku pozwy cywilne wniesione przez je-

denastu mężczyzn, zarzucających czterem księżom z Arizony 

nadużycia seksualne popełniane w latach 60., zostało w ta-

jemnicy załatwione polubownie - za cenę, którą niektórzy sza-

cują na nie mniej niż 16 milionów dolarów. Był to przypadek 

postępowania Kościoła, który Lynne M. Cadigan, prawniczka 

powodów, określiła mianem „najbardziej oburzającej metody 

postępowania i praktyk ukrywania przestępstw, jakie kiedy-

kolwiek widziałam w trakcie dziewiętnastu lat walki z wyko-
rzystywaniem seksualnym". 

Oto niektóre z wydobytych na światło dzienne sytuacji: 

kilku chłopców już w 1976 roku powiadomiło władze kościel-

ne, że jeden z oskarżonych księży - monsignor Robert C. Tru-

pia -molestował ich, mimo to pozostawał on aktywnie działa-

jącym kapłanem aż do 1992 roku; pod koniec lat 80. dwaj 

księża zostali odesłani z kwitkiem, kiedy zgłosili władzom ko-

ścielnym nadużycia popełniane przez Trupie; diecezja wie-

działa, że został on wydalony z kalifornijskiego seminarium w 

1988 roku za przyprowadzanie gości - młodych mężczyzn - 

bez zezwolenia, a mimo to w ciągu szesnastu lat od pierwszej 

skargi na niego awansował dwukrotnie; Trupia wraz z innym 

księdzem, wielebnym Williamem T, Byrne'em, rzekomo dzie-

lili się seksualnymi zdobyczami - ministrantami - w Yumie w 
stanie Arizona, w parafii, w której służyli razem w latach 70. 

Litania druzgocących odkryć zaczęła sączyć się w Tucson 

niczym wolno działająca trucizna, skłaniając władze kościelne 

w Arizonie do przeprowadzenia dla setek wiernych liturgii 

oczyszczającej, kiedy już udało się osiągnąć ugodę. Podczas 
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specjalnej mszy, która odbyła się w lutym 2002 roku, biskup 

Manuel D. Moreno przeprosił za swoją postawę w tym skan-

dalu. Dała ona impuls gazecie Arizona Daily Star do nawoły-
wania go do rezygnacji. 

Wśród jedenastu ofiar znaleźli się Andrew i Arthur Men-

chaca, jako chłopcy molestowani przez Trupie i Byrne'a w la-

tach 70. Andrew Menchaca, obecnie po czterdziestce, powie-

dział, że część aktów molestowania miała miejsce, gdy Trupia 

zaoferował udzielanie mu „prywatnych lekcji" na plebanii ko-

ścioła św. Franciszka w Yumie. Byrne, który w 1991 roku 

zmarł z powodu guza mózgu, miał brać udział w molestowa-

niu odbywającym się na plebanii, a także podczas wycieczek 

do Phoenix, Tucson, Los Angeles i innych miast, do których 

ksiądz udawał się z racji sprawowania funkcji kapelana woj-
skowego. 

Tak jak wielu poszkodowanych, Menchaca miał niezbyt 

szczęśliwe dzieciństwo. Jako jeden z pięciorga rodzeństwa do-

rastał w Yumie, granicznym miasteczku migrujących robotni-

ków i wszechobecnej biedy. Jego rodzice rozwiedli się, kiedy 

był jeszcze mały, a matka wyszła ponownie za mąż i urodziła 

kolejne dziecko. Menchaca powiedział, że zarówno Trupia, 

jak i Byrne zwiedli go swoją pozorną przyjaźnią, przez co stał 

się podatny na ich manipulacje. „Mali chłopcy z budzącymi 

się hormonami zastanawiają się co to jest seks, ale nic o nim 

nie wiedzą" - mówił Menchaca, „a kiedy coś takiego ci się 

przytrafia, twoje ciało reaguje na swój sposób, a umysł na 

swój sposób. [...] Nic nie rozumiesz z tego, co się wtedy dzieje 

z twoim ciałem i z twoim życiem. Wiesz, że powinieneś na-

stawiać się na kobiety, a tu przytrafia się coś takiego - ktoś 

mówi, że pragnie twojego ciała, ale to nie jest kobieta. A two-
je ciało odpowiada fizycznie". 
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Innymi księżmi, wymienianymi jako oskarżeni, byli wie-

lebny Pedro Lucien Meunier de la Pierre i wielebny Michael J. 

Teta. Niewiele było tu wątpliwości. Trupia, obecnie mieszka-

jący w Marylandzie, przepytywany w 1992 roku przez przeło-

żonych w związku z zarzutami, przyznał, że był „bombą zega-

rową" i „nie nadawał się do służby publicznej". Traktując 

stwierdzenie Trupii jako przyznanie się do winy, Moreno na-

tychmiast go zawiesił. Jednak to stanowcze i szybkie działanie 

Moreno przyszło o szesnaście lat za późno. Władze kościelne 

po raz pierwszy usłyszały o wybrykach Trupii w 1976 roku, 

kiedy wielebny Ted Oswald powiadomił przełożonych, że kil-

ku chłopców z parafii św. Franciszka powiedziało mu o mole-

stowaniu przez Trupie. Monsignor John Anthony Oliver po-

wiedział, że przekazał wiadomość ówczesnemu biskupowi 

Francisowi J. Greenowi. Jednak Oliver przyznał, że nigdy nie 

zapytał Trupii o te zarzuty. „Słuchanie takich rzeczy nie nale-

ży do moich obowiązków" - zeznał Oliver, według zapisów z 

procesu. „Osobiście nie staram się dowiadywać takich rzeczy, 

jeśli nie muszę". 

I tak Trupia nadal piął się po drabinie kościelnej hierarchii. 

W roku 1976, tym samym, kiedy pojawiły się pierwsze skargi, 

Trupia został obrany przewodniczącym sądu małżeńskiego w 

Tucson i tamże jednym z proboszczów kościoła Matki Boskiej 

Bolesnej. W 1982 roku, pierwszym roku na stanowisku bisku-

pa, Moreno został powiadomiony przez arcybiskupa w semi-

narium kalifornijskim, że widziano tam Trupie, jak spędzał 

noc z młodym mężczyzną. Po latach, podczas procesu, władze 

kościelne stwierdziły, że nie było dowodów na to, że Trupia i 

jego gość na jedną noc „robili cokolwiek innego, niż po prostu 
spali". 

W 1988 roku to samo seminarium zaalarmowało Moreno, 

że Trupia został wydalony z placówki za notoryczne przypro-
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wadzanie nielegalnych gości płci męskiej. Zaś ksiądz z Tuc-

son, wielebny Joseph Baker, powiedział, że Moreno „zrobił 

się nieprzyjazny", gdy Baker zaalarmował go w 1989 roku, że 

Trupia ma zwyczaj zabierać dzieci do swojej sypialni. Według 

zapisów sądowych, inny ksiądz, który wysunął podobne za-

rzuty, usłyszał, że ma „pilnować swoich spraw". W tym sa-

mym roku Trupia zdobył stypendium pozwalające mu wstąpić 

do Catholic University of America w Waszyngtonie i robić 

tam doktorat z katolickiego prawa kanonicznego. Uniwersyte-

towi nie przesłano żadnej informacji o historii popełnianych 

przez niego nadużyć. Jednak kiedy określenie się przez same-

go Trupie mianem „bomby zegarowej" skłoniło Moreno do 

zawieszenia go w 1992 roku, biskup napisał rok później list do 

matki jednego z rzekomo poszkodowanych chłopców i poin-

formował ją, że Trupia zaprzeczył, jakoby zrobił cokolwiek 

niewłaściwego. Ostateczna decyzja Moreno, by zbadać sprawę 

i zawiesić Trupie, zapadła dopiero po tym, jak matka jednego 

z poszkodowanych powiadomiła Roberta Sancheza, arcybi-

skupa Santa Fe, nadzorującego archidiecezję, gdzie pracował 

Trupia, że ten w 1977 roku molestował seksualnie jej syna, 

byłego ministranta. Sanchez sam podał się do dymisji w 1993 

roku po przyznaniu, że w latach 70. utrzymywał kontakty sek-

sualne z kilkoma kobietami. 

W międzyczasie władze kościelne nigdy nie zgłaszały 

oskarżeń wnoszonych przeciwko Trupii urzędnikom organów 

ścigania. Jednak stwarzający problemy ksiądz wreszcie zwró-

cił na siebie uwagę policji w 1988 roku i ponownie w 1997 

roku. W obu przypadkach Kościół nie chciał współpracować, 

w 1997 roku odmawiając śledczym ujawnienia miejsca pobytu 

Trupii, mimo że był on już wtedy zawieszony i Kościół wysy-

łał mu czeki. W 2001 roku Trupia został aresztowany w 

Yumie pod siedmiokrotnym zarzutem ciężkiego przestępstwa 

molestowania dzieci od 1973 roku. Jednak zarzuty zostały od-
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dalone, gdyż nastąpiło przedawnienie przestępstwa kryminal-
nego. 

Ilu tam naprawdę było takich jak Trupia? Tak długo, jak 

diecezje w całym kraju utrzymują skargi o molestowanie w 

ukryciu, prawdziwa liczba dopuszczających się ich księży jest 

nieznana. Przy braku polityki otwartości ze strony władz ko-

ścielnych, od małomiasteczkowych parafii po sam Watykan, 

opinia publiczna została pozostawiona własnym domysłom, 

czy eksplozja tematu księży z dewiacjami na tle seksualnym 

dotyczy tylko niewielkiej grupy duchowieństwa, czy jest tylko 

rysą na powierzchni góry lodowej kryjącej znacznie większy 

problem. Tymczasem wyłoniła się inna kwestia: ile było ofiar, 
przestraszonych, milczących i zawstydzonych? 
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4   Ofiary 

W pamięci Petera Pollarda wydarzenie z 1967 roku wryło 

się głęboko i na trwałe. Szesnastoletni ministrant i wielebny 

George Rosenkranz byli sami w podziemiach kościoła, tuż po 

północy w Niedzielę Wielkanocną, wyraźnie w początkowej 

fazie spotkania o podłożu seksualnym, kiedy natknął się na 
nich proboszcz parafii. 

Podobnie jak zwykli byli czynić inni, monsignor William 

McCarthy udał, że nie zauważa Pollarda i Rosenkranza. I tak 

jak biskupi i kardynałowie, którzy od dawna wiedzieli o nie-

kontrolowanych erotycznych zakusach niektórych swoich 

księży, McCarthy nie skorzystał z okazji, by położyć temu 

kres. Podobnie jak to przez długi czas czynił Kościół jako in-

stytucja, McCarthy odwrócił się plecami do ofiary. „ Mogliby-

ście zgasić światło, kiedy skończycie?" zapytał monsignor 

McCarthy jak gdyby nigdy nic, odwracając się i pozostawiając 

Rosenkranza i jego ofiarę samym sobie. 

Wkrótce po tym, jak światło zostało zgaszone, Pollard po-

grążył się w mroku. Zanim Rosenkranz nakłonił go do jego 

pierwszych doświadczeń seksualnych, Pollard był wzorowym 

uczniem liceum w Marblehead, na północ od Bostonu. Ale po 

dokonaniach, jakich dopuścił się Rosenkranz, stopnie chłopca 

gwałtownie się pogorszyły, a ambicje ulotniły sie jak dym. 

„Po raz pierwszy pocałowałem dziewczynę zimą 1967 ro-

ku. Kilka miesięcy wcześniej swój pierwszy pocałunek prze-
żyłem z Rosenkranzem" - wspominał Pollard. 

Pollard zaczął naukę w college'u, ale był tam niecałe dwa 

miesiące. Zaczął się kręcić po kraju, sam później opisał się ja-

ko hippisa włóczęgę, który podejmował się rozmaitych prac, 

byle się wyżywić. Po seksualnym wykorzystaniu przez księ-

dza, któremu ufał, wybrał ascetyczne życie w celibacie i trwał 
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w nim przez siedem lat. Wycofanie się ze spraw otaczającego 

go świata było tak całkowite, że nawet spotykając obcego 

człowieka na przystanku autobusowym, wolał stać daleko od 

niego. Jeszcze niemal dwie dekady musiały upłynąć, zanim 

Pollard powrócił do swego dawnego życia, dokończył porzu-

coną na wiele lat szkołę, założył rodzinę i rzucił się w wir 

swojej nowej życiowej misji - pracy z molestowanymi dzieć-
mi. 

Kiedy Pollard przyszedł w 1988 roku do archidiecezji bo-

stońskiej, by poskarżyć się na Rosenkranza, monsignor Mc-

Carthy nie żył już od wielu lat. Ale na miejscu McCarthy'ego 

zasiadł zastępca Lawa, wielebny John B. McCormack, którego 
cechowała taka sama obojętność. 

Pollard zapamiętał, jak McCormack mówił, że Rosenkranz 

miał pewne „seksualne problemy", ale nie stanowiły one po-

wodu do usunięcia go z pracy w parafii. Chociaż Pollard poin-

formował McCormacka, że Rosenkranz, po całowaniu i piesz-

czeniu go, poprosił chłopca, żeby ten się dla niego masturbo-

wał, McCormack miał dla księdza gotową obronę. „Powie-

dział, że niektóre osoby w procesie dorastania nawiązywały z 

George'em Rosenkranzem związki, w których Rosenkranz 

mógł okazywać pewną czułość, i że osoby te mogły zinterpre-

tować takie zachowania jako akty zaangażowania erotyczne-

go" - wspominał Pollard. Poza tym McCormack oznajmił Pol-

lardowi, że Rosenkranz zaprzeczył oskarżeniom. „Z mojego 

doświadczenia wynika, że jeżeli są winni, przyznają się do te-

go" - powiedział zdumionemu Pollardowi przyszły biskup. Jak 

powiedział Pollard, McCormack dodał, że nawet jeżeli Pollard 

mówi prawdę, seksualna relacja między nimi miała miejsce - 

zdaniem McCormacka - za obopólną zgodą. 

Dopiero trzy lata później, kiedy na światło dzienne wyszły 

inne skargi na Rosenkranza, archidiecezja bez rozgłosu prze-
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niosła księdza z jego parafii i wysłała do Pollarda zakonnicę, 

która przekazała mu, że jego skarga została wcześniej potrak-

towana „nieodpowiednio". 

„Z mojego punktu widzenia" - powiedział Pollard, „Mc-

Cormack w pewnym sensie wykorzystał mnie ponownie. U 

mnie emocjonalne i duchowe blizny spowodowała zdrada, a 

zdradzenie mnie przez [kardynała] Lawa i McCormacka było 

równie druzgocące jak to, co zrobił Rosenkranz", 

Wreszcie w kwietniu 2002 roku Pollard wynajął prawnika i 

złożył pozew przeciwko archidiecezji i Rosenkranzowi. Do tej 

pory Rosenkranz opuścił już Massachusetts, a próby odnale-
zienia miejsca jego pobytu okazały się nieskuteczne. 

*** 

Pollard nie jest jedyny, lecz podobnie jak wielu innych 

przez lata cierpiał w samotności, ponieważ myślał, że nie ma 

nikogo więcej. Zanim zgłosił swoją skargę na Rosenkranza, 

wiedział już, że w całym kraju były setki innych osób, takich 

jak on, wyłaniających się z cienia małymi grupkami, gdy wy-

buchające tu i tam skandale dotyczące księży wydostawały się 
na światło dzienne od połowy lat 80. 

Teraz są ich tysiące. W samej tylko archidiecezji bostoń-

skiej ponad pięćset osób wynajęło prawników w ciągu pierw-

szych czterech miesięcy 2002 roku, zgłaszając pozwy o mole-
stowanie w okresie dorastania przez księży. 

Eksperci sądzili długo, że większość poszkodowanych nig-

dy się nie ujawni. Ale w całym kraju skandal skłonił bezpre-

cedensową liczbę ofiar do zostawienia za sobą lat samotnego 

pogrążania się w mroku. W miarę jak rośnie ich liczba, piętno 

związane z ich doświadczeniami maleje. W ciągu pierwszych 

miesięcy 2002 roku ponad dwieście ofiar księży z okolic Bo-
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stonu, ośmielonych świadomością, że Kościół ukrywał roz-

miary nadużyć, skontaktowało się z Globe - większość z nich 

zastrzegając sobie poufność - by opowiedzieć swoje historie. 

Początkowo opornie, wielu często ze łzami w oczach mówiło, 

jak bardzo żałuje dziś tego, że utrzymywali fakt wykorzysty-

wania ich w tajemnicy. Nigdy nie marzyli, że będą mogli 

opowiedzieć o tym swoim bogobojnym rodzicom, ani nie 

ośmielali się tego robić, Niektórzy przyznawali, że cierpieli w 

tajemnicy posuniętej tak daleko, że nie byli w stanie zwierzyć 

się nawet bliskim przyjaciołom, rodzeństwu czy współmał-

żonkom. 

Dla niektórych, mężczyzn i kobiet zbliżających się do wie-

ku średniego, pierwszymi osobami, które usłyszały o ich do-

świadczeniach, wstydzie i poczuciu winy, z jakim żyli przez 

lata, byli reporterzy o nieznanych twarzach, odbierający ich 

telefony. Inne z osób, które skontaktowały się z Globe, pra-

gnęły, żeby świat dowiedział się, co im się przydarzyło, i 

chciały porozmawiać o traumatycznych przeżyciach z dzieciń-
stwa. 

„On odebrał mi wszystko. Odebrał mi niewinność. Odebrał 

mi duchowość. Odebrał mi czystość" - powiedział Timothy j. 

Lambert o księdzu, który podobno molestował jego, i - jak 

okazało się po wielu latach - także jego brata w parafii w Qu-

eens w Nowym Jorku, kiedy Timothy był w szóstej klasie. 

„Jak bardzo złe jest, kiedy twoje pierwsze doświadczenie sek-

sualne przytrafia się wbrew twojej woli, kiedy jesteś nieletni, 

kiedy to jest doświadczenie homoseksualne i do tego ze strony 

księdza?" Lambert już w parę dni po pierwszym molestowaniu 
zaczął pić. „W ten sposób się leczyłem" - mówi dziś. 

Lambert, jedna z przypuszczalnych ofiar księdza, sam jest 
księdzem. 
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Ale jest księdzem zgorzkniałym; złym na diecezję bro-

oklińską, oskarżaną przez niego o ochranianie księdza, który 

go podobno molestował - proboszcza z Brooklynu, wielebne-

go Josepha P. Byrnsa - i zawiedzionym przez swoją własną 

diecezję New Jersey, która, jak mówi Lambert, szykanowała 

go za niezachowanie tego faktu w tajemnicy. Byrns i diecezja 

brooklińską zaprzeczają, jakoby Lambert był molestowany. 

W Bostonie doradcy kardynała obawiają się, że rosnące 

roszczenia finansowe mogą spowodować bankructwo archi-

diecezji. Ale dla większości poszkodowanych pieniądze nie są 

sprawą kluczową. Jak mówią, najważniejsza jest potrzeba, by 

ich cierpienia zostały przyjęte do wiadomości, aby ludzie zro-

zumieli, co Kościół im zrobił. Niektóre ofiary, jak Patricia Do-

lan z Ipswich, wyrzuciły z siebie to, co leżało im na sercu,  

ponieważ - tak jak Pollard  - uważały,  że Kościół potraktował 

je bezdusznie. 

W latach 60. Kościół był całym życiem pani Dolan. Jej oj-

ciec pracował w trzech miejscach, żeby opłacić parafialną 

szkołę dla swoich czterech córek. Będąc w liceum, Pat Dolan 

przez siedem dni w tygodniu pracowała na plebanii w rodzin-

nym mieście, odbierając telefony, układając przepiękne bukie-

ty i pomagając dwóm księżom w parafii. Jak powiedziała, je-

den z nich uporczywie ją molestował, wywołując tym u niej 

ataki paniki ciągnące się przez łata. Nawet później te trauma-

tyczne przeżycia utrudniały jej nawiązywanie znaczących 

związków, gdyż nie była już zdolna zaufać ludziom. 

W 1995 roku zwróciła się wreszcie do archidiecezji, która 

zgodziła się płacić za psychoterapię „tak długo, jak będzie 

[jej] potrzebna". Ale jak stwierdziła pani Dolan, archidiecezja 

była wobec niej niepotrzebnie bezduszna. Pod koniec 2001 

roku, po tym, jak urzędnik kancelarii bez skutku starał się o 
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ujawnienie mu wyników jej sesji terapeutycznych, powiado-
miono ją, że opłacanie leczenia zostanie wstrzymane. 

Wtedy po raz pierwszy poczuła się poniżona przez archi-

diecezję. Pani Dolan powiedziała, że siostra Rita McCarthy, 

niegdyś osoba wyznaczona przez kancelarię do zajmowania 

się ofiarami nadużyć, zadzwoniła do niej kiedyś mówiąc o 

swoim zdumieniu, gdy dowiedziała się, że kiedy akty te miały 

miejsce, ksiądz molestujący Dolan był już w zaawansowanym 

wieku. Według pani Dolan, McCarthy powiedziała: „Nie mógł 
pani aż tyle zrobić". 

W zeznaniach, takich jak te złożone przez panią Dolan, w 

zarzutach stawianych obecnie w szeregu nowych pozwów i na 

tysiącach stron kościelnych dokumentów ujawnionych do pu-

blicznego wglądu od stycznia 2002 roku, wiele jest rzeczy 

trudnych do przełknięcia przez katolików. Wśród ogółu księ-

ży, którzy poświęcili życie uzdrawianiu dusz i pocieszaniu 

serc, niektórzy tylko udawali, że to robią. Ich seksualne wy-

czyny położyły się głębokim cieniem na poszkodowanych, na 

osobach najbliższych ofiarom i na Kościele; dusze pogrążone 

w mroku, złamane serca, rozbite życie, zawiedzione rodziny, 

porzucona wiara i Kościół wystawiony na potencjalnie kata-

strofalne dla niego roszczenia finansowe. 

Po latach od molestowania wiele ofiar mówi, że nadal nie 

otrząsnęły się z traumatycznych przeżyć. Tak jak pani Dolan 

trudno im nawiązać lub podtrzymywać bliskie związki. Cza-

sem wpędza je to w alkoholizm, narkotyki lub depresję - albo 

w groźną dla życia mieszankę wszystkich trzech. 

Jedną z takich ofiar był Patrick McSorley. Nadal stara się 

przełamać skutki swoich doświadczeń z 1986 roku z byłym 

księdzem Johnem J. Geoghanem, którego notoryczna pedofi-

lia, dobrze w tamtym czasie znana Lawowi i innym biskupom, 
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stała się iskrą zapalną dla wydarzeń, które przerodziły się w 
skandal obejmujący cały Kościół. 

Postępując zgodnie ze swoim zwyczajowym modus ope-

randi, przyjacielski Geoghan zawierał znajomości z katolicki-

mi matkami, w tym matką McSorleya, które były w trudnej 

sytuacji. Jego oferty pomocy, często polegającej choćby na 

zabraniu dzieci na lody lub pomodleniu się wraz z nimi na do-

branoc, były przyjmowane bez żadnych podejrzeń. Dla wielu 

rodzin w takich tarapatach pomoc ze strony księdza była 
prawdziwym darem niebios. 

W taki sposób McSorley, dwunastolatek mieszkający w bo-

stońskim osiedlu, stał się ofiarą Geoghana. Miało to miejsce 

dwa lata po tym, jak Law, wiedząc o seksualnym pociągu 

Geoghana do małych chłopców, wyznaczył go do pracy w 

zamożnej parafii na przedmieściu Weston. Wypuszczając się z 

tamtej okolicy, zamieszkanej przez pełne, dobrze wykształco-

ne - i prawdopodobnie bardziej czujne - rodziny, Geoghan 

odwiedzał wielokrotnie jej uboższe sąsiedztwo w poszukiwa-
niu bardziej podatnych ofiar. 

Geoghan, który znał rodzinę McSorleyów z czasu swego 

pobytu w parafii św. Andrzeja w pobliskim Jamaka Plain, do-

wiedział się o samobójczej śmierci ojca-alkoholika i odwiedził 

rodzinę w jej mieszkaniu, składając kondolencje. Geoghan za-
proponował, że zabierze Patricka na lody. 

„Czułem się wtedy trochę dziwnie" - wspominał McSorley. 

„Miałem dwanaście lat, a on był starszym mężczyzną". Pod-

czas jazdy do domu po kupieniu lodów swojemu młodemu 

podopiecznemu, Geoghan zaczął go pocieszać. Ale potem po-

klepał McSorleya po udzie i przesunął dłoń w kierunku jego 

krocza. „Zamarłem" - powiedział McSorley, „Nie wiedziałem, 
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co myśleć. Wtedy on położył rękę na moich genitaliach i za-
czął mnie masturbować. Byłem jak skamieniały. 

Przez cały czas patrzyłem przez okno, ale kątem oka mo-

głem dostrzec, jak się obnaża i przesuwa ręką w górę i w dół". 

Lody topniały w dłoni chłopca i spływały mu po ręce, kiedy 

Geoghan wciąż się zadowalał, aż wreszcie zatrzymał samo-

chód na poboczu. „Pamiętam, jak jęczał w czasie wytrysku" - 

wspominał McSorley, Potem Geoghan odwiózł chłopca do 

domu, ale ostrzegł go wcześniej: „Jesteśmy bardzo dobrzy w 
dotrzymywaniu tajemnic". 

Kiedy McSorley wszedł do domu, matka wyczuła, że coś 

jest nie tak i zapytała, co się stało. Ale chłopiec trzymał buzię 

na kłódkę. „Nie mogłem jej odpowiedzieć. Pamiętam, że cała 

ręka kleiła mi się od lodów. Nie wiedziałem, jak komukolwiek 

powiedzieć coś takiego" - mówił. Patrząc wstecz, McSorley 

sądzi, że gdyby osoba, która go molestowała, nie była księ-

dzem, mógłby bardziej aktywnie opierać się i byłby bardziej 

skłonny, żeby powiedzieć o tym matce. „Byłem już w takim 

wieku, że potrafiłem odróżnić, co jest dobre a co złe, ale to, że 

robił to ksiądz, sprawiło, że wszystko mi się pomieszało" - 
wyjaśniał. 

McSorley powiedział, że wspomnienie o swoim spotkaniu 

z Geoghanem ukrył w sobie głęboko, gdyż tak bardzo trauma-

tyczne było dla niego to przeżycie, i że stało się ono kataliza-

torem alkoholizmu i depresji, z którymi borykał się od tamtej 

pory. „Chodziłem do lekarzy i zadawałem im pytanie: »Dla-

czego tkwię w takiej depresji?«" -powiedział. 

McSorley dostrzegł powiązanie między swoją depresją i 

doświadczeniem z Geoghanem w 1999 roku, podczas obiadu 

w towarzystwie swojej dziewczyny, siostry i jej męża. W trak-

cie obiadu siostra wspomniała o tym, że ksiądz, którego znała 
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ze szkoły parafialnej, został pozwany za molestowanie chłop-

ców. „Kiedy wymieniła nazwisko ojca Geoghana, wszystko 

zaskoczyło mi w głowie" - powiedział McSorley. „Zdaje się, 

że wstałem i wyszedłem na chwilę na zewnątrz, żeby zaczerp-

nąć świeżego powietrza". Kiedy McSorley wrócił do stołu, 
powiedział zebranym tam osobom, co Geoghan mu zrobił. 

„Później dowiedziałem się, że Kościół katolicki wiedział o 

molestowaniu przez niego dzieci - i co dzień irytuje mnie to 
bardziej i bardziej" - powiedział McSorley. 

Podobnie jak inne osoby molestowane w dzieciństwie, Mc-

Sorley zachowuje się nadopiekuńczo wobec własnych dzieci, 

zwłaszcza trzyletniego synka. „Nigdy go nie zostawiam. Nig-

dy nie spuszczam go z oka7” - powiedział McSorley. „Niko-

mu nie ufam. Skoro ksiądz może molestować małego chłopca, 
wszystko może się zdarzyć". 

Thomas P. Fulchino szczególnie martwi się o własne dzieci 

zawsze mając w pamięci noc z 1960 roku, kiedy miał dwana-

ście lat i jako jedyne dziecko został w szkole parafialnej po 

wieczornych zajęciach. Wielebny James R. Porter, dopiero co 
wyświęcony, zaproponował, że odwiezie go do domu. 

Ale Porter zaczął się do niego „kleić". Przestraszony Ful-

chino uciekł. „Pobiegłem na piętro, a ten drań złapał mnie 

tam, i po prostu, po prostu rzucił mnie na podłogę i zachowy-

wał się jak wariat... on po prostu... teraz to rozumiem: wymłó-

cił mnie jak psa" - powiedział Fulchino. 

Tom Fulchino zdołał wreszcie wyrwać się i uciec, ukrył się 

pod ławką w ciemnej klasie do czasu, kiedy Porter zrezygno-

wał z szukania go. Wtedy wybiegł ze szkoły i gnał przez całą 

drogę do domu. Od tamtej pory przeważnie uciekał myślą od 

tamtych wspomnień. 
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W grudniu 1992 roku Fulchino był jedną z ponad setki 

osób molestowanych przez Portera, które otrzymały odszko-

dowania od diecezji Fali River w południowo-wschodnim 

Massachusetts. Wtedy Fulchino był już dobrze prosperującym 

biznesmenem z piątką dzieci i żoną, która podzielała jego tro-

skę, by nigdy nie zostawiać dzieci bez opieki, w towarzystwie 

dorosłych, których nie znali i którym nie ufali. 

Ich ostrożność obejmowała też św. Julię w Weston, parafię, 

do której należeli i gdzie posyłali swoje dzieci do szkółki nie-

dzielnej w latach 80. To właśnie ta parafia, którą wybrał Law, 

by w 1984 roku przenieść do niej Johna Geoghana; ta sama, z 

której w 1989 roku Geoghan został na sześć miesięcy usunięty 

i umieszczony w szpitalu celem dalszego leczenia swej „przy-

padłości" - jak opisuje to jeden z kościelnych dokumentów; i 

ta sama, do której Geoghan powrócił po uzyskaniu diagnozy, 

że jego pedofilia jest „w stanie remisji". 

Była to remisja krótkotrwała. 

W pewien niedzielny poranek kilka tygodni później, Geo-

ghan robił obchód klas szkółki niedzielnej, zadając pytania. 

Christopher T. Fulchino, nieśmiały trzynastolatek, odpowie-

dział na jedno z tych pytań i - na swoją zgubę - udzielił dobrej 

odpowiedzi. Za dobre odpowiedzi Geoghan przeważnie wrę-

czał dzieciom po ćwierć dolara albo cukierki. Ale jak wspo-

minał drżącym głosem Chris Fulchino, Geoghanowi akurat 

zabrakło drobnych i cukierków. Według Chrisa, ksiądz po-

wiedział mu: „Jeżeli wstąpisz w czasie przerwy na plebanię, 

przekąsimy razem ciasteczka z mlekiem i odmówimy Ojcze 
Nasz. Ucieszyłem się, pomyślałem: »Hej, ale fajnie!«". 

W ciemnym pokoju na plebanii Geoghan siedział na jedy-

nym krześle, wyściełanym czerwonym aksamitem, a na pla-

stykowej tacy stały dwie szklanki mleka i czekoladowe cia-
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steczka. Ksiądz posadził sobie nie spodziewającego się nicze-

go gościa na kolanach i obaj odmówili razem Ojcze Nasz. A 

potem Geoghan zaczął dobierać się do chłopca. 

Ojciec i syn zapamiętali brutalną siłę swoich prześladow-

ców. „Myślałem, że zaraz umrę. Nie mogłem oddychać" - 

mówił Tom Fulchino o swoich zmaganiach z Porterem dawno 

temu. To, co powiedział Chris, brzmiało niemal jak echo: 

„Ścisnął mnie najmocniej, jak potrafił. Czułem, że nie mogę 
oddychać, dusiłem się". 

Podobnie jak jego ojciec prawie trzydzieści lat temu, Chris 

zdołał się wyrwać i uciec, jego tata schował się pod ławką; 

Chris ukrył się na tyłach kościoła do chwili, kiedy jego nicze-

go nie podejrzewający ojciec przyszedł, żeby go odebrać. I tak 

jak Tom Fulchino w 1960 roku, Chris Fulchino aż do 1989 ro-
ku nie powiedział rodzicom ani słowa na ten temat. 

Od 1997 roku, kiedy Chris Fulchino opowiedział rodzicom, 

co się stało, nikt z rodziny Fulchino nie postawił już stopy w 

kościele św. Julii. Kiedy Chris wraca do domu z pracy w Ma-

ine, jedzie przez Weston bocznymi drogami, żeby unikać mi-

jania kościoła. W ogóle odmawia wejścia do jakiegokolwiek 

kościoła. Często budzi się w nocy, gdy w koszmarnym śnie 

przyśni mu się Geoghan. Za każdym razem, kiedy tak się dzie-

je, idzie pod prysznic. 

Podobnie jak Chris Fulchino, niewiele ofiar molestowania 

opowiedziało o nim swoim rodzicom, a przynajmniej nie od 

razu. Armand Landry, liczący sobie obecnie osiemdziesiąt 

sześć lat, powiedział, że był molestowany przez księdza ze 

swojej parafii w Laconia w stanie New Hamshire w 1927 ro-

ku, gdy miał lat dwanaście. Sięgając myślą trzy ćwierci wieku 

wstecz, Landry pamięta jazdę w samochodzie księdza, pod-

czas której to się wydarzyło, a nawet dzień tygodnia - była to 
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sobota. „Nigdy nie powiedziałem swoim rodzicom; daliby mi 

w twarz" - mówił Landry. „Miałem wtedy dwanaście lat czy 

coś koło tego. Nikt wtedy by mi nie uwierzył. Księża byli 
wtedy wszystkim". 

Nawet w ostatnich latach - choć być może dłużej już tak 

nie będzie - wielu katolików reagowało niedowierzaniem na 

samą wzmiankę, że ksiądz mógłby molestować dziecko. Pew-

na kobieta została zgwałcona przez księdza na plebanii przy 

parafii w Lynn, na północ od Bostonu, w latach 60., kiedy 

miała zaledwie dziewięć lat. Ale przyznała, że dopiero pięć lat 

temu zebrała się na odwagę, aby opowiedzieć o tym swojej 

matce. „Moja własna matka nie uwierzyła mi. Na drugie imię 

powinna mieć Zaprzeczam" - powiedziała kobieta. Zakonnica 

z archidiecezji, która zajmowała się jej sprawą, powiedziała 

jej, iż ksiądz, który ją molestował, pod koniec lat 60. porzucił 

stan kapłański, by się ożenić i ma teraz rodzinę i troje dzieci. 

„Nie chciałaby pani donosić na niego, bo ucierpiałoby na tym 

jego życie" - tak wedle słów kobiety powiedziała jej zakonni-

ca. Archidiecezja opłaci jej terapię, ale kobieta twierdzi, że 

gwałt nadal ma negatywny wpływ na jej życie. Powiedziała na 

przykład: „Nigdy nie włożyłam nic innego, jak tylko naj-

brzydszą bieliznę". A to dlatego, wyjaśniła, że tego dnia, kie-

dy została zgwałcona, ksiądz „skomplementował jej śliczną 
bieliznę". 

Aż do niedawna, kopiec usypany z tych drobnych sekretów 

pomagał diecezjom w całym kraju ukrywać rozmiary proble-

mu dotykającego Kościół. Dzieci zbyt się wstydziły, żeby 

opowiadać o tym swoim rodzicom. Jeśli to robiły, rodzice, 

powodowani poczuciem winy, często nie podejmowali żad-

nych działań. Niektórzy z pewnością szli z tym do swoich 

proboszczów, lecz z reguły proszono ich o pomodlenie się za 
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napastnika i zachowanie milczenia - wszystko dla dobra Ko-
ścioła. 

Nawet ci, którzy zwracali się do kancelarii diecezjalnych z 

naleganiem, by coś zrobiono w sprawie księdza molestującego 

dzieci, w zamian za swoje starania otrzymywali nikłą satys-

fakcję. W najlepszym razie ksiądz był odwoływany - a potem 

przydzielany do nowej parafii. Pod tym względem przypadek 

Geoghana nie był niczym niezwykłym wśród zachowań wielu 

księży z archidiecezji bostońskiej, których nadużycia wobec 
dzieci wyszły na jaw. 

Wiele spraw przypomina nam, że skupianie się głównie na 

cierpieniach ofiar oznacza pominięcie szerszego spektrum 

osób, które także cierpią - rodziców tych ofiar. Wielu obwinia 

się za to, że powierzyło swoje dzieci księżom, że nie dostrze-

gało oznak, po fakcie tak oczywistych, iż coś było nie tak, jak 
należy. 

Inni rodzice odczuwają dodatkowy ciężar. Odkryli w porę, 

co się dzieje, i teraz żałują, że nie zrobili więcej, by ukrócić 

kariery księży, którzy wykorzystali ich dzieci, po czym prze-

nosili swoje zainteresowanie na inne ofiary. Do takich rodzi-

ców należy Kenneth A. MacDonald. Dziś ma siedemdziesiąt 

dwa lata i poważnie choruje na serce. Wraz z żoną Eileen wy-

chował dziewięcioro dzieci w parafii św. Gerarda Majelli w 

Canton, południowym przedmieściu Bostonu. Oboje rodzice 

nauczali w szkółce niedzielnej. Ken MacDonald był lektorem 
podczas mszy i członkiem rady parafialnej. 

W 1979 roku wielebny Peter R. Frost był jednym z księży 

pracujących w parafii św. Gerarda, kiedy Bryan MacDonald, 

piąty z dziewięciorga dzieci państwa MacDonaldów, rozpo-

czął pracę na plebanii. Miał czternaście lat. Ksiądz miał lat 
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trzydzieści dziewięć. Któregoś wieczora Frost upił Bryana i 
zaczął go molestować. 

„Byłem wstrząśnięty. Powiedziałem o tym kuzynowi. On 

opowiedział mojej ciotce i wujkowi, a oni mojemu tacie" -

wspominał Bryan. Ken MacDonald pamięta, jak zabrał syna 

na dwór i wyciągnął z niego prawdę. „Kiedy tylko się tego 

dowiedziałem, chciałem zastrzelić Frosta” - powiedział. Nigdy 

nie doszło do aktów przemocy, ale Ken MacDonald zrobił coś, 

co inni rodzice robili rzadko - stanął z księdzem twarzą w 
twarz. 

„Był na plebanii. Weszliśmy do jego biura. Byłem bardzo 

poruszony. Powiedziałem mu: »Nie mogę uwierzyć, że to się 

wydarzyło”. Nie było zaprzeczania. Przyznał się. Powiedział: 

"Przyłapaliście mnie«. Zapytałem go, jak mógł to zrobić, i nie 

dostałem żadnej odpowiedzi" - opowiada MacDonald. Frost 

powiedział MacDonaldowi, że otrzymuje pomoc psychiatry i 

sprawił, że ten uwierzył, że przełożeni księdza mu pomagają. 

Od czasu do czasu, jak wspomina MacDonald, „rozmawiałem 

o tym z ojcem Frostem. Pytałem go; »Jak tam z problemem 
ojca?«. On odpowiadaj że wszystko w porządku". 

Kilka lat później rodzice innego nastolatka z Canton po-

skarżyli się proboszczowi parafii św. Gerarda, kiedy ich syn 

również doświadczył molestowania ze strony Frosta. Według 

słów poszkodowanego, zapewniono ich, że Frost zostanie 

poddany ocenie komisji. Jednak zamiast stanąć przed komisją, 

w 1988 roku Frost został przeniesiony do św. Elżbiety w po-

bliskim Milton. Dopiero w 1992 roku archidiecezja bostońska 

odsunęła go od aktywnego pełnienia posługi kapłańskiej. 

Frost, który dziś ma sześćdziesiąt dwa lata, od tamtej pory 

przebywa na „urlopie zdrowotnym". W dniu, w którym Bryan 

MacDonald wniósł pozew przeciwko Frostowi, archidiecezja 

przyznała, że ksiądz molestował nieletnich. 
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„To mnie martwiło przez cały czas. Pozwoliłem, żeby uszło 

mu to na sucho. W końcu ukryłem ten problem" - powiedział 

Ken MacDonald. „Mieliśmy tak wiele szacunku dla księży". 

Jego żona Eileen wtrąciła: „Po fakcie widać wszystko jak na 
dłoni. To Kościół go krył". 

*** 

Zwątpienie w siebie, chociaż niezasłużone, jest wspólnym 

mianownikiem łączącym rodziców ofiar. W większości przy-

padków dzieci zdążyły już dawno dorosnąć, a księża odejść, 

zanim rodzice dowiedzieli się o wykorzystywaniu. Spośród 

tych, którzy dowiedzieli się o tym mniej więcej w czasie, kie-

dy wydarzenie miało miejsce, niewielu miało ochotę stanąć 
oko w oko z winowajcą, jak to zrobił MacDonald. 

Dla niektórych innych rodziców poczucie winy miesza się 

z dotkliwym poczuciem zdrady. Nieświadomie zaprosili agre-

sorów w koloratkach do swoich rodzin i dali im dostęp do 

własnych dzieci, często z głęboko katolickim przekonaniem, 

że nie może istnieć dla nich lepszy wzór do naśladowania, 

zwłaszcza dla chłopców. W wielu katolickich domach dzieci 

były wychowywane w uwielbieniu dla księży. „To ludzie Bo-
ga na Ziemi" - powtarzali im rodzice. 

W lutym 2002 roku, na dzień przed oczyszczeniem przez 

Lawa wielebnego Josepha L. Welsha z zarzutu molestowania 

dzieci, członkowie pewnej bardzo zżytej, katolickiej rodziny 

powiedzieli gazecie Globe, że Welsh był de facto członkiem 

rodziny przez trzy dekady. Co tydzień jadał z nimi obiady, 

spędzał z nimi wakacje i rzadko opuszczał świąteczny obiad w 

ich domu. Najmłodszy syn w rodzinie otrzymał nawet imię na 

cześć księdza. Pod koniec zeszłego roku rodzina dowiedziała 

się po raz pierwszy, że kiedy każdy z synów, w tym ten, który 
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otrzymał imię po Welshu, osiągał dojrzałość, Welsh wykorzy-
stywał go seksualnie. 

Bardzo podobny los spotkał rodzinę z Maine, która tak sil-

nie związana była z Kościołem, że rodzice - Frank i Virginia 

Doherty - to właśnie do znanych sobie księży najczęściej 

zwracali się po pomoc w trudnych chwilach, jakich przyspa-

rzało małżeństwu wychowywanie trójki chłopców i dziew-

czynki. 

Frank Doherty był też pobożnym absolwentem Cheverus 

High School w Portland. Przyjaźnił się z wieloma jezuitami z 

tej czołowej katolickiej szkoły średniej i zarówno on, jak i żo-

na Ginny byli osobami gorliwie praktykującymi i wierzącymi. 
Z dumą posłali swoich trzech synów do Cheverus. 

Nic dziwnego, że kiedy w 1980 roku zakon jezuitów prze-

niósł wielebnego Jamesa R. Talbota z Boston College High 

School w Bostonie do Cheverus, rodzina Doherty nawiązała 

ścisłe kontakty z człowiekiem, który stał się trenerem piłkar-

skim ich synów, i jak wspomina Michael Doherty, „najlep-

szym nauczycielem w Cheverus". Ich dom stał się drugim 

domem Talbota. Rodzina przeznaczyła dla niego nawet osob-

ny pokój, w którym stała szafa pełna ubrań Talbota, gdyż tak 

często zostawał u nich na noc. „Moja żona kupowała mu 

ubrania, tak że mógł przyjść do nas i zdjąć koloratkę" - mówi 

Frank Doherty. „Wkładała mu do kieszeni marynarki kartecz-

ki, żeby wiedział, który kolor pasuje do którego". Do domu 

Dohertych dostarczano pocztę dla księdza. Nawet matka Tal-

bota od czasu do czasu gościła w domu państwa Doherty. 

Talbot spędzał z tą rodziną większość wakacji. Razem z 

nimi świętował urodziny członków rodziny. A kiedy Frank i 

Ginny przeżywali trudności, zwracali się do Talbota. „Jeśli 

mieliśmy problemy z dziećmi, szliśmy do niego, czy była to 
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kwestia ocen w szkole, czy ich seksualności. [...] Omawiali-

śmy z nim te sprawy, tak jakby był ważnym członkiem naszej 

rodziny" - mówi Frank. „Czułem, że faktycznie uczestniczy w 

wychowywaniu moich dzieci. [...] Tak blisko z nim byliśmy. 
Był mi bliski jak brat". 

Nie wiedzieli, że podczas dziesięciu lat pracy w Boston 

College High School Talbot molestował wielu chłopców, jak 

wynikało z fali skarg na księdza, napływających po tym, jak w 

lutym niektóre z jego ofiar opisały je w artykułach prasowych 

o molestowaniu przez niego. Co więcej, dokumenty uzyskane 

przez Globe zawierają silne przesłanki, że Talbot został prze-

niesiony do Cheverus specjalnie dlatego, że jego przełożeni w 
Bostonie wiedzieli o jego zachowaniu. 

Konsekwencje decyzji o przeflancowaniu Talbota do Ma-

ine okazały się katastrofalne dla państwa Doherty. W łatach 

1984 i 1985 ksiądz notorycznie molestował Michaela, ich 

najmłodszego syna, gdy ten miał piętnaście i szesnaście lat 

Przez kilka lat Michael milczał. Jednak na początku lat 90. 

podzielił się kilkoma szczegółami na temat molestowania ze 
swoim rodzeństwem. 

Wtedy jego siostra, Courtney Oland, przełamała blokadę 

milczenia. Zaniepokojona tym, że Michael poważnie cierpi na 

skutek molestowania, i to nic nikomu nie mówiąc, postanowi-

ła działać. W 1995 roku, wysyłając zaproszenia na swój ślub, 

do zaproszenia dla Talbota dołączyła odręczną notkę, żeby nie 

ważył się pokazywać swojej gęby na uroczystości. Powiedzia-

ła mu też, żeby nie pojawiał się więcej w jej domu rodzinnym. 

Kiedy nadal przychodziła tam poczta dla Talbota, jak to się 

często działo, wyrzucała listy, żeby jej rodzice myśleli, że to 

Talbot wstąpił po nie, kiedy byli poza domem. W końcu jeden 

ze starszych braci Michaela, Ryan, zwrócił się do Talbota z 
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pytaniem, dlaczego przestał do nich przychodzić. Talbot od-
powiedział: „Zapytaj siostrę". 

W 1998 roku Courtney napisała list do diecezji Portland, 

powiadamiając władze kościelne o molestowaniu. Talbot zo-

stał prędko wycofany z Maine i na dwa lata wysłany do Mary-

landu, do ośrodka terapeutycznego dla księży molestujących 

seksualnie nieletnich. Courtney mówi, że musiała działać, po-

nieważ „traciliśmy go” [Michaela]. Powiedziałam: »Ta tajem-

nica musi się skończyć albo go stracimy, albo on coś sobie 
zrobi«". 

W 2000 roku jezuici umieścili Talbota w swoim domu spo-

kojnej starości w Weston w stanie Massachusetts. W 2001 ro-

ku Kościół zakończył sprawę pozwu Michaela Doherty'ego. 

Dzisiaj Michael twierdzi, że nabrał przekonania, iż działania 

jego siostry były słuszne. „Zapewne dzięki temu będę zdrow-
szy" - powiedział. 

Frank i Ginny Doherty nie uczęszczają już więcej na mszę. 

Zaś społeczność Cheverus w ich odczuciu odwróciła się do 

nich plecami za wstyd, jaki zarzuty Michaela sprowadziły na 
szkołę. 

„Nie chcę zmieniać wyznania na żadne inne" - powiedział 

Frank Doherty. „Po prostu nie mogę chodzić do kościoła". To 

doświadczenie, jak stwierdził, „zniszczyło nie tylko nasze po-

strzeganie katolicyzmu, ale i nasze doświadczanie wiary". 

Dziś Frank mówi, że kiedy potrzebuje pomocy, nie ma się do-

kąd udać. „Kiedy wszystko się waliło na łeb, zwracałeś się do 
Kościoła. A teraz co robić?" 

Tak jak inni rodzice, państwo Doherty oglądają się wstecz 

na minione lata i nadal obwiniają się za to, że niczego nie po-

dejrzewali. „Czuję się tak cholernie głupio, to okropne" -

powiedział Frank Doherty. „Skutki tego, co ci ludzie robią i co 
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narobił ten Kościół... to niewiarygodne. Zniszczyli życie lu-
dziom, których tam nawet nie było, kiedy robili to, co zrobili". 

Rodzina nadal rozczarowana jest tym, jak chłodno potrak-

towała ich społeczność Cheverus, mimo że otrzymali kilka 

pełnych współczucia listów i telefonów po tym, jak przypisy-

wane Talbotowi nadużycia w Bostonie zostały nagłośnione 

przez media. Cheverus, jak z goryczą mówi Ginny Doherty, 

zbojkotowała ich rodzinę za powiedzenie prawdy, „Gadają o 
Bogu, ale ja nie wiem, kim jest ten ich Bóg". 

Nawet gdyby nie wydarzyło się nic więcej, publiczne zain-

teresowanie ich sprawą przeciwko Talbotowi pomogło prze-

łamać blokadę milczenia, która długo kryła agresorów w su-
tannach, a nawet umożliwiała im działanie. 

„Myślę, że milczenie to grzech" - powiedziała Ginny Do-

herty. „Nigdy nie przyjdzie ozdrowienie, jeżeli wszyscy będą 
milczeli". 

*** 

Żaden człowiek seryjnie molestujący dzieci nie zdoła pręd-

ko przyćmić w oczach opinii publicznej Jamesa Portera i Joh-

na Geoghana. Od 1991 roku wystąpiło ponad trzysta spośród 

poszkodowanych przez nich osób, oskarżając tych dwóch 

mężczyzn o seksualne wykorzystywanie, zaś eksperci sądzą, 

że jest to tylko ułamek liczby dzieci jakie faktycznie molesto-

wali. Jednak Joseph Birmingham - ksiądz, który wykorzysty-

wał m.in. Michaela McCabe'a - zajmuje pozycję tuż za nimi. 

Pod koniec marca 2002 roku, kiedy szczegóły dotyczące chro-

nicznych ciągot Birminghama do molestowania chłopców wy-

szły na światło dzienne dzięki prasie, ponad czterdzieści po-

szkodowanych przez niego osób wynajęło prawników. A ist-

nieją dowody na to, że Birmingham molestował więcej dzieci 
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w sześciu parafiach, w których pełnił posługę od chwili wy-
święcenia go na księdza w 1960 roku. 

Jednym z takich dzieci był Tom Blanchette. Siedząc w 

skromnym domku przy Martha's Vineyard, Blanchette spoglą-

da na pomiętą, czarno-białą fotografię i przenosi się czterdzie-

ści lat wstecz, do czasów dzieciństwa w Sudbury, urokliwym 

miasteczku na zachód od Bostonu. Pamięta, jak idylliczne by-

ło to dzieciństwo - do chwili, gdy skończył jedenaście lat i gdy 
zaczął go molestować Birmingham. 

Mężczyzna, którego postać dominuje na zdjęciach, jakie 

Blanchette przechowuje od dziesięcioleci, rzucił głęboki cień 

na jego wspomnienia z dzieciństwa. Na fotografii Birmin-

gham, wówczas koło trzydziestki, stoi uśmiechnięty przy ołta-

rzu w kościele Matki Boskiej Fatimskiej w Sudbury. W tle 

widać posąg Maryi Dziewicy. Otaczają go członkowie Catho-

lic Youth Organization; jednym z nich jest Tommy Blanchet-
te. 

„Był towarzyski, elokwentny. Bardzo otwarty. Zawsze 

zwykł witać ludzi gromkim »Witaj! Jak się masz?«. I do tam-

tej chwili uprawiałem z tym facetem seks już od dwóch lat - 

trzy albo cztery razy w tygodniu" - powiedział Blanchette. 

„Jeżeli nauczyciel jest pedofilem, jest najlepszym nauczycie-

lem. Jeżeli trener Małej Ligi jest pedofilem, jest najlepszym 

trenerem. Jeżeli drużynowy skautów jest pedofilem, jest naj-

lepszym szefem grupy. I tak to właśnie było z ojcem Birmin-
ghamem". 

Wkrótce po tym, jak ksiądz przybył do Sudbury, stał się 

częstym gościem w domu państwa Blanchette. Jako rodzice 

siedmiu chłopców i dwóch dziewczynek, matka i ojciec Toma 

Blanchette nie posiadali się z radości, że w ich życie wkroczył 

ksiądz. Jaki mógłby być lepszy wzór dla ich synów? Ksiądz 
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odwiedzał nawet rodzinę latem w domku w Hartwich Port na 

Cape Cod. „To było tak, jak z Bingiem Crosbym w The Bells 

of St. Manry`s" - wspomina Blanchette. 

Kiedy Blanchette miał około jedenastu lat, zachorował któ-

regoś wieczora, kiedy Birmingham wstąpił do nich na posiłek.   

Ksiądz poprosił państwa Blanchette o zgodę na sprawdzenie, 

co słychać u małego Tommy'ego, leżącego w łóżku w swojej 

sypialni na parterze, na końcu korytarza. „Przyszedł i powie-

dział: »Co się dzieje?«. Odpowiedziałem mu, że mam grypę. 

A on zaproponował, że pomasuje mi brzuch. Następna rzecz, 
jaką pamiętam, to jego dłonie na mojej piżamie". 

Ze względu na swoją pracę przy koszeniu trawników i my-

ciu podłóg na parafii  Tommy był łatwym łupem dla Birmin-

ghama. Wkrótce, jak mówi, zaczął być notorycznie atakowa-

ny, nawet kiedy ksiądz nadal był częstym gościem na obia-

dach w jego domu, Blanchette powiedział, że Birmingham 

próbował zgwałcić go analnie, „ale w wieku jedenastu czy 

dwunastu lat nie jest się do tego przygotowanym". Jednak 

wkrótce, podczas seksualnego zbliżenia, które - jak szacuje 

Blanchette - powtórzyło się jeszcze ze trzysta razy, znalazł się 

nagi w łóżku Birminghama. Nastąpiła obopólna masturbacja. 

Były też wymuszone „francuskie" pocałunki. „Rozchylał mi 

uda i wkładał między nie swojego penisa" - powiedział Blan-
chette. 

Blanchette opowiada, że zapamiętał wzór tapety na ścia-

nach w pokoju Birminghama. Przed jego oczyma wciąż jawi 

się nakrycie w stylu Marthy Waszyngton na dużym mahonio-

wym łóżku z czterema kolumienkami. Jest i wielkie dębowe 

biurko pod ścianą. Jest i komoda. I wentylator zamontowany u 
dołu okna. 
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Jak zawsze, jest i jeden z butów Birminghama, wetknięty  

pod drzwi od sypialni - zabezpieczenie, które, jak wierzył 

Birmingham, zagwarantuje mu prywatność. „Po wszystkim 

wszystkim rozmawialiśmy, ale nie o seksie” – mówi Blanchet-

te. „To bardzo podobny sposób działania do facete, który 

gwałci własną żonę. Już po wszystkim, to się o tym nie mówi. 

Uważałem, że to niezdrowe i że niemówienie o tym jest nie-

zdrowe. Miałem najdziwaczniejsze myśli. On zawsze mówił o 

powołaniu, twierdząc, że seks jest czymś dobrym, ale mastur-

bacja złym. Pomyślałem: »Czy to jakieś dziwaczne wprowa-

dzenie do kapłaństwa? 

Akty napastowania zdarzały się także w innych miejscach. 

Często miały miejsce w samochodzie Birminghama, stąd 

Blanchette`owi dokładnie utkwiły w pamięci szczegóły samo-

chodu - był to ford galaxy z 1963 roku. Miał czerwone wnę-

trze i odsuwany dach. Czterdzieści lat temu był to ostatni 
krzyk mody. 

W 1964 roku Birmingham odszedł z Sudbury -przerzucony 

do swojej kolejnej parafii w Salem, po tym jak rodzice niektó-

rych jego ofiar przyszli do archidiecezji ze skargami. Blan-

chette poszedł do katolickiej szkoły średniej we Framingham, 

innym przedmieściu Bostonu, potem uczył się w college'u i w 
1967 roku wstąpił do wojska. 

Przez cały ten czas nigdy nie mówił o napastowaniu ze 

strony Birminghama. Jednak w 1971 roku, po powrocie do 

domu z wojska, sączył wraz z paroma starymi kolegami tanie 

piwo i w trakcie rozmowy wypłynęło nazwisko Birminghama. 

„Ten pedał się do mnie dobierał" - stwierdził jeden z przyja-

ciół Blanchette'a z czasów dzieciństwa. Blanchette był zasko-

czony. Powiedział przyjacielowi, że sam również był napa-

stowany przez Birminghama. I wtedy, od słowa do słowa do-

szło do tego, że każdy z młodych ludzi przy stoliku opisał mo-
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lestowanie ze strony byłego księdza z ich parafii. Kiedy Blan-

chette wrócił tego wieczora do domu, zwołał rodzinę. Wynikła 

z tego kryzysowa narada rodzinna. Blanchette ujawnił mole-

stowanie przez Birminghama. Czterech z jego braci powie-

działo, że także byli napastowani. Matka Blanchette'a pośpie-

szyła do telefonu, żeby zgłosić te ataki. Ale ojciec ją po-

wstrzymał. „Wydaje mi się, że przestraszył się, że jeśli się w 

to wmiesza, to pójdzie tam, weźmie swoją dwudziestkę dwój-
kę i zabije tego drania" - powiedział Blanchette. 

Tom Blanchette radzi sobie w życiu. Wspiął się na Mat-

terhorn w Szwajcarii. W 1975 roku wziął udział w regatach i 

popłynął z New-port na Bermudy. Skakał ze spadochronem, 

szukał wrażeń pływając tratwą po burzliwych wodach i zjeż-

dżając na nartach ze stromych i pokrytych lodem stoków. W 

1986 roku został najlepszym w kraju sprzedawcą amortyzato-

rów Monroe. Po długiej nieobecności w Kościele ponownie 

odnalazł religię, tym razem w Kościele episkopalnym. Za-

stanawiał się jednak nad skutkami tych lat wykorzystywania w 
sypialni ojca Birminghama, 

„Jedną z rzeczy, do jakich doszedłem, było to, że zawsze 

byłem wybuchowy. Zawsze kotłowało się we mnie sporo 

gniewu" - wyjaśnia Blanchette. Kiedy ktokolwiek posiadający 

władzę - w tym. np. policjant stanowy z New Jersey, który 

kiedyś kazał mu zjechać na pobocze - wykorzystywał swoją 

pozycję w sposób, który wydawał mu się przesadny, Blanchet-

te wybuchał. I podobnie jak trzech z jego czterech braci rów-

nież molestowanych przez Birminghama, Blanchette - dziś 

czterdziestoczteroletni mężczyzna - nigdy się nie ożenił. Jest 

obecnie związany z pewną kobietą i twierdzi, że jest szczęśli-

wy. Mówi też, że nie nawiedzają go więcej wspomnienia o oj-

cu Birminghamie. W przeciwieństwie do większości innych 
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poszkodowanych, Blanchette stanął oko w oko ze swoim prze-
śladowcą. 

W1988 roku, na rok przed śmiercią księdza, Blanchette 

złożył niezapowiedzianą wizytę na probostwie parafii św. 

Brygidy w Lexington, gdzie spotkał Birminghama, gdy ten 

wysiadał z samochodu. Mimo że Blanchette zastanawiał się, 

czy ksiądz kiedykolwiek przejmował się, że może zostać pobi-

ty, zastrzelony albo pchnięty nożem przez którąś ze swoich 

ofiar, i pomimo całego wykorzystywania, jakiego doświadczy-

ł, zdobył się na to, by uścisnąć mu dłoń. Ksiądz - grubszy i 
posiwiały - zareagował chłodno. 

„Fizycznie nie działał już tak onieśmielająco. Po prostu 

podszedłem do niego i powiedziałem: »Witam, jestem Tom 

Blanchette z Sudbury «. On odparł: »Witaj, jak się masz?«. A 

ja powiedziałem: »Myślałem o księdzu, miałem parę proble-

mów i zdaję sobie sprawę, że niektóre z tych problemów to 

skutki tego, co między nami zaszło, i chciałbym o tym poroz-

mawiać«". 

Ksiądz zbył Blanchette`a. Powiedział, że właśnie znowu 

wychodzi, bo ma spotkanie. Poprosił go, żeby się umówili na 

kiedy indziej, a Blanchette obiecał, że zadzwoni. Ale nie zro-

bił tego. Sześć miesięcy później Blanchette zapukał do drzwi 

plebanii u św. Brygidy. Birmingham otworzył drzwi i po 

chwili obaj mężczyźni siedzieli na wyściełanych krzesłach w 

pokoju przyjęć na parterze. Blanchette zapamiętał owczarka 
alzackiego drzemiącego na dywanie. 

„Powiedziałem: »Wie ksiądz, zdaję sobie sprawę, że to ja 

jestem odpowiedzialny kiedy się złoszczę, ale wydaje mi się, 

że to ma coś wspólnego z molestowaniem, jakiego doznałem 

od księdza. Wykorzystywał ksiądz seksualnie mnie, moich 

czterech braci i całą masę innych chłopaków«. Ksiądz, wtedy 
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po pięćdziesiątce, powiedział, że on też miał niełatwe życie. 

Jego rodzice zmarli. Powiedział, że jest ciężko chory na jakąś 

tajemniczą chorobę, która wymyka się diagnozom. Ale Blan-

chette naciskał. Z poczuciem autentycznej słuszności powie-

działem mu: »To, co ksiądz nam zrobił - a szczególnie mnie -

było złe, i nie miał ksiądz prawa tego robić«". Ksiądz spoglą-

dał Blanchette'owi prosto w oczy, nawet nie mrugnąwszy, 

czekający, lecz nie przygotowany na to, co miało nastąpić za 
chwilę. 

„»Teraz, gdy to powiedziałem, dotarło do mnie, dlaczego 

naprawdę tu przyszedłem. Prawdziwy powód, który mnie tu 

sprowadza, jest taki, że chcę prosić księdza o przebaczenie za 

nienawiść i urazę, którą czuję do księdza od dwudziestu pięciu 

lat«. Kiedy to powiedziałem, on wstał, i głosem, który okre-

śliłbym jako demoniczny, powiedział: »Dlaczego prosisz 

mnie, żebym ci przebaczył?«. A ja odparłem przez łzy: »Bo 

Biblia uczy mnie kochać moich nieprzyjaciół i modlić się za 
tych, którzy mnie prześladują«". 

Blanchette opowiada, że Birminghama ścięło z nóg, jak 

gdyby otrzymał potężny cios prosto w pierś. Ksiądz zalał się 

łzami i Blanchette wkrótce także się rozpłakał. Blanchette za-

czął się zbierać do odejścia, ale zapytał Birminghama, czy 

może odwiedzić go znowu. Ksiądz wyjaśnił, że na probostwie 

obowiązują go ścisłe ograniczenia. Powiedział, że przebywał 

w zamkniętym ośrodku leczniczym w Connecticut i że wraca 

tam raz na miesiąc. Nie wolno mu było opuszczać terenu, 
chyba że w towarzystwie osoby dorosłej. 

Blanchette zobaczył księdza dopiero we wtorek, 18 kwiet-

nia 1989 roku, zaledwie godziny przez jego śmiercią. Blan-

chette odszukał swojego niegdysiejszego prześladowcę w 

Symmes Hospital w Arlington i odkrył, że ksiądz – kiedyś pe-

łen energii i ważący prawie 90 kilogramów - teraz wygląda 
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jak szkielet obciągnięty skórą, ważący trochę ponad 30 kilo-

gramów. Do jego żyły kroplówką sączyła się morfina. W no-

sie umieszczone miał rurki dostarczające tlen. Chemioterapia-

pozbawiła go włosów. Ksiądz siedział na krześle obok łóżka. 
Oddychał z trudem. 

„Uklęknąłem obok niego, wziąłem go za rękę i zacząłem 

się modlić. Kiedy to zrobiłem, on otworzył oczy. Powiedzia-

łem: »Ojcze Birmingham, to ja, Tommy Blanchette z Sudbu-
ry«". 

Ksiądz przywitał Blanchette'a chrapliwym i ledwo słyszal-
nym „Witaj. Jak się masz?" 

„Powiedziałem: »Czy mogę się za ojca pomodlić?«. A on 

odparł: »Tak«", I zacząłem się modlić: »Drogi Ojcze, przez 

Jezusa Chrystusa, proszę Cię, byś uzdrowił ciało, umysł i du-

szę ojca Birminghama«. Położyłem mu dłoń na sercu i powie-

działem: »Ojcze, wybacz mu wszystkie grzechy«". Blanchette 

pomógł Birminghamowi położyć się do łóżka. Było około 
dziesiątej wieczorem. Birmingham zmarł następnego ranka. 

W następny poniedziałek kardynał Law odprawił mszę po-

grzebową za Birminghama. Blanchette siedział w kościelnej 

ławce pośrodku kościoła po prawej stronie. Słuchał, jak młody 

człowiek z którejś innej z parafii Birminghama serdecznie 
wspomina go w eulogii. 

Zaraz po pogrzebie, w podziemiach św. Brygidy odbyło się 

przyjęcie pożegnalne, na którym Blanchette zobaczył kardyna-

ła, stojącego samotnie, jedzącego malutką kanapeczkę i ści-

skającego w dłoni papierowy kubek z gorącą kawą. „Był od-

wrócony plecami do mnie, a ja podszedłem do niego i powie-

działem mu, że znałem ojca Birminghama. Odparł: »Bardzo 

dobrze. Bardzo dobrze. I przyjaźnił się pan z nim przez te 

wszystkie lata?«. A ja powiedziałem: »Nie. Ale kilka miesięcy 
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temu odszukałem go i odbyliśmy długą rozmowę«. Kardynał 

powiedział: »Cudownie. Cudownie«. Powiedziałem mu, że 

modliłem się za niego ostatniej nocy przed jego śmiercią, a 

kardynał na to: »Cudownie. Cudownie«. I wtedy ja powiedzia-

łem: »W tej diecezji jest wielu młodych mężczyzn, którzy bę-

dą potrzebowali porady w związku ze swoimi relacjami z oj-

cem Birminghamem«". 

Jak mówi Blanchette, Law zapytał go: „Do czego pan 
zmierza?" 

Blanchette twierdził, że starał się zachowywać dyskretnie, 

ponieważ w pobliżu byli inni żałobnicy. „Powiedziałem, że 

ojciec Birmingham molestował seksualnie mnie, moich czte-

rech braci i wielu, wielu innych chłopców z naszej parafii. 

Mina mu zrzedła. Wziął mnie pod ramię i powiedział: »Proszę 

ze mną«. Przeszliśmy na środek sali, tak że w promieniu dwu-
dziestu stóp wokół nas nie było nikogo". 

Kiedy Błanchette skończył opisywać wykorzystywanie 

przed laty i swoje ostatnie spotkanie z Birminghamem, wedle 

jego słów Law powiedział mu: „Potrzebujemy w Kościele lu-

dzi takich jak pan i powinien pan powrócić do Kościoła". Po-

wiedział, że „biskup Banks się tym zajmuje i chciałbym, żeby 
się pan z nim spotkał". 

Blanchette mówi, że w pewnej chwili Law zapytał, czy 

może się za niego pomodlić. „Położył mi ręce na głowie i 

trzymał je tak przez dwie czy trzy minuty. A potem powie-

dział: »Związuję cię mocą spowiedzi, żebyś nie mówił o tym 

nigdy nikomu innemu«. I to mnie strasznie dotknęło. [...] Ja go 

nie prosiłem, żeby wysłuchał mojej spowiedzi. Poszedłem 

tam, żeby go o tym poinformować". 

Kiedy gazeta Globe zadawała w 2002 roku pytania o roz-

mowę między kardynałem a Blanchette`em, Law stwierdził za 
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pośrednictwem rzeczniczki, że pamięta ją co prawda, ale nie-

zbyt wyraźnie. W każdym razie Law w swoim oświadczeniu 

dla Globe stwierdził że z przyjemnością spotka się z Bla-

nchette'em. Kiedy Blanchette przeczytał komentarz Lawa w 
gazecie, następnego dnia - 25 marca - poszedł do kancelarii. 

Blanchette mówi, że był odsyłany od drzwi do drzwi, aż 

wreszcie odbył krótką rozmowę z wielebnym Johnem J. Con-

noilym Jr., szefem sekretariatu kardynała. „Powiedział mi: 

»Czym mogę służyć?«. A ja mu na to, że przeczytałem w ga-

zecie, iż kardynał z przyjemnością się ze mną spotka i doda-

łem, że ja z przyjemnością spotkam się z nim". Według Blan-

chette'a, Connolly odpowiedział, że tego samego wieczora za-

dzwoni do niego do domu przy Martha's Vineyard. Ale nie 

zadzwonił. Ani wtedy, ani miesiąc później. W tym czasie ar-

chidiecezja oznajmiała kilkakrotnie, że kardynał „wciąż spo-

tyka się" z poszkodowanymi, jednak nie z Blanchette'em. 
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5   Eksplozja 

Przez ponad dziesięć lat Kościół rzymskokatolicki argu-

mentował, że notoryczni agresorzy, tacy jak John Geoghan i 

James Porter - obaj usunięci ze stanu kapłańskiego i osadzeni 

w więzieniu - to tylko zgniłe jabłka, jakie każdy mógłby zna-

leźć, gdyby dokładnie poszukał wśród wszystkich księgo-
wych, pracowników poczty, prawników czy terapeutów. 

Takie było tłumaczenie Kościoła. 

I nawet kiedy gazeta Boston Globe doniosła na początku 

stycznia 2002 roku, że Kościół posiadał szczegółowe informa-

cje na temat przerażających i powtarzających się ataków Geo-

ghana, a także jak energicznie zaprzeczały temu osoby stojące 

na czele archidiecezji bostońskiej, władze kościelne wciąż 

uporczywie twierdziły, że zachowanie Geoghana było tylko 

aberracją. Takie zachowanie, twierdzono, cechowało jedynie 

nieznaczną mniejszość mężczyzn noszących koloratki. Jednak 

31 stycznia 2002 roku gazeta podniosła stawkę informując, że 

archidiecezja bostońska potajemnie zawarła ugody w sprawie 

skarg przeciwko co najmniej siedemdziesięciu innym księżom 

w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Skala problemu stawała się 

zaskakująco widoczna dla wszystkich. W ciągu kolejnych 

dwóch miesięcy archidiecezja miała podać prokuratorom na-

zwiska ponad dziewięćdziesięciu księży, którym zarzucano 
wykorzystywanie dzieci. 

Kiedy diecezje w całym kraju zaczęły rewidować swoją po-

litykę wobec seksualnych nadużyć popełnianych przez du-

chowieństwo, odsłonięte zostały nowe rysy. Zaczęła się otwie-

rać przepaść dzieląca wiernych i tych, których wierni obdarzy-
li zaufaniem jako przywódców Kościoła. 

Kiedy skandal zataczał coraz szersze kręgi i nabierał roz-

pędu, kardynał Law trafił na okładkę Newsweeka, a kryzys w 
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Kościele stał się pożywką dla audycji radiowych i stacji tele-

wizji kablowej nadających wszelkie wiadomości. Obrazek 

przedstawiający reporterów TV nadających materiał na żywo 

spod oświetlonych błyskami fleszy kościołów i plebanii stał 

się stałym punktem wieczornych wiadomości o jedenastej. 

Poufność zawartych ugód, mająca na celu ukrycie skandalu 

dotyczącego Kościoła i ochronę prywatności poszkodowa-

nych, zaczęła się ulatniać, kiedy ofiary ataków dowiadywały 

się, że księża, którzy je napastowały sprawowali funkcje, po-

zwalające im nadal atakować kolejne ofiary. Opowieści o sek-

sualnych nadużyciach kleru rozbrzmiały dosłownie w każdym 

zakątku USA. Skandal objął Irlandię, Meksyk, Austrię, Fran-
cję, Chile, Australię oraz Polskę, ojczyznę papieża. 

Ankieta zorganizowana dla Washington Post, ABC News i 

Belief-net.com wykazała, że rosnąca większość katolików 

krytycznie podchodzi do tego, jak ich Kościół radzi sobie z 

kryzysem. Siedem na dziesięć osób określiło to jako istotny 
problem, wymagający natychmiastowego rozwiązania. 

Tak długo skrywane finansowe koszta zaniedbań Kościoła 

okazały się niesłychane. Co najmniej dwie diecezje przyznały, 

że stanęły na skraju bankructwa, kiedy opuściły je firmy 

ubezpieczeniowe. Według niektórych szacunków, w ciągu 

ostatnich dwudziestu lat kwoty wypłacone jako odszkodowa-

nia dla osób pokrzywdzonych przez kler wyniosły aż 1,3 mi-

liarda dolarów. Dzisiaj licznik bije szybciej. Setki osób z no-

wymi zarzutami o wykorzystywanie zaczyna kontaktować się 
z prawnikami. 

Do kwietnia 2002 roku kardynał Law znalazł się w stanie 

oblężenia w odosobnieniu w swojej rezydencji w Bostonie, 

gdzie był nękany przez protestujących, wyśmiewany przez au-

torów kreskówek, ośmieszany w komiksach dla dorosłych i 

zepchnięty na margines przez, większą część kongregacji, któ-
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ra po prostu chciała, żeby odszedł. W połowie kwietnia Law 

ukradkiem poleciał do Rzymu, gdzie omawiał z papieżem 

kwestię swojej rezygnacji. 

Niektórzy dostojnicy kościelni stwierdzili, że drobiazgowe 

prześwietlenie praktyk stosowanych przez otaczający się ta-

jemnicami Kościół to upragnione lekarstwo. „Ropień został 

nacięty i jestem głęboko przekonany, że jest to dla nas czas ła-

ski, jakkolwiek w tej chwili wydaje się bolesny i trudny" -

powiedział biskup William S. Skylstad ze Spokane w stanie 

Waszyngton, wiceprzewodniczący Konferencji Biskupów Ka-

tolickich USA, „To prawda, że jest tu cierpienie i ból, skrywa-

ny pod powierzchnią przez tych, którzy noszą go w sobie od 

lat, a otwarcie tych ran pomoże nam zaradzić sytuacji najle-
piej, jak potrafimy, i rozpocząć proces leczenia i pojednania". 

Według relacji Associated Press, do końca kwietnia 176 

księży z dwudziestu ośmiu stanów i z dystryktu Columbia zre-

zygnowało lub zostało usuniętych z powodu seksualnych nad-

użyć. Watykan, który początkowo wydawał się minimalizo-

wać kryzys traktując go jako problem tylko amerykański, 

usłyszał już dość. Dokonując historycznego kroku, papież Jan 

Paweł II wezwał wszystkich amerykańskich kardynałów do 

Watykanu dla przedyskutowania kryzysu, jaki wstrząsnął li-

czącym dwa tysiące lat Kościołem. Skandal, zapoczątkowany 

w Bostonie, rozszerzył się tak szybko i tak daleko, że nawet 

subtelny papież, który dotąd nawiązywał do tych wydarzeń w 

sposób dyskretny, kryjąc je w długich papieskich wypowie-
dziach, został zmuszony do skupienia na nich całej uwagi. 

Raport Boston Globe z 31 stycznia 2002 roku stał się punk-

tem zwrotnym. Ten raport ujawnił głębię skandalu. Strzaskał 

do szczętu teorię o kilku zgniłych jabłkach. Przyspieszył też 

narastanie fali opowieści, snutych teraz w całym kraju, która 

miała z hukiem uderzyć w starożytne fundamenty Kościoła. 
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„Pod osłoną niesłychanej wprost tajemnicy, archidiecezja 

bostońska w ciągu ostatnich 10 lat po cichu załatwiła ugodo-

wo skargi o molestowanie seksualne dzieci przeciwko co naj-

mniej 70 księżom" - tak zaczynał się artykuł. „Tylko wśród 

materiałów dostępnych publicznie Globe znalazł zapisy sądo-

we i inne dokumenty, wskazujące na 19 obecnych i byłych 

księży jako na osoby oskarżane o pedofilię. Czterech zostało 

skazanych w procesach kryminalnych za nadużycia seksualne, 

w tym były ksiądz John J. Geoghan. Dwóch innych staje teraz 

przed sądem w procesach kryminalnych, jednak z wywiadów 

z wieloma zamieszanymi w to prawnikami wynika, że te pu-

bliczne procesy reprezentują tylko ułamek liczby księży, któ-

rych sprawy zostały załatwione na drodze prywatnych nego-
cjacji, gdzie strony nigdy nie przekroczyły progu sądu". 

Raport był ukoronowaniem sześciu miesięcy pracy, rozpo-

czętej latem 2001 roku. Zapisy pokazują, że w ciągu sześciu 

miesięcy od chwili swego przybycia do Bostonu, Law dowie-

dział się o stawianych Geoghanowi zarzutach molestowania 
chłopców. 

Wysiłki Kościoła w celu zatuszowania skandalu były tak 

daleko posunięte, że nawet jeden z księży, którego sprawa o 

molestowanie dzieci skończyła się poufnie zawartą ugodą, 

martwił się, że Kościół z takim powodzeniem ukrywa problem 

dotyczący jego i wielu innych księży. „To, co tak chronili, to 

własne przekonanie, że Kościół jest społecznością idealną" - 

powiedział ten ksiądz. „Gdyby archidiecezja naprawdę chciała 

ochronić innych księży przed skandalem, to tych z nas, którzy 
molestowali dzieci, usunęłaby znacznie wcześniej". 

Do początku lutego Law dwukrotnie zapewniał opinię pu-

bliczną, że archidiecezja usunęła wszystkich księży, znanych z 

molestowania nieletnich, ze wszelkich stanowisk. „Nie ma 

księdza, o którego seksualnym wykorzystywaniu nieletnich 
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byłoby nam wiadomo, na żadnym stanowisku w tej archidie-

cezji" - powiedział Law. Pod gradem pytań reporterów, Law 

powtórzył swoje zapewnienie trzy razy. Aż wreszcie załamu-

jącym się głosem przyrzekł, że „nie ma żadnego księdza, ani 

nawet byłego księdza, pracującego na żadnym stanowisku w 

tej archidiecezji, o którym byłoby nam wiadomo, że odpowie-

dzialny jest za nadużycia seksualne. Mam nadzieję, że to dla 
was jasne". 

Przyrzeczenie Lawa miało krótki żywot. Osiem dni po zło-

żeniu przez niego oświadczenia, parafianie z dwóch podmiej-

skich kościołów Bostonu zdumieli się, gdy ich proboszczowie 

nagle zostali usunięci po tym jak archidiecezja odkryła dowo-

dy, że obaj mężczyźni byli w przeszłości oskarżani o seksual-

ne wykorzystywanie dzieci. Pięć dni później kolejnych sześciu 

księży zostało usuniętych, kiedy archidiecezja wyłuskała ich 

akta personalne sięgające czterdziestu lat wstecz. Zdumieni 

parafianie przyszli do kościołów, gdzie przyjęli te wieści ze 
łzami i niedowierzaniem. 

„To szok ,jak się widzi w gazecie w tego typu artykule 

zdjęcie swojego proboszcza" - powiedział jeden z parafian, 

znaczący bostoński biznesmen. „Mam na myśli to, że przecież 

przyjmowałem komunię z rąk tego faceta". Do maja, jedenastu 

księży zostało zmuszonych do odejścia ze swoich stanowisk 

już po zapewnieniu Lawa, że Kościół oczyścił się ze stwarza-

jących problemy kapłanów. W marcu, były wicekanclerz ar-

chidiecezji został zwolniony z powodu podobnych zarzutów. 

Ale wówczas bostoński skandal był już na ustach ludzi w ca-
łym kraju. 

Szkockie dudy zawodziły przejmująco. Irlandzkie harfy 

wtórowały im lirycznie. Ponad dwustu diakonów i księży pa-

radowało pod barwnymi proporcami, witając w styczniu 1999 

roku nowego biskupa Palm Beach Anthony J. O'Connell, syn 
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hrabstwa Clare na zachodnim wybrzeżu Irlandii, przybywał, 

aby zastąpić biskupa Keitha Symonsa, zdjętego ze swojej 

funkcji po tym, jak przyznał się on do seksualnych nadużyć w 

stosunku do młodych chłopców na przestrzeni czterdziestu lat 

sprawowania posługi kapłańskiej. Na Florydzie zapanowała 

radość, nadzieja i modlitwa, czas odnowy. „Spoczywa na nas 

niesłychana odpowiedzialność, że Bóg powierza nam misję w 

imieniu Jezusa Chrystusa" -powiedział wiernym pełen werwy 

O'Connell podczas powitania w katedrze św. Ignacego. Jednak 

stojąc tam przed tłumem tysiąca dwustu osób i przyglądając 

się, jak słodkawy dym kadzidła wypełnia pełen ludzi kościół, 
nowo przybyły biskup miał do ukrycia mroczny sekret. 

„To zawsze wisiało nad moją głową" - wyzna potem O'Co-

nnell. Wierni zgromadzeni w Palm Beach tego Tom zimowe-

go dnia 1999 roku nie wiedzieli, że ich nowy pasterz, który 

obiecywał naprawić zło, sam był winien seksualnych nadużyć. 

W latach 70., kiedy O`Connell był rektorem seminarium 

św. Tomasza z Akwinu w Hannibal w stanie Missouri, student 

seminarium nazwiskiem Christpher Dixon zwrócił się do nie-

go o radę. Dixon, który jest homoseksualistą, powiedział, że 

zmagał się ze swoją seksualną orientacją. Miał poczucie winy 

i wstydził się. Powiedział O'ConnelIowi o wcześniejszym mo-
lestowaniu przez księdza. 

„Rozmawialiśmy całymi godzinami o zaakceptowaniu 

przeze mnie tego, kim jestem, i mojego ciała" - mówił Dixon. 

„Wzbudził we mnie ogromne zaufanie. Tłumacząc, że stara 

się pomóc mi zaakceptować moje ciało, zabrał mnie ze sobą 

do łóżka, nagiego, i ocierał się o mnie całym ciałem. Pomyśla-

łem: »No cóż, ten mężczyzna to sługa Boży, jak może robić 

coś złego?«. Ale po prostu wiedziałem, że coś jest nie tak, bo 

inaczej nie czułbym się tak okropnie i nie byłbym taki zde-



 

149 
 

nerwowany". Dixon powiedział, że O'Connell pieścił go trzy 
lub cztery razy w ciągu dwóch lat. 

Po około dwudziestu latach od tamtego seksualnego kon-

taktu, Dixon napisał do OConnella, wtedy przebywającego w 

Tennessee. Po dwudziestu pięciu latach kapłaństwa papież 

podniósł O'Connella do rangi biskupa Knoxville. Dixon 

chciał, żeby O'Connell podjął leczenie i dokonał pojednania. 

List z 1995 roku stał się sygnałem alarmowym, a władze ko-

ścielne postanowiły rozwiązać problem za pomocą remedium 

dobrze już znanego, choć utrzymywanego w tajemnicy, a sto-

sowanego przez Kościół w Bostonie: zawarły potajemną ugo-

dę. Diecezja Jefferson City nie przyznała się do zarzutów sta-

wianych przez Dixona, ale w 1996 roku wypłaciła mu 125 000 

dolarów, zaś on obiecał odstąpić od dalszych roszczeń wobec 
diecezji. 

Dixon mówi, że zdecydował się zerwać poufną umowę i 

zadzwonił do St. Louis Post-Dispatch po przeczytaniu o in-

nych poszkodowanych, którzy zgłosili się w związku ze skan-

dalem w Bostonie; czuł się bezpieczniej w grupie. „Nie chcę, 

żeby ci mężczyźni sprawowali funkcje, które pozwalają im 

kontynuować to, co już kiedyś robili" - powiedział Dixon. Za-

ledwie godziny upłynęły od momentu, gdy gazeta z St. Louis 

poinformowała o tej historii w Missouri, a sześćdziesięciotrzy-

letni O'Connell, znany i dużo podróżujący biskup z Florydy, 

ogłosił swoją rezygnację. Kiedy odchodził, odprowadzał go 

szpaler tych samych księży i diakonów, którzy trzy lata wcze-

śniej witali go jako duchowego przywódcę 350 000 katolików 

z pięciu hrabstw Florydy. Dzień później O'Connell dołączył 

do dziewięciu innych biskupów z Florydy w wydanym 

oświadczeniu, potępiającym wykorzystywanie seksualna jako 

„przestępstwo i grzech". Teraz sam siebie usprawiedliwiał z 

takiego czynu. Dokonał swego wyznania w tej samej katedrze, 
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w której kiedyś  rozpoczęła się jego kapłańska posługa na Flo-
rydzie.  

„Pragnę przeprosić najbardziej szczerze i uniżenie, jak tyl-

ko potrafię" - powiedział O'Connell, a kiedy mówił, śpiewny 

akcent z rodzinnego hrabstwa Clare wciąż wyraźnie dał się 

słyszeć w jego głosie.  „Naprawdę głęboko żałuję za ból, cier-

pienie, gniew i zmieszanie, które są wynikiem tego wszystkie-

go. Od chwili, kiedy przybyłem do tej  diecezji, otaczano mnie 

miłością daleko bardziej, niż jakakolwiek ludzka istota sobie 

zasłużyła. Na pewno ciężko pracowałem w tej diecezji. Jedy-

ny sposób, w jaki umiem pracować, to pracować ciężko. Bóg 

obdarzył mnie wieloma zdolnościami i wielkimi darami, a ja 

mogę z ręką na sercu powiedzieć, że to wykorzystałem te dary 
w pełni. 

Moje serce krwawi na myśl o Chrisie Dixonie. Nie miałem 

od niego żadnych wiadomości od czasu, kiedy zawarto ugodę. 

[...] Zrozumiałem, że zawarł tę ugodę z diecezją, li, Podpisał 

ją. Prosił o zachowanie tajemnicy dla własnego dobra. Myśla-

łem, że wszystko zostało rozwiązane. To zawsze mi ciążyło. 

Nie wydaje mi się, żebym kiedykolwiek wygłaszał kazanie 

bez świadomości tego, a szczególnie ostatnimi czasy". O'Con-

nell nazwał swoje postępowanie głupim i niedojrzałym, mó-

wił, ze wynikło z próby udzielenia pomocy Dixonowi w jego 

osobistych problemach. Jednak nadal wydawał się umniejszać 

powagę swego czynu, położenia się do łóżka nago z młodo-

cianym seminarzystą. „W tych kontaktach nie było nic więcej, 

jak tylko dotykanie" - powiedział O'Connell. „Nie było nic 

ponad to. Nic więcej o charakterze seksualnym. Zatem w 

normalnym rozumieniu aktywności seksualnej - nie miała ona 

miejsca, i bardzo chcę, żeby ludzie na pewno się o tym dowie-

dzieli. To wciąż nie zmienia faktu, że to było naiwne, głupie i 
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niewłaściwe. Czy mógłbym to jakoś zmienić? Zmieniłbym to 
w jednej chwili, dla jego dobra, jak i dla mojego własnego”. 

Szybki upadek O`Connella wywołał zdumienie i konfuzję 

w zgromadzeniu, któremu niedawno przewodził. Wielebny 

Brian King z parafii św. Juliany w West Palm Beach był stu-

dentem seminarium, który pracował jako kierowca dla po-

przednika O'Connella. Powiedział on, że może zrozumieć po-

dejrzenia, jakoby tajemnica wokół nadużyć popełnionych 

przez 'OConnella nie była odosobnionym przypadkiem. King 

powiedział gazecie Palm Beach Post: „ Biorąc pod uwagę fakt 

że to biskup tej diecezji - drugi biskup, kolejny biskup tej die-

cezji - i że to mu się przytrafiło, będą się wszyscy zastana-

wiać, co takiego się dzieje w tej diecezji, że ludzie to ukrywa-
ją? Co tu jest grane?" 

Dixon, wyświęcony w maju 1990 roku, zdążył już odejść 

ze stanu kapłańskiego. Pamięta, jak uważał O'Connella za jed-

nego z najświatlejszych ludzi, jakich kiedykolwiek spotkał. 

„Nie czuję się dzisiaj jak ofiara" - mówi Dixon. „Ale jest w 

tym trochę goryczy. Gdyby rozwiązano tę sytuację jak należy 
wiele lat temu, nie musielibyśmy teraz przez to przechodzić". 

W ciągu kilku tygodni okazało się, że Dixon nie był sam. 

Trzech innych mężczyzn ujawniło się i oskarżyło O'Connella, 

że ich także wykorzystywał. 

O'Connell był trzecim biskupem Palm Beach. Drugim był 

Symons, duchowny usunięty ze swej funkcji w czerwcu 1999 

roku po przyznaniu się do swego niewłaściwego zachowania 

w sferze seksualnej. Biskupem, który założył diecezję, był 

człowiek nazwiskiem Thomas Vose Daily - ten sam mężczy-

zna, którego oskarżono o to, że był jednym z głównych twór-

ców spisku mającego na celu ukrycie napastowania dzieci 
przez Geoghana w Bostonie. 
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Biskup Daily wygłasza dziś kazania w Nowym Jorku stojąc 

na czele diecezji brooklyńskiej, piątej co do wielkości w USA. 

Ze swej ambony wyraża żal co do sposobu, w jaki postępował 

wobec Geoghana w Bostonie, nawet stając przed nowymi 

oskarżeniami o ignorowanie molestowania seksualnego jako 

duchowy przywódca 1,6 miliona katolików z Brooklynu i Qu-

eens. 

Daily, pochodzący z Belmont w stanie Massachusetts, zo-

stał wyświęcony w 1952 roku. Na początku lat 60. pracował 

przez pięć lat na misji w Peru jako członek Society of Saint 

James the Apostle (Towarzystwa św. Jakuba Apostoła). Wró-

cił do Bostonu i krok po kroku piął się w górę w hierarchii ar-

chidiecezji bostońskiej. Kiedy w 1983 roku zmarł kardynał 

Medeiros, Daily przewodził diecezji do chwili, kiedy Law zo-

stał wyznaczony na następcę Medeirosa. Daily stał na straży 

tajnych akt osobowych archidiecezji, trzymanych pod kluczem 
w kancelarii. 

W 1979 roku to właśnie Daily, zaalarmowany przypadkiem 

ataku Geoghana na dziecko, podjął działania. Nadzorował po-

spieszne, pobieżne śledztwo. Bez przepytania matki, która 

powiadomiła o wykorzystaniu jej syna, Daily napisał do Geo-

ghana, informując księdza-pedofila, że został oczyszczony z 

zarzutów. Daily powiedział, że policyjny kapelan zbadał 

sprawę i stwierdził, że zarzuty są „nieodpowiedzialne, całko-

wicie fałszywe i wniesione przez kobietę, która w społeczno-

ści jest dobrze znana i nie cieszy się zaufaniem". 

Biskup powiedział później, że w tamtej chwili wierzył, nie-

słusznie, że księża posiadają immunitet chroniący ich przed 

cywilnym i karnym postępowaniem w sprawach o wykorzy-

stywanie seksualne. Dla Daily'ego, Geoghan nie był przestęp-

cą ni gwałcicielem - był zagubioną owieczką. „Jestem paste-

rzem, który musi podążać za owieczkami Pańskimi, odnajdy-
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wać je i sprowadzać z powrotem do stada, a także ofiarować 

im swego rodzaju przewodnictwo i dyscyplinować je w taki 

sposób, żeby powróciły" - powiedział Daily. „Nie jestem de-
tektywem". 

Mając lat siedemdziesiąt cztery, powiedział podczas mszy 

uświetniającej pięćdziesiątą rocznicę jego kapłaństwa, że no-

winy z Bostonu rzuciły na niego cień w Nowym Jorku. „To 

taki dobry człowiek. Przykro patrzeć, że tak się dzieje, 

zwłaszcza teraz, w rocznicę rozpoczęcia przez niego posługi" - 

powiedział rzecznik biskupa. Ale broniąc się przed pytaniami 

dotyczącymi jego urzędowania w Massachusetts, Daily musiał 

stawić czoła nowym zarzutom postawionym w artykule w ga-

zecie Globe, jakoby cztery lata wcześniej machnął ręką na 
oskarżenia o seksualne wykorzystywanie w Nowym Jorku. 

Wielebny Timothy J. Lambert, czterdziestoczteroletni du-

chowny przebywający na czasowym urlopie, w 1998 roku 

podczas spotkania z władzami diecezji postawił takie zarzuty. 

Jego prawnik powtórzył je rok później w ośmiostronicowym 

liście do Daily'ego. List opisywał zarzuty Lamberta wobec 

księdza, który stał się postacią dobrze znaną w jego domu, 

gdzie matka Lamberta samotnie zmagała się z losem wycho-

wując czterech synów i córkę. Jej mąż, alkoholik, porzucił ro-

dzinę. Lambert, sprawiający kłopoty nastolatek, wymagał oj-

cowskiej troski. „Taka sytuacja daje pole do popisu dla agre-

sora" - twierdził Lambert, który zidentyfikował oskarżanego 

księdza jako wielebnego Josepha P. Byrnsa, proboszcza z bro-

oklyńskiego kościoła św. Róży z Limy. „Ojciec Byrns wie-

dział, że ten chłopak może zaspokoić wiele z jego potrzeb sek-

sualnych tak długo, jak długo będzie go obłaskawiał pseudo-

czułością i prezentami, które dla dziecka oznaczały miłość ja-

kiej nigdy nie zaznał od innego mężczyzny, zwłaszcza od oj-
ca". 
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Byrns przyznał, że znał rodzinę Lambert od 1969 roku, ale 

zaprzeczył oskarżeniom. „Nie ma słowa prawdy w tej historii" 

- powiedział Byrns. Zaś biskup, który był zwierzchnikiem 

Byrnsa - Daily - poparł go w całej rozciągłości. Biskup 

stwierdził, że przyjrzał się oskarżeniom. Poparł reputację 

Byrnsa jako godnego zaufania, podsumował, ze Byrns jest 

niewinny, i zarządził zamknięcie sprawy. 

Lambert nazwał „śledztwo" oszustwem. Wątpił, czy jaki-

kolwiek śledczy z diecezji w ogóle rozmawiał z kimkolwiek z 

doradców, z jakimi konsultował się w sprawie tego molesto-

wania, albo z kimkolwiek z członków jego rodziny. „Niczego 

nie badali" - powiedział Lambert. 

Niechęć Daily'ego do energicznego śledztwa oznaczała, że 

w tym początkowym okresie kryzysu Brooklyn nie znalazł się 

wśród tych licznych diecezji w kraju, które przebadały zaku-

rzone akta personalne i przekazały władzom nazwiska księży 

oskarżanych o molestowanie seksualne. Stało się tak pomimo 

apelu prokuratora okręgowego, że jeżeli istnieją jakieś zarzu-

ty, chcemy, by przesłano je do nas". I pomimo opinii nowo 

wybranego burmistrza Nowego Jorku, Michaela Bloomberga, 

który - gdy zapytano go podczas konferencji prasowej w ratu-

szu, czy Kościół powinien przekazać informacje na temat sek-

sualnych nadużyć duchowieństwa - nie zawahał się oświad-

czyć; „Nie istnieje powód, dlaczego na podstawie wykonywa-

nego  zajęcia jakakolwiek grupa nie musiałaby przestrzegać 

prawa. I kropka". 

Daily bronił swojego sposobu rozpatrywania skarg na 

Byrnsa, ale powiedział, że żałuje tego, jak postąpił w sprawie 

Geoghana w Bostonie. Twierdził, że większość pokrzywdzo-

nych wolała zachować tajemnicę niż publicznie nagłaśniać za-

rzuty o wykorzystanie seksualne. „Sądzimy, że mamy opra-

cowanysposób działania [...] i sądzimy, że zachowywaliśmy 
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się odpowiedzialnie. I trzymamy się tego sposobu działania". 

(Kiedy biskup zaprosił ofiary, by kontaktowały się z jego per-

sonelem, Lambert odparł cierpko: „To ostatnie miejsce, gdzie 

bym się udał.) Przez cały ten czas Daily okopywał swoją po-

zycję.  Powiedział,  że  nie ujawni  nazwisk osób oskarżonych 

o nadużycia seksualne. „Niektórzy z tych ludzi już nie żyją"" - 

stwierdził. „Człowiek ma prawo zachować dobrą reputację, 
kiedy już nie żyje". 

Jednak do początku kwietnia postawa Daily'ego zaczęła się 

chwiać. Jego doradcy spotkali się z prokuratorami z Queens i 

Brooklynu, i w ciągu kilku dni Daily został oskarżony o igno-

rowanie powtarzających się ostrzeżeń na temat przyjęć z 

chłopcami po godzinach urzędowania, odbywanych przez 
pewnego księdza na początku lat 90. 

W czerwcu 2000 roku ten sam ksiądz został aresztowany 

pod zarzutem sodomii. Gazeta Newsday doniosła, że wielebny 

John McVernon powiedział, iż czterokrotnie powiadamiał Da-

ily"ego o swoim zaniepokojeniu zachowaniem księdza. „Po-

wiedziałem Daily'emu: »Na plebanii dzieją się takie rzeczy, że 

zaczynam się zastanawiać«. On wysłuchał mnie uważnie, jed-

nak po tej pierwszej wizycie nic się nie zmieniło" - stwierdził 

McYemon. Zarzuty zostały później oddalone, a zapisy tej 
sprawy utajniono. 

McVernon powiedział, że po swoim pierwszym spotkaniu z 

Dailym na początku lat 90. mówił mu o zachowaniu się księ-

dza jeszcze trzykrotnie. „Co roku mówiłem mu to samo" - 

powiedział. „Nic się nie działo". Rzecznik Daily'ego stwier-

dził, że po aresztowaniu ksiądz został administracyjnie wysła-
ny na urlop. Ten stan trwa nadal. 

Gazeta New York Times dostarczyła dalszych szczegółów 

mówiących o tym, jak niewiele uwagi Daily przykładał do 
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oskarżeń o molestowanie seksualne. Gazeta poinformowała, 

że w 1991 roku Daily wydał wielebnemu Enrique Diazowi 

Jimenezowi niezwykle pochlebną rekomendację dla wenezu-

elskiego biskupa, pomimo tego, że sprawa przeciwko Diazowi 

o sześćdziesięciokrotne molestowanie dzieci była w toku. Da-

ily napisał, że Diaz „doświadczył bardzo trudnej sytuacji" w 

Nowym Jorku, ponieważ wytoczono mu sprawę kryminalną, 

ale umniejszył rolę kłopotów księdza z molestowaniem seksu-

alnym. Rzecznik Daily'ego powiedział, że biskup słusznie do-

cenił pracę Diaza jako kapłana podczas jego oficjalnego trzy-

letniego przydziału w Nowym Jorku, i stwierdził, że nie było 

uczciwe łączenie rekomendacji z „oskarżeniami, które pojawi-

ły się w związku z jego zachowaniem całe lata później". W 

tym samym roku, po uznaniu w tej sprawie winnym molesto-

wania w trzech przypadkach, ojciec Diaz został deportowany 

do Wenezueli. Później został tam oskarżony o wykorzystanie 

seksualne osiemnastu chłopców przygotowujących się do 
Pierwszej Komunii Świętej. 

Gdy nadeszła wiosna, Daily nie mógł już dłużej zbywać 

prokuratorów. Diecezja brooklińska ogłosiła w połowie 

kwietnia, że przekaże prokuratorom nazwiska księży, oskar-

żonych o nadużycia seksualne, datujących się do dwudziestu 

lat wstecz, a także że w przyszłości będzie zgłaszać władzom 
wszelkie zarzuty. 

„Tak jak w przeszłości, będziemy współpracować z nimi 

podczas wszystkich śledztw, jakie zażyczą sobie prowadzić" - 

powiedział Daily. To był wybieg, jakiego człowiek z Belmont 

mógł się nauczyć w archidiecezji bostońskiej - umiejętność, 

którą doceniliby jego dawni współpracownicy. Kiedy The Ta-

blet, oficjalna gazeta diecezji brooklińskiej, na początku 2000 

roku wypuszczała wydanie specjalne dla uczczenia dwudzie-

stopięciolecia pełnienia przez Daily'ego funkcji biskupa, po-
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starała się o życzenia z Bostonu. Law, dawniejszy przełożony 

Daily'ego, nie szczędził życzliwych słów swemu byłemu na-

czelnemu adiutantowi. „Dumny niczym rodowity bostończyk, 

był dla mnie nieoceniony. Nie tylko znał na wylot to środowi-
sko, ale co ważniejsze, znał ludzi" - napisał Law, 

Thomas Daily nie był jedynym nowojorskim prałatem, za 

którym ciągnęła się jego dawniejsza praca w parafiach Nowej 

Anglii. 

 Kardynał Edward M. Egan, który w 2000 roku został dwu-

dziestym z kolei przełożonym archidiecezji nowojorskiej, ob-

jął to stanowisko po kardynale Johnie J. O'Connorze, zmarłym 

na raka mózgu po szesnastu latach w roli najznamienitszego 

prałata w kraju. Do chwili, gdy Egan opuścił Connecticut i 

przeniósł się do nowego domu przy Madison Avenue, stając 

się duchowym przywódcą 2,4 miliona katolików - trzeciej co 

do wielkości diecezji rzymskokatolickiej w USA - zyskał so-

bie opinię konserwatywnego biskupa, trzymającego się ściśle 

nauk Kościoła w sprawie aborcji i kontroli urodzin. 

Pochodzący z Chicago kardynał wydawał się doskonale 

nadawać do pracy w Nowym Jorku. Jako specjalista od prawa 

kanonicznego spędził dwadzieścia lat w Watykanie doradzając 

papieżowi Pawłowi VI i papieżowi Janowi Pawłowi II. Przez 

dwadzieścia lat był biskupem pomocniczym nadzorującym 

szkoły katolickie w Nowym Jorku. Podobnie jak O'Connor, 

który do Nowego Jorku przyjechał ze Scranton w stanie Pen-

sylwania, Egan zdobył większość doświadczenia w stosunko-

wo małym i niezbyt znanym terenie. „Nie czuję się jak szef - 

powiedział w wigilię swej inauguracji w katedrze św. Patry-
ka. „Ale dajcie mi trochę czasu i poczuję się nim". 

17 marca 2002 roku ciosem dla Egana było doniesienie w 

Hartford Courant, że w czasie, kiedy służył jako biskup Brid-
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geport w stanie Connecticut, pozwalał, by księża, którym po-

stawiono zarzuty molestowania dzieci, pozostawali na swoich 

miejscach latami. Jeden z tych księży sam przyznał, że kiedyś, 

aby zapobiec wytryskowi, ugryzł swoją nastoletnią ofiarę, 

uprawiając z tym chłopcem seks oralny, Egan początkowo na 

te zarzuty zareagował, milcząc jak głaz. Po kilku dniach potę-

pił postępowanie księży-pedofilów jako „coś odrażającego". 

Nakłaniał poszkodowanych do składania władzom doniesień o 

dokonanych na nich napaściach. Twierdził, że sam postępował 

właściwie. Jednak kardynał uparcie opierał się przed złoże-

niem jakiejkolwiek obietnicy, że Kościół będzie informował o 

wszelkich przypadkach niewłaściwych zachowań natury sek-
sualnej. 

Podobnie jak kardynał Law - jego kolega z Bostonu, Egan 

stawił czoła fali krytyki ze strony osób zarzucających mu, że 

poświęcał bezpieczeństwo dzieci dla dobra desperackich sta-

rań Kościoła, by uniknąć skandalu. „Egan, jeden z najwyż-

szych rangą kardynałów Ameryki, nie zadziałał stanowczo w 

sprawach z Bridgeport" - napisała w artykule wstępnym gaze-

ta Connecticut Post, „Były to przestępstwa, o których powinni 

zostać powiadomieni przedstawiciele wymiaru sprawiedliwo-

ści i prokuratura". Gazeta wzywała Egana do rezygnacji ze 

stanowiska, zaś diecezja Bridgeport w tym samym czasie roz-

poczęła przegląd akt personalnych księży, cofając się aż do 

momentu założenia diecezji, czyli prawie pół wieku wstecz. 

Zjadliwy artykuł w Hartford Courant opierał się na utajnio-

nych zapisach sądowych, transkrypcjach oświadczeń złożo-

nych na etapie przygotowań do procesu, aktach personalnych i 

wewnętrznych notkach kościelnych. W artykule przedstawio-

no Egana jako administratora preferującego politykę wolnej 

ręki, powolnego w badaniu zarzutów nadużyć i szybkiego w 

zbywaniu tych, którzy oskarżali jego księży o występki. Na 
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przykład w oświadczeniu z 1999 roku Egan zasugerował, że 

dwunastu byłych ministrantów i parafian, skarżących się, że 

padli ofiarą molestowania, mogło to wszystko wymyślić. „Za-

rzuty to zarzuty" - powiedział Egan, a nawiązując do skarg na 

księży, skonkludował: „W bardzo nielicznych przypadkach w 
ogóle ktoś cokolwiek udowodnił". 

W swoim oświadczeniu, którego treść zdobył Courant, 

Egan wypowiadał się zadziornie i niechętnie w sprawie oskar-

żeń przeciwko księżom z diecezji. Podczas pewnej wymiany 

zdań z prawnikiem, dotyczącej nadużyć seksualnych dokona-

nych przez wielebnego Laurence'a Bretta, księdza z Bridge-

port, który przyznał się do napaści na dzieci w całym kraju w 

latach 60., Egan wykazał bardzo niewiele sympatii dla ofiar 

tych ataków. W 1991 roku po sprawdzeniu historii księdza, 

Egan postanowił, że Brett - wtedy kapelan szkolny w Baltimo-

re - może pozostawać pod auspicjami diecezji Bridgeport. 
Egan powiedział, że ksiądz „wywarł na nim dobre wrażenie". 

Prawnicy zadawali pytania o to, jak Egan zajął się sprawą 

Bretta. Egan bardzo skwapliwie wykorzystywał okazję, by 
przyczepiać się do słów prawników: 

Pytanie: „[Brett] najwyraźniej przyznaje, że uprawiał seks 

oralny z tym młodym chłopcem i że faktycznie ugryzł go w 

penisa, a potem doradził chłopcu iść wyspowiadać się gdzie 
indziej?" 

Egan: „No cóż, sądzę, że niezupełnie ma pan rację. [...] 

Wydawało mi się, że dżentelmen, o którym mowa, był osiem-
nastoletnim studentem Sacred Heart University". 

Pytanie; „Czy jest pan świadom faktu, że w grudniu 1964 

roku osoba poniżej dwudziestego pierwszego roku życia była 

w stanie Connecticut nieletnia?" 
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Egan: „Moja kwestia, moje wyjaśnienie, dotyczyło sformu-
łowania »chłopiec« w odniesieniu do osiemnastolatka". 

Pytanie: „Młody - w porządku: młodociany, nieletni, czy 

tak dobrze?" 

Egan: „Dobrze". 

W ciągu kilku dni po artykule w Courant, Egan bronił swo-

jego postępowania w Connecticut, określając je jako słuszne. 

Powiedział, że rutynowo kierował księży oskarżanych o agre-

sję do otwartych ośrodków psychiatrycznych. „Jeżeli rokowa-

nia były pomyślne, ksiądz powracał do pełnienia posługi ka-

płańskiej, w niektórych przypadkach z pewnymi ogranicze-

niami, żeby zachować zdwojoną ostrożność. Jeżeli rokowania 

nie były pomyślne, nie wolno mu było sprawować dalej funk-
cji kapłańskich" - powiedział Egan. 

Tak jak Kościół wypraktykował to gdzie indziej, skutecznie 

postarano się z dala od opinii publicznej zachować zapisy do-

tyczące największego skandalu z wykorzystywaniem seksual-

nym przez kler w całej historii stanu Connecticut. Jednak kie-

dy szczegóły sprawy z Bridgeport raz wyszły na jaw, stały się 

główną lekturą parafian w odległym zaledwie o godzinę drogi 

Nowym Jorku. Dla przykładu, notatka służbowa z 1990 roku 

pokazała, że jeden z urzędników diecezji zaniepokoił się „na-

rastającą falą podobnych oskarżeń" przeciwko księdzu z 

Norwalk, który rzekomo pieścił młodych chłopców, ale Egan 

nie zawiesił ani nie zwolnił tego księdza - wielebnego Charle-

sa Carra. Pięć lat później wniesiono pozew cywilny i Egan 

wreszcie zareagował, usuwając Carra z parafii, tylko po to, by 

w 1999 roku mianować go kapelanem domu opieki w Danbu-

ry. (Carr został w końcu usunięty ze stanu kapłańskiego przez 
następcę Egana w Connecticut biskupa Williama E. Loriego). 
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Przekonanie Egana, że to do Kościoła powinna należeć de-

cyzja, które zarzuty o wykorzystywanie powinny zostać prze-

kazane władzom, nie spodobało się prokuratorowi okręgowe-
mu Robertowi M. Morgenthauowi. 

„Odpowiedzialni urzędnicy we wszystkich instytucjach re-

ligijnych, którzy posiadają informacje o wykorzystywaniu 

dzieci, powinni dopilnować, aby te informacje dotarły do wia-

domości wymiaru sprawiedliwości" - powiedział prokurator. 

„Spodziewam się, że archidiecezja nowojorska udostępni pra-

cownikom mojego biura wzgląd we wszystkie oskarżenia o 

wykorzystywanie dzieci, wliczając w to zarzuty postawione w 

przeszłości". 

Naciski na Egana wzmagały się, zmuszając go do działania. 

W ciągu kilku tygodni przekazał on Morgenthauowi listę 

przypadków dotyczących księży oskarżonych o niewłaściwe 

zachowania na tle seksualnym w ciągu ostatnich trzydziestu 

pięciu lat, a później kardynał usunął sześciu księży ze swojej 

diecezji z powodu dawniejszych zarzutów molestowania. Jed-

nak oprócz tego z Connecticut nadal nadchodziły świeże do-

niesienia o przypadkach seksualnych nadużyć księży za cza-

sów sprawowania pieczy nad diecezją przez Egana. Siedem-

dziesięcioletni kardynał - człowiek niechętny wobec prasy, 

który wykazywał niewiele ciepła cechującego jego poprzedni-

ka mającego talent do kontaktów z mediami - przez chwilę był 

zadowolony, mając świadomość, że jego słowa, wypowie-

dziane z kazalnicy, wystarczają. „Pamiętając o wojnach, terro-

ryzmie i seksualnych nadużyciach, wszyscy wiemy, że jeste-

śmy grzeszni, i że od nas wszystkich nasz Pan oczekuje uczy-

nienia pokuty" - powiedział w kazaniu w Niedzielę Palmową 

2002 roku. „Nieprawości zostały popełnione w stosunku do 

naszych dzieci przez tych, którzy zostali wybrani i wyświęce-

ni, by troszczyć się o wszystkich z całkowitym poświęceniem 
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i z najwyższym szacunkiem. Płacz dobywa się z głębi naszych 

serc, gdyż nie chcemy nigdy więcej nawet myśleć, że takie 

okropności mogą spotkać kogokolwiek z młodych ludzi, ich 

rodziców, ich najbliższych, ze strony ciała Chrystusowego, 
Jego Kościoła. Ten płacz dobywa się także z mojego serca". 

Jednak 20 kwietnia, na dzień przed wyjazdem do Rzymu 

wraz z innymi amerykańskimi kardynałami na spotkanie z pa-

pieżem Janem Pawłem II w celu omówienia kryzysu związa-

nego z molestowaniem seksualnym, Egan złożył wyraz skru-

chy zdecydowanie ostrożny. „Na przestrzeni ostatnich piętna-

stu lat, zarówno w Bridgeport jak i w Nowym Jorku, konse-

kwentnie dążyłem i działałem zgodnie z niezależnymi, najlep-

szymi dostępnymi mi poradami ze strony ekspertów w dzie-

dzinie medycyny oraz naukowców zajmujących się behawio-

rystyką" - stwierdził kardynał w liście odczytanym w całej ar-

chidiecezji. „Jasne jest, że dziś posiadamy znacznie lepsze 

zrozumienie tego problemu. Ponieważ patrząc wstecz po fak-

cie odkrywamy też, że mogły zostać popełnione błędy co do 

natychmiastowego usuwania księży i udzielania pomocy po-

szkodowanym, jest mi ogromnie przykro". Egan obiecał: 

„zrobię wszystko, co w mojej mocy, w celu zapewnienia, na 

ile tylko człowiek jest w stanie zapewnić, że takie nadużycia 

ze strony kleru nie powtórzą się nigdy więcej. Tego właśnie 

możecie oczekiwać ode mnie i od innych przywódców nasze-

go Kościoła". 

Jeszcze zanim papież Jan Paweł II wiosną 2002 roku we-

zwał amerykańskich kardynałów do Watykanu na nadzwy-

czajne spotkanie w sprawie skandalu z aktami molestowania 

dokonywanymi przez duchownych, kryzys objął całe Stany 

Zjednoczone i inne kraje świata. Co znaczące, wywołanej nim 
fali krytyki nie towarzyszyły zarzuty nagonki na katolicyzm. 
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„Poświęciliśmy sporo czasu na monitorowanie i zwalczanie 

anty-katolicyzmu wszędzie tam, gdzie pojawia się w społe-

czeństwie amerykańskim, ale zawsze mieliśmy w pogardzie 

intelektualną nieuczciwość, i gdybym spoglądał na całą tę 

sprawę z boku, musiałbym sam zostać o to oskarżony" - po-

wiedział William Donohue, przewodniczący Catholic League 

for Religious and Civil Rights (Katolickiej Ligii Praw Religij-

nych i Obywatelskich). „Nie znam ani jednego katolickiego 

księdza czy osobę świecką, którzy nie byliby oburzeni skanda-

lem z molestowaniem seksualnym, tolerancji, jaką władze ko-

ścielne okazały wobec zachowań niemożliwych do zaakcep-

towania, a także tym, w jaki sposób bawili się w chowanego z 

tymi występnymi księżmi. Nigdy nie widziałem takiego obu-

rzenia". To oburzenie, jak się wydawało, było powszechne. 

Podczas gdy urzędnicy przeglądali akta personalne i zmieniali 

politykę dotyczącą seksualnych nadużyć kleru, w każdym ko-
lejnym mieście oskarżano następnych księży. 

Najpierw nastąpiło to w Filadelfii. W lutym ta siódma co 

do wielkości archidiecezja w USA, licząca 1,4 miliona katoli-

ków, ogłosiła, że znalazła u siebie „wiarygodne dowody", iż 

od lat 50, trzydziestu pięciu księży molestowało seksualnie 

około pięćdziesięciorga dzieci. Kilku księży nadal pełniących 

posługę kapłańską zostało zwolnionych po przejrzeniu ich akt 

osobowych przez kościelnych zwierzchników. „W świetle te-

go, co wydarzyło się w Bostonie, zrobiliśmy przegląd naszych 

akt i zarzutów z przeszłości. Chcemy postępować lepiej" -

powiedziała rzeczniczka archidiecezji. W ciągu kilku dni pro-

kuratorzy zaczęli zalecać zwierzchnikom Kościoła z Filadelfii 

przekazanie im nazwisk księży, którzy napastowali dzieci. Ar-

chidiecezja wzdragała się przed tym. Zwracała uwagę, że 

wszystkie rzekome akty molestowania uległy już przedawnie-

niu i stwierdziła, że zatrzyma nazwiska dla siebie. Przed koń-

cem kwietnia prokurator okręgowy Lynne M. Abraham 
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oznajmiła, że zwołuje wielką ławę przysięgłych w celu prze-

prowadzenia śledztwa. Powiedziała, że miasto Filadelfia 

sprawdzi „wszelkie zarzuty dotyczące księży, zarówno żyją-
cych jak i zmarłych, zwolnionych lub emerytowanych". 

Kiedy na początku kwietnia w Cleveland wielebny Donald 

Rooney został wezwany przez swoich przełożonych z archi-

diecezji w celu omówienia zarzutu seksualnego wykorzystania 

młodej dziewczyny w 1980 roku, duchowny nigdy nie dotarł 

na to spotkanie. Jak poinformowały władze, czterdziesto-

ośmioletni ksiądz zamiast na spotkanie pojechał na parking 

przy sklepie drogeryjnym i tam strzelił sobie w głowę z pisto-

letu kaliber 9 mm. Rooney pozostawił liścik zawierający jedno 

zdanie. Była to informacja dla osoby, która znajdzie jego cia-
ło, jak skontaktować się z jego siostrą. 

Na Long Island, tuż na wschód od Nowego Jorku, Thomas 

J. Spota, prokurator okręgowy hrabstwa Suffolk, ogłosił w po-

łowie kwietnia, że zwołuje specjalną wielką ławę przysięgłych 

dla przyjrzenia się zarzutom napastowania. Spota zasugero-
wał, że Kościół ukrywa takie przypadki. 

W Cincinnati arcybiskup Daniel Pilarczyk stał się pierw-

szym amerykańskim prałatem, który otrzymał wezwanie do 

stawienia się w sądzie w związku z batalią o kościelne zapisy 

dotyczące skarg na molestowanie dzieci. Prokuratura wezwała 

Pilarczyka pod koniec kwietnia, ale zaoszczędzono mu ze-

znawania, kiedy Kościół ujawnił wymagane informacje. Pro-

kurator z hrabstwa Hamilton Michael K. Allen, katolik, nie 

powiedział, co zawierały informacje dostarczone przez Ko-

ściół, ale stwierdził, że utrzymuje w mocy wezwanie dla Pi-

larczyka. Jak powiedział, oznaczało to, że arcybiskup może 

stanąć przed wielką ławą przysięgłych w terminie później-
szym. 
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W stolicy kraju, Waszyngtonie, wielebny Percival D'Silva, 

duszpasterz ze znaczącego kościoła rzymskokatolickiego w 

tym mieście, spoglądając na północ, w kierunku Bostonu, po-

wiedział z kazalnicy: „Kardynał Law nie stoi ponad pra-

wem*(* „Law" (nazwisko kardynała) to homonim słowa „law" (prawo) - przyp. tłum.). 

[...] Muszę być uczciwy. [...] Powinien mieć na tyle zdrowego 

rozsądku, a nawet odwagi, żeby powiedzieć: »Rezygnuję«. On 
musi odejść". Jego słowa zostały powitane owacją na stojąco. 

W Detroit, władze kościelne potwierdziły, że w ciągu 

ostatnich czternastu lat około tuzina księży w okręgu metropo-

litalnym zostało odsuniętych od aktywnego pełnienia posługi 

kapłańskiej z powodu wiarygodnych oskarżeń o molestowanie 

seksualne nieletnich. Dwaj księża opuścili swoje parafie wio-

sną 2002 roku. W przeszłości archidiecezja była krytykowana 

za zaniedbanie przekazania oskarżonych księży w ręce proku-

ratorów. Kardynał Adam Maida poprosił zgromadzenie o wy-
baczenie. 

W Los Angeles, największej archidiecezji w Stanach Zjed-

noczonych, kardynał Roger Mahony przyznał, że czternaście 

lat wcześniej popełnił błąd przenosząc księdza oskarżonego o 

napastowanie dzieci na stanowisko kapelana szpitalnego w 

Cedars-Sinai Medical Center, bez przekazania kierownictwu 

szpitala szczegółów dotyczących postawionych mu zarzutów, 

i publicznie przeprosił dzieci napastowane przez tego księdza. 

Ogłosił politykę „zero tolerancji" w sprawach dotyczących 

nadużyć seksualnych. Żaden wiarygodnie oskarżony ksiądz 

nigdy nie powróci do pracy w parafii ani nie otrzyma żadnego 

innego stanowiska w obrębie archidiecezji, obiecał kardynał. 

Wydalił ośmiu księży oskarżonych kiedyś o nadużycia; więk-

szość z nich była już na emeryturze. 

Dla niektórych to było zbyt mało i za późno. W 1998 roku 

Mahony sam znalazł się w centrum sensacyjnego procesu o 
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seksualne wykorzystywanie przez duchownego dwóch braci 

mieszkających niedaleko przemysłowego miasta Stockton w 

Kalifornii. Rzekomo byli oni napastowani przez księdza ca-

łymi latami, dopóki nie podrośli. Bracia wygrali odszkodowa-

nie w wysokości 7,6 miliona dolarów, kiedy ława przysię-

głych usłyszała zeznanie psychiatry, że Mahony, chociaż nie 

oskarżony w sprawie, ale będący wówczas biskupem Stock-

ton, wiedział o pedofilii księdza i o tym, jakie stanowi on za-

grożenie dla dzieci. Jednak Mahony przerzucił księdza do in-

nej parafii, gdzie ten latami molestował kolejne ofiary. Pod-

czas procesu Mahony twierdził, że nie był świadom zarzutów 

wysuwanych przeciwko księdzu. Pod koniec kwietnia Mahony 

został pozwany na mocy prawa federalnego dotyczącego 

oszustw, zazwyczaj stosowanego wobec bossów świata zorga-

nizowanej przestępczości, kiedy dwie pary braci oskarżyły 
księdza z diecezji Los Angeles o napastowanie. 

Skandal przekroczył granice Stanów Zjednoczonych. 

Pod koniec marca znany polski arcybiskup podał się do 

dymisji. Arcybiskup Juliusz Paetz z Poznania został oskarżony 

o czynienie seksualnych propozycji młodym klerykom. Arcy-

biskup zaprzeczył zarzutom, ale powiedział, że rezygnuje „dla 

dobra Kościoła". Sześćdziesięciosiedmioletni Paetz studiował 

w Rzymie w dwóch prestiżowych college'ach i pracował bli-

sko z papieżami: Pawłem VI, Janem Pawłem I i Janem 

Pawłem II. Był członkiem osobistego personelu Jana Pawła II, 

zanim Ojciec Święty w 1982 roku wysłał go z powrotem do 

Polski jako biskupa Łomży. Współpracujący księża oskarżyli 

Paetza o składanie nocnych wizyt w kwaterach seminarzy-

stów, publiczne przytulanie się do kleryków i wykorzystywa-

nie podziemnego tunelu do odwiedzania ich niezapowiedzia-

nie w ich dormitoriach. „Nie każdy rozumie moją autentyczną 
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otwartość i spontaniczność wobec ludzi" - powiedział Paetz. 
„Moje słowa i gesty zostały źle zinterpretowane". 

Później, na początku kwietnia, odszedł ze stanowiska wy-

soki dostojnik w Irlandii. Brendan Comiskey, biskup Ferns na 

południowym wschodzie Irlandii, stał się pierwszym znanym 

członkiem najwyższej hierarchii Kościoła katolickiego, który 

zrezygnował dobrowolnie z powodu niewłaściwego postępo-

wania wobec księdza wykorzystującego seksualnie dzieci. 

Comiskey przez lata był krytykowany za to, jak poradził sobie 

w sprawie księdza-pedofila, wielebnego Seana Fortune`a W 

1999 roku Fortunę popełnił samobójstwo, kiedy oskarżono go 

o napastowanie chłopców, zaś rezygnacja Comiskeya nadeszła 

w przeddzień wyemitowania w Irlandii przez British Broadca-

sting Corporation dokumentalnego programu o niektórych 

ofiarach Fortune`a. „Zrobiłem, co w mojej mocy" - powiedział 

Comiskey przed swoim biurem w Wexford, odczytując 

oświadczenie, które zaszokowało naród, gdzie 90 procent spo-

śród liczącej 3,6 miliona osób populacji to katolicy. „Najwy-

raźniej nie było to wystarczające. [...] Jako biskup powinie-

nem być pomostem między zwykłymi ludźmi i księżmi peł-

niącymi posługę Chrystusową. Miałem nadzieję, że będę mógł 

przynieść pojednanie między diecezją a tymi, którzy nie do-

świadczyli napastowania. Coś takiego, jak sądzę, mogłoby być 

częścią procesu uzdrowienia. Teraz zdaję sobie sprawę, że nie 

jestem osobą, która może najlepiej osiągnąć zjednoczenie i po-

jednanie. Moje pozostawanie na tym urzędzie byłoby faktycz-
nie przeszkodą w procesie uzdrawiania". 

W Meksyku, gdzie religię katolicką wyznaje 90 milionów 

ludzi, kraju będącym drugim co do wielkości po Brazylii 

zgromadzeniem wiernych, kardynał Norberto Rivera z Mexico 

City odrzucił opinię narodowej konferencji biskupów, że 

oskarżenia o seksualne nadużycia ze strony księży powinny 
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być załatwiane jako wewnętrzna sprawa Kościoła. Biskup 

Sergio Obeso z Japala argumentował, że agresywni księża nie 

powinni być przekazywani policji, mówiąc: „Brudy najlepiej 

prać w domu". Takie stanowisko zostało ostro skrytykowane 

przez meksykańską prasę i wyszydzone przez urzędników 

meksykańskiego wymiaru sprawiedliwości, którzy porównali 

wszelkie kroki zmierzające do uciszania doniesień o naduży-

ciach do zmowy i katastrofy. Rivera zgodził się z tym. Kardy-

nał powiedział, że księża, którzy napastują dzieci, nie zasługu-

ją na szczególne traktowanie, „Powinni zostać przekazani od-

powiednim władzom, a sprawiedliwość musi zostać wymie-

rzona" - oznajmił Rivera w kazaniu emitowanym przez pań-

stwową telewizję. „Nikt nie powinien mieć immunitetu ani 
przywilejów stawiających go ponad prawem". 

W Stanach Zjednoczonych oddźwięk skandalu i zmagania 

Kościoła z jego skutkami zostały dramatycznie uwypuklone 

dzięki poufnym e-mailom kardynała Mahony'ego, które prze-

ciekły do stacji radiowej KFI z Los Angeles. Stacja udostępni-

ła ich kopie gazecie Los Angeles Times. Natychmiastowy apel 

archidiecezji do sądu o zablokowanie ich publikacji zawiódł, 

kiedy sędzia stwierdził, że konstytucja Stanów Zjednoczonych 

nie zezwala mu na wycofanie korespondencji kardynała z ła-
mów jednej z największych gazet w kraju. 

W jednym z e-maili, datowanym na 27 marca, Mahony 

niepokoił się niepowodzeniami swoich asystentów przy prze-

kazaniu policji nazwisk niektórych księży, wydalonych przez 

niego. Kardynał zasiadł do komputera, żeby ostrzec, że będzie 

wezwany do stawienia się w sądzie. Temat tego e-maila 

brzmiał: „Nasza wielka pomyłka". Wiadomość została wysła-

na o 7 rano w środowy poranek do siostry Judith Murphy, do-
radcy generalnego archidiecezji. 

Mahony, najmłodszy kardynał w USA, napisał: 
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„Siostro Judy 

Ponieważ zewsząd naciskają na nas, żeby ujawnić »nazwi-

ska«, muszę wskazać na to, co uważam za nasz największy 

błąd taktyczny w ciągu ostatnich kilku tygodni. 

O ile dobrze pamiętam, z 8 wmieszanych w to księży, 5 zo-

stało już zgłoszonych miejscowym instytucjom wymiaru 
sprawiedliwości. Czyli zostaje 3". 

W e-mailu Mahony wspomina, jak siostra Murphy sprze-

ciwiała się propozycji MahonyAego, by skonsultować się z 

policją w sprawie pozostałych trzech księży. Kardynał napisał, 

że stracił już cierpliwość i nakazał natychmiastowe działanie. 

Ton tej korespondencji podkreśla powagę sytuacji, która wte-
dy była już na ustach ludzi w całym kraju, 

„Jeżeli dzisiaj nie »skonsultujemy się« z detektywami w 

sprawie tych trzech nazwisk, mogę zagwarantować, że wcią-

gną mnie w rozprawę przed wielką ławą przysięgłych i że bę-
dę tam zmuszony do podania wszystkich nazwisk, etc. 

Jestem teraz zmuszony stwierdzić, że ta sprawa nie podlega 

dalszej dyskusji. Musi się siostra skonsultować z detektywami 
w sprawie tych trzech przypadków". 

Mahony miał powody do zmartwienia. Dwa dni wcześniej 

szef policji Los Angeles, Bernard Parks, zażądał zapoznania 

go z tymi nazwiskami. Mahony niepokoił się, że prawnicy ar-
chidiecezji nie zadziałali: 

„Nie jestem pewien, czy zdaje sobie siostra sprawę z po-

wagi sytuacji i z tego, dokąd to zmierza - nie tylko jeśli chodzi 
o media, ale także o wymiar sprawiedliwości i prawników. 

[...] Jeżeli nie podejmiemy tu natychmiastowego, energicz-

nego działania - konsekwencje [dla archidiecezji] przerosną 
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nasze wyobrażenia: oskarżenia o zmowę, ukrywanie przestęp-
ców kryminalnych, etc, etc. 

PROSZĘ uczynić to zadanie najważniejszym punktem 

swojego rozkładu dnia od samego rana! Znalazłem się w takiej 

sytuacji, że jeżeli nie będę mógł zagwarantować, iż wszyst-

kich ośmiu zostało prawidłowo zgłoszonych władzom, to sam 
zadzwonię do detektywów i zrobię to osobiście - i to dzisiaj. 

Nie ma tu miejsca na kompromisy; przegrywamy tę bitwę, 

ponieważ w pewnym sensie »ukrywamy« tych trzech. Najlep-

szy sposób to »skonsultować się« co do nich z detektywami i 
pozwolić policji zadecydować, co dalej należy zrobić. 

Dziękuję za wysłuchanie. Te naciski ze strony publicznych 

mediów nie ustaną, dopóki nie będziemy mogli ogłosić, że 

wszyscy z tych kilku księży zostali zgłoszeni odpowiednim 

władzom w ciągu ostatnich lat. 

+RMM" 

Ostatecznie archidiecezja przekazała nazwiska księży poli-

cji, a Mahony stał się wśród amerykańskich prałatów prze-

wodnim głosem nawołującym do reform. Jednak kiedy on i 

inni amerykańscy kardynałowie spotkali się w Watykanie z 

papieżem, nie odbyli tam, jak spodziewał się tego Mahony, 

poważnej debaty na temat celibatu księży. Kardynałowie nie 

potrafili się nawet zgodzić co do szczegółów polityki „zero to-

lerancji", wedle której każdy ksiądz, który wykorzystał seksu-

alnie dziecko, zostałby natychmiast wykluczony. Zamiast te-

go, książęta Kościoła skupili się na szeregu bardzo tradycyj-

nych zagadnień: księża i biskupi powinni być świętsi. Pro-

boszczowie powinni upominać ludzi, którzy szerzą niezgodę. 
Seminaria powinny uważniej prześwietlać kandydatów. 
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Na koniec, wszystko, co udało się kardynałom uzyskać, to 

jedynie potwierdzenie roli biskupów, zapisane w liście do 

księży: „Żałujemy, że episkopat nie był w stanie uchronić Ko-
ścioła przed tym skandalem". 

Kiedy zbliżało się lato, skandal ten nabrał bardziej agre-

sywnego charakteru, a w jednym przypadku nawet doprowa-
dził do zabójstwa. 

W jednym tygodniu w połowie maja, w Baltimore mężczy-

zna zastrzelił katolickiego księdza, który wedle jego słów wy-

korzystał go seksualnie dziesięć lat wcześniej. Wtedy po raz 

pierwszy od chwili wybuchu skandalu w styczniu rzekoma 

ofiara odpowiedziała taką przemocą. Kilka dni później, ksiądz 

z Bridgeport w stanie Connecticut popełnił samobójstwo w St. 

Luke Institute (Instytucie św. Łukasza), katolickim szpitalu 

psychiatrycznym w Silver Spring w Marylandzie. Znaleziono 

go powieszonego, siedemnaście dni po usunięciu go z jego pa-

rafii, w której kilku mężczyzn oskarżyło go o molestowanie 

ich dwadzieścia lat wcześniej. 
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6   Upadek poważania 

Kiedy Daniel F. Conley dorastał w części Bostonu zwanej 

Hyde Park, nie było niczym niezwykłym, że niektóre zakonni-

ce wymierzały niesfornym dzieciakom klapsy. A kiedy tak się 

działo, dzieci nie mówiły o tym w domu, bo bały się, że rodzi-

ce też złoją im pupy. Uważano powszechnie, że skoro klapsa 
dała ci zakonnica, to na niego zasłużyłeś. 

To były inne czasy. Jeżeli policjant zatrzymywał jadący 

zygzakiem samochód i widział za kierownicą mężczyznę w 

koloratce, z reguły sam odwoził go do domu albo puszczał 
wolno z ostrzeżeniem: „Proszę uważać, ojcze". 

Ale tak było kiedyś. W marcu 2002 roku Dan Conley, pro-

kurator okręgowy hrabstwa Suffolk w stanie Massachusetts, 

otworzył teczkę leżącą na swoim biurku i zobaczył, że celem 

śledztwa kryminalnego spowodowanego zarzutami o mole-

stowanie seksualne jest monsignor Frederick J. Ryan - jego 

nauczyciel religii z Catholic Memorial High School około 
trzydzieści lat wcześniej. 

Conley, prokurator naczelny Bostonu, jest gorliwym kato-

likiem. To, co dzieje się z jego Kościołem, rani go boleśnie. 

Jednak w przeciwieństwie do niektórych urzędników wymiaru 

sprawiedliwości z poprzednich generacji, udających ślepotę 

wobec przestępstw i nadużyć popełnianych w obrębie Kościo-

ła, reakcja Conleya na akta, które miał przed sobą, była bar-

dziej stanowcza. Chwycił słuchawkę i zatelefonował do kole-

żanki, Marthy Coakley, prokurator okręgowej z sąsiedniego 

hrabstwa Middlesex, i zapytał ją, jak poradzić sobie z tą spra-

wą, aby uniknąć wszelkich przejawów konfliktu interesów. 

Biorąc pod uwagę dominującą rolę irlandzkich katolików w 

środowisku osób związanych z wymiarem sprawiedliwości 

stanu Massachusetts, nie dziwi fakt, że nie panowała w nim 
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wielka gotowość do stawiania księży w stan oskarżenia za co-

kolwiek, w tym za molestowanie seksualne dzieci. Aż do nie-

dawna na plakietkach większości bostońskich policjantów 

można było przeczytać nazwiska przywodzące na myśl mapę 

Irlandii. Nawet kiedy poprzednik Conleya, Ralph G. Martin II, 

w 1992 roku jako pierwszy Afroamerykanin obejmował sta-

nowisko prokuratora okręgowego w okręgu bostońskim, 

odziedziczył po swoim poprzedniku listę nazwisk współpracu-

jących prawników przypominającą książkę telefoniczną Du-
blina. 

Tak samo było zresztą w świecie polityki, gdzie nazwiska 

przeważające wśród członków rady miasta i władz stanowych, 

a także wśród reprezentantów miasta i stanu w Waszyngtonie, 

to Curley, McCormack, O'Neill, Flynn, i najbardziej znane z 

nich - Kennedy. Kiedy John F. Kennedy został pierwszym ka-

tolikiem wybranym na fotel prezydenta Stanów Zjednoczo-

nych, jedną z pierwszych osób, jakie zaprosił na swoją inaugu-

rację, był bostoński kardynał Richard J. Cushing. Trzy lata 

później Cushing poleciał z Bostonu do Waszyngtonu, żeby 

przewodzić ceremonii pogrzebowej zamordowanego prezy-

denta. 

Poważanie, jakie politycy, policja i prokuratorzy okazywali 

Kościołowi katolickiemu (do którego należała większość z 

nich) było odzwierciedleniem czci okazywanej przez ogół 

społeczeństwa. Jednak zasięg seksualnych nadużyć, który wy-

szedł na jaw po sprawie Geoghana, a szczególnie wysiłki Ko-

ścioła w celu kupowania milczenia ofiar, wstrząsnęły do głębi 

nawet najbardziej zagorzałymi katolikami w kręgach wymiaru 

sprawiedliwości i polityki. Kultura czci dla Kościoła, na której 

ugruntowanie się potrzeba było ponad stulecia, sczezła w cią-

gu paru tygodni. W innych rejonach Stanów Zjednoczonych 

nastąpiły podobne zmiany w sposobie, w jaki władze świeckie 



 

174 
 

spoglądały na dostojników Kościoła. Na Long Island, w Cin-

cinnati i w Filadelfii prokuratorzy okręgowi zwoływali ławy 

przysięgłych dla zbadania roli, jaką wysocy urzędnicy Kościo-
ła mogli odgrywać w tym skandalu. 

Wielu zwyczajnych ludzi stwierdziło, że nowatorska gorli-

wość niektórych prokuratorów do zapewnienia większej kon-

troli prawa nad poczynaniami Kościoła nadal była nacecho-

wana nabożną czcią, jako że większość wciąż wydawała się 

niezbyt chętna do stawiania księży i biskupów przed ławą 

przysięgłych i pociągania ich do odpowiedzialności w spra-

wach kryminalnych pod zarzutem ochraniania ludzi molestu-

jących dzieci. Jednak przeważająca część prokuratorów wyja-
śniała, że po prostu brak im na to odpowiednich przepisów. 

Zmiana nastawienia wobec Kościoła ze strony władz 

świeckich objęła całe Stany Zjednoczone, ale najbardziej dra-

matycznie przebiegała w Bostonie. Dzieci, wnuki i prawnuki 

imigrantów, którym nigdy nie powstałoby w głowie stawianie 

jakichkolwiek zarzutów osobie duchownej, teraz żądały od 

przywódców swojego Kościoła nie tylko odpowiedzi, lecz 

także wzięcia na siebie odpowiedzialności. Nawet kiedy kar-

dynał Law walczył o zachowanie swojego przemożnego 

wpływu w obrębie Kościoła, ugruntowywały się zewnętrze si-

ły skierowane przeciwko niemu i innym kościelnym dostojni-

kom, którzy nigdy wcześniej nie musieli się martwić takimi 

naciskami. Pierwsza Poprawka [do Konstytucji Stanów Zjed-

noczonych], gwarantująca rozdzielenie Kościoła i państwa, 

służyła zawsze jako środek odstraszający wobec władz świec-

kich, wtykających nos zbyt głęboko w sprawy Kościoła. Miej-

scowy zwyczaj narzucał przedstawicielom świeckiej władzy 

jeszcze dalej idące tabu, wstrzymując ich przed decydowa-

niem w sprawach dotyczących Kościoła. Kardynał Law miał 

słuszność mówiąc, że ukrywając seksualne nadużycia księży 
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przed opinią publiczną nie posunął się ani odrobinę dalej, niż 

jego poprzednicy. Jednak to nie pomogło mu już jako tarcza 

chroniąca go przed prokuraturami i politykami, których gniew 

na postępowanie Kościoła narastał w miarę tego, jak podupa-
dała odczuwana przez nich cześć. 

„Pamiętam, jak czytałem pierwsze doniesienia w prasie i 

po prostu się wściekłem" - wspominał prokurator generalny 

stanu Massachusetts Thomas F. Reilly, przełożony całej sta-

nowej prokuratury. „Nagle zorientowałem się, że krzyczę w 
głos: »Mój Boże, to dotyczy dzieci!«" 

Rodzice prokuratora Reilly'ego pochodzili z Irlandii i byli 

bardzo silnie związani z Kościołem. Podobnie jak wielu imi-

grantów, którzy osiedlili się w Springfield, trzecim co do 

wielkości mieście stanu Massachusetts, odległym o sto mil od 

Bostonu, matka Reilly'ego wywodziła się z Dingle -

malowniczego portowego miasteczka w hrabstwie Kerry. Jego 

ojciec zaś, pracujący dla Departamentu Robót Publicznych 

miasta Springfield, dorastał w małej wiosce w hrabstwie May-

o, w której najważniejszą personą był właśnie ksiądz. Rodzice 

Reilly`ego odcisnęli silne religijne piętno na jego trzech bra-

ciach i dwóch siostrach. Nawet będąc nastolatkiem, Reilly 

musiał wracać do domu o siódmej wieczorem. „Klękaliśmy i 

odmawialiśmy różaniec, całą rodziną, każdego wieczora" -
wspominał prokurator generalny. 

Reilly powiedział, że jego doświadczenia zarówno z za-

konnicami, które go uczyły, jak i z księżmi, którzy wspierali 

go radą, były wyłącznie pozytywne. Siostry od św. Józefa, je-

go nauczycielki w liceum katedralnym, wierzyły w niego bar-

dziej niż on sam wierzył w siebie. Matka Reilly'ego i ksiądz z 

parafii wspólnie postarali się umieścić młodzieńca na Uniwer-
sytecie św. Franciszka Ksawerego w Nowej Szkocji. 
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Kiedy jako młody prokurator Reilly stanął przed koniecz-

nością postawienia zarzutów księdzu z przedmieścia Bostonu, 

który wykorzystał seksualnie dziecko, postrzegał ten przypa-

dek jako aberrację. „O ile sobie przypominam, myślałem o 

tym w takim kontekście, że jeżeli weźmie się pod uwagę 

wszystkie sektory społeczeństwa, tu i tam natrafi się na kogoś, 

kto wplątany jest w tego typu zachowania" - powiedział. Kie-

dy w 1992 roku skala występków popełnionych przez Jamesa 

Portera wyszła na jaw, Reilly stwierdził, że był tym zszoko-

wany, ale „dał Kościołowi kredyt zaufania. Kardynał Law 

powiedział, że stworzył nową politykę postępowania w tej 

kwestii, zatem zarzuty, takie jak te, będą rozpatrywane z całą 

surowością. Wtedy mu wierzyłem. Nie miałem powodu, żeby 
mu nie wierzyć". 

Martha Coakley, następczyni Reilly'ego na stanowisku 

prokuratora okręgowego w hrabstwie Middlesex po obraniu 

go prokuratorem generalnym, nie miała aż takich inklinacji do 

przyznawania Kościołowi kredytu zaufania. Od najmłodszych 

lat dostrzegała tendencje do stronniczości w obrębie Kościoła, 

zwłaszcza w traktowaniu tej części wiernych, która była płci 

żeńskiej. Już jako dziecko zauważyła, że kobiety nie stoją przy 

ołtarzu. W katolickiej szkole, do której chodziła, nie było za-
jęć sportowych dla dziewcząt. 

Prokurator Coakley dorastała w North Adams, starym mia-

steczku przemysłowym, któr na mapie można było znaleźć 

wciśnięte w północno-zachodni narożnik stanu Massachusetts. 

W North Adams granice parafii pokrywały się z granicami 

grup etnicznych: parafia św. Józefa była irlandzka,  Matki Bo-

skiej - francuska, a św. Antoniego - włoska. Pani Coakley 

chodziła na msze do kościoła św. Józefa i uczyła się w szkole 

św. Józefa, jej ojciec codziennie przystępował do komunii św. 

i przewodził miejscowemu Towarzystwu św. Wincentego de 



 

177 
 

Paul, wspomagającemu ubogich. Jej dwie siostry chodziły do 

katolickich college'ów. Ona sama śpiewała w chórze. „Ogól-

nie rzecz biorąc, mam sympatyczne wspomnienia z czasów 

dorastania w cieniu Kościoła" - powiedziała prokurator Co-
akley 

Myśl, że księża molestują seksualnie dzieci, nawet nie 

przyszła jej do głowy aż do lat 90., kiedy była już po trzydzie-

stce. Wtedy właśnie, na początku lat 90., pani Coakley była 

już prokuratorem i została przeniesiona, „mimo zapierania się 

rękami i nogami", do grupy zajmującej się przypadkami wy-
korzystywania seksualnego dzieci. 

Prokurator Coakley powiedziała, że niedowierzanie, z ja-

kim opinia publiczna powitała dowody świadczące o tym, że 

Kościół w gronie duchownych posiada sporą liczbę seksual-

nych agresorów, wynika ze społecznej niewiedzy na temat 

molestowania seksualnego. „Ludzie spodziewają się, że do ja-

kiś śliniący się facet, rozglądający się podejrzliwie i owinięty 

płaszczem. Ale kiedy zaczęłam zajmować się takimi sprawa-

mi, stało się dla mnie jasne, że większość napastników to 

opiekunowie, osoby darzone szacunkiem, które wykorzystują 

ten szacunek jako przykrywkę dla dokonywania swoich wy-

stępków. Księży otaczała aura, która ich chroniła, i ta ochrona 

rozciągała się także na tych, którzy dopuszczali się molesto-

wania. Także sposób życia tych mężczyzn, niesłychanie odci-

nających ich od świata, przyczynia się do powstawania pro-

blemu. Mamy tu do czynienia z samotnymi mężczyznami, 

przenoszonymi z parafii do parafii, bez własnej rodziny. To 
recepta na mieszankę wybuchową". 

Podobnie jak Reilly, prokurator Coakley z początku czuła 

się zachęcona reakcją kardynała Lawa w sprawie Portera, i w 

1993 roku - kiedy sprawa przyciągnęła uwagę całego kraju -

zaczęła przygotowania do swojego pierwszego dużego proce-
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su o molestowanie seksualne. Dotyczył on księdza nazwi-

skiem Paul Manning, a sprawa była bardzo pogmatwana. Rze-

koma ofiara, jedenastoletni portorykański chłopiec, który sła-

bo mówił po angielsku i którego matka była ogromnie wierzą-

ca, odwołał swoje wcześniejsze zarzuty i nie chciał zeznawać 

przeciwko Manningowi. Jednak zgłosił się inny ksiądz, wie-

lebny Paul Sughrue, a to, co miał do powiedzenia, okazało się 

równie niepokojące, jak i obciążające, Sughrue oznajmił, że 

którejś nocy wrócił na plebanię przy kościele św. Karola w 

Woburn, nieco na północ od Bostonu, i usłyszał „pięć wyraź-

nych okrzyków" dziecka. „Były przerażające" - zeznał później 

Sughrue. „To były krzyki przepełnione bólem. Przyciągnęły 
moją uwagę". 

Sughrue powiedział, że poszedł na górę i będąc na półpię-

trze mógł zajrzeć do gabinetu Manninga znajdującego na dru-

gim piętrze. Zobaczył tam dwie pary nagich i splecionych ze 

sobą nóg. Chłopiec siedział na Manningu, poruszając się ryt-

micznie w górę i w dół. Sughrue powiedział, że był poruszony 

tym, co zobaczył, ale też odczuwał sprzeczne reakcje wobec 

tego, co powinien zrobić. Ostatecznie skontaktował się z kan-

celarią, której urzędnicy zwlekali miesiąc, zanim zwrócili się 
do policji w sprawie zarzutów. 

Ponieważ ofiara odmówiła zeznań, prokurator Coakley 

wiedziała, że trudno będzie wygrać tę sprawę. Ale zeznanie 

księdza Sughrue'go było niepodważalne i przynajmniej na te-

renie Bostonu bezprecedensowe - ksiądz wyłamał się z szere-
gu, żeby wskazać palcem innego księdza. 

Jednak to nie tylko niechętną ofiarę musiała przekonywać 

prokurator Coakley. Parafianie Manninga stanęli za nim mu-

rem. Codziennie całymi tuzinami przychodzili na salę roz-

praw. Mówili, że okazują w ten sposób wiarę w swego księ-

dza. Prokurator Cokaley stwierdziła, że mają onieśmielający 
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wpływ na ławę przysięgłych, tak samo jak ofiara została onie-
śmielona do tego stopnia, że odwołała zeznania. 

Parafianie wydawali się mniej zmartwieni samą treścią po-

stawionych zarzutów, niż faktem, że wysunął je Sughrue. Pro-

kurator Coakley powiedziała, że obrona była klasycznym 

przykładem wykorzystania kultury, instynktownie otaczającej 

czcią Kościół jako całość, a księży w szczególności. Pewien 

agent FBI zeznawał na korzyść Manninga, jako świadek opi-

sujący jego charakter. Prawniczka Manninga, Eileen Do-

noghue, burmistrz Lowell, starego przemysłowego miasteczka 

na północ od Bostonu, przedstawiła go jako ciężko pracujące-

go, troskliwego kapłana, którego płynny hiszpański sprawił, 

że był szczególnie kochany przez hiszpańskojęzyczną ludność. 

Donoghue powiedziała, że Manning wziął chłopca pod swoje 

skrzydła. Stwierdziła, że między chłopcem a księdzem nie do-

szło do kontaktów seksualnych, ale że była to „zabawa w ko-

nia". Jako że wydawało się dziwne, że pięćdziesięciotrzyletni 

ksiądz sprowadza jedenastoletniego chłopca do swojego gabi-

netu na piętrze w środku nocy, Donoghue wyjaśniała, iż chło-

piec spędzał dużo czasu na plebanii „ponieważ jego rodzina 

jest biedna". 

Po trzech dniach debatowania po piętnaście godzin, ława 

przysięgłych uwolniła Manninga od zarzutów, wyjaśniając, że 

prokuratura nie przekonała ich o jego winie ponad wszelką 

wątpliwość. Pomimo uniewinnienia, archidiecezja usunęła go 

z pracy w parafii. Chociaż pani Coakley była sfrustrowana 

niewzruszoną lojalnością, jaką okazali Manningowi parafia-

nie, zachęciła ją współpraca ze strony archidiecezji i decyzja o 

podjęciu kroków trwale pozbawiających księdza kontaktu z 

dziećmi. Sughrue został później mianowany proboszczem in-
nej parafii. 
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Działania prokurator Coakley nie przysporzyły jej poli-

tycznych zwolenników, Manning oskarżył ją o szukanie roz-

głosu dzięki jego procesowi. Ludzie oskarżyli ją o brak sza-

cunku dla Kościoła. Żurnalista z Lowell Sun ostro ją skryty-

kował, zaś w kręgu bliższym jej prywatnemu życiu, matka 

jednej z jej najlepszych przyjaciółek uznała za oburzający 

fakt, że oskarżała w procesie przeciwko księdzu. „W opinii 

wielu ludzi oni są ciągle nietykalni" - powiedziała prokurator 
Coakley. 

Ale nastawienie Coakley zaczęło się zmieniać w miarę pię-

trzenia się kolejnych spraw. W 1994 roku wielebny John Han-

lon został skazany za gwałcenie ministrantów w Hingham, na 

południe od Bostonu. Nie skruszony Hanlon otrzymał potrój-
ny wyrok dożywocia. 

 Prokurator Coakley powiedziała, że jej nastawienie uległo 

dramatycznej zmianie w ciągu ośmiu lat od chwili nieudanego 

oskarżania w procesie Manninga. „Nie ma mowy, żeby dzisiaj 

dać się do tego stopnia onieśmielić, jak to miało miejsce w 

tamtej sprawie" - stwierdziła. „Myślę też, że dzisiejsze ławy 
przysięgłych są bardziej skłonne do orzekania winy". 

Sędziowie także są bardziej skłonni do wymierzania do-

tkliwych kar. Kiedy w lutym 2002 roku ława przysięgłych 

hrabstwa Middlesex skazała Geoghana za ściskanie poślad-

ków dziesięcioletniego chłopca na publicznej pływalni, to 

oskarżenie o gorszące zachowanie było jednym z najmniej 

bulwersujących aktów molestowania, jakich dopuszczał się na 

przestrzeni wielu lat. Jednak sędzina Sandra Hamlin zaskoczy-

ła niektórych obserwatorów procesowych zasądzając wyrok 

dziesięciu lat maksymalny z możliwych. Sędzina Hamlin po-

wiedziała, że postąpiła tak, ponieważ uważała, że Geoghan 
zawsze będzie stanowił zagrożenie dla dzieci. 
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W 1984 roku, kiedy sędzia Walter Steele skazywał wieleb-

nego Eugene'a M. O'Sullivana, pierwszego księdza w stanie 

Massachusetts skazanego za nadużycia seksualne, maksymal-

ny wyrok zasądzony dla Geoghana przez sędzinę Hamlin był 

jeszcze pieśnią odległej przyszłości. Prokurator, George Mur-

phy, zażądał trzech do pięciu lat, kiedy O'Sullivan przyznał 

się, że zgwałcił analnie trzynastoletniego ministranta. Sędzia 

Steele dał księdzu wyrok w zawieszeniu z zastrzeżeniem, że 

nie będzie mu wolno pracować z dziećmi. Archidiecezja bo-

stońska zignorowała decyzję sędziego i rok później kardynał 

Law przeniósł O'Sullivana do nowej diecezji w stanie New 

Jersey, gdzie ksiądz pracował w czterech parafiach przez na-
stępne siedemnaście lat 

Nawet w 1991 roku, kiedy prokuratura w zachodniej części 

Massachusetts starała się o uzyskanie nakazu przeszukania 

domu wielebnego Richarda Lavigne'a, seryjnie napastującego 

dzieci, a który później sam przyznał się do molestowania 

trzech chłopców, sędzia odmówił wydania takiego nakazu, 

twierdząc, że byłoby oburzające, gdyby policja przeszukiwała 

dom księdza. Pomimo popełnienia całej litanii występków 

znacznie gorszych niż to, za co skazano Geoghana, w 1992 

roku Lavigne otrzymał tylko dziesięć lat w zawieszeniu, „Są-

dzę, że dzisiaj otrzymałby znacznie wyższy wyrok" - powie-
dział David Angier, oskarżyciel w sprawie Lavigne'a. 

Sędziowie, z których wielu to katolicy, mieli swój udział w 

utrzymywaniu w tajemnicy przed opinią publiczną rozmiarów 

zjawiska molestowania. Na przykład w latach 1992-1996 gru-

pa sędziów pracujących w Bostonie postanowiła skonfiskować 

wszystkie zapisy z pięciu procesów dotyczących trzech księży 

napastujących dzieci, tłumacząc to tym, że - jak to ujął jeden z 

sędziów - „szczegóły kontrowersyjnej sprawy" nie powinny 

zostać upublicznione. W jednym przypadku sędzia skonfisko-
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wał wszystkie zapisy nawet mimo tego, że poszkodowany 

oświadczył, iż życzy sobie, aby tylko jego personalia zostały 

zachowane w tajemnicy. Jednak na grubo przed tym Kościół 

zdał sobie sprawę, że w skali kraju to szczególne traktowanie 

jest zagrożone: w 1985 roku poufny raport na temat seksual-

nych nadużyć popełnianych przez księży ostrzegał: „Poleganie 

na rzymskokatolickich sędziach i prokuratorach osłaniających 

diecezję i duchowieństwo, jakim cieszyliśmy się w dawniej, 
TO JUŻ PRZESZŁOŚĆ". 

W styczniu 2002 roku słowa przestrogi zawarte w tym ra-

porcie stały się ciałem, w osobie sędziny sądu najwyższego 

hrabstwa Suffolk Constance M. Sweeney. Sędzina ta usłyszała 

we wrześniu 2001 roku argumenty gazety Globe dążącej do 

zniesienia zakazu, chroniącego przed opinią publiczną 

wszystkie obciążające zapisy spraw przeciwko Geoghanowi. 

Prawnicy kościelni byli pewni, że Sweeney nie zgodzi się na 
upublicznienie tych zapisów. 

Pięćdziesięciopięcioletnia sędzina Sweeney miała za sobą 

szesnaście lat przewodniczenia rozprawom - tyle samo lat w 

młodości spędziła w katolickich szkołach. Po ukończeniu ka-

tolickiej szkoły podstawowej i średniej w rodzinnym 

Springfield, Sweeney rozpoczęła naukę w Newton College of 

the Sacred Heart (Najświętszego Serca Pana Jezusa). Jednak w 

listopadzie 2001 roku pani Sweeney uznała, że prawo opinii 

publicznej do poznania prawdy góruje nad prawem Kościoła 

do zatrzymania tych dokumentów w tajemnicy. Prawnicy kar-

dynała zaskoczeni tym wyrokiem, odwołali się od jej decyzji. 
Została jednak podtrzymana. 

Kiedy zbliżał się termin zdjęcia klauzuli tajności z doku-

mentów, prawnicy pracowali gorączkowo, by zawrzeć ugody 

w sprawach, w których wniesiono pozwy. Wierzyli, że ugody 

pozwolą zlikwidować potrzebę upubliczniania dokumentów. 
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Jednak w swoim wystąpieniu w styczniu 2002 roku sędzina 

Sweeney jasno dała prawnikom kardynała do zrozumienia, że 

zdecydowana jest doprowadzić swoje postanowienia do koń-

ca. Opinia publiczna, jak powiedziała sędzina, ma prawo uj-

rzeć te dokumenty. Tydzień później blisko dziesięć tysięcy 
stron dokumentacji zostało ujawnionych. 

Prokurator Coakley czuje się zachęcona do działania ogól-

ną zmianą nastawienia, ale jest też ostrożna. „Oczywiście, sza-

la może się przechylić za daleko także i w drugą stronę" -

powiedziała. „Najpierw panowało takie nastawienie, że żaden 

ksiądz nie mógłby czegoś takiego zrobić. Potem było takie, że 

owszem, niektórzy może by mogli, ale nie mój proboszcz. Ist-

nieje zagrożenie, że cynizm stanie się tak powszechny, że wie-

lu ludzi założy, że wszyscy księża są tacy, a to również nie-

słuszne. Moje odczucia wobec księży są takie jak moje odczu-

cia wobec policjantów. Większość jest dobrych. Ale jeżeli tra-

fią się źli, będę ich ścigać. I tych paru złych sprawia, że wszy-
scy inni są widziani w złym świetle". 

Chociaż wiele osób daje prokuraturze przyzwolenie na sta-

nowcze postępowanie wobec Kościoła, wielu innych nie ro-

zumie, dlaczego przywódcy, tacy jak kardynał Law, nie zostali 

pociągnięci do odpowiedzialności za współudział w przestęp-

stwach pedofilów, takich jak Geoghan, zwłaszcza, że Law 

umożliwiał Geoghanowi i innym molestowanie dzieci, mimo 
iż został uprzedzony o ich seksualnym pociągu do nieletnich. 

Niektórzy liczący się analitycy prawa, w tym m.in. Joseph 

di Genova, były prokurator z Waszyngtonu, twierdzili, że ka-

toliccy prokuratorzy w Bostonie i okolicach nadal są nazbyt 

przesiąknięci nabożną czcią wobec Kościoła, żeby stawiać za-

rzuty w sprawach kryminalnych tym, którzy umożliwiali agre-

sywnym księżom napastowanie dzieci. Wielu prokuratorów 

wzdraga się przed takim posądzeniem. „To bzdura, i oburzają-
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ce jest mówienie w taki sposób o mnie i moich kolegach" - 

powiedziała prokurator Coakley, „Gdybyśmy mieli na to 

przepisy, oskarżylibyśmy każdego, także kardynała. Ale prze-

pisy nie istnieją. Szukaliśmy. Prawo cywilne przewiduje za-

dośćuczynienie za zaniedbania przy nadzorowaniu. Ale w 

Masschusetts brak przepisów prawa kryminalnego w tym 

względzie". Były też inne przeszkody. „Proszę pamiętać, że te 

osoby nie zgłosiły się do wymiaru sprawiedliwości, ani nie 

zrobili tego ich prawnicy. Woleli oni załatwiać te sprawy na 

drodze cywilnej i zawierać poufne ugody. Sądzę, że na tym 

etapie prawnicy powodów ponoszą pewną odpowiedzialność, 
ale te osoby wybrały taką drogę". 

Prokurator Reilly także wskazywał, że przepisy dotyczące 

współsprawstwa i spisku nie wydają się przystawać do kardy-

nała i innych dostojników Kościoła, jako że nie podzielali oni 

przestępczych intencji sprawców. Jednak Reilly nie wykluczył 

wniesienia zarzutów przeciwko Lawowi i innym wysokim 

urzędnikom Kościoła, a także powiedział, że jego biuro starało 

się określić, czy szeroko pojęte cywilne prawo stanowe ma tu 

zastosowanie. I chociaż niektórzy prawnicy wnieśli pozwy w 

sprawach cywilnych, powołując się na stanowe prawo o oszu-

stwach, żaden z nich nie odniósł sukcesu. Inni nakłaniali pro-

kuratorów federalnych do skorzystania z przepisów dotyczą-

cych oszustw w celu postawienia zarzutów tym, którzy prze-

rzucali niebezpiecznych księży z miejsca na miejsce, jednak 
biura prokuratorów nie podjęły tego tematu. 

Niektórzy, jak di Genova, oskarżają prokuratorów o opie-

szałość i pociąganie dostojników do odpowiedzialności tylko 

wtedy, kiedy opinia publiczna wyraźnie popiera takie kroki. 

Jeszcze inni, w tym Stephen Gillers, profesor etyki prawa na 

nowojorskim uniwersytecie, stwierdzili, że prokurator Co-

akley poszła na kompromis podejmując jako wolontariuszka 
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pracę w zorganizowanej przez kardynała Lawa Komisji do 

spraw Ochrony Dzieci, którą ten utworzył jako odpowiedź na 

zaistniały skandal. „W tej sytuacji nie powinna doradzać ko-

ścielnej hierarchii, jednocześnie przeprowadzając śledztwa w 

sprawach dotyczących członków kleru, wśród których może 

się znaleźć ta kościelna hierarchia, a te dwie role nie idą ze 

sobą w parze" - powiedział Gillers. jednak w maju 2002 roku, 

po postawieniu w stan oskarżenia przez biuro prokurator Co-

akley wielebnego Faula Shanleya, aresztowaniu go w San 

Diego i ekstradycji celem postawienia przed sądem w stanie 

Massachusetts, prokurator Coakley zrezygnowała z pracy w 
komisji kardynała. 

Prokurator Coakley jest bardzo powściągliwa wobec pro-

ponowanego przepisu, który ułatwiłby stawianie zarzutów 

kryminalnych osobie, świadomie przenoszącej kogoś dokonu-

jącego seksualnych nadużyć do pracy dającej mu łatwy dostęp 

do dzieci. „Jestem bardzo konserwatywna, jeśli chodzi o two-

rzenie nowych przepisów w okresie emocjonalnego napięcia, 

jakie panuje obecnie" - powiedziała. Coakley uważa, że na-

stawienie zmieniło się tak dramatycznie, a interesy Kościoła 

są na tyle zagrożone sposobem utajniania sprawy, jaki przyjął 

w celu ukrywania seksualnych nadużyć, że jest po prostu nie-

możliwe, żeby taka sytuacja mogła się powtórzyć. „Nie mo-

żemy pozwolić Kościołowi wybierać, na kogo złożyć raport, a 

na kogo nie. Mamy zamiar przestrzegać obowiązkowego skła-

dania doniesień przez Kościół, i dlatego nie sądzę, żebyśmy 
zobaczyli kolejne pokolenie poszkodowanych". 

Kevin Burke, prokurator okręgowy w hrabstwie Essex w 

stanie Massachusetts, obejmującym jego zachodnie wybrzeże, 

także odegrał kluczową rolę w zmuszeniu archidiecezji bo-

stońskiej do bardziej poważnego potraktowania problemu sek-

sualnych nadużyć popełnianych przez księży. I podobnie jak 
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wielu innych prokuratorów, toczących spór z kardynałem, 

Burke wychował się w domu o silnych tradycjach katolickich. 

Dorastał w Malden, robotniczym mieście na północ od Bosto-

nu, potem jako dziesięciolatek przeniósł się do Beverly na 

północnym wybrzeżu, jego dziadkowie byli irlandzkimi imi-
grantami, a babcia codziennie przyjmowała komunię świętą. 

„Mój dziadek należał do IRA i był antyklerykałem, ponie-

waż Kościół opowiadał się przeciwko buntownikom, tak więc 

chociaż pochodziłem z bardzo typowej irlandzkiej rodziny ka-

tolickiej, gdzie Kościołowi i księżom okazywano ogromny 

szacunek, antyklerykalizm mojego dziadka był czymś, z czego 

dorastając także zdawałem sobie sprawę" -powiedział Burke. 

Dla przykładu, dziadek zabrał jednego z wujów Burke'a z pa-

rafialnej szkoły, po tym jak zakonnica dała chłopcu lanie pa-

skiem. „Tak się wtedy nie postępowało, żeby otwarcie rzucać 

wyzwanie autorytetowi Kościoła. Zakonnice mogły spuszczać 

dzieciom lanie, jeśli tylko chciały, i przytłaczająca większość 

katolików nie śmiała się temu sprzeciwiać, ale mój dziadek to 
zrobił" - mówił Burke. 

Ojciec Burke'a pilnował, żeby w czasie Wielkiego Postu 

jego dzieci codziennie uczestniczyły we mszy świętej. Będąc 

dzieckiem, Burkę spoglądał na księży „jako na ludzi innych 

od całej reszty, kogoś wyjątkowego, świętych ludzi zasługują-

cych na nasz szacunek. Ale kiedy dorastamy, zdajemy sobie 

sprawę, że księża posiadają wszystkie ograniczenia zwykłych 

ludzi. Nie potrafię powiedzieć, kiedy dokładnie to mnie ude-

rzyło, ale w pewnym momencie jako dziecko zdałem sobie 

sprawę, że istnieją księża nieżyczliwi, którzy poniżali inne 
dzieci, i to mnie odmieniło". 

Burke wspomina też, jak drażniła go rosnąca świadomość 

nierówności. „Wszystkie zakonnice, jakie znałem, były biedne 

jak myszy kościelne. A księży widywałem rozbijających się 
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po okolicy cadillacami. Pamiętam, jak czytałem o tym, że za-

konnice nie mają pełnego ubezpieczenia zdrowotnego i byłem 

oburzony tą niesprawiedliwością". 

Po wybraniu go po raz pierwszy na stanowisko prokuratora 

okręgowego w 1978 roku, Burke udał się na spotkanie z miej-

scowym monsignorem, aby przedyskutować przypadek mole-

stowania. „To był miły człowiek" - wspominał Burke, „Zapro-

sił mnie na lunch, a plebania urządzona była zdumiewająco. 

Zasiedliśmy do stołu, zastawionego delikatną porcelaną i za-

ścielonego wykrochmalonym, białym obrusem. Kiedy tylko 

monsignor czegoś sobie życzył, dzwonił małym srebrnym 

dzwoneczkiem i zjawiała się, powłócząc nogami, stara gospo-

sia, zupełnie jak służąca. Za każdym razem, kiedy próbowa-

łem wciągnąć monsignora w jakąś poważniejszą rozmowę, on 

podnosił dzwoneczek i dzwonił, i ta drobna, stara kobieta 

przychodziła, żeby spełniać wszystkie jego zachcianki, A ja 

tam siedziałem, nie tylko zdumiony poziomem, życiową po-

zycją, z jakiej korzystali, ale także tym, jak my, członkowie 

Kościoła, im na to pozwalamy; tym, że nikt nie powiedział: 

»Hej, to nie w porządku. Ci faceci nie powinni tak sobie żyć, 

podczas gdy zakonnice nie mają ubezpieczenia zdrowotnego«. 

I tego dnia, patrząc jak monsignor ciągle dzwoni tym swoim 

dzwoneczkiem, zdałem sobie sprawę, jak daleka, jak obojętna, 

jak odseparowana stała się kościelna hierarchia. Wiedli życie 

na uboczu, kompletnie wyalienowani od życia ludzi świec-
kich, a my pozwoliliśmy, by tak się działo". 

W końcu, kiedy ponownie pojawiły się zarzuty stawiane 

księżom, biuro Burke'a rozpoczęło negocjacje z archidiecezją. 

Prokurator nie był zachwycony. „Archidiecezja była chyba 

najbardziej arogancką zgrają, z jaką nasze biuro kiedykolwiek 

miało do czynienia" - powiedział Burke. „Katolikom, a jestem 

nim ja i wielu moich asystentów, dawano do zrozumienia, że 
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w pewien sposób stają się zagrożeniem albo okazują brak sza-
cunku dla wiary, ścigając przypadki seksualnych nadużyć". 

Kiedy w 2000 roku biuro Burke'a wniosło sprawę przeciw-

ko Christopherowi Reardonowi, świeckiemu prawnikowi pra-

cującemu dla Kościoła, który ostatecznie przyznał się do 

zgwałcenia i molestowania ponad dwanaściorga dzieci, „Ko-

ściół był mniej niż skłonny do rozmowy, że tak to łagodnie 

ujmę" - powiedział Burke. „Ale to, co mnie naprawdę uderzy-

ło w kontaktach z archidiecezją, to fakt, że nie okazano nigdy 

żadnej troski o ofiary. Nawet najmniejszego cienia troski o 

tych młodych ludzi, których życie zostało wywrócone do góry 

nogami z powodu tego czynu. Kiedy patrzę wstecz, uderza 

mnie i szokuje, że ludzie stojący na czele Kościoła zawiedli 

pod względem odpowiedzialności moralnej. Teraz mamy ar-

chidiecezję, która współpracuje. Ale oni dowiedzieli się, jakie 

były skutki poznania przez opinie publiczną prawdy o tym, co 

robili. Nie było im przykro z powodu tego, co się przydarzyło 

tym dzieciakom. Było im przykro, że ich przyłapano. Nie wy-

daje mi się, żeby do kardynała i reszty hierarchów kiedykol-

wiek naprawdę dotarło, że mieli tu do czynienia z dziećmi. 

Nie sądzę, żeby i dziś zdawali sobie z tego sprawę. Oni widzą 

ich jako dorosłych, wnoszących skargi, a nie jako dzieci, któ-
rym uczyniono tak podłe rzeczy". 

Porażka, albo raczej niezdolność dostojników kościelnych 

do szczerego okazania współczucia dla ofiar seksualnego na-

pastowania była dla Burke'a dowodem, że biskupi - podobnie 

jak ten podzwaniający srebrnym dzwoneczkiem monsignor 

kompletnie nie nadążali za biegiem wypadków. Prokurator 

generalny Reiliy doszedł do takiego samego wniosku, czytając 

pełen serdeczności list kardynała Lawa do Geoghana, zaczy-

nający się od słów: „Niech cię Bóg błogosławi, Jack". „Kar-
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dynał nie wysyłał takich listów do poszkodowanych" - powie-
dział Reilly z goryczą. 

Reilly stwierdził, że był głęboko wstrząśnięty skalą pobłaż-

liwości okazywanej przez archidiecezję agresywnym księżom 

przy jednoczesnym traktowaniu poszkodowanych jak praw-

dziwego utrapienia. „To, co mnie naprawdę ubodło, to świa-

domość, jak gruboskórny i nietolerancyjny był Kościół wobec 

ludzi, popełniających czyny, które w porównaniu z tym bla-

dły. Popatrzcie, w jaki sposób Kościół traktuje katolików roz-

wiedzionych, niczym pariasów, którym nie wolno powtórnie 

zawrzeć małżeństwa w obrębie Kościoła. Popatrzcie, jak nie-

tolerancyjni i surowi są wobec homoseksualistów". Reilly 

przypomniał sobie, co przeczytał dwa lata wcześniej na temat 

siostry Jeannette Normandin, siedemdziesięciodwuletniej za-

konnicy, usuniętej z jezuickiego ośrodka przy kościele Niepo-

kalanego Poczęcia w bostońskim South End, ponieważ 

ochrzciła dwóch chłopców. Prawo kanoniczne mówi, że tylko 

księża lub wyświęceni diakoni - zawsze tylko i wyłącznie 

mężczyźni - mogą dokonywać chrztu, i nie dano siostrze 

Normandin drugiej szansy. „Ta zakonnica poświęciła całe 

swoje życie Kościołowi"' - mówił Reilly. „A teraz popatrzcie, 

jak potraktowali księży, którzy gwałcili dzieci. Posługujemy 

się ciągle słowem nadużycie, to takie ładne, nieobraźliwe sło-

wo. W wielu tych przypadkach nie chodziło o   nadużycie. 

Chodziło o gwałt. Oni gwałcili dzieci. I gdzie gniew? Gdzie 

moralne oburzenie? Nietolerancja i hipokryzja Kościoła leży u 

podstaw wielu takich spraw. Wszystko to powoli się we mnie 

gotowało. Dawanie przykrywki tym, którzy gwałcą dzieci, 

przy jednoczesnym ferowaniu tak surowych wyroków na in-
nych - ta hipokryzja po prostu zwala z nóg". 

Reilly nie tylko się oburzył, ale poszedł dalej. Użył kroków 

prawnych, żeby zmusić kardynała i archidiecezję do drama-
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tycznych i wielokrotnych zmian postępowania. Po pierwszych 

doniesieniach prasowych w Globe, kardynał wziął udział w 

transmitowanej przez telewizję konferencji prasowej, podczas 

której przeprosił za swoje błędy z przeszłości i przyrzekł skła-

dać władzom raporty na temat wszelkich przyszłych zarzutów 

przeciwko księżom. Reilly i Burke kręcili głowami oglądając 

to. 

„Nie ma mowy, to nie wystarczy" - powiedział sobie Bur-

ke, a Reilly stwierdził, że reakcja kardynała przypomniała mu 

to, co powiedział już w 1992 roku zajmując stanowisko w 

sprawie Portera. „Zasadniczo mówił: »Ufajcie nam, dajcie 

nam kredyt zaufania, powołamy komisję, żeby dopilnować, że 

to się nie powtórzy w przyszłości«. No cóż, spróbowaliśmy 

tak zrobić. Nie zadziałało. Moje nastawienie zmieniło się dia-

metralnie. Powiedziałem sobie: »Dosyć tego. Mieliście swoją 

szansę. Nie zrobiliście tego, co jak sami mówiliście, mieliście 
zrobić. Pozwalaliście napastnikom polować na dzieci«. 

Wszyscy byli podejrzani po sprawie ojca Portera. A ja wie-

rzyłem im i po sprawie ojca Manninga. Ale teraz już tak nie 
myślę. Ich trzeba zmienić. Oni sami nie potrafią". 

Tydzień po kategorycznym stwierdzeniu kardynała, że nie 

ma już aktualnie pracujących księży napastujących dzieci Re-

illy i Burke wypowiedzieli się publicznie na łamach Globe, 

oznajmiając, że kardynalska spóźniona polityka „zero toleran-

cji" nie wystarczy. Powiedzieli, że to prokuratorzy, wybierani 

przez społeczeństwo i odpowiadający przed nim, powinni de-

cydować o winie księży dopuszczających się seksualnych 

nadużyć - a nie kardynał, nie Kościół. Stwierdzili, że raporty, 

choć z odległą datą, na temat molestowania seksualnego mogą 

im pomóc wnieść sprawy kryminalne przeciwko większej ilo-
ści księży. 
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„Jeżeli chodzi o dowody, powinni złożyć doniesienia na 

każdego księdza lub duchownego. Niech prokuratura decydu-

je, czy te dowody są wystarczające" - powiedział Reilly. „Bio-

rąc pod uwagę to, co się tutaj wydarzyło, Kościół powinien 

raczej grzeszyć nadmiarem całkowitej jawności w kwestii na-

pastowania dzieci. Nie powinno być przymykania oczu na co-

kolwiek, co dotyczy seksualnego wykorzystywania dzieci". 

Nie minął tydzień, a kardynał Law zwołał drugą konferen-

cję prasową i w świetle uwag Reilly'ego i Burke'a powiedział, 

że zmienił zdanie i że przekaże władzom nazwiska księży, 

przeciwko którym wniesiono "wiarygodne oskarżenia o mole-

stowanie seksualne. 

„Chciałbym móc przypisać sobie autorstwo jakiegoś nie-

zwykle ważnego, przełomowego momentu w pociąganiu Ko-

ścioła do odpowiedzialności, ale tak naprawdę to była po pro-

stu reakcja wywołana przez życiowe doświadczenia i moralne 

oburzenie" - powiedział Burke. „W ciągu lat widziałem tak 

wiele napastowanych dzieciaków. Oglądałem taśmy video z 

dzieciakami, które były wykorzystywane, i widać tam ból, wi-

dać tam cierpienie. Paradygmat dotyczący molestowania dzie-

ci zmienił się w latach 80. Dopiero kiedy mieliśmy taśmę vi-

deo z policjantem, molestującym seksualnie własną córkę, lu-

dzie uwierzyli, że gliniarz może zrobić coś takiego. Następny 

krok do uwierzenia, że każdy jest zdolny do takich rzeczy, to 
księża. 

Dokumenty ze sprawy Geoghana to najbardziej zdumiewa-

jąca kompletna dokumentacja, jeśli chodzi o kwestię odpo-

wiedzialności posiłkowej, jaką kiedykolwiek czytałem. Wyni-

kało z nich jasno, że gdyby ktoś dopełnił swoich obowiązków 

moralnych, nie wdając się tutaj w kwestię, czy miał taki obo-

wiązek prawny, setki ludzi nie cierpiałoby dzisiaj. Nie powie-

działbym, że to, iż Tom i ja wypowiedzieliśmy się głośno, 
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czyni z nas wzór odwagi, lecz raczej, że jest to odbiciem po-
ważania, które w społeczeństwie podupadło. 

Niemal codziennie ktoś przychodzi do mnie i mówi: »Rób 

dalej to, co robisz«" - powiedział Reilly. „Któregoś dnia by-

łem poza biurem, kiedy podszedł do mnie jakiś facet i zapytał, 

czy jestem prokuratorem generalnym. Powiedział: »Jestem 

mniej więcej w tym samym wieku, co pan. Pewien ksiądz mo-

lestował mnie, a ja nigdy nikomu o tym nie powiedziałem. 

Zżerało mnie to od środka przez te wszystkie lata. Coś się mu-

si zmienić. Tak trzymać. Niech pan ich zmusi, żeby się zmie-

nili”. To mnie poruszyło. Człowiek zastanawia się, ile ofiar 

jest wokół nas i jak oni żyją przez te wszystkie lata, cierpiąc w 
milczeniu". 

Dokumentacja ze sprawy Geoghana przekonała także Reil-

ly'ego i innych prokuratorów, że Kościołowi nie można ufać, 

po tym jak kardynał Law na początku oznajmił, że na ile jest 

zorientowany, nie ma pracujących aktualnie księży, przeciwko 

którym zaistniały wiarygodne zarzuty. W rzeczywistości Law 

usunął później jedenastu księży, w tym pięciu proboszczów, z 
powodu oskarżeń o nadużycia seksualne. 

Działając zgodnie z poleceniami kardynała, prawnicy ar-

chidiecezji przekazali prokuraturze okręgu bostońskiego na-

zwiska żyjących księży, oskarżanych o seksualne nadużycia. 

Ale gdy tylko prokuratorzy otrzymali te nazwiska, zdali sobie 

sprawę, że zapisy są w praktyce bezużyteczne. Bez nazwisk 

osób poszkodowanych i bez pełnych akt spraw dotyczących 

księży, w tym relacji świadków, prokuratura nie była w stanie 

ocenić, czy przeciwko któremukolwiek z tych księży należy 

wszcząć dochodzenie. Jednak przez blisko miesiąc archidiece-

zja ignorowała żądania prokuratury, domagającej się dalszych 
informacji. 
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Ostatecznie, Reilly i pięciu prokuratorów okręgowych, któ-

rych jurysdykcja pokrywała się z obszarem podległym archi-

diecezji, postanowiło zagrać ostrzej. Wysłali list do prawnika 

archidiecezji, zawierający słabo zawoalowaną groźbę posta-

wienia dostojników kościelnych przed wielką ławą przysię-

głych, jeżeli nie przekażą dobrowolnie większej ilości infor-

macji. List wzywał też archidiecezję do zwolnienia poszko-

dowanych z wymogu zachowania poufności zawartej ugody, 

który Kościół stosował jako zasadniczy warunek przy zadość-

uczynieniu prywatnym roszczeniom i pozwom cywilnym 

przeciwko księżom dopuszczającym się przestępstw seksual-
nych. 

Niecałe dwadzieścia cztery godziny od chwili, gdy prawnik 

Lawa otrzymał ten list, kardynał wyraził zgodę na przekazanie 

nazwisk osób poszkodowanych i zniesienie warunku poufno-

ści umów. Spośród liczonych na setki zarzutów przeciwko ży-

jącym księżom z całego kraju jedynie nikła część dawała jesz-

cze możliwość wniesienia oskarżenia, gdyż w ogromnej ilości 

przypadków sprawy były już przedawnione. Jednak niemoż-

ność prokuratury w zakresie wnoszenia oskarżeń była mizer-

nym potwierdzeniem słuszności postępowania Kościoła. 

Prokurator okręgowy hrabstwa Norfolk, William R. Ke-

ating, oraz prokurator okręgowy hrabstwa Plymouth, Timothy 

Cruz, zwołali wielkie ławy przysięgłych, starając się wydobyć 

więcej informacji z Kościoła. Była to prawdziwa orka na ugo-

rze. Keating był sfrustrowany, że przedawnienie spraw po-

wstrzymało go od wdrożenia dochodzeń przeciwko księżom. 

Z powodu milczenia Kościoła, jak powiedział, „życie wielu 

niewinnych ofiar zostało zrujnowane, zaś ludzie, którzy są ni-

czym więcej jak zwykłymi przestępcami, nie mogą stanąć 
przed obliczem sprawiedliwości". 
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Nie tylko prokuratorzy uznali, że stary świat stał się zbyt 

przestarzały. Cześć okazywana Kościołowi przez polityków 

także znacznie przyczyniła się do powstania systemu, w ra-

mach którego notoryczni pedofile tacy jak Geoghan mogli 

gwałcić tuziny dzieci całkowicie bezkarnie, chroniąc się pod 

skrzydłami archidiecezji, wyraźnie zachęcającej do ukrywania 

nadużyć przed opinią publiczną. 

Reilly powiedział, że odmowa ustawodawców stanu Mas-

sachusetts - spośród których niemal trzy czwarte stanowili ka-

tolicy - do włączenia duchownych do projektu ustawy (która 

weszła w życie w 1983 roku) zobowiązującej funkcjonariuszy 

policji, nauczycieli, lekarzy, pracowników społecznych i inne 

osoby sprawujące opiekę z racji wykonywanego zawodu, do 

składania doniesień o podejrzeniach wykorzystywania dzieci, 

była katastrofalnym błędem. Dopiero w sierpniu 2001 roku, 

Massachusetts Catholic Conference, instytucja zajmująca się 

sprawami społecznymi w ramach archidiecezji bostońskiej, 

argumentowała, że jakikolwiek projekt, obejmujący ducho-

wieństwo jako grupę ustawowo składającą doniesienia o wy-

korzystywaniu dzieci, wpłynąłby niekorzystnie na relację po-

między księdzem a parafianinem. 

„Oto przykład, jak głęboko zakorzeniona cześć stwarza 

system, który naraża dzieci na niebezpieczeństwo" -

powiedział Reilly. Ustawodawcy stanowi, jak stwierdził, po 

prostu nie chcieli dotykać parzącego tematu wprowadzenia 

przepisu, który wprost sugerowałby, że istnieje potrzeba za-

grożenia Kościołowi katolickiemu sankcjami prawa karnego, 

żeby postępował właściwie, stykając się z zarzutami o nad-
użycia seksualne wobec dzieci. 

Polityka Kościoła, jeśli chodzi o wyciszanie sprawy, cał-

kowicie przystawała do otaczającej się tajemnicą i autorytar-

nej instytucji. Kiedy składano doniesienia, że coś się dzieje, 
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załatwiano sprawy po cichu. Sądzę, że była to bardzo świa-

doma decyzja ze strony Kościoła, żeby postępować w takich 

sprawach tak, jak to robiono. To nie było ani przeoczenie, ani 

błędna ocena. To pasowało do całej instytucji. [...] Mówi się o 

przemianach kulturowych, a to nigdy nie jest łatwe. Ale gdy-

byśmy włączyli duchownych do listy zobowiązującej do zgła-

szania takich przypadków, oszczędziłoby to Kościołowi tego, 
co przechodzi dzisiaj" - dodał Reilly. 

3 maja pełniąca obowiązki gubernatora Jane Swift, kato-

liczka, podpisała projekt ustawy nakładającej na kler obowią-

zek składania raportów o wszelkich przypadkach podejrzeń 

wykorzystywania dzieci. 

„Mam nadzieję, że to prawo uchroni innych, by nie przytra-

fiła im się taka tragedia. Nasza odpowiedzialność i nasza lo-

jalność wobec naszych dzieci stoi ponad wszystkim innym" - 
powiedziała pani Swift w siedzibie władz stanowych. 

Tego samego dnia dokonano ekstradycji wielebnego Paula 

Shanleya z Kalifornii, by stawił czoła zarzutom o dokonanie 

gwałtu na dziecku w Massachusetts. 

*** 

Marian Walsh była ulubioną przez kardynała Lawa człon-

kinią grona ustawodawczego. Senator pochodząca z West 

Roxbury, zdominowanej przez klasę średnią bostońskiej en-

klawy jednorodzinnych domów z doskonale utrzymanymi 

trawnikami, Walsh jest przykładem osoby, zwanej „lace-

curtain Irish" - kogoś, kto zasymilował się i to z powodze-
niem. 

Odyseja rodziny Walsh, droga od biedy w Irlandii do do-

statku i sukcesów w Ameryce, to prototyp „amerykańskiego 

snu", zwłaszcza dla Amerykanów-katolików. Jej dziadkowie 
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przybyli do Stanów Zjednoczonych posiadając niewiele wię-

cej, niż mieściło się w okrętowym kufrze. W ciągu dwóch lat 

od postawienia stopy na brzegu, jej dziadek ze strony matki, 

John Kelly, jako żołnierz armii USA walczył w okopach I 

wojny światowej. Po powrocie do Bostonu otrzymał pracę ja-

ko policjant, żeby zaraz ją stracić, kiedy wziął udział w wiel-

kim strajku bostońskiej policji w 1919 roku. Zaczął pracować 

jako stolarz dla zarządu kolei i wychował dziewięcioro dzieci. 

Wszystkie zostały ochrzczone w kościele Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w części Bostonu zwanej Roslindale. Kościół był 

tam kluczowym elementem społeczności. Kościół zajmował 

się edukacją dzieci. Kościół nadawał moralny ton. Kościół 

pomagał nowo przybyłym stanąć na nogach w Nowym Świe-
cie. 

Dziadkowie pani Walsh ze strony matki także przybyli z Ir-

landii bez grosza. Jednak jej babka, Delia O'Reilly, była bystrą 

kobietą z Galway, która z niemal nabożną czcią czytywała 

Wall Street Journal. Nie posiadała formalnego wykształcenia, 

ale wykorzystała pieniądze, jakie zarobiła wynajmując pokoje 

w rozległym domu rodziny, by spekulować nimi na giełdzie. 

Jej przeczucia okazały się bezbłędne, tak samo jak jej wyczu-

cie czasu: zamieniła swoje akcje na gotówkę, żeby opłacić 

pierwszy semestr syna Francisa w Boston College, we wrze-
śniu 1929 roku - miesiąc przed wielkim krachem na giełdzie. 

Francis Xavier Walsh, syn kowala, codziennie dojeżdżał 

trolejbusem do college'u. Po ukończeniu szkoły dostał się do 

Tufts Medical School i został lekarzem, położnikiem. Poślubił 

Elizabeth Kelly, nauczycielkę, która uzyskała dwa dyplomy na 

katolickich uniwersytetach. Podobnie jak ich rodzice imigran-

ci, mieli dziewięcioro dzieci. Kościół katolicki znajdował się 

w centrum wszystkiego, co rodzina zrobiła i osiągnęła. „Mój 

tata uczył się u jezuitów i sam zachowywał się jak jezuita" - 
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wspominała Marian Walsh, siedząc w swoim biurze w siedzi-

bie władz stanowych w Beacon Hill w Bostonie. „Wierzył 

bardzo głęboko w sprawiedliwość społeczną". Codziennie 

przystępował też do komunii świętej. „Dla niego tak zawsze 

znaczyło tak, a nie - nie" - mówiła pani Walsh. Wiara była 

czymś bardzo istotnym dla moich rodziców jako pary. Chodzi-

li na rekolekcje. Usilnie starali się wieść życie zgodne z pod-

stawowymi zasadami Kościoła. Moi rodzice wiele poświęcili 
dla Kościoła". 

Ciotka pani Walsh była zakonnicą, a ona sama poważnie 

rozważała wstąpienie do zakonu. Jednak zamiast tego, po 

ukończeniu Newton College of the Sacred Heart (college'u 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Newton) zapisała się na 

teologię na Harvardzie. Wtedy po raz pierwszy wyszła na ze-

wnątrz bezpiecznego kokonu, jaki otaczał ją w okresie doj-

rzewania w Bostonie. „To wyszło mi na dobre, ponieważ po 

raz pierwszy byłam wtedy w mniejszości" - powiedziała. „Na 

teologii na Harvardzie wyraźny jest etos protestancki. To było 
coś innego, ale ekscytującego". 

Jednak studia bardziej niż cokolwiek ugruntowały w pani 

Walsh przekonanie, że katolicyzm jej odpowiada. Kiedy 

stwierdziła, że nie chce zostać zakonnicą, jej rodzice pocieszy-

li się faktem, że wybrała zawód drugi po powołaniu do życia 

duchownego, jaki cieszył się ogromnym poważaniem wśród 
bostońskich Irlandczyków: politykę. 

Walsh od dawna podziwiała kardynała Lawa, zwłaszcza za 

jego wyraźny sprzeciw wobec aborcji i pracę na rzecz ubo-

gich. Razem tworzyli towarzystwo wzajemnej adoracji. Law 

lubił ją, być może dlatego, że u żadnego innego lokalnego po-

lityka sposób głosowania przy ustanawianiu nowych praw sta-

nowych nie był tak zbliżony do stanowiska samego kardynała. 

Chociaż niektórzy katoliccy politycy stanowi byli przeciwni 
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aborcji, Walsh była jedną z niewielu, którzy poparli kardynała 

w jego sprzeciwie wobec kary śmierci. „Kardynał i ja mieli-

śmy taki sam punkt widzenia, jeśli chodzi o wszystko, co do-
tyczy przepisów stanowych" - potwierdziła pani Walsh. 

Jednak w styczniu 2002 roku wpadła we wściekłość po 

przeczytaniu o tym, co określiła jako nieuczciwość ze strony 

Lawa w potraktowaniu sprawy Geoghana i innych księży do-

puszczających się seksualnych nadużyć. „Nigdy nie przyszło 

mi do głowy, że wiodącą rolę w umożliwianiu wykorzystywa-

nia dzieci odegra Kościół, że to Kościół będzie podsuwał ofia-

ry i ukrywał sprawców. Rozumiem, dlaczego pedofile robią 

to, co robią. Jednak wciąż nie mogę zrozumieć, ani wciąż nie 

mogę pogodzić się z tym, jak Kościół mógł tak postąpić, i ja-

kie to było wyrachowane i diaboliczne. Ani jak kardynał mógł 
stać na czele tego wszystkiego". 

Pani Walsh zagłosowała zgodnie z tym, co powiedziała. 

Wystosowała projekt ustawy, uznającej za przestępstwo prze-

noszenie osoby znanej z molestowania seksualnego z jednego 

miejsca pracy do innego. Będąc przez lata najważniejszym 

sprzymierzeńcem kardynała wśród stanowych prawodawców, 

pani Walsh stała się teraz orędowniczką stworzenia prawa, 

które - gdyby powstało dziesięć lat wcześniej - mogłoby spra-
wić, że wylądowałby w więzieniu. 

W kwietniu, po ujawnieniu opinii publicznej dokumentacji 

ze sprawy Shanleya, pani Walsh stała się pierwszą osobą w 

stanowym gronie ustawodawczym, która otwarcie wezwała 

kardynała do podania się do dymisji. A kiedy Law winę za 

swoje niepowodzenie w ocenie perwersji Shanleya zrzucił na 

kiepskie prowadzenie zapisów, politycy wszystkich orientacji 

dali mu do wiwatu. Przywódcy republikańskiej mniejszości w 

izbie niższej parlamentu i w senacie określili oświadczenie 

Lawa jako mocno niepokojące i stwierdzili, że powinien zre-
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zygnować. Kilku demokratycznych kandydatów na fotel gu-

bernatora powiedziało, że kardynał powinien odejść; wśród 

nich byli także nieprzekonani czy niepokojący się, że to co 

poprzednio zostałoby odebrane jako szukanie taniego rozgło-

su, będzie ich kosztowało utratę części głosów. W sferze kul-

tury politycznej stanu Massachusetts nastąpiła wyraźna zmia-

na: kardynał u wszystkich trafił na cenzurowane. I stopniowo 

tak samo działo się w przypadku innych kardynałów i bisku-

pów w miejscach, gdzie - podobnie jak w Bostonie - Kościół 

cieszył się długą tradycją politycznej uprzejmości okazywanej 

przez władze świeckie. 

Jednym z takich miejsc był Nowy Jork. Dostojnicy Kościo-

ła zachowywali się tam w sposób jeszcze mniej pomocny niż 

ich odpowiednicy w Bostonie, a kardynał Edward M. Egan 

okazał jeszcze mniej skruchy niż kardynał Law. I podczas gdy 

Reilly i pięciu innych prokuratorów okręgowych, których ju-

rysdykcja obejmowała obszar podległy archidiecezji bostoń-

skiej, bardzo energicznie zmusili Kościół do współpracy przy 

dochodzeniu, niektórzy z ich nowojorskich odpowiedników 

początkowo okazywali kościelnym dostojnikom więcej powa-

żania. 

Weźmy na przykład Jeanine Pirro, prokurator okręgową z 

hrabstwa Westchester. Pięćdziesięciopięcioletnia pani Pirro 

zdobyła sobie najpierw reputację jako prokurator, ścigając 

osoby napastujące dzieci. Jej biuro stało się pierwszym w kra-

ju, gdzie starano się zapobiegawczo ścigać osoby molestujące 

dzieci za pomocą internetowych sztuczek. Policjanci udawali 

dzieci i organizowali spotkania z osobami wykorzystującymi 

dzieci, wyszukującymi swojej ofiary na internetowych cza-

tach. Kiedy wybuchł skandal z seksualnym molestowaniem, 

pani Pirro odebrała jako osobistą porażkę to, że nie przewi-

działa jego nadejścia. „Mam na myśli to, że za punkt honoru 
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poczytuję sobie, że chronię dzieci przed seksualnym wykorzy-

stywaniem. Nie potrafię sobie wyobrazić ważniejszej rzeczy, 

jaką moglibyśmy robić w ramach wymiaru sprawiedliwości. 

Ale o tym nie miałam pojęcia. Nikt nas nie wzywał. Ani po-

szkodowani ani żaden z ich prawników. Zaś Kościół natrudził 
się niezmiernie, żeby wszystko zatuszować" - powiedziała. 

Jednak jeżeli prokurator Pirro cokolwiek przegapiła w 

przeszłości, teraz była zdeterminowana, by to naprawić, i nie 

dbała o to, komu nadepnie na odcisk po drodze. W kwietniu 

2002 roku zebrała grupę złożoną z siedmiorga prokuratorów, 

których jurysdykcja obejmowała obszar archidiecezji nowo-

jorskiej, i wezwała pięciu prawników reprezentujących archi-

diecezję do swojego biura na czwartym piętrze w White Plains 

w Nowym Jorku. Pani Pirro rozpoczęła spotkanie od stwier-

dzenia, że sama jest gorliwą katoliczką, ale szybko przeszła do 

rzeczy: archidiecezja posiadała informacje, z którymi ona i in-

ni prokuratorzy musieli się zapoznać, by móc określić, czy 

Kościół ochrania osoby dokonujące seksualnych nadużyć. 

Oświadczenie Egana, że archidiecezja przekaże prokuraturze 

materiał dowodowy tylko wtedy, jeśli dostojnicy Kościoła 

dojdą do wniosku, że prawdopodobnie doszło do przestęp-

stwa, nie pomogło. Sama nie miała zamiaru robić Kościołowi 

wykładów z teologii, ani nie oczekiwała od Kościoła, że bę-

dzie mówił prokuratorom, jak mają wykonywać swoją pracę. 

Powiedziała, że mogą zrobić to łatwo i bez problemów, albo 

ściągając na siebie problemy. Jeżeli Kościół nie chce przeka-

zać dokumentacji, powiedziała pani prokurator, zawsze jest 

jeszcze droga wiodąca przez wielką ławę przysięgłych. Potem 

popatrzyła na kościelnych prawników tak, jak gdyby chciała 
powiedzieć: „No i jak będzie, chłopcy, tak czy nie?" 

Prawnicy kościelni wymienili znaczące spojrzenia. Jeden z 

nich, przyjaciel prokurator Pirro, spoglądał na nią z rosnącym 
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niedowierzaniem. I wtedy prawnicy poddali się. Zgodzili się 

przekazać informacje i znieść warunek poufności umów, zmu-

szający poszkodowanych do zachowania milczenia. 

Archidiecezja nie darzy sympatią prokurator Pirro, ale ona 

stwierdziła, że guzik ją to obchodzi. „Wychowywano mnie na 

łonie Kościoła. Był istotnym elementem życia mojej rodziny i 

nadal będzie" - powiedziała. „Nadal do pewnego stopnia ota-

czam go czcią, ale stawiam wyraźną granicę tam, gdzie ochra-

niają kryminalistów. Z całym należnym szacunkiem, Kościół i 

jego przywódcy nie posiadają życiowego doświadczenia, które 

mamy ja i inni prokuratorzy. Być może dla nich ofiary to byty 

bez nazwisk i twarzy. Dla mnie ofiary to prawdziwi ludzie", 

Przed laty, gdy była jeszcze młodym prokuratorem, w cza-

sach, kiedy sprawy dotyczące molestowania seksualnego dzie-

ci zrzucano na kobiety, bo większość mężczyzn nie chciała się 

nimi zajmować, Jeanine Pirro otworzyła teczkę z dokumenta-

cją pewnego rodzeństwa - brata i siostry. Opiekunka tych 

dzieci i jej chłopak notorycznie dokonywali na nich gwałtów i 

aktów sodomii. Opiekunka i jej chłopak wpychali noże do po-
chwy dziewczynki i odbytu chłopczyka. 

„Przez rok pracowałam z tymi dziećmi przygotowując 

oskarżenie" - wspominała pani prokurator. „Było to jeszcze 

zanim sporo dowiedzieliśmy się na temat spraw tego rodzaju 

molestowania dzieci, i jak oskarżać w takich przypadkach. Te 

dzieciaki nie posiadały słownictwa, pozwalającego im na 

opowiedzenie o tym, co im zrobiono. Poprosiłam pewnego 

znajomego ze związku zawodowego stolarzy, żeby zbudował 

mi poprawną anatomicznie lalkę, i w ten sposób dzieciaki były 

w stanie powiedzieć sędziom przysięgłym, co się wydarzyło". 

Opiekunka zeznawała przeciwko swojemu chłopakowi, przy-

znała się do winy i otrzymała wyrok w zawieszeniu oraz skie-

rowanie na leczenie psychiatryczne. Wstrząśnięci materiałem 
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dowodowym przysięgli skazali jej chłopaka na siedemdziesiąt 

pięć lat więzienia, by później zdać sobie sprawę, że wyrok 

trzydziestu lat to maksimum, dopuszczane przez prawo. 

Dziesięć lat później, kiedy Pirro została sędziną, przewod-

niczyła rozprawie sądu rodzinnego, w której zetknęła się z 
przypadkiem „dziecka wymagającego troski". 

Nastoletnia dziewczyna próbowała popełnić samobójstwo, 

a władze starały się podjąć decyzję, co zrobić z tą dziewczyną. 

Pirro spojrzała na stojącą przed nią nastolatkę. To była ta sama 

mała dziewczynka, którą - jak sądziła - ocaliła dziesięć lat 
wcześniej. 

„Kiedy tylko spojrzałam jej w oczy, wiedziałam, że to ona, 

jeszcze nawet zanim zobaczyłam jej nazwisko. Nadal miała 

słodką twarzyczkę i blond włosy. No i te oczy. Jej oczy były 

wciąż takie same" - opowiadała pani Pirro. Zmartwiona, pro-

kurator Pirro postanowiła dowiedzieć się, co się stało z bratem 

dziewczyny. Mieszkał na ulicy, sprzedając się jako męska 
prostytutka. 

„Proszę teraz pamiętać"' - powiedziała Pirro, „że była to ta 

właśnie dwójka dzieci, które trafiły pod skrzydła władz, któ-

rym uwierzono, które pocieszano, które mogły zobaczyć, że 

sędziowie przysięgli przyznali im słuszność, i które wiedziały, 

że ludzie, którzy zrobili im te okropne rzeczy, zostali posłani 

do więzienia na długie, długie lata. A mimo to, proszę popa-

trzeć, co się z nimi stało. To uświadomiło mi, jak niesłychanie 

silny wpływ na dzieci ma seksualne molestowanie; jak trwałe 

skutki, jak uporczywe konsekwencje. I skłoniło mnie to do za-

stanowienia się - co z tymi wszystkimi dziećmi, którym nie 

uwierzono, których nie pocieszano, które nie widziały, jak 

krzywdzące je osoby zostają pociągnięte do odpowiedzialno-
ści? 
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I tu właśnie kościelni dostojnicy byli ślepi. Nie powiązali 

tych spraw z żywymi ludźmi. Oni chcieli po prostu ochronić 

reputację Kościoła kosztem dzieci". 

Pani Pirro stwierdziła, że w dalszym ciągu wychodzące na 

światło dzienne historie, opisujące skalę tuszowania przez Ko-

ściół seksualnego wykorzystywania dzieci, ogromnie ją nie-

pokoją, ale sama nie straciła wiary. „Wychowywałam własne 

dzieci w wierze katolickiej i nadal będę je wychowywać w 

wierze katolickiej. Jest wiele dobrych rzeczy, jakich Kościół 

dokonał i dalej dokonuje na rzecz ludzi ubogich. Po prostu je-

stem zdeterminowana, by dopilnować, że Kościół wyciągnie 

naukę z tego, czego nie zrobił w celu ochronienia dzieci. Po-
ciągnę ich do odpowiedzialności". 

Prokurator Pirro odrzuciła pomysł archidiecezji, by powo-

łać komisję w celu przejrzenia spraw księży oskarżonych o 

seksualne nadużycia. Tak samo postąpili inni prokuratorzy, 

którzy spotkali się w jej biurze z urzędnikami archidiecezji. 

Kiedy kościelny prawnik wyśpiewywał hymny pochwalne na 

cześć przyszłych członków komisji, w tym byłych sędziów i 

prokuratorów, jeden z prokuratorów przerwał mu, mówiąc: „Z 

całym szacunkiem, nie obchodzi mnie to, nawet gdyby sam 

Jezus Chrystus był w tej komisji". 

„To było mocne" - stwierdziła pani Pirro. „Żałuję, że nie ja 
to powiedziałam". 

Kevin Burke, prokurator okręgowy hrabstwa Essex, uważa, 

że nagłe załamanie się czci okazywanej Kościołowi przez tak 

wielu członków społeczeństwa może prowadzić do „minire-

formacji". „Nie mamy tu Marcina Lutra" - powiedział, i kto 

wie, czy Watykan się tym przejmuje?" To nie będzie łatwe. 

„Mamy do czynienia z organizacją średniowieczną, instytucją 

będącą autorytetem dla moich dziadków i innych imigrantów. 
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Była to organizacja, którą poważano, ponieważ ich edukowa-

ła, pozwała im znaleźć miejsce w Nowym Świecie, dawała im 

poczucie tożsamości. Ale wraz z procesem asymilacji, wraz z 

sukcesem edukacyjnym i finansowym następnych pokoleń, 

oczekiwania przeciętnego katolika wobec Kościoła nie doty-

czą już sfery społecznej czy politycznej, lecz moralnej i du-

chowej. A takie postępowanie Kościoła stoi w sprzeczności z 

moralnością i duchowością. Przywódcy Kościoła powinni 

troszczyć się o wiele rzeczy, ale najbardziej powinni się 

przejmować okazywanym im teraz brakiem poważania. Nie 

powinni myśleć, że kiedy skandal przycichnie, ludzie pędem 
do nich powrócą. Ja wiem, że tego nie zrobią. 
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7   Jego Eminencja 

W 1984 roku, obejmując funkcję arcybiskupa trzeciej 

wówczas co do wielkości diecezji w Stanach Zjednoczonych, 

Bernard Law powiedział: „Po Bostonie może być już tylko 
niebo". 

Nie mógłby sobie wtedy nawet wyobrazić, że to, co miało 

być dla niego najlepszymi latami życia w Bostonie, stanie się 
czymś przypominającym piekło na ziemi. 

Ambitna kariera Lawa w Kościele polegała na szybkim i 

systematycznym pięciu się w górę, od parafialnego księdza na 

dalekim Południu do stanowiska biskupa w Ozarks, gdzie ka-

tolików jest niewielu i są bardzo rozproszeni, i dalej do Bosto-

nu, który wraz z Nowym Jorkiem, Chicago, Baltimore i Fila-

delfią tworzy pierwotne wielkie centrum Kościoła katolickie-
go w Ameryce. 

Law wyruszył z okolic skromnej klamerki Biblijnego Pa-

sa*(*  Bibie Belt - południowa część USA, gdzie dominującą rolę odgrywa rygory-ryczny 

protestantyzm - przyp, tłum.), by objąć przewodzenie nad jednym z 

klejnotów koronnych Kościoła. Kiedy kardynał John O'Conn-

or z Nowego Jorku zmarł w 2000 roku, Law stał się bezdysku-

syjnie najbardziej wpływowym amerykańskim katolickim pra-

łatem, a co bardziej istotne, jako ktoś taki był postrzegany w 

Watykanie. Miał wpływ na mianowanie innych biskupów i 

kardynałów. W Białym Domu prezydenci przyjmowali jego 

telefony i cenili sobie jego opinię. Jednak to, jak Law zacho-

wał się w sprawie skandalu z molestowaniem seksualnym, 

który wybuchł podczas jego urzędowania, położyło temu 

wszystkiemu kres. Teraz to, co mówi się o kardynale Lawie, 

oscyluje wokół tematu: jak długo może się opierać żądaniom 
podania się do dymisji. 
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Kancelaria, mieszcząca się w Brighton w Bostonie, to 

główna siedziba archidiecezji. Przez osiemnaście lat kancela-

ria i sąsiadująca z nią rezydencja kardynała były miejscem, 

skąd Law nadzorował operacje warte ponad 50 milionów do-

larów rocznie i nieruchomości warte kolejne setki milionów 

dolarów, pilnując każdego szczegółu, prowadząc rozmowy te-

lefoniczne, czasami po dwie naraz, i zachęcając zamożnych 

katolików do wykładania funduszy na szkoły, szpitale i pro-

gramy społeczne. Do stycznia 2002 roku, kiedy to zaczęła się 

dla Lawa zima niezadowolenia, siedziba Lawa stała się jego 

azylem - a w końcu bunkrem. W ciągu kilku miesięcy od wyj-

ścia tej historii na światło dzienne Law stał się autentycznym 

więźniem, pracując całymi dniami i z rzadka, nocami, wy-

puszczając się poza mury swojej rezydencji w stylu włoskiego 

renesansu. 

W programie Tonight Show Jay Leno wykorzystał skandal 

jako pożywkę dla swoich monologów, określając arcybiskupa 

zawiadującego jego dawną rodzinną parafią św. Augustyna w 

Andover na północ od Bostonu, „Cardinal Above the 

Law*"(„Kardynał ponad prawem"; „law" - prawo, przyp. tłum.). Pod swoimi 

oknami Law mógł widzieć protestujących ludzi trzymających 

transparenty z napisami wzywającymi go do podania się do 

dymisji lub do oskarżenia go. Radiowi reporterzy od sensacji, 

desperacko szukający tematów dla przyciągnięcia słuchaczy, 

zaczęli nadawać wiadomości na żywo wprost spod kancelarii. 

Zatrąb klaksonem, jeśli chcesz, żeby kardynał podał się do 
dymisji. 

A nikt się nie spodziewał, że wszystko może zakończyć się 
w taki sposób. 

Bernard Francis Law urodził się w 1931 roku w Tooreón w 

Meksyku, w miejscu, które podobnie jak wiele innych, nie by-
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ło jego domem, lecz tylko przystankiem z czasów dzieciństwa, 

kiedy przeprowadzki były częste. Jego ojciec był pilotem woj-

skowym, czasem pracującym jako pilot handlowy, a przez tę 

jego pracę rodzina przenosiła się sześć razy, kiedy Law był 

dzieckiem. Jego ojciec był katolikiem. Matka, do której Law 

był ogromnie przywiązany, była prezbiterianką, która przeszła 

na katolicyzm. Law chodził do szkoły w St. Thomas na ame-

rykańskich Wyspach Dziewiczych. Jednak chociaż u niektó-

rych dzieci takie częste przeprowadzki wywoływały niepokój, 

Law stwierdził, ze wspomina te swoje koczownicze lata jako 

ekscytujące i pouczające. Jego rodzice, jak powiedział, z entu-

zjazmem przyswajali sobie inne kultury i warunki. Law także 

łatwo się adaptował. Będąc jednym z niewielu białych 

uczniów w liceum św. Amelii w St. Thomas, został wybrany 

przewodniczącym najstarszej klasy przez większość czarno-
skórych kolegów. 

Jako bardzo dobry uczeń Law dostał się do Harvardu, gdzie 

dzielił stancję z dwoma Żydami i baptystą z Południa. Zanim 

ukończył ostatni rok studiów, wiedział już, że chce zostać 

księdzem. Jeśli spojrzeć wstecz, cztery pierwsze lata na 

Harvardzie wydawały się dość łatwe. Po nich nastąpiło kolej-

nych osiem lat studiów - dwa w klasztorze benedyktynów w 

Luizjanie i sześć w college'u papieskim w Ohio. Tylko dwu-

nastu na dwudziestu seminarzystów z jego klasy zdołało je 

ukończyć. 

Po wyświęceniu Lawa w 1961 roku, pierwsza parafia, do 

jakiej go wysłano, znajdowała się w Vicksburgu w stanie Mis-

sisipi; w tym czasie przybierał na sile ruch na rzecz swobód 

obywatelskich, a John F. Kennedy, pierwszy katolicki prezy-

dent USA, przyrzekł stawić czoła rasistom. Law podjął się re-

dagowania gazety diecezji, korzystając z jej łamów, by głosić 

społeczną sprawiedliwość. Niektórzy miejscowi bigoci nie za-



 

208 
 

pałali sympatią do energicznego księdza i nie minęło dużo 

czasu i Lawowi zaczęto grozić śmiercią. Ale on się nie wyco-

fał. 

W swoim liście do Harvardu z okazji dwudziestopięciole-

cia, Law wspominał tamte lata w Missisipi jako pobyt nie tyle 

w oku wzmagającego się cyklonu, ale raczej w kluczowym 

punkcie historii. „Bycie częścią tego znaczącego momentu na-

szej historii samo w sobie było łaską, darem" - napisał. 

Law był księdzem ambitnym. Zwierzył się przyjaciołom w 

Missisipi, że jednym z jego celów było zostać pierwszym 

amerykańskim papieżem. Naturalne było stanowisko Lawa w 

sprawie swobód obywatelskich, jako kogoś, kto zawsze czuł 

się swobodnie i komfortowo w towarzystwie osób czarnoskó-

rych. Jednak pragnął on też uczestniczyć w mających nastąpić 

wysiłkach Kościoła mających na celu wspieranie ekumeni-

zmu. W1968 roku został mianowany dyrektorem wykonaw-

czym komitetu zajmującego się kwestią ekumenizmu i dialogu 

między religiami (Committee on Ecumenical and Interreli-

gious Affairs) Narodowej Konferencji Biskupów Katolickich 
USA i spędził kilka lat w Waszyngtonie. 

W 1973 roku został biskupem i przydzielono go do diecezji 

Springfield, do Ozarks w stanie Missouri. „To był przywódca-

strateg, więcej w nim z Eisenhowera niż z Pattona" -

powiedział Terry Meek, wpływowy katolicki biznesmen ze 

Springfield. Ale Law pozostał idealistą. „To marzyciel, wizjo-

ner, i czasem niezbyt praktyczny" - powiedział wielebny Phi-

lip Bucher, który pracował pod kierownictwem Lawa w diece-

zji Missouri. „To wszystko jest przytłaczające, chyba że ma 
się wokół siebie dobre grono ludzi". 

Po dziesięciu latach spędzonych w Missouri, gdzie miał 

pod swoim kierownictwem 47 tysięcy katolików, 90 księży i 
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63 parafie, Law został wysłany do Bostonu, by przewodzić 

ponad 2 milionom katolików, 1 100 księżom i 408 parafiom. 

To było jak przejście od prowadzenia salonu samochodowego 

do kierowania General Motors. Śmierć kardynała Medeirosa 

w Bostonie i zaufanie ze strony papieża Jana Pawła II w Rzy-

mie przyniosły Lawowi nie tylko możliwość zostania arcybi-

skupem jednej z największych diecezji w Stanach Zjednoczo-

nych, ale prawdziwy skok na jeszcze wyższy szczebel drabi-

ny. Trzej poprzednicy Lawa - William O'Connell, Richard 

Cushing i Medeiros - zostali podniesieni do godności kardy-

nalskiej. Tak więc kiedy Law przybył do Bostonu w marcu 

1984 roku, musiał wiedzieć, że zostanie księciem Kościoła to 
tylko kwestia czasu. 

Ofiarowano mu ciepłe powitanie i komfortowe warunki, 

jego trzej poprzednicy mieli wyraźnie odmienne charaktery. 

O'Connell był ekscentrykiern, człowiekiem lubiącym poklask, 

miłośnikiem życia na wysokim poziomie. W samym środku 

kryzysu jeździł po mieście limuzyną w towarzystwie swoich 

pudli. Był częścią ekipy budowniczych, w czasie gdy Kościół 

katolicki w Ameryce wznosił kościoły, szkoły, klasztory i ple-

banie potrzebne dla pomieszczenia rosnącej liczby wiernych. 

Cushing, jasno wypowiadający się populista, był kontynuato-

rem tradycji, wedle której arcybiskup Bostonu, będąc przy-

wódcą duchowym 2 milionów katolików, działał niemal ni-

czym dyrektor generalny firmy budowlanej. 

W swojej książce Bare Ruined Choirs Garry Wills zauwa-

żył, że obsesja Kościoła na punkcie utworzenia dostatecznej 

ilości szkół parafialnych, by uczynić społeczność katolicką 

niezależną od świeckiego szkolnictwa publicznego, stworzyła 

też drabinę kariery dla księży, monsignorów i biskupów, pro-

mowanych za „cnotę zdolności do interesów". Wills utrzy-

mywał, że to właśnie ten system wytworzył w Ameryce hie-
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rarchię, której celem nie byto pomaganie wiernym w osiągnię-

ciu zbawienia wiecznego, ale osiągnięcie solidnej stopy ży-

ciowej. „Ksiądz miał mało czasu na teologię, albo na studia 

jakiegokolwiek rodzaju. Przyjmował charakterystyczne dla 

biznesmena przyziemne metody i praktyczne myślenie" - 

stwierdził Wills. „Proboszcz był odstręczający, nie z powodu 

swej teologii albo chwilowych powiązań, ale z powodu braku 
tej teologii oraz swojej zaściankowości". 

Do momentu śmierci kardynała Cushinga w 1970 roku, 

długi etap rozwoju Kościoła katolickiego w Ameryce miał się 

już ku końcowi. Do tej chwili amerykański Kościół katolicki 

zdominowany był przez Irlandczyków. I przez dwa stulecia z 

okładem, jeszcze od czasu, gdy Pielgrzymi*(* Koloniści z Anglii, któ-

rzy w 1620 roku przypłynęli do Ameryki na pokładzie statku „Mayflower" i założyli osady w 

Nowej Anglii - przyp. Tłum.) przybili do brzegów Plymouth Rock i 

szybko przemieścili się do Bostonu, stolicą Nowej Anglii było 

protestanckie miasto dla wyznawców protestantyzmu. Ale 

zmieniło się to w połowie XIX stulecia, kiedy zaraza ziemnia-

czana w Irlandii*(* 1845-1848 zwane latami Wielkiego Głodu, kiedy zaraza niszczy-

ła uprawy ziemniaków, będących podstawą wyżywienia klas niższych - przyp. Tłum.) oraz 

odmowa Brytyjczyków przyjścia z pomocą swej kolonii, po-

pchnęły ponad milion Irlandczyków na statki przewożące 

emigrantów. Niemal z dnia na dzień religijny przekrój demo-

graficzny Bostonu uległ zmianie i jeszcze przed końcem wie-

ku wybrano tam pierwszego burmistrza urodzonego w Irlan-

dii. Irlandczycy wykorzystywali wpływy polityczne, by prze-

jąć kontrolę nad miastem, gdzie początkowo byli obrzucani 

obelgami i witani tabliczkami: „Irlandczycy niech nie ubiegają 
się tu o pracę". 

Kiedy Włosi, Polacy i inne nacje z Europy Wschodniej 

przybyły tu śladem Irlandczyków, stały się częścią amerykań-

skiego Kościoła katolickiego, który był w zasadzie kościołem 

irlandzkim. Jak reporterka Boston Globe, Maureen Dezell, za-
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uważyła w swojej książce Irish America: Coming into Clover 

90% mężczyzn, wstępujących do amerykańskich seminariów 

w drugiej połowie XIX wieku, nosiło irlandzkie nazwiska, a 

do 1900 roku już trzy czwarte amerykańskiej hierarchii kato-

lickiej była pochodzenia irlandzkiego. (Nawet do lat 90. XX 

wieku, kiedy to Latynosi wyłonili się jako największa grupa 

etniczna w amerykańskim Kościele katolickim, a Irlandczycy 

stanowili zaledwie 15% świeckich wiernych, co trzeci ksiądz i 
co drugi amerykański biskup byli pochodzenia irlandzkiego). 

Następca Cushinga, Medeiros, syn uprawiającego warzywa 

farmera z Azorów, wręcz nie mógł różnić się bardziej od 

dwóch irlandzkich biznesmenów w sutannach – O`Connella i 

Cushinga. O'Connell i Cushing byli postaciami dużego forma-

tu, które były niczym wyjęte z powieści Edwina O`Connora 

The Last Hurrah. Równie dobrze czuli się przyciskając kogoś 

do muru w biurze, jak i wyznaczając pokutę w konfesjonale. 

Medeiros był ich przeciwieństwem: nieśmiały, łagodny i po-
bożny, antyteza biskupa-biznesmena. 

W ciągu kilku lat od swojego przybycia, Medeiros zdołał 

zrazić sobie trzon archidiecezji, czyli przede wszystkim ir-

landzką i włoską klasę robotniczą Bostonu, wydaniem zarzą-

dzenia, że żaden uczeń podejrzewany o uczestniczenie w zja-

wisku „white flight"*(* Celowego przenoszenia się białych mieszkańców z okolicy 

zamieszkanej przez osoby innych ras - przyp. Tłum.) w celu uniknięcia nakaza-

nej przez sąd desegregacji rasowej w szkołach publicznych, 

nie mógł mieć wstępu do szkół katolickich. Dyrektywa Mede-

irosa była powszechnie ignorowana. Szkoły katolickie zalała 

fala nowych uczniów, a wielu bostońskich katolików dało się 

ponieść fali żalów. Postrzegali Medeirosa jako kogoś, kto nie-

słusznie uznał ich za rasistów, podczas gdy wielu ludzi po 

prostu chciało uniknąć chaosu związanego z dowożeniem 



 

212 
 

dzieci autobusami do szkół, z czym nie musieli się borykać 
mieszkańcy bogatych przedmieść. 

Thomas O'Connor, profesor historii w Boston College i au-

tor książki Boston Catholics, powiedział, że Medeiros nigdy 
tak do końca nie zaakceptował Bostonu. 

Medeiros był outsiderem. Bardzo wyraźnie był outsiderem. 

Ludzie mówili: „On nie jest jednym z nas". A on o tym wie-

dział. Z uśmiechem napomykał, że kardynała Cushinga trudno 

byłoby naśladować i że on sam nie będzie próbował tego ro-

bić. Nawet maniery Medeirosa - zaplatanie rąk, przewracanie 

oczami, przesadna pobożność - nie byłyby niczym dziwnym, 

gdyby znajdował się w jakimś kraju Ameryki Łacińskiej. Ale 

w Bostonie były nie na miejscu. Dlatego on nigdy dobrze tam 

nie pasował. 

Chociaż Law był z pochodzenia Irlandczykiem, był to nie 

tyle powrót do tradycji O`Connella i Cushinga, co raczej od-

miana po Medeirosie. Law posiadał zdolności administracyjne 

O'Connella i polityczne wyczucie Cushinga, który często 

szczycił się tym, że wraz ze starym Joe Kennedym zaplanowa-

li kampanię Johna Fitzgeralda Kennedy'ego do Białego Domu 

w zaciszu archidiecezjalnej kancelarii. Posiadał intelektualny 

formalizm, którego brakowało jego poprzednikom, Cushing 

szybko wrócił do domu z II Soboru Watykańskiego, skarżąc 

się, że nie rozumie po łacinie. Podczas gdy O'Connell wyda-

wał się uważać religijną część swojej pracy za utrapienie, Law 

wydawał się być niemal tak pobożny jak Medeiros, ale był 

znacznie bardziej otwarty i rzeczowy. 

„Pierwszą reakcją na Lawa było najczęściej stwierdzenie: 

»Mamy z powrotem jednego ze swoich«. Biały, niebieskooki 

absolwent Harvardu. Nie urodził się tutaj, jak Cushing i 

O'Connell, ale miał irlandzki wygląd. Reakcja Bostonu była 
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taka: »W końcu Rzym poszedł po rozum do głowy i przysłał 

nam jednego z naszych« -powiedział O'Connor. „Miał swoją 

osobowość publiczną i prywatną. Publicznie, był jak O'Con-

nell; bardzo pompatyczny na ambonie, kiedy mówił, przecią-

gał samogłoski, był bardzo formalny, ważył słowa. Ale w krę-

gach towarzyskich, w małych grupkach, potrafił być czarujący 

i życzliwy, wyrafinowany i tryskający humorem. Zawsze miał 

świadomość swojej rangi i pozycji. Potrafi śmiać się z siebie 
samego, ale nikt inny nie może tego robić". 

W przeciwieństwie do Cushinga, Law nie był populistą sta-

rającym się o względy. Kładł nacisk na formalność. Od swo-

jego personelu oczekiwał, że w rozmowie będzie się do niego 

zwracać „Wasza Eminencjo", i tak robiono. Personel nalegał 

też, aby i inni tak robili. Były rzecznik prasowy Lawa surowo 

upomniał kiedyś pewnego reportera, który w rozmowie tele-

fonicznej wspomniał o kardynale mówiąc po prostu „Law". 

Podczas rozmów przeprowadzanych z księżmi na potrzeby 

swojej książki, O'Connor prosił ich o określenie bostońskich 

kardynałów jednym słowem lub określeniem. Dla O'Conella 

było to słowo „pompatyczny"'. Dla Cushinga, określenie 

brzmiało „ten o chrapliwym głosie". Określeniem dla Mede-

irosa było: „pobożny". Ale Law zbił ich z tropu. 

„Wreszcie jeden z księży, który zna Lawa dosyć dobrze, 

powiedział: »bez korzeni«. Spojrzałem na niego zaskoczony i 

zapytałem; »Bezwzględny(* „Rootless" - «bez korzeni» brzmi podobnie jak „ru-

thless" - «bezwzględny»; przyp. Tłum.) A on odparł: »Nie, bez korzeni«. I 

wtedy zrozumiałem, co miał na myśli. Law żadnego miejsca 

nie może nazwać swoim domem. Był dzieckiem armii. On na-

prawdę nie ma korzeni. Pod tym względem jest zapewne 

pierwszym amerykańskim kardynałem i arcybiskupem, jakie-
go mieliśmy w Bostonie. To Amerykanin, nie bostończyk". 
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Być może dlatego, że sam nie był rodowitym bostończy-

kiem i nie był obciążony odwiecznymi uprzedzeniami i resen-

tymentami tego miasta, Law wydawał się darzyć szczególną 

sympatią imigrantów - przybyszy z Ameryki Środkowej i Po-

łudniowej, Haitańczyków, Wietnamczyków - którzy byli no-

wymi twarzami zmieniającego się Kościoła Bostonu. Lata po-

pierania sprawiedliwości rasowej i społecznej oraz niestru-

dzone zmagania na rzecz mieszkań dostępnych dla rodzin o 

najniższych dochodach sprawiły, że dla imigrantów był boha-

terem. Latynosi kochali kardynała, który potrafił mówić do 

nich płynnie po hiszpańsku. Kiedy sprawy przybrały dla niego 

zły obrót, to właśnie grupy imigrantów stanowiły jego najbar-
dziej zagorzałych zwolenników. 

W miarę upływu lat to stara gwardia, a nie nowi przybysze, 

zaczęła kwestionować czołową pozycję Lawa. Krytycy po-

strzegali go jako protekcjonalnego, zadufanego w sobie i coraz 

bardziej odizolowanego. Jego wpływy, zamiast rosnąć w mia-
rę upływu lat, malały. 

Pierwszy ksiądz, który powitał Lawa po jego przybyciu do 

Bostonu - ówczesny kapelan na lotnisku Logana, wielebny 

Bernard McLaughlin - powiedział, że kiedy Law został arcy-

biskupem, rozgorzała ogromna nadzieja. Ale Law nie wypełnił 

swojej obietnicy, gdyż zbyt się odizolował, odciął od swojej 

trzody, żyjąc w imponującej rezydencji, otoczony przez do-

radców podsuwających mu złe rady. „Boston to wioska" - 

stwierdził McLaughlin. „Nie wydaje mi się, żeby kardynał 
kiedykolwiek to pojął". 

O'Connor doszedł do podobnego wniosku i powiedział, że 

Law nigdy nie doceniał potrzeby wychodzenia bardziej do lu-

dzi i - co ważniejsze - bycia widzianym, bycia istotną częścią 

społeczności, czy to pokazując się na meczu Red Sox czy idąc 

do restauracji. O'Connor wspominał, jak Law powiedział mu 
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kiedyś od niechcenia, że zwrócił dożywotnią kartę wstępu do 

Boston Athenaeum, jednej z najstarszych i najbardziej presti-

żowych prywatnych bibliotek w Stanach Zjednoczonych. 

„Zdumiałem się. Każdy arcybiskup miał taką kartę. One są 

bezcenne. Biskup Cheverus, pierwszy biskup Bostonu, poma-

gał przy zakładaniu Athenaum i podarował mu swoją prywat-

ną bibliotekę. Kiedy zapytałem Lawa, dlaczego zwrócił kartę, 

powiedział: » Nigdy tamtędy nie przechodzę«. Wywniosko-

wał, że nie jest mu potrzebna. Być może dla niektórych ludzi 

to tylko drobiazg, ale kiedy zbierze się to wszystko razem, 

można zobaczyć, że on nie rozumiał Bostonu, on po prostu nie 
wczuł się w to miasto". 

Zamiast wtapiać się w tłum, Law spędzał niesłychanie dużo 

czasu w biurze, swoim głównym sztabie. To tam O'Connor uj-

rzał Bernarda Lawa - pracoholika, który jest wciąż przy ko-

mendzie. 

„To nałogowy manager w mikroskali" - powiedział O'Con-

nor. „Kiedy przychodzą do niego wiadomości, poprawia w 

nich gramatykę. Bardzo dobrze orientuje się w nowinkach 

technicznych. Ma komputery i faksy. Rozmawiam z nim, a w 

tym samym czasie on prowadzi jeszcze z kimś rozmowę przez 

telefon. Kiedy zwraca się do ludzi, wydaje im rozkazy. »Złap 

go w pracy. Złap go na polu golfowym«. Żywiołowa energia 

tego człowieka fascynuje. A obserwowanie go w akcji przy-

pomniało mi, co pewien ksiądz powiedział mi kiedyś o Lawie. 

Powiedział: »Musi pan pamiętać, że Bernie był jedynakiem. 

Wszystkie zabawki należą do niego. On nigdy nie musiał się 
dzielić«". 

Sytuacja rasowa w Bostonie znacznie się uspokoiła, zanim 

Law tu przybył. Pasję, z jaką kiedyś, jako młody ksiądz, 

wspierał ruch swobód obywatelskich, teraz, odkąd stał się 

członkiem kościelnej hierarchii, Law przelał na ruch obrony 
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życia. W swojej pierwszej mowie wygłoszonej jako arcybi-

skup, w Bostonie w marcu 1984 roku, Law opisał aborcję jako 

„narodową hańbę" i „fundamentalne zło naszych czasów". 

Law i kardynał O'Connor z Nowego Jorku, jednocześnie pod-

niesieni do godności kardynalskiej w 1984 roku, stali się czo-

łowym amerykańskim głosem propagującym ortodoksyjne 

poglądy Jana Pawła II, pouczającym laikat, że aborcja, anty-

koncepcja, homoseksualizm i rozwody są grzechem, mimo iż 

nawet badania wykazały, że większość katolików uważa te 

sprawy za kwestię indywidualnego sumienia. Dwaj kardyna-

łowie stali się powszechnie znani jako „Law and Order" 

(„prawo i porządek"), rządząc się zasadami papieża i zakazu-

jąc świeckim choćby nawet dyskusji o pomysłach takich jak 

święcenia kapłańskie dla kobiet, małżeństwa księży czy ko-

niec celibatu. 

Agresywne stanowisko Lawa wobec kwestii aborcji spo-

wodowało odsunięcie się od niego wielu liberalnie nastawio-

nych bostońskich katolików. Zgodnie z tradycją, arcybiskup 

Bostonu każdego roku wygłasza mowę do najstarszego rocz-

nika studentów Boston College. Jak powiedział O'Connor, 

pierwsze wystąpienie Lawa na uroczystości rozdania dyplo-

mów w 1984 roku wyznaczyło ton dla przyszłej dość napiętej 

relacji pomiędzy Lawem i tym ogromnie liczącym się katolic-

kim uniwersytetem Nowej Anglii. Dwa lata później Law po-

wiedział innemu rocznikowi absolwentów, że ta jezuicka 

uczelnia zatraca swoją katolicką tożsamość. „Byłem tam, 

wśród zgromadzonych, i pamiętam, jak ludzie po prostu 

wstrzymali oddech, słuchając, jak ich arcybiskup mówi, że 

Boston College odszedł od katolickiej tradycji, że to nie jest 

już uczelnia katolicka, że należy poczynić zmiany. Zraził do 

siebie wielu jego absolwentów, a to śmietanka kończących tę 

uczelnię udzielała mu największego poparcia finansowego" - 

powiedział O'Connor. 
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Wkrótce potem Law powiedział grupie katolickich biznes-

menów, że mają „obowiązek” zrobić coś więcej niż tylko wy-

powiedzieć się, że są przeciwko aborcji. Miesiąc później Law 

w sposób dramatyczny i bezprecedensowy wystąpił na wiecu 

na rzecz obrony życia, akurat w czasie, gdy prawodawcy stanu 

Massachusetts mieli rozważać poprawkę zakazującą lub ogra-

niczającą prawo do aborcji. Niektórzy sugerowali, że miesza 

się do tradycyjnego rozdziału Kościoła od państwa. „Jeżeli 

kaznodzieja się nie wtrąca, to naprawdę nie naucza" -

powiedział Law, niczym jeden z kaznodziejów zielonoświąt-

kowców, z którymi przyjaźnił się na dalekim południu USA. 

Thomas P. O'Neill III, syn byłego przewodniczącego Izby 

Reprezentantów, Thomasa P. „Tipa" O`Neilla Jr., wspominał, 

że nietolerancja Lawa wobec liberalnych poglądów, wyzna-

wanych przez wielu bostońskich katolików, drażniła nie tylko 

jego pokolenie, ale i pokolenie jego ojca. „Interesujące jest 

spojrzenie na nich dwóch i porównanie ich" - powiedział 

O`Neill, były zastępca gubernatora stanu Massachusetts, a po-

tem założyciel dobrze prosperującej firmy public relations. 

„Arcybiskup, który przybył do Bostonu, miał pewne znacze-

nie, zwłaszcza w kwestii swobód obywatelskich. Ale obser-

wowałem wielu ludzi, który doszli do władzy, i widziałem, jak 

władza ich korumpuje i izoluje, odcina od świata. Mój tata stał 

się potężny i wpływowy, ale nigdy nie przestał chodzić po 

ziemi. Nigdy nie izolował się od zwykłych łudzi, zawsze wie-

dział, co myślą. Kardynał zjawił się tu i nigdy nie zrozumiał 

tego miasta, a ta porażka w zrozumieniu Bostonu w końcu 

spowodowała, że się odizolował. To jest miasto, które bardzo 

poważnie podchodzi do swojej plemienności i do swojego ka-

tolicyzmu. Jednak otwiera szeroko ramiona dla społecznie 

upośledzonych i ubogich. I w tym mieście powiedzieć komuś, 

że jest w jakiś sposób gorszym katolikiem, bo nie zgadza się 
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ze stanowiskiem Kościoła na temat aborcji czy antykoncepcji, 
to obraza. 

Kardynał Law zjawił się tu i osądzał zwykłych ludzi i poli-

tyków wedle jednego kryterium: stosunku do aborcji. To nie-

mal tak, jak gdyby kardynał przyjechał i powiedział: »Słuchaj, 

Bostonie, miałeś swoje zdanie, ale teraz jest nowy papież, no-

wy kardynał, nowy konserwatyzm, i tak ma być. Jesteś zbyt 

postępowy, jesteś zbyt liberalny. I to się musi zmienić«". 

30 grudnia 1994 roku katolicki zelota nazwiskiem John Sa-

lvi wkroczył do kliniki aborcyjnej w podbostońskim Brookli-

ne, miasteczku, w którym urodził się John F. Kennedy, i za-

strzelił recepcjonistkę. Potem poszedł do drugiej kliniki i zabił 

kolejną recepcjonistkę. Wkrótce po strzałach Salviego Law w 

swojej kancelarii odebrał telefon. Dzwoniła, płacząc, Barbara 

Thorp, dyrektorka Biura Obrony Życia przy archidiecezji. 

Kiedy Thorp skończyła wyjaśniać, co się stało, kardynał odło-

żył słuchawkę i udał się prosto do swojej prywatnej kaplicy, 

żeby się pomodlić i napisać odpowiedź w kwestii morderstw. 

Law wezwał do moratorium na protesty przed klinikami abor-

cyjnymi. Aktywiści antyaborcyjni byli wściekli. Stwierdzili, 

że Law dal broń do ręki tym, którzy uważali, że Operation Re-

scue (Operacja ratunek) i inni demonstrujący przeciwko abor-

cji i przenoszący swoje protesty i płomienną retorykę do kli-

nik, byli odpowiedzialni za zbrodnicze wyczyny, jak ten do-

konany przez Salviego. Zakaz protestów nałożony przez Lawa 

nie trwał długo - zniósł go pięć miesięcy później - ale pokazał, 
jak głęboko wstrząsnęły nim te morderstwa. 

Nawet zwolennicy prawa do aborcji przyznali Lawowi, że 

na przestrzeni lat zmienił swoją retorykę. „Gdybym miał spi-

sać listę obraźliwych słów, lista tych używanych przez O'C-

onnora byłaby dziesięć razy dłuższa niż ta z wypowiedziami 

Lawa" - powiedziała Frances Kissling, przewodnicząca lobbu-
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jącej w Waszyngtonie grupy Catholics for a Free Choice (Ka-
tolicy na rzecz wolnego wyboru). 

Kiedy Law był księdzem na dalekim południu, a potem bi-

skupem w Missouri, jego zaangażowanie w kwestię ekumeni-

zmu było w takim samym stopniu podyktowane pragmaty-

zmem, jak i imperatywem teologicznym. W obu tamtych 

miejscach protestanci znacznie przeważali ilościowo katoli-

ków, niektórzy z nich nastawieni byli wrogo. Były tam miej-

sca, gdzie Ku Klux Klan nienawidził niegdyś katolików pra-

wie tak samo, jak nienawidził czarnych. W Jackson, pierwszej 

diecezji Lawa, katolicy stanowili mniej niż 3 procent popula-

cji. W Missouri ich liczba sięgała niecałych 5 procent. Jednak 

w Bostonie katolicy stanowili większość. Przeciwnie niż w 

przypadku zdominowanej mniejszości, jaką byli w innych 

częściach kraju, w Bostonie katolicy mieli władzę i czasem 

wykorzystywali ją, by uciskać innych. 

Law, tak jak to czynił na obszarze Bible Belt, tak i w Bo-

stonie wyciągnął rękę do protestantów. Ale jeszcze bardziej 

wyciągnął ją do Żydów. Bądź co bądź, było to miasto, w któ-

rym - jak Nat Hentoff wspominał w swoim pamiętniku Boston 

Boy (Chłopak z Bostonu) - irlandzkie i włoskie dzieciaki uczy-

ły się w katolickich szkołach, że to Żydzi zabili Pana Jezusa. 

Takie nauki zachęcały do antysemityzmu. Bandy katolickich 

chłopców szukały zemsty na dzieciach żydowskich. Podobnie 

jak wielu jego rówieśników, Hentoff nieraz został przez nich 

pobity. Jeżeli bostoński policjant interweniował, bardziej było 

prawdopodobne, że nakrzyczy na żydowskie dziecko, jakie 

jest głupie, iż daje się wciągnąć w zasadzkę, niż że pociągnie 
do odpowiedzialności napastników. 

Na przekór takiemu historycznemu podłożu Law starał się 

nawiązać stosunki z Żydami z Bostonu. Odpowiedzieli mu en-

tuzjastycznie. „Jemu naprawdę zależy i naprawdę mu się uda-
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je" - powiedział Leonard Zakim, długoletni przewodniczący 

Anti-Defamation League (Ligi Przeciwko Zniesławieniu) w 

Nowej Anglii. „Kardynał Law rozumie antysemityzm i rolę 
Kościoła w stawianiu mu czoła". 

Kiedy Zakim zmarł na raka mając pięćdziesiąt sześć lat, 

Law nakłaniał początkowo niechętnego gubernatora Paula 

Cellucciego, żeby nazwał na cześć Zakima nowy most na rze-

ce Charles. Tym razem Cellucci się zgodził. Rok wcześniej, w 

1999 roku, Cellucci odmówił przychylenia się do żądań kar-

dynała, gdy ten nakłaniał gubernatora do ponownego przemy-

ślenia nominacji dla dwóch sędzin. Kardynał sugerował, że 

obie te kobiety, Margaret Marshall i Judith Cowin, są antyka-

toliczkami i że posiadają „nastawienie i mentalność, która 
mnie niepokoi". 

 Law szczególnie chciał storpedować nominację pani 

Marshall na naczelną sędzinę stanowego sądu najwyższego. 

Marshall, podobnie jak Law, miała za sobą wiele lat walki o 

równość społeczną. Zyskała znaczenie w rodzinnej Republice 

Południowej Afryki, przewodząc studentom sprzeciwiającym 

się apartheidowi, i za swoją działalność została wydalona z 

własnego kraju. Jednak zanim została sędziną, naraziła się w 

swej pracy kardynałowi, upominając jedną z najbliższych do-

radczyń Lawa. Pani Marshall, wówczas główny radca prawny 

Harvardu, nakazała tej doradczyni, profesor prawa na Har-

vardzie, Mary Ann Glendon, by zaprzestała używania firmo-

wego papieru listowego uniwersytetu do swojej działalności 
antyaborcyjnej. 

*** 

W obliczu skandalu związanego z ojcem Porterem kardynał 

Law ogłosił, że wyznaczył dziewięcioosobową radę, w skład 

której weszły też osoby świeckie, a która będzie mu zalecać 
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środki podejmowane wobec księży oskarżonych o - jak to na-

zywał - „grzech seksualnego nadużycia". Kardynał nadal był 

zdeterminowany, by kościelnych brudów nie wypuszczać na 

zewnątrz. Ignorował apele, by ustanowił procedurę, która 

zmusiłaby archidiecezję do kierowania zarzutów przeciwko 

księżom do władz świeckich, i przewidywał wysyłanie spraw-

ców - kiedy już zostaną wyleczeni - do parafii. 

W maju 1993 roku, kiedy archidiecezja próbowała lepiej 

poradzić sobie z własnymi księżmi dopuszczającymi się nad-

użyć, kardynał wezwał do swej rezydencji grupę wybitnych 

ekspertów w dziedzinie molestowania seksualnego dzieci: 

dwa małżeństwa naukowców znanych w całym kraju dzięki 
swojej pracy. 

Był to roboczy lunch. Carolyn Newberger, psycholog dzie-

cięcy, i mąż Eli, pediatra, siedzieli na końcu wielkiego stołu 

wraz z Tedem i Carol Nadelsonami, parą cieszących się po-

ważaniem psychiatrów. Na drugim końcu stołu zasiadł kardy-

nał i dwóch innych księży, William F. Murphy i John B. Mc-

Cormack. Obaj zostali przez niego wyznaczeni, by postarać 

się opanować problem księży molestujących nieletnich. „Cała 

ta scena uderzyła mnie, jak wyjęta żywcem ze średniowiecza" 

- wspominała Carolyn Newberger. „Po jednej stronie zasiedli 

wszyscy ci księża w duchownych szatach, po drugiej wszyscy 

ci świeccy żydowscy eksperci, no i te wszystkie zakonnice 
usługujące nam do stołu". 

Żydowscy lekarze darzyli poważaniem kardynała, po części 

dzięki jego dobrze znanemu otwarciu na społeczność żydow-

ską. Czuli się docenieni, kiedy Law wyjaśnił, że wezwał ich, 

ponieważ są znanymi w całym kraju ekspertami w dziedzinie 

pedofilii i wykorzystywania seksualnego nieletnich. Carol Na-

delson była pierwszą kobietą pełniącą funkcję przewodniczą-

cej American Psychiatrie Association (Amerykańskiego To-
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warzystwa Psychiatrycznego). Jednak bardzo szybko -jeszcze 

zanim uprzątnięto ze stołu przekąski - lekarze zdali sobie 

sprawę, że kardynał nie jest szczególnie zainteresowany tym, 
co do niego mówią. 

„Cała nasza czwórka była tego samego zdania" - powie-

działa Carolyn Newberger. „Mówiliśmy im, że sposób ich po-

stępowania w tych sprawach był zły i że stwarzał niebezpie-

czeństwo dla dzieci. Położyliśmy nacisk na znaczenie zgła-

szania takich przypadków władzom świeckim. I powiedzieli-

śmy im, że bez względu na to, co myślą o księżach poddawa-

nych leczeniu albo takich, którzy mają już te problemy za so-

bą, istnieje duże prawdopodobieństwo powtarzania się takiego 
zachowania". 

Aby zilustrować stanowisko lekarzy, Newberger szczegó-

łowo omówiła sprawę z Arizony. Chłopiec, wykorzystywany 

w bardzo młodym wieku, został adoptowany przez pewną ro-

dzinę i radził sobie całkiem dobrze, dopóki znów nie padł 

ofiarą molestowania przez księdza. Inny ksiądz wszedł akurat 
w trakcie, kiedy to się działo, ale wyszedł nie interweniując. 

„Chłopiec rozpoczął potem molestowanie własnego ro-

dzeństwa" - powiedziała Newberger. „Posłużyłam się tym 

przypadkiem dla podkreślenia, jak podstępne skutki ma to 

wykorzystywanie, jak destrukcyjne jest nie tylko dla jednego 

dziecka, ale dla całej rodziny. Starałam się nie tylko podkre-

ślić szczegóły sprawy, ale zaangażować kardynała i innych 
księży, by poczuli empatię wobec ofiary". 

Jednak ani Newberger, ani jej koledzy nie zauważyli, żeby 

udało im się przenieść temat na ludzki poziom. Podczas gdy 

eksperci mówili o sprawach tego świata, księża wydawali się 
mieć w głowach tylko królestwo niebieskie. 
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„Kardynał powiedział, że należy wziąć pod uwagę prawo 

kanoniczne. Popatrzyliśmy po sobie zaskoczeni. Wydawało 

się, że wszystko, co mu właśnie powiedzieliśmy, po prostu nie 

zostało przez niego zarejestrowane" - powiedziała Newberger. 

„Prawo kanoniczne dla nas było nieistotne. Dzieci były pod-

dawane wykorzystywaniu. Seksualni agresorzy cieszyli się 

ochroną. Prawo kanoniczne nie powinno mieć z tym nic 

wspólnego. Ale oni byli zdeterminowani, by zatrzymać ten 

problem, i swoją za niego odpowiedzialność, w ramach wła-
snej kultury". 

Pod koniec lunchu Newberger i inni eksperci zapropono-

wali kardynałowi pomoc w sformułowaniu nowego podejścia 

w celu zdecydowanego wykorzenienia seksualnego wykorzy-

stywania nieletnich przez duchowieństwo. Newberger powie-

działa, że kardynał podając im rękę na pożegnanie uśmiechnął 

się do nich i dziękując im, spojrzał im głęboko w oczy. Ale 
nigdy nie skontaktował się z nimi ponownie. 

„Nie jestem katoliczką, a jednak poczułam się zdradzona" - 

stwierdziła Carolyn Newberger. „Od przywódców duchowych 

wszelkich wyznań oczekuję moralności, A jak dotąd odpo-

wiedź Kościoła na ten problem nie była moralna. Zła jestem, 

że kardynał poprosił nas o radę, a potem ją zignorował". 

Jak na ironię, do pani Newberger zgłosił się ktoś jeszcze: 

David Deakin, prokurator kierujący zespołem zajmującym się 

sprawami molestowania seksualnego w biurze prokuratora 

okręgowego hrabstwa Suffolk w Bostonie. Obecnie pani 

Newberger jest konsultantką bostońskiej prokuratury. Jak się 

wydaje, strata archidiecezji okazała się zyskiem dla prokuratu-
ry. 
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*** 

Następnym razem, kiedy kardynał wezwał do swej rezy-

dencji grupę osób w celu przedyskutowania sposobu postępo-

wania z księżmi dopuszczającymi się seksualnych nadużyć, 

oczekiwał bardziej życzliwej mu widowni. Faktycznie, wiele 

osób spośród wezwanych rankiem 19 lutego 2002 roku było 

wraz z Lawem w Rzymie siedemnaście lat wcześniej, kiedy 

został podniesiony do godności kardynalskiej. Znajdowali się 

wśród tych, którzy w tamtą ciepłą wiosenną noc cierpliwie 

stali w kolejce prawie dwie godziny, żeby móc uścisnąć dłoń 
swemu nowemu kardynałowi. 

Teraz, raz jeszcze witając się z Lawem, roztrząsali skandal, 

który zagroził przyszłości kardynała i Kościoła. Spotkanie zo-

stało zorganizowane przez doktora Michaela Collinsa, stoją-

cego na czele systemu szpitalnictwa w archidiecezji, i Jacka 

Connorsa Jr., założyciela największej agencji reklamowej, ja-

ka kiedykolwiek powstała w Bostonie, a także od wielu lat 

znaczącą postać katolickich kręgów filantropijnych. Connors 

był zaufanym kardynała od chwili, gdy Law przybył do Bo-

stonu, i kiedy burzowe chmury nadciągały nad głowę Lawa w 

obliczu problemów z Geoghanem, Connors pozostał dla kar-

dynała oparciem i pomocą. 

Collins i Connors zgromadzili grono bystrych, odnoszą-

cych sukcesy i obrotnych lekarzy, prawników i biznesmenów, 

żeby doradzili kardynałowi, jak wykaraskać się z narastające-

go kryzysu. Było to żywe „Who is Who" elity bostońskich ka-

tolików: Tom O'Neill; James Brett, były członek izby niższej 

Kongresu stanowego, przewodzący obecnie grupie biznesme-

nów zwanej New England Council (Rada Nowej Anglii); R. 

Roberto Popeo, jeden z czołowych bostońskich prawników; 

William Bulger, rektor uniwersytetu stanu Massachusetts; 

John L. Harrington, były dyrektor generalny klubu Red Sox; 
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John Hamill, dyrektor generalny Sovereign Bank w Nowej 

Anglii; wielebny William Leahy, rektor Boston College; Paul 

La Camera, prezes i dyrektor naczelny stacji WCVB-TV, sto-

warzyszonej z ABC w Bostonie; Jack Shaughnessy Sr., który 

dzięki sukcesom odniesionym w branży sprzętu budowlanego 

stał się jednym z najhojniejszych dobrodziejów archidiecezji; 

John Drew, szef World Trade Center w Bostonie. Jedyna ko-

bieta w tym gronie, Donna Latson Gittens, szefowa jednej z 

niewielu firm marketingowych w tym regionie zarządzanych 

przez czarnoskórych, była też jedyną osobą o innym niż biały 

kolorze skóry. Zaś jedynym niekatolikiem przy tym stole był 

Jeffrey Rudman, żydowski prawnik z konserwatywnej firmy 

prawniczej Hale and Dorr, który zaoferował swoje usługi spo-

łecznie w uznaniu zasług Lawa „w stanowczym odpieraniu 

antysemityzmu". Wielu ludzi, obecnych na tym spotkaniu, to 

ludzie bogaci, którzy przekazali lub zebrali miliony na rzecz 
Kościoła. 

Jeżeli kardynał sądził, że będzie to wiec poparcia, to 

wkrótce miał się rozczarować. Z pewnością były tam osoby, 

które przez cały czas trwały przy nim, bez względu na to, co 

się działo. Brett nie opuściłby Lawa, zwłaszcza wobec życzli-

wości, jaką kardynał okazywał jego rodzinie, jak na przykład 

wtedy, gdy rodzice jego żony byli umierający. Shaughnessy 

był gorliwie lojalny wobec kardynała. Gittens także powie-

działa, że go nie opuści w potrzebie. Jednak wśród czternastu 

osób zaproszonych tego dnia, bezwarunkowo oddani poplecz-
nicy Lawa wyraźnie stanowili mniejszość. 

Connors próbował przełamać lody i rozluźnić panujące na-
pięcie, przywołując stary gag z programu TV I Love Lucy. 

„No cóż, Wasza Eminencjo" - zaczął Connors, jak to Ricky 
zwykł mawiać do Lucy, na pewno masz coś do wyjaśnienia". 
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Sądząc po uśmiechach na twarzach osób przy stole, każdy 

pomyślał, że to zabawne. A ściśle mówiąc, każdy oprócz kar-

dynała. On zachowywał pokerową twarz. Wyraz tej twarzy 

jednak szybko się zmienił, kiedy większość zgromadzonych 
wyjaśniła mu, jak poważna ich zdaniem jest sytuacja. 

O'Neill powiedział, że zauważał zmianę w języku ciała 

kardynała w miarę tego, jak grupa, która według oczekiwań 

Lawa miała być mu przyjazna, przedstawiała mało przyjazną 

krytykę jego sposobu załatwiania problemu. „Wydaje mi się, 

że myślał, że powiemy mu: »Hej, cały czas jesteśmy z Waszą 
Eminencją. A to wcale tak nie było". 

Law wypowiedział się pierwszy, mówiąc przez około dwa-

dzieścia minut. Jak wspomina O'Neill, był bardzo defensyw-

ny. 

Kiedy kardynał przyznał, że jego sposób postępowania wo-

bec problemu „miał wady", Bulger przerwał mu, co rzadko 

czynił, w tym jednak przypadku uważając, że jest to wybitnie 

za mało powiedziane. Dla Bulgera, wykształconego człowieka 

o wyśmienitym słownictwie, który przez siedemnaście lat 

przewodniczył senatowi stanowemu Massachusetts, zanim 

przeniósł się do pracy na uczelni, „wady to nie było odpo-

wiednie słowo. „To była katastrofa" - powiedział Bulger, a in-

ni przy stole pokiwali głowami z aprobatą. 

Otwarte zaprzeczenie Bulgera było naganą o ogromnym 

znaczeniu symbolicznym, sugerowało bowiem, że poważanie, 

jakim bostońscy arcybiskupi cieszyli się przez ponad sto lat, 

zostało podważone nie z zewnątrz, jak wtedy, gdy buntowali 

się ludzie świeccy, a prokuratorzy zwoływali ławy przysię-

głych, lecz od wewnątrz, przez, osoby z kręgu Kościoła, ze-
brane wokół wielkiego stołu w rezydencji kardynała. 
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Connors ubrał w słowa niepokoje wielu osób, kiedy powie-

dział, że kryzys zagroził wszystkim słusznym działaniom Ko-

ścioła - agencjom opieki społecznej, założonym przez katolic-

ką organizację charytatywną Catholic Charities, szpitalom, 

które służyły ubogim, szkołom, które wciąż przyjmowały co-

raz więcej imigrantów. La Camera ostrożnie wysunął wizję 

dymisji, mówiąc: „Jeżeli Wasza Eminencja rozważa rezygna-

cję…”. Ale kardynał nie chciał o tym słyszeć. Law powie-

dział, że papież mógłby nie przyjąć jego rezygnacji, nawet 

gdyby mu ją zaproponował. „Mówiliśmy, że rezygnacja po-

winna być brana pod uwagę, ale on ją z miejsca odrzucił" - 
powiedział La Camera. 

Hamill stwierdził, że jakakolwiek reforma nie byłaby roz-

ważana, to kobiety muszą odgrywać większą rolę w rozwiąza-

niu problemu. Kościół, jak powiedział, powinien być bardziej 

otwarty. O'Neill podjął ten temat, mówiąc Lawowi, że „powi-

nien zaprosić kobiety do stołu". O'NeilI, dyrektor zajmujący 

się public relations, stwierdził, że Law nie powinien traktować 

kryzysu jak kampanii public relations. Powinno się mówić o 

prawdziwych reformach; trzeba naprawić dysfunkcjonalne ka-

płaństwo, które tego wymaga. Zasugerował, że Law powinien 

być jak „Nixon w Chinach": skoro Nixon potrafił odłożyć na 

bok swój antykomunizm i zawrzeć pokój z chińskimi komuni-

stami, tłumaczył O'NeilI, z pewnością najbardziej konserwa-

tywny amerykański kardynał mógłby przekonać papieża do 
kompleksowych reform w Kościele. 

Jednak Gittens skrytykowała O'Neilla, mówiąc, że to aro-

gancja z jego strony mówić o kobietach. Doktor Collins po-
wiedział, że zaproszono więcej kobiet, ale nie mogły przyjść. 

Spotkanie zakończyło się bez konkretnych wniosków, kar-

dynał obiecał tylko, że rozważy to, co mu powiedziano. W 

miarę upływu tygodni i miesięcy ludzie pokroju O'Neilla i 
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Collinsa zaczęli zdawać sobie sprawę, że nawet jeśli kardynał 

zwracał się po poradę do innych, jedyne rady, jakimi się kie-

rował, to jego własne. 

Jeden po drugim, wpływowi katolicy, którzy przestrzegali 

kardynała, że nie zareagował na kryzys dostatecznie energicz-

nie, odchodzili od niego. Zaczęło się to 3 marca, kiedy La 

Camera wystąpił w swojej stacji TV mówiąc, że Law utracił 

moralny autorytet, pozwalający mu wspierać słuszne akcje, i 

że powinien podać się do dymisji. Dwa tygodnie później wy-

dawca gazety Boston Herald, Patrick J. Purcell, niegdysiejszy 

najbardziej wpływowy przyjaciel kardynała w bostońskich 

mediach, osobiście autoryzował artykuł redakcyjny wzywają-
cy kardynała do odejścia z pełnionej funkcji. 

Herald był niezachwianym poplecznikiem Lawa od czasu 

powstania gazety w 1984 roku, ale Purcell był wstrząśnięty 

tym, co odebrał jako zdradzenie przez Lawa dzieci, a także 

własnej rodziny Purcella. Rodzinną parafią Purcellów była św. 

Julia w Weston, gdzie John Geoghan celebrował nabożeństwo 

ślubne córki Purcella. Żona Purcella, Maureen, nauczała w pa-

rafii religii pod kierownictwem Geoghana. Kiedy Purcell i je-

go żona lobbowali na rzecz starań Geoghana o stanowisko 

proboszcza parafii św. Julii, kardynał nie poinformował swego 
przyjaciela, że ma zamiar popierać pedofila. 

W marcu, miesiąc po wielkim spotkaniu w kancelarii, Jack 

Connors powiedział Globe, że nie jest już doradcą kardynała. 

Za swoją szczerość Connors został wezwany do kancelarii i 

obsztorcowany przez Lawa. To było jakby niegrzeczny mini-

strant dostał reprymendę od proboszcza za chichotanie w cza-

sie mszy. Jak Connors powiedział później O'Neillowi, nie do 

końca żartem: „Myślę, że właśnie zostałem ekskomunikowa-
ny". 
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Niektórzy najbogatsi i najbardziej wpływowi katolicy nie 

opuścili Lawa, jednak większość tak zrobiła. Catholic Chari-

ties, największa prywatna instytucja opieki społecznej w sta-

nie Massachusetts, w 2001 roku podczas dorocznego garden 

party w rezydencji kardynała zebrała ponad 1,4 miliona dola-

rów. Ale po raz pierwszy od wprowadzenia dorocznych przy-

jęć dwadzieścia sześć lat wcześniej, w 2002 roku garden party 

zostało odwołane, ponieważ bogaci darczyńcy zapowiedzieli, 

że nie przekażą pieniędzy na coś, w co wmieszany jest kardy-

nał. Wielu tych, którzy byli z Lawem w Rzymie w dniu, kiedy 

otrzymał purpurowy kapelusz, i czekali godzinami, żeby uści-

snąć mu dłoń, nie miało więcej ochoty przechodzić zwycza-

jowego odstania w kolejce, by sfotografować się z nim przed 
złożeniem czeku. 

Katolickie uczelnie, które rok wcześniej zabiegałyby o to, 

by Law wygłosił mowę na uroczystości rozdania dyplomów, 

dały do zrozumienia, że jego obecność zakłóciłaby radosny 

nastrój. W Boston College, gdzie Law niemal co roku wygła-

szał błogosławieństwo na zakończenie roku, nie był już więcej 
mile widziany. 

Dni stały się dla Lawa długie, a wieczory często samotne. 

Nudę urozmaicały wizyty starego przyjaciela Leonarda Fiore-

nce'a, wpadającego na regularne partyjki ping-ponga w sobot-

nie wieczory. Siedemdziesięcioletni Florence, syn rosyjskich 

Żydów , dorobił się milionów na srebrze. Podziwiał otwartość 

kardynała wobec Żydów i dawał pieniądze na rzecz katolickiej 

działalności. W sobotni wieczór przed ujawnieniem dokumen-

tów ze sprawy Shanleya, Florence przyszedł na cotygodniową 

partyjkę i zauważył, że kardynał jest wyjątkowo wytrącony z 

równowagi. 

„Tego wieczora rozegraliśmy dobry mecz" - powiedział 

Florence. „Pokonał mnie, i chyba mu to pomogło". 
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8 kwietnia, tego samego dnia, kiedy dokumenty Shanleya 

trafiły do gazet, Law jechał na północ, do Maine, żeby cele-

brować pogrzeb pewnego biskupa. Egzemplarze gazet Globe i 

Herald leżały na siedzeniu obok niego, ale on ich nie czytał. 

Wracając następnego wieczora do Bostonu, Law dowiedział 

się o oburzeniu, jakie wywołały dokumenty Shanleya. Według 

jednego z głównych doradców kardynała, początkowo Law 

chciał opublikować oświadczenie krytykujące prasowe donie-

sienia o sprawie Shanleya. Jednak po telefonicznej naradzie z 

doradcami spoza Kościoła Law zdecydował się nie mówić nic. 

Zanim kardynał się rozłączył, poprosił ich o przedłożenie mu 

następnego dnia ich zaleceń, czy powinien podać się do dymi-
sji. 

Następnego dnia doradcy powiedzieli Lawowi, że powinien 

się wycofać, że utracił zdolność do kierowania archidiecezją. 

Jeden z nich starał się przekazać mu to łagodnie, mówiąc, że 

to niefortunne, a nawet być może niesprawiedliwe, ale że jego 

rezygnacja jest obecnie najlepszym krokiem na drodze do od-
zyskania zaufania do Kościoła. 

Ale Law chciał usłyszeć drugą opinię. Powiedział, że po-

stanowi o swojej przyszłości następnego dnia, po naradzie ze 

swoim „kolegium konsultantów", złożonym z sześciu swoich 

biskupów i kilku zaufanych księży. Członkowie tego kole-

gium są zależni od kardynalskiej łaski, i zostali w sumie po-

proszeni o zadecydowanie nie tylko o jego losie, ale i naj-

prawdopodobniej o swoim własnym. Nic dziwnego, że powie-

dzieli mu, żeby został i przetrzymał to. Law skontaktował się 

ze swoimi świeckimi doradcami i powiedział im, że zamierza 

skonsultować się z nuncjuszem papieskim w Waszyngtonie. 

Globe podał do wiadomości, że Law poinformował nuncjusza 

papieskiego, iż uważa, że powinien zrezygnować, ale że został 
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poproszony o nieskładanie rezygnacji do czasu, aż papież i je-
go najwyżsi doradcy naradzą się, jak dalej postąpić. 

Kolejnego dnia, 12 kwietnia, kardynał Law opuścił Boston, 

kierując się do Rzymu. Nie było w tym nic nadzwyczajnego. 

Kardynał uczestniczył w licznych ważnych watykańskich ko-

mitetach i podróżował do Rzymu prawie co miesiąc. Jednak 

trasa, jaką obrał Law, była niezwyczajna. Zamiast udać się na 

lotnisko Logana, zaledwie o dziesięć mil, czyli pół godziny 

drogi od kancelarii, Law przejechał samochodem ponad dwie-

ście mil, co trwało pięć godzin, na lotnisko międzynarodowe 

w Newark. Nie chciał być widziany. Po odtajnieniu dokumen-

tów Shanleya podniósł się krzyk. Publiczny gniew narastał. 

Kardynał unikał prasy, unikał demonstrantów, którzy teraz 
nękali go regularnie, unikał prawie każdego. 

W późniejszym oświadczeniu kardynał przyznał, że poje-

chał, by spotkać się z papieżem i innymi watykańskimi do-

stojnikami dodając: „Zasadniczym tematem mojego spotkania 

był wpływ, jaki sprawa Shanleya i inne sprawy seksualnych 

nadużyć mają na opinię publiczną w ogóle, a zwłaszcza na 

członków archidiecezji. Fakt, że jako konieczność zapropo-

nowano moje podanie się do dymisji, uczyniłem częścią mo-

jego wystąpienia". 

Law wyrażał się niejasno w kwestii, czy w końcu zapropo-

nował swoją rezygnację i czy papież odmówił jej przyjęcia. 

Eksperci od spraw Watykanu sądzą, że papież zachował 

ostrożność co do pozwolenia Lawowi na odejście z pełnionej 

funkcji, obawiając się, że będzie stanowiło to precedens, mo-

gący być później zastosowany w stosunku do innych kardyna-

łów i biskupów, mających udział w utrzymywaniu seksual-

nych agresorów tam, gdzie mieli dostęp do swoich ofiar. 

Obawa przed efektem domina, jak argumentowali niektórzy, 

powstrzymała Lawa od upadku. 
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Jednak istniały pewne wskazówki, że dostojnicy równi La-

wowi, pozostałych dwunastu amerykańskich kardynałów, tra-

cili nerwy. Publicznie niektórzy oferowali słowa poparcia. Ale 

prywatnie część z nich wydawała się sądzić, że rezygnacja 

Lawa mogłaby zmniejszyć napięcie odczuwane przez cały 

Kościół. 15 kwietnia, kiedy Law nieoficjalnie przebywał w 

Watykanie, papież wezwał amerykańskich kardynałów do 

Rzymu na dwudniowe spotkanie na temat seksualnego wyko-
rzystywania nieletnich przez kler. 

Law, nie zauważony, przemknął się znów do Bostonu, żeby 

przygotować się do spotkania. Kiedy powracał do Rzymu kil-

ka dni później, by dołączyć do innych kardynałów, ci podró-

żowali pierwszą klasą, ale kardynał Law zamówił miejsce 

osobno. Podczas gdy inni kardynałowie podróżowali z orsza-

kiem, jemu towarzyszył tylko doradca, monsignor Paul McI-

nerny, dyrektor Boston Catholic Television. Ciągnąc walizkę 

na kółkach przez terminal lotniczy w Rzymie, Bernard Law 

wyglądał bardziej jak jeszcze jeden zagubiony turysta, niż jak 

książę Kościoła. Nie mógł trafić do wyjścia. Było to zadanie 

tym trudniejsze, że otoczyła go wataha dziennikarzy. Law 

wydawał się być zdziwiony ilością reporterów i faktem, że 

czekali na niego o siódmej rano. W którymś momencie kar-

dynał potknął się, kiedy reporterzy na niego napierali. Wyglą-

dał na wytrąconego z równowagi i wyczerpanego. „Mój 

Boże" - powiedział. „Mój Boże, wstaliście strasznie wcze-

śnie". Law nie mógł znaleźć wyjścia z terminalu, zawracał, 

szukał drzwi, a jego tropem podążała cała gromada. Reporter 

pomógł Lawowi, pokazując mu drogę do wyjścia, i kiedy 

drzwi znalazły się w zasięgu jego wzroku, wyglądało na to, że 
Law się nieco rozluźnił. 

„Jak poradzili sobie Red Sox wczoraj wieczorem?" zapytał 

kardynał. Była to chwila, która przypomniała stare czasy, kie-
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dy to Law wyśmienicie żartował sobie z prasą. Ktoś podał mu 

wynik. Ale w tej wymianie zdań nie było ciepła, a napięcie 

było wyraźnie odczuwalne. 

Relacje między kardynałem Lawem a innymi amerykań-

skimi kardynałami także uległy zmianie. W przeddzień rzym-

skiego spotkania Los Angeles Times poinformował, że jeden z 

amerykańskich kardynałów powiedział gazecie, iż niektórzy 

kardynałowie zamierzali poprosić urzędników Watykanu o 

nakłonienie papieża do poproszenia Lawa o podanie się do 

dymisji. Gazeta twierdziła, że pewien biskup potwierdził to 

doniesienie i dodał, iż większość biskupów USA uważa, że 

Law powinien zrezygnować i to szybko. Wielu podejrzewało, 

że to kardynał Robert Mahony z Los Angeles był źródłem tej 

informacji. Kilka tygodni wcześniej Mahony odrzucił okazję, 

by wyrazić poparcie dla Lawa, i pośrednio skrytykował go, 

mówiąc, że jemu samemu trudno byłoby przejść nawą wła-

snego kościoła, gdyby winien był zaniedbania. Po pojawieniu 

się tej historii w Timesie, gazeta, zacytowała jeszcze później z 

nazwiska trzech innych kardynałów stwierdzających, że Law 

nie powinien rezygnować, ale opinia Mahony'ego nie została 

zacytowana w jego miejscowej gazecie. 

W Rzymie Mahony był drażliwy na punkcie sugestii, jako-

by zadał innemu kardynałowi cios w plecy. Kiedy w Rzymie 

reporter Globe, Charles Sennott, wskoczył do windy razem z 

Mahonym, ten zaprzeczył, jakoby krytyczne informacje wy-

szły od niego. 

Zapytany, czy uważa, że Law powinien odejść ze stanowi-

ska, kardynał Mahony wyraził dla niego nader skromne po-

parcie. „To - powiedział Mahony - jest sprawą kardynała La-
wa i Ojca Świętego". 
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Większość amerykańskich kardynałów zatrzymała się na 

terenie North American College, gdzie byli nieustannie nękani 

przez reporterów. Law zatrzymał się w miejscu niedostępnym 

dla prasy: w Domus Sanctae Marthae, wygodnym hotelu dla 

duchownych odwiedzających Watykan, znajdującym się za 

bramą strzeżoną przez gwardię szwajcarską. Zawsze buntow-

niczy kardynał Egan, ustępujący tylko Lawowi pod względem 

zabezpieczenia się, zatrzymał się w pięciogwiazdkowym hote-

lu niedaleko Panteonu. Podczas gdy inni kardynałowie byli 

wspólnie wożeni minibusem na spotkania do pałacu apostol-

skiego, Law dojeżdżał na miejsce sam. 

W murach pałacu apostolskiego, otoczony przez papieża i 

równych mu dostojników, Law był pokorny i skruszony. Wy-

dawał się być bardzo samotny. Według kilku osób uczestni-

czących w spotkaniu, Law powiedział: „W pewnym sensie,, 

gdyby nie okropne błędy, jakie popełniłem, nie bylibyśmy tu 
dzisiaj. Proszę za to o wybaczenie". 

Na zakończenie dwudniowego spotkania wyczekującym 

reporterom powiedziano, że wszyscy kardynałowie pojawią 

się, by odpowiadać na pytania. Ale pokazali się tylko kardynał 

Theodore McCarrick z Waszyngtonu i kardynał Francis Geor-

ge z Chicago. Reporterzy chcieli przepytać Lawa, ale on zno-
wu się wymknął. 

Zdaniem O'Connora, historyka z Boston College, myśl, że 

jego koledzy prawdopodobnie go opuścili, musiała być dla 

Lawa przytłaczająca. „Jedna rzecz, co do której zgadzali się 

wszyscy księża, z jakimi przeprowadzałem wywiady, to fakt, 

ze Law był bardzo współczujący i bardzo wrażliwy, jeśli cho-

dziło o odwiedzanie chorych i umierających księży w szpita-

lach. To współczucie rozciągało się też na ich rodziny. Kiedyś 

podczas bankietu ktoś wspomniał, że matka jakiegoś księdza 

miała zawał, a Law zwrócił się do monsignora McInerny'ego i 
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powiedział mu, żeby go zawiózł do szpitala. Było to auten-

tyczne ciepło i troska. Był księdzem wszystkich księży. Co za 

ironia, że kardynał Law nie był w stanie lub nie chciał wyka-

zać takiego samego współczucia wobec ofiar molestowania 

seksualnego, i że ta niezdolność była przyczyną, iż tak wielu 

księży odwróciło się od niego; ta ślepa plamka w jego oku do-

prowadziła do jego upadku. Nie znajduję wytłumaczenia dla 

jego braku współczucia dla poszkodowanych, ponieważ nie 

postrzegam go jako człowieka, któremu brak umiejętności 

współczucia. To po prostu ślepa plamka w jego oku. Sam nie 

wiem. Nie rozumiem tego, ponieważ on jest zdolny do tylu 

rzeczy. Jak człowiek obdarzony takim talentem, w wielu sfe-
rach tak wyrafinowany, może być tak ślepy?" 

*** 

Po powrocie z Rzymu, znów chroniąc się w azylu swojej 

rezydencji, kardynał Law powrócił do obowiązków. Jego po-

kora, tak wyraźna w Rzymie wśród równych mu kardynałów, 

ulotniła się, kiedy zajął się rozgniewanym i coraz silniejszym 

laikatem. Polecił swojemu głównemu doradcy wysłać list do 

księży, rozprawiając się ostro z propozycją powstania stowa-

rzyszenia rad parafialnych, Z punktu widzenia Lawa, pomysł 

koalicji ludzi świeckich, pracujących wspólnie nad codzien-

nymi problemami, przed jakimi staje Kościół, był „zbyteczny i 

mógł potencjalnie stwarzać podziały". Ludzie świeccy powin-

ni wyrażać swoje pragnienia zmian w Kościele „w ramach 

hierarchicznej struktury Kościoła". Innymi słowy, zamknąć się 
i nie wtrącać. 

„Zdumiewa mnie, że Kościół wydaje się obawiać dialogu z 

własnymi członkami, z ludźmi, którzy go kochają i którzy od-

daliby niemal wszystko, żeby zobaczyć Kościół znów na wła-

ściwych torach" -powiedział David Zizik, przewodzący radzie 
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parafialnej, który był autorem pomysłu stworzenia koalicji ta-
kich rad. 

Żadne to pocieszenie dla ludzi takich jak Zizik, że Law nie 

był ani trochę bardziej wyrozumiały dla księży, którzy próbo-

wali się zjednoczyć, starając się wypełnić pustkę powstałą po 

kryzysie z molestowaniem seksualnym, jaki dosłownie za-

mknął Lawowi usta w dziedzinie wypowiadania się w kwe-

stiach społecznej sprawiedliwości i moralności. Biskupi po-

mocniczy Lawa zaczęli wzywać do siebie przywódców mają-

cego dopiero powstać przymierza kapłanów, wyraźnie dążąc 

do rozciągnięcia nad grupą pewnej kontroli. Przekaz był czy-

telny: różnica zdań nie będzie tolerowana. 

Według znawców prawa kanonicznego, kardynał miał peł-

ne prawo zgnieść potencjalny rozłam w zarodku. Ale moment, 

jaki wybrał, tuż po okazaniu skruchy w Rzymie, pozwala my-

śleć, że człowiek, którego arogancja była przytaczana przez 

krytyków jako zasadnicza przyczyna kłopotliwego położenia, 

w jakim się dziś znalazł, tak naprawdę wcale się nie zmienił. 

I przy wszystkich tych przeprosinach, wyrazach głębokiego 

żalu wyrażonych w stosunku do ofiar seksualnego molestowa-

nia, wydawało się, że Law nadal nie potrafi wziąć pod uwagę 

ich odczuć. W pierwszej oficjalnej odpowiedzi na zarzuty, że 

Shanley molestował sześcioletniego chłopca, Law bronił się 

przytaczając argument, że chłopiec i jego rodzice przyczynili 
się do wykorzystania, bo dziecko było zaniedbywane. 

Carmen Durso, bostońska prawniczka, reprezentująca ofia-

ry księży, powiedziała, że posługiwanie się tak bezdusznym 

językiem, jakkolwiek wiele było w nim prawniczego słownic-

twa, zdradzało arogancję, ignorancję lub obie te rzeczy naraz. 

„Od samego początku archidiecezja w niewiarygodnie głupi 

sposób starała się poradzić sobie z kryzysem" - powiedziała 
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Durso. „I chociaż to trudne, udało im się jeszcze wszystko po-
gorszyć". 

Rodney Ford, którego syn miał sześć lat, kiedy Shanley 

podobno zgwałcił go po raz pierwszy, z oburzenia niemal nie 

mógł wykrztusić słowa. Dwa tygodnie później archidiecezja 

wycofała się z wcześniejszej umowy wypłacenia finansowej 

rekompensaty osiemdziesięciu sześciu osobom poszkodowa-

nym przez Geoghana. Prawnik poszkodowanych, Michael Ga-
rabedian, nazwał kardynała „nikczemną istotą". 

Sędzina Constance Sweeney nakazała natychmiastowe 

przesłuchanie Lawa, mówiąc, że Watykan mógłby przenieść 

go do Rzymu celem uniknięcia przesłuchania przez prawni-

ków reprezentujących ofiary Geoghana. 8 maja Law jako 

pierwszy kardynał zeznawał pod przysięgą za czyny popełnio-

ne jako książę Kościoła, Była to chwila najbardziej upokarza-

jąca ze wszystkiego, przez co przechodził. Law został dys-

kretnie dowieziony do podziemnego garażu w gmachu sądu 

okręgowego hrabstwa Suffolk samochodem o zaciemnionych 

szybach i skorzystał z windy na zapleczu, żeby uniknąć niezli-

czonych aparatów fotograficznych w hallu. Jednak niektórym 

fotografom udało się zrobić Lawowi zdjęcie, kiedy szybko 

przemykał się z windy do zamkniętej dla publiczności sali są-

dowej, gdzie zeznawał. Była to prawdziwa droga skazańca. W 

czasie pierwszego dnia przesłuchań Law powiedział, że nie 

potrafi sobie przypomnieć żadnych krytycznych wydarzeń 

związanych z jego decyzją podjętą w 1984 roku, by wysłać 

Geoghana do św. Julii po nagłym przeniesieniu go od św. 

Brendana za molestowanie dzieci. Powiedział, że spodziewał 

się, iż jego główni doradcy poradzą sobie ze szczegółami 

spraw dotyczących kłopotliwych księży, takich jak Geoghan. 

Tak więc kiedy zaroiło się od poszkodowanych, a demon-

stranci zbierali się przed jego rezydencją, Law trwał na swym 
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szańcu, rządko opuszczając swoje ogrodzone włości. Kiedy to 

czynił, by odprawić mszę w katedrze, demonstranci podążali 

za nim. 

W TV miejscowa sława Jay Leno w programie Tonight 

Show stale prezentował dowcipy. Jutro wieczorem bardzo, 

bardzo wyjątkowy odcinek E.R.*"( * Serial w Polsce znany jako „Ostry dy-

żur" - przyp. tłum.) - zaintonował Leno. „Bostońscy lekarze despe-

racko starają się usunąć trąd u kardynała Lawa". 

Jeżeli Jego Eminencja to oglądał, zapewne wcale się nie 

śmiał. 
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8   Seks i Kościół 

Od czasu, kiedy Peter Isely skończył siedem lat wiedział, 

że stanie się wkładem swej rodziny na rzecz Kościoła katolic-

kiego. Jako jeden z sześciu synów bogobojnej katolickiej ro-

dziny mieszkającej na wsi w hrabstwie Fond du Lac w stanie 

Wisconsin, ujrzał swoją przyszłość na pobliskim samotnym 

wzniesieniu Mount Calvary, w małym seminarium, założo-

nym przez dwóch kapucynów w 1857 roku. 

W dzieciństwie wzorem do naśladowania w kapłaństwie 

był dla niego monsignor z miejscowej parafii, onieśmielająca 

postać, ksiądz, który ogłaszał z ambony nazwiska tych para-

fian, których cotygodniowe datki uznawał za niewystarczają-

ce. Pamiętam, że byłem na parkingu przy parafii” - powiedział 

Isely - „Nagle on bierze moją rączkę w swoją twardą dłoń - 

jak u kamiennego posągu - i spogląda prosto na mnie. To tak, 

jakby Bóg na mnie popatrzył. I wtedy on mówi: » Peter, zo-

staniesz księdzem«". 

Matce Isely'ego spodobała się ta myśl; stało się jasne, że w 

rodzinie Isely'ów Peter zostanie seminarzystą. I przez jakiś 
czas był nim. 

W wieku trzynastu lat Isely udał się do seminarium św. 

Wawrzyńca, przygotowującego dorastających chłopców do 

studiów w seminarium. Isely nadal pamięta swój chłopięcy 

zachwyt postacią świętego patrona szkoły. „Święty Wawrzy-

niec zasłynął z tego, że kiedy go męczono - a przypiekano go 

żywcem - zapytał oprawców, czy może powiedzieć coś w 

ostatnim słowie, i rzekł: »Przewróćcie mnie na drugi bok«". 

Prawda to czy nie, ale chłopcy w tym wieku uwielbiają takie 

historie. Wielebny Gale Leifeld był towarzyski, pogodny - taki 

miły ksiądz, który potrafił rozmawiać z dzieciakiem bez pro-

tekcjonalnego tonu. Uczył historii nowożytnej i uczniowie 
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lgnęli do niego. A Leifeld wyjątkowo upodobał sobie małego 

Petera Isely'ego - zbyt wyjątkowo, jak miało się później oka-

zać. Któregoś dnia Leifeld wezwał Isely'ego do swojego gabi-

netu. Klasa przygotowywała się do swojego pierwszego eg-

zaminu ustnego, i ksiądz powiedział, że chce się upewnić, że 

jego ulubiony uczeń jest przygotowany. Leifeld rozsiadł się w 

krześle za biurkiem, wydmuchnął obłoczek dymu z fajki i po-

prosił Isely'ego o podanie definicji pojęcia „nacjonalizm", któ-

rej nauczyciel kazał się chłopcom nauczyć na pamięć. „Wyre-

cytowałem mu ją słowo w słowo, a on pochylił się do przodu i 

powiedział: »Nie«" - wspominał po latach Isely. „Byłem taki 

naiwny i ufny, że zupełnie się zmieszałem i straciłem głowę. 

Zamarłem. On wstał z krzesła, podszedł do mnie i zaczął ma-

sować mi ramię. Nie miałem pojęcia, co się dzieje. Czułem się 

tak, jakby ktoś napompował mi głowę i całe ciało gazem, to 

było jak po środku znieczulającym. A on przesuwał się w dół 

po moim ciele, wsunął mi rękę w spodnie i zaczął mnie pie-

ścić. I przestał, jak gdyby nigdy nic". Leifeld pieścił Isely'ego 

jeszcze kilka razy, jak twierdzi Isely, zanim chłopiec nauczył 

się trzymać z dala od lubianego powszechnie nauczyciela. Ise-

ly zaczął dramatycznie tracić na wadze, miał zaburzenia snu i 

gwałtownie pogorszyły mu się stopnie. Leifeld, który został w 

końcu wysłany na gruntowną kurację do ośrodka Służebników 

Ducha Pocieszycieła do Nowego Meksyku, nigdy nie przyznał 

się do molestowania Isely'ego, ale w zeznaniu z 1994 roku po-

twierdził, że wykorzystywał inne dzieci. Isely obwiniał sam 

siebie za to molestowanie. „Myślałem, że to we mnie tkwi ta-

kie zło i nie wiedziałem, co skłoniło go, by tak postąpił" - po-
wiedział Isely. 

Dlaczego Leifeld molestował seminarzystów? Czy to w je-

go charakterze tkwiło coś, co kazało mu pożądać dorastają-

cych chłopców? Czy to coś obecnego w kulturze, w jakiej żyje 

duchowieństwo, ułatwiło lub nawet zachęciło go do takiego 
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zachowania? Leifeld zabrał własne odpowiedzi na te pytania 

do grobu. Zaś Isely, psychoterapeuta, który w latach 90. pro-

wadził w Wisconsin program psychoterapeutyczny dla ofiar 

molestowania seksualnego ze strony osób duchownych, sam 

nie jest pewien. „Myślę, że jego zdaniem to, co robił, było 

swego rodzaju inicjacją w szczególnego rodzaju doświadcza-

nie miłości" - powiedział Isely. „Byłem chłopcem, który po-

trzebował miłości, a dla niego to była miłość. Ale tak napraw-
dę dla mnie to był tylko przymus, przemoc i terror". 

Długo po tym, jak załatwiona zostanie kwestia pozwów są-

dowych, uchwalona nowa polityka, a nazwiska takie jak Geo-

ghan i Shanley zblakną i pozacierają się w pamięci, uczeni 

zajmujący się Kościołem i życiem psychicznym człowieka 

nadal będą debatować, co stało się w drugiej połowie dwu-

dziestego stulecia, kiedy to - jak mamy to dziś czarno na bia-

łym - ponad tysiąc pięciuset księży wykorzystywało seksual-

nie wiele tysięcy nieletnich, powierzonych ich opiece. Na de-

bacie tej ciąży ideologia - zwolennicy postępu skłonni są ob-

winiać celibat i klerykalizm, podczas gdy tradycjonaliści chęt-

nie oskarżają homoseksualizm i pobłażliwość w sferze seksu-

alnej. I jak to często bywa, można argumentować, że każdy z 

tych czynników odgrywał ważną rolę w konkretnych przypad-

kach, jako że każdy dopuszczający się molestowania ma wła-

sną historię i nie istnieje gotowe, łatwe wytłumaczenie. „To 

ważkie pytanie, dlaczego księża dokonują aktów seksualnych 

szkodzących nieletnim, zaś odpowiedź jest daleko bardziej 

złożona, niż proste stwierdzenie, że to tylko odbicie ogólnego 

stanu społeczeństwa" - powiedział A. W. Richard Sipe, za-

konnik, który został psychoterapeutą. „Ludzie nie lubią mieć 

do czynienia z rzeczywistością, na którą wpływa wiele czyn-

ników, ale to jest taka właśnie rzeczywistość. To nie tylko je-

den czynnik. Należy zrozumieć, że kapłaństwo to potężna, 
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trwała, piękna i twórcza kultura, która posiada też swoją bar-
dzo, bardzo mroczną stronę". 

Nauki społeczne niewiele mają do powiedzenia na temat 

molestowania nieletnich przez księży - ani sam Kościół, ani 

naukowcy, którzy zajmowali się badaniami nad zdrowiem 

psychicznym, nie podejmowali precyzyjnych badań ilościo-

wych, które mogłyby rzucić jakieś światło na częstotliwość 

czy na naturę tego zaskakującego zjawiska. Jednak w obliczu 

bezustannego zalewu relacji o księżach dopuszczających się 

seksualnych nadużyć, nawet najbardziej konserwatywni 

obrońcy Kościoła porzucili argumentację, że kapłaństwo nie 

jest gorsze od innych profesji, w których dorośli pracują z 

dziećmi. „Teraz, po upływie jakiegoś czasu, problem nie doty-

czy już tylko kilku zgniłych jabłek" - powiedział William Do-

nohue, przewodniczący Catholic League for Religious and 

Civil Rights (Katolickiej Ligi na Rzecz Swobód Religijnych i 

Obywatelskich). „Problem jest ogromny. Nie sądzę, aby był to 

dla katolików czas przejścia do defensywy. Można kochać in-

stytucję, a jednocześnie rozumieć potrzebę wydobycia się z 

tego". Nawet przy braku ścisłych danych, z czasem wydaje się 

coraz bardziej oczywiste, że chociaż duchowieństwu każdego 

wyznania zdarza się molestować seksualnie dzieci, żadne z 

największych wyznań nie miało problemu na skalę taką, jaka 

dotknęła Kościół katolicki. „Wśród protestantów absolutnie 

nie ma tu odpowiednika" -powiedział Anson D. Shupe, profe-

sor socjologii Indiana University-Purdue University w Fort 

Wayne, który bada niewłaściwe zachowania duchowieństwa. 

„Gdybym potrafił znaleźć jakieś spektakularne przypadki, 

pomogłoby mi to w karierze, ale nie potrafię. Nie ma tu niena-

syconych notorycznych lubieżników, a hierarchia protestancka 

nie toleruje takiego zjawiska w sposób, w jaki czyni to hierar-
chia katolicka. 
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Dostojnicy Kościoła katolickiego także przyznają teraz, że 

cechy molestowania dokonywanego przez księży różnią się od 

innych rodzajów seksualnych nadużyć: większość poszkodo-

wanych stanowią nastolatki, w wieku już nie dziecięcym. 

Niemal wszystkie przypadki dotyczą nastolatków, młodzień-

ców i mężczyzn. Niektórzy badacze używają nowego terminu 

„efebofilia", by odróżnić to zjawisko od pedofilii, czyli pocią-

gu do dzieci przed okresem dojrzewania. „Prawie wszystkie 

przypadki dotyczyły nastolatków, a zatem nie były to przy-

padki ścisłej pedofilii" - stwierdzili amerykańscy kardynało-

wie we wspólnym komunikacie wydanym po spotkaniu w 
Watykanie w kwietniu 2002 roku. 

Częściowym wyjaśnieniem wysokiego odsetka przypad-

ków seksualnych nadużyć wśród duchownych wydaje się być 

kwestia samej kultury życia kapłańskiego, samotniczej profe-

sji dającej prestiż, a także - przynajmniej w latach poprzedza-

jących wybuch kryzysu - szeroki dostęp do młodzieży, 

zwłaszcza do młodych chłopców. „Rodzice zawsze byli przy-

chylnie nastawieni widząc, jak ksiądz zabiera chłopca na 

mecz, na polowanie albo na ryby czy na biwak - ksiądz był tu 

zarówno opiekunem, jak i kompanem - i z zasady ludzie nie 

wyrażali najmniejszego zdziwienia" - powiedział wielebny 

James J. Gili, jezuicki ksiądz i terapeuta, kierujący Christian 

Institute for the Study of Human Sexuality (Chrześcijańskim 

Instytutem Badania Seksualności Człowieka) przy Catholic 

Theological Union (Katolickiej Unii Teologicznej) w Chicago. 

„Jeżeli ksiądz zabiera dziewczynkę na spacer, na pływalnię 

albo na jakąkolwiek imprezę towarzyską czy sportową, poja-

wiają się pewne pytania. Myślę, że rodzice są nieco bardziej 

sceptyczni wobec bezwarunkowego wysyłania z domu dziew-

czynek w towarzystwie księży". Sipe nazwał kapłaństwo „kul-

turą homospołeczną. Wszelkie wartości w ramach tej kultury 

to męskie wartości, zaś przyczyną występowania takiej tole-
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rancji w stosunku do seksualnej aktywności księży czy bisku-

pów leży w tej atmosferze, opinii, że »chłopcy zawsze pozo-

staną chłopcami«. To swego rodzaju duchowe braterstwo - coś 

jak braterstwo studentów jednej uczelni, ale z duchową otocz-

ką". Jak wielu ludzi, którzy przebywali jakiś czas w obrębie 

tej kultury, były bostoński seminarzysta Edward Cardoza 

wskazuje na współwystępujące czynniki: władzę i dostępność. 

„Kapłaństwo to profesja, w której można się znaleźć bardzo 

prędko w pobliżu ogromnej liczby dzieci; jest to profesja, któ-

ra natychmiast nadaje pewien szacunek i pozycję w społe-

czeństwie. Jeżeli ma się dostęp do podatnych na wpływy grup, 

takich jak dzieci, i jeżeli można się wśród nich pojawić jako 

osoba obdarzona władzą, to można naprawdę sprawić krzyw-
dę. To niebezpieczny przepis na sianie spustoszenia". 

Osoby ściśle związane z Kościołem, które jeszcze w 2001 

roku rutynowo dyskwalifikowały wszelkie nadużycia seksual-

ne duchowieństwa jako nic innego niż seksualne molestowa-

nie przez instruktorów skautowych czy nauczycieli, nieśmiało, 

ale coraz silniej przyswajają sobie punkt widzenia uwzględ-

niający niektóre niezwyczajne aspekty katolickiego kleru. 

„Sądzę, że wystąpiło tu wiele czynników" - powiedział wie-

lebny Christopher J, Coyne, instruktor z seminarium św. Jana 

w Bostonie. „Najbardziej uproszczona odpowiedź jest taka, że 

to się wydarzyło, ponieważ niektórzy mężczyźni nie przyjęli 

w pełni życia kapłańskiego, do jakiego zostali powołani. Ale 

dlaczego tak się stało? Jeżeli spojrzymy wstecz, na przykład 

na lata pięćdziesiąte, liczba mężczyzn przyjmowanych do se-

minariów bez tak rygorystycznego prześwietlania była bardzo 

wysoka, i niektórzy z tych mężczyzn byli inni niż reszta. I by-

ła też druga kwestia: nie istniała świadomość potrzeby stawia-

nia czoła kwestiom takim, jak intymność i seksualność. To 

wszystko były eufemizmy. I kiedy wkraczało się do semina-

rium jako nastolatek, i nigdy nie miało okazji do określenia, 
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kim się jest w sferze seksualnej, nigdy nie miało się możliwo-

ści nawiązywania zdrowych relacji z innymi ludźmi, to po 

opuszczaniu seminarium z kim szukało się kontaktów? Z na-

stolatkami. A to legło u podstaw wszelkiego rodzaju proble-
mów". 

Od innych mężczyzn najbardziej odróżnia księży ślub czy-

stości i wielu krytyków ochoczo wysuwa wniosek, że celibat, 

podobnie jak ogólny panujący w Kościele dyskomfort w kwe-

stii mówienia o seksie, przyczyniają się do wytworzenia kultu-

ry kapłaństwa, w której niektórzy mężczyźni wybierają dzieci 

jako obiekt swoich seksualnych pragnień. Jednak dostojnicy 

Kościoła wskazują, że sprawcami większości aktów molesto-

wania dzieci są mężczyźni żonaci, oraz że nie istnieją badania 

sugerujące, że celibat rzeczywiście jest przyczyną seksualnych 
nadużyć. 

Wiosną 2002 roku w debatach nad przyczynami seksual-

nych nadużyć księży pojawił się kolejny czynnik: homoseksu-

alizm. Debata przyniosła ogólnie rzecz biorąc więcej dymu niż 

ognia - chociaż wydaje się jasne, że w stanie kapłańskim moż-

na znaleźć nieproporcjonalnie wysoką liczbę mężczyzn homo-

seksualnych, a wśród poszkodowanych nieproporcjonalnie 

wysoką liczbę nastoletnich chłopców, nikt nie może z całą 

pewnością określić, czy istnieje relacja przyczynowo-

skutkowa między tymi dwoma czynnikami. Większość homo-

seksualnych księży, podobnie jak większość pozostałych księ-

ży, nie molestuje dzieci; niektórzy z pozostałych księży, po-

dobnie jak księża homoseksualni, wdają się w relacje seksual-

ne z dorastającymi chłopcami. Uczeni twierdzą, że nie istnieją 

dowody na to, jak - ani czy w ogóle - niewłaściwe zachowania 

księży homoseksualnych różnią się od tych dokonywanych 

przez całą populację mężczyzn homoseksualnych w ogóle. 

Zdaniem uczonych wydaje się, że dorośli homoseksualni i he-
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teroseksualni nie posiadają różnych wzorców relacji z nasto-

latkami ani młodszymi dziećmi. „Nie ma dowodów na to, że 

jakiś dorosły mężczyzna homoseksualny jest bardziej skłonny 

dążyć do relacji seksualnych z chłopcem niż jakiś dorosły 

mężczyzna heteroseksualny byłby skłonny dążyć do relacji 

seksualnych z dziewczynką" - powiedział dr Fred S. Berlin, 

założyciel National Institute for the Study, Prevention and 

Treatment of Sexual Trauma (Krajowego Instytutu Badania, 

Prewencji i Leczenia Urazów Seksualnych) w Baltimore. Za-

pytany, dlaczego większość poszkodowanych to chłopcy, Ber-

lin powtórzył to samo, co zaobserwował Gili: „Ludzie mają 

najprawdopodobniej odczucie, że jeżeli dorosły mężczyzna 

znajduje się w towarzystwie nastoletnich dziewcząt, zapewne 

przyda się przyzwoitka, i to przypuszczalnie wpływa na 

zmniejszenie się ryzyka, że coś zajdzie. Być może istnieje 

przekonanie, że dorastający chłopiec w towarzystwie księdza 

nie potrzebuje opieki przyzwoitki. Ale nie posiadamy żadnych 

danych statystycznych na temat tych zaburzeń. [...] Nie mamy 

żadnego punktu odniesienia". 

Pomimo braku danych, dostojnicy kościelni wydawali się 

coraz bardziej zaniepokojeni rolą, jaką homoseksualizm od-

grywa w kapłaństwie. Kiedy kryzys w Kościele rozprzestrze-

niał się w diecezjach całych Stanów Zjednoczonych, papież 

początkowo zachowywał milczenie. Jednak na początku mar-

ca 2002 r., kiedy skandal nieubłaganie narastał, rzecznik Ojca 

Świętego nie mógł już dłużej unikać bezpośredniego nawiąza-

nia do tego problemu. A kiedy to zrobił, jego uwagi poruszyły 

najbardziej drażliwą nutę w kryzysie wywołanym przez nad-

użycia seksualne kleru. „Osoby o takich inklinacjach po prostu 

nie powinni otrzymywać święceń" - zadeklarował w rozmo-

wie z gazetą New York Times rzecznik, hiszpański psychiatra 

dr Joaąuin Navarro-Valls, nawiązując do księży o skłonno-
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ściach homoseksualnych. „To nie implikuje ostatecznego osą-
du osób homoseksualnych". 

Jak można było przewidzieć,, komentarze Navarro-Vallsa 

zostały prędko potępione przez wielu uczonych oraz przez 

grupy popierające prawa homoseksualistów, oskarżających 

Watykan o próbę przerzucenia winy. „Chrześcijańską odpo-

wiedzią byłoby dokonanie znaczącego zadośćuczynienia po-

szkodowanym, współpraca z wymiarem sprawiedliwości w 

celu pociągnięcia winnych do odpowiedzialności i nauczenie 

się, jak zapobiegać nadużyciom w przyszłości" - powiedziała 

Mary Louise Cenione, przewodnicząca Dignity /USA, najstar-

szej i największej grupy homoseksualnych katolików, „Za-

miast tego, oni starają się uczynić homoseksualnych księży 

kozłami ofiarnymi za dziesiątki lat kryminalnych nadużyć". 

Niektórzy wyrazili bardziej praktyczne zaniepokojenie, argu-

mentując, że jeżeli Rzym naprawdę chce oczyścić seminaria z 

mężczyzn homoseksualnych - co jest propozycją rozważaną 

przez Watykan - skutkiem będzie więcej pustych probostw i 

opuszczonych ołtarzy. Niektórzy eksperci ds. Kościoła szacu-

ją, że od 30 do 50 procent z czterdziestu pięciu tysięcy księży 

w USA to homoseksualiści. „Jeżeli oni chcą wyeliminować 

wszystkich, posiadających orientację homoseksualną, liczba 

duchownych zmaleje tak drastycznie, że skutek będzie jak po 

bombie atomowej. Wywoła takie same zniszczenia w działal-

ności Kościoła" - powiedział Sipe. „Poza tym jest to jak naj-

bardziej przeciwne tradycjom Kościoła. Wielu świętych miało 

orientację homoseksualną. I wielu papieży miało orientację 

homoseksualną. Dyskryminowanie jednej orientacji nie przy-

niesie rozwiązania problemu". 

Jednak kwestia ta pojawiła się w rozmowach. Podczas spo-

tkania w Watykanie biskup Wilton D. Gregory z Belleville w 

stanie Illinois, przewodniczący Konferencji Biskupów Kato-
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lickich USA, powiedział reporterom, że jest zaniepokojony ro-

snącą liczbą gejów w kręgach kapłańskich. „Jedna z trudności, 

z jakimi stykamy się w życiu seminaryjnym czy w procesie 

rekrutacji, pojawia się wtedy, kiedy występuje homoseksualna 

atmosfera albo aktywność, która skłania mężczyzn heterosek-

sualnych do zastanowienia" nad kwestią wstąpienia do stanu 

kapłańskiego z obawy, że będą nękani. „To nieustanna walka. 

To niezwykle ważna walka o zapewnienie, by kler katolicki 

nie był zdominowany przez mężczyzn homoseksualnych i by 

kandydaci, których otrzymujemy, byli zdrowi pod każdym 

możliwym względem - psychologicznym, emocjonalnym, du-

chowym, intelektualnym". Zaś kardynał Adam J. Maida z De-

troit argumentował, że nadużycia seksualne kleru to „nie jest 

problem prawdziwej pedofilii, ale problem homoseksualizmu. 

[...] Musimy przyjrzeć się temu elementowi homoseksualne-

mu, jako że on tu występuje, do jakiego stopnia jest obecny w 

naszych seminariach i naszym kapłaństwie i jak się do niego 

odnosić". Biskupi powinni „stawić mu czoła i określić" roz-

miar występowania homoseksualizmu w katolickich semina-

riach, powiedział Maida. Kardynał Anthony J. Bevilacqua z 

Filadelfii powiedział, że nie pozwoliłby gejom zostawać ka-

płanami. „W naszym odczuciu osoba o orientacji homoseksu-

alnej nie jest odpowiednim kandydatem do stanu kapłańskie-

go., nawet jeżeli nigdy nie popełniła żadnych aktów homosek-
sualnych" - stwierdził. 

Przez kilka dziesięcioleci zasadniczym sposobem postępo-

wania Kościoła katolickiego wobec księży, którzy wykorzy-

stywali seksualnie dzieci, było wysyłanie ich na leczenie do 

jednego z paru ośrodków psychiatrycznych ściśle powiąza-
nych z Kościołem. 

Wielebny Jay M. Mullin był jednym z takich księży. Wy-

święcony w 1969 roku Mullin pełnił posługę kapłańską przez 
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dwadzieścia trzy lata, kiedy wielebny John B. McCormack, 

ówczesny główny asystent kardynała Lawa do spraw persone-

lu duchownego, a obecnie biskup Manchesteru w stanie New 

Hampshire, wezwał go do kancelarii. Mullin denerwował się 

jadąc do Bostonu, i miał po temu nie lada powody. Pewien 

mężczyzna oskarżył go o molestowanie dwadzieścia lat wcze-

śniej, kiedy był nastolatkiem, a Mullin był nowym księdzem w 

Allston w robotniczej okolicy Bostonu. Pomimo że Mullin za-

przeczył zarzutom, zgodził się na własny wkład 10 000 dola-

rów do pozasądowej ugody zawartej z oskarżającym go męż-

czyzną. Jednocześnie archidiecezja usunęła go z jego parafii i 

zapowiedziała, że nie będzie mógł do niej powrócić, dopóki 

nie spędzi jakiegoś czasu w jednym ze szpitali psychiatrycz-

nych, którym Kościół katolicki wypłacał miliony, by w sekre-

cie leczono tam seksualnych agresorów. 

Tak więc pod koniec 1992 roku wręczone Mullinowi skie-

rowanie na leczenie przywiodło go do Instytutu św. Łukasza, 

katolickiego szpitala psychiatrycznego w podmiejskiej okolicy 

stanu Maryland. Instytut nazwany na cześć świętego patrona 

lekarzy, został założony przez wielebnego Michaela Paterso-

na, waszyngtońskiego lekarza, który sam był gejem i zmarł na 

AIDS w 1987 roku. Przez kilka dni tam spędzonych Mullin 

obserwował wysiłki Kościoła zmierzające do leczenia seksu-

alnie niebezpiecznych księży za pomocą terapii indywidual-

nej, grup wsparcia dla osób uzależnionych od seksu oraz urzą-

dzenia z pierścieniem rtęciowym, żartobliwie nazywanego 

„peter meter", mierzącego poziom podniecenia mężczyzny na 

podstawie pomiaru obwodu jego penisa. „Wchodzisz tam do 

pokoju z lekarzem od Johna Hopkinsa. On ci każe się mastur-

bować, tak żeby mogli zmierzyć rozmiary penisa" - wspomi-

nał Mullin. „A potem, przez mniej więcej godzinę, pokazują ci 

obrazki pornograficzne. Pokazują mężczyznę z kobietą. Poka-

zują kobietę z kobietą. Mężczyznę z mężczyzną. W różnych 
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przedziałach wiekowych od dwudziestolatków i trzydziesto-

latków. Jestem sam w pokoju. Oni mnie obserwują. Nagrywa-

ją to na taśmę video. I mają przyrządy. Na koniec pokazują 

dziecięce porno - moje pierwsze zetknięcie z całym tym por-
nograficznym biznesem. To nie było zabawne". 

Przez kilkadziesiąt lat zanim księża pokroju Geoghana do-

prowadzili swoimi seksualnymi wybrykami do kryzysu, Ko-

ściół katolicki uważał miejsca takie, jak Instytut św. Łukasza, 

za jedną ze swoich najlepszych linii obrony przed gwałcicie-

lami-recydywistami. Centrum w stanie Maryland i jemu po-

dobne, jak centra Służebników Ducha Pocieszyciela, prowa-

dzone przez zakonników w Jemez Springs i w St. Louis; 

świecki Instytut Życia w Hartford i prowadzony przez katoli-

ków Southdown Institute w Ontario, zamieszczały swoje re-

klamy na szarym końcu stron reklamowych czasopism religij-

nych. Biskupi podsyłali im swoich najbardziej kłopotliwych 

księży. Psychiatrzy diagnozowali ich, wysyłali do nadzorują-

cych sprawę biskupów raporty szacujące stopień ryzyka na-

wrotu, a potem często księża byli przywracani do pełnienia 

posługi kapłańskiej. Cała procedura była kosztowna - Sipe 

oszacował, że Kościół wydał 50 milionów dolarów na terapie 

w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat. A były też koszta 

ludzkie - niektórzy księża, jak Geoghan, powracali do mole-

stowania po wielokrotnych wizytach w licznych ośrodkach. 

Krytycy stawiają zarzut, że Kościół starał się wykorzystać 

psychologię jako przykrywkę: księża kierowani byli na krót-

kotrwałe leczenie i odsyłani z powrotem do parafii, w niektó-

rych przypadkach wbrew zaleceniom psychologów, że nie 

powinni mieć dalszego kontaktu z dziećmi. Ofiary, zwłaszcza 

te molestowane przez księży, którzy już byli na leczeniu, za-

stanawiają się dziś z goryczą, dlaczego Kościół wykorzysty-
wał swoje własne ośrodki lecznicze. 



 

251 
 

„Żadna instytucja nie może być sama dla siebie policją" - 

powiedział David Clohessy, ogólnokrajowy szef Survivors 

Network of those Abused by Priests, organizacji skupiające 

osoby wykorzystywane przez duchowieństwo. „ Jeśli Kościół 

pragnie odzyskać zaufanie, jego przywódcy powinni być bar-

dziej otwarci w sprawie tych zakładów leczniczych. Jeżeli 

firmy chemiczne stwierdzają: »Po prostu nam zaufajcie - 

przyślijcie nam swoje dioksyny*(* Dioksyny (TCDD) -jedne z najsilniej 

działających trucizn; powstają jako produkty uboczne przy produkcji herbicydów oraz przy 

spalaniu śmieci - przyp. Tłum.), a my je oczyścimy« - to opinia publiczna 
powinna być nieufna". 

Ośrodki terapeutyczne powstały w odruchu chrześcijań-

skiego współczucia. Którejś nocy w czasach Wielkiego Kry-

zysu, podczas zawieruchy, wielebny Gerald Fitzgerald usły-

szał pukanie do tylnych drzwi swojej plebanii w Brighton, w 

Bostonie. Zaoferował jedzenie i płaszcz żebrakowi, który wy-

szedł z powrotem w noc, a zanim odszedł, odwrócił się i po-

wiedział, że sam też był kiedyś księdzem. Taka była geneza 

powstania Służebników Ducha Pocieszyciela, zakonu religij-

nego, którego misją jest opieka nad księżmi w potrzebie. W 

1947 roku Fitzgerald otworzył w Jemez Springs ośrodek dla 

księży nękanych problemami lub nadużywających alkoholu; 

niewłaściwe zachowania w sferze seksualnej nie były wtedy 

częścią jego misji. Kiedy Fitzgerald został poproszony o le-

czenie księży molestujących dzieci, pomyślał o kupieniu małej 

karaibskiej wysepki i izolowaniu ich tam, jak opowiada wie-

lebny Peter Lechner, stojący na czele Służebników Ducha Po-

cieszyciela. Jednak do połowy lat 60. ośrodek otworzył się na 

te problemy i na coraz większą liczbę pedofilów oraz - licz-
niejszych od nich - efebofilów. 

Chociaż w latach 60. zaburzenia seksualne były leczone w 

ośrodkach świeckich za pomocą psychoanalizy - co dziś zosta-

ło zdyskredytowane - służebnicy mieli nawet w stosunku do 
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tego opóźnienie. Dopiero w latach 70. Jemez Springs zaczęło 

„zbliżać się do nowoczesnych standardów" - powiedział 

Lechner. Wprowadzono regularną terapię i zatrudniono na sta-

łe psychiatrę. W 1976 roku służebnicy otworzyli pierwszy na 

świecie ośrodek leczniczy zajmujący się zaburzeniami na tle 

psychoseksualnym. Do 1995 roku psychiatra Jay Feierman 

skonsultował w związku z zaburzeniami seksualnymi tysiąc 

księży. „Wiedzieli więcej, niż ktokolwiek na świecie" - po-

wiedziała Sylvia M. Demarest, prawniczka z Dallas, która re-

prezentowała ofiary pacjentów z Jemez Springs. Reporter ga-

zety Rocky Mountain News, który w 1987 roku spędził w 

ośrodku tydzień, opisał atmosferę, zachęcającą do emocjonal-

nych poszukiwań. Księża mieli tam terapię obejmującą psy-

chodramę i odgrywanie ról. Szlochali wspólnie. Terapeuci za-

chęcali ich, by nie tłumili swoich seksualnych impulsów. Dr 

Feierman, naczelny lekarz psychiatra programu, skarżył się na 

wskazówki Kościoła, że księdzu „nie wolno okazywać czuło-

ści, nie wolno mu być zakochanym, nie wolno mu być istotą 

płciową". Przełożeni ośrodka podejmowali ostateczną decyzję, 

czy dany ksiądz gotów jest do powrotu do pełnienia posługi 

kapłańskiej - ale później niektóre z tych decyzji okazały się 

być tragicznymi pomyłkami. Jak powiedział Lechner, z dwóch 

tysięcy księży, poddawanych terapii w Jemez Springs w latach 

1947-1968, dziesięciu po opuszczeniu zakładu popełniło czy-

ny kryminalne. Wśród tych, którzy „zdali" w latach 60. i 70., 

znaleźli się mężczyźni oskarżeni o cały szereg przypadków 

molestowania, m.in. James R. Porter, Jason Sigler, Rudy Kos i 

David Holley - niektórzy z nich molestowali dzieci w czasie 

pobytu w ośrodku, kiedy w weekendy wysyłano ich do cele-

browania nabożeństw w miejscowych parafiach. W1993 roku 

ośrodek został zmuszony do wypłacenia 525 tysięcy dolarów i 

oprócz tego kolejnych 7,6 miliona dolarów od ubezpieczycieli 

na odszkodowania w procesach dla dwudziestu pięciu poszko-
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dowanych, którzy stwierdzili, że byli atakowani przez Portera. 

Bruce Pasternack, prawnik, występujący na rzecz domniema-

nych ofiar w sprawie Portera, powiedział, że ośrodek terapeu-

tyczny uczynił z Nowego Meksyku „wysypisko śmieci dla ko-

ścielnych odpadków". Demarest, która reprezentowała ofiary 

Kosa, nadal mówi z pogardą o leczeniu, jakie otrzymał. „Mo-

gę panu powiedzieć, jaka tam była atmosfera. Opływali w 

świeżutkie ryby i specjalne frykasy, chodzili na piesze wy-

cieczki po górach i byli wypuszczani na weekendy do miej-

scowych parafii, gdzie nadal molestowali dzieci" - stwierdziła 

Demarest. „Nie istnieje ani jeden skrawek dowodu, że kto-

kolwiek chociaż raz pomyślał o ofiarach". Ojcowie służebnicy 

zamknęli swój ośrodek leczenia zaburzeń seksualnych w No-
wym Meksyku w "1994 roku. Nie uruchomili go ponownie. 

W1981 roku ksiądz nowej generacji zajął się budową no-

wego typu ośrodka leczniczego na Wschodnim Wybrzeżu. 

Michael Peterson był psychiatrą, zanim nawrócił się na katoli-

cyzm i wstąpił do stanu kapłańskiego. Jako doświadczony do-

radca w spawach uzależnień, założył Instytut św. Łukasza, 

planując leczenie uzależnienia od alkoholu. Jednak do polowy 

lat 80. wśród pacjentów zaczęło się pojawiać coraz więcej 

księży, którym zarzucano niewłaściwe zachowania seksualne. 

Kiedy wprowadzali się tam pacjenci, tacy jak Geoghan, Kos, 

Gilbert Gauthe czy monsignor Michael Harris, sąsiadom mó-

wiono, że są „na praktyce" - powiedziała Nannie Presley, któ-
ra przez czternaście lat mieszkała po drugiej stronie ulicy. 

Relacje pomiędzy Kościołem i jego lekarzami zostały za-

chwiane przez skandale z nadużyciami księży w połowie lat 

90. Psycholog z Minneapolis, Gary R. Schoener, wspominał, 

jak otrzymał telefon od wzburzonego Johna R. Roacha, ów-

czesnego arcybiskupa St. Paul Minneapolis. Roach chciał, by 

Schoener przejrzał zapisy, jakie archidiecezja otrzymała z 
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ośrodków leczących księży: Instytutu św. Łukasza, nie działa-

jącego obecnie House of Affirmation oraz od Służebników 

Ducha Pocieszyciela z Nowego Meksyku. „Arcybiskup po-

wiedział: »Na miłość boską, czy my otrzymujemy złe porady?  

- opowiadał Schoener. „Czy oni przeprowadzają złe testy? 

Czy je mylnie interpretują? Czy któryś ośrodek jest lepszy niż 

inne?" Kilka tygodni później Schoener złożył raport. Był pod 

wrażeniem raportów psychiatrycznych i powiedział, że spro-

stałyby wymaganiom świeckich szpitali. Ale obwinił te ośrod-

ki za przyjmowanie dochodzeń przeprowadzanych przez Ko-

ściół za dobrą monetę. Zaniedbano kontakt z poszkodowany-

mi. Odpowiedzialność za kontynuację leczenia pozostawiono 

w rękach diecezji, do których należeli badani księża. Krótko 

mówiąc, psychiatrzy traktowali Kościół jak swojego szefa. I 

chcieli, jak to skonkludował Schoener, żeby przełożony ich 

lubił. „Założenie tych łudzi było takie, że chcieli tego gościa z 

powrotem, żeby w jakiś sposób facet dał się naprawić" - po-

wiedział Schoener. „Stali się kluczowym elementem błędnego 

postępowania. To nie tak, że nie obwiniam o nic Kościoła. 
Obwiniam obie strony". 

Prawniczka, pani Demarest, powiedziała, że dostojnicy ko-

ścielni wykorzystywali ośrodki terapeutyczne. „Nie sądzę, że-

by było sprawiedliwie obwiniać społeczność lekarską za te 

problemy" - stwierdziła. „To nie była kwestia tego, co oni ro-

bili, ale tego, czy biskupi ich słuchali. Tu tkwił problem. To 

biskupi z powrotem umieszczali tych ludzi na ich stanowi-

skach", W marcu 2002 roku psychiatrzy z Institute of Living 

(Instytutu Życia) postawili zarzut, że Kościół celowo odrzucał 

porady kliniki - czasami z katastrofalnym skutkiem. Instytut, 

świecki szpital psychiatryczny usytuowany na trzydziestopię-

cioakrowym. terenie porośniętym drzewami opracował specja-

listyczny program leczenia duchownych i co roku przyjmował 

u siebie księży. Kardynał Edward M. Egan wskazał na raporty 
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psychiatryczne z tego instytutu usprawiedliwiając przywraca-

nie księży do czynnej posługi kapłańskiej; niektórzy z nich 

wkrótce znowu popełniali te same czyny. Czołowi psychiatrzy 

z instytutu szybko odpłacili się Eganowi. Powiedzieli gazecie 

Hartfort Courant, że dostojnicy Kościoła wykorzystywali po-

rady psychiatrów jako przykrywkę dla ściągania potencjalnie 

niebezpiecznych księży z powrotem do aktywnej posługi. 

„Odkryłem, że rzadko postępowali zgodnie z naszymi zalece-

niami" -powiedział Leslie M. Lothstein, psycholog w tym 

szpitalu. „Umieszczali księży z powrotem w pracy, w której 

nadal mieli dostęp do populacji podatnej na wpływy". Uwagi 

Lothsteina wyznaczyły nowy rozdział - i wyraźny przełom - w 
relacjach między Kościołem a psychiatrami. 

W przypadku Mullina psycholodzy nie byli w stanie okre-

ślić, czy stawiane mu zarzuty są uzasadnione. W poufnym ra-

porcie, napisanym w listopadzie 1992 roku, stwierdzili, że 

Mullin przyznał się do pożyczenia swego samochodu męż-

czyźnie, który go oskarżył, do „masowania jego pleców pod-

czas nauczania go, dotykania jego sutków podczas zabawy, 

wyjazdów na wycieczki z noclegiem do Berkshires, mówienia 

mu, że go kocha i uczynienia go przez jakiś czas beneficjen-

tem swojej polisy na życie". Mullin powiedział, że jego za-

chowanie mogło być niedojrzałe, ale nie miało seksualnego 

charakteru. „Ojciec Mullin konsekwentnie zaprzeczał zarówno 

aktywności seksualnej, jak i seksualnemu zainteresowaniu 

chłopcami" - czytamy w raporcie, który Mullin z chęcią 

przedstawił reporterowi Globe dziesięć lat po tamtej trauma-

tycznej terapii. „Jednak wedle naszego przekonania, zachowa-

nia, do jakich się przyznał, takie jak dotykanie sutków chłop-

ca, stanowią podstawy do znaczącego zaniepokojenia. Uwa-

żamy, że większość ludzi opisałaby takie zachowania pomię-

dzy dorosłym a chłopcem jako co najmniej nieodpowiednie i 

prawdopodobnie mające podłoże seksualne". Po leczeniu Mul-
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lin przez jakiś czas przebywał w zawieszeniu, ale sześć lat 

później uzyskał przydział do kościoła w Wayland w stanie 

Massachusetts. 

Pewnego mroźnego wieczora w 2002 roku w Cape Cod, 

Mullin siedział we frontowym pokoju swojego małego, za-

cisznego domku. Za oknem słychać było podmuchy chłodne-

go zimowego wiatru i ksiądz miał na sobie dokładnie zapięty 

kardigan. Jego potężna sylwetka wypełniała fotel oświetlony 

słabym światłem lampki, kiedy spokojnie omawiał szczegóły 

swojej kapłańskiej kariery. Postrzegał fakt istnienia Instytutu 

św. Łukasza jako dowód troski Kościoła, mówiąc: „Nie byłem 

świadom, że istnieją takie miejsca. Widząc to wszystko., po-

myślałem, że biskupi wiedzą, gdzie nas wszystkich wysyłają. 

Znają powagę problemu". Ale on sam nigdy nie postrzegał 

własnego zachowania jako części tego problemu. „To była 

tylko jedna z takich gier, w jakie dorastający, niedojrzali lu-
dzie czasem grają. [...] Nie było w tym nic lubieżnego". 

Przez lata - i prawdopodobnie przez stulecia - Kościół po 

prostu nie rozmawiał z przyszłymi księżmi na temat seksu. 

Seminarzyści byli pozostawieni samym sobie, by dowiedzieć 

się, co oznacza spędzanie żywota w permanentnej czystości, i 

dla wielu były to prawdziwe zmagania. „To jakby wcale nie 

istniało" - wspominał wielebny Robert W. Bullock, który 

ukończył naukę w seminarium św. Jana w Bostonie w 1956 

roku. „W ogóle o tym nie rozmawialiśmy. A potem wychodzi-

liśmy z tego całkowicie męskiego, kontrolowanego świata do 

całkiem odmiennego świata i dla wielu ludzi to przejście było 

wstrząsające. Patrząc wstecz chciałbym, żebyśmy byli lepiej 
przygotowani". 

Niektórzy seminarzyści stykali się z doświadczeniami, któ-

re wydawały się umacniać przekonanie, że Kościół ogromnie 

trudno radzi sobie z kwestią seksu. Pisarz Paul Hendrickson 
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uczęszczał do seminarium w Alabamie, gdzie przez pięć lat - 

od czasu, gdy miał lat piętnaście, do wieku dwudziestu lat - 

regularnie odwiedzał swojego duchowego kierownika po rze-

kome instrukcje w radzeniu sobie z seksualnymi pragnieniami. 

„Robiłem to, mniej lub bardziej ochoczo, w imię zwalczania 

nieczystych pokus" - napisał Hendrickson w swej książce Se-

minary: A Search. „To był jego pomysł, jego zalecenie i jego 

scenariusz. Czasami to miało miejsce co tydzień. Czasami to 

działo się w środku nocy. Czasami to się odbywało tuż przed 

semestrem albo po wieczornej rozmowie, albo kiedy właśnie 

wracałem z sali gimnastycznej. Wchodziłem, siadałem na zie-

lonym krześle przy jego biurku, rozpinałem spodnie, brałem 

krucyfiks (zwany Krzyżem Misjonarskim, który na podstawie 

u przebitych gwoździem stóp Zbawiciela miał pozieleniałą 

czaszkę i piszczele), zaczynałem delektować się rozmyślaniem 

o nieczystych rzeczach, i wtedy, przy pełnej erekcji, zaczyna-

łem recytować wszystkie powody, dla których pragnąłem po-

konać moje niskie pobudki i pragnienia. »Ojcze, jestem teraz 

gotów« - mówiłem wtedy. Doprowadzając się za jego wska-

zówką do granicy grzechu śmiertelnego, dosłownie i z wście-

kłością pokonywałem sam siebie, z mocą Jezusa Ukrzyżowa-

nego trzymanego w lewej dłoni. Mój duchowy kierownik 

zawsze tam był, prowadząc mnie, nakłaniając mnie, modląc 
się ze mną". 

Jednak w 1992 roku miały miejsce dwa wydarzenia, jedno 

oficjalne i jedno nieoficjalne, które dramatycznie przekształci-

ły sposób myślenia Kościoła katolickiego na temat szkolenia 

przyszłych księży. Pierwszym było polecenie wydane przez 

papieża, by zrewidować system edukacji seminaryjnej i 

wprowadzić bardziej szczere rozmowy na temat płciowości i 

celibatu. Drugim był przypadek ojca Portera, gdzie zalew do-

niesień w mediach dotyczących seryjnego pedofila z diecezji 
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Fall River w stanie Massachusetts stał się głównym tematem 
rozmów wśród księży. 

W marcu tego roku, papież Jan Paweł II wystosował list 

apostolski, Pastores Dobo Vobis, instruując biskupów świata, 

by zrewidowali programy nauczania w seminariach w świetle 

„obecnych okoliczności". Do tych okoliczności należy perma-

nentny brak kandydatów do kapłaństwa i w konsekwencji tego 

coraz poważniejsze zmniejszanie się ilości kleru, „Wydaje się 

też, że kapłani, którzy od krótszego lub dłuższego czasu pełnią 

swą posługę, cierpią dziś z powodu nadmiernego rozproszenia 

pośród stale rosnącej liczby obowiązków duszpasterskich - 

napisał Ojciec Święty, w obliczu trudnych problemów spo-

łecznych i kulturowych współczesności widzą konieczność 

powtórnego przemyślenia swego stylu życia i priorytetów pra-

cy duszpasterskiej oraz uświadamiają sobie coraz bardziej po-

trzebę nieustannej formacji*"(*   Tłumaczenie   fragmentów   adhortacji:   Co-

pyright   ©   by   L'Osservatore Romano i Konferencja Biskupów Polskich - przyp. Tłum.). 

„Formacja" to określenie Kościoła obejmujące edukację, 

trening i rozwój osobowości. Papież nalegał, by seminaria zo-

stały zrestrukturyzowane tak, by skupiać się na czterech wy-

miarach formacji dla kandydatów na nowych księży: ludzkiej, 

intelektualnej, duszpasterskiej i duchowej. Ojciec Święty po-

łożył specjalny nacisk na formację ludzką, którą określił mia-

nem „fundamentu całej formacji kapłańskiej". Zaś kluczowym 

składnikiem tej formacji kapłana jako osoby jest wyraźne zro-

zumienie jego własnej seksualności. „Szczególnie ważna jest 

zdolność do utrzymywania więzi z innymi" - napisał papież. 

„W takim kontekście dokonuje się doniosły i decydujący pro-

ces kształtowania u kandydata do kapłaństwa dojrzałości 

uczuciowej, będącej wynikiem wychowania do prawdziwej i 

odpowiedzialnej miłości". Papież zadeklarował, że w dobie, 

gdy płciowość „zostaje pozbawiona swej godności, jaką nada-

je jej służba wspólnocie i wzajemnemu oddaniu się osób, i 
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traktowana jest jako zwykłe dobro konsumpcyjne", seminaria 

muszą być szczególnie uważne. „W opisanym kontekście tym 

trudniejsze jest - ale i tym pilniejsze - wychowanie do prze-

żywania płciowości w sposób naprawdę i w pełni osobowy, 

polegający między innymi na szacunku i umiłowaniu czysto-

ści jako cnoty, która doprowadza osobę do prawdziwej dojrza-

łości i uczy ją szanować i rozwijać »oblubieńczy sens« ciała" - 
napisał papież. 

Nawet kiedy seminaria wprowadzały w życie zalecenia Oj-

ca Świętego, sprawa Portera zaczęła skupiać publiczną uwagę 

na kwestii seksualnych nadużyć ze  strony duchowieństwa,  

zwłaszcza w stanie Massachusetts. Seminaria zaczęły zwięk-

szać swoje wymagania przy naborze i baczniej obserwować 
seminarzystów. 

„W 1992 roku, kiedy sprawa Portera dotarła do semina-

rium, uczelnia nie wiedziała, jak sobie z tym poradzić, ale wy-

kładowcy wiedzieli, że cokolwiek będą mieli zamiar zrobić, 

muszą nawiązać do tych kwestii" - wspominał Edward Cardo-

zza, były seminarzysta ze św. Jana w Bostonie, uczący się tam 

w latach 90., który jednak nie zdecydował się przystąpić do 

święceń. „Pamiętam pewną konferencję, kiedy kierownik du-

chowy wstał i powiedział wprost: »Chociaż to takie straszne 

dla Kościoła, może się to okazać chwilą uświęcającą”. Semi-

narzyści brali udział w comiesięcznych konferencjach, by 

dyskutować o formacji ludzkiej, rozmawiali o swoim życiu 

osobistym ze swoimi kierownikami duchowymi i uczestniczy-

li w kursie na temat płciowości ludzkiej prowadzonym przez 

zakonnicę. „Uczono nas tam, ze nawet kiedy charyzmat celi-

batu i czystości jest zachowany i akceptowany, zainteresowa-

nia, pociąg i pragnienia nadal będą występować. Zatem pierw-

szą rzeczą, jaką trzeba zrobić, jest uświadomienie sobie, że 

jest się istotą ludzką, i nieważne jak święty jesteś, nigdy nie 
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wyplenisz z siebie tych namiętności. Ale chodzi o dokonywa-

nie rozważnych wyborów. Po prostu odchodzisz. Celibat to 

radykalne powołanie, i podejmujesz decyzję, żeby nie postę-
pować tak, jak podpowiada pożądanie”. 

Obecnie seminaria twierdzą, że rygorystycznie prześwietla-

ją kandydatów. Na przykład w Bostonie młody człowiek musi 

zacząć rozmowy z kierownikiem do spraw powołań już rok 

przed złożeniem podania o przyjęcie, a potem procedura apli-

kacyjna trwa co najmniej cztery miesiące. Większość semina-

riów wymaga od kandydatów zachowywania celibatu przez 

okres co najmniej pięciu lat przed rozpoczęciem programu, po 

prostu dla przetestowania tego w praktyce, zaś od studentów 

oczekuje się dochowania celibatu przez cały okres nauki w 

seminarium, kiedy to mogą nabrać przekonania, czy odpowia-

da im pozbawione seksu życie wyświęconego księdza. Niektó-

re seminaria odsiewają aplikantów, którzy przyznają, że od-

czuwają seksualne zainteresowanie innymi mężczyznami, ale 

większość tego nie robi, argumentując, że nie istnieją dowody 

na powiązanie orientacji seksualnej z czyjąś zdolnością do ży-

cia w celibacie. Seminaria starają się usuwać potencjalnych 

lubieżników zagrażających dzieciom jak chwasty, sprawdza-

jąc lokalne i federalne kartoteki kryminalne, ale nie istnieją 

obecnie żadne testy psychologiczne, które mogłyby dokładnie 

określić, czy mężczyzna, który nigdy nie zachowywał się lu-

bieżnie wobec dziecka, może to zrobić w przyszłości. Tak 

więc przełożeni seminariów mówią, że w procesie przesiewu 

kandydatów i w trakcie trwania nauki są czujni na każdy sy-

gnał, że mężczyzna nie nawiązuje normalnych relacji z doro-

słymi, albo że przejawia nadmierne zainteresowanie dziećmi. 

Wielu potencjalnych kandydatów jest odrzucanych, a każdego 

roku niektórzy studenci są usuwani. „Tylko dlatego, że mamy 

niedobór księży, nie powinniśmy obniżać naszych standar-

dów" - powiedział wielebny Edwad J. Burns, przełożony Se-
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cretariat for Vocations and Priestly Formation (Sekretariatu 

Powołań i Formacji Kapłańskiej) przy Konferencji Biskupów 

Katolickich USA. „Mężczyzna jest poddawany ocenie na wie-

le sposobów, kiedy przychodzi, by ubiegać się o przyjęcie do 

seminarium. Są testy psychologiczne służące ocenie psycho-

seksualnej dojrzałości mężczyzny, ponieważ to ważne, by 

kandydaci mieli faktyczne zrozumienie własnej tożsamości. 

Przeprowadzane są testy wykazujące wszelkie rodzaje psy-

choz czy mentalnych zaburzeń. Robimy badania krwi. I nie są 

to tylko testy - w seminarium my z nimi mieszkamy i mamy 

wyraźne wskazówki, jak mężczyzna postępuje w życiu. Mo-

żecie być pewni, że jesteśmy czujni na wszelkie niepokojące 
sygnały". 

Wielu aktualnych przełożonych seminariów przyznaje to, 

co dziś wydaje się oczywiste: standardy przesiewu kandyda-

tów w przeszłości były nieodpowiednie. „Każdy chętnie wraca 

pamięcią do dni chwały, kiedy seminaria pękały w szwach, ale 

zastanawiam się, ilu z nich to osoby, które nigdy nie powinny 

zostać księżmi" - powiedział wielebny Jam es King, dyrektor 

ds. powołań Congregation of Holy Cross prowincji Indiana 

(Kongregacji Krzyża Świętego), zakonu religijnego, który za-

łożył uniwersytet Notre Dame. „To było coś modnego, albo 

coś pożądanego, zadowalającego rodzinę. Mówimy o lu-

dziach, którzy byli tam w czasach, kiedy nie istniała świado-

mość potrzeby jakiegokolwiek prześwietlania kandydatów. W 

dobie, gdy seminaria nie miały pojęcia o przesiewaniu kandy-

datów pod kątem psychologicznym, mieliśmy ludzi psychicz-

nie niedojrzałych". Dzisiaj, jak mówi Kingx siedząc za biur-

kiem na wprost kandydata na księdza, szuka nie tyle kandyda-

ta z najwyższym wynikiem uzyskanym podczas testów czy 

najbardziej imponującym życiorysem albo największą kolek-

cją nagród i osiągnięć. Szuka uczciwości. Kogoś, kto jest au-

tentyczny i prostolinijny. I od razu jasno daje do zrozumienia, 
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że kapłański warunek dochowania celibatu - życia bez jakiej-

kolwiek aktywności seksualnej, wliczając w to masturbację - 

to nie tylko jakaś mniej ważna część pracy. „Przekaz jest 

mniej więcej taki, że celibat to wymóg absolutny" - powie-

dział King. „Każdy ma pragnienia. Ludzie żyjący w związku 

małżeńskim zasadniczo zmagają się z tym samym. Mogą 

uprawiać seks, ale nie mogą tego robić z kimś innym i nadal 

wiernie wypełniać swoich zobowiązań. Nie istnieje żadna ży-

jąca osoba, która nie byłaby istotą płciową. Jednak musimy 

zapanować nad tym w zdrowy sposób. Pod wieloma wzglę-

dami osoby w związkach małżeńskich zmagają się z tym tak 

samo, jak my. Celibat jest darem, ale jest to coś, do czego 
niewielu ludzi ma powołanie". 

Nie istnieją magiczne sposoby na życie w celibacie. In-

struktorzy w seminariach przyznają, że księża będą mieli od-

czucia natury seksualnej, ale zachęcają ich do tego, by unikali 

sytuacji wzmagających te uczucia. Doradzają księżom, by 

modlili się o siłę. I często uciekają się do porównania z oso-

bami posiadającymi małżonka, od których Kościół oczekuje, 

że nie będą uprawiać seksu z nikim innym niż ten współmał-

żonek, oraz z osobami samotnymi, które - zgodnie z naukami - 
nie powinny w ogóle uprawiać seksu. 

„Nigdy nie zapomnę, że kiedy byłem dyrektorem ds. powo-

łań, pewien student zapytał mnie: »Co ksiądz robi kiedy od-

czuwa pragnienie? «. Tak, jakby nikt inny nie był w stanie ich 

kontrolować, tylko ksiądz" - powiedział Burns. „Każdy jest 

powołany do świętości, zwłaszcza w sferze swego życia 

płciowego. Jak udaje się nam opanować nasze seksualne pra-

gnienia? Dzięki temu, że jesteśmy ludźmi prawymi, szanują-

cymi seksualność innych i naszą własną. Celibat to dar, jaki 

ofiarowujemy, aby żyć pomagając żyć innym. To powołanie 
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od Boga. Jesteśmy wyznaczeni, by żyć w celibacie, by praco-
wać dla zbudowania Królestwa Bożego, tutaj i teraz". 

Dzisiejsi seminarzyści są na ogół starsi niż ich koledzy 

sprzed lat a przełożeni seminariów mają nadzieję, że są bar-

dziej dojrzali. W Stanach Zjednoczonych zostało tylko dzie-

więć seminariów na poziomie licealnym, a wielu mężczyzn 

wstępuje do seminarium po ukończeniu pełnych studiów w 

college'u. Wielu umawiało się na randki; niektórzy byli nawet 

żonaci. Zaś diecezje oferują teraz kolejne formacje, coś w ro-

dzaju ciągłej dalszej edukacji dla księży, mające pomóc nowo 

wyświęconym księżom przystosować się do wyzwań, jakie 

stawia życie w parafii. 

Oczywiście nie wszyscy się podporządkowują. Niektórzy 

seminarzyści, podobnie jak wielu księży, narusza swoje śluby 

czystości, tak samo jak wielu ludzi będących po ślubie narusza 
swoją przysięgę wierności małżeńskiej. 

Wielebny Len Plazewski, dyrektor ds. powołań w diecezji 

St. Petersburg na Florydzie, posiada przepis na zdyscyplino-

wane, zdrowe kapłaństwo, i dzieli się nim z seminarzystami 

którymi się opiekuje. Recepta wydaje się być złudnie prosta. 

Miej przyjaciół w kręgu kapłańskim i poza nim, kumpli, któ-

rzy nie czują potrzeby zwracania się do ciebie „ojcze". Po-

święcaj czas na relaks. Bóg jest ważny, ale ważny jest też 

sport, sztuka i wycieczka na plażę. Posiadaj jakieś hobby albo 

inne odskocznie, ale nie czyń stylu życia opartego na celibacie 

trudniejszym do realizowania. „To jasne, że gdyby moje hob-

by polegało na chodzeniu do klubów ze striptizem i przecze-

sywaniu Internetu w poszukiwaniu pornografii, to by mi wcale 

nie pomogło żyć w celibacie. Ale nie istnieje magiczna piguł-

ka. [...] W pewnym sensie zdałem sobie sprawę, że miłość do 

jednej kobiety to dla mnie za mało; że moje powołanie do mi-

łości nie jest skoncentrowane na pojedynczej osobie ani na 
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jednej rodzime. Tak, żyję w celibacie. Nie, nie uprawiam sek-
su. Ale kocham. Miłość jest istotną częścią mojego życia". 

Dostojnicy kościelni raz po raz wskazują na fakt, że rela-

tywnie niewiele spraw, jakie się pojawiły, dotyczy księży wy-

święconych w latach 90 co dowodzi, że nowa polityka prze-

świetlania kandydatów i procedury szkoleniowe okazują się 

sukcesem. Jednak krytycy są sceptyczni, argumentując, że 

agresywni seksualnie księża będą w przyszłości po prostu bar-

dziej ostrożni, żeby nie zwracać na siebie uwagi. „Nie widzę, 

aby obecna hierarchia posiadała zdolność z moralnego czy 

ludzkiego punktu widzenia, do mówienia o tym kryzysie" - 

powiedziała pani Demarest. Tym bardziej, że pojawiły się cał-

kiem świeże sprawy: w styczniu 2002 roku policja w 

Haverhill w stanie Massachusetts aresztowała trzydziestotrzy-

letniego księdza, wielebnego Kelvina E. Iguabitę, który został 

wyświęcony w 1999 roku, i postawiła mu zarzut dwukrotnego 

zgwałcenia piętnastoletniej dziewczyny w budynku probo-

stwa. Niemniej Plazewski należy do optymistów, tych, którzy 

wierzą, że Kościół płaci teraz cenę za przeszłe błędy, ale że 

nastąpiła poprawa. „Dobre wieści w tej sprawie są takie, że to, 

z czym się teraz borykamy, pochodzi z czasów, kiedy system 

seminaryjny nie był taki, jak obecnie" - powiedział. „Poczy-
niono mnóstwo wysiłków i te wysiłki przyniosą owoce". 
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9   Walka o zmiany 

Dwunastu amerykańskich kardynałów, którzy zgromadzili 

się w uroczystej Sala Bologna w Watykanie wiosną 2002 ro-

ku, jak zwykle wedle wszelkich kryteriów było grupą osobli-

wą - zgromadzenie mężczyzn żyjących w celibacie, przecięt-

nie w wieku siedemdziesięciu dwóch lat. Do tego dwóch z 

nich było właśnie pod ostrzałem z powodu zaniedbań w usu-

waniu księży oskarżanych o seksualne molestowanie nielet-

nich. Ale byli to książęta Kościoła, ludzie, których lojalność 

wobec instytucji i jej wiary przyniosła im purpurowe kapelu-

sze, symbolizujące ich status i wpływy. Byli to ludzie, na któ-

rych teraz spoczywała odpowiedzialność za postawienie z po-

wrotem na właściwe tory wyznania zepchniętego z nich przez 

skandal tak wielki, że nawet kardynał Bernard Law - człowiek 

znajdujący się w samym centrum kryzysu - powiedział wier-

nym, że „podkopało to misję Kościoła katolickiego". 

Tego samego kwietniowego dnia, kiedy kardynałowie 

przybyli do Watykanu na obiad poprzedzający spotkanie na 

szczycie, cztery tysiące mil dalej, na zamożnym podbostoń-

skim przedmieściu Wellesley, odbywało się inne spotkanie. 

Uczestniczyła w nim także grupa katolików, których życiem 

wstrząsnął kryzys związany z seksualnymi nadużyciami, i tak-

że zgromadzili się, by porozmawiać o tym, co mogą zrobić, 

aby pomóc naprawić sytuację. Jednak zamiast spotykać się w 

wyłożonych gobelinami salach Palazzo Apostolico w Waty-

kanie, ci katolicy zebrali się w podziemiach przykościelnej 

szkoły, gdzie od trzech miesięcy w każdy poniedziałkowy 

wieczór odsuwali na bok kawiarniane stoliki, by robić miejsce 

dla ciągle powiększającej się grupy świeckich ludzi o rozdar-

tych sercach. Ci regularnie uczęszczający do kościoła miesz-

kańcy przedmieścia, z których wielu to absolwenci katolickich 

szkól i uczelni, związali swoje życie z katolicyzmem na dobre 
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i złe pomimo różnic w poglądach na rozmaite jego nauki, da-

wali pieniądze na tacę, poświęcali czas na działalność w para-

fialnych komitetach i zapisywali dzieci do parafialnych szkół, 

jednak teraz zasiedli na składanych krzesełkach na wyłożonej 

linoleum podłodze w szkole św. Jana Ewangelisty, pod beto-

nową ścianą ozdobioną papierowymi literkami układającymi 

się w ich motto. Po jednej stronie wielkiego krzyża litery 

układały się w słowa: „UTRZYMAĆ WIARĘ". Po drugiej 
stronie można było przeczytać: „ZMIENIĆ KOŚCIÓŁ"'. 

Od czasu gorącego początku lat 60., kiedy papież Jan 

XXIII wezwał biskupów świata do Rzymu na II Sobór Waty-

kański, przyszłość katolicyzmu nie wydawała się bardziej nie-
pewna. 

Kryzys, zapoczątkowany historią o pedofilnym księdzu, 

otworzył prawdziwą puszkę Pandory z żalami, jakie katolicy 

żywili przez dziesięciolecia: Homoseksualizm. Rola kobiet. 

Natura władzy. Debaty, które miały miejsce od dawna jedynie 

na marginesie życia Kościoła, nagle wyszły na sam środek 

sceny. Czy żonaci mężczyźni, albo kobiety, powinni być wy-

święcani na kapłanów? Czy ludzie świeccy powinni odgrywać 

większą rolę w zarządzaniu Kościołem, łącznie z wyborem bi-

skupów i przydziałami księży? Amerykańscy katolicy z całych 

sił starali się zrozumieć, co takiego było w ich Kościele, co 

umożliwiło ponad tysiącowi pięciuset księży molestowanie 

nieletnich i co powodowało, że liczni biskupi chętniej prze-

rzucali problematycznych księży z parafii do parafii, zamiast 
zwolnić ich i oddać w ręce prokuratorów. 

Niektórzy katolicy zaczęli przewidywać falę zmian, po-

dobną do tej, jaką spowodowała reformacja protestancka w 

szesnastym wieku, kiedy to niezdolność Kościoła do zapano-

wania nad korupcją wśród kleru otworzyła furtkę dla szeroko 

zakrojonej krytyki Marcina Lutra, co z kolei zaowocowało 
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rozłamem zachodniego chrześcijaństwa na katolicyzm i prote-

stantyzm. Inni spekulowali, że nastąpi coś w rodzaju schizmy 

geograficznej w ramach której katolicy z USA oderwą się od 

Rzymu. Teologowie nie przykładali wielkiej wagi do żadnego 

z tych scenariuszy, ale nawet papież Jan Paweł II przyznał, że 

katolicyzm może ulec trwałej zmianie w wyniku wydarzeń z 

2002 roku. „Musimy być pewni, że ta chwila próby przyniesie 

oczyszczenie całej społeczności katolickiej - powiedział gosz-

czącym u niego amerykańskim kardynałom w zaciszu swej 

imponującej prywatnej biblioteki - oczyszczenie, które jest 

pilnie potrzebne, jeżeli Kościół ma bardziej efektywnie głosić 
Ewangelię Jezusa Chrystusa w całej jej wyzwalającej mocy". 

Pierwszy istotny sygnał do boju wyszedł ze strony Mary Jo 

Bane, profesor polityki społecznej z John F. Kennedy School 

of Government na Uniwersytecie Harvarda i członkini para-

fialnej rady przy swoim lokalnym kościele św. Wilhelma w 

Dorchester w Bostonie. Pani Bane nieobce były publiczne 

wypowiedzi - ściągnęła na siebie uwagę całego kraju, rezy-

gnując z pracy jako urzędniczka wysokiego szczebla w admi-

nistracji Clintona na znak protestu przeciwko popieraniu przez 

prezydenta zakresu reform w dziedzinie ubezpieczeń społecz-

nych, który uznała za krzywdzący dla osób ubogich. Jednak 

wcześniej oparła się na naukach Kościoła katolickiego, po-

dejmując długoletnią pracę jako obrońca praw człowieka i 

administratorka; obecnie opiera się na naukach zdobytych na 

arenie spraw świeckich, by tym mocniej stawiać wyzwania 

swemu własnemu Kościołowi. „Nie przekażę żadnych pienię-

dzy na rzecz archidiecezji, dopóki nie zostaną podjęte kroki w 

celu naprawienia błędów w strukturze i w kulturze, które do-

prowadziły do obecnego kryzysu" - zadeklarowała pani Bane. 

„Nakłaniam znajomych katolików, żeby robili tak samo. Być 

może wtedy kardynał zwróci uwagę na tych, którzy kochają 
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Kościół, którzy boleją nad tym, co mu się przydarzyło, ale 
którzy mają nadzieję, że coś z tego wyniesie". 

Dla wielu katolików wyraźna pobłażliwość wobec księży, 

którzy molestowali nieletnich, stoi w jaskrawym konflikcie z 

tym, w jaki sposób sami byli traktowani jako dzieci, kiedy to 

straszono ich wiecznym potępieniem za drobne grzeszki. 

„Pamiętam, że w latach 50. jeżeli zjadło się mięso w piątek, 

nie założyło do kościoła kapelusza lub woalki, albo zjadło się 

śniadanie przed przystąpieniem do komunii św., to takie grze-

chy groziły smażeniem się w piekle" - powiedział pewien 

świecki katolik, Victor Conlogue, „Jak to się ma do tego, że 

teraz ani słowa o tym, że Geoghan pójdzie do piekła?" 

Co gorsza, wielu dostrzegało dowody zdumiewającej hipo-

kryzji. Kościół wciąż wysyła czeki z poborami dla księży, któ-

rzy gwałcili dzieci, ale odcina dochody tym księżom, którzy 

poślubili dorosłe kobiety. Kościół pod tak wieloma względami 

zaniedbał ukrócenia praktyk księży, którzy dotykali genitaliów 

małych chłopców, gwałcąc ich ciała i dusze, ale w 2000 roku 

zwolniono i wydalono siedem dziesięciodwuletnią zakonnicę 

Jeannette Normandin, która udzieliła chrztu, za dotknięcie 

wodą czoła niemowlęcia. „Nie potrafię sobie wyobrazić, co 

siedzi w umyśle kardynała, pozwalającego księżom, którzy 

zmieniają chleb i wino w eucharystię, używać tych samych 

rąk do molestowania dzieci" - powiedziała sześćdziesięcio-

siedmioletnia katoliczka Mary Leveck z San Antonio. „To 

grzech ze strony kardynałów i biskupów, którzy starali się to 
zatuszować". 

Dla wielu ludzi skandal z seksualnymi nadużyciami kleru 

był ostatnią decydującą kroplą w ich relacjach z hierarchią 

Kościoła. Relacje te hartowały się przez kilka pokoleń w trak-

cie tego, jak amerykańscy katolicy starali się zachować rów-

nowagę pomiędzy swymi amerykańskimi wartościami takimi 
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jak demokracja i egalitaryzm, a katolickim pojęciem autoryte-

tu i klerykalizmem. Tysiące po prostu opuściło Kościół - w 

niektórych przypadkach zmieniając wyznanie, a w wielu 

przypadkach udając się na duchowe wygnanie: nadal zacho-

wując katolicką kulturę, ale nie mając chęci lub nie będąc w 

stanie uczestniczyć w życiu Kościoła, którego polityką się 

brzydzą. Ci, którzy zrzeszyli się w organizacjach dążących do 

zmian, zostali przez przywódców Kościoła określeni jako 

margines, skrajny odłam, a nawet jako niekatolicy. Na przy-

kład w Bostonie kardynał Law zabronił grupie Massachusetts 

Women-Church, popierającej święcenia kapłańskie dla kobiet 

spotykać się na terenie należącym do Kościoła - pomimo iż 

badania wyraźnie wykazały, że znaczna większość katolików 

w USA popiera wyświęcanie kobiet i koniec obowiązkowego 

celibatu dla księży 

Wielu uczonych stwierdziło, że moralny autorytet Kościoła 

zaczął poważnie podupadać w 1968 roku, kiedy papież Paweł 

VI w encyklice Humanae Vitae powrócił do stanowiska Ko-

ścioła sprzeciwiającego się korzystaniu ze sztucznej kontroli 

urodzin. Nauki te były powszechnie ignorowane, i niektórzy 

twierdzą, że to otworzyło katolikom drzwi do odrzucania in-

nych nauk Kościoła, zwłaszcza tych dotyczących sfery seksu-

alnej, bez jednoczesnego porzucania wiary. Podupadaniu kato-

lickiego autorytetu sprzyjały także czynniki socjologiczne: 

wielu Amerykanów, niezależnie od wyznawanej religii, miało 

tendencję do słabszego polegania na instytucjach i coraz bar-

dziej dążyło do definiowania własnych reguł moralnych. W 

kolejnych ankietach większość katolików przyznawała, że 

zwyczajnie nie zgadzają się z naukami Kościoła na temat kon-

troli urodzin, rozwodów, seksu przedmałżeńskiego i homosek-

sualizmu, a wielu stwierdziło, że nie zgadza się także z poglą-

dami na temat aborcji. Ta niezgoda doprowadziła do swego 

rodzaju kognitywnego dysonansu religijnego, w którym kato-
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licy odrzucali i ignorowali nauki Kościoła w kwestii etyki ży-

cia płciowego, jednocześnie akceptując podstawowe zasady 

chrześcijańskiej wiary katolickiej i bogatą katolicką liturgię. 

Oczywiście, amerykańscy katolicy są także częścią szerzej 

pojętego społeczeństwa amerykańskiego, któremu służy róż-

nica poglądów, gdzie krytycy korporacji domagają się zmian 

za pośrednictwem udziałowców i nacisku opinii publicznej, a 

krytycy sił rządzących wpływają na ich zmiany poprzez urny 

wyborcze. W tym kontekście, metafora opisująca biskupów 

jako pasterzy, a ludzi świeckich jako owieczki brzmi coraz 

bardziej pusto. A i czas na transformacje dokonywane pod 

przewodnictwem ludzi świeckich nie mógł być lepszy. Katoli-

cy, niegdyś ogromna grupa imigrantów w Stanach Zjednoczo-

nych, są teraz lepiej wykształceni i żyją w większym dobroby-

cie niż kiedykolwiek przedtem; w rezultacie tego są coraz bar-

dziej pewni siebie i potrafią domagać się takiej samej odpo-

wiedzialnej roli w swoim Kościele, jaką spełniają w innych 

instytucjach obywatelskich. II Sobór Watykański, zgromadze-

nie biskupów z całego świata, które odbyło się latach 1962-65, 

zapoczątkował epokę reform w Kościele, których najgłośniej-

szym symbolem była decyzja o zgodzie na prowadzenie litur-

gii w językach narodowych, oraz pozwolenie księżom, by w 

czasie modlitwy byli zwróceni twarzą do wiernych, a nie do 

ołtarza umiejscowionego przy tylnej ścianie kościoła. W ciągu 

kilku kolejnych dziesięcioleci, kiedy liczba księży i zakonnic 

gwałtownie zmalała, ludzie świeccy przejmowali coraz bar-

dziej istotne role w Kościele ,często nadzorując i administru-

jąc kościoły parafialne, prowadząc katolickie szkoły i progra-

my opieki społecznej, a także wstępując na fakultety teolo-

giczne. Pewien znak rosnącej roli ludzi świeckich w Kościele 

pojawił się w 2001 roku, kiedy Georgetown University, naj-

starszy katolicki uniwersytet w Stanach Zjednoczonych, wy-

brał na swego czterdziestego ósmego rektora Johna J. De-
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Gioię, pierwszego człowieka świeckiego, który przewodniczy 

tej szacownej uczelni założonej w 1789 roku przez katolickie-

go arcybiskupa, Johna Carrolla. 

Podnosi się nie tylko poziom wykształcenia katolików, ale 

też coraz większa liczba świeckich katolików zdobywa wiedzę 

na temat fundamentalnych zasad własnej wiary. W Bostonie, 

w seminarium św. Jana, wykorzystuje się sale szkolne, pier-

wotnie przeznaczone dla księży, by szkolić ludzi świeckich w 

dziedzinie teologii i kapłaństwa. Wielu dostrzegło nadzieję w 

obietnicy II Soboru Watykańskiego, że sensus fideliurn, sens 

wiary, musi być słyszalny, „Święty Lud Boży ma udział także 

w proroczej funkcji Chrystusa" - deklaruje Lumen Gentium, 

konstytucja dogmatyczna o Kościele. „[...] Ogół wiernych, 

mających namaszczenie od świętego (por. 1 J 2,20 i 27), nie 

może zbłądzić w wierze [...]*"(* Cytaty zaczerpnięte z tekstu Lumen Gentium, 

rozdział II „Lud Boży", dostępnego na stronie internetowej 

www.apologetyka.katolik.pl/czytelnia/dokumenty/vat_ii/kk/ - przyp. tłum.). 

Katolikom zasiadającym w kościelnych ławach wydawało 

się to oczywiste, nawet jeżeli kardynałowie zgromadzeni w 

Watykanie nie uważali tak samo. 

Wszelkie wątpliwości, czy takie wołania o reformy prze-

niknęły głęboko do kręgu ludzi świeckich, zostały usunięte w 

cień 9 marca 2002 roku, w dniu dorocznej konwokacji Lawa, 

przyciągającej kilka tysięcy świeckich liderów z całej archi-

diecezji do gmachu World Trade Center w pobliżu bostoń-
skiego portu. 

Wielu katolików było sceptycznie nastawionych do tego 

spotkania, odbywającego się przy zachowaniu ścisłych zasad 

bezpieczeństwa, jako że uczestnicy byli wybierani osobiście 

przez księży z parafii. „Czy konwokacja kardynała Lawa 9 

marca będzie sesją poświęconą na wysłuchanie, jak ją zare-

klamowano, czy też stanie się wiecem poparcia dla kardynała 
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Lawa?" zastanawiała się pewna kobieta, Helene O'Brien z Ac-

ton, przedmieścia Bostonu. Jednak w obliczu tego, jak seksu-

alne molestowanie nieletnich przez księży zelektryzowało 

miejscowych katolików, wielu czołowych dostojników Ko-

ścioła mówiło Lawowi prosto w oczy, że chcą oczyszczają-

cych reform struktury kościelnej. Archidiecezja odmówiła re-

porterom wstępu na sześć sesji „poświęconych na wysłucha-

nie", ale ci, którzy tam byli, powiedzieli, że Law wydawał się 

zaskoczony gniewem skierowanym w jego stronę - w później-

szych komentarzach przyznał po raz pierwszy, iż wielu katoli-

ków czuło, że ich zdradził. Niektórzy świeccy nosili wstążki w 

kolorze lawendowym, żeby zamanifestować swój smutek z 

powodu cierpień doświadczanych przez ofiary napastowania 

przez księży. Inni nosili białe plakietki z napisem: „Solidarni z 

naszym księdzem", starając się zademonstrować coraz po-

wszechniejsze zaniepokojenie, wyrażane przez parafian, pro-

blemem psychologicznego wpływu skandalu związanego z 

molestowaniem seksualnym na tych księży, którzy nie zrobili 

nic złego. Grupa kobiet z Wellesley ubrała się na czerwono, 

co - jak wyjaśniły - demonstrowało ich skruchę za postępki 

Kościoła. „Macie tu całkiem wybuchowe stadko" - powiedział 

tego dnia Paul A. Baier z Wellesley. „I to jest właśnie trzon 

Kościoła. Te trzy tysiące zagorzałych wiernych, chętnych po-

święcić sobotę, i jeżeli czterdzieści czy pięćdziesiąt procent z 
nich jest wkurzonych, to macie problem". 

Nagle członkowie rad parafialnych i nauczyciele religii 

otrzymali możliwość wyrażenia głośno swoich trosk, po-

przednio wiązanych tylko z grupami aktywistów takich jak 

Call to Action, FutureChurch i Association for the Rights of 

Catholics in the Church*(* Nazwy te oznaczają: „Wezwanie do działania", „Ko-

ścióJ przyszłości" i „Stowarzyszenie na Rzecz Praw Katolików w Kościele" - przyp. tłum.) 

„Musimy zmienić całą strukturę władzy w Kościele" - po-

wiedziała Bonnie Ciambotti, świecka szafarka komunii świętej 
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i katechetka z Newton, zamożnego przedmieścia na zachód od 

Bostonu. „Potrzebujemy więcej kobiet. Władza, dominacja 

mężczyzn i zatajanie - tak to wszystko się zaczęło". 

„W pewien osobliwy sposób cała ta sytuacja naprawdę 

umocniła katolickich wiernych i księży na poziomie parafii" - 

powiedziała Patricia Casey, członkini rady parafialnej przy 

kościele św. Ignacego Loyoli w Newton. „Myślę, że mamy tu 

do czynienia z czymś w rodzaju przekroczenia pewnej linii i 

nie sądzę, żebyśmy mieli się cofnąć. Kiedy w przyszłym roku 

znów się zbierzemy, ludzie będą pytać: »Co się przez to zmie-

niło w Kościele?«. Oto pytanie dnia". Inna uczestniczka spo-

tkania, Jane Audrey-Neuhauser, powiedziała: „To, co znaczą-

ce w tym wezwaniu do odnowy i reform, to fakt, że nie po-

chodzi ono od jakiejś grupy, która odszczepiła się od kultu ka-

tolickiego, ale od przywódców, od osób, które dla niego pra-

cują, i od księży w parafiach archidiecezji". 

Wśród bardziej radykalnych propozycji, jakie pojawiły się 

podczas sesji , nawoływanie do III Soboru Watykańskiego i 

sugestia, by w Bostonie wyznaczony został biskup pomocni-

czy do administrowania diecezją w czasie, gdy Law poświę-

ciłby się całkowicie ochronie dzieci. Jeden z mówców stwier-

dził, że Kościół powinien poczynić istotne zmiany, aby zapo-

biec kolejnej reformacji. „Mamy tu do czynienia z bardzo elo-

kwentną, dobrze wykształconą i głęboko przejętą grupą ludzi, 

którzy gotowi są głosić prawdę" - powiedział wielebny Robert 

J. Bowers, proboszcz kościoła św. Katarzyny Sieneńskiej z 

Charlestown w Bostonie. „Widzimy tu lojalność w najlepszym 

wydaniu. Ci ludzie gotowi są kochać Kościół, by mógł się 
odmienić, narodzić na nowo". 

Law powiedział, że zrozumiał przekaz. „Słyszałem wasze 

pełne pasji i modlitwy wołanie o większą otwartość w Koście-

le [...] i słyszałem wołania o szersze i bardziej znaczące włą-
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czenie laikatu w życie Kościoła, zwłaszcza zaś kobiet w życie 

Kościoła" - powiedział. „Nie mam dzisiaj odpowiedzi na 

wszystkie pytania, jakie usłyszałem. [...] Usłyszałem bardzo 

dużo. Potrzebuję i chcę [...] naprawdę przyjąć to, co zaofero-

waliście". Jednak miesiąc później, przedstawiając swoje wy-

tyczne na spotkanie w Rzymie, Law nie wymienił nawet sło-

wa kobiety, i kiedy tylko spotkanie dobiegło końca, zarządził 

rozprawienie się z najaktywniejszą świecką organizacją, która 

narodziła się z kryzysu - proponowanym stowarzyszeniem rad 

parafialnych, które wedle ostrzeżeń Lawa mogło stać się przy-

czyną podziałów. 

Dr James E. Muller wciąż ma w pamięci gregoriańskie cho-

rały dobiegające zza czarnych zasłon w klasztorze Karmelitów 

w czasach dzieciństwa spędzanego w stanie Indiana, kiedy był 

ministrantem, a jego wuj celebrował mszę. Pamięć podsuwa 

mu obraz jego wuja Paula, proboszcza dużej parafii w India-

napolis, i ciotki Lei, siostry miłosierdzia, rektorki Mount Saint 

Joseph College w Ohio. Słyszy znów głosy swoich katolickich 

nauczycieli ze szkoły Joanny d' Arc i Cathedral High School 

w Indianapolis; z uniwersytetu Notre Damę, w którym stu-

diował on, jego bracia, ojciec i wuj, i gdzie później posłał wła-

snego syna; i z Georgetown University, gdzie robił dyplom. 

Potrafi cytować Pacem in terris, encyklikę papieża Jana XXIII 

z 1963 roku mówiącą o pokoju, i pisma Thomasa Mertona, 

których połączenie zainspirowało go do współudziału w zało-

żeniu w 1980 roku organizacji Physicians for Prevention of 

Nuclear War (Lekarze Przeciwko Wojnie Atomowej), za którą 

to pracę w 1985 roku stał się jednym z laureatów Nagrody 

Nobla. I pamięta wstyd, jaki nagle poczuł z powodu własnej 

wiary w styczniu 2002 roku; jak chciał roztrzaskać szklaną 

plakietę, którą przyznano mu za propagowanie wartości chrze-

ścijańskich; jak po raz pierwszy, odkąd sięga pamięcią, on i 

jego żona celowo opuścili mszę i zastanawiali się, czy kiedy-
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kolwiek jeszcze na nią pójdą. Rozważał odejście z Kościoła. 

Jednak zamiast tego postanowił zostać i podjąć walkę od 

środka. 

Teraz, tu w podziemiach parafialnej szkoły św. Jana Ewan-

gelisty, pięćdziesięciodziewięcioletni Muller - znany kardio-

log, wykładowca na wydziale medycyny Harvardu i członek 

personelu Massachusetts General Hospital, stanął na czele ru-

chu, który wydawał się rozprzestrzeniać niczym pożar. Na 

spotkania ruchu Voice of Faithful (Głos Wiernych) przycho-

dziły setki aktywnych katolików, a jego witryna internetowa 

udostępniała łamy elektronicznych biuletynów na toczone tam 

zagorzale dyskusje i rejestrowała wizyty internautów z całego 

świata, w tym z samego Watykanu. W ciągu zaledwie trzech 

miesięcy swego istnienia grupa przyciągnęła 6800 zwolenni-

ków z całej archidiecezji bostońskiej i z dwudziestu dwóch 

krajów świata. 

W tym najświetniejszym momencie swego życia Muller 

marzył o bezprecedensowej zmianie, „Jesteśmy świadkami 

potężnej pożogi, jaka ogarnęła zhierarchizowany Kościół ka-

tolicki na całym świecie" - powiedział. „Gęsty i wiekowy las 

pełen mrocznych cieni i wielu umierających drzew to ostatnie 

stadia tej pożogi. Z popiołów, w ciągu kilku miesięcy, wyłoni 

się nowe życie, zielone i delikatne na tle szarych zgliszcz. Ja-

kiś czas później pojawi się kompletny, ciepły i tętniący ży-

ciem krajobraz - Kościół katolicki umocniony przez Głos 

Wiernych, pielgrzymujący Kościół znowu wędrujący naprzód, 

po wiekach ciemności". Jego marzenie wydawało się niewia-

rygodnie ambitne: pragnął wciągnąć połowę światowej popu-

lacji katolików, 500 milionów ludzi, w pracę międzynarodo-

wego kongresu osób świeckich, z oddziałami w każdej parafii. 

Kongres miałby dyskutować o polityce Kościoła i reprezento-

wać później stanowisko wiernych w kształtowaniu przyszłości 
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ich Kościoła. Muller nabrał otuchy dzięki istnieniu podobnych 

instytucji, choć o wiele mniejszych, w ramach wyznań prote-

stanckiego i mojżeszowego, i uważał, że istnieją też podo-

bieństwa w ruchu na rzecz pokoju. „W 1980 roku rządy roz-

mawiały o zwycięstwie w wojnie atomowej, a ludzie nie mieli 

głosu; staraliśmy się więc o głos ludzi przeciwko broni ato-

mowej, i moim zdaniem zmieniło to atmosferę dla tej konfron-

tacji" - powiedział. „Obecnie mamy tu miliard świeckich kato-

lików, którzy nie mają głosu wobec hierarchii, staramy się za-

tem stworzyć strukturę, w ramach której jedna piąta ludzkości 

miałaby głos". 

Postęp był bolesny. Grupa poświęciła trzy tygodnie na sa-

me tylko próby ukucia oświadczenia o swojej misji. Starali się 

osiągnąć consensus w sprawie oświadczenia wzywającego 

Lawa do podania się do dymisji, ale poddali się, kiedy dzie-

więć osób wyraziło sprzeciw. Podczas każdego spotkania 

garstka ludzi sprzeciwiała się wszelkim działaniom. Za każ-

dym razem, gdy ktoś proponował świecką akcję, taką jak na-

kłanianie do swego rodzaju finansowego bojkotu kościelnych 

skarbonek ktoś inny wstawał, żeby zaproponować, by wszyscy 

odmówili różaniec albo zorganizowali dzień postu. Muller był 

pełen nadziei, ale i realizmu, „Mój najbardziej koszmarny 

scenariusz jest taki, że Kościół z powodzeniem zatopi problem 

molestowania seksualnego w papierach, zaś struktura władzy 

sprzyjającej nadużyciom pozostanie nietknięta" - powiedział. 

„To dlatego działamy tak szybko, to dlatego spotykamy się te-

raz cztery razy w tygodniu. Dlatego, że wiemy, że musimy 
uchwycić ten moment". 

*** 

Kiedy laikat budził się z długiego, niespokojnego snu, tak 

samo budzili się księża. Początkowo wielu było całkowicie 

zaszokowanych, zawstydzonych, przerażonych i rozgniewa-
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nych. Wielebny Robert J. Carr, proboszcz parafii przy kate-

drze Krzyża Świętego w Bostonie, w której Law odprawiał 

mszę za każdym pobytem w mieście, powiedział, że kiedy 

wracał na plebanię po odprawieniu mszy dla skazanych w 

więzieniu przy Nashua Street, robotnicy budowlani wygwiz-

dali go. Robert Bowers, proboszcz z Charleston, wspominał 

przyjęcie z okazji Halloween, na które ktoś przyszedł w prze-

braniu pedofilnego księdza. „Dziś, kiedy patrzy się na zgro-

madzonych, przychodzi do głowy myśl: »Co oni sobie o mnie 

myślą?«" - powiedział monsignor Peter V. Conley, proboszcz 

kościoła św. Judy w Norfolk, przedmieścia na południowy za-

chód od Bostonu. „Znam pewnego księdza, który wyszedł 

kiedyś przed swoją plebanię, a wtedy jakiś samochód zwolnił, 

a facet z niego zawołał: »Hej, pedofilu!«. Ksiądz był przygnę-

biony przez wiele dni". 

Jednak bardzo prędko niektórzy księża zaczęli zdawać so-

bie sprawę z nowego poczucia władzy. W miarę, jak kardynał 

Law tracił wpływy, oni je zyskiwali. Badania przeprowadzone 

w lutym i kwietniu pokazały, że mimo iż popularność Lawa 

gwałtownie spadła, popularność parafialnych księży sięgnęła 

szczytu - a wielu księży odpowiedziało na to, demonstrując 

znacznie więcej sympatii w stosunku do swoich parafian niż 

do swoich biskupów. Liczni księża poczuli, że Law - który 

znany był z natychmiastowego przenoszenia księży z ich para-

fii nawet za najlżejszy cień pomyłki, nie mógł już dłużej po-

zwolić sobie na taki autorytaryzm. Kardynał sam zaczął prze-

bąkiwać o próbie poprawy stosunków ze swoimi „braćmi ka-
płanami". 

Księża zaczęli się organizować. Niektórzy z nich już wcze-

śniej założyli niewielką grupę wsparcia, żeby dyskutować o 

wewnętrznym wypaleniu i samotności, i ta grupa miała się 

stać zaczątkiem znacznie większej organizacji ostatecznie na-
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zwanej Priests` Forum (Forum księży). Grupa ta obiecała stać 

się głosem księży, mających poczucie wyalienowania przez 

swoich przełożonych. Przedstawiła opinie wiodących myśli-

cieli na temat aktualnej kondycji kapłaństwa, w tym m.in. wie-

lebnego Richarda P. McBriena, teologa z Notre Dame, i wie-

lebnego Donalda B. Cozzensa, autora książki The Changing 

Face of  Priesthood. Oczekiwali oni dyskusji na poważne te-

maty: być może zasugerowania, że Law powinien powścią-

gnąć swoje intensywne podróże na rzecz lepszego skupienia 

się na problemach Bostonu, albo zachęcenia go do zaprzesta-

nia polityki przenoszenia księży, których kazania lub styl re-

alizowania praktyk kultowych urażały kościelnych konserwa-

tystów. Niektórzy chcieli pójść nawet dalej i rozmawiać o ce-

libacie. „Musimy wprowadzić ten temat do rozmów i podys-

kutować o implikacjach teologicznych" - powiedział wielebny 

Paul E. Kilroy, proboszcz kościoła św. Bernarda w Newton. 

„Nie staramy się tworzyć pola do dyskusji na każdy gorący 

temat, ale musimy znaleźć sposób na stworzenie takiego ka-

płaństwa, żeby jego wypalanie się nie stawało się tematem 
dnia". 

Jednak podobnie jak w organizacjach świeckich osiągnięcie 

consensusu w jakiejkolwiek spawie okazywało się trudne. 

Niektórzy księża chcieli, żeby ich grupa wezwała do rezygna-

cji Lawa, ale inni się temu sprzeciwiali, powołując się na 

obowiązek księdza dochowywania lojalności swojemu bisku-

powi. „Chcemy, żeby forum ruszyło z dobrym skutkiem, sku-

piając tak wielu księży, jak to możliwe" - wyjaśnił jeden z li-

derów forum, wielebny Walter H. Cuenin z parafii Matki Bo-

skiej Wspomożenia Wiernych w Newton. Jednak urzędnicy 

kancelarii wyraźnie tracili nerwy. W połowie kwietnia biskupi 

pomocniczy zaczęli wzywać ośmiu liderów Priests` Forum na 

pogawędki, które niektórzy opisywali jako reprymendę. Nie-

którzy księża spodziewali się, że Law w końcu spróbuje zaka-
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zać działalności grupy, a część księży zaczęła nawet mówić o 

zorganizowaniu związku zawodowego. „Nic już nie będzie ta-

kie samo" - powiedział wielebny Robert W. Bullock, siedem-

dziesięciodwuletni proboszcz kościoła Matki Boskiej Bole-

snej, siedząc w pokoju od frontu swojej plebanii naprzeciwko 

białego, obłożonego sidingiem kościółka w podmiejskim Sha-

ron w stanie Massachusetts, na południe od Bostonu. „Przed 
nami całe morze zmian". 

Jedna zmiana wydawała się pewna, jako rezultat kryzysu 

związanego z nadużyciami seksualnymi kleru: Kościół kato-

licki w Stanach Zjednoczonych nigdy więcej świadomie nie 

zezwoli na dostęp do dzieci księżom o skłonnościach do mole-

stowania seksualnego. W całym kraju biskupi wyłuskali z ko-

ściołów tych księży, którzy zostali niegdyś oskarżeni o nie-

właściwe zachowania. Liczni biskupi, w tym kardynał Law, 

dobrowolnie rozpoczęli przekazywanie prokuraturze tuzinami 

nazwisk księży oskarżanych o molestowanie. W wielu stanach 

takie postępowanie było już obowiązkowe; inne stany, jak np. 

Massachusetts i Kolorado, były gotowe przyjąć takie przepisy. 

Konferencja Biskupów Katolickich USA zgodziła się poświę-

cić swoje spotkanie w czerwcu 2002 roku w Dallas proble-

mowi seksualnych nadużyć kleru i była gotowa po raz pierw-

szy zaaprobować obowiązkowe zasady dla wszystkich 194 

diecezji w Stanach Zjednoczonych - był to krok, któremu 

amerykański episkopat opierał się przez blisko dwadzieścia 

lat. Prawdopodobnie zgodnie z tymi nowymi wymogami 

wszyscy księża, którzy wykorzystywali seksualnie nieletnich, 

zostaną usunięci ze stanu kapłańskiego i przekazani prokuratu-

rze; diecezje wyjdą naprzeciw poszkodowanym, a osoby pra-

cujące dla Kościoła zostaną przeszkolone, tak by rozpoznawać 

i przekazywać informacje o wskazówkach sugerujących, że 
dziecku może dziać się krzywda. 
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Jednak reformatorzy pragnęli znacznie więcej. Wielu ar-

gumentowało, że sposób radzenia sobie hierarchii z lubieżny-

mi księżmi odsłaniał całościowy problem dotyczący Kościoła. 

„To nie tylko kardynał, to nasz sposób działania" - powiedział 

Bullock. „To kwestia systemu. Co sprawiło, że my, księża, 

staliśmy się tacy bierni i niechętni, by wstać i podjąć ryzyko? 

By mówić głośno, kiedy dzieje się coś okropnego, zamiast to 

ukrywać? Żeby nazywać rzeczy po imieniu? Nasi przełożeni 
nie chronili dzieci, ale i my też nie chroniliśmy dzieci". 

Niektórym odpowiedź wydawała się oczywista: kapłaństwo 

ograniczone wyłącznie do mężczyzn, i to żyjących w celiba-

cie, przyciągało, kształtowało lub sprzyjało wzrostowi liczby 

mężczyzn, którzy nie czuli się pewnie wobec swojej własnej 

seksualności, a pewna część z tych mężczyzn przekładała nie-

prawidłowy rozwój swojej seksualności na niewłaściwe po-

stępowanie. Wiele osób zadawało pytanie, czy gdyby stan ka-

płański obejmował też kobiety, albo czy gdyby odgrywały one 

jakąś rolę w kościelnej strukturze władzy, to czy nie zadziała-

łyby szybciej w celu ochrony dzieci? Takie pytania od lat krą-

żyły powszechnie tuż pod powierzchnią, ale teraz ludzie 

świeccy poczuli, że mają prawo wziąć udział w debacie. Wie-

lu wskazywało na to, że celibat chociaż wysoko ceniony od 

pierwszych dni chrześcijaństwa i po raz pierwszy uprawo-

mocniony w czwartym stuleciu, zaczął obowiązywać na sze-

roką skalę dopiero z początkiem dwunastego wieku. Obrońcy 

celibatu opisywali go jako dar, charyzmę, świadectwo święto-

ści. Jednak krytycy zauważali, że celibat został wprowadzony 

jako obligatoryjny w celu uniknięcia problemu przechodzenia 

własności kościelnej z księdza na jego dzieci. Wskazywali też, 

że obecnie żonaci mężczyźni mogą być wyświęcani na księży 

w katolickim Kościele wschodnim i że istnieje nawet garstka 

żonatych mężczyzn, pełniących posługę jako księża rzymsko-

katoliccy - to ci, których wyświęcono na kapłanów w ramach 
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Kościoła anglikańskiego, a którzy, później przeszli do Kościo-
ła katolickiego. 

„Kwestia leżąca u podstaw tego wszystkiego, to reforma 

stanu kapłańskiego" - powiedział Tom O'NeiIl. „Gdyby kar-

dynał chciał odegrać rolę w przyszłości, powinien udać się do 

Jego Świątobliwości i stanąć na czele reform stanu kapłań-

skiego. Jeżeli nie ma zamiaru zaoferować takiego niezbędnego 

rodzaju przywództwa, nigdy nie odzyska poparcia wiernych 
ani nie otrzyma oczyszczenia za swoje postępowanie" 

Wielu uczonych argumentowało, że celibat jest główną 

przyczyną spadku liczby księży w Stanach Zjednoczonych, 

chociaż wyraźnie istnieją też inne czynniki socjologiczne. W 

ciągu dziesięcioleci, jakie upłynęły od II Soboru Watykań-

skiego, tysiące mężczyzn opuściło stan kapłański - większość 

z nich po to, by poślubić kobiety. Liczba księży w Stanach 

Zjednoczonych spadła o 23%, z 58 632 w 1965 roku do 45 

191 w 2001 roku, według Georgetown University's Center for 

Applied Research in the Apostolate. Ten ośrodek badawczy 

odkrył też inne sygnały świadczące o kłopotach: liczba parafii 

bez księdza gwałtownie się zwiększyła - z 549 do 3 151 w tym 

samym przedziale czasowym, zaś średnia wieku księży wzro-

sła, tak że do 1999 roku przeciętny ksiądz w diecezji miał 

pięćdziesiąt pięć lat zaś 24% wszystkich księży w diecezjach 

miało powyżej siedemdziesięciu lat. Dean Hoge, socjolog z 

Catholic University of America, który prowadził szeroko za-

krojone badania nad stanem kapłańskim, odkrył, że niezado-

wolenie z powodu celibatu było zasadniczą przyczyną, dla 

której księża rezygnowali w ciągu pierwszych pięciu lat po-

sługi, i przewidział, że ilość seminarzystów wzrosłaby po-

czwórnie, gdyby celibat uczyniono kwestią wyboru. 

Niektórzy przywódcy Kościoła otwarcie zaczęli kwestio-

nować obowiązkowy celibat. Chociaż Kościół upiera się, że 
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święcenia dla kobiet są ze względów teologicznych nie do 

przyjęcia, ponieważ Jezus nie powołał żadnych kobiet na swo-

ich uczniów, zapis zakazujący księżom rzymskokatolickim 

zawierania małżeństw nie jest doktrynalny i mógłby zostać 

zmieniony, gdyby papież był temu przychylny. „Nie widzę 

problemu, żeby znieść celibat" - powiedział arcybiskup Keith 

O'Brien, przewodniczący Konferencji Biskupów Szkocji. „Nie 

istnieje problem teologiczny, żeby z tym skończyć. Zniesienie 

celibatu dałoby księżom wolność w realizowaniu Bożego daru 

miłości i seksu zamiast poczucia, że muszą żyć w celibacie 

przez cale swoje życie". Zapytany na konferencji prasowej o 

dyskusję na temat celibatu księży, kardynał Roger M. Mahony 

z Los Angeles powiedział: „Sądzę, że wszystkie te pytania są 

otwarte". Zaś biskup William S. Skylstad ze Spokane, wice-

przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich USA, 

powiedział, że celibat „to nie jest sprawa doktrynalna. To 

kwestia dyscypliny. Moim zdaniem to ma wielkie znaczenie, 
ale nie jest to kwestia zamknięta". 

Jednak kardynał J. Francis Stafford, przewodniczący Wa-

tykańskiej Rady Papieskiej ds. Osób Świeckich, powiedział 

gazecie New York Times, że spodziewał się, iż celibat będzie 

omawiany podczas zgromadzenia kardynałów z USA w Rzy-

mie, ale papież szybko zamknął taką możliwość. „Wartośc ce-

libatu jako całościowego ofiarowania siebie samemu Panu i 

Jego Kościołowi musi być pilnie strzeżona" - powiedział pa-
pież grupie odwiedzających go biskupów nigeryjskich. 

Sam papież Jan Paweł II otwarcie stał się zwolennikiem 

doniosłej roli ludzi świeckich w zmieniającym się Kościele. 

„Odnowa Kościoła w Ameryce nie będzie możliwa bez ak-

tywnej obecności ludzi świeckich" - stwierdził w adhortacji 

apostolskiej z 1999 roku Ecclesia in America. „Są oni zatem w 

dużym stopniu odpowiedzialni za przyszłość Kościoła". Nie-
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mniej, przeszkody drodze Kościoła katolickiego ku zmianom 
są ogromne. 

Równie szybko, jak zwolennicy postępu i osoby o umiar-

kowanych poglądach zaczynają domagać się daleko idących 

zmian, tradycjonaliści powstają, by żądać powrotu do orto-

doksji. Tam, gdzie zwolennicy postępu nawołują do reform - 

święceń kapłańskich dla kobiet i żonatych mężczyzn, większej 

roli ludzi świeckich w podejmowaniu decyzji, takich jak np. 

wybór biskupów - konserwatyści nawołują do zwrotu w tył: 

odnowienia nacisku na zachowanie celibatu, zabronienia męż-

czyznom homoseksualnym wstępu do seminariów, i do bar-

dziej tradycyjnych standardów nauczania w formacjach ka-

płańskich. „Ludzie ze skrajnie lewego i skrajnie prawego 

skrzydła przyjmują wieści złe dla Kościoła jako dobre dla sie-

bie, ponieważ ci z lewa mogą z uśmiechem mówić: »A nie 

mówiliśmy - nie dokonaliście dostatecznych reform«, a ci z 

prawa mogą mówić: »Mieliśmy za dużo reform, powróćmy do 

tego, co było przed II Soborem Watykańskim" - powiedział 

William Donohue z Catholic League for Religious and Civil 

Rights. „Ludzie z lewej strony niecierpliwie pragną reform do-

tyczących kompleksowych nauk Kościoła na temat etyki sek-

sualnej, i mają zamiar uchwycić ten moment. Zaś po prawej, 

wielu ludzi od długiego czasu argumentuje, że Kościół zrobił 
się za miękki i brak mu odwagi w jego przekonaniach". 

Niektórzy katolicy starali się zdyskredytować głosy zmie-

rzające do odnowy. Skarżyli się, kiedy postępowi księża, tacy 

jak wielebny Richard McBrien, byli cytowani przez telewizję 

lub prasę; zaprzeczali wynikom ankiet, które brały pod uwagę 

poglądy osób uczęszczających na mszę rzadziej niż raz w ty-

godniu, chociaż sam Kościół zalicza takich ludzi do grona ka-

tolików. Niektórzy ortodoksyjni katolicy kwestionowali opinie 

liderówVoice of Faithful z powodu ich stanowiska w kwe-
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stiach takich, jak kontrola urodzin, twierdząc, że tylko gdyby 

liderzy zgadzali się z naukami Kościoła, mogliby być praw-

dziwymi katolikami; inni wysyłali na internetowe fora dysku-

syjne wypowiedzi sugerujące, że niezadowoleni katolicy po-

winni po prostu przejść na protestantyzm. Katoliccy komenta-

torzy, tacy jak William J. Bennett, William F. Buckley Jr. i 

Patrick J, Buchanan, wyrażali obawy konserwatystów na ła-

mach prasy. „To, czego potrzebuje Kościół, by odzyskać mo-

ralny autorytet, to stawienie czoła moralnemu zamieszaniu 

współczesności, a nie przejmowanie go" - napisał Buchanan. 

„Ta droga prowadzi do kompletnej ruiny". Znana ze swego 

konserwatyzmu rada redakcyjna Wall Street Journal ostrzega-

ła: „nie mamy zamiaru przyłączać się do tych, których praw-

dziwym celem jest zdruzgotanie i upokorzenie Kościoła". Zaś 

Ronald P. McArthur, honorowy przewodniczący college'u św. 

Tomasza z Akwinu, konserwatywnej katolickiej uczelni z Ka-

lifornii, argumentował, że „zaistniała próba dokonania przez 

tak zwanych teologów, znawców liturgii i przywódców w krę-

gu Kościoła, dosłownego asystowania przy narodzinach innej 

religii, i to miało swoje reperkusje w seminariach i szerzej w 

życiu Kościoła. To, co dzieje się teraz, jeśli nawet nie daje się 

przewidzieć, to przynajmniej zbieżne jest z odwrotem od orto-

doksji". 

Później, rzecz jasna, pojawia się niebezpieczeństwo apatii. 

Pomimo że skandal z nadużyciami seksualnymi kleru wywołał 

lawinę pełnych gniewu e-maili i gwałtowny napływ członków 

Voice of the Faithful, to protesty uliczne i petycje przeprowa-

dzane w okolicach Bostonu przyciągały najwyżej po kilkuset 

uczestników, co jest kroplą w morzu w archidiecezji liczącej 

dwa miliony katolików. Wielu uczonych i działaczy sugero-

wało, że być może jedynym sposobem dla ludzi świeckich, by 

okazać władzę, jest wstrzymanie się od datków, ale consensus 

w sprawie swego rodzaju finansowego bojkotu wydawał się 
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trudny, jako że wielu niepokoiło się możliwością skrzywdze-

nia biednych, korzystających z pomocy Kościoła. „Ameryka-

nie mają krótką pamięć - wpadają w gniew z takiego czy inne-

go powodu, ale później, kiedy tylko fala rozbije się o brzeg, 

dalej robią to samo" - powiedziała Lisa Sowle Cahill, teolog z 

Boston Colleg. „Czy niższe struktury Kościoła rzeczywiście 

mogą zachować ten sam rozpęd, nawet z nowym arcybisku-
pem lub kardynałem? Oto prawdziwe pytanie”. 

Pomimo wszelkich zmian społecznych i w Kościele na 

przestrzeni kilku ostatnich dziesięcioleci, Kościół katolicki 

pozostaje najbardziej zhierarchizowaną spośród głównych 

światowych tradycji religijnych, zaś Jan Paweł II w ciągu 

swojego dwudziestoczteroletniego pontyfikatu mianował setki 

biskupów i kardynałów, którzy podzielają jego tradycjonali-

styczne poglądy określane niekiedy jako zachowawcze. Nic 

zatem dziwnego, że Watykan nie wyraził zainteresowania da-

leko idącymi reformami w odpowiedzi na skandal z seksual-

nymi nadużyciami kleru. „Rzym nie może być otwarty na 

zmiany w wierze" - powiedział kardynał Stafford gazecie New 

York Times. „To dar od Boga, a Rzym nie ma władzy, żeby 

dokonywać tu jakichkolwiek zmian. Władza papieża czy bi-

skupów jest bardzo ograniczona. Trzeba mieć dostatecznie 
dużo pokory, żeby to przyznać". 

Watykan był także doskonale świadom, że amerykański 

zapał do zmian nie jest powszechny. Ponad 60 milionów kato-

lików w Stanach Zjednoczonych stanowi pełen energii i 

wpływowy człon Kościoła, ale to zaledwie 6% katolików na 

świecie, i wielu dostojników kurii uważało, że pragnienie 

zmian bardziej odzwierciedla amerykańskość niż katolicyzm. 

Chociaż o incydentach seksualnych nadużyć ze strony kleru 

donoszono na całym świecie, wyraźnie największe nasilenie 

skandalu miało miejsce w Stanach Zjednoczonych; w krajach 
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rozwijających się, gdzie Kościół upatruje swoją przyszłość, 

wielu katolików bardziej troszczy się o przetrwanie z dnia na 

dzień. Podczas pierwszej watykańskiej konferencji poświęco-

nej nadużyciom seksualnym kleru, należący do kurii kardynał 

Dario Castrillón Hoyos z Kolumbii zwrócił uwagę na fakt że, 

większość pytań zadawano po angielsku, nazywając ten fakt 

„zdjęciem rentgenowskim problemu". 

Nawet w Stanach Zjednoczonych niektórzy biskupi, mimo 

deklarowania zainteresowania otwarciem, cofali się. W Dallas, 

gdzie tamtejszą diecezję określono chlubnie mianem wzoro-

wej pod względem ochrony dzieci, biskup Charles V. Grah-

mann zabronił księżom wypowiadania się dla mediów bez je-

go zgody. W Bostonie, kardynał Law zadeklarował: „zdajemy 

sobie teraz sprawę, zarówno w łonie Kościoła,jak i w społe-

czeństwie, że tajemnica często powstrzymuje proces uzdro-

wienia i ściąga zagrożenie na innych", jednak jego rzecznicz-

ka, Donna M. Morrissey, nagminnie przestała odpowiadać na 

telefony reporterów i z satysfakcją pozwalała, by większość 

doniesień w prasie przechodziła bez komentarza ze strony ar-

chidiecezji. Law także wielokrotnie potwierdzał swoją troskę 

o poszkodowanych, ale później pozwalał swoim prawnikom, 

by przedstawiali dokumenty prawne stwierdzające, że to za-

niedbania ze strony sześcioletniego chłopca i jego rodziców 

przyczyniły się do wykorzystania chłopca przez wielebnego 

Paula R. Shanleya. 

Krok, który doprowadził do wściekłości wielu bostończy-

ków, miał miejsce tego wieczora, kiedy zakończyło się spo-

tkanie kardynałów w Rzymie. Law zatelefonował do swojego 

wikariusza generalnego, biskupa Waltera J. Edyveana, i naka-

zał mu przesłanie faksem listu do wszystkich księży, zakazu-

jącego im uczestnictwa w proponowanym stowarzyszeniu rad 

parafialnych, oświadczając proboszczom: „Macie nie przyłą-
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czać się, nie popierać ani nie promować tego przedsięwzię-
cia". 

„Podczas gdy wszyscy chrześcijańscy wierni posiadają 

prawdziwą równość w kwestii godności i działania [...] zgod-

nie z warunkami i funkcją każdego - napisał Edyvean, cytując 

prawo kanoniczne - ta równość wyraża się w ramach hierar-

chicznej struktury Kościoła. W ramach tej struktury biskupi, 

księża i diakoni spełniają specjalną rolę w funkcjach takich, 
jak nauczanie, uświęcanie i zarządzanie". 

Kiedy skandal z seksualnymi nadużyciami kleru skłonił 

papieża Jana Pawła II do wezwania wszystkich amerykańskich 

kardynałów do siebie w kwietniu, ten niegdyś tryskający ener-

gią papież był mężczyzną delikatnego zdrowia, zbliżającym 

się do swych osiemdziesiątych pierwszych urodzin. Przetrwał 

próbę zamachu na swoje życie w 1981 roku i chroniczne pro-

blemy ze stawem po operacji biodra, ale teraz był już fizycz-

nie osłabiony, mówił bardzo powoli, co wyglądało na rezultat 

choroby Parkinsona. Papież, szósty w dziejach pod względem 

długości pontyfikatu, był ukochanym duchowym przywódcą i 

symbolem świętości, znanym ze swojego antykomunizmu i 

bezprecedensowych wysiłków mających na celu dialog mię-

dzy religiami i ekumenizm. Jednak jego wkład w wewnętrzne 

sprawy Kościoła był znacznie bardziej kontrowersyjny, po-

nieważ wiele aspektów życia Kościoła postrzegał jako za-

mknięte dla wszelkich dyskusji. W1986 roku jego administra-

cja doprowadziła do rezygnacji arcybiskupa Raymonda G. 

Hunthausena z Seattle, który był postrzegany jako zbyt libe-

ralny, oraz do usunięcia wielebnego Charlesa Currana z wy-

działu Catholic University of America za nauczanie uważane 

za wyprzedzające o krok teologię katolicką. W 1999 roku Wa-

tykan nakazał zakonnicy, siostrze Jeannine Gramick i księdzu, 

wielebnemu Robertowi Nugentowi, zaprzestania posługi 
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duszpasterskiej dla gejów i lesbijek, ponieważ odmówili potę-

pienia działalności homoseksualnej. Zaś w 2001 roku, na fali 

zjawiska, które wydawało się być rozprawą z postępowymi 

teologami, kiedy Kościół wysunął żądanie, by teologowie 

amerykańscy starali się o uzyskanie aprobaty ze strony miej-

scowych biskupów pozwalającej im na nauczanie w katolic-

kich college'ach i uniwersytetach, Watykan zakazał nauczania 

teologowi z Massachusetts, wielebnemu Rogerowi Haightowi 

z Weston Jesuit School of Theology w Cambridge na czas 

sprawdzania, czy napisana przez niego książka na temat zba-

wienia mogłaby być sprzeczna z magisterium. „Dla świata to 

cudowny papież, ale dla Kościoła jego spuścizna będzie bar-

dziej problematyczna, ponieważ w łonie społeczności Kościo-

ła istnieje sporo podziałów" - powiedział Thomas H. Groome, 

teolog z Boston College. Komunikat wydany przez kardyna-

łów, którzy zgromadzili się u papieża w Rzymie, by przedys-

kutować kwestie seksualnych nadużyć kleru, umocnił przeko-

nanie, że hierarchia nie jest zainteresowana debatą dopuszcza-

jącą wszystkie tematy. „Pasterze Kościoła wyraźnie powinni 

promować właściwe nauki moralne Kościoła i publicznie 

udzielać nagany osobom, które szerzą niezgodę" - stwierdza 
komunikat. 

Dopóki Jan Paweł II będzie sprawował swój urząd, funda-

ment organizacji Kościoła nie zmieni się, zaś ograniczenie 

stanu kapłańskiego wyłącznie do mężczyzn żyjących w celi-

bacie nie zostanie zniesione. Papież, podobnie jak inni człon-

kowie władz Watykanu, postrzegał nadużycia seksualne kleru 

jako część szerszego problemu społecznego, a nie jako odbicie 

strukturalnych problemów w obrębie Kościoła. „Wykorzysty-

wanie młodzieży to ponury symptom kryzysu dotykającego 

nie tylko Kościół, ale społeczeństwo jako całość" -stwierdzili 

amerykańscy kardynałowie. „To sięgający głęboko kryzys 

seksualnej moralności, nawet relacji międzyludzkich, a jego 
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najważniejszymi ofiarami są rodzina i młodzież. Podchodząc 

do problemu wykorzystywania z jasnością i determinacją, Ko-

ściół pomoże społeczeństwu zrozumieć i radzić sobie z kryzy-
sem w samym jego środku". 

Jednak wielu teologów zaczęło się już zastanawiać nad 

przyszłością Kościoła po Janie Pawle II. Chociaż niewielu lu-

dzi mówiło otwarcie o odejściu papieża, powszechnie rozumie 

się, że papież niedomaga - dwukrotnie podczas Wielkiego Ty-

godnia 2002 roku nie był w stanie dokończyć mszy - i zaczęły 

się już spekulacje dotyczące tego, kto po nim zasiądzie na tro-

nie Piotrowym. Według powszechnego przekonania, następ-

nym papieżem będzie ktoś równie konserwatywny, ponieważ 

w trakcie swego długiego pontyfikatu Jan Paweł II mianował 

ogromną większość Kolegium Kardynalskiego. Jednak po-

wszechne przekonanie jest często błędne. „Komentatorzy z 

mediów zazwyczaj używają zwrotu: »przygotowanie pokładu« 

na wyrażenie tego, że Jan Paweł II ma wpływ na wynik kolej-

nej elekcji papieskiej poprzez stworzenie kardynałów na swój 

własny obraz i podobieństwo" - napisał John L. Allen Jr., wa-

tykański korespondent National Catholic Reporter. „Historia 

jednakowoż podpowiada inny punkt widzenia. Konklawe peł-

ne kardynałów wyznaczonych przez poprzedniego papieża nie 

wybierało żywej kopii człowieka, który ich mianował. Czę-

ściej sprawdza się coś wręcz przeciwnego: wybierają papieża, 

który zmierza do innej polityki". 

Niewielu ludzi spodziewało się po kardynałach, że wybiorą 

człowieka, który poparłby III Sobór Watykański, na którym 

kwestie reform zostałyby w pełni omówione. Jednak niektórzy 

wypatrywali nowego Ojca Świętego dającego większy po-

słuch ludziom świeckim i ich propozycjom zmian. Zaś Vati-

canistas, korpus dziennikarzy i innych osób, zarabiających na 

życie obserwowaniem Stolicy Apostolskiej, dostrzegli pewne 
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prawdopodobieństwo, że kolejny pontyfikat może być krótki - 

że kardynałowie wybiorą na kolejnego papieża któregoś ze 

swoich starszych kolegów, zwiększając tym samym szansę, że 

nie pożyje zbyt długo. To dlatego, że długie pontyfikaty mają 

tendencję do koncentrowania się władzy w Rzymie, zaś po 

niebywale długim pontyfikacie Jana Pawła II wielu biskupów 

ma nadzieję zobaczyć odpływ części władzy z kurii do swoich 
własnych diecezji na całym świecie. 

W Wellesley tłumy skupione wokół Voice of the Faithful 

rosły przez całą wiosnę 2002 roku. Zgromadzenia przeradzały 

się w spotkania w typie ruchów odnowy, z charyzmatyczną 

mistrzynią ceremonii Mary Scanlon Calcaterra, mającą skłon-

ność do wykrzykiwania zwrotów w rodzaju „chwalmy Pana", 

kiedy nowo przybyły wstawał, żeby dać osobiste świadectwo 
dlaczego on lub ona przyłączył się do grupy. 

„Mam sześćdziesiąt jeden lat, korzystałam z siedemnastu 

lat katolickiej edukacji, zawsze aktywnie uczestniczyłam w 

jakiegoś rodzaju działalności Kościoła, przez rok wykonywa-

łam pracę misjonarską na Alasce, pracowałam w kancelarii, 

przez lata uczyłam, byłam członkiem rady duszpasterskiej i 

świecką szafarką komunii św., i zrobiłam trzynastoczęściowy 

serial dla bostońskiej telewizji katolickiej" - powiedziała jedna 

z uczestniczek, Mary Ann Keyes. „jestem przede wszystkim 

kimś, kto kocha swój Kościół, i żywię nadzieję, że z tego 

ogromnego cierpienia wyłoni się nowa droga, którą będzie 

mógł podążyć nasz Kościół". Inna uczestniczka, Donna Sala-

cuse, oświadczyła: „Voice of the Faithful przyniósł mi nadzie-

ję, że laikat podejmie rolę daną mu przez II Sobór Watykański 

i wraz z duchowieństwem stanie się Kościołem. Laikat to po-

tężne zasoby talentu i energii. Dążymy do naszego prawowi-

tego miejsca w Kościele, tak żebyśmy wspólnie mogli radzić 
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sobie z wyzwaniami, jakie przed nami stają. Nie możemy nig-
dy więcej być milczącymi ludźmi w kościelnych ławkach". 

Niektórzy świeccy wyraźnie precyzowali, co mają do za-

oferowania, nakłaniani przez dra Mullera, który z satysfakcją 

nawiązywał do zgromadzeń, obejmujących ludzi świeckich, 

pod wodzą Galileusza, mających na celu przekonanie hierar-

chii, że system planetarny opiera się na ruchu planet wokół 

Słońca. „Próbujemy ocalić hierarchię przed nią samą., przed 

jej własnym zasklepieniem się w sobie,, przed własną skłon-

nością do sekretów, jej własnym, trwaniem w średniowieczu, 

wprowadzając nas, laikat, z naszymi pomysłami" - powiedzia-

ła Louise Cahill Dittrich, jedna z liderek grupy. „Oni nas po-

trzebują. Oni nie wiedzą, jak sami siebie zdyscyplinować; nie 

wiedzą nic o seksualności człowieka, o demokratycznych pro-

cesach, czy o równości kobiet. I są tak zajęci bronieniem sa-

mych siebie, że brak im współczucia i miłości, czyli tego, o co 
chodziło Jezusowi". 

Częściowo dzięki globalnej naturze Internetu, zwolennicy 

zaczęli napływać z całego kraju i świata - w ciągu jednego 

weekendu kwietnia tysiąc dwieście osób wpisało się na listę 

członków grupy. Zaczęli planowanie zjazdu, zbiórkę pienię-

dzy na wynajęcie personelu, opracowywanie stworzenia orga-

nizacji międzynarodowej, spotkania z ofiarami molestowania i 

ustanowienie funduszu dla katolików nie chcących ofiarowy-

wać swoich datków na cele dobroczynne za pośrednictwem 

kanałów związanych z kardynałem. „Uważam sam siebie za 

zdeklarowanego chrześcijanina i katolika, i uważam, że kler, a 

zwłaszcza nasi biskupi, musi zacząć słuchać tych z nas, któ-

rych określają mianem świeckich laików*"(* W jęz. ang., „Iayman" ma 

podwójne znaczenie: „osoba świecka" oraz „laik", i o tę grę słów mogło chodzić autorowi 

wypowiedzi - przyp. Tłum.) - powiedział Richard W. Rohrbacher z San 
Joaquin w Kalifornii. 
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Teolodzy dostrzegli, że dzieje się coś znaczącego - kryzys 

związany z seksualnymi nadużyciami kleru zmobilizował ka-

tolików, którzy długo zachowywali milczenie. „Zawsze istnie-

li ludzie działający aktywnie, którzy chcieli zmienić Kościół, 

zarówno na prawym, jak na lewym skrzydle, a którzy nie mie-

li dostatecznej siły oddziaływania, ale ten kryzys poruszył sze-

roko pojęte centrum: ludzi, którzy byli całkiem zadowoleni z 

Kościoła i z siebie samych" - powiedział szef wydziału teolo-

gii Boston College, Stephen J. Pope. „Jest wielu katolików z 

głównego nurtu, umiarkowanego centrum, którzy czują się 

wezwani do aktywnego uczestnictwa w Kościele w nowy spo-
sób, i to jeden ze znaczących elementów tego kryzysu". 

Jednak nikt z nich nie wydawał się całkiem pewien, gdzie 

zmierza. „Nie wiem, czym to się skończy, ale to bardzo donio-

sły czas" - powiedziała Gisela Morales-Barreto, psycholog 

pracująca dla Boston Public Health Commission (bostońskiej 

komisji ds. zdrowia publicznego) i parafianka z kościoła Mat-

ki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Newton. „Te ofiary 

seksualnego wykorzystywania przeszły straszliwe cierpienia i 

dramat, ale może z tego wyjść coś dobrego, jeśli ludzie zbiorą 

się razem, żeby ich wesprzeć, i dążyć do zmian w Kościele, 

jednocześnie podtrzymując żywotność wiary. Jak to się zaw-
sze dzieje, ze zła rodzi się dobro. 
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Dokumenty 
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2 listopada 1980 r. Wielebny John J. Geoghan w odpowiedzi na list nieżyjącego już kar-

dynała Humberto S. Medeirosa przedłużającego mu urlop zdrowotny, stwierdza, że ma do-

skonałą opiekę medyczną ze strony dwóch lekarzy i spodziewa się rychłego powrotu do peł-

nienia posługi kapłańskiej. 
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13 stycznia 1981 r. psychiatra John J. Brennan informuje biskupa Thomasa V. Daily`ego, 

że Geoghan jest „obecnie zdolny do podjęcia swoich obowiązków kapłańskich. 
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26 stycznia 1981 r. Biskup Daily dziękuje dr. Brennanowi za opinię, żee Geoghan jest 

zdolny do powrotu do pracy. 
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Sierpień 1982 r. Margaret Gallant skarży się w czterostronicowym, odręcznie napisanym 

liście do kardynała Medeirosa, że zgłoszenia, dotyczące molestowania przez Geoghana sied-

miu chłopców należących do jej rodziny, zostały zignorowane. Domaga się, by Geoghan zo-

stał usunięty i potępia sugestię, by zachowała całą sprawę w tajemnicy. 

 

 

Transkrypcja listu Margaret Gallant do 

kardynała Medeirosa: 

 

16 sierpnia 1982 r. 

 

Wasza Eminencjo, 

Jak wam wiadomo, nasza rodzina dwa tygodnie temu odby-

ła rozmowę z biskupem Dailym. Ponieważ ten ksiądz nadal 

jest w parafii, wydaje się, że nie podjęto żadnych działań. Czy 

mam rozumieć, że potraktowano nas z góry? 

Nasza rodzina jest silnie związana z kościołem katolickim, 

nasi pradziadkowie i rodzice cierpieli trudy i prześladowania 

przez swoją miłość do Kościoła. Naszym pragnieniem jest 

chronienie godności sakramentu kapłaństwa, nawet w obliczu 

naszych łez i bólu z powodu siedmiu chłopców z naszej rodzi-

ny, którzy padli ofiarami przemocy. Nie możemy sprawić, że-

by to się odstało, ale jesteśmy zobowiązani przed Mistycznym 

Ciałem Jezusa Chrystusa, by chronić innych przed tym wyko-
rzystywaniem. 

Zasugerowano nam, żebyśmy byli cicho, żeby chronić 

chłopców – to bzdura, ponieważ nieletni są chronieni przez 

prawo, a ja nie chcę słyszeć takich uwag ponownie, gdyż to 
obraza dla naszej inteligencji. 
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Mam dla Waszej Eminencji ogromną miłość i szacunek, 

księże kardynale, i żałuję teraz, że nie napisałam do…(w tym 

miejscu listu część tekstu została wycięta)…pokora i świętość, 

ale teraz jestem na księdza kardynała bardzo zła, i nie rozu-
miem tego. 

To prawda, że człowiek świecki w takiej samej sytuacji zo-

stałby odizolowany tylko na jakiś czas na obserwację - został-

by też ujawniony (wyraz „ujawniony” został podwójnie pod-

kreślony). Rodzice wiedzieliby wtedy, żeby nie pozwalać 

dzieciom zbliżać się do takiego człowieka. W tym przypadku, 

oni nie tylko tego nie wiedzą, ale dzięki szlachetności swej 

funkcji on całkiem łatwo zyskuje dostęp (do dzieci), co zwięk-

sza ciążącą na nas odpowiedzialność! Jego postępowanie jest 

nie tylko destrukcyjne dla emocjonalnego dobra dzieci, ale 

uderza w samą istotę naszej miłości do Kościoła – nie zyskał-

by dostęp do domów katolików, którzy się oddalili od Kościo-
ła 

Bez względu na to, co on mówi, albo co mówi lekarz, który 

go leczył, nie wierzę, że jest wyleczony; jego postępowanie 

bardzo mocno sugeruje, ze nie jest, a nie ma gwarancji, że 
osoby z takimi obsesjami kiedykolwiek są wyleczone. 

Naprawdę moje serce lituje się nad nim i modlę się za nie-

go, ponieważ wiem, że to musi jego także rozdzierać; ale nie 

mogę pozwolić, żeby moje współczucie przesłoniło mój osąd 
postępowania wobec ludu Bożego i dzieci w Kościele. 

Moje własne dzieci nie były bezpośrednio…(w tym miej-

scu listu część tekstu została wycięta)… wobec moich sio-

strzeńców i synów siostrzenicy, którzy byli w to wmieszani; 

jestem spokrewniona z nimi nieco dalej i trochę bardziej 

obiektywna. Nie powiedziałam mojej siostrze ani mojej sio-

strzenicy, że ten ksiądz nadal pracuje w parafii – obawiam się 
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konsekwencji powiedzenia im tego. Powiedziałam mojemu 

bratu, i on wraz ze mną zaniesie tę sprawę do samego Ojca 

Świętego, jeśli będzie trzeba. 

Nie poddawaliśmy w wątpliwość autorytetu Kościoła dwa 

lata temu, ale zostawiliśmy całą sprawę całkowicie w waszych 

rękach. Teraz nie poprzestaniemy na tym, ale musimy nalegać, 

żeby nas powiadomiono, jakie podjęto kroki – gdzie został 

wysłany, itd. Nie pozwolę, by na te Świątynię Bożą padł cień 

z powodu grzechu zaniechania. My, nasza rodzina i my wszy-

scy, którzy spoglądamy na autorytet Kościoła – (tu słowo nie-

czytelne) – i mamy prawo oczekiwać posługi od wyświęco-

nych. 

Moje dwie siostry i siostrzenica nigdy nie otrzymały nawet 

przeprosin ze strony Kościoła, ani nawet żadnej propozycji 

porady dla chłopców. Czuję się zakłopotana, ze Kościół do-
puszcza się takiego zaniedbania. 

Ojciec Damian Trędowaty* (*Bł. Ojciec Damian – kapłan i zakonnik bel-

gijski, właściwie Joseph de Vesteur (1840-1889) . Przez 16 lat pracował wśród trędowatych 

na wyspie Molokai należącej do archipelagu hawajskiego. Sam zaraził się i zmarł na trąd. W 

1995 r. papież Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym (przyp. Tłum.) kiedyś ścigał 

takiego, co molestował dzieci, i pobił go. Z tego powodu 

wstrzymano jego sprawę. Teraz klątwa Damiana spada na Wa-

tykan. Modlę się do niego, żeby zaniósł tę sprawę przed obli-

cze Jezusa Chrystusa. Ojciec Damian nie siedziałby spokojnie 

na tyłku – on by działał. 

Serce mi się kraje, kiedy widzę cały ten bałagan – i zwra-

canie się do mojego kardynała w taki sposób mną też wstrzą-

sa. Niech Bóg Wszechmogący, Ojciec , Syn i Duch Święty 
zmiłują się nad nami wszystkimi. 

Margaret Gallant 
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20 sierpnia 1982 r. kardynał Medeiros odpowiada na list Margaret Gallant, sugerując, że 

„grzesznikom rzeczywiście należy wybaczyć”. Pisze, że prowadzi rozmowy z Geoghanem. 
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21 września 1984 r. Bernard F. Law, ówczesny arcybiskup Bostonu, informuje Margaret 

Gallant, że bada jej zgłoszenie molestowania przez Geoghana siedmiu chłopców z jej rodziny.  
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20 października 1984 r. Dr Robert W. Mullins, lekarz rodziny Geoghanów, pisze, że 

Geoghan , pomimo „nieszczęśliwego traumatycznego doświadczenia” w innej parafii, jest 

teraz zdolny do podjęcia posługi kapłańskiej. 
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7 grudnia 1984 r. Biskup John M. D`Arcy sprzeciwia się arcybiskupowi Bernardowi F. 

Lawowi, kiedy Geoghan zostaje przeniesiony do parafii św. Julii w Weston w stanie Massa-
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chusetts. Jak pisze D`Arcy, Geoghan „ma historię homoseksualnych związków z młodymi 

chłopcami”. 
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28 kwietnia 1989 r. Notka biskupa Roberta J. Banksa, najwyraźniej napisana w traksie 

rozmowy z dr. Brennanem, który mówi o Geoghanie: „Lepiej przytnijcie mu skrzydełka, za-

nim bomba wybuchnie”. 
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29 czerwca 1990 r. Geoghan, w liście do kardynała Lawa, prosi o mianowanie go pro-

boszczem parafii św. Julii, powołując się na swoją długą posługę w tej parafii. 
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7 grudnia 1990 r. Dr Brennan stwierdza, że nie istnieją „psychiatryczne przeciwwskaza-

nia” dla powrotu księdza do pracy. 
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30 grudnia 1994 r. kardynał Law, stwierdzając, że jest mu „przykro dowiadywać się o 

najnowszych zarzutach wysuniętych wobec księdza”, administracyjnie wysyła Geoghana na 

urlop. 
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17 listopada 1995 r. Geoghan, w liście do monsignora Williama F. Murphy`ego, z gnie-

wem zaprzecza oskarżeniom o molestowanie i odmawia rezygnacji z funkcji jednego z kie-

rowników Biura ds. Księży Emerytów, gdzie został przeniesiony po administracyjnym usu-

nięciu z parafii. 
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4 sierpnia 1996 r. Kardynał Law wysyła Geoghana na urlop zdrowotny, stwierdzając, że 

„czas, jaki ksiądz będzie teraz miał, stwarza możliwości (…) lepszego wejrzenia w głąb siebie 

i rozwoju”. 
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19 października 1996 r. Geoghan składa wniosek o przejście na emeryturę. 
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12 grudnia 1996 r. Kardynał Law zapewnia Geoghanowi status księdza-emeryta. Sie-

demnaście miesięcy później Geoghan został wykluczony ze stanu kapłańskiego. 
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8 maja 1998 r. Zawiadomienie, że Geoghan 17 lutego 1998 r. został oficjalnie usunięty ze 

stanu kapłańskiego. 
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9 grudnia 1999 r. Oświadczenie w procesie stanu Massachusetts przeciwko Johnowi J. 

Geoghanowi, złożone w sądzie hrabstwa Middlesex. 
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4 października 1977 r. Wstrząśnięta kobieta pisze o niedawnej wypowiedzi wielebnego 

Paula R. Shanleya, w której porusza on tematy takie jak „akty homoseksualne nie będące 

grzechem” i „niemożność dochowania celibatu”. 
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Luty 1979 r. Shanley został zacytowany, kiedy podczas konferencji na ten temat w Bo-

stonie pozytywnie wypowiedział się o miłości między mężczyzną a chłopcem. 
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12 lutego 1979 r. Kardynał Medeiros informuje Watykan, że Shanley to „ksiądz sprawia-

jący kłopoty”. Medeiros wykłada tez swój pogląd na homoseksualizm jako na „problem dusz-

pasterski, duchowy i moralny”. 
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12 kwietnia 1979 r. List kardynała Medeirosa kończy działalność Shanleya w Duszpa-

sterstwie Młodzieży Wyalienowanej i wyznacza mu funkcję w parafii św. Jana Ewangelisty. 

List ten nakazuje też Shanleyowi wypełnianie obowiązków „w pełnej zgodzie” z naukami 

Koscioła. 
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16 stycznia 1990 r. List wielebnego Roberta J Banksa do wielebnego Philipa A. Behana z 

San Bernardino, zalecający udzielenie przez Kościół zakwaterowania i wyżywienia dla Shan-

leya w czasie jego urlopu zdrowotnego spędzanego poza archidiecezją bostońską. Shanley 

określany jest tu jako „ ksiądz o dobrej opinii”. 
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9 grudnia 1991 r. Wielebny John B. McCormack, obecnie biskup New Hampshire, in-

formuje biskupa Alfreda C. Hughesa, ze Shanley „to osoba chora”. 
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29 lutego 1996 r. kardynał Law przyznaje Shanleyowi status księdza-emeryta. 
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12 czerwca 1997 r. Kardynał Law w liscie do kardynała O`Connora z Nowego Jorku, 

najwyraźniej nigdy nie wysłanym, pisze, że nie miałby nic przeciwko temu, by Shanley został 

mianowany kierownikiem Leo House. 
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18 czerwca 1997 r. Wielebny William F. Murphy informuje kardynała Lawa, że podanie 

Shanleya o przyznanie kierowania Leo House w Nowym Jorku zostało odrzucone, ponieważ 

kardynał O`Connor uważał, ze mogłoby to być „zbyt nieprzewidywalne, by ryzykować ścią-

gnięciem publicznego zainteresowania, co mogło w wyniku tego nastąpić”. 
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6 września 1997 r. Murphy informuje Shanleya że zniesiono pewne nałożone na niego 

wcześniej ograniczenia. „Wszystko, co pozostaje niezmienne, to to, że nie wolno już więcej 

księdzu zajmować się duszpasterstwem w parafii”. 
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Przypisy 

Książka ta oparta została głównie na oryginalnych rela-

cjach dziennikarzy Boston Globe, wśród których znalazły się 

setki wywiadów z poszkodowanymi i sprawcami aktów sek-

sualnych nadużyć ze strony duchowieństwa; licznymi osobami 

duchownymi, w tym biskupami, księżmi, zakonnicami, semi-

narzystami, świeckimi przywódcami i personelem świeckim; 

urzędnikami rządowymi, w tym prokuratorami i wyznaczo-

nymi do tych spraw urzędnikami; z naukowcami, w tym z so-

cjologami i teologami; z zainteresowanymi grupami reprezen-

tującymi poszkodowanych, księży i laikat katolicki; oraz z 

prawnikami. Oparliśmy się także na licznych dokumentach 

kościelnych sporządzonych w związku z sądowymi sprawami 

kryminalnymi i cywilnymi, oświadczeniach i innych doku-

mentach opublikowanych przez Kościół i grupy poparcia, na 

dawniejszych i obecnych reportażach Globe i innych mediów 

informacyjnych na temat kryzysu związanego z seksualnymi 

nadużyciami kleru, na badaniach naukowych pracowników 

akademickich i innych autorów, na badaniach opinii społecz-

nej przeprowadzanych przez Globe i inne organizacje, oraz na 

publicznych oświadczeniach dostojników Kościoła podczas 

konferencji prasowych i wygłaszanych z ambon. W tych przy-

pisach wymieniamy osoby, z którymi przeprowadzaliśmy 

wywiady, oraz publikacje zacytowane w tej książce. 

Rozdział 1. Ojciec Geoghan 

Cytowany wywiad: Frank Leaiy. 

Cytowane źródła: Znaczna część materiałów do tego rozdziału została za-

czerpnięta z tysięcy stron dokumentacji sądowej uzyskanej przez Globe na mocy 

nakazu sądowego. Wśród dokumentów z osiemdziesięciu czterech procesów 

cywilnych przeciwko byłemu księdzu Johnowi J. Geoghanowi i siedemnastu 

dostojnikom kościelnym, znalazły się oświadczenia, korespondencja i opinie 

psychiatryczne. 
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List kardynała Lawa do Geoghana, zakończony słowami „Niech Cię Bóg 

błogosławi, Jack", datowany jest na 12 grudnia 1996 r. i stanowi część akt są-

dowych Geoghana. 

List od monsignora Johna J. Murraya, rektora seminarium kardynała O'Co-

nnella, datowany jest na 31 lipca 1954 r. i stanowi część dokumentami sądowej. 

Wspomnienia Geoghana o ojcu, zmagania z faktem jego śmierci i przemy-

ślenia dotyczące wczesnego dzieciństwa zostały zaczerpnięte z poufnych rapor-

tów z 1989 r., przygotowanych przez Instytut św. Łukasza w Marylandzie. Ra-

port jest częścią akt sądowych. 

Szczegóły dotyczące początkowego okresu kapłaństwa Geoghana zaczerp-

nięto z serii listów wymienianych między nim i jego wujem, monsignorem Mar-

kiem H. Keohane'em, oraz wielebnym Thomasem J. Rileyem, rektorem semina-

rium św. Jana, datowanych na lipiec 1955 r. 

Stwierdzenie o podnieceniu seksualnym Geoghana w towarzystwie chłop-

ców zostało zapisane na s. 55 zeznania dra Edwarda Messnera, psychiatry z 

Massachusetts Generał Hospital, złożonego 27 grudnia 2001 r. 

Twierdzenie Geoghana, że tylko przy „rzadkich okazjach" dotykał siedmio-

letniego chłopca i „bardzo uważał", żeby nie dotykać jedynej w tej rodzinie 

dziewczynki, zostało zapisane na s. 19 orzeczenia sądu z 15 lutego 2002 r., wy-

danego przez stan Massachusetts. 

Wypowiedź Geoghana o tym, że żałuje, że nie poszukał porady w kwestii 

„jak postępować z dziećmi z rodzin dysfunkcjonalnych" pochodzi z krytyki ra-

portu Instytutu św. Łukasza z 1995 r., opracowanej przez Geoghana. Zostało 

włączone do orzeczenia sądu, s. 22. 

Wypowiedź Geoghana ze stwierdzeniem, że „dzieci tak okazywały czułość" 

pochodzi z opinii o Geoghanie przygotowanej przez dra Marka Blaisa z Massa-

chusetts Generał Hospital. Komentarze Blaisa zostały zapisane na s. 26 orzecze-

nia sądu. 

Stwierdzenie wielebnego Thomasa W. Moriarty'ego, że „coś jest nie w po-

rządku" z Geoghanem, pochodzi z zeznania Moriarty'ego z 23 lutego 2001 r. 

Relacja Joannę Mueller o napastowaniu jej syna przez Geoghana została za-

czerpnięta z zeznania Mueller z 17 sierpnia 2001 r. 

Opis molestowana jednego z synów Maryetty Dussourd pochodzi z jej ze-

znania z 24 sierpnia 2001 r. 
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Oświadczenie wielebnego Williama C. Francisa, że „chodziły słuchy, że 

[Geoghan] robi coś głupiego z dziećmi" zaczerpnięto z zeznania Francisa z 30 

marca 2001 r. 

Wspomnienia Leonarda Muzziego o wizytach Geoghana w jego domu w 

Hingham w stanie Massachusetts pochodzi z zaprzysiężonego oświadczenia do-

łączonego do akt sądowych Geoghana. 

Pieszczenie małego chłopca przez Geoghana w przeddzień jego Pierwszej 

Komunii Świętej zostało opisane na s. 6 oświadczenia sądu stanowego. 

Oskarżenie Geoghana o pieszczenie małego chłopca na trybunach w Fenway 

Park zostało opisane szczegółowo na s. 8 oświadczenia sądu. 

Wypowiedź Geoghana, że „młodzież, z którą miałem do czynienia, pocho-

dziła z domów z problemami", pochodzi z krytyki raportu Instytutu św. Łukasza 

o Geoghanie, opracowanej przez niego. Została zacytowana na s. 24 oświadcze-

nia sądu. 

Uwaga wielebnego Francisa H. Delaneya o stwierdzeniu gospodyni, że na 

górze u Geoghana na plebanii są dzieci, pochodzi z ze zeznania Delaneya z 27 

kwietnia 2001 r. 

Cytat z wypowiedzi kardynała Medeirosa, że Geoghan „otrzyma 2 000 dola-

rów, żeby wspomóc go w wydatkach", pochodzi z listu Medeirosa do Geoghana, 

datowanego na 26 sierpnia 1982 r., i stanowi część akt sądowych Geoghana. 

Uwagi Catherine Geoghan o tym, że jej brat czuł się „zmartwiony" zarzuta-

mi przeciwko niemu oraz o ofiarach Geoghana przybywających do ich domu w 

Sciruate w stanie Massachusetts, zostały zaczerpnięte z jej zeznania z 8 września 

2000 r. 

Oświadczenie wielebnego Briana M Flatleya, że Geoghan to „pedofil, kłam-

ca i manipulator" zostało zapisane na s. 53 zeznania Messnera z 28 grudnia 2001 

r. 

Przyznanie się Geoghana, że miał „niewłaściwe zachowania seksualne z 

chłopcami w wieku poprzedzającym dojrzewanie, na początku lat 60." zawarte 

jest na s. 18 oświadczenia sądu stanowego. 

Relacja Catherine Geoghan o decyzji przepisania wartościowych nierucho-

mości rodzinnych wyłącznie na jej nazwisko pochodzi z jej zeznania z 8 wrze-

śnia 2000 r. 

Opis emocji i działali Geoghana w połowie lat 90. został zaczerpnięty głów-

nie z zeznania Messnera. 
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Niechęć Geoghana do uczęszczania na spotkania grupy Sex and Love Ad-

dicts Anonymous (Anonimowych Osób Uzależnionych od Seksu i Miłości) oraz 

jego oświadczenie, że był „na skraju śmierci", pochodzą z zeznania Messnera. 

Decyzja o sfinansowaniu emerytury Geoghana z jego funduszu medycznego 

archidiecezji była omawiana w notatce archidiecezji z 4 grudnia 1996 r. 

Rozdział 2. Milczenie 

Cytowane wywiady: wielebny Thomas P. Doyle, kapelan Air Force; Mitchell 

Garabedian, prawnik; Roderick MacLeish Jr., prawnik; Raymond Sinibaldi, 

przypuszczalna ofiara molestowania. 

Inne wywiady: Jeffrey R. Anderson, prawnik; Robert Anderton, przypusz-

czalna ofiara; Jason Berry, pisarz; Sylvia Demarest, prawnik; Maryetta Dusso-

urd, matka przypuszczalnych ofiar; David Finkelhor, dyrektor Crimes Against 

Children Research Center (Centrum Badania Przestępstw Przeciwko Dzieciom), 

Uniwersytet New Hampshire; William H. Gordon, prawnik; Mark Keane, przy-

puszczalna ofiara; Donna M. Morrissey, rzeczniczka archidiecezji bostońskiej; 

Matthew J. McNamara, prawnik; Patrick McSorley, przypuszczalna ofiara; dr 

Robert W. Mullins, terapeuta; Jeffrey A. Newman, prawnik; Jean Palermo, 

przypuszczalna ofiara; monsignor Thomas E. Reidy, wikariusz generalny diece-

zji Springfield-Cape Girardcau; Philip J. Saviano, dyrektor oddziału w Nowej 

Anglii Survivors Network of those Abused by Priests (Sieci osób, które prze-

trwały molestowanie przez księży); A. W. Richard Sipe, pisarz i psychoterapeu-

ta. 

Cytowane źródła: Duża część materiału wykorzystanego w tym rozdziale 

została zaczerpnięta z dokumentacji sądowej Geoghana. 

List MargaretGallant do kardynała BemardaF. Lawa datowany jest na 6 

września 1984 r.; odpowiedź Lawa datowana jest na 21 września 1984 r. 

Potwierdzenie przez Lawa konsultowania się z biskupem Thomasem V. Da-

ilym i umieszczenie Geoghana w kategorii „pomiędzy przydziałami" znajduje 

się w dokumentacji sądowej złożonej 4 czerwca 2001 r. 

Kontakty wielebnego Jamesa H. Lane'a z Geoghanem zostały opisane w po-

ufych wywiadach. 

Znajomość zarzutów przeciwko Geoghanowi przez wielebnego Francisa S. 

Rossitera została zanotowana w poufnych chronologicznych zapisach Kościoła 

dotyczących kariery Geoghana z datą 22 sierpnia 1994 r. Zaprzeczenia Rossite-

ra, jakoby został poinformowany o problematycznej przeszłości Geoghana, zo-

stały zapisane na ss.75-81 jego zeznania złożonego 11 kwietnia 2001 r. 
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Przybycie w 1984 r. kardynała Bernarda F. Lawa do Bostonu zostało opisa-

ne przez reportera ds. religijnych Boston Globe Jamesa L. Franklina w kilku ar-

tykułach w gazecie. 

Dokonane przez Jolina Logue'a porównanie Lawa i nieżyjącego prezydenta 

Johna F. Kennedy'ego pochodzi z artykułu w Globe z 30 marca 1984 r. 

Dokonane przez wielebnego Paula A. White'a porównanie Lawa i zmarłego 

kardynała Richarda Cushinga zostało opublikowane w Globe 30 marca 1984 r. 

List biskupa Jolina M. D'Arcy'ego do Lawa datowany jest na 7 grudnia 1984 

r. 

Działalność Geoghana w Waltham Boys & Girls Club została szczegółowo 

opisana w pozwie cywilnym z hrabstwa Suffolk oraz w skardze w sprawie kry-

minalnej z hrabstwa Middlesex z 22 listopada 1999 r. Geoghan został skazany 

na 9 do 10 lat więzienia za lubieżne dotykanie dziesięcioletniego chłopca na ba-

senie klubowym. 

Opinia lekarska o Geoghanie, wystawiona przez Instytut św. Łukasza, opisu-

jąca go jako „homoseksuałnego pedofila, nie wyłącznie takiego typu" oraz cha-

rakterystyka, że stanowi on „wysokie ryzyko", datowana jest na 26 kwietnia 

1989 r. 

Biskup John J. Banks powiedział Geoghanowi, że będzie musiał opuścić 

stan kapłański, 28 kwietnia 1989 r., według chronologicznego zapisu kariery 

Geoghana przygotowanego przez urzędników kościelnych. 

Oświadczenie Lawa o tym, że Kościół nie wiedział o seksualnym molesto-

waniu dzieci, zostało wspomniane w piśmie The Pilot z 17 lipca 2001 r. 

Szacunkowe wyliczenia, że Geoghan molestował co najmniej trzydzieścioro 

dzieci po przeniesieniu go przez Lawa do parafii św. Julii 13 listopada 1984 r., 

zostało dokonane na podstawie przeanalizowania zarzutów z pozwów cywilnych 

i kryminalnych. 

Usunięcie w 1981 r. wielebnego Leonarda W. Chambersa z parafii w stanie 

Missouri zostało potwierdzone w wywiadzie z monsignorem Thomasem E. Re-

idym, wikariuszem generalnym diecezji Springfield-Cape Girardeau. 

Historia wielebnego Gilberta Gauthe została zaczerpnięta z książki Jasona 

Berry'ego Lead Us Not into Temptation: Catholic Priests nnd tlić Sexunl Abusc 

of Childrcn (Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 2000), ss. 

7,11,18,156, oraz z wywiadów z autorem. 
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Relacja House of Affirmation i wielebnego Thomasa Kane'a została za-

czerpnięta z artykułu w Boston Clobe z 24 kwietnia 1993 r. oraz z artykułu z 

New York Times, datowanego na 19 kwietnia 2002 r. 

Poparcie Lawa dla napisania w 1985 r. poufnego raportu „Problemy mole-

stowania seksualnego przez kler rzymskokatolicki" zostało opisane w wywia-

dzie z wielebnym Thomasem P. Doyle'em, jednym z autorów raportu. Wszyst-

kie cytaty z raportu zaczerpnięto z oryginalnego egzemplarza tego dokumentu. 

Komentarze Marka Chopko wygłoszone w imieniu Narodowej Konferenqi 

Biskupów Katolickich zostały wypowiedziane w 1992 r. wobec reportera ds. 

religijnych gazety Globe, Franklina. Franklin doniósł także, że Doyle stracił sta-

nowisko w ambasadzie Watykanu w Waszyngtonie i że nie jest w stanie uzyskać 

przedłużenia swojego kontraktu nauczycielskiego. 

Oświadczenia biskupa Jamesa A. Quinna zostały zacytowane z transkrypcji 

jego wypowiedzi przed Midwest Canon Law Society (Towarzystwa Prawa Ka-

nonicznego Środkowego Zachodu USA), zeznania złożonego przez niego 26 

marca 1995 r. w procesie przeciwko diecezji Cleveland o molestowanie seksu-

alne przez duchownego, oraz z artykułu w New York Times z 14 kwietnia 2002 

r. 

Historia pozwu Gregory'ego J. Riedle'a przeciwko wielebnemu Thomasowi 

Adamsonowi i diecezji St. Paul i Minneapolis została zaczerpnięta z wywiadu z 

prawnikiem Jeffreyem R. Andersonem oraz z artykułu w Minneapolis Star-

Tribune z 20 marca 1998 r. 

Relacja o skandalu z seksualnymi nadużyciami księży w Nowym Meksyku 

została oparta na licznych doniesieniach prasowych, w tym gazet takich jak San-

ta Fe New Mexican z 8 marca 1998 r., Albuquerque Tribune z 20 marca 1998 r„ 

USA Today z 26 marca 2002 r. i Palm Beach Post z 26 czerwca 1998 r. 

Pozew i zarzuty kryminalne przeciwko wielebnemu Rudolphowi Kosowi z 

diecezji Dallas pochodzą z wywiadu z prawniczką Sylvią Demarest i z artyku-

łów prasowych w Dallas Morning News z 25 lipca 1997 r., 29 marca 1998 r., 11 

lipca 1998 r. i 30 września 2000 r. 

Sprawa wielebnego Jamesa R. Portera była tematem częstych doniesień pra-

sowych w Globe w artykułach pióra Dona Aucoina, Lindy Matchan i innych 

reporterów. Relacja o Porterze oparta została też na wywiadach z prawnikami: 

Roderickiem MacLeishem Jr. i Mat-thew J. McNamarą, na źródłach poufnych 

oraz wywiadach z domniemanymi ofiarami Portera. 

Historia domniemanego napastowania, jakiego doświadczyli Raymond Sini-

baldi i Robert Anderton, zaczerpnięta została z wywiadów z nimi i z ich prawni-

kami. 
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Relacje dotyczące zmagań Kościoła z prawodawstwem stanowym, domaga-

jącym się raportowania przez duchownych wszelkich zarzutów seksualnych 

nadużyć wobec dzieci, pochodzi z artykułów w Boston Globe. 

Relacje o polityce Lawa z 1993 r. w kwestii nadużyć seksualnych kleru po-

chodzą z raportów w Globe i z wywiadów z Lawem, opublikowanych w 1992 r. 

i 1993 r. Przyrzeczenie Lawa, że „takie incydenty będą zgłaszane władzom 

świeckim zgodnie z prawem" zostało zaczerpnięte z artykułu w Globe z 15 

stycznia 1993 r. 

Charakterystyka dość mętnych powiązań pomiędzy Kościołem, poszkodo-

wanymi i ich prawnikami została zaczerpnięta z licznych wywiadów z prawni-

kami i ofiarami. 

Strategia prawnego postępowania zastosowana przez prawnika Mitchclla 

Garabediana została zaczerpnięta z dokumentacji sądowej oraz z wywiadów z 

Garabedianem i jego wspólnikiem, Williamem H. Gordonem. 

Historia wielebnego Davida A. Holleya została zaczerpnięta z artykułu w 

Dallas Morning News z 31 sierpnia 1997 r. oraz z wywiadu z jedną z ofiar Hol-

leya, Philipem J. Saviano. 

Oświadczenie Wilsona D. Rogersa o badaniach medycznych księży oskar-

żonych o niewłaściwe zachowania w sferze seksualnej zostało opublikowane w 

piśmie The Pilot z 27 lipca 2001 r. 

Historia lekarzy Geoghana - Johna H. Brennana i Roberta W. Mullinsa - 

oraz o ich podejrzanych referencjach została zaczerpnięta z publicznych doku-

mentów sądowych, stanowych akt medycznych oraz z wywiadów, a także z ko-

respondenci i zapisów leczenia psychiatrycznego Geoghana, które zostały ujaw-

nione przez sąd. 

List Brennana, informujący, że spotkał się on z Geoghanem i że „wspólnie 

doszli do porozumienia", iż ksiądz może podjąć na nowo swoje obowiązki dusz-

pasterskie, datowany jest na 13 stycznia 1981 r. 

Opinia medyczna wystawiona przez Mullinsa, opisująca „niefortunne trau-

matyczne doświadczenie" Geoghana, Kościół otrzymał 22 października 1984 r. 

Opis terapii Geoghana jako „przyjacielskich familijnych pogaduszek" po-

chodzi z opinii medycznej wystawionej przez lnstitute of Living i datowanej na 

4 listopada 1984 r. 

Informacja o odsyłaniu pacjentów do Brennana przez zmarłego wielebnego 

Fulgence'a Buananno pochodzi z poufnych wywiadów. 
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Notatki biskupa Banksa z jego rozmowy z Brennanem, w której Brennan 

nakłaniał go, by „przyciąć skrzydełka" Geoghanowi, datowane są na 28 kwietnia 

1989 r. 

Opinia lekarska z lnstitute of Living, stwierdzająca, że Geoghan mógłby być 

„osobą podejmującą wysokie ryzyko", datowana jest na 4 listopada 1989 r. 

Banks napisał, że jest „rozczarowany i zaniepokojony tym raportem" w liście z 

30 listopada 1989 r. 

List z Institute of Living do Banksa, stwierdzający, że jest „całkiem bez-

pieczne", by Geoghan powrócił do aktywnego sprawowania posługi kapłańskiej, 

datowany jest na 13 grudnia 1989 r. 

Relacja o ostatnich latach posługi kapłańskiej Geoghana i o jego usunięciu 

ze stanu kapłańskiego przez Lawa została zaczerpnięta z artykułów prasowych 

Globe. 

Oświadczenie Lawa, że nie miał „władzy, by uwięzić", pochodzi z artykułu 

w gazecie Globe z 7 lipca 1998 r. 

Rozdział 3. Agresorzy 

Cytowane wywiady: Jean Bellow, była pracownica Massachusetts Departa-

ment of Youth Services; Lynne M. Cadigan, prawniczka z Tucson; Cornelius 

Coco, psycholog i były członek personelu Alpha Omega; John Isaacson, były 

zastępca komisarza w Massachusetts Department of Youtli Sendces; Howard 

McCabc, ojciec domniemanego poszkodowanego; Michael McCabe, domnie-

many poszkodowany; Andrew Menchaca, domniemany poszkodowany; A. W. 

Richard Sipe, psychoterapeuta i pisarz; Frank Taylor, ojciec domniemanego po-

szkodowanego; Peter Taylor, domniemany poszkodowany. 

Inne wywiady: Robert Abraham, domniemany poszkodowany; Arthur Au-

stin, domniemany poszkodowany; Robert P. Bartlett, domniemany poszkodo-

wany; Thomas Blanchet-te, domniemany poszkodowany; Paul Busa, domnie-

many poszkodowany; wielebny James M. Carroll, ksiądz z Massachusetts; Paul 

Cultrera, domniemany poszkodowany; Kathryn D'Agostino, była parafianka ko-

ścioła św. Jana Ewangelisty w Newton w stanie Massachusetts; Carmen Durso, 

prawniczka; John J. Facella, ojciec domniemanego poszkodowanego; Gregory 

Ford, domniemany poszkodowany; Paula Ford, matka domniemanego poszko-

dowanego; Rodney Ford, ojciec domniemanego poszkodowanego; Sheila Fran-

cis, matka domniemanego poszkodowanego; Mitchell Garabedian, prawnik; Ja-

cąueline M. Gauvreau, była parafianka kościoła św. Jana Ewangelisty w Newton 

w stanie Massachusetts; Frederic Halstrom, prawnik z Bostonu; Laurence A. 

Hardoon, prawnik z Bostonu; James Hogan, domniemany poszkodowany; Olan 

Horne, domniemany poszkodowany; wielebny Bemad Lane, ksiądz z Masschu-
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setts; David Lyko, domniemany poszkodowany; Roderick MacLeish Jr., praw-

nik; Marjorie Mahoney, siostra domniemanego poszkodowanego; Mary McGee, 

matka domniemanego poszkodowanego; Parrick McGee, rzecznik biskupa Joh-

na B. McCormacka z Manchesteru w stanie New Hampshire; Raymond P. Mc-

Keon, emerytowany szef policji z Chclmsford w stanie Massachusetts; Kevin 

O'Toole, brat domniemanego poszkodowanego; Ronald H. Paąuin, były ksiądz z 

Massachusetts; William E. Rayno, były szef jednostki ds. przestępstw na tle sek-

sualnym w departamencie policji w Methuen w stanie Massachusetts; Robert A. 

Sherman, prawnik z Bostonu; wielebny John J. White, ksiądz z Massachusetts. 

Liczne domniemane ofiary i ich rodziny rozmawiały z Globe zastrzegając sobie 

anonimowość, tak więc choć niektóre z ich historii pojawiły się w książce, nie 

podaliśmy ich nazwisk. Globe zanotował relacje wielu innych osób, ale ograni-

czona ilość miejsca nie pozwoliła na zamieszczenie ich w książce. 

Cytowane źródła: Fragmenty listów napisanych przez Paula R. Shanleya i 

kardynała Bernarda F. Lawa pochodzą z tysiąca sześciuset stron poprzednio po-

ufnych akt, ujawnionych przez archidiecezję w kwietniu 2002 r. 

Uwagi Shanleya wobec reportera w 1969 r. zostały opublikowane przez Bo-

ston Globe 24 listopada 1969 r. 

Inne źródła: Jason Berry, Lead Us Not into Temptntion: Catholic Priests and 

the Sexual Abuse of Children (Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 

2000). 

Informacje na temat przypadków seksualnych nadużyć kleru w Arizonie po-

chodzą z licznych artykułów, jakie ukazały się w Arizona Daily Star, Los Ange-

les Times oraz Tucson Citizen w 2002 r. 

Niektóre informacje o zarzutach wysuniętych przeciwko różnym księżom 

zostały zaczerpnięte z pozwów cywilnych wniesionych przez domniemane ofia-

ry i ich rodziny. 

Rozdział 4. Ofiary 

Cytowane wywiady: Thomas Blanchette, Patricia Dolan, Frank Doherty, Mi-

chael Doherty, Virginia Doherty, Christopher P. Fulchino, Thomas P. Fulcino, 

Timothy Lambert, Armand Landry, Bryan MacDonald, Kenneth A. MacDonald, 

Parrick McSorley, Courtney Doherty Oland oraz Peter Pollard. Wszyscy oni są 

ofiarami lub członkami rodzili ofiar. 

Wielebny Christopher J. Coyne, rzecznik archidiecezji bostońskiej, potwier-

dził w wywiadzie, że archidiecezja była świadoma, iż wielebny Peter R. Frost w 

przeszłości napastował nieletnich. 
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Rozdział 5. Eksplozja 

Cytowane wywiady: Christopher Dixon; William Donohue, przewodniczący 

Catholic League for Religious and Civil Rights; biskup William S. Skylstad, wi-

ceprzewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich USA. 

Cytowane źródła: Raporty zaczerpnięte z innych gazet, przede wszystkim z 

St. Louis Post-Dispatch oraz z Hartford Courant, pochodzą bezpośrednio z nich, 

chyba że podano tu inaczej. 

Uwagi biskupa Anthony'ego J. O'Connella o „straszliwej odpowiedzialno-

ści", wypowiedziane w chwili jego przybycia, pochodzą z Palm Beach Post z 15 

stycznia 1999 r. 

Uwagi biskupa Thomasa V. Daily'ego, zaczynające się od słów: „Jestem pa-

sterzem", pochodzą z jego zeznania z 15 września 2002 r. Stanowi ono część 

dokumentacji sądowej Geoghana. 

Uwaga rzecznika biskupa Daily'ego, że „ciężko patrzeć, co mu się przyda-

rza", pochodzi z New York Times z 26 stycznia 2002 r. 

List od prawnika wielebnego Timothy'ego Lamberta, opisujący „idealną sy-

tuację dla agresora" i inne szczegóły dotyczące jego zarzutów zostały po raz 

pierwszy opublikowane w Globe 14 marca 2002 r. 

Bezpośrednie zacytowanie Daily'ego w sprawie jego początkowego planu 

„przystawania" do standardów raportów diecezji dotyczących przypadków na-

pastowania oraz uwaga, że „niektórzy z tych ludzi już nie żyją", pochodzą z 

Newsday z 29 marca 2002 r. 

Cytat z wypowiedzi prawnika z Brooklynu, zaczynający się od słów: „Jeżeli 

istnieją jakiekolwiek zarzuty", pochodzi z Newsday z 23 marca 2002 r. 

Szczegóły dotyczące ostrzeżenia Daily'ego przez wielebnego Johna McVer-

nona w sprawie przyjęć na plebanii w Queens pochodzą z Newsday z 9 kwietnia 

2002 r. 

Zobowiązanie się Daily'ego do „współpracy z nimi w każdym śledztwie" 

pochodzi z informacji diecezji z 10 kwietnia 2002 r. 

O liście kardynała Lawa do The Tablet, oficjalnej gazety diecezji brookliń-

skiej, poinformowano w New York Times 26 stycznia 2002 r. 

Wypowiedzi kardynała Egana na temat przywracania księży do pełnienia 

posługi kapłańskiej po badaniach lekarskich „jeżeli wnioski są pomyślne", po-

chodzą z listu Egana z 23 marca 2002 r., który udostępniono w parafiach archi-

diecezji nowojorskiej. 
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Notatka z 1990 r., dotycząca „rozwijającego się modelu zarzutów" przeciw-

ko wielebnemu Charlesowi Carrowi, zawarta jest w zapisach sądowych uzyska-

nych przez Hartford Courant, gazetę, która doniosła o tym jako pierwsza. 

Uwagi prokuratora z Manhattanu, Roberta M. Morgenthau'a, dotyczące „od-

powiedzialnych urzędników we wszystkich instytucjach religijnych" pochodzą z 

Hartford Courant z 20 marca 2002 r. 

Zobowiązanie się kardynała Egana do uczynienia wszystkiego, co możliwe, 

tak aby „napastowanie ze strony kleru nie powtórzyło się nigdy więcej", pocho-

dzi z jego listu, odczytanego w kościołach archidiecezji 21 kwietnia 2002 r. 

Uwaga biskupa Sergio Obeso, że „brudy najlepiej prać w domu", pochodzi z 

Washington Post z 17 kwietnia 2002 r. 

Rozdział 6. Upadek poważania 

Cytowane wywiady: David A. Angier, pierwszy zastępca prokuratora 

hrabstw Franklin i Hampshire; Kevin M. Burkę, prokurator z hrabstwa Essex; 

Martha Coakley, prokurator z hrabstwa Middlesex; Daniel F. Conley, prokurator 

z hrabstwa Suffolk; William R. Keating, prokurator z hrabstwa Norfolk; Jeanine 

Pirro, prokurator z hrabstwa Westchester w stanie Nowy Jork; Thomas F. Reilly, 

prokurator stanu Massachusetts; Marian Walsh, senator stanu Massachusetts. 

Rozdział 7. Jego Eminencja 

Cytowane wywiady: Jack Connors Jr., założyciel Hill, Holliday, Connors, 

Cosmopulos, Inc; Leonard Florence, przyjaciel kardynała Lawa; Paul A. La 

Camera, prezes i dyrektor generalny WCVB-TV; Carolyn M. Newberger, psy-

cholog dziecięcy; Thomas H. O'Connor, profesor historii w Boston College; 

Thomas O. O'Neill III, były członek izby niższej Kongresu stanowego w Massa-

chusetts i dyrektor naczelny FH-GPC Inc; Patrick J. Purcell, wydawca Boston 

Herald; David W. Zizik, wiceprzewodniczący rady parafialnej parafii św. Tere-

sy w Sherborn w stanie Massachusetts. 

Inne wywiady: James T. Brett, prezes i dyrektor naczelny New England 

Council; Wiliam M. Bulger, rektor Uniwersytetu Massachusetts; Michael F. 

Collins, prezes i dyrektor naczelny Caritas Christi Health Care System; David F. 

D'Allesandro, prezes i dyrektor naczelny John Hancock Financial Services, Inc; 

Neal F. Finnegan, prezes Citizens Bank of Massachusetts; Donna Latson Git-

tens, prezes i dyrektor naczelny Causemedia, Inc; Kevin C. Phelan, wiceprezes 

Meredith & Grew, Inc; R. Robert Popeo, prezes Mintz, Levin, Cohn, Ferris, 

Glovsky and Popeo, PC; Jeffrey Rudman, starszy partner w Hale and Dorr, LLP; 

Jack Shaughnessy Sr., prezes Shaughnesyy & Ahern Co. 



 

350 
 

Cytowane źródła: Etos zarządzania Kościołem analizowany jest przez Gar-

ry'ego Willsa w książce Bare Ruined Choirs (Nowy Jork, Doubleday, 1972), s. 

24. 

Szczegółowy opis zjawiska irlandzkiej dominacji w amerykańskim Kościele 

katolickim pochodzi z książki Maureen Dezell Irish America: Coming into 

Clover (Nowy Jork, Anchor Books, 2000), ss. 169 i 184. 

Inne źródła: Jack Beatty, The Rascal King: The Life and Times of James Mi-

chael Curley, 1874-1958 (Reading, Massachusetts, Addison-Wesley, 1992). 

Nat Hentoff, Boston Boy (Nowy Jork, Knopf, 1986). 

Eugene Cullen Kennedy, „Fall from Grace" w: National Catliolic Reporter, 

8 marca 2002. 

J. Anthony Lukas, Common Ground: A Turbiilent Decade in ihe Lives of 

Three American Families (Nowy Jork, Knopf, 1985). 

Charles R. Morris, American Catholic: The Saints and Sinners Who Built 

America's Most Powerful Church (Nowy Jork, Knopf, 1997). 

Thomas H. O'Connor, The Boston Irish: A Political History (Boston, Nor-

theastern University Press, 1995) oraz Boston Catholics (Boston, Northeastern 

University Press, 1998). 

James M. O'Toole, Militant and Triumplumt: William Henry O'Connell and 

the Catholic Church in Boston, 1859-1944 (South Bend, Ind., Notre Dame Uni-

versity Press, 1992). 

Rozdział 8. Seks i Kościół 

Cytowane wywiady: dr Fred S. Berlin z National Institute for the Study, Pre-

vention and Treatment of Sexual Trauma; wielebny Robert W. Bullock, pro-

boszcz parafii Matki Boskiej Bolesnej w Sharon w stanie Massachusetts; wie-

lebny Edward J. Burns, dyrektor naczelny Sekretariatu ds. Powołań i Formacji 

Kapłańskiej przy Konferencji Biskupów Katolickich USA; Edward Cardoza, 

były seminarzysta; David Clohessy, ogólnokrajowy dyrektor Survivors Network 

of Thosc Abused by Priests; wielebny Christophcr J. Coyne, profesor w semina-

rium św. Jana w Bostonie; wielebny Donald B. Cozzens, były rektor seminarium 

maryjnego w Cleveland; Sylvia M. Demarest, prawniczka; William Donohue, 

przewodniczący Catholic League for Religious and Civil Rights; wielebny dr 

James J. Gili, założyciel i dyrektor Christian Institute for the Study of Human 

Sexuality przy Catholic Theological Union w Chicago; Peter Isely, były semi-

narzysta i psychotcrapeuta; wielebny James King, dyrektor ds. powołań pro-

wincji Indiana w College of Holy Cross; wielebny Jay M. Mullin; wielebny Len 
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Plazewski, dyrektor ds. powołań diecezji St. Petersburg; Anson D. Shupe, profe-

sor socjologii Indiana University-Purdue University; oraz A. W. Richard Sipe, 

autor książki Sex, Priests and Power: Anatomy of a Crisis (Nowy Jork, Brun-

ner/Mazel, 1995). 

Inne wywiady: Kilku autorów, którzy poświęcili znaczną ilość czasu na ana-

lizowanie zachowań seksualnych księży, okazało szczególną pomoc, w tym: Ja-

son Berry, autor Lead Us Not into Teniptation: Catholic Priests and the Sexual 

Abuse of Children (Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 2000) oraz 

Eugene Kennedy, autor książki The Unhealed Wound: The Church and Human 

Sexuality (Nowy Jork, St. Martin's Press, 2001). Inni badacze, którzy podzielili 

się swoimi spostrzeżeniami, to: dr David Fassler, profesor psychiatrii uniwersy-

tetu Vermont i prezes Rady ds. Dzieci, Młodocianych i Ich Rodzin przy Amery-

kańskim Towarzystwie Psychiatrycznym; David Finkelhor, dyrektor Crimes 

Against Children Re-search Center (Centrum Badania Przestępstw Przeciwko 

Dzieciom) przy uniwersytecie New Hampshire. Pomocnych było też kilka ksią-

żek, w tym: The Changing Face of Priesthood wielebnego Donalda B. Cozzensa 

(Collegeville, Minnesota, The Liturgical Press, 2000). 

Cytowane źródła: Uwagi Joaquina Navarro-Vallsa dotyczące skandalu z 

seksualnymi nadużyciami kleru zostały wypowiedziane w wywiadzie opubliko-

wanym w New York Ti-mes 3 marca 2002 r. 

Uwagi Mary Louise Cervone na temat księży-homoseksualistów znalazły się 

w wiadomościach podanych 4 marca 2002 r. 

Dyskusja na temat ośrodków leczenia wykorzystywanych przez Kościół na 

przestrzeni lat została zaczerpnięta z relacji w Globe z 13 kwietnia 2002 r., au-

torstwa Ellen Barry. 

Wspomnienia Paula Hendricksona dotyczące jego doświadczeń w semina-

rium w Alabamie zostały opublikowane w New York Times 29 kwietnia 2002 r. 

Adhortacja apostolska papieża Jana Pawła II na temat formacji kapłańskiej, 

Pastores Dabo Vobis, została podana do wiadomości w Rzymie 25 marca 1992 

r. 

Deklaracja papieża Jana Pawła II, podtrzymująca sprzeciw Kościoła wobec 

wyświęcania kobiet, Inter Insignores, została podana do wiadomości w Rzymie 

15 października 1976 r. 

Rozdział 9. Walka o zmiany 

Cytowane wywiady: Paul A. Baier, uczestnik konwokacji; Mary Jo Bane, 

profesor polityki społecznej i zarządzania w Harvard University's John F. Ken-

nedy School of Government; wielebny Robert J. Bowers, proboszcz parafii św. 
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Katarzyny Sieneńskiej w Charlestown w stanie Massachusetts; wielebny Robert 

W. Bullock, proboszcz parafii Matki Boskiej Bolesnej w Sharon w stanie Mas-

sachusetts; Lisa Sowie Cahill, profesor teologii w Boston College; wielebny 

Robert J. Carr, wikary parafii przy katedrze Świętego Krzyża w Bostonie; Patri-

cia Casey, uczestniczka konwokacji; Bonnie Ciambotti, uczestniczka konwoka-

cji; wielebny Walter H. Cuenin, proboszcz parafii Matki Bożej Wspomożenia 

Wiernych w Newton w stanie Massachusetts; Louise Cahill Dittrich, członkini 

Voice of Faithful; William Donohue, przewodniczący Catholic League for Reli-

gious and Civil Rights; Thomas H. Groome, profesor teologii w Boston College; 

wielebny Paul E. Kilroy, proboszcz parafii św. Bernarda w Newton w stanie 

Massachusetts; Ronald P. McArthur, honorowy przewodniczący Thomas Aqui-

nas College; Gisela Morales-Barreto, członkini Voice of Faithful; dr James E. 

Mullcr, przewodniczący Voice of Faithful; Thomas P. O'Neill III, były członek 

izby niższej Kongresu stanowego w Massachusetts i członek zarządu FH-GPC, 

Inc; Stephen J. Pope, szef wydziału teologii w Boston College, oraz biskup Wil-

liam S. Skylstad, wiceprzewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich USA. 

Inne wywiady: R. Scott Appleby, dyrektor Cushwa Center for the Study of 

American Catholicism przy University of Notre Dame; wielebny James Coriden, 

profesor studiów duszpasterskich w Washisngton Theological Union; Ernest J. 

Corrigan, członek Voice of  Faithful; wielebny Donald B. Cozzens, były 

przewodniczący-rektor seminarium maryjnego i Graduate School of  Theology 

w Cleveland; William V. D'Antonio, profesor socjologii Catholic University of 

America; wielebny Thomas P. Doyle, kapelan Air Force; Chester L. Gillis, pro-

fesor socjologii Georgetown University; biskup Wilton D. Gregory, 

przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich USA; wielebny James F. 

Keenan, profesor teologii moralnej Weston Jesuit School of Theology; wielebny 

Richard P. McBrien, profesor teologii University of Notre Dame; wielebny C. 

Jolin McCloskey III, dyrektor Catholic Information Center w Waszyngtonie; 

David J. O'Brien, dyrektor Center for Religion, Ethics and Culture w College of 

the Holy Cross; wielebny Thomas J. Reese, redaktor czasopisma America; Ri-

chard J. Santagati, przewodniczący Merrimack College; oraz David W. Zizik, 

wiceprzewodniczący rady parafialnej parafii św. Teresy w Sherborn w stanie 

Massachusetts. Wiele innych osób świeckich, księży, członków kościelnej hie-

rarchii oraz personelu kościelnego rozmawiało z Globe osobiście, telefonicznie 

lub za pośrednictwem e-maili na temat walki o zmiany. 

Cytowane źródła: Uwaga Lawa o „podważaniu misji Kościoła katolickiego" 

pochodzi z komentarza, jaki wygłosił z ambony przed rozpoczęciem mszy 21 

kwietnia 2002 r. 

Komentarz papieża Jana Pawła II o „oczyszczeniu całej społeczności kato-

lickiej" pochodzi z mowy Ojca Św. do kardynałów amerykańskich 23 kwietnia 

2002 r. 
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Wypowiedź Mary Jo Bane została opublikowana w Globe 3 lutego 2002 r. 

Victor Conlogue korespondował z Globe za pośrednictwem poczty elektro-

nicznej. 

Mary Leveck korespondowała z Globe za pośrednictwem poczty elektro-

nicznej. 

Badania ankietowe nastawienia katolików do nauk Kościoła zostały prze-

prowadzone przez Boston Globe i WBZ-TV w dniach 2-4 lutego 2002 r. New 

York Times i CBS News przeprowadziły ankietę w dniach 28 kwietnia - 1 maja 

2002 r. Takie nastawienie było także opisywane przez Williama V. D'Antonio i 

in. w książce American Catholics: Gender, Genera-tion and Commitment (Lan-

ham, Maryland, AltaMira Press, 2001). 

Rozwój socjoekonomiczny katolików amerykańskich został opisany przez 

Bryana T. Froehle'ego i Mary L. Gautier w książce Catholicism USA: A Portrait 

of the Catholic Church w the United States (Nowy Jork, Orbis Books, 2000), ss. 

14-16. 

Lumen Gentium, konstytucja Kościoła, była dokumentem II Soboru Waty-

kańskiego obwieszczonym w Rzymie przez papieża Pawła VI 21 listopada 1964 

r. 

Helene O'Brien korespondowała z Globe za pośrednictwem poczty elektro-

nicznej. 

Kardynał Law przyznał, że katolicy poczuli się przez niego zdradzeni, w 

swojej odpowiedzi świeckim liderom podczas konwokacji 9 marca 2002 r. 

Jane Audre-Neuhauscr korespondowała z Globe za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

Uwaga kardynała Lawa: „Słyszałem wasz pełen pasji i modlitwy apel o 

większą otwartość w Kościele" była częścią uwag końcowych, jakie wygłosił 

podczas konwokacji 9 marca 2002 r. 

Kardynał Law naszkicował swoje cele na spotkanie amerykańskich kardyna-

łów w Watykanie wypowiadając się z ambony 21 kwietnia 2002 r. 

Sprzeciw Lawa wobec proponowanego stowarzyszenia rad parafialnych zo-

stał opisany w liście wikariusza generalnego archidiecezji, biskupa Waltera J. 

Edyveana, przesłanym faksem do księży 25 kwietnia 2002 r. 

Globe wraz z WBZ-TV przeprowadziły ankietę wśród katolików z okręgu 

bostońskiego w kwestii ich nastawienia do kardynała Lawa i do księży w para-

fiach, w dniach 4-6 lutego i ponownie w dniach 12-15 kwietnia 2002 r. 
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Statystyki dotyczące zmieniającej się liczby księży w Stanach Zjednoczo-

nych pochodzą z Center for Applied Research in the Apostolate przy George-

town University. 

Badania socjologa Deana Hoge'a zostały opisane w Washington Post 27 

kwietnia 2002 r. 

Uwagi arcybiskupa Keitha O'Briena na temat celibatu zostały opisane w 

Sunday Herald z Glasgow, 21 kwietnia 2002 r. 

Uwagi kardynała Rogera M. Mahony'ego na temat celibatu zostały opisane 

w Los Angeles Times 26 marca 2002 r. 

Uwagi kardynała J. Francisa Stafforda na temat celibatu zostały opisane w 

New York Times 19 kwietnia 2002 r. 

Uwagi papieża Jana Pawła II na temat celibatu zostały wypowiedziane w 

mowie do odwiedzających Ojca Świętego biskupów nigeryjskich 20 kwietnia 

2002 r. 

Ecclesia in America to adhortacja apostolska ogłoszona przez papieża Jana 

Pawła II w Mexico City 22 stycznia 2002 r. 

William J. Bennett pisał o skandalu z seksualnymi nadużyciami kleru w 

Wall Street ]ournal 18 marca 2002 r. 

William F. Buckley Jr. pisał o kryzysie związanym z seksualnymi naduży-

ciami kleru w kolumnie Universal Press Syndicate, Inc, 13 lutego 2002 r. 

Patrick J. Buchanan pisał o kryzysie związanym z seksualnymi nadużyciami 

kleru w kolumnie Universal Press Syndicate, Inc, 20 marca 2002 r. 

Artykuł wstępny w Wall Street Journal na temat Kościoła i jego krytykowa-

nia został opublikowany 26 kwietnia 2002 r. 

Uwagi kardynała J. Francisa Stafforda o „zmienianiu wiary" zostały podane 

w New York Times 19 kwietnia 2002 r. 

Konferencja prasowa kardynała Darió Castrillóna Hoyosa na temat seksual-

nych nadużyć kleru odbyła się w Watykanie 21 marca 2002 r. 

Żądanie biskupa Charlesa V. Grahmanna, by księża uzyskiwali pozwolenie 

przed rozmową z reporterami, zostało podane do wiadomości przez Dallas 

Morning News 27 kwietnia 2002 r. 

Deklaracja kardynała Lawa w sprawie tajności pojawiła się w liście do księ-

ży z 12 kwietnia 2002 r. 
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Zapewnienie kardynała Lawa, że to zaniedbania ze strony Gregory'ego For-

da i jego rodziców przyczyniły się do molestowana Forda, pojawiło się w do-

kumencie procesowym z kwietnia 2002 r. 

Wypowiedź papieża o „głęboko sięgającym kryzysie moralności seksualnej" 

pojawiła się w mowie do kardynałów ze Stanów Zjednoczonych 23 kwietnia 

2002 r. 

Uwagi Johna L. Allena Jr. na temat kolejnego papieża pochodzą z jego 

książki Conclave: The Politics, Personalities, nnd Process of the Next Papai 

Eleclion (Nowy Jork, Doubleday, 2002), S. 38. 

Mary Ann Keyes korespondowała z Globe za pośrednictwem poczty elek-

tronicznej. 

Richard W. Rohrbacher korespondował z Globe za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

Inne źródła: William D'Antonio i in., Laity, American nnd Catholic: Trans-

forniing the Church (Kansas City, Missouri, Sheed & Ward, 1996). 

Richard P. McBrien, red., The Harper Collins Encyclopedia of Catholicism 

(Nowy Jork, Har-perCollins, 1995). 

Thomas J. Reese, Inside the Vatican: The Politics and Organization of the 

Catholic Church (Cambridge, Harvard University Press, 1998). 

George Weigel, Witness to Hope: The Biography of Pope John Paul II 

(Nowy Jork, Harper-Collins, 1999). 
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Podziękowania 

Pragniemy podziękować wszystkim osobom, które poświę-

ciły swój czas, by udzielić wywiadów, odbierać nasze telefony 

lub wskazywać nam najnowsze przełomowe momenty w tej 

historii, która wydaje się rozwijać od dłuższego czasu. Niektó-

re z tych osób były poszkodowanymi; niektóre to ich rodzice. 

Innymi byli księża, prokuratorzy, funkcjonariusze policji, 

prawnicy', lekarze, profesorowie - zbyt wielu ludzi, by wy-

mieniać ich z nazwiska. Poświęcili nam państwo swój czas, 
doświadczenie i fachową wiedzę, za co bardzo dziękujemy. 

Nie ma niemal redaktora, reportera czy osoby zbierającej 

informacje dla Globe, która nie przyczyniłaby się do powsta-

nia relacji w gazecie na ten temat, ale zaniedbaniem z naszej 

strony byłoby, gdybyśmy nie wymienili z nazwiska chociaż 

kilkorga z nich: Ellen Barry, Kathloen Burge, Diego Ribade-

neiry, Tatshy Robertson, Charlesa M. Sennotta, Farah Stock-

man i Jacka Thomasa. Ich wysiłki znacznie ułatwiły nam pra-
cę. 

Wielu utalentowanych fotografów, grafików i projektantów 

z Globe pomagało naszym czytelnikom w lepszym zrozumie-

niu tej skomplikowanej historii. Teresa M. Hanafin i jej 

uzdolniony personel z Boston.com wyraźnie przyczynili się do 

zwiększenia oddziaływania efektów naszej pracy, udostępnia-

jąc je milionom internautów z całego świata. Lisa Tuite i jej 

personel z biblioteki Globe oraz zajmująca się zbieraniem in-

formacji Kathleen Hennrikus pomogli nam przekopać się 

przez górę informacji. 

Prawnicy Globe, Jonathan M. Albano i Anthony E. Fuller z 

Bingham Dana, herkulesowym wysiłkiem i rzeczowymi ar-

gumentami prawnymi pomogli przekonać troje sędziów i sta-

nowy sąd apelacyjny o prawie opinii publicznej do dostępu do 
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dokumentacji, którą inni sędziowie zapieczętowali za namową 
archidiecezji bostońskiej. 

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni osobom, dla których wy-

konaliśmy tę pracę: czytelnikom Boston Globe. Ich reakcja na 

tę historię była natychmiastowa i żywiołowa. W tysiącach te-

lefonów, listów i e-maili często nas chwalili, a niekiedy gro-

mili; dzielili się też swoim bólem i gniewem, swoim smutkiem 

i swoimi opowieściami; podsuwali nam wskazówki, pomysły i 

źródła, i przypominali nam o naszym obowiązku bycia zarów-
no uczciwym, jak i agresywnym. 

Inni dziennikarze poruszali ten temat przed nami, wyciąga-

jąc go na światło dzienne. Pierwszym i najważniejszym z nich 

był Jason Berry, który zwrócił uwagę całego kraju na seksual-

ne wykorzystywanie dzieci przez księży po raz pierwszy w 

1985 roku, pisząc o tym do gazet, m.in. do National Catholic 

Reporter, a potem w 1992 roku napisał doniosłą książkę na ten 

temat, Lead Us Not into Temptation: Catholic Priests and the 

Sexual Abuse of Children. James L. Franklin, były reporter 

zajmujący się w Globe sprawami religijnymi, napisał wiele ar-

tykułów na temat seksualnego wykorzystywania nieletnich 

przez kler na przestrzeni lat, zaś reporterzy Globe Linda Ma-

tchan i Don Aucoin od 1992 roku wnieśli istotny wkład do re-

lacji prasowych z procesu Jamesa R. Portera. W 2001 roku 

Kristen Lombardi z Boston Phoenix napisała serię artykułów, 

stawiając kłopotliwe pytania dotyczące sprawy Johna J. Geo-

ghana, na które archidiecezja bostońska odmówiła odpowie-
dzi. 

Nasi redaktorzy z wydawnictwa Little, Brown and Compa-

ny, Geoff Shandler i Ryan Harbage, pomogli nam uściślić na-

szą pracę. Kierująca redakcją tekstu Peggy Freudenthal i jej 

zespół okazali się niezastąpieni w pracy pod presją, pomagając 

nam w szlifowaniu naszego języka i sprawdzaniu faktów. 
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Martin Baron, redaktor z Globe, przyczynił się do śledztwa 

domagając się odpowiedzi na pytanie, już w pierwszym tygo-

dniu pracy, dlaczego dokumentacja sądowa Geoghana została 

zapieczętowana. Nalegał też na dokładne zbieranie danych, 
rygorystyczne zapisywanie i wysokie standardy redakcyjne. 

Powstanie tej książki nie byłoby możliwe bez wskazówek 

naszego szefa z Globe, Bena Bradleya Jr., zastępcy redaktora 

ds. projektów. Doglądał on raportów dla Globe i pomagał w 

narodzinach projektu książki, energicznie kierując nim pod-
czas pisania i redakcji. 

Na koniec, dziękujemy ofiarom molestowania seksualnego 

dokonanego przez duchownych, za ich godność i odwagę, i za 
dopuszczenie nas do ich historii. 

Matt Carroll 

Kevin CuIlen 

Thomas Farragher 

Stephen Kurkjian 

Michael Paulson 

Sacha Pfeiffer 

Michael Rezendes 

Walter V. Robinson 
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Posłowie 

Kronika wydarzeń dotyczących kryzysu po maju 

2002 r.*( * Opracowanie własne Oficyny Wydawniczej Panteon na podstawie doniesień 

prasowych oraz informacji zamieszczonych na stronie internetowej 

http://www.boston.com/globe/spotlight/abuse/) 

  

2002 r. 

czerwiec: 

Ukazuje się pierwsze amerykańskie wydanie książki „Be-

trayal" („Zdradzony Bóg") w nakładzie 53 000 egzemplarzy. 

Według niepełnych danych w ciągu ostatnich dwóch dekad 

Kościół katolicki w USA zapłacił ofiarom gwałtów i napasto-

wania, bez rozgłosu, w wyniku ugod pozasądowych 400 mln 
$. 

lipiec: 

Konferencja Biskupów Katolickich USA omawia nowe su-

rowe wytyczne do postępowania z księżmi oskarżonymi o mo-

lestowanie nieletnich. 

Przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich USA 

biskup Wilton Gregory oświadczył, że Kościół traktował pe-

dofilię wśród księży najpierw jako „wadę moralną", a później 

jako „chorobę psychiczną, którą można wyleczyć lub przy-
najmniej kontrolować". 

W Irlandii ujawniono wiele przypadków pedofilii, których 

sprawcami są księża. 

Ruch katolicki Voice of Faithful zaczął gromadzić pienią-

dze na cele charytatywne, dotąd wspierane przez Kościół, któ-
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remu zaczęło brakować pieniędzy z powodu wypłat odszko-
dowań. 

sierpień: 

Niektórzy dostojnicy kościelni - zwolennicy tezy, że brudy 

najlepiej prać we własnym domu - ostro krytykują media za 
ujawnianie afer seksualnych. 

wrzesień: 

Do kancelarii Barbary Blaine, cenionego prawnika w Chi-

cago, napływają setki zgłoszeń od ludzi, którzy byli wykorzy-
stywani seksualnie przez księży. 

Archidiecezja bostońska zaciągnęła pożyczkę w wysokości 

38 min $, zastawiając rezydencję Lawa w Brighton i tereny 
należące do jego kancelarii. 

listopad: 

Pani McChesney z FBI została zatrudniona przez episko-

pat, by kontrolować stosowanie przez biskupów nowych zasad 

ochrony dzieci przed molestowaniem. Nadzoruje ona teraz 
wszystkie diecezje w USA 

grudzień: 

 Archidiecezja bostońska, przeciwko której wniesiono ok. 

500 pozwów o molestowanie, zapowiedziała, że ogłosi ban-

kructwo. Eksperci szacują, że odszkodowania będą kosztowa-

ły Kościół ponad 100 mln $. Już wypłacono 40 mln $, w tym 
10 mln $ dla 86 ofiar byłego księdza Johna Geoghana. 

Na polecenie sądu zostały ujawnione kolejne dokumenty 

ukazujące tuszowanie postępków księży przez archidiecezję 

bostońską. 58 księży z Bostonu rozpowszechnia list otwarty z 
prośbą o dymisję kardynała Bernarda Francisa Lawa. 
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Jan Paweł II przyjmuje rezygnację kardynała Lawa. 

Tymczasowym administratorem apostolskim bostońskiej 
archidiecezji został biskup Richard Gerard Lennon. 

Biskup Lennon wyznaczył nieruchomości kościelne na 

sprzedaż, zapowiedział też cięcia w budżecie, m.in. zamknięte 

zostaną niektóre szkoły, zlikwidowana zostanie parafia w Sa-
lem i być może następne. 

Prokurator z Bostonu zarzuca Lawowi i 6 podległym mu 

biskupom spisek mający na celu wieloletnie ukrywanie prze-

stępstw. Proboszcz Patrick McCafferty z Belfastu wezwał du-

blińskiego kardynała Desmonda Connella, aby podał się do 
dymisji z powodu tuszowania molestowania nieletnich. 

Diecezja New Hampshire jako pierwsza w USA przyznała, 

że być może naruszyła prawo kryminalne zaniedbując ochronę 

dzieci. Wg Associated Press do końca 2002 r. co najmniej 325 

spośród 46 000 księży w USA zrezygnowało lub zostało 
zwolnionych z funkcji. 

 

2003 r. 

styczeń: 

Rozpoczęły się w USA starania o uznanie za przestępstwo 

świadomego przenoszenia osoby dokonującej seksualnych 
nadużyć z jednej pracy do drugiej. 

Wniesiono 70 kolejnych pozwów, z czego 16 przeciwko 

księżom po raz pierwszy oskarżonym publicznie o molesto-

wanie dzieci. Pozwano też 2 kolejnych biskupów, przez co 

ogólna liczba biskupów oskarżonych o zaniedbanie wzrosła do 
8, z czego 7 nadal pełni swoje funkcje. 
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Law ogłosił, że nie podjął jeszcze decyzji co do przyszło-

ści. Na razie zamierza zamieszkać na jakiś czas w klasztorze, 

po czym chce podjąć swoje obowiązki kardynała, nie podał 
jednak dokładnych dat. 

Świecka rada utworzona przez biskupów USA w celu zba-

dania kryzysu ogłosiła, że planuje gruntowne zbadanie nie-

prawidłowości. Do czerwca planuje zebrać dane dotyczące 

ilości molestujących księży i molestowanych nieletnich, płci i 

wieku poszkodowanych, okresów, kiedy napastujący studio-

wali i byli wyświęcani, oraz sum wypłaconych przez Kościół 
jako odszkodowania i na leczenie ofiar i sprawców. 

luty: 

„Boston Globe" pisze, że prawnicy oskarżający archidiece-

zją bostońską odnaleźli dokumenty dotyczące kolejnych 24 

księży molestujących nieletnich. Prawdopodobnie wielu z tych 
księży nadal aktywnie pełni posługę duszpasterską. 
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Fotografie 

 
Wielebny Paul R. Shanley publicznie głosił kazania o dobrodziejstwach miłości miedzy 

mężczyzną a chłopcem. Prawdopodobnie molestował seksualnie młodych, podatnych na 

wpływy chłopców (fot. Boston Globe) 
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Nieżyjący już wielebny Joseph Birmingham podobno molestował seksualnie wielu mło-

dych ludzi, a kościelni dostojnicy niewiele uczynili, żeby powstrzymać go na początku jego 

trzydziestoletniej kariery (fot. archidiecezja bostońska) 
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Wypadek samochodowy wielebnego Ronalda H. Paquina zakończył się śmiercią szesna-

stoletniego chłopaka, którego prawdopodobnie wykorzystał poprzedniej nocy. Przed wypad-

kiem archidiecezja podobno została powiadomiona o wcześniejszych seksualnych naduży-

ciach Paquina. (fot. archidiecezja bostońska) 

 

John J. Geoghan (po lewej), były ksiądz, został oskarżony o molestowanie około dwustu 

dzieci w Bostonie i okolicach. Dwóch kardynałów przenosiło go z parafii do parafii, mimo iż 

wiedzieli o zarzutach. W styczniu 2002 roku Geoghan i jego prawnik, Geoffrey Packard, wy-

słuchali wyroku skazującego Geoghana za wykorzystywanie jednego chłopca. Geoghan został 

skazany na 9-10 lat więzienia. (fot. Kevin Wisniewski dla Boston Globe) 
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Catharine Geoghan, starsza siostra Johna J. Geoghana, podczas procesu lojalnie stała u boku 

swego brata. Na zdjęciu: przyjaciel Geoghana, ojciec John Casey, wraz z nimi w Sali sądu 

hrabstwa Middlesex podczas przerwy w trakcie wybierania ławy przysięgłych do procesu 

Geoghana. (fot. John Blanding dla Boston Globe) 
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Biskup Anthony J. O`Connell podał się do dymisji po przyznaniu się do dotykania młodego 

seminarzysty ćwierć wieku wcześniej. (fot. Lannis Waters/ Palm Beach Post) 
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Biskup Brendan Comiskey z Wexfort w Irlandii, ogłosił swoja rezygnację w kwietniu 2002 

roku, poskarżeniu o chronienie księdza dokonującego seksualnych nadużyć. (fot. David Sle-

ator/ Irish Times) 
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Bostoński kardynał Bernard F. Law prowadził niewłaściwą politykę wobec księży, w tym 

Johna J. Geoghana, który wykorzystywał seksualnie dzieci. Efektem był międzynarodowy 

skandal i powszechne oburzenie na Kościół rzymskokatolicki. W styczniu 2002 roku w swo-

jej rezydencji omówił ten temat podczas specjalnej konferencji prasowej. (fot. David L. Ryan 

dla Boston Globe) 
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Jak napisał Hartfort Courant, nowojorski kardynał Edward Egan pozwolił kilku agresywnym 

seksualnie księżom sprawować swoja posługę, kiedy kierował diecezją Bridgeport w stanie 

Connecticut. (fot. AP/ Wide World Photos) 
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Kardynał Law po mszy w katedrze Świętego Krzyża w Bostonie (fot. Matthew J. Lee dla Bo-

ston Globe) 
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Jan Paweł II w liście na Wielkanoc 2002 roku potępił „grzechy niektórych z naszych braci”. 

W kwietniu wezwał kardynałów z USA do Watykanu na nadzwyczajne spotkanie, podczas 

którego nazwał seksualne wykorzystywanie dzieci przez księża zbrodnią. (fot. AFP Photo/ 

Alessandro Bianchi) 
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Prokurator naczelny stanu Massachusetts Tom Reilly prowadzi konferencję prasową po spo-

tkaniu z prawnikamiarchidiecezji bostońskiej. Obok niego na zdjęciu prokuratorzy okręgowi 

(od lewej do prawej): Dan Conley, Kevin Burke, Tim Cruz, Bill Keating, Martha Coakley 

oraz Geline Williams, dyrektor generalny Massachusetts D. A. Association. (fot. Jonathan 

Wiggs dla Boston Globe) 
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Kiedy kardynał Law celebrował mszę w Wielki Piątek 29 marca 2002 r. w katedrze Świętego 

Krzyża, demonstranci na zewnątrz wzywali go do podania się do dymisji. (fot. Reuter/ Brian 

Snyder) 
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Świeccy katolicy spotkali się w podziemiach kościoła św. Jana Ewangelisty w Wellesley w 

stanie Massachusetts w kwietniu 2002 roku, żeby dyskutowac o kryzysie, który wstrząsnął ich 

Kościołem. (fot. Justine Ellement dla Boston Globe) 
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Tom Blanchette (pierwszy z lewej w pierwszym rzędzie) wraz z innymi członkami Catholic 

Youth Organization oraz wielebnym Josephem Birminghamem w kościele Matki Boskiej 

Fatimskiej, na początku lat 60. (fot. dzięki uprzejmości Toma Blanchette) 

 

 

 

 

Patrick McSorley był podobno molestowany przez Geoghana po tym, jego ojciec popełnił 

samobójstwo. (fot. Sarah Brezinski dla Boston Globe) 
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Trzech małych synów Maryetty Dussourd i czterech jej siostrzeńców podobno było molesto-

wanych w ich własnych łóżkach przez Geoghana, niekiedy podczas odmawiania wieczornej 

modlitwy (fot. Pat Greenhousedla Boston Globe) 
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Margater Gallant, siostra Maryetty Dussourd, pobożna katoliczka, napisała do kardynał Me-

deirosa w 1982 rokuo swoim gniewie, kiedy Geoghan, który podobno molestował siedmiu jej 

małych krewnych, nie został odsunięty od pracy w parafii. (fot. dzięki uprzejmości Maryetty 

Dussourd) 
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James Hogan był jednym z mężczyzn, którzy wyszli z ukrycia, by oskarżyć nieżyjącego już 

wielebnego Josepha Birminghama o seksualne wykorzystywanie. Kardynał Law i inni ko-

ścielni dostojnicy zostali pociągnięci do odpowiedzialności za tuszowanie postępków Birmin-

ghama (fot. AP/ Wide World Photos) 
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Papież mówi na temat seksualnych nadużyć do przywódców amerykanskiego Kościoła kato-

lickiego w swojej prywatnej bibliotece w Watykanie, w kwietniu 2002 roku. (Kardynał Law 

piąty z lewej.) (fot. AP/ Wide World Photos) 
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Kardynał Law całuje pierścień papieski podczas nadzwyczajnego spotkania zwołanego przez 

papieża w Watykanie w kwietniu 2002 r. (fot. AP/ Wide World Photos) 


