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Wasze Eminencje/Ekscelencje,  

 

Polska jest krajem, z którego napłynęło wielu seminarzystów i księży, aby służyć w diecezjach 
Stanów Zjednoczonych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.  Miałem zaszczyt rekrutować 
jednego z tych księży, ojca Stanislawa Czernota na kapelana Marynarki Wojennej Stanów 
Zjednoczonych. Pomimo tego, że ojciec Czernot miał już 55 lat, kiedy został zaprzysiężony i 
mógł służyć tylko do 62-go roku życia, uznał służbę dla personelu Marynarki Wojennej i ich 
rodzin jako wyraz wdzięczności za zaadoptowanie go i przyznanie mu obywatelstwa Stanów 
Zjednoczonych. 

 

Z żalem musze przyznać, że cześć Polaków która wyemigrowała do USA nie zawsze miała 
pozytywne doświadczenia. Jedna z sytuacji dotyczy Ryszarda Biernata. Zanim został 
wyświecony na kapłana Diecezji w Buffalo w Nowym Jorku, Ryszard Biernat został 
przydzielony jako seminarzysta do pracy w okresie lata do lokalnej parafii z księdzem Arthurem 
Smith’em. Gdy pewnej nocy ksiądz Smith wszedł do pokoju Biernata i podjął próby 
homoseksualnego seksu, młody seminarian wyrzucił Smith’a z pokoju i zgłosił te sprawę do 
biskupa pomocniczego Edwarda Grosza.  Ten, zamiast rozpocząć działania dyscyplinarne wobec 

homoseksualnie molestującego księdza Smitha, biskup Grosz obwinił Biernata za to wydarzenie 
twierdząc, że nie zamknął drzwi na klucz. Co więcej, Biskup Grosz zagroził Biernatowi, że jego 
Zielona Karta na stały pobyt w USA zostanie cofnięta, a on będzie deportowany do Polski i 
nigdy nie zostanie wyświecony, jeśli kiedykolwiek to wyjdzie na jaw.  Dopiero po święceniach 
kapłańskich księdza Biernata, który przez wiele lat dotrzymywał tajemnicy, ojciec Smith został 
oskarżony o seksualne wykorzystywanie swojego bratanka. 

 

Wzburzony tym, że jako seminarzysta został zmuszony do ukrywania homoseksualnego 
wykorzystywania przez księdza Smith’a, ksiądz Biernat poinformował media o ukrywaniu przez 
biskupa wielu molestujących seksualnie księży. 
 

Dzielę się z Wami tym wydarzeniem, ponieważ to co przydarzyło się Biernatowi zdarza się 
wielu seminarzystom i księżom w USA. Kiedy były seminarzysta Anthony Gorgia niedawno 
zapoznał się i otrzymał raporty o molestowaniu seksualnym przez ojca Adama Park’a, prorektora 

Uczelni Pontyfikalnej Północnej Ameryki (NAC) w Rzymie, Gorgia, otrzymał taką samą opcję: 
‘Jeśli chcesz być wyświecony musisz zapomnieć o tym co widziałeś; a jeśli ujawnisz to komu 
komukolwiek, nigdy nie zostaniesz księdzem’. Gorgia w przeciwieństwie do Biernata, poczuwał 
wewnętrznie, iż nie może milczeć na temat zagrożeń z jakimi stykają się jego wspołseminarzysci 

i w związku z tym został zmuszony do wystąpienia ze studiów na kapłana dla Archidiecezji w 
Nowym Jorku. Tak więc, szczere powołania jak te Gorgia zostały zatracone, podczas gdy księża 
oskarżeni o molestacje seksualne jak ojciec Park, oraz klerycy kryjacy tego typu zachowania 

takich jak Kardynała Timothy Dolan’a, NAC Rady Gubernatorów i Ks. Peter Harman’a 

pozostają w służbie kościoła. 
 

Jestem bardzo zaniepokojony o bezpieczeństwo kolejnych polskich seminarzystów i księży, 
którzy mieliby wyemigrować do Stanów Zjednoczonych, dopóki biskupi USA nie skorygują 
problemu wykorzystywania seksualnego w seminariach i na parafiach, zamiast ukrywania ich, 

tak jak to robią to tej pory. Należy również rozważyć poważne ryzyko, że wasze diecezje 



mogłyby utracić szczere powołania, tak jak to miało miejsce w Archidiecezji Nowego Jorku, 
jeśli seminarzyści dalej będą narażeni na molestacje seksualne kleru.  
 

Podobnie jak Departament Stanu USA ogłasza oficjalne ostrzeżenia na temat podróżowania do 
krajów podwyższonego ryzyka, ja usilnie Was proszę do wydania ostrzeżenia dotyczącego 
moralnych zagrożeń i niebezpieczeństw jakie obecnie mają miejsce w amerykańskich diecezjach 
i seminariach. 

 

Kilkakrotnie odprawiałem msze i towarzysko spędzałem czas z Prymasem Kardynałem 
Wyszynskim i Ojcem Świętym Janem Pawłem II, i głęboko wierzę, że obaj uznaliby za 
konieczne wystosowanie takiego ostrzeżenia. W czasie kiedy piszę ten list, ksiądz Ryszard 
Biernat został zawieszony w obowiązkach kapłana za przekazanie informacji do prasy o 
ukrywaniu przez Biskupa seksualnego wykorzystywania jego podopiecznych. Obecnie Anthony 

Gorgia przygotowuje cywilną sprawę sadowa po wyczerpaniu wszystkich możliwości na drodze 
kościelnej. 
 

Jestem dumny z posiadania polskich korzeni i wciąż mam kilku polskich kuzynów żyjących w 
Warszawie. Gorąco się modle, aby Bóg Was błogosławił poprzez wstawiennictwo Jana Pawła II 
i pomógł Wam znaleźć inspiracje w życiu kardynała Stefana Wyszyńskiego, który wkrótce 
zostanie błogosławiony. 
 

Szczerze oddany w Chrystusie, 

 
Eugeniusz T. Gomułka 

CAPT, CHC, USN (Ret.) 

 
Eugeniusz Gomułka jest emerytowanym kapitanem / kapelanem Marynarki Wojennej, który pełnił czynną służbę w 
dowództwie piechoty morskiej i marynarki wojennej przez ponad 24 lata. Katolicki ksiądz (monsignor) wyświęcony 
na diecezję Pensylwanii Altoona-Johnstown, Gomułka i Dominikana ks. Thomas Doyle odwołał swoje kościelne 
aprobaty w wyniku ich wsparcia dla ofiar wykorzystywania seksualnego i konfrontacji z przywódcami Kościoła, 
którzy zaniżali i ukrywali wykorzystywanie. 
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