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Bóg, świat, człowiek, katolik i jego kościół III
Z prasy Skandynavii

Wojtyła -błogosławi- pedoﬁla Pastora Marciala Maciela

Pastor Marcial Maciel
W Meksyku Maciel, twórca Legionu Chrystusa, został ukarany w 2006 roku
przez Vatykan
za dokonanie gwałtów na chłopcach oraz młodych mężczyznach dokonanych
na przestrzeni 30 lat.
Zakon usiłował twierdzić, że przypadek Maciela był izolowanym wydarzeniem.
Jednak w tym czasie nadeszły oskarżenia o gwałtach na dzieciach przeciwko
innym członkom tego zakonu. Marciel czeka obecnie na proces cywilny !
................................................................................................

4450 präster anklagade för sexuella övergrepp
2004 anklagades 4450 präster för sexuella övergrepp som begåtts på barn
mellan
1950 och 2002, i en undersökning över hela USA. Undersökningen av

kyrkoböckerna
hade sammanställts av John Jay College of Criminal Justice för U.S. Conference
of Catholic Bishops. Ordförande av U.S. Conference of Catholic Bishops,
biskopen Wilton D. Gregory (på bild), kallade rapporterna för:
”en väldigt tillnyktrande och viktig milstolpe”.
...
4450 oskarżono o gwałty seksualne
W 2004 roku 4450 księży oskarżono o gwałty na dzieciach w latach 1950 i
2002
Badania przeprowadzono na terenie całych USA
przez: John Jay College of Criminal Justice för U.S. Conference of Catholic
Bishops.
Biskup Wilton D. Gregory nazwał raport
“Otrzeźwiającym krokiem milowym”
.........................................................................................
Bostons präster i sexövergreppskris
Enligt Richard Sipe, den före detta prästen och psykologen porträtterad i ﬁlmen Spotlight,
“agerar 6 % av alla präster ut sexuellt med barn.” Det innebar nästan 90 präster i Boston.
Den centrala ﬁguren i krisen, prästen John Geoghan,
begick övergrepp på ungefär 130 individer, de ﬂesta var skolpojkar, från 1962 till 1995.
Trots anklagelserna förﬂyttades Geoghan och beordrades uppsöka behandling, men han avskedades inte.
Kardinalen Bernard Law (på bild), som “rutinmässigt hade förﬂyttat anklagade präster till andra församlingar
utan att bestraﬀa dem,” gav senare “åklagaren namnen på över 80 aktiva och före detta präster anklagade
för övergrepp under de senaste fyrtio åren.”
...
Ksieża w Boston zamieszani w gwałty na dzieciach.
Według Richarda Sipe, byłego księdza i psychologa
przedstawionego w ﬁlmie -Spotlight- popełnia 6 %
księży gwałty na dzieciach.
To oznacza c:a 90 księży w Bostonie.
Centralną ﬁgurą w tych przestępstwach jest ksiądz
John Geoghan który dokonał tych czynów na
c:a 130-stu szkolnych chłopcach w latach 1962-1995
Mimo oskarżeń Geoghan nie został zwolniony
tylko przenoszony do innych pfaraﬁi.
Kardynał Bernard Law rutynowo przenosił oskarżonych
księży do innych zgromadzeń nie karając ich.
Jednak w czasie dochodzeń prokuratora podał
nazwiska ponad 80-ciu byłych oraz aktualnych księży oskarżonych
o gwałty na dzieciach w czasie ostatnich 40-stu lat.
................................................................................................................
Chilensk sexövergreppsskandal och mörkläggning

Påve Francis accepterade nyligen tre chilenska biskopars uppsägningar,
inklusive biskop Juan Barros (på bild), efter en massiv skandal med

sexövergrepp och försök till mörkläggning. Påvens tillkännagivande kom efter
alla 34 av Chiles biskopar erbjudit sig att säga upp sig över skandalen. Barros
själv har blivit anklagad för att ha bevittnat och ignorerat missbruket, men
förnekar anklagelserna. En 2300-sidor lång rapport “avslöjade bevis på att
den katolska hierarkin i Chile systematiskt mörklägger och bagatelliserar
övergrepp, förstör bevis på sexuella brott, misskrediterar oﬀren och uppvisar
’grav försumlighet’ genom att inte skydda barnen från pedoﬁlpräster”.
...
Papież Franciszek zakceptował zwolnienie trzech
biskupów, włącznie z biskupem Juan Barros po masowym skandalu oraz
próbach zaciemiania gwałtów dokonanych przez księży.
Decyzja Papieża została ogłoszona po tym jak
34 biskupów wyraziło chęc ustąpienia ze swoich stanowisk jako reakcje za
ujawnione skandale.
Raport skladający się z 2300 stron ujawnił,
że ta katolicka hierarchia w Chile systematycznie
zaciemniała i bagatelizowała dowody na przestępstwa
seksualne popełniane przez księży.
Nikt nie dbał o to aby chronić dzieci przed pedoﬁlami
......................................................................................
Medlemsbedrägeri
2016 ﬁck norska katolska kyrkan en miljoner norska kronor i böter för att ha överdrivit sitt medlemsantal för att
erhålla extra regeringsstöd. Oslos biskopsstift anklagades för att via telefonboken ha letat efter “invandrare med
namn som antyder att de kom från katolska länder och lägga till dem till kyrkans medlemslista,” mellan 2011 och
2014.
...
Oszustwa członkowskie
W 2016 roku kościół katolicki w Norwgii został skazany
na sume jednego miliona koron norweskich za
podanie fałszywej listy członków kościoła.
Biskupstwo w Oslo podało władzom listę członków
którzy nie mieli nic do czynienia z tym kościołem
w celu wyłudzenia od władz wyższych dotacji.
Wyszukując w książce telefonicznej nazwiska
obcokrajowców w których kościół katolicki był aktywny
umieszczali te nazwiska na liście swoich członków
w latach 2011-2014.
.................................................................................................................................................

Påtvingade adoptioner (foto)
Under 1950-talet tog katolska nunnor uppskattningsvis 60 000 bäbisar från sina ogifta irländska mödrar och såldes
till rika amerikanska familjer. Kvinnorna hölls i ”Mor och bäbis hem” under rapporterade inhumana förhållanden,
där de endast ﬁck se sina barn en timme per dag, och de ﬁck heller aldrig någon information om vart deras barn
tagits. Filmen Philomena berättar den sanna historien om Philomena Lee (på bild) och hennes “uppdrag att hitta
sonen som katolska kyrkan tagit från henne.”

...
Wymuszone adaptacje (foto)
W latach 1950-tych zakonnice w Irlandii odebrały
niezamężnym matkom około 60 000 noworodków
i sprzedały je amerykańskim rodzinom.
Kobiety były trzymane w domach “matki i dziecka”
w nieludzkich warunkach gdzie matki mogły mieć przy sobie
swoje niemowlęta tylko jedną godzinę dziennie
Matki nigdy nie otrzymały informacji gdzie i do kogo ich dzieci
zostały sprzedane.
O tych wydarzeniach powstał ﬁlm -Filomenaktóry opowiada o tym jak -Filomena Lee- poszukuje
swojego syna do dnia dzisiejszego.
Po sprzedaniu dzieci zakonnice zacierały wszelkie ślady
aby ukryć fakty o tych potwornych przestępstwach.
......................................................................................

Filomena Lee która jeszcze szuka swojego syna
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