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Społeczny wymiar wiary

„Kościół  zawsze  zobowiązany  jest  do  badania  znaków  czasu  i  ich 

interpretowania  w  świetle  Ewangelii,  tak  aby  w  sposób  dostosowany  do  każdego 

pokolenia mógł odpowiadać na odwieczne pytania ludzi o sens życia doczesnego i 

przyszłego oraz ich wzajemną relację. Trzeba więc, aby świat, w którym żyjemy, a 

także jego często dramatyczne oczekiwania, pragnienia i założenia były poznawane i 

rozumiane” (KDK 4). W tym miejscu ojcowie soborowi stawiają diagnozę kulturze 

naszego świata, tej sprzed 50 lat. Jest to zarazem diagnoza społecznego wymiaru życia 

tamtej epoki. Trzeba przyznać, że trafność tej diagnozy jest nadal aktualna, a nawet 

wyostrzyła się ona, a naszkicowane tam problemy – jak choćby nożyce otwierające się 

między  światem  bogactwa  a  światem  nędzy  -  nabrały  nowego,  jeszcze  bardziej 

dramatycznego znaczenia.

Postawmy sobie  pytanie:  Jakie  procesy  wyróżniają  życie  społeczne  naszych 

czasów, dziś, w Polsce? Jaki związek mają one z życiem wiary Kościoła w Polsce?

1. Wybrane zjawiska życia społecznego

Pytanie  o zasadnicze fenomeny życia  społecznego jest  pytaniem trudnym, a 

odpowiedź na nie z natury rzeczy nie może być jednoznaczna czy wyczerpująca1. W 

mass-mediach,  nazywanych  kiedyś  nazbyt  optymistycznie  „środkami  społecznej 

komunikacji”,  dokonuje  się  daleko  posunięta  banalizacja  i  trywializacja  kultury, 

będącej emanacją relacji społecznych. Mass-media odgrywają w naszym życiu coraz 
1 W. Kawecki, Próba diagnozy współczesnej kultury, „Studia Redemptorystowskie” (2008) nr 6, 143.



większą rolę. Nie ogranicza się ona bynajmniej do rozrywki i wypełnienia wolnego 

czasu,  jak  długo  sądzono,  lecz  stają  się  one  coraz  potężniejszym  środkiem 

kształtowania  opinii,  wychowawcą  przyszłych  pokoleń.  Naiwnością  byłoby  na 

przykład  sądzić,  że  obraz  Boga,  Kościoła  i  wiary  u  ludzi  wierzących  to  przede 

wszystkim ten ukształtowany przez kościelne przepowiadanie – kaznodziejstwo czy 

katechezę.  W  przeciętnej  świadomości  zakorzenia  się  bowiem  wypaczony, 

zredukowany  obraz  Kościoła  i  wiary,  serwowany  nieustannie  i  powtarzany  przez 

liberalne  media.  Tego  faktu  musi  być  świadome  każde  przedsięwzięcie 

ewangelizacyjne. Musi też ono wiedzieć, że rodzicami obecnych dzieci – przynajmniej 

już w drugim pokoleniu – są ludzie wychowani bardziej przez telewizję niż swoich 

rodziców.  A  to  przecież  tworzy  tkankę  życia  społecznego,  zwłaszcza  tę  dnia 

codziennego.  Towarzyszy temu tendencja  do  tworzenia  jednej  kultury  „globalnej”, 

pozbawionej  tożsamości,  historii,  pamięci  czy  poczucia  przynależności.  Kultura 

znacząco, z premedytacją, obniża loty i zaprasza, by za swój przejaw uznać cokolwiek, 

jakiekolwiek  wydarzenie  ze  zwykłego  życia.  Za  sprawą  sekularyzacji,  dążącej  do 

wypchnięcia  tego  wszystkiego,  co  ma  związek  z  religią  i  transcendencją  poza 

margines społecznych zainteresowań, żyjemy w kulturze w coraz większym stopniu 

post-chrześcijańskiej,  nie  tylko  świadomie  zacierającej  chrześcijańskie  tropy  w 

kulturze polskiej i światowej, ale nawet wrogo do nich nastawionej2. Wskutek tego 

człowiek znajduje się dziś w sytuacji dramatycznego rozziewu między Ewangelią a 

kulturą, w tym kulturą życia społecznego. Ewangelia zdaje się mieć przy tym coraz 

mniejszy  wpływ  na  kształt  wyborów,  podejmowanych  wprawdzie  przez  ludzi 

wierzących (często „z metryki”), ale nierzadko w duchu całkowicie świeckim.

Jakie są cechy polskiego życia społecznego w Polsce Anno Domini 2013? 3

1.1.  Odpersonalizowanie  życia  społecznego:  zarzuca  się  praktycznie  ideę 

człowieka jako osoby,  obrazu Boga i  dziecka Bożego.  Nie oznacza to odejścia od 

człowieka  jako takiego,  ale  pojmuje  się  go  w duchu pragmatyzmu i  utylitaryzmu. 

Możemy zaobserwować, że na zachodnią modłę jest prowadzona wprawdzie szeroko 

2 Por. E. Biser, Glaubensprognose. Orientierung in postsäkularistischer Zeit, Graz-Wien-Köln 1991.

3 Por. W. Kawecki, art. cyt., 143-155.
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zakrojona walka o tzw. „prawa człowieka”, ale okazują się one wielokrotnie – niestety 

–daleko  posuniętą  ideologią.  Jest  to  ideologia  często  zbrodnicza  i  dalece 

niesprawiedliwa, a do tego zakłamana: W imię praw człowieka walczy się o prawa 

matki do dysponowania „własnym ciałem”, którego częścią – nie zaś jednostką, osobą 

ludzką – ma być „zarodek”, nie mający żadnych praw. Te same ruchy feministyczne, 

wylewające  krokodyle  łzy  nad  losem  fok  zabijanych  w  Kanadzie,  ani  myślą  o 

pochyleniu  się  nad  losem  wielu  dzieci,  zabijanych  w  łonach  swoich  matek  - 

rokrocznie, w Polsce, której w niedługiej przyszłości grozi wyludnienie i gdzie stawia 

się pytanie o dzień, w którym narodzi się ostatni Polak. W tym samym duchu media 

prowadzą  opartą  na  grze  fałszywych  emocji  kampanię  współczucia  dla  rodzin 

bezdzietnych, promując przy tym zapłodnienie in vitro, obciążone pytaniem o los tych 

ludzkich istot, które nie zostaną umieszczone w łonie matki. Przejawem pogardy dla 

człowieka jako osoby jest promocja kultury konsumizmu, irracjonalizmu i nierzadko 

prymitywizmu.  To  samo  stwierdzenie  odnosi  się  do  promocji  tzw.  eschatologii 

immanentnej,  zamykającej  życie  człowieka  wyłącznie  do  sfery  doczesności 

(marksizm, żyjący dziś w utajonej formie filozoficznego agnostycyzmu i nihilizmu). 

Ponieważ nie  ma żadnego życia  po śmierci  –  głoszą zwolennicy tych koncepcji  – 

wszystko rozgrywa się jedynie tu i teraz. Stąd pogański kult ciała, przesadna  troska o 

młody  wygląd,  jednostronne,  maniakalne  skupienie  się  na  stronie  zewnętrznej,  w 

przekonaniu,  że  to  właśnie  ona  jest  jedynym wyznacznikiem wartości  człowieka  i 

przepustką do udanego, naznaczonego sukcesem życia. Trudno się więc dziwić, że w 

takich warunkach znacząco obniża się duchowa i intelektualna jakość człowieka, choć 

z  drugiej  strony  jesteśmy  zasypywani  niezliczoną  ilością  wynalazków,  a  czasem 

zwykłych  gadżetów.  Paradoksalnie  to  w  krajach  o  najwyższym  stopniu  rozwoju 

cywilizacyjnego można zaobserwować „dziczenie” człowieka, obniżający się poziom 

kultury życia społecznego, w tym życia codziennego, narastającą wzajemną wrogość i 

agresję. Rośnie przy tym liczba uczonych, a jednocześnie w zastraszającym tempie 

zwiększa  się  liczba  ludzi,  którzy  utracili  kontakt  z  humanistycznym  dorobkiem 

przeszłości.  „Rozpad systemów wartości,  samotność,  nieprzystosowanie  do  świata, 
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bunt  przeciwko  niesprawiedliwości,  brak  perspektyw,  życiowe  lęki,  destrukcyjny 

wpływ medialnej przemocy – wszystkie te czynniki mają swoje kulturowe korzenie”4.

1.2. Wyobcowanie: Kulturę życia społecznego tworzy konkretny człowiek, ta 

zaś  –  ze  swej  strony  –  tworzy  człowieka.  Najpierw  człowiek  utracił  kontakt  z 

rzeczywistością, poczucie sensu i harmonii swojego istnienia, by wskutek tego poczuć 

zagrożenie i rozpocząć ucieczkę. Jesteśmy dziś świadkami tego, że dzieła człowieka 

nierzadko zwracają się przeciwko niemu samemu, o czym dobitnie świadczą: technika, 

bioetyka  i  ekologia.  Przeciętny  człowiek  wycofuje  się  z  życia  społecznego,  nie 

uczestniczy  w  życiu  politycznym,  gdyż  czuje  się  zawiedziony  i  oszukany  przez 

kolejne kampanie wyborcze i  przerzucanie się polityków pustymi,  populistycznymi 

obietnicami,  o  których  zapominają  natychmiast  po  otrzymaniu  wiadomości,  że 

uzyskali wymarzone miejsce.

1.3.  Funkcjonalność  i  utylitarystyzm:  Oświecenie  i  wypływająca  z  niego 

nowoczesność miały ogromny wpływ na społeczny kształt życia Europy5. Nowoczesna 

i ponowoczesna rezygnacja z racjonalizmu i obiektywizmu zaowocowała porzuceniem 

pytania o prawdę. Współczesna kultura, nie tylko artystyczna, ale i ta dotycząca życia 

codziennego,  odcina  się  coraz  bardziej  od  grecko-rzymskiej  starożytności  i  jej 

podstawowych  wartości  –  dobra,  prawdy,  piękna,  sacrum lub  interpretuje  je  po 

swojemu.  Utylitaryzm wprowadza do codzienności  komercjalizację  i  marketyzację. 

Kultura życia społecznego jest w coraz mniejszym stopniu zainteresowana przekazem 

wartości, a coraz bardziej liczy się w niej pieniądz. Sytuację tę doskonale analizuje 

papież  Franciszek6.  Sprowadzona  do  poziomu  rynku  kultura  życia  społecznego 

sprawia, że człowiek zatraca swoje społeczne zakorzenienie. A jeśli szuka już jakiejś 

kultury w swojej codzienności, to jest to coraz prymitywniej pojmowana rozrywka, 

pogoń  za  brutalną  sensacją,  nie  wspominając  nawet  o  trudnym  i  wymagającym 

poszukiwaniu wartości wyższych.

1.4.  Desakralizacja:  Kultura  życia  społecznego nie  musi  być  ex  definitione 

antyreligijna. Jednakże w ostatnim czasie można stwierdzić wydarzenia świadomych i 
4 Por. tamże, 147.
5 Por. I. Bokwa, Teologia w warunkach nowoczesności i ponowoczesności, Sandomierz 2010.
6 Por. Papież Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”.
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zaplanowanych prowokacji „artystycznych”, wyśmiewających symbole i obrażających 

uczucia religijne. Jest to oznaka, że do Polski nadciąga to, co od dawna jest obecne 

choćby na zachodzie Europy. Niechęć do ukazywania wartości chrześcijańskich jako 

przejawów prawdziwego humanizmu jest wysoce irracjonalna. Wartości te wypiera się 

konsekwentnie z przestrzeni życia społecznego, ośmiesza, pokazując jako przeżytki 

dawnych czasów bądź pomijając je zupełnym milczeniem. 

1.5.  Wirtualność:  Nie  ulega  najmniejszej  wątpliwości,  że  współczesna 

technologia  jest  coraz  wyżej  rozwinięta.  Umożliwia  to  powstanie  coraz  bardziej 

zaawansowanej  rzeczywistości  wirtualnej  (sztucznej  rzeczywistości,  komputerowej 

symulacji,  środowiska  wirtualnego,  cyberprzestrzeni).  Ma  ona  ogromny  wpływ na 

kształtowanie przestrzeni życia społecznego. Obecność ludzi nie musi już być realna, 

by  doszło  do  komunikacji,  wystarczy  teleobecność.  Każdy  z  każdym  może  się 

połączyć,  skontaktować,  lecz  proces  ten  nie  następuje  w rzeczywistym tu  i  teraz. 

Kultura w tym rozumieniu to „wielka przestrzeń medialna, w której ludzie rozmawiają 

ze sobą za pomocą ekranów telewizyjnych, pilotów, joysticków i telefonów […] Nie 

jest widowiskiem, względem którego widz wzbudza w sobie krytyczną świadomość. 

Jest  rzeczywistością,  w której  człowiek bierze udział,  której  staje się wykonawcą i 

uczestnikiem,  ‘wchodzi  do  wewnątrz’,  a  tym  samym  traci  dystans  i  możliwość 

obiektywnego  osądu”7.  Internet  jawi  się  jako  wielkie  udogodnienie  i  szansa 

cywilizacyjna, niesie ze sobą jednak wiele zagrożeń. Pokazuje to choćby doskonały 

film  Jana  Komasy,  zatytułowany  „Sala  samobójców”  (2011).  „Internet  zmienia  w 

zasadniczy  sposób psychologiczny  stosunek człowieka  do  czasu  i  przestrzeni.  Jest 

narzędziem  neutralnym,  może  być  wykorzystany  w  sposób  konstruktywny,  ale  i 

niszczący  […]  Korzystanie  z  Internetu  nie  może  ograniczać  się  do  asymilacji 

zmieniających się  błyskawicznie  obrazów,  informacji,  treści  i  dźwięków,  dających 

zresztą wrażenie,  że wszystko jest  zmienne,  a  więc relatywne,  a  skoro tak,  należy 

uciekać od odpowiedzialności i osobistego zaangażowania”8. Niedawno temu odbyło 

się  w jednej  ze  szkół  podstawowych spotkanie  dzieci  klasy  szóstej  z  policjantem, 

poświęcone bezpieczeństwie w szkole, na drodze, w Internecie. Trzeba było zobaczyć 

7 W. Kawecki, art. cyt., 150.
8 Tamże, 151.
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zainteresowanie  dzieci  zagadnieniami  związanymi  z  Internetem,  ich  wiedzę  w  tej 

dziedzinie, a przede wszystkim ich zaangażowanie i uwolnione emocje! Ten skromny 

przykład jednoznacznie pokazuje, czym tak naprawdę żyją dziś dzieci i młodzież.

2. Zagrożenia dla wiary na wybranych przykładach

2.1. „Tęczowy atak na rodzinę”9

Choć  polskie  społeczeństwo  jest  jeszcze  mocno  zakorzenione  w  tradycji,  a 

wymagania etyczno-moralne chrześcijaństwa traktuje zasadniczo jako obowiązujące, 

to  nie  ulega  wątpliwości,  że  w  tej  dziedzinie  zachodzą  szybkie  i  niepokojące 

przemiany. „Środowiska liberalne chcą królować na uczelniach,  poprawiać szkolne 

podręczniki,  uczyć  dzieci  uprawiania  seksu.  Polacy  jeszcze  się  opierają.  Dlatego 

ideolodzy gender usilnie zabiegają o publiczne pieniądze na krzewienie postępowych 

myśli”10.  Termin  „gender”  i  zbudowana  wokół  niego  ideologia  mówi  o  „płci 

kulturowej,  którą  odróżnia  się  od  tej  biologicznej.  Ideolodzy  gender  prowadzą 

dociekania na temat ról, które płci przypisuje kultura. Przekonuje, że to ona narzuca 

zachowania kobietom i mężczyznom, choćby macierzyństwo. Genderyści wieszczą, że 

można się z tego wyzwolić i niezależnie od biologicznej płci wybrać płeć kulturową. 

W imię wolności zostać heteroseksualistą lub homoseksualistą.  Zdecydować się na 

biseksualizm lub wybrać transseksualizm. Co kto lubi”11. Zasady tej ideologii już są 

wpajane – w przedszkolach i szkołach. „Zdaniem środowisk lewicowych wszystkie 

podręczniki  szkolne  i  programy  nauczania  trzeba  w  Polsce  napisać  na  nowo  i 

uwydatnić w nich kwestie płci oraz seksualności. Publikacje i wytyczne zmierzające 

do tego celu […] szokują bezrefleksyjnym głoszeniem tez, które mogą być groźne dla 

rozwoju dzieci”12. WHO zaleca decydentom w Europie, by edukację seksualną dzieci 

zaczynać  już  od  4.  roku  życia,  uczyć  przyjemności  z  dotykania  własnego  ciała  i 
9 Por. K. Baranowska, W. Wybranowski, Rewolucja seksualna u drzwi, Tygodnik „Do Rzeczy”, nr 19/019, 3-9 
czerwca 2013, 16-18.
10 Tamże, 16.
11 Tamże.
12 Tamże, 17.
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masturbacji we wczesnym dzieciństwie. Między 9. a 12. rokiem życia dziecko winno 

poznać  zastosowanie  prezerwatywy,  zaś  powyżej  15.  roku  życia  powinno  się  im 

wpajać  „krytyczne  podejście  do  norm kulturowych  i  religijnych  w odniesieniu  do 

ciąży i rodzicielstwa”13. Kampania Przeciw Homofobii zaleca natomiast zapraszanie 

przez nauczycieli na lekcje homoseksualistów, biseksualistów i osób transpłciowych. 

Promotorzy  nowego  patrzenia  na  płeć,  rodzinę  i  rodzicielstwo  są  świadomi,  że 

rewolucja  seksualna  w  Polsce  nie  nastąpi  nagle.  Dlatego  próbują  pozyskać  sobie 

wyznających  jedynie  słuszne  poglądy.  Szturmują  przy  tym  uczelnie  wyższe, 

poszukując tam apostołów tej  „nowej nauki z mocą”. Mnożą się więc dziś  gender 

studies –  i  jako  odrębny  kierunek,  i  jako  zajęcia  fakultatywne  –  od  polonistyki 

poczynając,  a  na  wychowaniu  przedszkolnym  kończąc.  Trafiają  też  do  szkół 

pielęgniarskich. Genderyści nie ukrywają, że chcą aktywnie zmieniać świat. Są w tym 

wspierani  finansowo,  między  innymi  przez  instytucje  unijne.  Przed  tą  lewacką 

ideologią należy się bronić, aktywnie się jej sprzeciwiać, gdyż podważa ona zasady 

ludzkiego i chrześcijańskiego porządku społecznego, uderzając w rodzinę. Jednym z 

celów tzw. rewolucji seksualnej jest ograniczenie liczby ludności na świecie.

2.2. Wychowanie seksualne – nauczanie czy demoralizacja?

Wychowanie dzieci i młodzieży jest prawem i obowiązkiem przede wszystkim 

rodziców.  Tego od wieków uczył  i  uczy Kościół.  Rewolucja  francuska 1789 roku 

wprowadziła  szkolnictwo  państwowe,  a  tym  samym  pojawiła  się  możliwość 

scedowania tego obowiązku na struktury państwowe. Rodzi się pytanie: Czy rodzice 

powinni  jednak  ufać  szkole  bezgranicznie?  A  nawet  przedszkolu,  skoro  już  tam 

wprowadza się edukację seksualną jako antidotum na wszelkie problemy seksualne 

nastolatków?14 Nachalna  propaganda  środowisk  lewicowych,  prowadzona  przez 

zaprzyjaźnione  z  nimi  mass-media,  winą  za  wszelkie  problemy  społeczne  obarcza 

13 Tamże.
14 Por. Ł. Adamski, Nauczanie czy demoralizacja?, Tygodnik „Uważam Rze”, nr 47/2011, wtorek – niedziela, 27 
grudnia 2011 – 1 stycznia 2012, 82n.
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ochoczo brak edukacji seksualnej w szkołach15. Z ironią i pogardą mówi się w tym 

kontekście o „zacofanych katechetach”. Żywo reaguje mocne lobby antykoncepcyjne, 

odwołujące się chętnie do przykładu krajów skandynawskich, radzących sobie ponoć 

wyśmienicie  z  tematem  seksu  swoich  obywateli.  Raport  Komisji  Europejskiej 

stwierdza jednak coś zgoła odwrotnego: To właśnie Szwecja jest krajem z najwyższą 

proporcjonalnie liczbą gwałtów. W tym postępowym kraju dzieciom w ósmej klasie 

każe się opisywać swoją inicjację seksualną. Kto jeszcze tego nie przeżył, mógł opisać 

swoje fantazje seksualne. W szranki walki o pierwszeństwo w postępowości stanęła 

Szwajcaria. W Bazylei przedszkolaki i dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej 

otrzymały zestawy „sex boxów”, by uczyć się praktyk seksualnych. Powstaje rodzaj 

seksualnej obsesji, niszczącej zdrowie psychiczne wielu ludzi. Te tendencje docierają i 

do Polski: „Do niedawna w naszym kraju nie było również gier planszowych, które 

polegają na dokonaniu aborcji…”16. Czujność i wrażliwość w tym względzie są więc 

jak najbardziej nakazem chwili.

2.3. Medialna kampania przeciwko pedofilii w Kościele

Nawet pobieżny rzut oka na medialne rewelacje w sprawie pedofilii w polskim 

Kościele  uprawnia  do  wyciągnięcia  wniosku,  że  prowadzona  przez  dziennikarzy  i 

ekspertów walka z pedofilią wśród duchownych ma cel zupełnie inny niż troska o 

dzieci. Chodzi o zniszczenie Kościoła lub przynajmniej o jego osłabienie, tak, jak to 

miało  już  miejsce  w USA,  Irlandii,  Niemczech,  Holandii  czy  Belgii17.  Intencje  tej 

zorganizowanej  i  dobrze  przygotowanej  akcji  medialnej  są  przejrzyste:  Chodzi  tu 

jednoznacznie o wyrugowanie biskupów i prostych duchownych z przestrzeni życia 

publicznego,  o  zniszczenie  autorytetu  Kościoła,  o  spowodowanie  jednoznacznego 

15 Por. G. Barth,  Osoba a edukacja. Kilka uwag z perspektywy hermeneutyki  personalistycznej. Współczesny  
kontekst  edukacji,  http://hosting0800050.az.pl/studiajp2/wp-content/uploads/2011/06/barth1.pdf,  z  dn. 
19.11.2013 r.
16 Ł. Adamski, Nauczanie czy demoralizacja?, art. cyt., 83.
17 Por.  T.P.  Terlikowski,  Jak  uciszyć  hierarchów,  Tygodnik  Lisickiego  „Do  Rzeczy”,  nr  39/039,  21-27 
października 2013, 30n.
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skojarzenia:  Kościół  =  pedofilia.  Nikt  rozsądny  nie  próbuje  nawet  podważać  czy 

relatywizować  zła  zbrodni,  jaką  jest  pedofilia.  Mass-media  stosują  jednak  swoje 

sztuczki,  manipulując  język opisu  rzeczywistości  i  sposób jej  przedstawiania.  Gdy 

chodzi  bowiem  o  duchownego,  który  dopuścił  się  tego  czynu,  język  ten  nabiera 

krańcowego radykalizmu, traci zaś tę cechę, gdy (jeśli w ogóle) jest mowa o innych 

osobach,  winnych czynów pedofilskich.  „Chyba najlepiej  widać to w serwowanym 

przez  kilka  dni  tabloidowym  serialu  poświęconym  nauczycielce,  która  urodziła 

dziecko 14-letniemu chłopcu. Otóż o osobie tej nikt nie napisze per pedofilka. Ona jest 

‘nauczycielką,  która  ma dziecko z  14-letnim uczniem’.  I  może  nie  byłoby w tym 

niczego szokującego, gdyby nie fakt, że kilkanaście dni temu media serwowały nam 

podobną  historię,  tyle  że  ofiarą  była  dziewczynka,  a  ojcem  dziecka  ksiądz  (w 

momencie publikacji już były ksiądz). I wtedy media nie szczędziły sugestii, że jest to 

podły  czyn  pedofila.  Gdy  jednak  sprawcą  przestępstwa  jest  kobieta,  a  do  tego 

nauczycielka, a nie ksiądz, sprawa wygląda zupełnie inaczej. Media pełne są doniesień 

o  ‘romantycznej  historii’  zagubionej  kobiety,  którą  uparty  młodzieniec  skłonił  do 

upadku,  systematycznie  ją  uwodząc.  Nie  brak  także  medialnych ekspertów,  którzy 

przekonują, że w tym przypadku absolutnie i pod żadnym pozorem nie wolno nam 

mówić  o  pedofilii,  mamy  tu  bowiem  do  czynienia  z  czymś  zupełnie  innym”18. 

Utożsamić  Kościół  ze  skandalami  seksualnymi,  zniszczyć  zaufanie  do  jedynej 

instytucji, otwarcie sprzeciwiającej się wizji moralności propagowanej przez liberalne 

media  -  oto  cel  przemyślanej  kampanii  medialnej,  serwującej  jeden  po  drugim 

przypadki pedofilii osób duchownych, z zupełnym przemilczeniem innych środowisk 

czy grup społecznych, jak choćby homoseksualnych. Są też atakowani niewygodni, bo 

nazbyt  ortodoksyjni  biskupi,  jak  choćby  abp  Henryk  Hoser,  zdecydowanie 

sprzeciwiający  się  promowanej  przez  liberalne  mass-media  praktyce  sztucznego 

zapłodnienia in vitro.

3. Kilka wniosków

18 Tamże, 30.
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To  zaledwie  kilka  migawek,  nieroszczących  sobie  absolutnie  prawa  do 

wyczerpującego  opisu  aktualnej  sytuacji  polskiego  Kościoła  w jego  społecznych  i 

kulturowych uwarunkowaniach. Próba postawienia diagnozy kulturze naszego życia 

społecznego,  jak  też  pewne  przykłady  sytuacji  medialnej,  wykazały  obecność 

fenomenów niepokojących, stawiających wymagania życiu wiarą w Jezusa Chrystusa. 

Mylnym byłby jednak wniosek, że oto mamy do czynienia ze szczególnie ciężkim 

kryzysem w dziejach polskiego Kościoła. W swojej historii przechodził on próby o 

wiele  poważniejsze,  bardziej  wymagające  i  surowe.  I  z  nich  wszystkich  wyszedł 

obronną ręką. Ponadto w każdym zjawisku, jawiącym się jako trudne bądź negatywne, 

jest  ukryta  zarazem  szansa,  bo  może  się  ono  stać  właśnie  punktem  zwrotnym, 

przesileniem, początkiem dobra. Jedno jest pewne: Wiara jest procesem, zjawiskiem 

dynamicznym, urzeczywistniającym się w konkrecie, hic et nunc. Przez samego Jezusa 

jesteśmy zaproszeni  do pilnego odczytywania  „znaków czasu” (np.  Mt 16,1-4).  W 

świetle  wiary  (Lumen  fidei)  wydarzenia  naszego  czasu  możemy  i  powinniśmy 

postrzegać  jako  znaki  zbawczej  inicjatywy  Boga  wobec  świata,  jako  zadania 

postawione nam jako uczniom Jezusa Chrystusa. Przez te znaki Bóg komunikuje nam 

swoją wolę, wskazuje na swoją obecność ukrytą w dziejach świata, kieruje apel do 

naszej wolności. Chrześcijanin ma twardo stąpać po ziemi, być wrażliwym na Boży 

głos, kochać i być odpowiedzialnym za Kościół, a gdy zajdzie taka potrzeba – bronić 

go19. Teraz i w przyszłości20.

19 Por. M. Skierkowski (red.), Powracanie apologii, Płock 2013.
20 Por. P. Gordan (Hg.), Die Zukunft der Zukunft, Graz-Wien-Köln 1985.
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