
Jednym z tematów, o których nie 
można milczeć, jest problem nad-
użyć seksualnych dotykających dzieci 
i młodzież. Autor oddaje głos sied-
miu osobom wykorzystanym w dzie- 
ciństwie przez księży, wychowaw-
ców i ojców. Sam będąc księdzem, 
łamie tabu i przerywa zmowę mil-
czenia. Wyjaśnia mechanizm two-
rzenia się toksycznej i opartej na 
manipulacji relacji. Proponuje ofia-
rom drogę uzdrowienia duchowego 
i psychicznego. Przygląda się przy 
tym także możliwościom pomocy 
samym oprawcom. 
To książka, która dodaje otuchy 
i przywraca nadzieję.

Głęboko poruszająca lektura, dla czułych i odważ- 
nych, dla przejętych tym, o czym od niedawna 
dopiero słyszymy, i zdecydowanych na to, aby 
nie pozostać obojętnymi świadkami wyrządzanej 
krzywdy i rujnującego cierpienia; a zrazem niosą-
ca światło i nadzieję, że Ktoś obecny w człowie-
ku może go wyzwalać z największych okrucieństw 
i zniszczeń.

Stanisław Tokarski MS – prezes Stowarzyszenia Psycho-
logów Chrześcijańskich

Książka bardzo rzetelnie i prawdziwie opisuje 
traumę wykorzystania seksualnego i jej konse-
kwencje psychiczne, fizyczne i duchowe, podając 
przykłady konkretnych osób. Podkreśla wagę 
„złamania sekretu”, zaufania komuś, aby wyjść 
z zamkniętego kręgu samotności. Warto ją prze-
czytać, by lepiej rozumieć osoby skrzywdzone, 
które przecież żyją wśród nas.

Barbara Smolińska – psychoterapeuta i superwizor PTP, 
szefowa Pracowni Dialogu
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joël pralong  jest przełożonym semina-
rium duchownego w Sion (Szwajcaria). Zanim 
został księdzem, był pielęgniarzem w szpitalu 
psychiatrycznym. Ceniony duszpasterz, towarzy-
szy młodym w odnajdywaniu radości i sensu 
życia. Wydawnictwo W drodze wydało kilka 
jego książek: Zwalczyć negatywne myślenie 
(2012), Samobójstwo i co dalej? (2013), Mój 
ojciec mnie boli! (2015), Włóż buty i idź 
naprzód (2018), Nos Pinokia (2019).
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Wstęp do wydania polskiego

Z wielką wdzięcznością przyjmuję opublikowanie przez 
wydawnictwo W drodze polskiego tłumaczenia książ-
ki ojca Joëla Pralonga. Ta książka powstała z osobistego 
doświadczenia – pokornego wysłuchiwania historii osób 
pokrzywdzonych, towarzyszenia im i pomocy – dlatego 
może pomóc nam usłyszeć ich głos, zobaczyć ich ból i so-
lidarnie stanąć po stronie ocalonych. To jest pierwszy krok 
na drodze pomocy osobom wykorzystanym seksualnie 
w dzieciństwie. 

Zawstydza nas fakt, że głos osób pokrzywdzonych 
przez długi czas był w Kościele i społeczeństwie przyjmo-
wany z niedowierzaniem i wrogością, ignorowany i lek-
ceważony, ukrywany i wyciszany. Niestety, także dziś nie 
jesteśmy zupełnie wolni od tego rodzaju mechanizmów 
obronnych. A przecież to właśnie brak uczciwego słuchania 
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pokrzywdzonych spowodował wiele poważnych błędów 
w naszym działaniu. To z tego powodu w początkowej fazie 
odpowiedzi na ten straszny dramat ludzie Kościoła, zamiast 
na sprawiedliwym karaniu sprawców i opatrywaniu ran ich 
ofiar, skupili się przede wszystkim na obronie samej insty-
tucji i wizerunku Kościoła. 

Musimy wyciągnąć wnioski i pokornie uczyć się z tej 
gorzkiej lekcji przeszłości. Tylko z cierpliwego słuchania 
ocalonych rodzi się świadomość ich bólu i dramatu. Żeby 
mieć wyobrażenie ogromu spustoszenia, jakie powoduje 
wykorzystanie seksualne osoby małoletniej – jeśli w ogóle 
można to sobie wyobrazić – trzeba cierpliwie wsłuchiwać 
się w cierpienia tych, którzy zostali w ten sposób skrzyw-
dzeni. Tym, którzy zdobyli się na odwagę opowiedzenia 
o swojej krzywdzie, należy się z naszej strony ogromny 
szacunek i wdzięczność. 

Opowiadane przez pokrzywdzonych dramaty są gło-
śnym krzykiem pełnym słusznego gniewu. „W usprawiedli-
wionej złości ludzi – diagnozuje papież Franciszek – Kościół 
widzi odzwierciedlenie gniewu Boga, zdradzonego i spolicz-
kowanego przez te nieuczciwe osoby konsekrowane”. Ten 
bosko-ludzki gniew musi poruszyć nasze sumienia, prze-
mienić nasze myślenie i uwrażliwić nasze spojrzenie. W cier-
pieniu osób wykorzystanych seksualnie w dzieciństwie lub 
młodości, w stanie niepełnosprawności lub bezradności, ko-
niecznie musimy dostrzec Jezusa umęczonego i ukrzyżowa-
nego, który solidaryzuje się ze słabymi i zranionymi. Także 
do ofiar wszelkiego rodzaju przemocy seksualnej odnoszą 
się słowa Chrystusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu 
z braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).



Wstęp do wydania polskiego | 7

Z opowieści osób ocalonych przebija często świadec-
two głębokiej wiary, której nadprzyrodzonego płomienia 
nie zdołał zgasić koszmar przemocy seksualnej. „Mimo 
wszystko muszę przyznać, że w głębi duszy czułem, iż Bóg 
trzymał mnie za rękę, że mnie nie opuścił” – opowiada oj-
ciec Mathieu, który odkrył w sobie powołanie kapłańskie 
i swoim życiem na nie odpowiedział, choć jako dziecko był 
molestowany seksualnie przez trzech duchownych. „Mimo 
to nadal aktywnie angażowałem się w poszukiwanie chrze-
ścijańskiego ideału, codzienne życie Ewangelią, wewnętrz-
ne wzrastanie w życiu z Chrystusem” – zaświadcza Jérôme, 
wykorzystany seksualnie przez mężczyznę podczas wyjaz-
du wakacyjnego. „Przede wszystkim, mimo awersji do Ko-
ścioła, dużo modliłam się w dzieciństwie i myślę, że bardzo 
mi to pomogło” – wyznaje Alicia, gwałcona przez własnego 
ojca w wieku ośmiu lat. 

Niech to słuchanie historii dramatów osób wykorzy-
stanych seksualnie pobudzi nas do działania. Nie możemy 
pozostać bezczynni ani obojętni wobec zła. Musimy uczyć 
się odważnie i odpowiedzialnie na nie reagować, a także 
cierpliwie towarzyszyć i kompetentnie pomagać osobom 
głęboko poranionym. Dramat młodego człowieka jest do-
tkliwy i pozostawia bolesne konsekwencje na długie lata, 
nierzadko do końca życia, w wielu wymiarach człowie-
czeństwa. Osoba pokrzywdzona wykorzystaniem seksu-
alnym jest jak ów człowiek z ewangelicznej przypowieści 
(por. Łk 10,30–37), napadnięty przez zbójców, obnażony, 
obrabowany, poraniony i porzucony na wpół umarły. A my 
pilnie i na nowo musimy uczyć się w Kościele postawy do-
brego Samarytanina, który nie poprzestaje na głębokim 



wzruszeniu, ale w autentycznym porywie serca przechodzi 
do konkretnego działania. Zranieni w Kościele mają pra-
wo oczekiwać od swojej wspólnoty wielorakiego wsparcia, 
polegającego na specjalistycznej pomocy psychoterapeu-
tycznej i medycznej, fachowej konsultacji prawnej oraz 
profesjonalnej pomocy duchowej. 

Mam nadzieję, że książka ojca Pralonga będzie au-
tentycznym wsparciem dla wykorzystanych seksualnie 
w dzieciństwie. Przez moc świadectwa Sługi Bożego Mar-
cela Vana, brata redemptorysty i ofiary przemocy seksual-
nej, autor Łez niewinności zaprasza do pokonania niełatwej 
i długiej drogi duchowego, którą sam Marcel odkrył dzię-
ki św. Teresie od Dzieciątka Jezus. Lektura może ponadto 
stanowić pomoc dla rodzin osób skrzywdzonych, a więc 
dla osób, które bezpośrednio borykają się z konsekwen-
cjami tej przemocy również w swoim życiu duchowym, 
a także dla kapłanów – szczególnie spowiedników i dusz-
pasterzy osób wykorzystanych seksualnie – którzy muszą 
cierpliwie i kompetentnie towarzyszyć pokrzywdzonym na 
drodze ich duchowego zdrowienia. Jestem w końcu prze-
konany, że książka ta może posłużyć każdemu, kto boryka 
się z ciemnością wiary z powodu skandalu wykorzystania 
seksualnego małoletnich w Kościele. Bo choć świadectwo 
spisane przez ojca Pralonga głęboko przeszywa i boli, to 
ostatecznie budzi nadzieję. Umęczony i ukrzyżowany Jezus 
przezwyciężył zło przez swoje zmartwychwstanie. I to On 
jest naszym Światłem w ciemności. 

 abp Wojciech Polak 
Metropolia Gnieźnieński, Prymas Polski 

Delegat KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży 
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