
W odpowiedzi na apel p. Urszuli Furtak, prezesa Akcji Katolickiej w Polsce,  Zarząd 
Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej przesłał oświadczenie, o treści 
poniżej zaproponowanej przez p. Prezes KIAK, na ręce Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abp. 
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Kolejny raz jesteśmy świadkami bezpardonowego ataku przedstawicieli mediów na duchowieństwo
w Polsce.  Tym razem pod pręgierzem pomówień,  bez  uprzedniego prawomocnego wyroku  sądu
kościelnego, czy świeckiego, postawiono Krajowego Asystenta Akcji Katolickiej - biskupa świdnickiego
Marka Mendyka. Po dokonanej przez nasze stowarzyszenie ogólnopolskiej kwerendzie widzimy, że
w  przypadku  biskupa  Mendyka  pomówienie  skutkuje  już  wydaniem  wyroku  na  zasadzie  śmierci
medialnej.  Papież  Franciszek  w  adhortacji  „GAUDETE  ET  EXSULTATE”  wyczulał  nas  przed
przekraczaniem  granic,  tolerowania  obmowy  i  oszczerstwa.  Podkreślił  przy  tym,  że  nawet
 w katolickich  mediach  szacunek  dla  reputacji  innych  osób  nie  jest  ujęty  w  jakiekolwiek  normy
etyczne (115).

Akcja Katolicka Diecezji Wrocławskiej zwraca uwagę na fakt, że w przypadku Krajowego Asystenta
Akcji  Katolickiej  mamy do czynienia z publicznym wydaniem wyroku bez przynależnego każdemu
człowiekowi prawa do obrony.

Jednocześnie informujemy Ekscelencję, że Akcja Katolicka Diecezji Wrocławskiej wspiera inicjatywy 
i działania kościelne służące ochronie małoletnich w zakresie wykorzystywania seksualnego, jednak
nie  godzi  się  na  instrumentalne  wykorzystanie  pomówień  do  wyeliminowania  kolejnych  księży
biskupów, czy duszpasterzy. Prawo do obrony powinno przysługiwać każdemu człowiekowi. Wyroki
wydają  niezawisłe  sądy,  a  nie  kreujący  rzeczywistość  medialną  dziennikarze.  Jednocześnie
informujemy, że w miejscowości Głuszyca, w której rezydentem – jako student był ks. Marek Mendyk
– obecny Biskup Świdnicki, nie funkcjonował szpital dziecięcy oraz zakaźny, co poddaje w wątpliwość
treści  przytoczone  w wywiadzie.  Najbliższy  szpital  dziecięcy  w ówczesnym czasie  znajdował  się  
w  Wałbrzychu  na  terenie  parafii  pw.  Świętych  Aniołów  Stróżów.  Przypomina  to  identyczny  fakt
promowania  na  łamach  NEWSWEEKA  prezesa  fundacji  „Nie  lękajcie  się”  Marka  Lisińskiego  –
kreującego się na ofiarę księdza pedofila, który okazał się oszustem. Lisiński okłamał również Ojca
Świętego Franciszka podczas spotkania w Watykanie sugerując, że jest ofiarą molestowania ze strony
duchownego. W wyniku procesu i zgromadzonych dowodów został skazany prawomocnym wyrokiem
Sądu  Apelacyjnego  w  Łodzi  z  11.10.2021  r.  i  przegrał  proces  z  księdzem,  którego  oskarżył
 o  wykorzystywanie  seksualne.  Tego  faktu  jednak  wspomniane  medium tak  skrupulatnie  już  nie
opisało.

Mając na uwadze powyższe fakty uprzejmie prosimy Ekscelencję o potraktowanie sprawy Asystenta
Akcji Katolickiej w Polsce przez Nuncjaturę Apostolską w sposób priorytetowy.


