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Apostaci w Polsce: Zawsze (nie)wierni
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Okazuje się, że Kościół
katolicki jest najmocniejszą
polską marką. / Fot. PAP
więcej na ten temat:

czytaj też: Abp
Kowalczyk prymasem
Polski od 26 czerwca
Z Kościoła katolickiego w Polsce można odejść, ale nie można się wypisać. Mimo, że unijne prawo
nakazuje inaczej.
Apostaci - czyli osoby, które formalnie odrzuciły chrześcijaństwo – coraz głośniej domagają się, by ich dane
osobowe zostały usunięte z prowadzonych przez parafie ksiąg (na których strony trafiają wraz z chrztem).
Roszczenia mają dwa zasadnicze powody. – Po pierwsze chodzi o symboliczne podkreślenie, że życie
Kościoła jest nam obce.
Dane zostają na wieczność
Po drugie, nie chcemy, by księża posługiwali się naszymi danymi sporządzając statystyki. A potem domagali
się wpływu na życie polityczne i społeczne kraju twierdząc, że Kościół katolicki reprezentuje niemal
wszystkich Polaków – mówi Paweł Gliński z portalu apostazja.pl, jeden z organizatorów zjazdu apostatów
mającego się odbyć w czerwcu w Warszawie.
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Kościół katolicki jedynie odnotowuje akt wystąpienia, ale nie wykreśla danych osobowych z ksiąg
parafialnych. Co więcej, w informacjach przekazywanych do roczników statystycznych liczbę członków
wspólnoty podaje z adnotacją, że chodzi o osoby ochrzczone. Czyli m.in. apostatów, których – wedle
szacunków samych zainteresowanych – jest w naszym kraju już pół miliona.
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Mimo zgłaszanych zastrzeżeń Kościół wykreślać danych nie zamierza. – Akt chrztu nie może zostać zatarty.
W księgach odnotowujemy, że apostata jest wyłączony ze wspólnoty, ale zatrzymujemy wpis. Także po to,
by uniknąć późniejszych komplikacji np. gdy taka osoba zostanie poproszona o bycie świadkiem ślubu,
chrzestnym, czy gdy rodzina poprosi o katolicki pogrzeb – podkreśla ks. Bogdan Bertołd, proboszcz parafii
w warszawskiej Archikatedrze Świętego Jana Chrzciciela.
GIODO nie ma nic przeciwko
Do tego dochodzą kwestie techniczne. Ksiądz Józef Kloch, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski,
podkreśla, że księgi parafialne są własnością Kościoła, a nie osób, których dane w nich zapisano. – Od IPN
nikt nie wymaga kasowania danych, nawet jeśli poświadczają nieprawdę – mówi Kloch.
Problemów nie widzi także Główny Inspektor Danych Osobowych. - W Polsce administrator może
pozostawić w zbiorze imię i nazwisko osoby mimo że ta żądała, by zaprzestać ich przetwarzania – informuje
Małgorzata Kałużyńska-Jasak, rzecznik GIODO. Co więcej, w myśl wydanej w 2008 r. instrukcji zasady
archiwizowania danych kościelnych nie wynikają z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, ale z
prawa kanonicznego.
Jednak zdaniem prawników ze stanowiskiem GIODO trudno się zgodzić. – Gromadzone przez Kościół dane
dotyczą wyznania, czyli spraw wrażliwych. Ich przetwarzanie jest możliwe jedynie za zgodą
zainteresowanych. Więc w przypadku apostatów Kościół nie ma do tego prawa – mówi dr Arwid Mednis,
specjalista w zakresie ochrony danych osobowych z kancelarii Wierzbowski Eversheds.
T agi: kościół » Watykan » ateizm » Episkopat » Apostazja
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Opublikowanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu
Kiedy opłata religijna ?
WYŚLIJ
Trzeba tak jak na zachodzie domagać się wprowadzenie opłaty religijnej od pensji . Wtedy
będzie jasność, kto finansuje KK. Teraz to my wszyscy nawet Ci apostaci finansuja KK. Kk przeciwna jest
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opłacie, bo jest tak najwygodniej. Przyssali się do budżetu i kradną ile wlezie a słabe państwo (urzędnicy) na
to pozwalają
Marzena 24.05.2010, 12:52
Odpowiedz
Serwery w KK
Od roku instalujemy mocne serwery w parafiach katolickich. Rozbudowywane są tez łącza internetowe.
Każda organizacja musie mieć dane i szybka komunikacje. Rozumie tez to juz to KK więc robi spore
inwestycje w IT
Piotr W 24.05.2010, 08:10
Odpowiedz
Apostaci w Polsce
Jestem wlasnie w takiej sytuacji. Urodzilam sie w katolicyzmie i jestem ochrzczona. Juz w wieku 13-tu lat
spotkalam sie z ksiedzem bez powolania. Wystraszyl mnie podczas spowiedzi i juz wiecej do niej nie
przystapilam. Za zycia Jana Pawla II mialam zamiar wrocic do Kosciola. Ale po ostatnich wystapieniach
polskich biskupow - ciemnych, pelnych nienawisci i pogardy dla ludzi a wiec i Boga (jestesmy stworzeni na
Jego podobienstwo?) polski kosciol przestal mnie interesowac. Byc moze wybiore protestanstym (zreszta
kosciol w Polsce jest juz tak upolityczniony, ze chyba juz trudno nazwac go powszechnym katolikos), ktory
obecnie jest bardziej ludzki i kocha zycie.
Stelka 23.05.2010, 22:00
Odpowiedz
Polska de facto jest krajem wyznaniowym i to kler trzyma władzę.
Zapis konstytucyjny o rozdziale tronu od ołtarza to fikcja. Zamieniliśmy "jedynych i słusznych" czerwonych na
"jedynych i słusznych" czarnych, więc mamy co chcieliśmy. Polacy lubią okupanta mieć i pana, któremu mogą
służyć. Niewolnicza natura. Do strzyżenia ustawiać się pokorne baranki! beee Z kaski wyskakiwać. Policzki
nastawiać do trzaskania!
kris 23.05.2010, 16:43
Odpowiedz
apostazja
ja nie utożsamiam się z KK,ale z Kościołem Zielonoświątkowym.I chcę być tylko w jego wykazie.A jestem
w wykazie KK.W Kościele Zielonoświątkowym przyjęłam chrzest,i w moim myśleniu tylko on/ten chrzest/
jest prawdziwy.To kłamstwo,że jestem katoliczką.
oni 23.05.2010, 16:14
Odpowiedz
Moja droga do apostezy
http://blurppp.com/blog/?p=957
blurppp 23.05.2010, 15:53
Odpowiedz
Nie wiecie co czynicie
Nie wiecie co czynicie. Jesli wystepujecie oficjalnie z koscila katolickiego, to nie wyrzekajcie sie wiary
swoich ojcow. Mozna sie z obecna polityka Koscila Katolickiego, ktory przezywa kryzys, nie zgadzac, ale
nie podcinajcie swoich korzeni bo wyschniecie jak roslina na pustyni. Skorzystaja na tym tylko bolszewicy ze
wschodu i bolszewicy wewnetrzni wyznawcy MELS-a (Marx/Engels/Lenin/Stalin), ktorych jest bardzo duzo
w bylym panstwie pruskim, o wiele wiecej we wspolczesnej Polsce i jeszcze wiecej w krajach wplywu
Moskwy, albo skorzystaja na tym w Europie coraz silniejsi muzulmanie pochodzy z rdzennych krajow
muzulmanskich, albo ci, ktorzy pochodzac z Europy coraz czesciej sie z nimi utozsamiaja. Tak czyniac
Amerykanie, Anglicy, Francuzi, Niemcy, Polacy etc. traca swoja tozsamosc i ojczyzne. Bardzo chcialbym
wiedziec , czy ktos w Polsce mysli jak ja, jesli tak, chcialbym Go poznac.
Jan-Opus Dei /(Niemcy) 23.05.2010, 15:10
Odpowiedz
Społeczeństwo
Powódź 2010: Płock broni się przed wodą, poziom
Wisły stabilny
Prawnik Newsweeka Radzi: Odszkodowania dla
poszkodowanych przez powódź
Dzień M atki. Jak to robią za granicą
Rosja dostarczy Polsce pompy, łodzie i mobilne
elektrownie
Projekt pełen brzoskwiń
EFSA sprawdzi, ile witaminy D jest w margarynie
Woda powoli opada, ale sytuacja wciąż trudna
Strażacy-ochotnicy pomagają powodzianom i dlatego
mogą stracić pracę
Kto zablokował budowę wałów w stolicy?
Ewakuacja w Płocku. Domy opuszczają mieszkańcy
dzielnicy Borowiczki
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» Domy na sprzedaż, na wynajem
» Działki na sprzedaż
» Stancje, pokoje do wynajęcia
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» T anie OC i AC? Już nie.
» Ubezpieczenia samochodowe: Na co uważać?
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Wiadomości
Powódź 2010: Płock broni się przed wodą, poziom
Wisły stabilny
KIG: Jak zarabiać to tylko w stolicy
Klimatolog: Ta powódź przyszła za wcześnie
PKP Intercity kasuje połączenia
PZU: W ciągu dziesięciu dni zgłoszono blisko 35 tys.
szkód powodziowych
Janusz Korwin-M ikke liczy na rozpad UE
Prawnik Newsweeka Radzi: Odszkodowania dla
poszkodowanych przez powódź
Powódź 2010: Fala kulminacyjna koło Grudziądza, na
południu spokojnie
Pociągi InterRegio wracają 1 czerwca
Sosnowski vs Kliczko: Dragon ćwiczy w samotności

SONDA
Polskę nawiedziła największa od lat powódź. Czy rząd i premier skutecznie walczą z żywiołem?
Tak, robi tyle, ile może, rozmiary kataklizmu są wielkie
Nie, dla rządu ważniejszy jest PR niż realna pomoc
Powódź to nie wina rządu. Żaden rząd by sobie z nią nie poradził
GŁOSUJ
NEWSWEEK.PL POLECA:
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Praca Programista Java

Portal dla nowocze snych kobie t - oFeminin.pl:
» Wirtualny stylista
» Fryzury ślubne
» Horoskop dzienny

» Kamasutra - pozycje miłosne
» Szpinak przepisy
» Modne fryzury

Juwe nalia – informacje o święcie stude ntów na Students.pl:

»
»
»
»

Juwenalia Kraków
Juwenalia Warszawa
Juwenalia Łódź
Juwenalia Lublin

» Juwenalia T oruń
» Juwenalia Bydgoszcz
» Juwenalia Wrocław
» Juwenalia Poznań
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