KOMUNIKAT BISKUPA GLIWICKIEGO W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ W
PARAFII MIASTECZKO ŚLĄSKIE
1) Dnia 02 września br. odbyło się w Kurii Diecezjalnej w Gliwicach kolejne posiedzenie
Rady Konsultorów, w czasie którego ponownie omówiono zaistniałą sytuację
duszpasterską w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Miasteczku Śląskim,
wskutek której pogłębia się rozbicie parafii i cierpi dobre imię tejże miejscowości.
Konsultorzy po naradzie stwierdzili:
a) Ks. Grzegorz Dewor swoją postawą, pomimo wielu upomnień, uporczywie nie
podporządkowuje się decyzji Biskupa Gliwickiego,
b) Ks. Grzegorz Dewor swoją postawą poważnie utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia
normalne funkcjonowanie parafii, w szczególności zaś niemożliwym czyni dostęp do
parafialnych ksiąg metrykalnych, które zawierają dane osobowe,
c) Ks. Grzegorz Dewor kilkakrotnie deklarował gotowość opuszczenia plebanii, którą
zajmuje bezprawnie, lecz nie uczynił nic co umożliwiłoby zamieszkanie tam nowym
duszpasterzom, przez co utracił swoją wiarygodność,
d) odpowiedzialność za ten stan rzeczy ciąży nie tylko na ks. Grzegorzu Deworze, ale
i na osobach, które go czynnie popierają. Sposób postępowania tych osób
uniemożliwia prawnym duszpasterzom i wiernym, dostęp do urzędu parafialnego
i domu katechetycznego. Osoby te utrudniają również sprawowanie kultu Bożego
i wywierają presję psychiczną na pobożnych wiernych, chcących w spokoju sumienia
korzystać z posługi duszpasterskiej,
e) ponieważ stan ten trwa już ponad trzy miesiące, uznano za konieczne podjęcie
dodatkowych środków kanonicznych oraz cywilno-prawnych mających doprowadzić
do normalnego funkcjonowania parafii.
2) W związku z powyższym, po zasięgnięciu opinii Rady Konsultorów:
a) na ks. Grzegorza Dewora nakładam dodatkową karę (po myśli kann. 1375
i 1336 § 1 KPK), celem dokonania ekspiacji (wynagrodzenia Bogu i ludziom) za
powstałe zgorszenie i rozbicie jedności parafii,
b) osobom, które utrudniają swobodne wykonywanie decyzji Biskupa oraz blokują urząd
parafialny, na mocy kan. 1375 i 1339 § 1 KPK, udzielam kanonicznego upomnienia.
Dalsze trwanie w uporze, może spowodować nałożenie innych kar kościelnych,
c) postanawiam także wkroczyć na drogę cywilno-prawną.
3) W trosce o zbawienie dusz wyjaśniam, że zewnętrzne naruszenie porządku, rozbijanie
jedności Kościoła i nieposłuszeństwo przełożonym kościelnym, jest zerwaniem wspólnoty
z Bogiem, a to pociąga za sobą sankcję moralną w postaci grzechu ciężkiego. Wszystkim,
którym zależy na swoim zbawieniu i dobru Kościoła, daję pod rozwagę słowa
św. Ignacego Antiocheńskiego z listu do Magnezjan: „Podobnie więc jak Pan bez Ojca,
z którym stanowi jedno, nie czynił niczego ani sam, ani przez Apostołów tak i wy niczego
nie czyńcie bez biskupów i prezbiterów. Nie starajcie się, aby uchodziło za dobre to, co
czynicie osobno, ale wszystko czyńcie we wspólnocie: jedna modlitwa, jedno błaganie,
jeden duch, jedna nadzieja w miłości i w szczerej radości, tak jak jeden jest Jezus
Chrystus, który jest ponad wszystkim. Jednoczcie się wszyscy, jak w jednej świątyni Boga,
jakby wokół tego samego ołtarza, tego samego Jezusa Chrystusa, który od jednego Ojca
pochodzi, który był u Ojca i do Niego powrócił.”

Powyższy komunikat należy odczytać w niedzielę 04 września na wszystkich Mszach św. – w ramach
ogłoszeń parafialnych w parafiach dekanatu: Tarnowskie Góry, Stare Tarnowice, Żyglin, w pozostałych
parafiach
wg. uznania proboszcza danej parafii.

Gliwice, dnia 03 września 2005 r.
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