
Oświadczenie Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, 
dotyczące ks. Michała M., byłego proboszcza z Tylawy. 

 

W związku z materiałem wyemitowanym przez stację TVN 24 w programie „Czarno na 
Białym” dotyczącym ks. Michała M., byłego proboszcza z parafii Tylawa, Kuria Metropo-
litalna po ponownym przeanalizowaniu sprawy, niniejszym oświadcza, że:  

1. Władze kościelne, po raz pierwszy, zostały poinformowane o sprawie w roku 2001. 
Informację ówczesnemu Metropolicie Przemyskiemu, abp Józefowi Michalikowi 
przekazała żona miejscowego proboszcza greckokatolickiego, która jednak odmówiła 
przekazania szczegółów sprawy. Ksiądz Arcybiskup był gotów, dla potwierdzenia 
wiarygodności oskarżeń, rozpocząć rozmowy z pokrzywdzonymi dziećmi i ich 
rodzicami, na co Rozmówczyni nie wyraziła zgody. Wobec powyższego, już podczas 
pierwszej rozmowy, Ksiądz Arcybiskup zaproponował, aby informację na temat 
ks. Michała M. zgłosić do Prokuratury. 

2. Po powyższej rozmowie, według istniejących wówczas norm i procedur, abp Józef 
Michalik przedstawił sprawę Księdzu M. oraz uruchomił wewnętrzną procedurę 
zbadania przedstawionych zarzutów. Ks. Michałowi M. została jednocześnie cofnięta 
misja kanoniczna do nauczania religii w szkole, a sam Zainteresowany został zachę-
cony do złożenia rezygnacji z funkcji proboszcza. Do Tylawy został wydelegowany 
drugi ksiądz, który jako wikariusz parafii, przejął obowiązki nauczania katechezy 
w szkole. 

3. Całość sprawy została przedstawiona Stolicy Apostolskiej, która w odpowiedzi 
zaleciła, by zintegrować wstępne dochodzenie z potwierdzeniem faktów domniemanego 
przestępstwa (nr 244/02-16 398). 

4. Równocześnie w powyższej sprawie był prowadzony proces cywilny, który w I 
Instancji zakończył się wyrokiem uniewinniającym, a po odwołaniu się do II Instancji, 
w roku 2004 skazano ks. Michała M. na dwa lata w zawieszeniu na 5 lat. Od tej decyzji 
skazany nie odwołał się (jak sam potwierdza w wyemitowanym programie). Należy 
przypomnieć, że ks. Michał M. z funkcji proboszcza został zwolniony już w 2003 roku 
i jednocześnie  zabroniono mu przebywania na terytorium parafii Tylawa. Został mu 
też nałożony zakaz głoszenia słowa Bożego. 

5. Po zakończonym procesie cywilnym Stolica Apostolska, poinformowana o jego 
wynikach, nie poleciła prowadzenia osobnego procesu karnego, natomiast podtrzymała 
wszystkie już zastosowane środki dyscyplinarne podjęte przez abp Józefa Michalika 
względem ks. Michała M., które w tym przypadku, zgodnie z normami Kodeksu Prawa 
Kanonicznego zostały nałożone: odwołanie misji kanonicznej w katechezie, zakaz 
głoszenia Słowa Bożego w parafii Tylawa, zakaz przebywania na terenie parafii 
Tylawa. Kanon 1722 KPK mówi: Celem uniknięcia zgorszenia, ochrony wolności 
świadków i gwarancji wymiaru sprawiedliwości, ordynariusz, po wysłuchaniu 
rzecznika sprawiedliwości i wezwawszy samego oskarżonego, może, w jakimkolwiek 
stadium procesu, oddalić oskarżonego od świętej posługi lub jakiegoś urzędu i zadania 
kościelnego, oraz nakazać lub zakazać pobytu w jakimś miejscu lub terytorium, a nawet 



zabronić publicznego uczestnictwa w Najświętszej Eucharystii; wszystko to, po ustaniu 
przyczyny, należy odwołać, ma to też swój kres, na mocy samego prawa, z ustaniem 
procesu karnego. Powyższe zakazy nie został mu nigdy cofnięte, a ks. Michał M. 
opuścił Archidiecezję Przemyską i zamieszkał poza jej granicami. Od tamtego czasu 
do przemyskiej Kurii nie dotarły żadne skargi na jego postępowanie i zachowanie. 

6. Wobec materiału przedstawionego w programie „Czarno na białym”, z przykrością 
stwierdzamy, że ks. Michał M., mimo iż wypełnił decyzje władz kościelnych, to nie 
wyciągnął odpowiednich wniosków i nie wykazał się roztropnością, zarówno poprzez 
cotygodniowe, publiczne uczestnictwo w modlitwie na antenie Radia Maryja, jak 
i publiczne pokazywanie się w różnych miejscach kultu. Wobec takiej postawy 
ks. Michała M., chcemy przeprosić wszystkich, których jego wystąpienia ponownie 
naraziły na przeżywanie bólu i smutku. 

7. Należy ponadto stwierdzić, że Metropolita Przemyski procedował sprawę według norm 
Kodeksu Prawa Kanonicznego i otrzymanych zaleceń Stolicy Apostolskiej, 
a w tamtym czasie Kościół nie dysponował takimi rozwiązaniami prawnymi jak 
obecnie. 

8. W obecnej sytuacji, kiedy zostały ustanowione wytyczne Stolicy Apostolskiej 
i Konferencji Episkopatu Polski, aktualny Metropolita Przemyski podjął decyzję 
o przedstawieniu  powyższej sprawy Delegatowi Episkopatu ds. Ochrony Dzieci 
i Młodzieży oraz o ponownym zwróceniu się do Stolicy Apostolskiej z prośbą 
o stosowne instrukcje. 

9. Obecnie ks. Michał M. otrzymał całkowity zakaz publicznych wypowiedzi i  wystąpień 
oraz został zobowiązany do podjęcia modlitwy i pokuty. Wyznaczony kurator, będzie 
czuwał nad realizacją nałożonych zakazów. 

 

/-/ ks. Bartosz Rajnowski, 
rzecznik prasowy Kurii Metropolitalnej w Przemyślu 

 

Przemyśl, 24 maja 2019 r. 


