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Didascalia Apostolorum (230 rok):



„Dawne dobre czasy”
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Święty Chryzostom (350-407)

Jeszcze gorzej było przy rozdawaniu Komunii Świetej:
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Euzebiusz z Aleksandrii (ok. 500)
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Święty Cezary z Arles (470-542)



„Dawne dobre czasy”
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Święty Cezary z Arles (470-542) c.d.

Dostaje się od świętego także klerowi:



„Dawne dobre czasy”

1

Święty Augustyn zmagał się z problemem polegającym na tym, iż nowo ochrzceni 

wraz z towarzyszami, po nocnych misteriach, wracali do domu by się najeść i upić. 

Ponieważ po południu było następne spotkanie, przychodzili na nie pijani.

W Afryce zaś były problemy z wyrugowaniem uczt na grobach męczenników:



„Dawne dobre czasy” – Msza Święta przed SVII
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Msza Trydencka bez nadużyć? – to co dziś znamy, to „efekt małej grupy”

Przykłady:

➢ Kapłan mógł sprawować jedną Mszę Świętą. Gdy były 3 intencje, stosował obejście 

„talmudyczne” – sprawował trzy Msze Święte do konsekracji, potem odmawiał raz 

słowa konsekracji nad trzema zestawami kilich+Hostia, a potem „kończył” 3 Msze

➢ Msza Święta z asystą – odprawiał proboszcz z wikarymi jako diakonem i 

subdiakonem. Pomiędzy ofiarowaniem a „Ojcze nasz” trzymał patenę nad welonem 

(i nic więcej). Więc w drugiej ręce miał brewiarz i odmawiał, żeby już później nie 

musiał

➢ Zachęcano wiernych do własnych modlitw nie związanych z Mszą Świętą – np. 

odmawiania podczas niej różańca

➢ Całkowicie negowano rolę wiernych podczas Mszy Świętej – prezbiter odprawiał, a 

wierni „wysłuchiwali”

➢ Komunię Świętą przyjmowano raz do roku (bo „człowiek nie jest godzien”)



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



O CZYM MÓWIMY?

Źródło:Instytut Statystyki 

Kościoła Katolickiego SAC & 

Główny Urząd Statystyczny, 

rocznik "Kościół katolicki w 

Polsce 1991-2011



O CZYM MÓWIMY?

Deklarowane uczestnictwo w katechezie

• Wśród młodych, w ciągu 25 lat o 20% spadły deklaracje wiary, a o 50% -

praktyki religijne

• W 2016 50% młodych w ogóle nie praktykowało

• Katecheza 2010 – 93%, 2013 – 89%, 2016 – 75%, 2018 – 70%

Źródło: Jarosław Makowski, 

"Ministerstwo banalizacji 

katolicyzmu", 

https://instytutobywatelski.pl/opini

e/285-ministerstwo-banalizacji-

katolicyzmu
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O CZYM MÓWIMY?

Ciekawostka. Zgodnie z oczekiwaniami w mniejszych ośrodkach więcej jest osób 

deklarujących się jako wierzący:

ale…

Najwięcej deklarujących się jako „głęboko wierzący” jest w średnio - dużych 

miastach (20-100tys) – 27%!

Źródło: "Postawy społeczno-religijne Polaków 1991-

2012", Instytut Statystyki Kościoła katolickiego SAC



ZAUFANIE DO KOŚCIOŁA

Konkordat

Powołanie KAI

Zbigniew Nosowski  https://wiez.pl/2021/01/20/kosciol-w-polsce-nieodrobiona-lekcja-roku-1993/



ZAUFANIE DO KOŚCIOŁA

https://faktopedia.pl/541776


