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– Skończyły mi się dobre pomysły, zostały tylko te złe. Proboszcz parafii św. Józefa, ks.
Adam Kwaśniak w rozmowie z „Głosem” przyznaje: – Umieszczenie tych naklejek na
pomnikach mogło zostać źle odebrane. Przeprasza urażonych parafian i zapowiada, że
usunie haniebną korespondencję z grobów.
2,5 roku temu nowy proboszcz postanowił zinwentaryzować dobra kościelne, zrobić porządek – także
na cmentarzu parafialnym. Powstał system informatyczny. Dane z ksiąg parafialnych zostały
zdigitalizowane, sytuacje budzące kontrowersje administrującego nekropolią, wyjaśniane. Ksiądz
Adam Kwaśniak utrzymuje, że gdy zebrał dane, zauważył, że brakuje mu wielu informacji. Na skróty
mówiąc – wiele pomników na niewielkiej nekropolii nie miało „dysponentów” lub językiem bardziej
przyjaznym – opiekunów.
– Nie chodziło mi o opłaty, a jedynie o uporządkowanie spraw, które należą do moich obowiązków –
administratora cmentarza – tłumaczy kapłan.

Proboszcz przekonuje, że przez ostatnie 30 miesięcy, regularnie, podczas każdej mszy świętej, a
także za pomocą mediów społecznościowych próbował dotrzeć do odpowiedzialnych za groby.
Gdy komunikaty w ogłoszeniach parafialnych nie były dość skuteczne, informację z
apelem o kontakt i moim numerem telefonu umieściłem na tabliczce, którą powiesiłem
na furtce, przy wejściu na cmentarz. Bez rezultatu.
ks. Adam Kwaśniak, proboszcz parafii św. Józefa.
Wyjaśnia również fachowo, że prawo do grobu obowiązuje przez 20 lat. Jeśli po upływie terminu
dysponent grobu nie zgłosi się do parafii, proboszcz musi taki grób usunąć. Zwracamy uwagę, że w
polskim prawie takiego obowiązku zwyczajnie nie ma. Kapłan odpowiada – na polskich nekropoliach,
jeśli po dwóch dekadach zarządca cmentarza nie ma kontaktu z osobami opiekującymi się grobem,
ten jest likwidowany. I znów, nie znajdujemy takiej konsekwencji, nawet na lokalnych cmentarzach.
Nasz rozmówca przekonuje jednak, że choć sposób, który wybrał – umieszczenie pokaźnej wielkości
naklejek na pomnikach , może wydawać się kontrowersyjnym, to jednak w jego odczuciu jest jedyną
efektywną metodą uporządkowania zaszłości związanych z organizacją pochówków na cmentarzu na
osiedlu Rawka w Skierniewicach.
– Uznaję, że te naklejki to forma komunikacji z osobami, do których nie byłem w stanie dotrzeć,
wykorzystując inne kanały komunikacji – mówi ksiądz.
Zwracamy uwagę, że być może wspomniane kanały nie są adekwatne, jeśli chodzi o adresatów. Być
może warto przyjąć, że te osoby zwyczajnie nie uczęszczają do kościoła, a z pewnością te żółte
naklejki zakrywające godność ich najbliższych (w języku polskim nazwisko i godność to to samo) nie
wrócą ich na łono kościoła?
Pytamy o skuteczność akcji, którą można uznać za akt wandalizmu. Proboszcz zapewnia, że
kilkanaście osób w ostatnim czasie zgłosiło się do kancelarii parafialnej celem uporządkowania
spraw grobów, nie jest jednak w stanie zapewnić, że to efekt jego działań.
Ile naklejek rozkleił kapłan?
– Muszę przyznać, że nie wiem – odpowiada. – Zamówiłem naklejki w formie taśmy, nie wiem ile
znajduje się w jednym zwoju.
Zastrzega jednocześnie, że tej sytuacji nie powinno się traktować, jako kary za brak skrupulatności,
czy niedochowania staranności w powinności opiekuna grobu. – Muszę przyznać, że zwyczajnie, w
staraniach o uporządkowanie cmentarza, skończyły mi się dobre pomysły i zostały tylko te złe.
Zwracam jednak uwagę, że naklejki umieściłem na pomnikach jako administrator a nie kapłan. Nie
spodziewałem się takiego oburzenia. Nie wziąłem też pod uwagę, że ta akcja będzie oceniana według
tak wysokich standardów – mówi w rozmowie z „Głosem” proboszcz.
Co dalej?
Podpowiadamy – co prędzej usunąć naklejki. Proboszcz odpowiada: – Złym pomysłem jest zrobić to w
tajemnicy, uznać, że sytuacja nie miała miejsca. Chcę przeprosić i wyjaśnić – zapewnia.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Krypta grobowa dla księży powstaje na Rawce.
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