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Przyzwyczailiśmy się już do informacji o masowej apo-
stazji w Europie Zachodniej, opustoszałych i sprzeda-
wanych Kościołach i zamieniania ich na budynki uży-
teczności publicznej, niemających nic wspólnego z sa-
crum (taka będzie np. słynna katedra Notre Dame w Pa-
ryżu z XIII w., stanowiąc miejsce interreligijnej rozrywki).
A  jak jest z wiarą Polaków, co czeka nasz naród?
W listopadzie ubiegłego roku ukazała się najnowsza pu-
blikacja badań CBOS prezentująca poziom wiary w na-
szym kraju w latach 1992 – 2021.

POSTĘPUJĄCA LAICYZACJA
NARODU POLSKIEGO
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Na przestrzeni trzydziestu lat nastąpił powolny spadek poziomu wiary osób wie-
rzących i głęboko wierzących z 94 do 87,4%. Liczba osób deklarujących wiarę w 
Boga jest wciąż znacząca, lecz szybko rośnie odsetek raczej niewierzących i cał-
kowicie niewierzących (12,5%). Z badań wynika, że kobiety były bardziej wierzące niż 
mężczyźni. Obserwowane zatem stosunkowo nieliczne czarne marsze na ulicach 
miast można nazwać efektem sterowania i manipulacji po obostrzeniu praw 
antyaborcyjnych. Zauważono, że proces utraty wiary przebiega szybciej u osób z 
wyższym wykształceniem, wolniej średnim, a najwolniej podstawowym i za-
wodowym. 

Deklaracja wiary
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Praktykowanie wiary

Najszybciej zmiany te następowały w du-
żych miastach - z 91 do 72,5%, a liczba 
niewierzących w ciągu 30 lat wzrosła do 
27,5%. W mniejszych miastach i wsiach 
spadek był mniejszy.

Badania wykazały, że w całym kraju na-
stąpił znaczny spadek liczby osób regu-
larnie praktykujących (raz w tygodniu lub 
więcej) z 69,5 do 42,9%, na rzecz prakty-
kujących nieregularnie (kilka razy w mie-
siącu), natomiast odsetek osób nieprak-
tykujących w roku 2021 wyniósł 24,1%. 
Analizując wykresy zmian praktykowania 
wiary w poszczególnych grupach wieko-
wych widać, że spadek regularnych prak-
tyk maleje z wiekiem. Największy jest 
wśród dzieci i młodzieży, a najmniejszy 
wśród seniorów. Podobnie jest ze wzros-
tem praktykujących nieregularnie. Od 
maja 2020 r. wzrósł odsetek zarzucania 
praktyk religijnych we wszystkich gru-
pach wiekowych, jednak w największym 
stopniu wśród młodych. Zapewne miała 
tu wpływ pandemia COVID 19, ale także 
ujawnienie i nagłośnienie nadużyć sek-
sualnych i pedofilskich w Kościele. 
Kobiety praktykowały bardziej regularnie 
niż mężczyźni, a po roku 2019 zarówno 
wśród mężczyzn, jak i kobiet wzrosła 
liczba niepraktykujących. Z badań wy-
nika, że im wyższy był stopień wykształ-
cenia badanych, tym niższy poziom 
praktykujących regularnie; i najszybciej 
też przybywało niepraktykujących (z 15,7 
do 29%), z kolei ze średnim szybciej 
ubywało praktykujących regularnie z 
62,5 do 36,9%. W większych miastach 
tylko 27,5% praktykuje regularnie, a 
liczba niepraktykujących wzrosła do 
40,7%. W grupie wiekowej 18-24 lata 
nastąpił spadek wierzących z 93 do 71%, 
zaś liczba niewierzących znacząco wzro-
sła - z  6,7 do 28,6%. 

Wśród nich nastąpił także duży spadek 
praktykowania wiary z 69 do 23% i wzrost 
zupełnego zaniechania z 7,9 do 36%. W 
następnej grupie wiekowej 25 – 34 lata 
liczba wierzących spadła z 94 do 82%, 
praktykujących z 62 do 29%, liczba 
niepraktykujących wzrosła z 8 do 30%. 
Najmniejszy spadek wierzących był w 
grupie osób 65 lat i więcej - z 97,3 do 
94,6%. W dwóch najmłodszych grupach 
wiekowych zastanawiający jest dyso-
nans między deklarowaną wiarą a jej 
praktykowaniem. Obserwowany proces 
nie dziwi. Polska jest ostatnim bastionem 
wiary. Naciski z zewnątrz są ogromne.
Czy Polacy w ogóle stawiają sobie pyta-
nie, w co wierzą? Jeżeli człowiek czegoś 
nie wie, to szuka odpowiedzi, a jeżeli 
chce ją odnaleźć, to znajduje. Brak 
zatem rozeznania co do najistotniejszej 
sprawy w ich życiu - wiary we własne 
zbawienie.
Nieco światła na ten stan rzeczy mogą 
dać badania przeprowadzone przez 
CBOS w 2015 r. nad stanem wiary w 
podstawowe prawdy katolicyzmu, czyli w 
życie ostateczne po śmierci i zbawienie. 
Pomimo silnego przekonania o istnieniu 
Boga (wówczas 56%) i powszechnym 
świętowaniu Wielkanocy, będącej tajem-
nicą zmartwychwstania Pańskiego, tylko 
61% wyznaje wiarę w zmartwych-
wstanie. 36% respondentów sądzi, zgod-
nie z nauką Kościoła, że po śmierci trafi 
do nieba, czyśćca lub piekła, nieliczni - 
4%, że wszyscy pójdą do nieba, 31% u-
waża, że śmierć nie jest końcem istnie-
nia, ale trudno przewidzieć, co będzie po-
tem; 7% ma wątpliwości, co czeka ich po 
śmierci, a 18% twierdzi, że śmierć jest 
końcem i nic po niej nie ma. Wiara w zba-
wienie jest różna w zależności od często-
tliwości praktykowania wiary przez 
respondentów. Ci, którzy przynajmniej 
raz  w  tygodniu  są  w  kościele  (70%),
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wiedzą, że każdy może być zbawiony. 
Jak wynika z badań, wie o tym także 23% 
niepraktykujących. Zupełny brak wiary w 
zbawienie deklarują przede wszystkim 
nieuczestniczący w praktykach religij-
nych (61%). Są to: mieszkańcy wię-
kszych miast (35%), o lewicowych poglą-
dach politycznych (33%), osiągający naj-
wyższe dochody (29%), z wyższym wy-
kształceniem (24%), specjaliści w zawo-
dzie i kadra kierownicza (27%) oraz pry-
watni przedsiębiorcy (23%). Dane te po-
twierdzają fakt, że ludzie pewni swe siły, 
jaką daje odniesiony sukces, oraz dobrze 
sytuowani bardziej wierzą w swoje umie-
jętności i zaradność, nie oczekując Boże-
go zbawienia w wieczności, bo znaleźli 
dla siebie raj na ziemi. Pytano także o 
prawdy wiary zawarte w Credo. 82% 
wierzy, że Bóg wysłuchuje modlitw, 70% 
wierzy w sąd ostateczny, niebo, doko-
nujące się cuda (niewytłumaczalne w 
sposób naturalny), w nieśmiertelność 
duszy ludzkiej oraz w życie pozagrobo-
we, 62% w zmartwychwstanie zmarłych, 
a 59% w grzech pierworodny. W istnienie 
piekła wierzy 56% badanych, więcej 
natomiast - 66% w niekatolickie 
przeznaczenie (dobry lub zły los). 36% 
wierzy, że zwierzęta mają duszę, a 30% 
wierzy w reinkarnację.
Można tu mówić o braku elementarnych 
podstaw katechetycznych, jaką powinny 
mieć dzieci pierwszokomunijne, oraz 
czerpaniu nowinkarstwa religijnego z 
mediów, które nie szczędzą wysiłków (i 
pieniędzy), by odciągać od wiary i Koś-
cioła ludzi, zwłaszcza młodych. 
Podstawowe znaczenie mają tu jednak 
naciski ideologiczne współczesnej pseu-
docywilizacji, o której odważnie i bez-
kompromisowo wypowiedział się Bene-
dykt XVI (w końcowej części książki o 
sobie Petera Seewalda, 2021): „Każdy, 
kto sprzeciwia się dyktaturze antychrześ-

cijańskiej ideologii, zostaje wykluczony z 
podstawowego konsensusu społecz-
nego. Sto lat temu każdy przyznałby, że 
absurdem jest mówić o homoseksual-
nym małżeństwie. Dziś jednak ci, którzy 
mu się sprzeciwiają, są społecznie eks-
komunikowani. To samo dotyczy aborcji i 
produkcji istot ludzkich w laboratoriach. 
Nowoczesne społeczeństwo zmierza do 
formułowania antychrześcijańskiego 
credo. Ktokolwiek się sprzeciwia zostaje 
ukarany”.
Wszystko cokolwiek się dzisiaj dzieje, 
jest za Bożym przyzwoleniem. Bóg ob-
serwuje każdego z nas, po jakiej stronie 
się ustawiamy. To, co jest napisane (o 
czym wiemy), musi się wypełnić. Do nas 
obecnie należy obrona Chrystusa, opar-
cie się na Nim – jedynym Zbawicielu 
świata – i uległość Duchowi Świętemu, 
który nas nieomylnie prowadzi. Duch te-
go świata wiedzie do nikąd, można w nim 
tylko ugrzęznąć jak w rozkładającym się 
bagnie. Na drodze do prawdy potrzebny 
nam jest charyzmatyczny przywódca, na 
miarę bł. prymasa kard. Stefana Wyszyń-
skiego. I o takiego opatrznościowego 
Męża odwagi i męstwa należy się modlić.

Opracowała na podstawie art. 
„Młodzi Polacy odchodzą od Kościoła. 

Znaczny spadek religijności” 
wg CBOS w latach 1992-2021(pap.pl)

oraz Komunikatu badań CBOS z marca 2015 r.
Danuta Wywiał
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Masowa apostazja zaczęła się w latach 60. i przys-
pieszyła w kolejnych dekadach. Wielu chodziło na 
Mszę św. tylko z powodu presji społeczeństwa i 
przynależności do środowiska katolickiego, nie 
żyjąc wiarą, ani nie mając żadnej osobistej relacji z 
Chrystusem. Dobrobyt sprawił, że ludzie stali się nie-

O SYTUACJI KOŚCIOŁA W HOLANDII
Wybrane fragmenty wypowiedzi 
kardynała Willema Jacobus Eijka

- prymasa Królestwa Niderlandów

Jeszcze pod koniec lat 50. XX wieku Holandia była 
jednym z najbardziej chrześcijańskich państw świata. 
Obecnie jest tam ogółem 25% katolików i protestantów, 
a wiarę katolicką praktykuje jedynie 1% populacji. 

zależni od innych, co doprowadziło do głęboko indywidualistycznej kultury, 
charakterystycznej dla naszych czasów. Żądali wolności i pełnej niezależności. 
Oznaczało to również bunt przeciwko autorytetom, czyli także przeciw Kościołowi i 
jego nauczaniu. Wielu kapłanów wystąpiło z Kościoła, nie godząc się na zachowanie 
celibatu, co nie dawało dobrego przykładu wiernym. Nastąpił proces zamykania 
kościołów (według oponentów - zbyt dużych, kosztownych i już niepotrzebnych). Gdy 
katolickie struktury uległy osłabieniu, mniej już było katolickiej edukacji, brak 
katolickich stowarzyszeń, co utrudniało zachowanie wiary w życiu codziennym. Przez 
pewien czas podejmowano w Holandii próby zatrzymania upadku Kościoła za 
pomocą wszelkiego rodzaju innowacji, na przykład „eksperymentalnej liturgii”, w 
której używano innych czytań niż z Biblii oraz innych tekstów niż z Mszału 
Rzymskiego. Zaczęło się to w latach 60. i trwało przez kilka dziesięcioleci. W ramach 
owych eksperymentów liturgicznych rezygnowano niekiedy z trudnego przesłania 
Kościoła, w szkołach zamieniano katechezę na godzinę dyskusji, o Jezusie myślano 
jako o swoistym pracowniku socjalnym, a nie jak o Zbawicielu, który stawia nam 
wymagania. Ostatecznie nic to nie dało. Przez kolejne dekady wielu ludzi uważało, że 
wszystko uległoby zmianie, gdyby Kościół bardziej przystosował się do 
współczesnego społeczeństwa. Okazało się to jednak iluzją. Kościoły 
„przystosowane” (jak anglikański w Anglii) opustoszały szybciej niż Kościół 
rzymskokatolicki czy ortodoksyjne wspólnoty protestanckie. Nie powinniśmy zatem 
ignorować tego ostrzeżenia! Tylko Kościół jest wezwany do tego, by niezmiennie 
głosić Objawienie Chrystusa i wzywać do nawrócenia. Zatapiając się w świecie i jego 
żądaniach, zaprzeczyłby sam sobie. Wierzący mają być „solą ziemi”, jak mówi Jezus 
w Ewangelii św. Mateusza.
Ze względu na spadek liczby wierzących i brak kapłanów, liczba parafii w Archidiecezji 
Utrechtu spadła z ponad 300 do 45. Małych parafii już praktycznie nie ma: między 
2008 a 2011 rokiem sąsiadujące ze sobą parafie scaliły się w duże (mające po 10 i 
więcej kościołów w różnych miastach). W każdej parafii wybrany jeden kościół stanowi 
Centrum Eucharystyczne, będące „nowoczesną” strukturą przyszłości.
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Tam jednoczą się wszyscy wierzący na 
sprawowanej Eucharystii w każdą nie-
dzielę. Takie kościoły będą światłami w 
sekularnym krajobrazie, gdzie ludzie 
mogą żyć swoją wiarą w Boga i tworzyć 
społeczność. Małe wspólnoty mogą od-
grywać rolę w przechowywaniu wiary
i odnowie Kościoła, lecz muszą podlegać 
parafii - centrum. Parafia musi być żywa, 
mieć inicjatywy ewangelizacyjne, sku-
piać starych i młodych. Tylko do takiej 
można pragnąć dołączyć (jak długo taki 
model przetrwa? - D.W.).
Filarem rzymskiej wiary katolickiej jest 
tradycja – mówi Prymas - i musi być sza-
nowana. Zawiera żywą wiarę wszystkich 
wieków, kierowaną przez Ducha Świę-
tego. To On towarzyszy nam w naszej re-
ligijnej drodze. Dzisiaj zmieniony został 
porządek: zmiany zaprowadza duch 
czasu (czyli świata), który jest antyreli-
gijny. Napięcia istnieją pomiędzy społe-
czeństwem a Kościołem i wewnątrz sa-
mego Kościoła. Zlaicyzowane społe-
czeństwo wywiera ciągłą presję, co od-
czuwają katolicy wierni Chrystusowi. 
Podkreślał to także św. Paweł w Liście do 
Rzymian (5, 1-5): „Dostąpiwszy więc u-
sprawiedliwienia przez wiarę, zachowaj-
my pokój z Bogiem przez Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzy-
skaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, 
w której trwamy i chlubimy się nadzieją 
chwały Bożej. Ale nie tylko to, lecz chlu-
bimy się także z ucisków, wiedząc, że 
ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość 
– wypróbowaną cnotę, wypróbowana 
cnota zaś – nadzieję. A nadzieja zawieść 
nie może, ponieważ miłość Boża rozlana 
jest w sercach naszych przez Ducha 
Świętego, który został nam dany”. 
Rozróżnianie kierunków wskazywanych 
nam przez Ducha Świętego jest subtel-
nym procesem. Kościół nie może pozwa-
lać,  by  ponaglały  go  fanaberie  współ-

czesności. Na pewno musimy słuchać, 
co społeczeństwo ma nam do powie-
dzenia. Dialog jest jednak ulicą dwu-
kierunkową, tymczasem współczesny 
zeświecczony człowiek zakłada, że to on 
będzie mówił Kościołowi, jak powinien 
się zmienić. To tak nie działa. Fundamen-
talne wartości nie mogą być zmienione – 
są skałą, na której musimy budować. Są 
nienegocjowalne. Wiarę trzeba przeka-
zać przyszłym pokoleniom w stanie nie-
naruszonym, bez żadnych skaz i rys. 
Jako teolog moralny oraz etyk naucza-
łem w zgodzie z nauką Kościoła w holen-
derskim seminarium, a później na Fakul-
tecie Teologicznym w Lugano w Szwaj-
carii. Oznaczało to także nauczanie na 
temat małżeństwa, seksualności i etyki 
medycznej. Byłem i jestem za to regu-
larnie krytykowany, przede wszystkim w 
mediach. Jednak przyjmując święcenia 
złożyłem obietnicę podążania w miłości 
za Panem i świadczenia o Nim w zgodzie 
z nauką Kościoła. Oznacza to, że powi-
nienem uczyć także o trudnych aspek-
tach nauki Kościoła. Uznawanie krytyki 
za bolesne jest ludzką reakcją, nawet 
gdy ta krytyka jest niesprawiedliwa. 
Krzyże są jednak zbawcze, a Pan daje 
nam potrzebną odwagę i siłę. Takie jest 
przynajmniej moje doświadczenie. 
Tematy aborcji i eutanazji są ważnymi 
częściami nauki Kościoła. Milcząc w tych 
sprawach zdradzamy Chrystusa. Życie 
jest święte - od poczęcia aż do naturalnej 
śmierci i wciąż trzeba to podkreślać.
Praca pasterza ma prowadzić ludzi do 
Boga i zbawienia. Musimy mieć odwagę 
mówić, co jest słuszne, a co fałszywe. 
Nie może oferować tak zwanych rozwią-
zań pastoralnych, co oznacza w prak-
tyce odstawianie na bok nauczania Koś-
cioła i pokazywanie jedynie łatwych 
dróg. Ostatecznie życie nie jest w rękach 
ludzi, ale Opatrzności Bożej.
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Kard. Stefan Wyszyński

Czasem stawiamy sobie pytanie: jakie 
jest znaczenie sztuki w życiu Kościoła. 
Na pewno rzeczywistość duchowa – nie-
jednokrotnie trudna do wysłowienia – 
staje się dzięki niej łatwiejsza w odbiorze.
Każdy artysta, tworząc, naśladuje naj-
większego artystę – Boga. Bóg jest naj-
wspanialszym budowniczym stworzone-
go przez siebie dzieła, a człowiek wobec 
tak pojętego świata staje zachwycony, 
kontemplując jego uroki. Najpiękniej wy-
raził to Jan Kochanowski w jednej ze strof 
hymnu: „Tyś Pan wszystkiego świata, 
Tyś niebo zbudował. I złotymi gwiazdami 
ślicznieś uhaftował. Tyś fundament 
założył nieobeszłej ziemi. I przykryłeś jej 
nagość zioły rozlicznemi”.

Zachwyt nad pięknem stworzenia i próba 
odpowiedzi na pytanie na czym polega 
piękno, nurtowało wielu znakomitych 
ludzi różnych czasów. Pitagoras mówił: 
„Wszystko jest piękne dzięki liczbie”. 
Platon pisał: „Zachowanie miary i pro-
porcji jest zawsze pięknem”. Arystoteles 
dodawał: „Piękno jest w wielkości i 
ładzie”. W okresie wczesnochrześ-
cijańskim św. Augustyn twierdził, że 
„podoba się tylko piękno, w pięknie –

Mam nadzieję, że wierni mimo wszystko będą dalej wierzyć w Chrystusa i czerpać 
nadzieję z Jego przesłania. 

Opracowała na podstawie rozmowy
przeprowadzonej z Kardynałem na portalu PCh 24

„Odbudowa Kościoła nastąpi tylko w Chrystusie.
Układanie się ze światem to pułapka”.

Danuta Wywiał

SZTUKA
W SŁUŻBIE EWANGELIZACJI

W stronę piękna

kształty, w kształtach – proporcje, w pro-
porcjach – liczby”. W okresie odrodzenia 
Alberti powiadał: „Piękno jest jakąś zgod-
nością i wzajemnym zgraniem części”. 
Wybitny malarz doby baroku Poussin, 
twierdził: „Idea piękna zstępuje w ma-
terię, jeśli w tej jest ład, miara i forma”.
Dzięki sztuce – określanej również jako 
„umiejętność wytwarzania rzeczy este-
tycznie wartościowych i pięknych” – czło-
wiek czerpie niewypowiedzianą przyjem-
ność. Ludzie starali się opisywać i ka-
tegoryzować doświadczenie sztuki.
Działem filozofii zajmującym się warun-
kami piękna jest estetyka. Za jej ojca 
uważa się Alexandra Gottlieba Baumgar-
tena, a jednym z największych XVIII-
wiecznych badaczy piękna i odkrywców 
sztuki antycznej Grecji był Johann 
Joachim Winckelmann. Wśród różnych 
działów sztuki, do Boga najbardziej 
zbliża jednak sztuka sakralna. Jej dzieje 
sięgają najdawniejszych form realizacji 
przedmiotów magicznych, śpiewu i tań-
ca, jakie ludzie tworzyli w celach błagal-
nych wobec sił nadprzyrodzonych (np. 
jaskinie w Lascaux lub Altamirze). 
Współcześnie określenie to stosowane 
jest w odniesieniu do sztuki chrześcijań-
skiej i dotyczy m.in. architektury koś-
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CZY POWINNIŚMY ZGADZAĆ SIĘ NA
KREMACJĘ CIAŁA PO ŚMIERCI?

W czasach niechrześcijańskich w starożytnym Rzymie, Grecji, a także na ziemiach 
Polan (naszych przodków), spalano ciała zmarłych. Sytuacja zmieniła się wraz z 
pojawieniem się chrześcijaństwa i nauki Jezusa Chrystusa. Wszędzie tam, gdzie 
rozpowszechniała się Ewangelia, kremacja ciał zanikała. Kościół zabronił spopielana 
ciał zmarłych jako praktyki pogańskiej. Jeszcze w Kodeksie Prawa Kanonicznego 
papieża Benedykta XV (z roku 1917) kremacja była surowo zakazana i obłożona 
surowymi sankcjami wobec tych, którzy chcieliby swoje ciało lub innych osób 
spopielić. Dotyczyły także wykonawców i członków stowarzyszeń dokonujących 
kremacji oraz dających na ten proceder przyzwolenie. Ci, którzy dopuściliby się 
złamania tego surowego zakazu, nie mogli otrzymać odpuszczenia grzechów 
podczas spowiedzi, byli wykluczeni z przyjmowania Komunii św, nie mogli również 
liczyć na kościelny pogrzeb (par. 1203, 1240 tegoż KPK). Na skutek nacisków w 1963 
r., za czasów papieża Pawła VI, ówczesne Święte Oficjum ustanowiło, by „wiernie 
dochowywać zwyczaju grzebania ciał wiernych zmarłych”, odwołując jednak sankcje 
karne wobec tych, którzy poprosili o kremację po śmierci, pod warunkiem, że wybór

cielnej, rzeźby i malarstwa świątyń oraz 
muzyki i pieśni wykonywanych podczas 
liturgii. Doświadczając jej, najbardziej 
zbliżamy się do Boga, czego wyrazem z 
jednej strony jest wizualizacja scen 
biblijnych i życia świętych, a z drugiej – 
uczestnictwo w chwale Boga (np. ro-
mańskie czy gotyckie katedry).

Skarby diecezji

Diecezja sosnowiecka, utworzona z te-
rytoriów wchodzących w granice die-
cezji: częstochowskiej, kieleckiej i kra-
kowskiej, posiada – wbrew opinii nie-
których – bogatą tradycję i różnorodne 
obiekty sztuki sakralnej. Zarówno 
wspaniałe świątynie, których tradycja 
sięga średniowiecza, jak i oryginalne 
wyposażenie wnętrz – są ważnym 
świadectwem wiary ludzi. Jak pisała Ewa 
Chmielewska,  przestrzeń  kościoła „ to

księga napisana przez ludzi posługu-
jących się najcenniejszymi darami Boga 
– intelektem i inwencją twórczą, użytymi 
w celu głoszenia czci i chwały Boga oraz 
przybliżenia Go wiernym”.
W Liście do artystów Ojciec Święty Jan 
Paweł II wzywał, aby „na nowo odkryć 
głęboki wymiar duchowy i religijny sztuki, 
który w każdej epoce znamionował jej 
najwznioślejsze dzieła”, aby przez „przy-
mierze istniejące od zawsze między 
Ewangelią a sztuką – niezależnie od 
swoich aspektów funkcjonalnych – od-
powiedzieć na wezwanie do wniknięcia 
twórczą intuicją w głąb tajemnicy Boga 
Wcielonego, a zarazem w tajemnicę 
człowieka”.
Warto więc bliżej przyjrzeć się temu, co 
znajduje się wokół nas, a pozostaje 
niekiedy niezauważone i wciąż nie-
odkryte.

ks. Tomasz Zmarzły
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ten nie jest podyktowany wolą „odrzucenia chrześcijańskich dogmatów, albo w duchu 
sekciarskim, albo też pod wpływem nienawiści wobec religii katolickiej i Kościoła”. 
Owa zmiana dyscypliny kościelnej została wprowadzona w 1983 roku do Kodeksu 
Prawa Kanonicznego. Władze kościelne wydały zezwolenie na kremację ciał, ale tego 
nie popierają. 

Oto siedem argumentów przemawiających za tym, że jest to proceder pogański, 
sprzeczny z chrześcijaństwem, a nawet z ogólnie przyjętym humanizmem.

Sam Pan Jezus chciał być pogrzebany w grobowcu wg tradycji Starego 
Testamentu. Izraelici ciała swoich zmarłych otaczali czcią, miłością i 
szacunkiem. Były namaszczane kosztownymi olejami, wonnymi ziołami, 
bandażowane i owijane płótnami. W tym czasie sąsiednie pogańskie 
narody ciała spopielały.
Pogrzebaniu ciała przez umieszczenie w pieczarze czy grobowcu 
(inhumacja) towarzyszy myśl o śmierci podobnej do snu. Idea ta wyraźnie 
podkreśla wiarę w zmartwychwstanie. Wszak wiele modlitw i tekstów 
liturgicznych mówi, że człowiek nie umiera, lecz zasypia, aby zmar-
twychwstać. Natomiast spopielanie ciał czyniło je na zawsze rozłożone
i rozproszone.
Inhumacja wyraża także chrześcijańską myśl, że ciało jak ziarno daje 
możliwość powstania nowego życia. W Piśmie Świętym czytamy, że jeżeli 
ziarno wpadające w ziemię nie obumrze, pozostaje samo, a jeżeli obumrze, 
wydaje obfity owoc (J 24, 1 Kor 15, 36-44). Ta chrześcijańska symbolika 
ziarna wpadającego w ziemię jest szczególnie widoczna w napisach na 
ścianach katakumb, gdzie chowano pierwszych chrześcijan.
Liturgia Kościoła oddaje cześć ciału zmarłego, który przez chrzest stał się 
świątynią Ducha Świętego, a po zmartwychwstaniu połączy się z duszą 
człowieka. Natomiast kremacja niszczy ciało w ogniu. Ten niszczący wielki 
ogień wewnątrz pieca jest symbolem ognia wiecznego, kojarzącego się z 
piekłem.
Kościół zawsze kultywował religię ludzi świętych, otaczając ich ciała czcią, 
natomiast karę ognia  przeznaczał dla ciał zatwardziałych heretyków. 
Cmentarze uważane były za miejsca święte, poświęcone modlitwie i 
pamięci o zmarłych. Dlatego z powszechnym oburzeniem spotyka się 
zakłócanie ciszy oraz wszelkie przejawy wandalizmu dokonywane na 
cmentarzach, także tych, gdzie pochowane są ciała naszych najeźdźców. 
Ogromną cześć oddaje się głównie ciałom osób beatyfikowanych i 
kanonizowanych. Niewielkie cząstki ich ciał umieszczane są w pięknych 
relikwiarzach, aby oddawać im cześć przez ucałowanie. Kremacja stoi w 
sprzeczności z kultem świętych.
Cytaty z dzieł pierwszych chrześcijan (np. u Oktawiusza) wskazują na 
pogardę dla spopielania ciał jako pogańskiego rytuału, będącego 
symbolem wiecznego potępienia, odrzucenia i bycia poza Bogiem. 
Katakumby uczą, że ciała ludzkie otaczano wielką miłością i szacunkiem. 
Pierwsi chrześcijanie uważali je za swoiste sanktuarium i miejsce modlitwy. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Chrześcijaństwo jest całkowitym przeciwieństwem pogaństwa.
Chrześcijanie czczą ludzkie ciało, oddają mu szacunek i okazują miłość, 
bowiem wierzą, że życie ludzkie nie kończy się tu na ziemi. Kremacja to wyraz 
pogardy dla Pana Boga, wieczności, wiecznego zbawienia i idei odkupienia. 
Wprowadzili ją wrogowie Kościoła. W historii nowożytnej zapoczątkowała ją 
rewolucja francuska jako wyraz buntu przeciw Bogu, wierze i Kościołowi. 
Zmarłych zaczęto spalać, aby zanegować ideę zmartwychwstania ciał.
Idea zmartwychwstania jest sensem naszego życia. Chrystus zmartwych-
wstały jest początkiem i źródłem naszego przyszłego zmartwychwstania na 
końcu czasów. Św. Paweł pisał, że jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to 
próżna jest nasza wiara. Chrześcijański pochówek jest więc najbardziej 
odpowiednią formą wyrażenia wiary i nadziei w zmartwychwstanie ciała. 
Kremacja temu przeczy, bo uderza w fundamentalny sens naszej wiary. 
Jest elementem walki z Kościołem, która od rewolucji francuskiej wciąż trwa. 
Ogromny udział ma w tym masoneria. To jej zwolennicy wewnątrz Kościoła 
doprowadzili do zmian w sprawie kremacji. Od tego czasu Kościół ją 
dopuszcza, ale nie pochwala. W powszechnym odczuciu kremacja jest złem, 
dlatego wciąż trwają spory i dyskusje w Kościele między jej zwolennikami i 
przeciwnikami. Kremacji poddają się głównie ludzie niewierzący lub o słabej 
wierze. Obecne władze Kościoła głoszą, że kto poddał się kremacji nie 
będzie potępiony. Jednak nauka Kościoła przez dwa tys. lat oraz sankcje i 
argumenty przeciw, mogą świadczyć o tym, że za decyzję poddania się 
obrzędowi - cierpienia duszy w czyśćcu będą wydłużone, bo wiara zmarłego 
człowieka nie miała głębokiej miłości do Boga. 

7.

Zwolennicy kremacji przytaczają argumenty ekologiczne i ekonomiczne, które mogą 
się niektórym podobać, jak: dbałość o czystość środowiska (po zmarłym pozostaje tyl-
ko trochę popiołu), oszczędność drewna, tańsza urna niż trumna, niższy koszt po-
chówku (zwłaszcza w dużych miastach). Wiele jest także głosów mówiących o nie-
uczciwości i oszustwach w zakładach kremacyjnych, które mogą przerażać, jak: kre-
mowanie większej ilości ciał, zmieszane prochy (w krajach, gdzie jest dużo emigran-
tów mogą być ciała wyznawców różnych religii) i w odpowiedniej wadze porcjowane 
do urn. Może się zdarzyć, że otrzymujemy prochy obcej osoby. Nikogo nie można 
zmusić do takiej czy innej decyzji. Każdy katolik powinien znać argumenty, aby prze-
myśleć i mądrze podjąć właściwą decyzję zgodną z wiarą, którą wyznaje. Należy pa-
miętać, że za decyzję wobec własnego ciała, jak i osoby bliskiej będzie musiał ponieść 
konsekwencje natury duchowej. Osoby decydujące się na skremowanie ciała urnę z 
prochami nie mogą pozostawiać w domu, lecz pochować na cmentarzu w grobowcu 
lub przeznaczonym do tego miejscu, poświęconym i bezpiecznym. Prochów nie moż-
na rozsypywać w jakimkolwiek akwenie (nawet gdy zmarły był miłośnikiem żeglar-
stwa), ani w ogrodzie czy lesie (chociaż kochał przyrodę), bo to grzech, brak wiary w 
zmartwychwstanie, życie wieczne i brak szacunku dla ciała ludzkiego. To pogański 
zwyczaj, a ten, kto tak czyni z braku wiary, musi liczyć się z wiecznym potępieniem.

Opracowała Danuta Wywiał
na podstawie wypowiedzi on-line na YouTube ks. Grzegorza Bliźniaka

 „Dlaczego nie powinniśmy poddawać się kremacji”.
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Czy kicz może mieć odniesienie do życia 
wiary? Kicz jest tworem o miernej wartoś-
ci, schlebiający popularnym gustom. A 
czy byle jaka wiara ma wartość przed 
Bogiem? Takie pytania nurtują również 
zwyczajnych ludzi...
„Sztuka nie jest drogą do podświado-
mości, ale do jeszcze większej świado-
mości. Sztuka otwiera człowieka na sa-
mego siebie i czyni go bardziej czło-
wiekiem” - przypominał artystom św. Jan 
Paweł II na spotkaniu w Wenecji w 1985 r.
Możemy dziś zadać sobie pytanie: kto 
potrzebuje sztuki religijnej?
Potrzebujemy jej my – ludzie; my – 
wierni; my artyści, my – Kościół. Pan Bóg 
świetnie sobie poradzi bez niej, bo 
zawsze znajdzie drogę do człowieka. Nie 
może to jednak usprawiedliwiać naszych 
poczynań. Jak napisał jeden z amery-
kańskich antropologów: „Religia bez 
sztuki staje się dogmatem. A sztuka bez 
ducha religii przeradza się w dekorację”. 
Ich pokrewieństwo polega na tym, ze 
obie chcą wyrazić to, co niewyrażalne. 
Kicz w kościele jest ciężkim grzechem. 
Ci, którzy oburzają się na szczere poszu-
kiwanie nowych form wyrażania tego, co 
niewyrażalne, powinni również oburzyć 
się równie święcie na udawane, pozorne 
piękno kiczu. Prof. Jacek Woźniakowski 
zastanawiał się, czemu w Kościele 
posoborowym „nie widać nawet zarzewia 
nowego języka, nowego stylu, nowego 
kształtu dla współczesnego pojmowania 
i wcielania pradawnych treści”.
Jednocześnie uspokajał, że trzeba dać 
sztuce trochę czasu. Artystom, księżom, 
wiernym doradzał pracowitą cierpliwość, 
skromność i bezpretensjonalność.
 Mówiąc o cierpliwości pracowitej miał na 
myśli pracę fundamentalną.

KICZ – ZNACZY UDAWANY
„Nikomu w rozwoju jego smaku nie po-
mogą najświetniejsze nawet wykłady z 
dziejów sztuki, jeśli jego charakter oraz 
ogólny poziom kultury wewnętrznej i wy-
kształcenia utkną na poziomie kamienia 
łupanego”.
Zastanawiałem się kiedyś, co jest przy-
czyną tego, że kicz wdziera się w nasze 
życie wiary. Jakie są konkretne przykła-
dy? Oto kilka z nich.
Brak dostatecznego przygotowania in-
westorów, zleceniodawców, mecena-
sów, czyli w przypadku polskiej rzeczy-
wistości – proboszczów. Komisje mają 
formalnie wiele do powiedzenia, ale w 
praktyce decyduje ten, kto zapewnia 
środki materialne. Nie posądzam nikogo 
o ignorancję i brak dostatecznej wiedzy, 
ale spotkane przykłady są niepokojące. A 
może gust księży jest bardzo podobny do 
średniej krajowej?
Ks. Krzysztof Niedałtowski opowiadał 
kiedyś historię, gdy zaprosił grupę dia-
konów do gmachu galerii sztuki współ-
czesnej Muzeum Narodowego w Gdań-
sku, by poprowadzić tam zajęcia związa-
ne z pewną wystawą sztuki. Studenci 
niepewnie rozglądali się po gmachu daw-
nego pałacu opatów, stojącego w bez--
pośrednim sąsiedztwie seminarium. 
Zapytał, kto jest tu po raz pierwszy w 
życiu i odpowiedź potwierdziła statystyki 
krajowe. Dziwić może jedynie fakt, że byli 
to ludzie ponadstatystycznie wykształ-
ceni. W zestawieniu z ogromnym pro-
gramem filozoficznym i teologicznym 
studiów seminaryjnych sztuka bezapela-
cyjnie przegrywa.
Kolejny przykład: Różnorodny poziom 
oczekiwań wiernych i ich gotowość do 
amatorskiego współkształtowania prze-
strzeni sakralnej. 
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Najgorsze wzorce. U starszych odpowie-
dnie skojarzenia z dużymi wnętrzami wy-
wołują wspomnienia o wielkich salach 
zebrań z epoki PRL-u. To nie ich wina, że 
tak wiele razy widzieli na wysokim po-
dium mównicę i stół prezydialny, ozdo-
bione paprotką, a za plecami mówców 
styropianowy emblemat. Do tego chętnie 
dodaliby wzorzysty turecki dywan, zło-
ciste kandelabry i oleodruk z Ogrodem 
Oliwnym, który nie pasuje do nowych 
mebli w pokoju...

Fot. ks. Tomasz Zmarzły

Osobny problem to twórcy. Właśnie oni w 
ostatnich trzech dekadach projektowali 
powstające budowle sakralne. Niektóre 
stanowią bardzo dobre realizacje, a przy-
tłaczająca większość to bezduszna mier-
nota estetyczna naszych czasów. Ile jest 
takich przykładów świątyń, które bez 
krzyża na dachu mogłyby być równie do-
brze halami sportowymi. O. Jan Andrzej 
Kłoczkowski OP w jednym z wywiadów 
stwierdził: „Kicz dotyka wszystkich sfer 
naszego  życia.  Najboleśniej   jednak 

 
dwóch najbardziej bezbronnych dziedzin 
– religii i miłości.

I dlatego właśnie wokół nich gromadzą się cale pokłady czy stosy kiczu. Sam człowiek 
jest kiczowaty i ma zapotrzebowanie na kicz. Nie lubimy trudnych rzeczy, nie lubimy, 
gdy stawia się nam wysokie wymagania. Chcemy, żeby wszystko było gotowe, 
przygotowane”. Kicz w przestrzeni kościelnej jest czymś niemoralnym, bo zawiera w 
sobie jakieś kłamstwo. Jeśli wiarę wyrażamy w kiczowaty sposób, czyli ckliwie, 
banalnie, stanowi to zgrzyt. Przecież wiara chrześcijańska wcale taka nie jest, a 
przynajmniej nie powinna być. Wiara ubrana w kiczowate szaty utrwala niedojrzałość 
religijną, zatrzymuje nas na poziomie Pierwszej Komunii Świętej. Kicz w kościele 
zafałszowuje przekaz religijny, banalizuje wiarę. Życie zgodne z wymogami wiary to 
przecież wielka sztuka – dopowiada ks. Leszek Makówka z Katowic.
Jaka jest zatem nasza postawa wiary? Alojzy Żółkowski stwierdził kiedyś, że „ludzie 
po śmierci są jak książki: przeczytawszy je całe, znajdziemy w końcu omyłki 
drukarskie”. A może warto zacząć zauważać za życia wszelkie pomyłki, błędy, 
udawania, by kiedyś Bóg czytał naszą „księgę życia” z satysfakcją?

Ks. Tomasz Zmarzły
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Uroczystość 103. rocznicy Odzyskania Niepodległości

Obchody święta Niepodległości tradycyjnie roz-
poczęła uroczysta Msza św. w naszej bazylice w 
intencji Ojczyzny i wszystkich, którzy życie od-
dali w jej obronie. Uczestniczyli w niej przedsta-
wiciele Parlamentu, władz Miasta, Policji, Straży 
Miejskiej, harcerzy, uczniów III LO klas mundu-
rowych i lokalnych stowarzyszeń, a także zapro-
szeni goście, mieszkańcy miasta oraz liczne 
poczty sztandarowe. Mszę św. sprawował i wy-
głosił homilię ks. por. Andrzej Stasiak. Oto jej 
fragmenty:
Obchodząc dziś 103. rocznicę odzyskania nie-
podległości, z zadumą i wdzięcznością spoglą-
damy na naszą historię. Nie mogło być Europy 
bez niepodległej Polski na mapach. Naród polski 
walczył i ginął za wolność naszą i waszą. Gdzie 
są ich groby, najlepiej wie Bóg. We współczesnej 
Europie, w świecie pogrążonym w kryzysie, kie-
dy przychodzi nam walczyć o zachowanie wol-
ności, warto w święto odzyskania niepodległości 
docenić, jak wielkim skarbem jest polskość. 
Niezłomnej, chlubnej postawy Polaków nikt i nic 
nie jest w stanie podważyć. Poczucia wstydu 
nigdy mieć nie będziemy. Dzisiejsze święto 
uświadamia nam bolesną prawdę, że wolność 
nie jest dana raz na zawsze, a niezależność po-
lityczna czy gospodarcza nie oznacza równo-
czesnej niepodległości ducha. Można obronić 
wiele, lecz zatracić ducha. Miłość do Ojczyzny 
stanowi skarb, który można również łatwo 
roztrwonić, dlatego świętowanie wydarzeń 1918 
roku jest powodem dziękczynnego śpiewania Te 
Deum laudamus, ale ze świadomością, że 
należy pamiętać o wszystkim - i o wielkim Ma-
gnifikat, i o naszych narodowych Gorzkich 
Żalach. W bólach cierpienia rodzi się bowiem 
miłość do Ojczyzny. 
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Pamiętamy o dziedzictwie naszych ojców, którzy 
czuwali nad stanem czystej wiary. Każdy Polak 
ze wzruszeniem patrzy w stronę Jasnej Góry i 
Ostrej Bramy - duchowej mocy minionej Polski. 
Nie potrafiliśmy ocalić tego, co stanowi istotę na-
szego ducha narodowego. Przed 1918 rokiem 
nie było Polski. Odrodziła się, bo była zbudo-
wana na tysiącletniej wierności Bogu i heroicznej 
miłości do Ojczyzny. W tym roku towarzyszą 
nam prochy ziemi przesiąkniętej krwią młodych 
żołnierzy bohaterów spod polskich Termopil - z 
Ditiatyna. Ich serca kochały Boga i Ojczyznę. 
Tak samo było podczas potopu szwedzkiego 
oraz zbiorowej germanizacji i rusyfikacji. Koś-
ciół, Matka nasza, czytał swym dzieciom po pol-
sku pisma i słowa Ewangelii Pana naszego, 
Jezusa Chrystusa. Działo się podobnie i w na-
szej bazylice. Czynił to ks. Grzegorz Augustynik, 
którego 92. rocznicę śmierci obchodziliśmy 
wczoraj. Był bezkompromisowy w wierności Bo-
gu i swym patriotyzmie. Niezłomny dobry pa-
sterz, który wciąż narażał się władzom i 
zwierzchnikom Kościoła. W szlacheckich dwor-
kach i przy wszystkich chłopskich chatach licz-
nych Bohatyrowiczów karmiło się słowem życia
i modlitwą z Psałterza Dawidowego, natchnio-
nym przykładem naszego Ojca poezji, Jana Ko-
chanowskiego. Podczas ciemnej nocy rozbio-
rów, dzięki głębokiej wierze i dziedzictwu polskiej 
kultury, Polacy mogli porozumiewać się na naj-
głębszym poziomie ducha, tworząc jedną niero-
zerwalną wspólnotę narodu. Nasi przodkowie 
napisali na bramie wjazdowej do zamku królew-
skiego na Wawelu słowa: „Jeśli Bóg z nami, któż 
przeciwko nam”. Św. Paweł, autor tych słów, od-
słania najgłębszą tajemnicę dziejów ludzi wy-
znających wiarę w Zmartwychwstałego Chrys-
tusa. Oni wszyscy przyjęli chrzest tajemniczym 
działaniem Ducha, który jest miłością. To o tego 
Ducha dla zniewolonego narodu modlił się z 
milionami rodaków św. Jan Paweł II podczas 
wspomnianej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 r., 
wołając: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi obli-
cze Ziemi, tej ziemi”. I ten Boży Duch zstąpił w 
serca Polaków, natchnął  ich  braterską  solidar-
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nością i odpowiedzialnością za kraj, a następnie 
dał siłę do zwycięstwa. Coraz częściej mądrzy 
ludzie mówią, że ten nowy, wspaniały świat stał 
się wspólnotą ślepców, którzy nie wiedzą dokąd 
iść i nie potrafią ocalić ludzkości przed utratą 
sensu życia i rozpadem. Nie bójmy się wciąż po-
wtarzać – Polska i Polacy potrzebują Chrystusa, 
bo stojąc przy wartościach mających swe źródło 
w Jego Ewangelii, będą dobrze służyć własne-
mu narodowi. Niech Pan Bóg błogosławi Po-
laków wiernych Bogu i Ojczyźnie. Niech bło-
gosławi Polskę w tych trudnych czasach,  naród 
odrodzony z łez, mogił i krwi przelewanej na 
przestrzeni dziejów. To dzięki naszym licznym i 
wielkim polskim Świętym, którzy słuchali i ro-
zumieli, co Bóg do nich mówił o miłości zwy-
ciężającej śmierć, Polska zawsze trwała, choć 
wymazano ją z mapy. Dzięki ludziom wiary po-
zostanie zawsze Matką cieszącą się swym szla-
chetnym potomstwem. Tą nadzieją ożywieni, 
możemy być dumni ze swoich dziejów inspiro-
wanych mądrością i prawdą Jezusa Chrystusa, z 
ufnością zawierzając Mu naszą przyszłość. 
Gaude Mater Polonia - Raduj się, Matko-Polsko 
w sławne potomstwo płodna! Króla królów i 
Najwyższego Pana wielkość uwielbiaj chwałą 
przynależną. Amen
Śp. hm. Kazimierz Kalaga przez ponad 20 lat 
przywoził wraz z harcerzami ziemię zroszoną 
polską krwią bohaterskich żołnierzy (także har-
cerzy) walczących o wolność naszej Ojczyzny 
na różnych frontach wojennych. Po jego śmierci 
obowiązek ten przejęła dąbrowska Policja. W 
tym roku ziemię z pola bitewnego pod 
Dytiatynem (Ukraina) przywieźli: Komendant 
Policji z Jaworzna, mł. insp. dr Piotr Uwijał, 
Dowódca Kontyngentu Policyjnego w Misji 
Doradczej Unii Europejskiej na Ukrainie - 
nadkom. Marek Dzierżęga oraz dąbrowscy har-
cerze. W czasie wojny polsko-sowieckiej, w dniu 
16 września 1920 r., sześciuset żołnierzy 13. 
Pułku Piechoty i 8. Brygady Artylerii przez kilka 
godzin toczyło bój w dwiema sowieckimi 
brygadami jazdy i piechoty. Dzięki ich bohater-
stwu polskie siły zbrojne miały czas, by przy-
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gotować się do natarcia sowieckiej kawalerii „Czerwonych Kozaków”, rozbitej potem 
pod Tarnopolem. Heroiczna postawa walczących tam żołnierzy i poniesione ogromne 
straty sprawiły, że miejsce to nazwano polskimi Termopilami. Pod koniec Eucharystii 
urna z ziemią została poświęcona i uroczyście przez harcerzy przeniesiona do 
Kaplicy Porcjunkuli. Złożono przy niej wiązanki kwiatów. Dalsza część miejskich uro-
czystości odbyła się na Placu Wolności, gdzie przy tablicy upamiętniającej żołnierzy 
11. Pułku Piechoty odśpiewano hymn Polski i złożono kwiaty.

W piątek 26 listopada, w godzinach przedpołu-
dniowych, kustosz ks. kan. Andrzej Stasiak 
odprawił Mszę św. w intencji Ojczyzny i służb 
mundurowych, szczególnie tych, co bronią na-
szej granicy z Białorusią, atakowanej przez mi-
grantów i graniczne służby białoruskie pro-
wadzące wojnę hybrydową. Rozpoczynając 
uroczystość, Kapłan powitał poczty sztanda-
rowe, profesorów i studentów WSB, uczniów 
klas mundurowych LO Dąbrowy Górniczej i z 
Łaz oraz orkiestrę miejską. Dzień Podchorą-
żego został ustanowiony, by uczcić pamięć bo-
haterskich żołnierzy, którzy nie godzili się być 
narodem ciemiężonym i podjęli walkę z wro-
giem. Przypada w rocznicę wybuchu powstania 
listopadowego (w tym roku 191.) zainicjo-
wanego w warszawskiej Szkole Podchorążych 
Piechoty przez ppor. Piotra Wysockiego. W 
kazaniu Kustosz przypomniał, że walce naro-
dowo-wyzwoleńczej zawsze przyświecało ha-
sło – Bóg, Honor i Ojczyzna, za którą wielu od-
dawało swoje młode życie. Mamy się z czego 
szczycić, ale nie potrafimy jako naród tego do-
cenić. Juliusz Słowacki, wieszcz narodowy, z te-
go właśnie powodu, nazwał Polaków – pawiem i 
papugą narodów, gdyż bardziej naśladujemy 
obcych niż cenimy własne dokonania. Było to 
widać w dziejach narodu i jest widoczne także 
dzisiaj. Modlimy się o mądrość i jedność na-
rodu, ale wciąż brak efektów. Jeżeli będziemy

Dzień Podchorążego

żyć z Bogiem i w jedności z Nim, wówczas odkryjemy godność. Jeżeli pragniemy 
dobra dla siebie, dobrze ma być także innym – takie ma być nasze główne przesłanie. 
Dziękujmy Bogu, że dał nam miłość Boga i Ojczyzny, abyśmy żyli z honorem. To my 
jesteśmy solą tej ziemi.
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W dniach 12 – 14 grudnia rekolekcje, 
których tematem był św. Józef, głosił ks. 
Paweł Krawczyk profesor seminarium 
sosnowieckiego. W pierwszym dniu 
ukazał go jako człowieka głębokiej wiary, 
abyśmy mogli skonfrontować samych 
siebie z jego postawą i relacją do Boga. 
Józef żyje wiarą, czyniąc dobro w każdej 
konkretnej sytuacji życiowej, dostrzega 
drugiego człowieka i Bogu oddaje to, co 
powinien. W jego życiu dominują cnoty, 
które powinniśmy w sobie kształtować, 
takie jak: posłuszeństwo Bogu, wiara, 
karmiąca się modlitwą, męstwo, praco-
witość i sprawiedliwość. W drugim dniu 
rekolekcji poznaliśmy św. Józefa, jak 
sobie radzi w trudnościach i problemach, 
jakie niesie otaczająca go rzeczywis-
tość. Miał przecież swoje oczekiwania 
życiowe, ale poświęcił je bez buntu, w 
duchu posłuszeństwa, przyjmując ma-
cierzyństwo Maryi jako wolę Boga. Z 
uporem usilnie zabiegał, by znaleźć w 
Betlejem miejsce, gdzie mógłby naro-
dzić się Boży Syn. Podjął trudną u-
cieczkę do Egiptu, aby tam żyć ze swoją 
rodziną, do czasu, gdy w Judei groziła 
Dziecięciu śmierć. Pokonywał wiele 
przeszkód i niedogodności, pamiętając, 
że Bóg mu zaufał i na jego odpowiedzial-

Rekolekcje adwentowe 12 - 14 grudnia 2021

ności zbudował swój plan, który on 
musiał zrealizować. Taka postawa uczy 
nas, że pomimo trudności trzeba trwać 
wiernie przy drugiej osobie i dotrzymać 
danej obietnicy. Bóg ma także swój plan 
wobec każdego z nas i tych, z którymi 
jesteśmy związani jako rodzina. Józef 
przez swoje posłuszeństwo, miłość i 
ofiarność pokazuje także drogę całemu 
chrześcijaństwu. W trzecim dniu re-
kolekcjonista ukazał Józefa jako opie-
kuna Jezusa. Nie był Jego biologicznym 
ojcem, ale obdarzony przez Boga 
wyjątkową łaską i zaufaniem, stał się 
ojcem duchowym. Poświęcał Jezusowi 
wiele czasu, cierpliwie przekazując 
swoją wiedzę. Mądrość i siłę czerpał z 
modlitewnej współpracy z Bogiem. 
Uczy, że trzeba wytrwale chronić Boże 
dziedzictwo (Jezusa Chrystusa) w sercu 
przed tymi, którzy chcą wyrwać Go z 
duszy człowieka. Tym pokarmem 
podtrzymującym Bożą obecność jest 
ufna modlitwa i niesione dobro. Józef 
jest patronem ludzi pracy. Zachęca nas 
do ciągłego kształtowania własnej 
osobowości, aby jak najlepiej służyć 
innym.

Módlmy się, abyśmy doceniali wolność, 
którą mamy, i pamiętali o tych, którzy jej 
służyli i dla niej ginęli. Na zakończenie 
uroczystości uczniowie LO klasy mundu-
rowej z Łaz wystąpili w krótkiej części 
artystycznej.

Fot. Zbigniew Dzieciątkowski
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Kolędowanie z Orkiestrą „Bytom”

Choć w liturgii czas Bożego Narodzenia się 
skończył, to jednak żywa jest tradycja kolędo-
wania w okresie trwającym do święta Ofiaro-
wania Pańskiego. Z inicjatywy gospodarza 
miejsca, kustosza sanktuarium ks. Andrzeja 
Stasiaka, w bazylice NMP Anielskiej w Dąbro-
wie Górniczej, 16 stycznia odbyło się wspólne 
kolędowanie z Górniczą Orkiestra Dętą „By-
tom”. Pomimo zimowej atmosfery serca słu-
chaczy rozgrzewały kolędowe utwory z pol-
skiego i zagranicznego repertuaru.
Górnicza Orkiestra Dęta „Bytom” im. Józefa 
Słodczyka powstała przed 1920 r. W swej 
działalności koncertowała w różnych częściach 
kraju i za granicą, m. in. w Niemczech, Cze-
chach, Francji i Włoszech, w tym cztery razy w 
Watykanie. Potwierdzeniem wartości muzycz-
nej i artystycznej są liczne nagrody zdobywane 
w konkursach w kraju i poza granicami.

Fot. ks. Tomasz Zmarzły

Kapelmistrzem orkiestry jest Dariusz Kasperek, pedagog, klarnecista, absolwent 
katowickiej Akademii Muzycznej.
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Ksiegarnia  Katolicka

Trwa zaciekła bitwa o rodzinę. Czas na prawdziwy plan 
ratunkowy. Szatan i jego słudzy zrobią wszystko, by zniszczyć 
Boży plan na rodzinę i małżeństwo! Jak mamy działać w 
obliczu nadciągającej konfrontacji? Ksiądz Piotr Glas, 
rekolekcjonista i były egzorcysta, oraz dr Jacek Pulikowski, 
ceniony doradca rodzinny, mąż i ojciec, z odwagą i 
determinacją przypominają nam, jaka jest prawdziwa 
wartość rodziny i z jakimi niebezpieczeństwami oraz atakami 
musi się dziś mierzyć. W czasach, gdy świat proponuje nam 
relacje rodzinnopodobne, małżeństwa przeżywają kryzys 
spowodowany brakiem otwartości na życie oraz wiarę, pod-

Ks. Piotr Glas Jacek Pulikowski
Ostateczna bitwa o rodzinę

waża się tożsamość mężczyzny i kobiety - potrzebujemy mocnego i klarownego głosu 
opowiadającego się za Prawdą. Opierając się na własnym bogatym doświadczeniu pracy z 
ludźmi, ks. Piotr Glas wraz z Jackiem Pulikowskim wskazują, że rozpad małżeństw jest dziś 
ściśle związany z odejściem od Boga. Siostra Łucja z Fatimy powiedziała: „Ostateczna bitwa 
pomiędzy Bogiem a królestwem szatana zostanie stoczona w kwestiach małżeństwa i 
rodziny”. Czas na plan ratunkowy, bo przyszłość ludzkości zależy od rodziny.

 Wydawnictwo:Esprit

Znajdują się w nim teksty liturgiczne Mszy 
św. na każdy dzień, a także rozważania do 
każdego z czytań i propozycja pytań do 
refleksji na temat Słowa Bożego.

Miesięcznik liturgiczny
 „Od SŁOWA do ŻYCIA".

POLECA



Cień Ojca to jedna z najwybitniejszych książek Jana 
Dobraczyńskiego, oparta na zapisie ewangelicznym. 
Ukazuje postać św. Józefa, Opiekuna Najświętszej Rodziny, 
jako człowieka poddanego próbie posłuszeństwa wobec 
Boga i Jego zamiarów, mężczyzny, który musi zrozumieć i 
zaakceptować swą rolę cienia Prawdziwego Ojca wobec 
Tego, którego zrodzi jego Miriam – wybrana mu przez 
Najwyższego. Książka daje świadectwo wartościom, które 
nigdy nie tracą na znaczeniu: odpowiedzialności za 
rodzinę, cierpliwości i prawdziwej miłości.

Jan Dobraczyński
Cień Ojca

Wydawnictwo: Feniks

Pielgrzymka Amazonek
Pielgrzymka Cechu Rzemiosł Różnych
Diecezji i Okręgu Dąbrowskiego
Diecezjalna Pielgrzymka Duchowej Adopcji
Pielgrzymka Harcerzy Okręgu Dąbrowskiego
Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca
Msza św. za Ojczyznę
I Komunia św. Szkoły Katolickiej
XVI Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn
I Komunia św. 
Pielgrzymka „Margaretek”

 6 marca godz. 12.00
20 marca godz. 12.00

26 marca godz. 18.00
24 kwietnia godz. 12.00 
30 kwietnia godz. 10.00 

3 maja godz. 12.00
8 maja godz. 10.30

15 maja godz. 12.00
22 maja godz. 10.30 

4 czerwca godz. 10.00

20

od poniedziałku
 do piątku

w godzinach 10.00-12.00
oraz 15.00-17.30

R
E

K
LA

M
A

serdecznie Zapraszamy

Ksiegarnia  Katolicka
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Sakrament chrztu przyjęli

Boże, napełnij ich serca wiarą, nadzieją i miłością. Amen

Sakrament małżeństwa zawarli

Boże Wszechmogący, błogosław im na wspólnej drodze życia miłością i jednością. Amen

Aleksandra Anna Kowalik
i Dominik Maksymilian Mroczkowski

Jan Cisak [lat 93],
Zofia Marcinkowska [lat 75],
Balbina Domagała [lat 83], 
Ryszard Andrzej Kukuryk [lat 70],
Marcin Aftański [lat 44],
Zbigniew Gubała [lat 77],

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Pana

Anna Łętek [lat 75],
Krzysztof Kocik [lat 63],
Michał Krynke [lat 37],
Adamina Józefa Zborawska [lat 86],
Jan Zbigniew Machejski [lat 67],

Nela Anna Pogoń,
Aleksander Kazimierz Bartosz,
Oliwia Henryka Dąbrowska,
Zuzanna Łuksza,
Milena Blanka Stach,
Kaja Helena Stadler,
Alan Arkadiusz Bartosiński,
Xavier Mateusz Bartosiński,
Jan Biegun,
Weronika Zofia Skalska,
Wiktor Witold Chojnacki,
Franciszek Michał Głowala,

Milena Karolina Parada,
Miłosz Piotr Rubiniec,
Julia Maria Gołąb,
Nikola Lena Pitras,
Natasza Julia Pitras,
Jakub Bronisław Bykowski,

Mateusz Jakub Pyciak.

Zuzanna Anna Browarska,
Olivier Chmielewski,
Leon Zaborowskyi,
Alan Tomasz Juda,

Bartosz Zbigniew Sadowski,



Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. 
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen

od poniedziałku do soboty

godz.:
Msza dla młodzieży;
Msza dla dzieci;
;
(z wyjątkiem m-cy VII-VIII)

(w m-cach V-IX)

 7.00;
  9.00 
10.30 
12.00
16.00 
18.00; 20.00 

niedziela

godz.: 7.00; 7.30; 18.00;

od poniedziałku do soboty
w godz. 8.00 - 17.45

w każdą środę po Mszy św. 
o godz. 18.00

w pierwszą sobotę miesią-
ca od maja do października
od godz.18.00

godz.  - nabożeństwo
do Miłosierdzia Bożego i Msza
święta w intencji czcicieli 
i Honorowej Straży Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa

15.00

zawsze przed i w czasie Mszy św.

stałe adresy oraz indywidualne 
zgłoszenia w kancelarii lub 
zakrystii na każde życzenie ro-
dziny chorego

Msze św. odprawiane za zmar-
łego (zmarłych) w następują-
cych po sobie 30. dniach bez 
przerwy. Na mocy przywileju 
papieskiego z Mszami złączo-
ny jest odpust zupełny.

w pierwszy czwartek mie-
siąca podczas Mszy św. 
o godz. 18.00

w każdy piątek godz. 18.00

w pierwszą sobotę miesiąca
od godz. 9.00 

godz.  każdy pierwszy
poniedziałek miesiąca

18.00,

w czwartą niedzielę miesiąca o
godz. 15.00

MSZE ŚW. DLA NIESŁYSZĄCYCH 
(GŁUCHONIEMYCH)

Wojciech Zdzisław Sekuła [lat 68],
Janina Bujak [lat 71],
Teresa Dominika Kowal [lat 82],
Janina Halina Kała [lat 92],
Roman Wachel [lat 50],
Krystyna Maria Rychel [lat 83],
Władysława Przybulewska [lat 82],
Dorota Maria Ślusarczyk [lat 89],
Teresa Strojecka [lat 73],
Urszula Fatyga [lat 77},
Waldemar Staszewski [lat 61],
Zygmunt Kuc [lat 80],
Janina Syposz [lat 88],
Zofia Kramarz [lat 85],
Wanda Helena Cisak [lat 91].

Barbara Stanisława Burska [lat 85],
Eleonora Sutor [lat 78],
Genowefa Kozina [lat 95],
Lucyna Wiktoria Połońska [lat 95],
Aleksandra Gajda [lat 80],
Jan Stojek [lat 89],
Helena Sychowicz [lat 88],
Zofia Kazimiera Utracka [lat 90],
Halina Pelagia Ujdak [lat 90],
Danuta Julianna Madejska [lat 90],
Henryk Jan Kowalski [lat 74],
Antoni Kijewski [lat 79],
Teresa Kwiecień [lat 77],
Helena Zofia Wiatrowska [lat 88],
Halina Cicha [lat 94],



sale parafialne,
przy ul. Królowej Jadwigi 15

O
ks. kan. Andrzej Stasiak
pierwszy poniedziałek
miesiąca godz.19.00

piekun:

ministranci młodsi, starsi i lektorzy

O
ks. kan. Andrzej Stasiak
termin w ogłoszeniach
parafialnych

piekun:

Opiekun: ks. kan. A. Stasiak

O
ks. kan. Andrzej Stasiak
ostatnia środa miesiąca,
godz.17.00

piekun:

Narzeczeni zgłaszają się w kan-
celarii parafialnej 3 miesiące 
przed terminem zawarcia 
związku małżeńskiego.
Wymagane dokumenty:

dowód osobisty,
aktualna metryka chrztu św. 
(wydana nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed terminem ślubu),
świadectwo katechizacji z ukoń-
czenia szkoły średniej,
świadectwo przyjęcia sakramen-
tu bierzmowania i Komunii świętej.

Wdowcy dostarczają akt zgonu 
współmałżonka.
Nieletni, tzn. ci, którzy nie ukoń-
czyli 18. roku życia,  zgłaszają 
się z rodzicami. Narzeczeni u-
czestniczą w naukach przedmał-
żeńskich, które odbywają się 
w naszej parafii. Dostarczają za-
świadczenie o wygłoszonych 
zapowiedziach w swoich para-
fiach. W tygodniu poprzedzają-
cym ślub narzeczeni zgłaszają 
się w kancelarii w celu podpisa-
nia aktu ślubu.

Chrzest odbywa się podczas 
Mszy św. o godz. 12.00 w każdą 
pierwszą i trzecią niedzielę mie-
siąca oraz w pierwszy dzień 
świąt Bożego Narodzenia i Wiel-
kanocy. Rodzice zgłaszają swo-
je dziecko w tygodniu poprze-
dzającym niedzielę chrztu.
Wymagane dokumenty:

W każdy piątek poprzedzający 
niedzielę chrztu o godz. 19.00 
odbywa się katecheza, w której 
uczestniczą rodzice dziecka i ro-
dzice chrzestni. Rodzice chrzest-
ni wg prawa kanonicznego po-
winni być osobami wierzącymi, 
praktykującymi, mieć ukończony 
16. rok życia i przyjęty sakrament 
bierzmowania. Rodzice chrzest-
ni podpisują akt chrztu w zakrystii 
bazyliki w dniu chrztu, pół godzi-
ny przed rozpoczęciem Mszy 
św., tzn. o 11.30. Rodzice przy-
gotowują białą szatę i świecę 
chrzcielną.

akt urodzenia dziecka,
zaświadczenie rodziców chrzest-
nych (jeśli nie pochodzą z naszej 
parafii).

Zaprasza rencistów i emerytów z tere-
nu naszej gminy. Osobom samotnym, 
schorowanym, mającym trudności w 
prowadzeniu gospodarstwa domowe-
go oferują: wyżywienie, zajęcia rekre-
acyjne, zajęcia usprawniające, pomoc 
w utrzymaniu higieny osobistej.
Osobom mającym trudności z poru-
szaniem się zapewniają transport do 
placówki.

W zamian otrzymuje się: posiłek, miej-
sce do spania, możliwość uprania o-
dzieży, kąpiel, pomoc medyczną, możli-
wość skorzystania z zajęć terapeutycz-
nych uniezależnienia od alkoholu.

czynna codziennie
od 
w okresie zimowym
od 

19.00 do 7.00,

16.00 do 8.00.

Dąbrowa Górnicza, ul. Łączna 31

czynna: każdy poniedziałek
miesiąca 16.00-17.30

Poradnia prowadzi zapisy na spotkania.

Aby skorzystać z noclegu, 
należy być  trzeźwym.

Dąbrowa Górnicza - Mydlice
ul. Jaworowa 4a tel. 32 262 19 93

11.00 - 12.00
10.00 - 12.00; 16.00 - 17.30

czynna od poniedziałku do piątku

w soboty

32 262 27 16;   692 464 93010.00-12.00; 15.00-17.30

czynna od poniedziałku do piątku

O
ks. kan. Andrzej Stasiak
pierwszy wtorek miesiąca,
godz.17.00, adoracja, Msza św,
spotkanie

piekun:

PRE-KANA
 PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU
BIERZMOWANIA

 PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚW.

pn
w
ś

cz
pt

ks. kan. Andrzej Stasiak

Organista Wojciech Podsiadło

ks. Dariusz Stopa
ks. Tomasz Zmarzły

Opiekun: ks. kan. Andrzej Stasiak 
każdy czwartek godz. 19.00

Opiekun: ks. Tomasz Zmarzły

Opiekunowie:
Siostra Joanna (SP10)
Ks. Dariusz Stopa (SP7)

,

Opiekun: ks. Dariusz Stopa
sobota godz. 10.00

Opiekun: ks. Dariusz Stopa
każdy piątek godz. 19.00

Opiekun: ks. Dariusz Stopa
każdy wtorek godz. 19.00

Opiekun: 
w każdym miesiącu wg określonego
harmonogramu

W KANCELARII

PUNKT WYMIANY ODZIEŻY I SPRZĘTÓW
oddawanie: Księgarnia parafialna
wydawanie: IV czwartek miesiąca

Organista Wojciech Podsiadło



Ks. kan. Andrzej Stasiak, Danuta Wywiał, Halina Nowak 
i Akcja Katolicka przy parafii Matki Bożej Anielskiej,
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul.Królowej Jadwigi 17 


