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Â ArtykuÂ³ nadesÂ³any do redakcji portalu
Â 08:48, 09.02.2012 /PAP Wyliczyli, ile kosztowaÂ³y skandale pedofilskieÂ w koÂ¶ciele W RZYMIE SYMPOZJUM NT.
SEKSUALNYCH DEWIACJI

Â KoÂ¶ciÃ³Â³ traci przez duchownychÂ Â Â Â Fot. WikipediaÂ
Ponad dwa miliardy dolarÃ³w - tyle kosztowaÂ³ KoÂ¶ciÃ³Â³ na caÂ³ym Â¶wiecie skandal pedofilii wÂ¶rÃ³d ksiÃªÂ¿y.
Takie dane przedstawili amerykaÃ±scy eksperci podczas trwajÂ±cego w Rzymie sympozjum na temat walki z
dewiacjami seksualnymi w szeregach duchowieÃ±stwa.Â
Michael Bemi, prezes stowarzyszenia National Catholic Risk Retention oraz Patricia Neal, konsultantka programu
obrony dzieci z Oklahomy, zaprezentowali swoje dane podczas sympozjum pod hasÂ³em "Ku uzdrowieniu i odnowie" na
Uniwersytecie GregoriaÃ±skim w Rzymie. Zjechali siÃª na nie biskupi ze 110 krajowych episkopatÃ³w.Â
Amerykanie podkreÂ¶lili, Â¿e przedstawiona przez nich suma - ponad dwa miliardy dolarÃ³w, to Â³Â±czne straty
finansowe ponoszone przez KoÂ¶ciÃ³Â³. Nie chodzi tylko o kwoty odszkodowaÃ± dla ofiar, ale wszystkie szkody
wÂ³Â±cznie ze skutkami spadku liczby wiernych. - To szkody dla caÂ³ej misji KoÂ¶cioÂ³a - ogÂ³osili amerykaÃ±scy
delegaci podczas obrad.
MiÃªdzynarodowÂ± konferencjÃª, odbywajÂ±cÂ± siÃª przy wsparciu Watykanu i z udziaÂ³em przedstawicieli kilku
kongregacji, zakoÃ±czy prezentacja inicjatyw na rzecz walki z pedofiliÂ± i prewencji. JednÂ± z nich bÃªdzie powoÂ³anie
Centrum na Rzecz Ochrony Dzieci z siedzibÂ± w Monachium i oÂ¶rodka ksztaÂ³cenia on-line przygotowujÂ±cego
materiaÂ³y edukacyjne dla duszpasterzy na temat zapobiegania i reagowania w przypadkach takich naduÂ¿yÃ¦.
mk/igaÂ
Â¬rÃ³dÂ³o:Â Â
http://www.tvn24.pl/12691,1734217,0,1,wyliczyli--ile-kosztowaly-skandale-pedofilskie--w-kosciele,wiadomosc.htmlÂ

KsiÂ±dz: w KoÂ¶ciele od 1700 lat molestuje siÃª dzieci PAPÂ |Â dodane 2012-02-07 (16:25)
Seksualne wykorzystywanie dzieci "jest od zawsze plagÂ± naszego spoÂ³eczeÃ±stwa i naszego KoÂ¶cioÂ³a" powiedziaÂ³ amerykaÃ±ski ksiÂ±dz Stephen Rossetti podczas trwajÂ±cego w Rzymie sympozjum biskupÃ³w z caÂ³ego
Â¶wiata na temat skandalu pedofilii.Â
- To zÂ³o przeÂ¶laduje nas od stuleci - podkreÂ¶liÂ³ w wystÂ±pieniu na obradach, odbywajÂ±cych siÃª pod hasÂ³em
"Ku uzdrowieniu i odnowie" na Uniwersytecie GregoriaÃ±skim w Rzymie z udziaÂ³em przedstawicieli 110 episkopatÃ³w
i przeÂ³oÂ¿onych 30 zgromadzeÃ± zakonnych. To pierwsza taka narada w historii KoÂ¶cioÂ³a.Â
KsiÂ±dz Rossetti zauwaÂ¿yÂ³, Â¿e juÂ¿ podczas Soboru w mieÂ¶cie Elvira w Hiszpanii w 306 roku uchwalono kanon,
zgodnie z ktÃ³rym "tym, ktÃ³rzy wykorzystujÂ± seksualnie dzieci bÃªdzie odmawiana komunia Â¶wiÃªta, takÂ¿e w
obliczu Â¶mierci".Â
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- Wydaje siÃª, Â¿e przypadki seksualnego wykorzystywania dzieci byÂ³y tak liczne w Hiszpanii 1700 lat temu, Â¿e
wymagaÂ³o to specjalnego kanonu - oÂ¶wiadczyÂ³Â ksiÂ±dzÂ ze StanÃ³w Zjednoczonych.Â
DodaÂ³ nastÃªpnie, Â¿e kiedy pod koniec lat 90. minionego wieku wybuchÂ³ skandal pedofilii w USA, mÃ³wiono w
KoÂ¶ciele, Â¿e to tylko amerykaÃ±ski problem.Â
- Potem powiedziano, Â¿e to tylko problem strefy angloamerykaÃ±skiej, potem, Â¿e to tylko problem Zachodu. Potem
jednak wydarzyÂ³o siÃª to we WÂ³oszech, w Niemczech, w innych krajach - przypomniaÂ³.Â
- Dzisiaj nareszcieÂ KoÂ¶ciÃ³Â³Â jest Â¶wiadom tego, Â¿e naduÂ¿ycia ze strony duchowieÃ±stwa to problem caÂ³ego
Â¶wiata - stwierdziÂ³ ks. Rossetti z Uniwersytetu Katolickiego w Waszyngtonie.Â
Na rzymskim sympozjum gÂ³os zabraÂ³a takÂ¿e ofiara wykorzystywania, Marie Collins, ktÃ³ra opowiedziaÂ³a
biskupom o swych doÂ¶wiadczeniach z dzieciÃ±stwa, gdy jako 13-latka padÂ³a ofiarÂ± pedofilii w szpitalu. ZaczÃªÂ³am wracaÃ¦ do zdrowia w dniu, w ktÃ³rym mÃ³j gwaÂ³ciciel przyznaÂ³ siÃª przed sÃªdziÂ± do winy podkreÂ¶liÂ³a kobieta.Â
- SprawiedliwoÂ¶Ã¦ jest koniecznoÂ¶ciÂ± dla ofiar wykorzystywania seksualnego ze strony duchowieÃ±stwa stwierdziÂ³a.Â
(ib)

Â¬rÃ³dÂ³o:Â Â Â
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Ksiadz-w-Kosciele-od-1700-lat-molestuje-sie-dzieci,wid,14233974,wiadomosc.html
?ticaid=1de75&_ticrsn=5 Â
NadesÂ³aÂ³a Cecylia Gawron
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