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Kuria Metropolitalna Wrocławska, po wcześniej uzyskanej informacji o zaistniałym fakcie,
podaje do wiadomości, że dnia 16 czerwca 1999 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu na wniosek
Kazimierza Domańskiego z Oławy zarejestrował 'Stowarzyszenie Ducha Świętego' w Oławie,
którego prezesem został uprzednio wybrany Kazimierz Domański a wiceprezesem jego żona
Bronisława Domańska. Zarejestrowane stowarzyszenie nie ma aprobaty kompetentnej
Władzy Kościelnej, tj. Biskupa Archidiecezji Wrocławskiej, ponieważ nie spełnia warunków
wymaganych przez prawo kanoniczne i dlatego nie może być uznane za katolickie.
Powstanie tego stowarzyszenia jest kolejnym etapem w trwającej już od 1985 r. sprawy
rzekomych objawień Matki Bożej w Oławie. Od tego czasu stanowisko Kościoła w tej kwestii
nie uległo zmianie. Wszystkich wiernych katolików obowiązuje zatem nadal oświadczenie
Konferencji Episkopatu Polski z 17 stycznia 1986 r., w którym Biskupi zwrócili się do
duchowieństwa i wiernych, aby zaprzestali gromadzenia się w Oławie i przez to nie dawali
poparcia tym rzekomym objawieniom, ponieważ nie mają one nic wspólnego z
nadprzyrodzonością; według oceny Kościoła Katolickiego są fałszywe, wprowadzają w błąd
opinię publiczną, godzą w zasady wiary i są wykorzystywane przeciwko Kościołowi
katolickiemu. Ponadto, cała działalność Kazimierza Domańskiego jest prowadzona z uporem
i samowolnie, bez łączności z władzami Kościoła Rzymskokatolickiego, mimo wielokrotnych
upomnień i przestróg oraz zakazów wydawanych przez Władze Kościelne Archidiecezji
Wrocławskiej.
W związku z zarejestrowaniem powyższego stowarzyszenia Metropolitalna Kuria
Wrocławska informuje duchowieństwo i wiernych, że zgodnie z nauką Kościoła katolickiego
wyrażoną w Prawie kanonicznym w kanonie 1374, każdy - 'Kto zapisuje się do
stowarzyszenia działającego w jakikolwiek sposób przeciw Kościołowi, powinien być
ukarany sprawiedliwą karą; kto zaś popiera tego rodzaju stowarzyszenie lub nim kieruje,
powinien być ukarany interdyktem'.
Stosownie do brzmienia tegoż kanonu za zapisującego się do stowarzyszenia uznaje się tego,
kto świadomie i dobrowolnie zgłasza swoją przynależność do niego w charakterze członka,
niezależnie czy przyjęcie dokonuje się przy zachowaniu formalności czy bez nich. Natomiast
stowarzyszenie popiera ten, kto przyczynia się do jego rozwoju, tzn. propaguje je, werbuje
członków, wspomaga materialnie, albo aktywnie uczestniczy w jego spotkaniach, w
realizowaniu jego programów itp.
Prawo Kościoła Katolickiego poucza, kara zwana interdyktem, którą powinien być ukarany

ten, kto popiera tego rodzaju stowarzyszenia lub nimi kieruje, zabrania:
udziału w sprawowaniu Ofiary eucharystycznej i wszelkich innych obrzędów religijnych
sprawowania sakramentów (chrzest, Eucharystia, pokuta, małżeństwo) i sakramentaliów
(pogrzeb katolicki, poświęcenia przedmiotów religijnych)
przyjmowania sakramentów (chrzest, Eucharystia, pokuta, małżeństwo)

ponadto, ukarany powinien być usunięty od udziału w czynności liturgicznej albo czynność
liturgiczna powinna być przerwana (por. kan. 1332 KPK).
Oznacza to, że w wypadku sprawowania sakramentów świętych, uczestnictwa w nich lub
przyjmowanie ich przez znajdujących się w karze interdyktu jest świętokradztwem. A zatem;
kapłani sprawujący sakramenty święte w ramach 'Stowarzyszenia Ducha Świętego' w Oławie,
a także w miejscu rzekomych objawień w Oławie czynią to świętokradzko i niegodziwie,
podpadając jednocześnie pod stosowne kary. Wierni świeccy natomiast uczestnicząc i
przyjmując te sakramenty w podanych okolicznościach czynią to również niegodziwie i
świętokradzko oraz ściągają na siebie karę interdyktu, czyli nie mogą w swoich parafiach
otrzymać rozgrzeszenia, godziwie przystępować do Komunii św, być rodzicem chrzestnym
lub świadkiem bierzmowania, otrzymać pogrzebu katolickiego.
Każdy wierny, który ściągnął na siebie taką karę, może zostać od niej uwolniony tylko przez
Biskupa diecezjalnego lub przez wyznaczonego przez niego kapłana.
Niniejszym komunikatem Kuria Metropolitalna we Wrocławiu informuje i przestrzega
wszystkich wiernych Kościoła rzymskokatolickiego o konsekwencjach przynależności do sekt
i stowarzyszeń religijnych nie zatwierdzonych przez Kościół Katolicki. Przynależność ta
grozi popadnięciem w ciężkie kary kościelne. Wszystkich Kuria Arcybiskupia Wrocławska
upomina, by w czas wycofali się z fałszywej drogi, niezgodnej z prawem kanonicznym i
zasadami wiary Kościoła Katolickiego.

