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OSKARŻENIE, UWIĘZIENIE,
UNIEWINNIENIE I� ŚMIERĆ 

W styczniu bieżącego roku pożegnano zmarłego kardy-
nała George`a Pella, byłego arcybiskupa Sydney i Melbourne 
w Australii, jednego z bliskich współpracowników papieża 
Franciszka. Miał 81 lat. Został fałszywie oskarżony o mo-
lestowanie seksualne dwóch nieletnich chłopców w latach 
1996-97. Skazany w groteskowym procesie na 6 lat więzie-
nia. Spędził w więzieniu o zaostrzonym rygorze 404 dni. 
W 2020 roku został uniewinniony i oczyszczony z zarzutów 
przez australijski Sąd Najwyższy. W kraju o ugruntowanej 
demokracji, większość prawników wiedziała, że dowody są 
naciągane, nie słuchano świadków którzy zaprzeczali o winie 
oskarżonego. Prokuratura i sędziowie całkowicie ignorowali 
próbę obrony oskarżonego. Nie wzięto pod uwagę zeznania 
rzekomej oÞ ary, która tuż przed śmiercią w 2014 roku miała 
zaprzeczyć, jakoby do takiego molestowania ze strony kardynała doszło. Później pojawiły się 
zeznania rzekomej drugiej oÞ ary. Nie dopuszczono jej jednak do przesłuchania w czasie sa-
mego procesu. Dlatego cała sprawa od początku budziła wątpliwości. Wątpliwości co do spo-
sobu sądzenia kardynała wyrażali zarówno prawnicy jak i politycy czy dziennikarze nawet ci 
których trudno posądzić o przychylność Kościołowi. Parlamentarzystka australijska Amandy 
Vanstone pisała: �To, czego jesteśmy świadkami, nie różni się niczym od linczu w wykonaniu 
tłumu z czasów średniowiecznych. Publicznie niszczona jest reputacja człowieka, którego 
pozbawia się uczciwego procesu, bo sędzią jego winy lub niewinności chce być tłum�. Nawet 
sędziowie przysięgli pierwszego składu płakali widząc, jak ustawiony jest to proces. Dopiero 
w kwietniu 2020 roku australijski Sąd Najwyższy jednomyślnie oczyścił kard. Pella z zarzutów 
i nakazał jego uwolnienie. Sam skazany a później uniewinniony kardynał pozostawił po so-
bie poruszające zapiski więzienne. Ta historia pokazała, że w procesie oczyszczania Kościoła 
z prawdziwych skandali wykorzystywania seksualnego trzeba zachować domniemanie niewin-
ności do czasu wiarygodnego udowodnienia winy. Kard. Pell bowiem nie miał nawet możli-
wości wykazania, że jest niewinny. Proces był ustawiony, tendencyjnie prowadzony, bo trzeba 



Iz 58, 7-10; Ps 112 (111); 1 Kor 2, 1-5; Mt 5, 13-16

SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ

ks. proboszcz

Dziś jesteśmy przyzwyczajeni do rzeczy, których używamy 
na co dzień i nie zastanawiamy się nad ich symbolicznym 
znaczeniem. Stąd może trudno także zrozumieć słowa Jezusa 
z dzisiejszej Ewangelii. Sól używamy niemal każdego dnia. 
Ona służy do konserwowania żywności oraz do nadawania jej 
odpowiedniego smaku. Dzięki użyciu soli żywność nie psuje się. 
Sama w sobie sól nie jest smaczna. Trudno jednak wyobrazić sobie 
naszą kuchnię bez tej podstawowej przyprawy. Sól jest symbolem 
trwałości. Jako uczniowie Chrystusa mamy nadawać smak 
naszej codzienności. Wokół nas tyle obojętności, zniechęcenia 
i bylejakości. Zadawalamy się przeciętnej jakości literaturą, 
Þ lmem i rozrywką. Nie szukamy tego, co trwałe, co decyduje 
o prawdziwym smaku naszego codziennego życia. Tymczasem 
jako chrześcĳanie jesteśmy wezwani, aby pokazać współczesnemu 
światu prawdziwe wartości, które nigdy nie przeminą i nadają 
codziennemu życiu, naszym wysiłkom i cierpieniom konkretny sens.

Mamy być również światłem dla świata. Ta symbolika jeszcze bardziej przemawia do naszej 
wyobraźni. Światło jest rzeczywistością tajemniczą. Nie ma nikogo, kto nie znałby światła, nikogo 
też � kto je zna. Wszyscy znamy jego cudowne działanie, bo doświadczamy go każdego dnia 
i jednocześnie nie jesteśmy w stanie poznać jego istoty. Warunkiem życia, rozwoju i przetrwania 
całego stworzonego świata jest światło. Ono umożliwia oglądanie otaczającego świata, widzenie 
jego piękna i kolorów. Światło pochodzi od Boga i dlatego jest czymś dobrym. Jest znakiem, który 
w sposób widzialny ukazuje coś z Boga samego. 

Czy sól mojego życia nie zwietrzała? Czy światło, którym mam być, zawsze świeci?

Opr ks. Paweł OstaÞ ński

zniszczyć człowieka, który cieszył się w Kościele i nie tylko wielkim autorytetem. Był znany 
z jednoznacznych wypowiedzi na temat aborcji, związków homoseksualnych i innych obsza-
rów, w których nauczanie Kościoła idzie pod prąd dominującej poprawności politycznej. Jak 
pisał Jacek Dziedzina w Gościu Niedzielnym (nr 3/23) � zanim zrobiło się głośno o kard. G. Pel-
lu za sprawą wspomnianego procesu, był znany z walorów intelektualnych gdyż zasłynął m.in. 
z telewizyjnej debaty z Richardem Dawkinsem znanym z propagowania współczesnej odmiany 
tzw. �naukowego� ateizmu w oparciu o wątpliwy materiał dowodowy. Debata okazała się nie 
tylko dyskusją między osobami reprezentującymi różne światopoglądy (co jest wskazane), ile 
zwykłym zdemaskowaniem słabej argumentacji Dawkinsa. Miliony widzów nagle zobaczyły, że 
wykreowany na wielkiego myśliciela biolog ewolucyjny jest w gruncie rzeczy �utalentowanym 
demagogiem�, jak podsumował program jeden z publicystów. Ostatecznie, nie mogąc uzyskać 
od Dawkinsa rzeczowej odpowiedzi na pytanie, skąd czerpie swoje �naukowe� przekonanie 
o nieistnieniu Boga, kard. Pell powiedział: �Wierzę w zmartwychwstanie ciała, ponieważ wierzę 
Chrystusowi, który zmartwychwstał. I bardziej ufam Jego słowu niż pańskim, panie Dawkins�. 
Trzeba na koniec powiedzieć, że sprawa kard. Pella zaszkodziła głównie realnym oÞ arom prze-
stępstw seksualnych. Po takim �procesie� nawet prawdziwe przypadki wykorzystania mogą być 
na wstępie uznawane za podejrzane ustawki, gdzie nie chodzi o prawdziwe oczyszczenie tylko 
walkę z ludźmi i z autorytetami. 



Bogactwo jest wielkim bożyszczem dzisiejszych czasów, 
to jemu właśnie wielu ludzi składa hołd. Mierzą oni szczęście 
według stanu posiadania, a także według stanu posiadania 
odmierzają szacunek. Wszystko to bierze się z przekonania, 

że będąc bogaty, można wszystko

MYŚL TYGODNIA

/kard. John Henry Neuman/

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V NIEDZIELA ZWYKŁA (5.02.2023 r.)

DOROŚLI LEKTORZY

5 lutego: 6.30 A. Czernicka; 7.30 H. Zaforemska; 9.00 T. Wajda; 10.30 
Ł. Niemiec; 12.00 R. Dymczak; 15.30 M. Komusiński; 18.00 Ł. Rygiel.

12 lutego: 6.30 D. Kolanko; 7.30 M. Trąd; 9.00 A. Pastyrzak; 10.30 U. Nie-
miec; 12.00 U. Komusińska; 15.30 A. Przybysz; 18.00 W. Baran.

19 lutego: 6.30 B. Gęsior; 7.30 J. Trąd; 9.00 E. Pastyrzak; 10.30 K. Józef-
czyk; 12.00 W. Dymiński; 15.30 H. Teneta; 18.00 Ł. Rygiel.

RADOSNE OPOWIASTKI 
Myśliwy chwali się koledze:
� Ostatnio miałem wyjątkowe szczęście! Jed-
nym strzałem położyłem dwa zające, kuropatwę 
i dzika! � Wielka sztuka! Ja też tak potraÞ ę!
� Strzelać? � Nie, oszukiwać!

ZMARLI 
w ostatnim czasie:

śp. Zbigniew Urba l. 78

Dobry Jezu, a nasz Panie, 
daj mu wieczne spoczywanie!

1. W czwartek spotkanie dla klas VIII w związku z przygotowaniem do sakramentu 
bierzmowania. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 18.00. 

2. W sobotę (11.02) Światowy Dzień Chorego. Dodatkowa Msza św. dla starszych i chorych 
z sakramentem namaszczenia chorych o 9.00. Zapraszamy. Prosimy domowników, aby usłużyli 
osobom starszym, chorym i podwieźli ich do kościoła.

3. W przyszłą niedzielę taca gospodarcza na ogrzewanie w kościele. 
4. We wtorek (14.02) z racji wspomnienia św. Walentego na Mszę św. o 18.00 zapraszamy 

szczególnie singli, kawalerów i panny; będziemy się modlić za nich, o dobry wybór współmałżonka. 
Po Mszy św. spotkanie w salce przy herbacie. 

5. Codziennie o 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i koronka, następnie Różaniec. 
W tym tygodniu modlitwę różańcową poprowadzi Róża Różańcowa św. ZoÞ i (p. Antoniny 
Niemczyk).

6. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w poniedziałek � św. Pawła Miki i towarzyszy; 
w piątek � św. Scholastyki; w sobotę � NMP z Lourdes. 

7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: Gościa Niedzielnego, Niedzieli, Miłujcie się. 



INTENCJE MSZALNE 6-12.02.2023r.

PONIEDZIAŁEK 6.02
WSPOMNIENIE ŚW. PAWŁA MIKI 

I TOWARZYSZY

6.30 + Jan Fedasz 
 (od rodziny Wołczańskich)
7.00 + Andrzej Czekański 
 (od siostry z rodziną)
7.00 (ss) + s. Alojza (greg. 6)
18.00 1) + + Bogdan Pudło w 1. r. śm., 
 + + Monika, Bogumił
 2) + Maria Bąk (od córki Haliny,  
 wnuków i prawnuczki)

WTOREK 7.02

6.30 + Stanisław Czernicki w 5. r. ś.
7.00 + s. Alojza (greg. 7.)
7.00 (ss)  + Genowefa Marek (od ucz. pogrz.)
18.00 1) + Andrzej i zmarli z rodziny
 2) + Genowefa Świszcz 
 (od córki Teresy)

ŚRODA 8.02

6.30 + Marzena Mozelewska 
 (od męża Piotra)
7.00 + Jan Dudziński (od koleżanek 
 i kolegów żony z Naftometu)
7.00 (ss)  + s. Alojza (greg. 8.)
18.00 1) w intencjach nowennowych:
 * za paraÞ an  
 * o zdrowie dla Elżbiety i Henryka
 * o Boże błogosławieństwo i zdrowie  
 dla członków chóru Trinitas
 2) + Maria Kyc (od kuzynki Marty 
 i Grzegorza z rodziną)
 

CZWARTEK 9.02

6.30 + Błażej Jasłowski 
 (od sąsiadów Wilk i Durał)
7.00 + Andrzej Czekański 
 (od rodziny Matelowskich)
7.00 (ss)  + s. Alojza (greg. 9.)
18.00 1) + Jan Fedasz 
 (od Klaudii z rodziną)
 2) + Genowefa Świszcz 
 (od róży Matki Bożej Różańcowej)

PIĄTEK 10.02
WSPOMNIENIE ŚW. SCHOLASTYKI

6.30 + Helena Baran 
 (od Karoliny Roman)
7.00 + Jacek Bobak
7.00 (ss)  + s. Alojza (greg. 10.)
18.00 1) + Andrzej Zawisza 
 (od pracowników TBS PM sp. z o.o.)
 2) + Maria Bąk (od syna Wiesława)
 

SOBOTA 11.02

6.30 + Genowefa Pająk (od ucz. pogrz.)
7.00 + Marzena Mozelewska 
 (od córki Moniki)
7.30 (ss)  + s. Alojza (greg. 11.)
8.00 + Błażej Jasłowski 
 (od rodziny Słyszów)
18.00 + Wojciech Niezgoda 
 (od mamy, Doroty, Magdy z rodzinami)

VI NIEDZIELA ZWYKŁA � 12.02

6.30 + Andrzej Czekański 
 (od córki z rodziną i wnuków: Jakuba,  
 Bartka i Oli)
7.30 + Jan Gaj w 6. r. śm.
7.30 (ss)  + s. Alojza (greg. 12.)
9.00 + + Kazimierz, Julia i Dariusz  
 Sanoccy
10.30 + + Jan, Katarzyna Lichota, 
 + Władysław Galanty
12.00 1) + Stanisław Inglot 
 (od szwagra z Krosna)
 2) + Robert Czelny (od mamy)
15.30 + + Antoni i Julia Warniccy
18.00 + Maria Przysiecka w 3. r. śm.
 

Opr. ks. Paweł OstaÞ ński


