
Co dalej z
Kościołem?

 

próba wskazania źródeł i
powodów spadku

autorytetu oraz liczby
praktykujących.
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Administrator Forum zChrystusem.pl
Ewangelizator amator,
 sympatyk apologetów



Koniec socjalizmu w 1989 roku
stał się początkiem nowej epoki

Do końca socjalizmu w Polsce było dobrze i z
autorytetem i były pełne kościoły.

Później zaczął się spadek i trwa do dziś. Statystyki
uczęszczających w niedzielę do kościoła, czy tych na

lekcje religii w szkołach średnich, mówią o
postępującym odchodzeniu młodzieży z Kościoła.
Najbardziej jest to widoczne jednak w środowisku

akademickim, środowiskach kultury i tzw. elit.



Ludzie Kościoła Katolickiego to 
 elita intelektualna

gromadząca w swoich szeregach ludzi
zdolnych, wybitnych, twórczych,

 teraz wraz ze spadkiem prestiżu i liczby
powołań, idzie obniżenie poziomu

absolwentów opuszczających
 seminaria duchowne.

 

 



Jednym z objawów tego jest
popularność anty szczepionkowców

covidowych i to w wielu środowiskach:
 

charyzmatycznych
 przykład to ks Daniel 

 charyzmatyk z Pustelni w Czatachowej
https://youtu.be/PR5YcZN4X_0?t=380

 

https://youtu.be/PR5YcZN4X_0?t=380


Badacz i znawca tego środowiska 
najprężniejszego we współczesnym polskim Kościele, 

ks. prof. Andrzej Kobyliński tak się wypowiedział:
„Niestety, muszę to powiedzieć z dużym bólem: w Polsce bardzo silny

nurt antyszczepionkowy, kwestionujący pandemię koronawirusa,
zadomowił się bardzo głęboko w Kościele katolickim. Zdecydowanymi
wrogami szczepień przeciw COVID-19 są zabobonne i magiczne kręgi

polskiego katolicyzmu, które urosły w siłę na przestrzeni ostatnich
kilkunastu lat”



Z  „kręgów Maryjnych” bardzo wpływowy i popularny ks. Dominik
Chmielewski
tradycjonalistów skupionych wokół odprawianych „Mszy
Trydenckich”

Wszytko to pomimo wyważonego i racjonalnego stanowiska Zespołu
Ekspertów ds. Bioetycznych KEP dotyczące szczepionek.

Antyszczepionkowcy



Inny objaw to
częste egzorcyzmowanie, popularność wody i soli
egzorcyzmowanej, demonizacja życia codziennego

Kolejny to częste uzdrawiane w sposób cudowny, upadki w duchu,
mówienie językami, prorokowanie o przyszłości – w spotkaniu z

współczesnym zeświecczonym, naukowym i racjonalnym coraz bardziej
światem stają się nie akceptowalne szczególnie dla młodych, czy lepiej

wykształconych.



Kolejne powody spadu autorytetu Kościoła
Katolickiego są natury fundamentalnej, gdyż

powodują odebranie najważniejszych cech, bez
których nie można nauczać

 - wiarygodności i autorytetu 
a są to:

NIEROZLICZENIE WSPÓŁPRACY Z SB

czyli brak woli samoczyszczenia i
utrudnianie tego tym, którzy do
tego dążyli.

NIEROZLICZENIE Z
PEDOFILII,
SYSTEMOWY
PROBLEM PEDOFILII.



Każdy, kto wgłębił się w temat, przepraszam może nie każdy,
powiem o sobie – mi zrobiło się wstyd za ludzi mojego Kościoła i

to nie tylko tych z przeszłości, ale i współczesnych. 
Zły  przykład w tym temacie dali najważniejsi w naszym Kościele 

kard Petz, kard Gulbinowicz, abp Głódź,
 biskup Regmunt, biskup Edward Janiak,

 biskup Stanisław Napierała, 
biskup Tadeusz Rakoczy, 

zbyt długa to lista, by nie zgorszyć wielu, nawet twardych
obrońców Kościoła



przytoczę jednego z nich
„Tak się składa, że powodem, dla którego straciłem wiarę w to,

że Kościół jest zdolny do samooczyszczenia, nie jest wcale
przerażenie lobby gejowskim w Kościele, ale uważna obserwacja

życia Kościoła.
 Otóż takie samooczyszczenie nie udało się w Kościele nigdzie.
Nigdzie, bez zaangażowania mediów świeckich, często wrogich
Kościołowi, bez procesów i gigantycznych odszkodowań, bez

przeszukiwania kurii i traktowania biskupów tak jak innych
uczestników życia społecznego, nic się nie zmieniło.

 W Polsce jest tak samo. „



przytoczę jednego z nich - cd
„Lawendowe układy były jednym z powodów, dla których te

sprawy ukrywano, o czym pisał także Martel w „Sodomie”, ale
dalece nie jedynym, a robienie z homoseksualnych księży

jedynego kozła ofiarnego w tej sprawie jest zwyczajnie
nieuczciwe, bo tak się składa, że równie istotną rolę w tworzeniu

układu odgrywa 
gigantyczny klerykalizm i świeckich i duchownych, 

korporacyjna solidarność, brak zrozumienia ofiar i ich

lekceważenie, brak empatii, 

brak świadomości ran, jakie zadaje molestowanie. „
Tomasz Terlikowski 

https://www.facebook.com/103494511550993/posts/d41d8cd9/160815459152231/

https://www.facebook.com/103494511550993/posts/d41d8cd9/160815459152231/


głęboka fragmentaryzacja
chrześcijaństwa

 

Innym moim zdaniem fundamentalnym powodem upadku wpływu i
znaczenia chrześcijaństwa a więc i naszego katolicyzmu jest głęboka

fragmentaryzacja chrześcijaństwa – 50000 kościołów, denominacji, sekt a
do tego często zwalczających się, okładających anatemą, rzucających
wzajemnie na siebie oskarżenia, odsądzających siebie od czci i wiary –

dalekie to wszystko od Jezusowego i biblijnego braterstwa, miłości
bliźniego, czy darów Ducha Świętego w które powinniśmy obfitować by być

wiarygodnymi światkami Jezusa dla świata.



Wykorzystaj to
miejsce na
podpis zdjęcia.

tradycjonaliści kontra charyzmatycy
tradycjonaliści kontra progresywni, liberalni
Maryjni katolicy, opierający swoją wiarę w

dużej mierze nie na Objawieniu, a na
objawieniach nie zawsze zbadanych, czy

zatwierdzonych
prawicowo-narodowi kontra lewicowo-

europejscy

Walka wewnętrzna w Polskim KK



Zwykły, niedzielny, taki z
centrum katolik jest

zgorszony,
zdezorientowany i
zagubiony różnym

nauczaniem i głoszeniem,
wzajemnym ostrym

zwalczaniem i wytykaniem
sobie błędów i odstępstw



obecna jeszcze w Polsce
i nie przystająca do

współczesnych realiów i
stylu obowiązujących w

społeczeństwie.
 

Monarchiczna i feudalna struktura



Brak oferty duchowej lub
szczątkowa dla

zsekularyzowanego
społeczeństwa, brak

przestrzeni do spotkania z
bezobjawowym katolikiem,

czy niewierzącym
 
 

Brak oferty duchowej



Ale mamy dobre przykłady:

prowadzone ewangelizacje typu Przystanek
Jezus, Przystań z Jezusem itp. – głównie
przez charyzmatyków
medytacje chrześcijańskie u dominikanów,
lub ośrodkach diecezjalnych
prowadzone przez psychologów i
psychoterapeutów związanych z Kościołem
warsztaty, kursy, spotkania, szkolenia,
rekolekcje itp.



przyszły Kościół to będzie
Kościół z wyboru!

Ogromna większość
współczesnych
socjologów mówi, że
współczesny/przyszły
Kościół to będzie Kościół z
wyboru a nie dziedziczony
po rodzicach – jak bywało
dotychczas!



Dlatego musimy wypracować
wszechstronną, dobrą, wiarygodną i
atrakcyjną ofertę, która będzie mogła
wygrać konkurencje na współczesnym
wolnym rynku idei. Potrzeba do tego
wiarygodnych i charyzmatycznych
ludzi Kościoła i niekoniecznie w
sutannach, czy habitach, tylko np.
takich jak tu zebrani ...



I by nie było, że to moja nieważna opinia więc przywołam 
abp. Fultona Sheena:

"Na kogo można liczyć w walce o ratunek dla naszego Kościoła? Nie
na naszych biskupów, naszych kapłanów ani członków zakonów. To
wasze zadanie, ludu wiernego! Pan Bóg dał wam rozum, oczy i uszy,
abyście uratowali Kościół. Wasza misja to pilnować, aby wasi kapłani

zachowywali się jak kapłani, biskupi jak biskupi, a zakonnicy jak
zakonnicy!"



Produkt mamy
najlepszy z możliwych!:

Bóg-człowiek Jezus Chrystus nasz
brat i wybawiciel,
Ojciec, który jest Miłością Miłosierną
i Duch Święty działający z Mocą
przemieniającą życie, mamy Słowo
Bożę, które mówi nam jak budować
Cywilizację Miłości, jak żyć dobrze,
godnie i szczęśliwie już teraz
 z perspektywą wiecznej
szczęśliwości.



….
a żniwo coraz większe
znajdą się robotnicy?

 



Dziękuję za uwagę
 i na swoje i organizatorów
usprawiedliwienie powiem
ja nie jestem apologetą, 
tylko zwykłym katolikiem

zatroskanym o swój Kościół,
 stąd moja tu obecność

 i głos w dyskusji.


