
Czynniki niezależne od Kościoła

…ale niekonieczne dobrze zarządzane

➢ Cywilizacja śmierci

➢ Spłycenie potrzeb w ogóle

➢ Spłycenie potrzeb religijnych

➢ Wpływ kultury masowej

➢ Grzech („jeśli nie żyjesz tak, jak wierzysz, wkrótce zaczynasz wierzyć tak, 

jak żyjesz”)

➢ Prostota fałszu, złożoność prawdy (dotyczy przekazu)



Skuteczność antykoncepcji 
i NPR

za "Przysposobienie do życia w rodzinie " (Sokoluk, Andziak, Trawińska)



Antykoncepcja a aborcja

Wyniki badań z różnych krajów:

➢ Japonia: małżeństwa stosujące antykoncepcję dokonują aborcji 6 

razy częściej niż inne1. W badaniach angielskich ten współczynnik 

wynosi 62

➢ Australi3: większość kobiet dokonujących aborcji używa w chwili 

poczęcia środków antykoncepcyjnych

➢ Francja: tylko 13,7% kobiet dokonujących aborcji nie stosowało 

antykoncepcji4. W badaniach angielskich ten współczynnik wynosi 

25%5

➢ Słowacja6: na każde 8-10 nowych użytkowniczek antykoncepcji 

przypada przeciętnie jedna dodatkowa aborcja

Źródła
1por. Toulat J. Sztuczne poronienie, Ed. d. Dialogue, Societe d�Editions Internationales
2Raport  Królewskiej Komisji Ludnościowej
3Uniwersytet w Adelajdzie, Australia Australian and New Zealand Journal of Public Health
4„Human Reproduction” 2006, Vol. 21, No. 11
5Polly Curtis, health correspondent One in three babies is unplanned. The Guardian, November 17, 2006
6Andrzej Hradocky, Karol Pastor, Alternative zur Abtreibung? Eine kritische Untersuchung [w:] 

Empfängnisverhütung. Fakten, Hintergrunde, Zusammenhange, red. Roland Sussmund



Czynniki niezależne od Kościoła

…ale niekonieczne dobrze zarządzane

➢ Cywilizacja śmierci

➢ Spłycenie potrzeb w ogóle

➢ Spłycenie potrzeb religijnych

➢ Wpływ kultury masowej

➢ Grzech („jeśli nie żyjesz tak, jak wierzysz, wkrótce zaczynasz wierzyć tak, 

jak żyjesz”)

➢ Prostota fałszu, złożoność prawdy (dotyczy przekazu)

➢ Zmiany nastawienia do autorytetów i nauczania



Akceptacja norm moralnych

#akceptacjanorm

➢ 67% przyzwala na antykoncepcję (76% młodzieży*)

➢ 63% dopuszcza seks przedmałżeński (79% młodzieży)

➢ 52% akceptuje rozwody (59% młodzieży)

➢ 17% opowiada się za możliwością przerywania ciąży

➢ 14% dopuszcza seks homoseksualny (20% młodzieży)

➢ 9% akceptuje zdradę małżeńską (12% młodzieży)

https://www.miesiecznik.znak.com.pl/zycie-seksualne-katolikow-polskich-seks-kosciol/

Katolicy, którzy określają się jako wierzący i regularnie (przynajmniej raz w 

tygodniu) uczestniczą w praktykach religijnych:

*„młodzież” - 18–24 lat

Nie oznacza to poczucia, iż 

się jest niemoralnym czy 

nawet niereligijnym

Określający się jako „głęboko moralni”

Określający się jako „bardzo religijny”
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Zaskakujące!
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Czynniki zależne od Kościoła

➢ Brak wiary we własne przesłanie

"Podobnie jest z martwymi instrumentami, które dźwięki wydają, czy to będzie flet, czy 

cytra: jeżeli nie można odróżnić poszczególnych dźwięków, to któż zdoła rozpoznać, co 

się gra na flecie lub na cytrze? 

Albo jeśli trąba brzmi niepewnie, któż będzie się przygotowywał do bitwy?”

/1 Kor 14,7-8/



Czynniki zależne od Kościoła

➢ Brak wiary we własne przesłanie

➢ Główny problem: AUTENTYCZNOŚĆ



DRUGI WYMIAR - ORTODOKSYJNOŚĆ

Katolicyzm polski w procesie przemian, prof. zw. dr hab. Janusz Mariański

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Życie pozagrobowe 71% 66%

Dusza nieśmiertelna 76% 70%

Sąd ostateczny 77% 61%

Zmartwychwstanie zmarłych 67% 61%

Istnienie piekła 59% 55% 

Istnienie nieba 72% 70%

1997          2015



SYNKRETYZM

Rafał Boguszewski, "Od zinstytucjonalizowanej do zindywidualizowanej: religijność Polaków w procesie przemian"

Odsetek Polaków wierzących jednocześnie w wysłuchanie modlitw, grzech 

pierworodny, zmartwychwstanie, życie pozagrobowa, nieśmiertelność 

duszy, sąd ostateczny, cuda, piekło i niebo wierzy 33%. (wśród wierzących 

37%).

Jeśli odjąć tych, co wierzą w przeznaczenie, reinkarnację, duszę zwierząt -

zostanie 7% Polaków (wśród wierzących 8%).

Jesli idzie o akceptację twierdzeń z zakresu astrologii (np. horoskopy), 

paranauki (np.UFO), synkretyzmu ("wszystkie religie są tak samo 

dobre") i magii (np. talizmany), największa jest wśród uważających się 

za głęboko wierzących, najmniejszy wśród ateistów.

Polacy Wierzący

Predystynacja 66% 67%

Reinkarnacja 29% 30%



„Bierzmowanie to sakrament pożegnania z Kościołem”. 

1

Czemu?!

➢JAKICH OWOCÓW SPODZIEWAMY SIĘ PO LUDZIACH, 

KTÓRZY PRZYSTĘPUJĄ DO SAKRAMENTU 

BIERZMOWANIA BO CHCĄ MIEĆ ŁADNY ŚLUB W 

KOŚCIELE? 



„Bierzmowanie to sakrament pożegnania z Kościołem”. 

1

Czemu?!

➢kompletny BRAK OCZEKIWAŃ (poza zaświadczeniem)

Symeon Nowy Teolog (przełom X i XI wieku)

Nie tylko bierzmowanie - "teraz możemy się tylko modlić"

„Konstytucje Apostolskie” (IV wiek):



„Bierzmowanie to sakrament pożegnania z Kościołem”. 

1

Czemu?!

➢NIE CAŁKIEM SERIO



„Bierzmowanie to sakrament pożegnania z Kościołem”. 

1

➢Bierzmowanie a wymyślony obrzęd

Tylko brakiem wiary w sakrament można 

wytłumaczyć tak wielkie powodzenie w katolicyźmie 

tzw. „Chrztu w Duchu Świętym” – czyli paraobrzędu, 

wymyślonego przez niekatolików, ponieważ… nie 

uznawali bierzmowania.

Uwaga! 
Kontrowersyjna 
wypowiedź!

Zamiast przywrócić rangę bierzmowania, przyjmujemy jakąś marną i podejrzaną namiastkę



O CZYM MÓWIMY?

Źródło: ANNUARIUM STATISTICUM ECCLESIAE IN POLONIA AD 

2020, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, 

http://www.iskk.pl/badania/roczniki-statystyczne/313-annuarium-

statisticum-ecclesiae-in-polonia-ad-2020
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Sakrament to:
„znak widzialny Łaski niewidzialnej”

Wyrazistość znaku

1#wyrazistoscznaku



Wyrazistość znaku – CHRZEST ŚWIĘTY

1

Dlaczego już nie jesteśmy potępieni na mocy starego 

Prawa? 

Ponieważ, w sakramencie chrztu świętego… 

umarliśmy!

A Prawo nie obowiązuje po śmierci:

„Czyż nie jest wam wiadomo, bracia - mówię przecież 

do tych, co Prawo znają - że Prawo ma moc nad 

człowiekiem, dopóki on żyje? [...] 

Tak i wy, bracia moi, dzięki ciału Chrystusa umarliście 

dla Prawa, by złączyć się z innym - z Tym, który 

powstał z martwych, byśmy zaczęli przynosić owoc 

Bogu. Jak długo bowiem wiedliśmy życie cielesne, 

grzeszne namiętności [pobudzane] przez Prawo 

działały w naszych członkach, by owoc przynosić 

śmierci. Teraz zaś Prawo straciło moc nad nami, gdy 

umarliśmy temu, co trzymało nas w jarzmie, tak, że 

możemy pełnić służbę w nowym duchu, a nie według 

przestarzałej litery.”/Rz 7,1-6/

Chrzest – malowidło w 

katakumbach św.Kaliksta 

(początek III wieku)



Wyrazistość znaku – CHRZEST ŚWIĘTY
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Jaka jest zasadnicza symbolika znaku Chrztu Świętego?

„I w Nim też otrzymaliście obrzezanie, nie z ręki ludzkiej, lecz 

Chrystusowe obrzezanie, polegające na zupełnym wyzbyciu się 

grzesznego ciała, jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie, w którym też 

razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go 

wskrzesił."/Kol 2,11-12/

Zatem wyrazisty symbol chrztu składa się z dwu części: 

• Zanurzając się, umieramy dla grzechu i przestajemy podlegac 

Prawu – zostajemy „pogrzebami”

• Wynurzając się, zmartwychwstajemy do Nowego Życia, 

„wychodzimy z grobu”



Wyrazistość znaku – CHRZEST ŚWIĘTY

1

TO BYŁY OPCJE „AWARYJNE”!!!



Wyrazistość znaku – CHRZEST ŚWIĘTY

1

Najpierw zbudowaliśmy sobie baptysteria ze stojącą wodą. Z czasem stały się piękne:



Wyrazistość znaku – CHRZEST ŚWIĘTY

1



1



Wyrazistość znaku – EUCHARYSTIA

1

Powtórzenie z sesji apologetycznej w 2017 roku, na temat Eucharystii:



Wyrazistość znaku – EUCHARYSTIA

1

Powtórzenie z sesji apologetycznej w 2017 roku, na temat Eucharystii, c.d.:



Wyrazistość znaku – EUCHARYSTIA

1

Co zrobiliśmy z tym znakiem?

ZNAK CHLEBA

Do mniej-więcej IX wieku zachowano 

wyrazistość znaku.

Potem wprowadzono „prefabrykowany” 

komunikant. Łamana jest tylko ta hostia, 

którą ma w rękach prezbiter.

Taki gotowy „opłatek” mniej się kruszy, 

mniejsze jest więc zagrożenie, iż spadnie 

na podłogę. Nie przypominało to już 

wspólnotowego posiłku, wierni przestali 

otrzymywać części jednego wspólnego 

chleba. Zrobiło się czysto, sterylnie i 

bezpiecznie, ale utracono coś ważnego



Wyrazistość znaku – EUCHARYSTIA

1

ZNAK WINA

W całym Starym Testamencie istniał zakaz spożywania krwi. Dlaczego? Ponieważ 

we krwi jest życie:

„Bo życie ciała jest we krwi, a Ja dopuściłem ją dla was [tylko] na ołtarzu, aby 

dokonywała przebłagania za wasze życie, ponieważ krew jest przebłaganiem za 

życie. Dlatego dałem nakaz Izraelitom: Nikt z was nie będzie spożywał krwi. Także i 

przybysz, który się osiedlił wśród was, nie będzie spożywał krwi."/Kpł 17,11-12 BT5/

Dlaczego zatem Jezus kazał pić swoją krew? 

Jezus składa za nas ostateczną ofiarę - daje nam swoje życie – poświęca się 

całkowicie. 

Wino Stary Testament określa jako „krew winogron”, stąd stało się doskonałym 

„materiałem” na postać Krwi Pańskiej. 

Nadto w czasach Chrystusa istniał idiom „ciało i krew” („sarks kai haima”) który 

oznaczał, w uproszczeniu, całego człowieka. 

I jeszcze jedno – skojarzenie związane ze słowem „krewny”. Spożywanie Krwi 

Pańskiej powoduje, że stajemy się krewnymi (rodziną) Boga.



Wyrazistość znaku – EUCHARYSTIA

1

Około XIII wieku postanowiono, że wierni będą spożywać tylko znak chleba.

- rozbite zostało znaczenie idiomu „ciało i krew” („sarks kai haima”) 

- Wierni uważają, że spożywają tylko Ciało Chrystusa (zresztą to mówi podający je 

szafarz)

- został zagubiony symbol Życia Chrystusa, które ten przekazuje nam poprzez swoją 

Krew. 

„Ze względu na wymowę znaku Komunia święta nabiera pełniejszego 

wyrazu, gdy jest przyjmowana pod obiema postaciami. W tej bowiem formie 

ukazuje się w doskonalszym świetle znak Uczty eucharystycznej i jaśniej 

wyraża się wola dopełnienia nowego i wiecznego przymierza we Krwi Pana; 

jaśniej też uwydatnia się związek istniejący pomiędzy Ucztą eucharystyczną a 

ucztą eschatologiczną w królestwie Ojca."/Ogólne wprowadzenie do Mszału 

Rzymskiego/
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Udział w życiu publicznym

Przeciwnie niż w przeszłości, im więcej Kościoła w przestrzeni publicznej 

(szkoła, akademia, otwieranie dróg, komisariaty) tym zaangażowanie mniejsze. 

Religia zaczyna być postrzegana jako ideologia. Jeszcze gorzej jest z 

uwikłaniem politycznym

„Kościół, który bierze ślub z partią polityczną, zostaje wdową po 

najbliższych wyborach”
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Przykład: pedofilia – skala problemu 

❑ pedofilia jest około 60–krotnie rzadsza wśród księży niż pośród 

nauczycieli i trenerów1

❑ wśród duchownych katolickich pedofilia jest około 2 razy rzadsza niż 

wśród duchownych niekatolickichi2.

❑ aż 23-40% aktów pedofilskich ma charakter molestowania osób tej samej 

płci3 (przy ok.1% homoseksualistów w całej populacji4)

1 raport przygotowany dla amerykańskiego Departamentu Edukacji w 2004 roku – odpowiedzialna Charol Shakeshaft
2 badania Phillipa Jenkinsa
3 Lynette Burrows, Wielka Brytania
4 Instytut Alana Guttmachera

Statystyki są nieubłagane: kościół jest najbezpieczniejszym miejscem dla dzieci.

Dużo bezpieczniejszym niż szkoła czy klub sportowy.

nie ma żadnego usprawiedliwienia ani dla księży molestujących 

dzieci, ani dla tych spośród ich przełożonych, którzy powziąwszy 

informacje o przestępstwie, nie zareagowali w sposób dostateczny.



Kościół sobie w przeszłości radził z pedofilią 
Kościół sobie w przeszłości radził:

❑ synod w Elwirze ok. 306 roku, kanon71: ten, który gwałci dzieci nie otrzyma 

Komunii nawet w śmierci godzinie

❑ ·        Mrb Konstytucje apostolskie itd.

❑ 1514 papież Leon X na ogłosił 5 maja 1514 roku „Supermae dispositionis”: 

świeccy i duchowni powinni być karani sankcjami karnymi i kanonicznymi za 

każdy akt seksualny z dziećmi.

❑ 1568 Pius V, w „Horrendum” nakazywał oddawać sprawcę pedofilii w ręce 

władzy świeckiej. Jeśli był to duchowny, wcześciej należało go usunąć ze 

stanu duchownego. 

❑ 1726, Dekret Świętej Kongregacji Soboru Lavellana seu Romana:, 

duchownego, który popełnił przestępstwo przeciwko VI przykazaniu 

Dekalogu, pociągające za sobą skutki prawne (a więc m.in. przestępstwo 

pedofilii), nawet po odbyciu państwowej kary galer nie można było przywrócić 

do posługi duchownej

❑ 1917 Kodeks Prawa Kanonicznego – pedofilia księży była karana suspensą 

ferendae sententiae. Należało ich uznać , za prawnie zniesławionych oraz 

pozbawić wszelkich urzędów, beneficjów, godności i zadań kościelnych,a

także zdecydować, czy nie usunąć ich ze stanu duchownego

Jak widać, Kościół nie wspierał narracji o rzekomym „miłosierdziu” wobec 

seksualnych krzywdzicieli dzieci.



„Napisałem wam w liście, żebyście nie obcowali z rozpustnikami. Nie chodzi o 

rozpustników tego świata w ogóle ani o ludzi chciwych albo zdzierców lub 

bałwochwalców; musielibyście bowiem całkowicie opuścić ten świat.

Dlatego pisałem wam wówczas, byście nie przestawali z takim, który nazywając 

się bratem, w rzeczywistości jest rozpustnikiem, chciwcem, bałwochwalcą, 

oszczercą, pijakiem lub zdziercą. 

Z takim nawet nie siadajcie wspólnie do posiłku. 

Jakże bowiem mogę sądzić tych, którzy są na zewnątrz? Czyż i wy nie macie 

sądzić tych, którzy są wewnątrz? Tych, którzy są na zewnątrz, będzie sądził 

Bóg. Usuńcie złego spośród was samych."/1Kor 5,9-13/

Pobłażliwość pod pozorem „nie sądźcie”

"Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego 

przychodzą. (2) Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u 

szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu dla jednego z 

tych małych. Uważajcie na siebie!" Łk 17:1-2 

Święta KatarzynaŚwięta KatarzynaŚwięta Katarzyna



"Przede wszystkim musisz wyrzucić z ogrodu świętego 

Kościoła cuchnące kwiaty, śmierdzące nieczystością i 

chciwością oraz nadęte pychą, czyli złych pasterzy i 

przełożonych, którzy swą zgnilizną zatruwają i 

zanieczyszczają ten ogród. O, miły nasz zarządco, byłoby 

naprawdę dobrze, gdybyś użył swej władzy do wykorzenienia 

i wyrzucenia cuchnących kwiatów. Wyrzuć je daleko, żeby nie 

miały już dostępu do władzy. Zmuś je, aby starały się 

odzyskać najpierw panowanie nad sobą, prowadząc święte i 

dobre życie. W ogrodzie zaś posadź wonne kwiaty, czyli 

takich pasterzy i zarządców, którzy są prawdziwymi sługami 

Jezusa Chrystusa, troszczą się tylko o chwałę Bożą i o 

zbawienie dusz oraz opiekują się ubogimi.” /św Katarzyna do 

papieża Grzegorza XI/

Cytat za profilem „Apologetyka”



Czynniki zależne od Kościoła

➢ Brak wiary we własne przesłanie

➢ Główny problem: AUTENTYCZNOŚĆ

➢ Wady przekazu

▪ Wyrazistość znaków

▪ Katecheza

▪ Brak apologetyki

➢ Przywiązanie do grania na emocjach

➢ Formy udziału w życiu publicznym

➢ Chybione formy budowania autorytetu – oparcie na autorytecie formalnym

➢ Klerykalizm

➢ Afery

➢ Zaniechania dyscypliny

➢ Tolerowanie niewierzących księży

➢ Brak misyjności



„To jest wyzwanie, jakie stoi przed otyłym, podstarzałym Kościołem w 

Polsce, który przeżył piękny moment, ale nie potrafi poruszać się 

naprzód. 

Skończyły się czasy odcinania kuponów od tego, co było, od czasów 

św. Jana Pawła II, kard. Wyszyńskiego, ks. Popiełuszki. 

Potrzebujemy przejąć się tym, że mamy nowych ludzi, którzy nie widzą 

Boga w swoim życiu, którym nikt wiarygodnie Go nie pokazał. 

To neopoganie, którzy potrzebują misjonarzy, kerygmatu, świadectwa. A 

my potrzebujemy żyć nawróceniem i modlitwą – nic nowego się tu nie 

wymyśli” /Ks Skrzypczak/



Czynniki zależne od Kościoła

➢ Brak wiary we własne przesłanie

➢ Główny problem: AUTENTYCZNOŚĆ

➢ Wady przekazu

▪ Wyrazistość znaków

▪ Katecheza

▪ Brak apologetyki

➢ Przywiązanie do grania na emocjach

➢ Formy udziału w życiu publicznym

➢ Chybione formy budowania autorytetu – oparcie na autorytecie formalnym

➢ Klerykalizm

➢ Afery

➢ Zaniechania dyscypliny

➢ Tolerowanie niewierzących księży

➢ Brak misyjności

➢ Parafia i zagubione przywództwo kleru



za https://www.youtube.com/watch?v=LHQWLL0h-BsBp. Ryś


