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TOWARZYSTWO W. FRANCISZKA SALEZEGO
WOBEC ZAGRO¯ENIA NADU¯YCIAMI SEKSUALNYMI
WZGLÊDEM NIELETNICH
WSTÊP
Problem nadu¿yæ seksualnych wobec nieletnich dotkn¹³ m.in. wspó³czesny
Koció³1. Niestety, dotyka to tak¿e ró¿nych form ¿ycia konsekrowanego, w tym
równie¿ Towarzystwa w. Franciszka Salezego. Mierz¹c siê z t¹ problematyk¹,
mo¿na spytaæ, jak prawo w³asne tego instytutu zakonnego i jego prze³o¿eni przeciwdzia³aj¹ przestêpstwom seksualnym swoich zakonników.
Pytanie tak postawione nale¿y odnieæ tak¿e do zasadniczego powo³ania chrzecijañskiego. Chrzecijanin d¹¿y do szczêcia i do ¿ycia wiecznego2. To z kolei
³¹czy siê z powszechnym wezwaniem do wiêtoci, o czym przypomina Sobór
Watykañski II3. W tej perspektywie funkcjonuje powszechne prawo Kocio³a i prawo w³asne instytutu4, które reguluje ¿ycie osób konsekrowanych.

1

Omówienia prawa powszechnego Kocio³a i dzia³añ podjêtych w ostatnich latach, aby przeciwdzia³aæ przestêpstwom seksualnym duchownych, por. A. Domaszk, Reakcja Kocio³a na nadu¿ycia seksualne wobec nieletnich ze strony duchownych, Seminare. Poszukiwania Naukowe
31(2012).
2 Por. Katechizm Kocio³a Katolickiego, wyd. 2, Poznañ 2002, nr 17181720.
3 Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Kociele Lumen Gentium (21 listopada 1964), w: Sobór Watykañski II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, tekst polski, Poznañ 2002,
s. 104166, nr 39; wezwanie do wiêtoci dotyczy wszystkich, niezale¿nie od stanu wiernych, por.
tam¿e, nr 4042.
4 Por. Konstytucje i Regulaminy Ogólne Towarzystwa w. Franciszka Salezego, Rzym 1986;
fundamentalne prawo w³asne salezjanów sk³ada siê z dwóch zbiorów, dalej cytujê Konstytucje lub
Regulaminy Ogólne.
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1. WEZWANIE DO WIÊTOCI
Nadu¿ycia seksualne osób konsekrowanych s¹ przekroczeniem zasad ich
wi¹¿¹cych. Nale¿y krótko przypomnieæ, do czego s¹ zobowi¹zani zakonnicy.
Chodzi tu tak o duchownych, jak i braci zakonnych.
Pod¹¿aj¹c za myl¹ Soboru Watykañskiego II, powszechne prawodawstwo
Kocio³a stanowi, ¿e wszyscy powinni staraæ siê o prowadzenie ¿ycia wiêtego5.
Przez luby lub inne wiêzy, niektórzy wierni zobowi¹zuj¹ siê do praktykowania
trzech rad ewangelicznych: czystoci, ubóstwa i pos³uszeñstwa i w ten sposób
w³¹czaj¹ siê w stan, który nale¿y do ¿ycia i wiêtoci Kocio³a6. ¯ycie konsekrowane jest specyficznym sposobem naladowania Chrystusa i drog¹ do wiêtoci7.
Jednym z trzech fundamentalnych dla ¿ycia zakonnego lubów jest czystoæ.
Ewangeliczna rada czystoci podejmowana ze wzglêdu na Królestwo niebieskie, bêd¹ca znakiem przysz³ego wiata i ród³em obfitej p³odnoci w niepodzielnym sercu, zawiera w sobie obowi¹zek doskona³ej wstrzemiêliwoci w celibacie8. Dokumenty Kocio³a wyranie stanowi¹ nt. rady czystoci, co m.in. przypomnia³ Sobór Watykañski II9. Konsekwentnie pod¹¿aj¹c za ogóln¹ myl¹
Magisterium, powszechne prawo kanoniczne podaje normy prawne dotycz¹ce rady
czystoci. Kandydaci do ¿ycia zakonnego maj¹ byæ m.in. formowani do ¿ycia
radami ewangelicznymi10. W ¿yciu zakonników wa¿nym narzêdziem, tak¿e dla
zachowania czystoci, jest klauzura11. Zakonnicy mog¹ korzystaæ ze rodków
spo³ecznego przekazu, ale w sposób rozwa¿ny. Powinni tak u¿ywaæ mass mediów, aby nie naraziæ swego zobowi¹zania do czystoci na niebezpieczeñstwa
zwi¹zane z przekazem medialnym12. ¯ycie w czystoci konsekrowanej nie dopuszcza jakiego zró¿nicowania w jej realizacji13.

5 Por. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przek³ad polski zatwierdzony przez Konferencjê Episkopatu,
Poznañ 1984 [dalej: KPK 1983], kan. 210; Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1,
red. J. Krukowski, Poznañ 2005, s. 2627.
6 Por. Lumen Gentium, nr 44; KPK 1983, kan. 207 § 2, 573 § 12.
7 Por. Jan Pawe³ II, Posynodalna adhortacja apostolska Vita consecrata (25 marca 1996),
nr 3540, 88.
8 KPK 1983, kan. 599.
9 Por. Lumen Gentium, nr 4344; Sobór Watykañski II, Dekret o przystosowanej do wspó³czesnoci odnowie ¿ycia zakonnego Perfectae caritatis (28 padziernika 1965), w: Sobór Watykañski II, Konstytucje , s. 264275, nr 12.
10 Por. KPK 1983, kan. 652 § 2.
11 Por. tam¿e, kan. 667 § 14.
12 Por. tam¿e, kan. 666.
13 Por. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/2, red. J. Krukowski, Poznañ
2006, s. 32.
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Poród instytutów zakonnych kleryckich na prawie papieskim znajduje siê
tak¿e Towarzystwo w. Franciszka Salezego14. w. Jan Bosko swoje ¿ycie powiêci³ wychowaniu i ewangelizacji m³odych ludzi. Salezjanie realizuj¹ program
apostolski swego Za³o¿yciela, tj. s¹ znakami i nosicielami mi³oci Bo¿ej do m³odzie¿y, zw³aszcza ubo¿szej. W wype³nianiu tego pos³annictwa odnajdujemy drogê
naszego uwiêcenia15. Poprzez s³u¿bê m³odzie¿y, salezjanie troszcz¹ siê o osobist¹ wiêtoæ; s¹ to dwa nierozdzielne cele16.
2. CZYSTOÆ W KONSTYTUCJACH SALEZJAÑSKICH
Duchowi synowie w. Jana Bosko zobowi¹zuj¹ siê do ¿ycia radami ewangelicznymi, poród których czystoæ jest odczytana jako Bo¿y dar; naladuj¹c Jezusa, realizuj¹ swe powo³anie w tajemnicy Kocio³a17. W odpowiedzi na otrzymany
dar, salezjanie poprzez lub zobowi¹zuj¹ siê ¿yæ w doskona³ej wstrzemiêliwoci
w celibacie. Czystoæ prze¿ywana w duchu wiary jeszcze bardziej prowadzi do
mi³oci Boga i do wolnoci serca18.
Miêdzy lubem czystoci a pos³annictwem salezjañskim istnieje g³êboki zwi¹zek. Omawiany lub jest te¿ wyrazem mi³oci do Boga i do m³odzie¿y. Kto powiêca ¿ycie dla opuszczonej m³odzie¿y, musi koniecznie dok³adaæ wszelkich
starañ, aby siê ubogaciæ wszystkimi cnotami. Lecz cnot¹, jak¹ powinno siê najbardziej pielêgnowaæ jest cnota czystoci. Nasza tradycja zawsze uwa¿a³a czystoæ za cnotê promieniuj¹c¹, nios¹c¹ szczególne orêdzie w wychowaniu m³odzie¿y19. Kto pracuje z m³odzie¿¹, musi pielêgnowaæ ¿ycie w czystoci, czyli
tak¿e pilnowaæ ascezy, czego przyk³adem by³ sam w. Jan Bosko20. Dziêki takiej
postawie, salezjanie mog¹ wychowywaæ m³odzie¿ do mi³oci i do czystoci.
Zachowanie doskona³ej wstrzemiêliwoci wymaga od duchowych synów
ks. Bosko równowagi psychicznej i dojrza³oci uczuciowej21. Chodzi o kszta³towanie dojrza³oci ludzkiej i zakonnej, co jest jednym z filarów formacji zakonnej.
14

Por. KPK 1983, kan. 588; Konstytucje, art. 4. Towarzystwo Salezjañskie tworz¹ duchowni
i bracia zakonni, w tradycji instytutu zwani koadiutorami, którzy razem ¿yj¹ tym samym powo³aniem apostolskim i uzupe³niaj¹ siê po bratersku, por. tam¿e.
15 Tam¿e, art. 2.
16 Por. Program ¿ycia salezjanów Ksiêdza Bosko. Przewodnik po lekturze Konstytucji Salezjañskich, Kraków 1997, s. 72.
17 Por. Konstytucje, art. 80.
18 Por. Program ¿ycia salezjanów Ksiêdza Bosko, s. 432433.
19 Konstytucje, art. 81. Kieruje siê uczuciem ojca, brata i przyjaciela, zdolny do wzbudzenia
wzajemnoci w przyjani. ( ) Czystoæ i równowaga ducha usposabiaj¹ jego serce do duchowego
ojcostwa ( ), tam¿e, art. 15.
20 Por. Program ¿ycia salezjanów Ksiêdza Bosko, s. 436.
21 Por. Konstytucje, art. 82.
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Czas formacji jest zarazem okresem próby, czy kandydat podo³a zobowi¹zaniu do
¿ycia w czystoci oraz czy akceptuje w³asn¹ seksualnoæ i prze¿ywa j¹ z pogod¹22.
Na dojrza³e traktowanie czystoci istotnie wp³ywa rodzinny klimat wspólnoty zakonnej. Dziêki niej, tj. dziêki zrozumieniu i ¿yczliwoci cz³onków wspólnoty, wspó³brat przezwyciê¿a trudnoci23. Gdy¿ ¿ycie w czystoci posiada swoje
chwile dowiadczeñ. lub ten wymaga codziennego wysi³ku. Aby stawiæ czo³a
przeciwnociom, nale¿y ¿yæ w umiarkowaniu, umartwieniu zmys³ów i roztropnie korzystaæ ze rodków spo³ecznego przekazu. W zmaganiach duchowych, wa¿nymi pomocami s¹: ³aska Bo¿a, S³owo Bo¿e, Eucharystia, sakrament pojednania, kierownictwo duchowe i nabo¿eñstwo do Wspomo¿ycielki Wiernych24.
Wymagana jest ponadto roztropnoæ w kontaktach miêdzyludzkich, jak i zawieranych przyjaniach; dlatego salezjanin niech unika postaw i zachowañ
niebezpiecznych lub dwuznacznych, które mog³yby przyæmiæ wiadectwo jego
czystoci25.
3. RATIO STUDIORUM
Dla salezjanów problem nadu¿yæ seksualnych jest szczególnie bolesny i przygnêbiaj¹cy, poniewa¿ jego ofiarami pad³y osoby niepe³noletnie, które s¹ racj¹
salezjañskiego pos³ugiwania. W rozwi¹zaniu tych trudnoci nale¿y szukaæ najpierw przyczyn z³a i dobraæ odpowiednie rodki naprawcze. Benedykt XVI w Licie do katolików w Irlandii zwróci³ uwagê na w³aciw¹ formacjê seminaryjn¹
i zakonn¹26. Nale¿y wiêc w pierwszym rzêdzie dobrze stosowaæ takie narzêdzie,
jakim jest Ratio Formationis27. Oczywicie samo Ratio nie jest dokumentem, który
rozwi¹zuje problem nadu¿yæ seksualnych. Jednak solidne i uwa¿ne stosowanie
zasad formacyjnych pozwala we w³aciwy sposób uformowaæ m³odych salezjanów oraz wykluczyæ osoby, które nie maj¹ powo³ania do ¿ycia salezjañskiego.
Formacja zakonna uwzglêdnia cztery zasadnicze p³aszczyzny: ludzk¹, duchow¹, intelektualn¹ i duszpastersk¹. Problematyka nadu¿yæ seksualnych wynika
zw³aszcza z niedostatków formacji ludzkiej. Szczególnie pocz¹tkowe etapy for22

Por. Program ¿ycia salezjanów Ksiêdza Bosko, s. 439441.
Por. Konstytucje, art. 83.
24 Por. tam¿e, art. 84; Regulaminy Ogólne, art. 66; Program ¿ycia salezjanów Ksiêdza Bosko,
s. 445448.
25 Regulaminy Ogólne, art. 68.
26 Por. Benedykt XVI, List pasterski Papie¿a Benedykta XVI do katolików Irlandii (19 marca
2010), <http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/letters/2010/documents/hf_benxvi_let_
20100319_churchireland_pl.html>, (data dostêpu: 14.06.2011), nr 4.
27 Por. Formacja salezjanów Ksiêdza Bosko. Zasady i normy, wyd. 3, Kraków 2004 [dalej:
Ratio]; Kryteria i normy rozpoznania powo³ania salezjañskiego. Dopuszczenia, wyd. 3, Kraków
2004 [dalej: Dopuszczenia].
23
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macyjne musz¹ wiêc prowadziæ do dojrza³oci uczuciowej i seksualnej. Na tê
dojrza³oæ sk³ada siê: wiadomoæ wartoci swego cia³a (higiena fizyczna i psychiczna), rozpoznanie wartoci ludzkiej seksualnoci, zaufanie do siebie i pewnoæ
w³asnej to¿samoci w Zgromadzeniu Salezjañskim, g³êboka przyjañ z Chrystusem, dojrza³e i zgodne relacje ze wspó³pracownikami wieckimi, z mê¿czyznami
i kobietami, umi³owanie krewnych, a zw³aszcza rodziców, troska o zdrowe przyjanie, zachowanie czujnoci (nie wystawianie siê na niejasne relacje, praktykowanie umartwienia i opanowania zmys³ów)28.
W ¿yciu duchowym zakonnik naladuje Jezusa pos³usznego, ubogiego i czystego. Konsekrowana czystoæ uzdalnia salezjanina do mi³oci Boga i m³odzie¿y.
W kontekcie kultury, która podkrela znaczenie cia³a i wielokrotnie irytuje seksualnoci¹, zobowi¹zanie do czystoci i wiadectwo zrównowa¿onego i szczêliwego humanizmu s¹ znakiem mocy ³aski Bo¿ej w s³aboci kondycji ludzkiej29.
Do zachowania czystoci potrzebne s¹: wychowywanie siebie do dojrza³oci
uczuciowej, mi³owanie Boga ponad wszystko, zintegrowanie potrzeby kochania
z byciem kochanym, wychowywanie do mi³oci innych, wiadomoæ w³asnych
s³aboci, korzystanie z Bo¿ej pomocy30. Proces formacyjny, poprzez dialog i towarzyszenie duchowe, winien spersonalizowaæ wychowanie do seksualnoci31.
Nieodzowna jest tak¿e asceza w relacjach z ró¿nymi osobami, w przyjmowaniu
braterskich upomnieñ, w korzystaniu z mediów i sk³adaniu wizyt32.
W trakcie formacji zakonnej nale¿y stosowaæ kryteria do rozpoznania powo³ania u kandydata. Chodzi o aspekty pozytywne, jak i o przeciwwskazania. Rozeznaæ nale¿y m.in. równowagê psychiczn¹ i zdolnoæ do nawi¹zywania wiêzi oraz
dojrza³oæ uczuciow¹ i seksualn¹33. Ratio salezjañskie podaje niektóre przeciwwskazania (relatywne lub absolutne) do kontynuowania drogi formacyjnej34.
Problem nadu¿yæ seksualnych wobec nieletnich, sk³oni³ dykasterium formacyjne Zgromadzenia Salezjañskiego do przypomnienia niektórych wytycznych
28 Por. Ratio, nr 6365. Formacja ludzka wystêpuje na kolejnych etapach formacyjnych, co
oznacza tak¿e wychowanie do czystoci, por. tam¿e, nr 335, 359, 399, 430, 450, 462, 526.
29 Tam¿e, nr 96.
30 Por. tam¿e, nr 97.
31 Por. tam¿e, nr 112.
32 Por. tam¿e, nr 113; Regulaminy Ogólne, nr 44, 50. Wychowanie do celibatu, por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Pastores dabo Vobis (25 marca 1992), nr 50.
33 Por. Dopuszczenia, nr 5979.
34 Przeciwwskazaniami w zakresie dojrza³oci uczuciowej i seksualnej, które nale¿y rozwa¿yæ s¹: dowiadczenia seksualne przed rozpoczêciem formacji zakonnej czy problem masturbacji,
por. tam¿e, nr 7074. Natomiast absolutnymi negatywnymi przes³ankami s¹: bycie aktywnym partnerem w sytuacji pedofilii, czy jakiekolwiek seksualne wykorzystywanie dzieci i m³odzie¿y, perwersje seksualne, sta³a aktywnoæ seksualna, grzech ciê¿ki z inn¹ osob¹ po rozpoczêciu formacji,
przyzwyczajenia, akty i sta³e sk³onnoci homoseksualne, por. tam¿e, nr 7579.
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zwi¹zanych z czystoci¹ konsekrowan¹35. Salezjanin winien poznaæ siebie i otworzyæ siê na kierownictwo ze strony wychowawców, tak¿e w przestrzeni uczuæ
i emocji36. W zamêcie wspó³czesnej kultury, trzeba jasno wyk³adaæ chrzecijañskie zasady moralne, tak¿e w odniesieniu do seksualnoci, w czym jest pomocny
Katechizm Kocio³a Katolickiego. Z innych elementów przypomniano potrzebê
sta³ego kszta³towania wychowawców oraz zasady sta³ej formacji, z wyranym
poruszaniem, np. tematu pedofilii i nadu¿yæ seksualnych37.
Wychowanie do czystoci domaga siê ¿ywej wiary i intymnej wiêzi z Jezusem,
a wiêc tak¿e wymaga modlitwy. Salezjanin przez dowiadczenie Bo¿ej mi³oci i
przez modlitwê dojrzewa do czystoci38. Umocnieniem dla czystoci jest ponadto
¿ycie braterskie we wspólnotach. ¯ywe i przyjazne relacje pomiêdzy wspó³braæmi buduj¹ atmosferê wspólnoty, gdzie czuj¹ siê oni dobrze, jak w rodzinie39.
4. LIST PRZE£O¯ONEGO GENERALNEGO Z 2010 R.
Aby wyjæ naprzeciw wspó³czesnemu problemowi Kocio³a, prze³o¿ony generalny Towarzystwa Salezjañskiego w licie do wspó³braci zwróci³ uwagê na
problem pedofilii40. Liczby co prawda wskazuj¹, ¿e problem dotyczy niewielkiej
liczby duchownych Kocio³a katolickiego41, jednak nikt w Kociele, tak¿e i salezjanie, nie mog¹ chowaæ siê za statystykami, czy mówiæ o spisku lub po prostu
unikaæ problemu. Nale¿y przeciwstawiæ siê z³u i grzechowi, nie toleruj¹c ani jednego przypadku pedofilii42.
W zamêcie etycznym wspó³czesnego wiata nale¿y zmierzyæ siê z grzechem,
który jest zagro¿eniem dla poszczególnych osób i ca³ego Kocio³a. Prze³o¿ony
generalny salezjanów proponuje, aby problem skandalicznego wykorzystywania
nieletnich odnieæ do ewangelicznego obrazu winnego krzewu. W Ewangelii
Chrystus wskazuje na siebie: Ja jestem krzewem winnym, wy  latorolami43;
Jezus jest prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec gospodarzem winnicy. Go35 Por. F. Cereda, Formazione allaffettività e alla castità, Atti del Consiglio Generale 408(2010),
s. 2534.
36 Por. tam¿e, s. 26.
37 Por. tam¿e, s. 2728.
38 Por. tam¿e, s. 29.
39 Por. tam¿e, s. 3031. Dokument F. Cereda przypomina tak¿e o stosowaniu zasad rozpoznawania powo³ania, równie¿ w wymiarze czystoci konsekrowanej, por. tam¿e, s. 3233.
40 Por. P. Chavez Villanueva, La vocazione a restare sempre uniti a Gesù per avere vita, Atti
del Consiglio Generale 408(2010), s. 324.
41 Na ogóln¹ liczbê zg³oszeñ seksualnego wykorzystania dzieci i m³odzie¿y, w ok. 3% przypadków sprawcami s¹ duchowni katoliccy; w USA na 100 skazanych duchownych katolickich przypada³o
6000 skazanych nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów sportowych, por. tam¿e, s. 68.
42 Por. tam¿e, s. 810.
43 J 15,5.
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spodarz odcina i spala nieu¿yteczne ga³êzie. Ci wierni, którzy nie trwaj¹ w Chrystusie, nie przynosz¹ owocu. Tylko pe³ne zjednoczenie z Jezusem czyni ¿ycie
konsekrowane owocnym44.
Obecny prze³o¿ony generalny przypomnia³, ¿e w historii Zgromadzenia Salezjañskiego zdarzy³o siê, i¿ pos¹dzono salezjanów o pedofiliê (1907 r.). Oskar¿enie okaza³o siê bezpodstawnym i oszczerczym zarzutem. Nastêpca ks. Bosko,
tj. ks. M. Rua, jednak¿e podj¹³ zdecydowane kroki. Oprócz specjalnej wizytacji
we wszystkich domach Zgromadzenia, zarz¹dzi³ np., aby oddaliæ od m³odzie¿y
tych wspó³braci, którzy dopuciliby siê czynów niemoralnych.
Opieraj¹c siê tak¿e na dowiadczeniach minionych, aktualny prze³o¿ony
generalny wskazuje, jakie zdecydowane kroki nale¿y podj¹æ, kiedy zarzuca siê
wspó³braciom nadu¿ycia seksualne w odniesieniu do nieletnich. Podaje on cztery
g³ówne wskazania:
 W przejrzysty sposób przyj¹æ odpowiedzialnoæ. Zawiera siê w tym uznanie
pope³nionego grzechu i zmierzenie siê z faktami i czynami wspó³braci. Nie
baæ siê prawdy i jej nie ukrywaæ.
 W uprzywilejowany sposób odnieæ siê do ofiar. Nic nie zmieni krzywdy,
bólu, zdradzonego zaufania i pogwa³conej godnoci osobistej. Nale¿y jednak
zaopiekowaæ siê ofiarami, wyraziæ solidarnoæ i wspó³czucie oraz ustaliæ prawdê, co do zarzucanych czynów.
 Zaopiekowaæ siê sprawcami wykroczeñ. Mimo wielkoci uczynionego z³a,
nie mo¿na ich opuciæ. Oznacza to tak¿e nak³onienie ich do uznania grzechu
i wziêcia przez nich odpowiedzialnoci za swoje czyny.
 Zapobiegaæ nadu¿yciom. Nale¿y podj¹æ wszelkie mo¿liwe dzia³ania, aby
zapewniæ dzieciom i m³odzie¿y bezpieczne rodowiska. Oznacza to tak¿e
stosowanie zasad formacyjnych i kryteriów rozeznawania powo³ania45.
ZAKOÑCZENIE
Koció³ katolicki, jak ¿adna inna spo³ecznoæ, podj¹³ zdecydowane dzia³ania,
aby os¹dziæ nadu¿ycia seksualne duchownych. A w ca³oci dzia³añ d¹¿y te¿ do tego, aby bezpiecznymi uczyniæ rodowiska dla wychowywania i ewangelizacji m³odych ludzi. Równie¿ Towarzystwo w. Franciszka Salezego podjê³o w ostatnich
latach stosowne kroki i strategie, aby oczyciæ swoje szeregi i zmierzyæ siê z prawd¹.
44

Por. P. Chavez Villanueva, La vocazione, s. 1014.
Por. tam¿e, s. 1422. Jeli zaistnieje koniecznoæ wydalenia wspó³brata, inspektor (prowincja³) wszczyna proces po konsultacji ze swoj¹ rad¹, por. Regulaminy, art. 157, nr 6. Decyzjê podejmuje nastêpnie prze³o¿ony generalny, który dzia³a kolegialnie ze swoj¹ rad¹, por. Konstytucje, art.
132 § 3, art. 194. Zalecenie dzia³añ oraz strategii prewencyjnych w regionach i prowincjach, por.
Da mihi animas, cetera tolle. Dokumenty 26 kapitu³y Generalnej Towarzystwa w. Franciszka
Salezego, Rzym 2008, nr 17, 22.
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Wa¿nym punktem odniesienia w pocz¹tkowej formacji zakonnej s¹ zapisy
Konstytucji nt. czystoci konsekrowanej. Nale¿y tak¿e w zdecydowany sposób
stosowaæ zasady zawarte w Ratio formationis. Chodzi o w³aciwe rozeznanie
powo³ania i formacjê ludzk¹ w przestrzeni uczuciowej i seksualnej. Trwanie w czystoci domaga siê ponadto duchowego zaanga¿owania i ascezy przez ca³e ¿ycie,
wiêc równie¿ w ramach tzw. formacji sta³ej.
Jeli jednak dojdzie do przypadków nadu¿yæ seksualnych, nale¿y zmierzyæ
siê z problemem. Okazaæ wspó³czucie i pomoc ofiarom i wyjaniæ ca³¹ prawdê
o tym, co naprawdê siê wydarzy³o. Jeli salezjanin jest winny przestêpstwa, nale¿y w imiê mi³oci i prawdy stosowaæ kary kanoniczne.
Kryzys, który dotkn¹³ Koció³ i Zgromadzenie Salezjañskie jest okazj¹ do
dog³êbnego oczyszczenia, osobistego i wspólnotowego. Zarazem jest to przypomnienie, ¿e tylko trwaj¹c w ChrystusieKrzewie winnym mo¿na przynosiæ dobre
owoce apostolskiego pos³ugiwania m³odzie¿y.
THE SOCIETY OF ST. FRANCIS DE SALES IN THE FACE
OF THE SEXUAL ABUSE OF MINORS
Summary
Unlike any other community, the Catholic Church took decisive steps to judge clerical abuse.
The Church also strives to guarantee a safe environment for the education and evangelization of
young people. In recent years, the Society of St. Francis de Sales has also taken appropriate measures and strategies to cleanse up its ranks and face the truth about the sexual abuse of minors.
An important point of reference in initial religious formation is the provisions of the Constitutions concerning consecrated chastity. Also, the principles set forth in Ratio formationis are to be
applied in a resolute manner. The point at issue is appropriate vocational discernment and human
formation in the emotional and sexual sphere. Remaining in chastity requires lifelong spiritual commitment and asceticism as part of the socalled permanent formation.
However, if sexual abuse occurs, the problem has to be addressed. The victims must be shown
compassion and offered help, and the whole truth about what really happened must be clarified. If a
Salesian is guilty of the crime, canonical penalties should be imposed in the name of love and truth.
The crisis which has struck the Church and the Salesian Society gives an opportunity for
a thorough personal and communal purification. At the same time, it reminds us that only by remaining in Christ the True Vine can we bear the good fruit of apostolic service to young people.
Keywords: Salesians, religious law, sexual abuse
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