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ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU
rozważania nad Ewangelią niedzielną
Gdy [Jezus] zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie
wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była
wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta.
Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej:
«Nie płacz». Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci,
którzy je nieśli, stanęli, i rzekł: «Młodzieńcze, tobie
mówię, wstań». Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał
go jego matce.
Łk 7,12,-15
Święty Paweł w dzisiejszej Liturgii Słowa wypowiada słowa kluczowe dla zrozumienia istoty chrześcijańskiej moralności. Apostoł Narodów mówi dziś
w Liście do Galatów: „Oświadczam wam bracia, że
głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem
ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją
Jezus Chrystus”. Bardzo często, głównie podczas
liturgii pogrzebowej, przychodzą do głowy właśnie
te słowa, szczególnie jeśli trzeba pochować osobę
młodą, wpatrując się jednocześnie w niesamowity
ból najbliższych. W liturgii jest wówczas przewidziany moment na homilię, a jej istotą są przecież
słowa, więc nie można milczeć. Mimo że postawa
milczenia byłaby w wielu przypadkach nie tylko uza-

sadniona, ale wręcz pożądana. Wtedy jednak, zabierając głos, nie dzielimy się swoją mądrością ani
tym, co przeczytaliśmy u najmądrzejszych nawet
autorów. Dzielimy się Słowem Bożym, opowiadamy
ludziom Dobrą Nowinę o zbawieniu.
Podobnie jest wielokrotnie w konfesjonale, kiedy
pojawiają się u jego kratek ludzie chcący uzyskać
rozgrzeszenie. Czasami traktują kapłana jak sędziego, od którego zależy konkretny werdykt. Tymczasem kluczem do zrozumienia sakramentu pokuty
i pojednania także są słowa św. Pawła. Nie otrzymaliśmy Ewangelii od żadnego człowieka, ale od samego Jezusa. Dlatego też spowiednicy, odkładając nieraz rozgrzeszenie na później, są po prostu zmuszeni
do takiego aktu, bo spowiadający się ludzie dają
wyraźny znak, że nie chcą się nawrócić, że nie chcą
zmienić swego dotychczasowego postępowania. Po
stronie penitentów pojawiają się wtedy czasem próby negocjowania ze spowiednikiem, prowokowania
go do ustępstw. Cały problem polega jednak na tym,
że w niektórych przypadkach wypowiedziane nawet
słowa rozgrzeszenia niejako nie działają. Nie mogą
bowiem zadziałać, gdy zabraknie w życiu człowieka
szczerości. Jeśli więc Ewangelię dał Jezus, nie można z niej wybierać tego, na co mamy ochotę.

Coraz mniej polskich katolików przychodzi do
kościoła, ale spośród tych, ale spośród tych, którzy
przychodzą, coraz więcej przystępuje do Komunii św.
– wynika z raportu przedstawionego przez Instytut
Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK).
Od lat 80. funkcjonuje Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK), przeprowadzający badania religijności Polaków dla celów statystycznych.
Zajmuje się on badaniem m.in. dwóch ważnych
wskaźników:
1. Dominicantes – jest to odsetek katolików
uczestniczących w niedzielnej Eucharystii w odniesieniu do liczby wiernych do tego zobowiązanych,
którą określa się na 82% (odlicza się dzieci do 7 lat,
chorych i starszych niemogących uczestniczyć w
niedzielnej Mszy św.).
2. Communicates – jest to odsetek katolików
przystępujących do Komunii św.
Badania mają imponującą skalę: wolontariusze
zbierają dane z ponad 10 tys. parafii, a te opracowują socjolodzy z ISKK. Niezależnie od badań ISKK
każda parafia prowadzi własne statystyki, które następnie są wliczane w statystyki diecezjalne. Badania
takie przeprowadza się 2 razy w roku.
Według badań, w 2010 roku do kościoła przyszło 41% zobowiązanych, 16,4% przyjęło Komunię
św. Kiedy popatrzyć na wyniki w długiej perspektywie, widać dwa przeciwstawne trendy: wskaźnik
dominicantes od 30 lat sukcesywnie maleje (51%
w 1981 r., 47,6% w 1991 r.).
Communicantes natomiast powoli rośnie: odpowiednio 7,8% (1981 r.) i 10,8% (1991 r.). Innymi
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słowy: coraz mniej katolików chodzi do kościoła, ale
z tych, co przyjdą, coraz większa część przystępuje
do Komunii św. Dlaczego polskie kościoły powoli
pustoszeją? Podstawową przyczyną jest osłabienie
religijności, jej sprywatyzowanie, przeżywanie po
swojemu, a nie w sposób oparty na przykazaniach
i zobowiązaniach, jakie nakłada Kościół – wyjaśnia
ks. Wojciech Sadłoń, socjolog z ISKK. Przemiany sekularyzacyjne w Polsce dokonują się powoli, dlatego
będzie to „pełzająca sekularyzacja” – uważa ks. prof.
Janusz Mariański p.o. kierownika Katedry Socjologii
Religii KUL.
Czy Kościół powinien bić na alarm?
Spadek o ok. 10% nie jest może dramatyczny, ale
jednak w ciągu 30 lat ubyło nam z kościołów ponad
milion katolików. Można zakładać, że wskaźnik ten
spadnie poniżej 40%, choć będzie i tak najwyższy w
Europie. Warto uwzględnić fakt, że w okresie ostatnich 5-8 lat ponad 2 miliony Polaków wyemigrowało
za granicę i nie są oni objęci w statystykach uczęszczających na Mszę św. chociaż istnieją w statystykach parafialnych polskich katolików. Ci, którzy wyjechali, jeżeli nawet wrócą, nie będą już jednak tacy
sami. Szacuje się, że spośród tych, którzy wyjechali
praktykuje za granicą ok. 10-15% Ogólnie widać
więc tendencję spadkową, może nie dramatyczną, ale
wyraźną – mówi ks. prof. Janusz Mariański.
Ks. prof. Witold Zdaniewicz, dyrektor Instytutu
Statystyki Kościoła Katolickiego, powiedział, że obserwując wyniki badań na temat uczestnictwa katolików w niedzielnej Mszy św. w ciągu 30 lat można
umownie wyszczególnić trzy okresy.
Pierwszy to lata 1980-1990, gdy średni procent
uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. (dominicantes) oscylował blisko 50% W 1987 r. wynosił 55,3%, ale ostatni raz wartości powyżej 50% odnotowano w roku 1990 – 50,3%.
Drugi okres to lata 1991-2007, w którym średni procent dominicantes dla
Polski zamyka się w przedziale 43-46%.
Trzeci zaczął się w roku 2008, kiedy to
procent dominicantes spadł do 40,4%
Wprawdzie w roku 2009 jest nieco wyższy
(41,5%), ale – jak podkreślają autorzy –
nie świadczy to o odwróceniu tendencji.
Ks. Wojciech Sadłoń z ISKK, komentując wyniki badań podkreślił, że obserwowane na przestrzeni 30 lat stopniowe zmniejszanie się liczby osób
uczestniczących w niedzielnej Mszy
św. jest tendencją ogólnopolska. Dodał,
że wiąże się to z pewnością ze zmianami
społecznymi w Polsce, których skutki przejawiają się również w zmianach religijności.
Mamy do czynienia z subiektywizacją wiary, coraz mniej restrykcyjnym podejściem do praktyk

religijnych. Coraz większa „liberalizacja” wartości
oraz postaw, osłabienie przywiązania do zasad i nakazów moralnych skutkują osłabieniem poczucia obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Wzrost
dobrobytu społecznego i nietrwałość rodzin również
nie przyczyniają się do utrwalania religijności. Dochodzą do tego migracje ludności ze wsi do miast
i między miastami sprawiają, że ludzie są coraz mniej
zmotywowani, by uczestniczyć we Mszy świętej – komentuje ks. Wojciech Sadłoń. – To nie dzieje się radykalnie, ale stopniowo, najpierw chodzą do kościoła raz w miesiącu, potem z okazji większych świąt.
Ks. Zdaniewicz przekonuje, że statystyki nie oznaczają zaniku wiary: Po prostu zmieniają się formy
celebrowania religijności.
W Polsce rozwija się też zjawisko tzw. churchingu, czyli chodzenia do kościoła poza własną parafią.
Widać rosnący brak przywiązania do własnej parafii.
Najwięcej wiernych przyciągają kościoły w centrach
miast, zabytkowe, sanktuaria, miejsca kultu – wymienia ks. Sadłoń.
Między diecezjami są ogromne różnice. Rekordowe wyniki uzyskano w diecezjach południowej
Polski (rzeszowska 67%, tarnowska 71%). Najniższe
– w Polsce zachodniej i na północy (szczecińskokamieńska 25%, koszalińsko-kołobrzeska 27%).
Więzi społeczne w diecezjach południowych są bardziej rozwinięte: mamy więcej gospodarstw, większe
rodziny, znacznie mniej rozwodów. To utrwala także
religijność. Życie lokalne jest zintegrowane z życiem
parafii – wyjaśniał ks. Sadłoń.
Kościoły są sfeminizowane. Średnio na sześciu
mężczyzn przypada dziesięć kobiet.
Od lat 90. wzrosła za to liczba ludzi przystępujących do Komunii św. (tzw. communicantes). Jest
ich prawie 16,4%. To o 5% więcej niż w 1990 r.
Zdaniem ks. Sadłonia, wzrost ten można częściowo
wytłumaczyć zwiększeniem świadomości katolików.
Kiedyś bowiem utrwalone było przekonanie, że po
spowiedzi można przystąpić do Komunii tylko je-

den raz, a każda kolejna Komunia musi być poprzedzona spowiedzią. W konsekwencji bardzo mało osób przystępowało do Komunii św. Obecnie duszpasterze zachęcają wiernych do częstego przystępowania do Komunii, jeśli tylko pozwala na to stan
łaski. Niestety ostatnimi czasy maleje świadomość
i poczucie grzechu, z czym wiąże się to, iż częściej
niż kiedyś Eucharystię przyjmują osoby, które czynić tego nie powinny. Zdażają się przypadki rozwodników żyjących z nowymi partnerami czy też
pary żyjące w tzw. wolnych związkach, którzy mimo iż nie powinni, jednak przystępują do Stołu
Pańskiego.
Ks. Sadłoń zauważył jednocześnie, że w diecezjach, gdzie uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. jest
największe (np. tarnowska) względny odsetek przystępujących do Komunii św. jest jednym z najniższych w kraju. Silna religijność – ocenił ks. Sadłoń –
wiąże się bowiem z dużą rezerwą do Komunii św.
Nasza diecezja sosnowiecka, w której praktykuje
tylko 28% zobowiązanych, plasuje się na szarym końcu statystyk. Niewielki odsetek praktykujących odnotowuje nasza ogrodzieniecka parafia. Według ostatnich badań na Mszę św. w Ogrodzieńcu, Podzamczu i w Cementowni uczęszcza łącznie ok. 23%
zobowiązanych (w statystykach tych nie uczestniczą
oczywiście małe dzieci i starsze, schorowane osoby).
To bardzo słaby wynik, a tendencja od wielu lat
utrzymuje się spadkowa.
Na tle Europy Polska jest ciągle zieloną wyspą –
zapewnił ks. Sadłoń. Praktykowanie wiary znacznie
gorzej wygląda w krajach Europy Zachodniej. We
Francji, Belgii i Holandii znane są przypadki sprzedawania świątyń katolickich innym wyznaniom lub
nawet w ręce prywatne z powodu braku środków
finansowych na ich utrzymanie. Środków brak, bo
do kościołów nie ma już kto chodzić. Również sprawa powołań nie wygląda tam zbyt wesoło, ale to już
temat na osobny artykuł.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. W tym tygodniu patronują nam:
• w poniedziałek – bł. Bogumił (ok. 1135-1204),
biskup poznański i gnieźnieński;
• we wtorek – św. Barnaba Apostoł, bliski współpracownik Świętego Pawła;
• w czwartek – św. Antoni z Padwy (1195-1231),
franciszkański prezbiter i doktor Kościoła, czczony i kochany od wieków na całym świecie;
• w piątek – bł. Michał Kozal (1893-1943), biskup
i męczennik obozu w Dachau;
• w sobotę – bł. Jolanta (ok. 1244-1298), zakonnica, klaryska, a wpierw żona Bolesława Pobożnego,
księżna kaliska.

2. Przypominamy, że w czerwcu codziennie po wieczornej Mszy św. celebrujemy nabożeństwo do Serca Pana Jezusa, na które serdecznie wszystkich parafian zapraszamy. Przypatrzmy się, czy nasze serca
nie są nazbyt oziębłe, obojętne, nieczułe, gdyż na
mało wpatrują się w otwarte Serce Zbawiciela? Prośmy jak najczęściej, nie tylko w czerwcu: „Jezu, uczyń
serca nasze według Serca Twego” i nie zrywajmy
naszej przyjaźni z Panem Bogiem!
3. Spotkanie Kręgu Biblijnego w środę po wieczornej Mszy św. Zapraszamy.
4. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

10 – 16 czerwca 2013 r.

10 czerwca – poniedziałek
700

1) + Zofia Batorowicz – od rodziny Matysków z Trębaczewa.
2) + Ryszard Jaros – od rodziców.

1800

+ Małgorzata Milejska – od Marka.

11 czerwca – wtorek
700

1) + Zofia Batorowicz – od chrześnika Tadeusza.
2) + Ryszard Jaros – od teściowej z rodziną.

1800

+ Danuta Siwy – od córek Eweliny i Natalii.

12 czerwca – środa
700

1) + Ryszard Jaros – od siostry z rodziną.
2) + Bożena Niedoba – od chrześnika Marka.

1800

Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.

13 czerwca – czwartek
700

1) + Helena, Jadwiga, Jan Żyła – od syna z rodziną.
2) + Antoni Molenda – z racji imienin.

1800

+ Aniela Pilarczyk.

14 czerwca – piątek
700

1) + Ryszard Jaros – od rodziny Kotwickich.
2) + Zofia Batorowicz – od sąsiadów Mikoda z rodziną.

1800

Msza zbiorowa za zmarłych.

15 czerwca – sobota
700

1) + Witold Biedak.
2) + Bożena Niedoba – od Henryki Hagno i Więckowskich.

1800

+ Danuta Cygan; Helena i Marian Gruca.

16 czerwca – niedziela
700

+ Henryk Rogoń.

900

+ Zofia Świacka – od córki Ewy z mężem i wnuczkami Magdą i Dagmarą.

1030

+ Antonina, Edward Piątek; Lucjan Grzebieluch.

1200

+ Zofia Zapart – 2 r. śmierci – od męża Stefana.

1800

+ Agnieszka Stanek.
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