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„Odprawiałem Mszę św., kiedy usłyszałem wybuchy. Byłem w prezbiterium i nakładałem kadzidło do kadzielnicy. Przygotowywałem się do procesji przed kościołem, 

kiedy usłyszałem dwa głośne hałasy i zobaczyłem moich spanikowanych parafian biegnących w różnych kierunkach. Ktoś do mnie podbiegł i krzyknął: „Ojcze, nie-

znani bandyci!”

Nie wiem, ilu ich było – jedni mówią sześciu, inni czterech – ale wiem, że byli zorganizowani. Niektórzy z napastników przebrali się za parafian i modlili się razem 

z nami podczas Mszy, cały czas wiedząc, że zamierzają nas zabić.

Gdy kule rozdarły powietrze, myślałem tylko o tym, jak uratować moich parafian. Niektórym udało się zamknąć drzwi wejściowe, a ja namawiałem ludzi do uciecz-

ki do zakrystii. Będąc w głębi zakrystii nie mogłem się ruszyć: otoczyły mnie dzieci, a dorośli przytulili się do mnie. Osłaniałem ich tak, jak kura osłania swoje pisklęta.

Moje owce, a zwłaszcza dzieci, wołały: „Ojcze, proszę, zbaw nas – Ojcze, módl się!” Powiedziałem im, żeby się nie martwili, bo Bóg coś zrobi. Nastąpiły jeszcze trzy lub 

cztery eksplozje, jedna po drugiej w kościele oraz sporadyczne strzały oddane przez napastników. Atak był dobrze zaplanowany, trwał około 20-25 minut.

Gdy nadeszła wiadomość, że napastnicy odeszli, opuściliśmy zakrystię. Po całym kościele były porozrzucane trupy, a wielu zostało rannych. Moje serce było głębo-

ko dotknięte. Z pomocą parafian, którzy potrafili prowadzić samochód, zaczęliśmy zabierać natychmiast naszych rannych braci i siostry do szpitala St. Louis i Fe-

deralnego Centrum Medycznego. Od tego czasu odwiedzam rannych, modląc się z nimi, udzielając sakramentu chorych i zachęcając ich do wytrwania w nadziei.

Świat odwrócił się od Nigerii. Trwa tu ludobójstwo, ale nikogo to nie obchodzi. Pobliski personel ochrony i policja nie przybyły nam na ratunek, mimo że atak trwał 

co najmniej 20 minut.” 

(fragment streszczenia „RAPORTU O CHRZEŚCIJANACH PRZEŚLADOWANYCH ZA WIARĘ W LATACH 2020–22”)

czcigodni czytelnicy. Dla nas, to kolejne święta Bożego narodzenia, kolejny nowy rok, zarówno liturgiczny jak i kalendarzowy. Jakże jednak inne jest to świę-

towanie, kiedy zdamy sobie sprawę z faktu, ilu chrześcijan, ilu katolików, zarówno duchownych jak i świeckich - na całym świecie, ale zwłaszcza w afryce, na 

Bliskim Wschodzie i w azji jest obecnie prześladowanych i mordowanych za wiarę….

oddając w Wasze ręce kolejny numer ecclesii, nie sposób, nie wspomnieć, o znaczeniu katolickich przedsiębiorców w kościele. Wydarzenia z nigerii przyto-

czone na wstępie, są jedynie jednym z udokumentowanych przykładów, prześladowania w dzisiejszym świecie. nie bierze się to jednak samo z siebie, nie 

powstaje z dnia na dzień i nie wykluwa się w czeluściach piekieł, ale jest zakrojoną na globalną skalę próbą unicestwienia kościoła. Jako katolicy, również 

w Polsce, daliśmy się zepchnąć do defensywy, czy też narożnika, posługując się sportową nomenklaturą. aby nie być oskarżonym o tę czy inną fobię lub 

mowę nienawiści czy nietolerancję, pozwoliliśmy triumfować złu i grzechowi. W codzienności tak rzadko zdajemy sobie sprawę z faktu, że wspierając to co 

katolickie, ludzi, którzy w swojej pracy i profesji odnoszą się do duchownych i kościoła, budujemy kulturę życia i wiary. Jak mantrę będę powtarzał stwierdze-

nie, że ludzie świeccy, przedsiębiorcy wyznający otwarcie swoją wiarę, dający przy tym zatrudnienie innym wierzącym, są najprostszym i najlepszym sposo-

bem, na budowanie cywilizacji chrześcijańskiej. ale aby oni mogli funkcjonować i prosperować, rozwijać się i zatrudniać kolejnych pracowników, niezbęd-

ne jest godziwe wynagrodzenie za ich pracę. W administrowaniu parafią, czy w codziennym życiu, także przy remontach domu parafialnego, czy zakupie 

auta, pamiętajmy, że te drobne gesty (jak chociażby zwykłe poproszenie o ofertę, która może okazać się korzystna także dla nas), mają kolosalne znaczenie, 

w perspektywie budowy większego dobra…

Szczęść Boże 

Ekscelencje, czcigodni Kapłani, drogie Siostry i Bracia.

Ablift str. 40

Aslan A. Wasiński, B. Majka, M. Młynarczyk spółka cywilna str. 29

Astorg Leszek Osiak str. 3

Auto Bruno Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością str. 2,68

Auto Park sp. z o. o. sp.k. str. 2

Bdr Thermea Poland Sp. z o. o. str. 31

Biuro Turystyczno – Pielgrzymkowe Frater Adam Zieliński str.57,58, 61

Bronisław Nowak Aladyn - Wyroby Mosiężne str. 5

Carolina Car Company

J. Majdecki, M. Olesiński, P. Sójka Spółka Komandytowa str. 2

Centrum Samochodowe Nivette Sp. z o.o. str. 68

Creo Engineering Piotr Włodarski str. 21

Dachpol Ryszard Duć str. 27

FIRMA EDMET Rduch Edward str. 48

Insektpol Tomasz Zawacki str. 51

Justa Wójcik Spółka Jawna str. 45

K.M. Glück Spółka Jawna str. 68

Ldm Electronic Sp. Z O.O. str. 47

Lunique Lightcraft Adam Gąbka str. 17

Meble Mariusz Rutkowski str. 9

Merito Gzel Marek str. 53

Nawrot Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością str. 68

Opal Fotoceramika str. 63

Panda Trzebnica Sp. Z O.O. str. 34,35

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Kamo Sp Z O. O str. 11

Punto Pruszyński Sp. Z O.O. str. 14,15,16

Sejfy.Pl Spółka Z O.O. str. 7

Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o. Sp. J. str. 2

STAL-BUD Usługi Ślusarsko-Budowlane,

Euro-Travel Włodzimierz Matusik str. 25

Stawowy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością str. 2

TAT ELECTRONIC Karczewska-Tlałka Elżbieta str. 36,37,38

TELKA SPÓŁKA AKCYJNA str. 22,23

Usługi Kamieniarsko - Betoniarskie Grzegorz Lukasek str. 39

Usługi Stolarskie Sitek Rafał str. 13

Zakład Stolarski Bernard Sladek str. 33



7

aktualności | extra ecclesia 5/2014

spis treści

Adres Redakcji

41-303 Dąbrowa Górnicza

Al. Józefa Piłsudskiego 83/26

Tel. +48 32 440 11 68

Kom. 793 019 248, 791 110 581

e-mail: biuro@extraecclesia.pl

www.extraecclesia.pl

Grupa Words Made 

Wydawca magazynu Extra Ecclesia 

Redaktor Naczelny:

Wojciech Matuszny 

Zdjęcie na okładce:

O. Piotr Wojnowski OFMConv

Współpraca:

Ks. Mirosław Matuszny 

Ks. Prof. Mariusz Rosik 

Radosław Kramarski OFM Conv

Piotr Wojnowski OFM Conv

Ks. Paweł Paterek 

Ks. Krzysztof Tryk

dr Jacek Węcławowicz
ekspert@extraecclesia.pl 

Anna Zakrzewska

DRUK

KOLUMB
Chorzów, ul. Kaliny 7

Magazyn wpisany do rejestru dzienników 

i czasopism w Sądzie Okręgowym w Kato-

wicach, we wpisie do rejestrów dzienników 

i czasopism pod poz. Pr. 2664 

Zamów 6 kolejnych wydan 

Extra Ecclesii

W tytule przelewu wpisz

„PRENUMERATA 

oraz Adres do wysyłki magazynu”

Numer Konta: 

87 1750 0012 0000 0000 2944 7349

Koszt prenumeraty 42 zł 

-

Wstęp str. 4 

Sztuka w służbie ewangelizacji str. 8
ks. tomasz Zmarzły

Inwestycje 
Innowacyjne ogrzewanie kościołów str. 10
art. promocyjny

Brunon Kreft  

Blacha Tytanowo – Aluminiowa. Tytanium Pruszyński str. 14
art. promocyjny

mgr inż. krzysztof Wilk

Ogrzewanie kościoła a rachunki parafii str. 18
Piotr Włodarski 

art. promocyjny  

Z życia Kościoła 
Boży Architekt  str. 24
o. Piotr Wojnowski oFMconv 

Persja wczoraj i dziś str. 28
ks. Mirosław Matuszny 

Nieboskłon Chrystusa str. 32
ks. dr Łukasz sadłocha 

Johannus Ecclesia str. 36
tat electronic 

art. promocyjny 

List do Duchowieństwa i Wiernych Kościoła Katolickiego W Polsce str. 42
za www.episkopat.pl 

Felietony Rozważania Refleksje 
Wierzę w Kościół Chrystusowy str. 46
o. dr radosław kramarski oFMconv

Mitomania piekła cz III str. 50
ks. dr Bartłomiej krzos 

Nowa kampania antychrześcijańska? str. 54
dr Michał Bogusz

Światowe Dni Młodzieży str. 59
adam Zieliński 

art. sponsorowany

Streszczenie raportu „Prześladowani i zapomniani”  str. 62
za www.pkwp.org



8 9

aktualności | extra ecclesia 7/2022extra ecclesia 7/2022 | aktualności

Ks. Tomasz Zmarzły 
czasem stawiamy sobie pytanie: jakie jest znaczenie sztuki w życiu 
kościoła. na pewno rzeczywistość duchowa – niejednokrotnie trudna 
do wysłowienia – staje się dzięki niej łatwiejsza w odbiorze.
każdy artysta, tworząc, naśladuje największego artystę – Boga. 
Bóg jest najwspanialszym budowniczym stworzonego przez sie-
bie dzieła, a człowiek wobec tak pojętego świata staje zachwy-
cony, kontemplując jego uroki. najpiękniej wyraził to Jan ko-
chanowski w jednej ze strof hymnu: „tyś pan wszystkiego świa-
ta, tyś niebo zbudował. i złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował. 
tyś fundament założył nieobeszłej ziemi. i przykryłeś jej nagość 
zioły rozlicznemi”.

W STRONĘ PIĘKNA
Zachwyt nad pięknem stworzenia i próba odpowiedzi na pytanie 
na czym polega piękno, nurtowało wielu znakomitych ludzi róż-
nych czasów. Pitagoras mówił: „Wszystko jest piękne dzięki liczbie”. 
Platon pisał: „Zachowanie miary i proporcji jest zawsze pięknem”. 
a arystoteles dodawał: „Piękno jest w wielkości i ładzie”. W okresie 
wczesnochrześcijańskim św. augustyn twierdził, że „podoba się tyl-

SZTUKA W SŁUŻBIE EWANGELIZACJI

ko piękno, w pięknie – kształty, w kształtach – proporcje, w propor-
cjach – liczby”. W okresie odrodzenia alberti powiadał: „Piękno jest ja-
kąś zgodnością i wzajemnym zgraniem części”. Wybitny malarz doby 
baroku Poussin, twierdził: „idea piękna zstępuje w materię, jeśli w tej 
jest ład, miara i forma”. Dzięki sztuce – określanej również jako „umie-
jętność wytwarzania rzeczy estetycznie wartościowych i pięknych” 
– człowiek czerpie niewypowiedzianą przyjemność. ludzie starali 
się opisywać i kategoryzować doświadczenie sztuki. Działem filozo-
fii zajmującym się warunkami piękna, jest estetyka. Za jej ojca uwa-
ża się alexandra Gottlieba Baumgartena, a jednym z największych 
XViii-wiecznych badaczy piękna i odkrywców sztuki antycznej Grecji 
jest Johann Joachim Winckelmann. Wśród różnych działów sztuki, do 
Boga najbardziej zbliża jednak sztuka sakralna. Jej dzieje sięgają naj-
dawniejszych form realizacji przedmiotów magicznych, śpiewu i tań-
ca, jakie ludzie tworzyli w celach błagalnych wobec sił nadprzyrodzo-
nych (np. jaskinie w lascaux lub altamirze). Współcześnie to określe-
nie stosowane jest w odniesieniu do sztuki chrześcijańskiej i dotyczy 
m.in. architektury kościelnej, rzeźby i malarstwa świątyń oraz muzy-
ki i pieśni wykonywanych podczas liturgii. Doświadczając jej najbar-
dziej zbliżamy się do Boga, czego wyrazem z jednej strony jest wizu-

alizacja scen biblijnych i życia świętych, a z drugiej – uczestnictwo 
w chwale Boga (np. romańskie czy gotyckie katedry).

SKARBY DIECEZJI
Diecezja sosnowiecka, utworzona z terytoriów wchodzących w gra-
nice diecezji: częstochowskiej, kieleckiej i krakowskiej, posiada – 
wbrew opinii niektórych – bogatą tradycję i różnorodne obiek-
ty sztuki sakralnej.  Zarówno wspaniałe świątynie, których tradycja 
sięga średniowiecza, jak i oryginalne wyposażenie wnętrz – są waż-
nym świadectwem wiary ludzi. Jak pisała ewa chmielewska, prze-
strzeń kościoła „to księga napisana przez ludzi posługujących się naj-
cenniejszymi darami Boga – intelektem i inwencją twórczą, użyty-
mi w celu głoszenia czci i chwały Boga oraz przybliżenia Go wier-
nym”. 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 
„przymierze istniejące od zawsze między ewangelią a sztuką – nie-
zależnie od swoich aspektów funkcjonalnych – odpowiedzieć 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 nieodkryte.
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Innowacyjne 
ogrzewanie kościołów

Kamo jest firmą rodzinną, której tradycje sięgają 1991. 

Siedziba naszej firmy mieści się w północnej Polsce, w samym sercu Kaszub.

Ogrzewanie kościołów 
W 2006 roku rozpoczęliśmy naszą misję ogrzewania 

kościołów w sposób zarówno efektywny, jak i energoosz-

czędny. Z powodu wysokich murów, ogromnej kubatury 

i szklanych witraży kościoły są obiektami bardzo trud-

nymi do ogrzania. Czasami jest to wręcz niemożliwe lub 

pochłania ogromne pokłady energii, co przekłada się na 

wysokie koszty eksploatacji ogrzewania. W związku z tym 

ogrzewanie budowli w większości świątyń mija się z celem. 

Dlatego też zdecydowaliśmy się stworzyć system grzewczy, 

który dostarcza energię cieplną bezpośrednio do osób je 

użytkujące. Nasze maty grzewcze dostarczają przyjemne 

ciepło w temperaturze maksymalnej 36°C, pod całkowicie 

bezpiecznym napięciem 24/ 28 V i z niewielkim poborem 

mocy. Dodatkowo zwiększa to temperaturę w całej świą-

tyni, gdyż każda niewychłodzona osoba działa jak grzałka 

cieplna o mocy około 100 W. Nasza pierwsza realizacja 

została wykonana w 2006 roku w kościele pw. Św. Jacka 

Odrowąża w Straszynie. Ogrzewanie działa do dzisiejszego 

dnia bezawaryjnie.

Wkrótce również kolejni księża i wierni z całej Polski 

zaczęli się przekonywać o skuteczności naszego systemu 

grzewczego. Naszym kolejnym krokiem milowym było za-

łożenie ogrzewania Kamo w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. 

Produkt nasz znalazł uznanie i został doceniony przez wiele 

komisji konkursowych. Został odznaczony m. in.: 

Certyfikat Laur 
Eksperta w latach 
2016, 2017 oraz 2018 
oraz wyróżnienie 
nadzwyczajne „Medal 
nowoczesności”  
w 2017 roku

Złoty Medal Targów 
Poznańskich  
w 2012 roku

Medal od 
konserwatorów 
zabytków przyznany 
w Toruniu 
w 2010 roku 

Nasze produkty 
W naszej firmie staramy się łączyć tradycję z innowacyj-

nymi rozwiązywaniami. Źródłem ciepła w naszych matach 

jest specjalistyczny drut oporowy, który jest produktem 

wysoce zaawansowanym technologicznie sprowadzanym 

specjalnie z Niemiec. Niespotykana oszczędność energe-

tyczna możliwa jest dzięki unikalnej właściwości drutu, 

który oddaje ciepło przez dłuższy czas niż zwykłe druty 

oporowe. Koszt zużycia energii na jedną osobę w czasie 

godzinnej mszy, to około 10 W, co przy 200 miejscach 

siedzących oznacza zużycie energii rzędu 2 KWh w czasie 

jednej mszy. W zależności od taryfy równa się około 1,2 

zł- 1,8 zł. Tak prognozowane niskie koszty ogrzewania 

z początku spotykały się z niedowierzaniem osób du-

chownych lub otwartymi oskarżeniami o manipulację da-

nymi, głównie ze strony niektórych naszych konkurentów, 

oferujących przestarzałe technologicznie produkty. Aby 

udowodnić prawdziwość naszych prognoz montujemy do 

dnia dzisiejszego osobny licznik poboru mocy dla naszego 

systemu grzewczego. 

„Zimą 2009 roku zainstalowany został w Bazylice 
Mariackiej w Gdańsku. Wywołało to zadowolenie i satys-
fakcję wśród parafian. Firma Kamo wykonała swoją pracę 
solidnie i terminowo, cena końcowa nie odbiegała od 
kwoty uzgodnionej na początku przez obie strony. Zgod-
nie z moją i wiernych opinią proponowane ogrzewanie 
i firma Kamo są godne polecenia”

Ks. Infułat Stanisław Bogdanowicz 
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Oprócz tego udzielamy na nasze produkty gwarancję 

na zużytą energię i gwarancję zadowolenia. Do wykonania 

naszych elementów grzewczych używamy materiałów 

najwyższej jakości dostępnych na rynku krajowym i eu-

ropejskim. Również elementy elektroniczne używane do 

naszych systemów grzewczych są w całości konstruowane 

i wykonane przez naszą firmę, co zapewnia bardzo wysoką 

jakość. Mata grzewcza zasilana jest bezpiecznym napięciem 

24/ 28 V, co gwarantuje transformator bezpieczeństwa. Taki 

transformator jest zainstalowany pod każdą ławką. Maksy-

malna temperatura grzania naszych elementów grzewczych 

wynosi 36°C, czyli tyle, co temperatura ciała ludzkiego. Eli-

minuje to tym samym ryzyko przegrzania organizmu. Nasz 

produkt jest bezpieczny w użytkowaniu. Na dowód tego 

posiadamy badania bezpieczeństwa i certyfikat CE, wydany 

przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie. 

W trosce o komfort i zdrowie osób duchownych stworzyli-

śmy również produkty dedykowane specjalnie dla nich, jak 

m. in. podgrzewane konfesjonały, dywaniki czy korporały. 

Zwiększają one zdecydowanie komfort uczestnictwa pod-

czas mszy świętej dla kapłana. 

Zachęcamy Państwa do dogłębnego zapoznania się z na-

szym systemem grzewczym. W 70 % naszych realizacji stwier-

dzamy, że w obiektach istniał jeden lub więcej systemów 

grzewczych, które nie spełniały oczekiwań użytkowników 

i księdza proboszcza lub był zbyt drogi w eksploatacji. W razie 

zainteresowania naszym systemem grzewczym zachęcamy 

do kontaktu. Dokonamy indywidualnej prezentacji wszyst-

kich elementów grzewczych, odpowiemy na ewentualne 

pytania i zaproponujemy możliwe warianty instalacji. Nasz 

przyjazd jest w zupełności niezobowiązujący i nie wiąże się 

z dodatkowymi kosztami. Zapraszamy Państwa do odwie-

dzenia naszej strony internetowej (www.kamo.com.pl), gdzie 

znajdą Państwo wiele opinii na temat naszego ogrzewania 

z parafii z całej Polski, jak i z zagranicy. Zapewniamy naszym 

klientom solidność wykonania, punktualność, uczciwą cenę, 

gwarancję za zużytą energię i gwarancję zadowolenia. Gwa-

rantuję to swoim imieniem i nazwiskiem.

Brunon Kreft
Prezes Zarządu i Właściciel

Dywaniki grzewcze

Podgrzewane maty do konfesjonałów 
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mgr inż. Krzysztof Wilk
Punto Pruszyński
Materiał ten charakteryzuje się bardzo dużą plastycznością, odporno-
ścią chemiczną i wytrzymałością mechaniczną. Blacha tytanium zosta-
ła opracowana dla technologii „rąbka podwójnego”. aluminium jako 
metal dachowy było stosowane od XViii w. Jest to najtrwalszy metal 
i bardzo dobrze zniósł próbę czasu.

Dachy z blach na bazie aluminium są powszechnie stosowane 
w obiektach zabytkowych. Wymienię tylko kilka realizacji:
1) kopuła katedry san Gioacchino w rzymie wykonana w 1897 z czy-
stego aluminium. Jest to przykład jednego z najstarszych dachów 
metalowych pełniącego nadal swoją funkcję. aluminium w tamtym 
okresie było droższe od miedzi i tylko najzamożniejszych fundatorów 
stać było na takie pokrycia dachowe.

Blacha Tytanowo – Aluminiowa
Tytanium Pruszyński 

Materiał Przyszłości stosowany w Przeszłości.

2) Pokrycie dachu „ignacjanum” księży Jezuitów w krakowie wykona-
ne jest z blachy tytanowo – aluminiowej tytanium Pruszyński. Jest to 
obiekt zabytkowy wpisany w rejestr zabytków o szczególnej wartości hi-
storycznej. konserwator rozważał zastosowanie blachy cynkowo - tyta-
nowej, lub aluminiowej i wybrano ostatecznie blachę tytanowo – alu-
miniową tytanium Pruszyński.

3) Drewniany szesnastowieczny kościół w Dąbrówce, gmina kadzidłów, 
gdzie ciągle trwają prace konserwatorskie, jest pokrywany blachą tyta-
nowo – aluminiową tytanium Pruszyński. konserwator Zabytków zde-
cydował o zmianie blachy cynkowo-tytanowej na tytanowo – aluminio-
wą tytanium Pruszyński „miedziowaną”.

i wiele innych realizacji w Polsce i na świecie.

Punto Pruszyński Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 268
05-816 Michałowice
Tel/Fax 22/723 80 22
e-mail: punto@punto.pl
www.punto.pl
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Do budowy dachów nowych kościołów, również proponujemy za-
stosowanie właśnie stopu tytanu i aluminium pod handlową nazwą 
„tytanium Pruszyński”
Metal ten jest najbardziej odpowiednim rozwiązaniem. obok natu-
ralnego metalicznego koloru powstałego w wyniku obróbki elektro-
litycznej cechuje się najwyższą odpornością i wytrzymałością.
Tytanium nie ulega erozji ani korozji. Blacha na bazie aluminium 
pokrywa się w sposób naturalny tlenkiem glinu al2o3. Związek ten 
występuje w naturze i nosi nazwę korunDu. kryształy korundu za-
barwione metalami ciężkimi są jednymi z najcenniejszych kamieni 
szlachetnych: czerwony ruBin i niebieski sZaFir. rubin i szafir oprócz 
swojego piękna są wyjątkowo mocne i pył tych kryształów napylany 
jest na tarcze do cięcia kamienia. taki właśnie proces przeprowadzi-
liśmy aby elektrolitycznie zabezpieczyć Blachę tytanowo - aluminio-
wą przed erozją oraz aby nadać jej wyjątkową szafirowo szarą barwę 
(nazwa handlowa „optic Zinc”). Dlatego też mimo niskiego potencjału 

elektrochemicznego nie ulega erozji ani korozji pod wpływem kwaśnych 
dreszczów oraz wyziewów miejskich i przemysłowych.
tytanium nie ulega efektom starzenia. starzenie to spadek właściwości 
mechanicznych w czasie. Większość metali traci wytrzymałość i plastycz-
ność już po kilku latach. Wynika o z ciągłych naprężeń powstających pod 
wpływem zmian temperatury. Metale stają się kruche i słabe. Aluminium 
stosowane od pond stu lat nie zmieniło swoich właściwości. W trak-
cie badania aluminiowego pokrycia kopuły Katedry San Gioacchino 
w Rzymie po upływie ponad stu lat nie stwierdzono żadnych zmian 
wytrzymałości i plastyczności aluminium.
Dodatkową zaletą tego metalu jest możliwość barwienia. Barwienie po-
lega na podgrzaniu stopu do stanu półplastycznego i naniesienia barw-
nika organicznego, który zostaje w następnej operacji walcowany do peł-
nego zespolenia się ze stopem. taki proces zapewnia trwałe przetopie-
nie metalu z barwnikiem. stosowane kolory na najczęściej ral 7016; ral 
7005; ral 8017; ral 3009 i wiele innych kolorów. 
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Ogrzewanie kościoła a rachunki parafii

Panel grzewczy w konfesjonale kościoła 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w So-
kolnikach Panele grzewcze pod ławkami w kościele pw. św. Katarzyny w Potulicach

Ogrzewanie prezbiterium w kościele pw. św. Marcina w Lelowie

Podłogowy panel grzewczy przy ołtarzu w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Ratajach

Panele grzewcze pod ławkami w kościele pw. św. Idziego Opa-
ta w Tarczku

Zarządzanie obiektami sakralnymi w dzisiejszych czasach to nie lada 
wyzwanie dla Proboszczów czy administratorów Parafii. Jednym z za-
gadnień jest zapewnienie ciepła i komfortu dla osób znajdujących się 
w świątyni. analizując ten temat, już na samym początku można na-
tknąć się na szereg problemów. Po pierwsze, kościoły są obiektami nie-
zwykle trudnymi do ogrzania. Zdecydowana większość budowli sa-
kralnych stawiana była w czasach, w których nie przywiązywano zna-
czącej uwagi do kwestii  termoizolacji tego typu obiektów. Po drugie, 
kościoły, zbudowane z drewna, ciosanych piaskowców czy innych ka-
mieni naturalnych, niejednokrotnie są pod opieką Wojewódzkich kon-
serwatorów Zabytków. to często znacząco wydłuża kwestie decyzyj-
ne oraz planowanie i realizację inwestycji. Po trzecie, sama konstruk-
cja, jak na przykład wysokie sklepienia tych budowli sprawiają, że ty-
powe sposoby ogrzewania stosowane w budownictwie tradycyjnym, 
nie są w stanie działać efektywnie. 
na te problemy znalazła rozwiązanie polska firma creo Panel, która na 
przestrzeni lat stworzyła i rozwijała system Podłogowych Paneli Grzew-
czych. efektywne ogrzewanie w kościołach jest możliwe. 

Czym są Podłogowe Panele Grzewcze?
Panele mają postać płyt o grubości 2,5 cm i są wykonane z blachy stalowej 
ocynkowanej. Wierzchnia warstwa jest dodatkowo pokryta trudnościeral-
nym laminatem drewnopodobnym, dopasowanym do istniejącej w ko-
ściele stolarki drewnianej. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie zaburzamy es-
tetyki wnętrza świątyni, a same panele nie rzucają się w oczy. Panele ukła-
da się wszędzie tam, gdzie w trakcie Mszy świętych i nabożeństw przeby-
wają wierni i księża: przy ołtarzu, ambonie, tronie, w konfesjonale oraz pod 
ławkami w całym kościele. Panele układa się na istniejącej posadzce bez 
względu na to z czego jest wykonana, jak również na drewnianych pode-
stach, jeśli na takich są ustawione ławki. Dzięki temu nie ma konieczno-
ści bardzo kosztownej ingerencji w konstrukcję obiektu, która często spo-
tykać mogłaby się również z odmową ze strony konserwatora Zabytków.
 
Jak działają Panele Grzewcze?
księża oraz wierni, którzy w trakcie Mszy świętych czy nabożeństw stoją bez-
pośrednio na panelach grzewczych są ogrzewani od samych stóp, a ciepło 
konwektuje w górę ogrzewając osoby, które się na nich znajdują. ideą dzia-

Podłogowe panele grzewcze pod ławkami kaplicy przy kościele 
pw. św. Wawrzyńca w Rudzie Śląskiej
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Energooszczędne ogrzewanie kościołów
Podłogowe Panele Grzewcze CREO

Ogrzewanie podłogowe bez ingerencji w posadzkę

PROMOCJA – udostępniamy panele na okres próbny
bez żadnych zobowiązań, nie pobieramy żadnej opłaty!

www.creopanel.pl

· Ogrzewanie podłogowe jest najlepszym rozwiązaniem dla 
obiektów o bardzo wysokim stropie

· Panele ogrzewają osoby na nich stojące wykorzystując zasa-
dę komina cieplnego - konwekcji - ciepło unosi się ku górze

· Panele Grzewcze CREO nie wymagają kosztownych ingerencji 
w strukturę budynku - montuje się je na istniejącym podłożu

· Panele mogą być ogrzewaniem głównym oraz pomocniczym

· Gwarancja 5 lat

· Panele emitują ciepło tylko wtedy kiedy jest to konieczne - 
podczas mszy i nabożeństw - są bardzo ekonomiczne

· Panele są dopasowane kolorystycznie do miejsca montażu, 
przez co nie zaburzają estetyki wnętrza kościoła

· Panele ogrzewają całe ciało osób, które się na nich znajdują

· Panele wykonujemy w rozmiarze idealnie dopasowanym do 
miejsca montażu

· Wszystkie Panele posiadają regulator temperatury umożliwia-
jący jej optymalne dobranie przez użytkownika

ul. Zielona 6
42-445 Szczekociny

tel. (+48) 603 235 212
biuro@creopanel.pl

Piotr Włodarski
CREO Panel

www.creopanel.pl
tel. 603 235 212

towe warunki uczestnictwa w Mszach świętych i nabożeństwach. Jed-
nocześnie koszty użytkowania tego typu ogrzewania nie narażą para-
fii na duże rachunki. 
Prezentacja paneli grzewczych creo może zostać przeprowadzona w ko-
ściele, w którym planowany jest montaż ogrzewania i nie wiąże się z żad-
nymi kosztami i zobowiązaniami. Podczas prezentacji dokonywana jest 
kalkulacja kosztu montażu ogrzewania i zużycia prądu w trakcie całego 
sezonu grzewczego. Możliwa jest również pomoc w zorganizowaniu spo-
tkania w najbliższym kościele, w którym funkcjonuje tego typu ogrzewa-
nie. to doskonała okazja, aby przekonać się na własnej skórze o zaletach 
systemu Podłogowych Paneli Grzewczych creo.

łania paneli jest ich praca tylko podczas Mszy świętych i nabożeństw, 
aby zapewnić ciepło osobom przebywającym w kościele, co przekłada 
się na bardzo niskie zużycie energii. aby jeszcze bardziej ograniczyć ra-
chunki za prąd, cały kościół może zostać podzielony na kilka stref grzew-
czych, aby w trakcie nabożeństw z małą ilością wiernych włączać tylko 
kilka ławek, bez konieczności ogrzewania pustych stref. system paneli 
grzewczych może także pracować w sposób ciągły, podnosząc i utrzy-
mując określoną temperaturę w kościele czy kaplicy, jak typowe ogrze-
wanie podłogowe, co polecane jest w sytuacji gdy parafia ma zainstalo-
wane panele fotowoltaiczne i sama produkuje prąd. Dzięki takiemu roz-
wiązaniu Proboszcz ma możliwość dobrać sposób działania ogrzewania 
według oczekiwań i możliwości własnych i parafian. 

Czy należy obawiać się wzrostu cen energii? 
na rok 2023 rząd rP wprowadził Mechanizm ceny Maksymalnej (usta-
wa z dn. 27 października 2022) dzięki czemu cena prądu dla parafii zo-
stała zamrożona na poziomie 0,785zł/kWh. Warunkiem jest złożenie 
stosownego oświadczenia w zakładzie energetycznym, z którym pa-
rafia ma podpisaną umowę. Jednocześnie szybki wzrost ilości farm fo-
towoltaicznych czy planowana budowa elektrowni jądrowych w Pol-
sce, zapewniających tanią energię, może sugerować, że cena prądu 
będzie utrzymywać się na stabilnym poziomie. 

Czy warto zamontować ogrzewanie CREO?
inwestycja w ogrzewanie kościoła z wykorzystaniem podłogowych 
paneli grzewczych creo,  zapewni księżom oraz wiernym komfor-

Strefa 8

Podział na 8 stref grzewczych w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sokolnikach
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Strefa 5Strefa 3
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Strefa 7
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Boży Architekt
O. Piotr Wojnowski OFMConv
Jesienią 1982 roku Papież Jan Paweł ii odwiedził Barcelonę i sprzed wspa-
niałej budowli Gaudiego, sagrada Familia, wygłosił swój zwyczajowy ko-
mentarz do modlitwy anioł Pański»: ten kościół świętej rodziny -mówił- 
nie jest jeszcze wykończony, ale od samego początku ma wielką trwałość: 
przypomina on bowiem i pięknie wyraża inną budowlę... budowlę z ka-
mieni żywych: chrześcijańską rodzinę, w której Wiara i Miłość każdego 
dnia rodzi się i jest pielęgnowana. niech Bóg błogosławi Wasze rodziny. 
kościół sagrada Familia stał się emblematyczną budowlą miasta Barce-
lony. Jego sylwetka jest dzisiaj znana na całym świecie i przyciąga każ-
dego dnia tysiące zwiedzających z pięciu kontynentów. Jego oryginal-
ne formy architektoniczne tworzą syntezę symboli czerpanych z natu-
ry i z chrześcijańskiej Wiary. Za tym architektonicznym arcydziełem - jak 
i za wieloma innymi religijnymi i świeckimi dziełami, które należą już dzi-
siaj do światowego skarbca kultury - stoi osoba i duch artysty o głęboko 
chrześcijańskiej wierze, wszczepionej w jego tożsamość architekta, który 
umiał zespolić swą wiarę i życie na chwałę Boga.
antoni Gaudí został ochrzczony dnia 26 czerwca 1852 r. w parafii św. Pio-
tra w reus w archidiecezji tarragona. Było to w dzień po jego narodzi-
nach, był dzieckiem małżeństwa Franciszka Gaudiego, z riudoms i anto-
niny cornet, z reus. środowisko rodzinne, w którym wzrastał, od wczesne-
go dzieciństwa ukształtowało jego powołanie jako architekta: w warszta-
cie kotłów swojego ojca w reus nauczył się tworzyć formy o różnej po-
jemności i kształtach. W rodzinnej posiadłości w riudoms jego oczy były 
olśnione śródziemnomorskim światłem jak i bogactwem różnorodnych 
skał, roślin i zwierząt - środowiska natury, którą będzie odtąd uznawał za 
swoją wielką Mistrzynię. Już jako dziecko cierpiał na reumatyzm, choro-

ba ta będzie mu towarzyszyć przez większą część życia. Pomimo to, 
jego fizjonomia dawała wrażenie tężyzny i wytrzymałości. Po ukoń-
czeniu szkoły podstawowej, został uczniem kolegium pijarów w reus, 
gdzie też otrzymał solidną formację religijną. Potem przeprowadził 
się do stolicy katalonii w celu studiowania architektury wielkiej pasji 
swojego życia - na Wydziale architektury Politechniki w Barcelonie. 
tytuł architekta otrzymał w roku 1878, choć już dłuższy czas zatrudniał 
się jako asystent znanych architektów i inżynierów, dorabiając w ten 
sposób dla sfinansowania swoich studiów. Jego humanistyczne za-
interesowania skłoniły go równocześnie do uczęszczania na wykłady 
z filozofii, estetyki i historii na uniwersytecie Barcelońskim, jak i brania 
udziału w koncertach i sztukach teatralnych; oczytany był w licznych 
dziełach literackich, przede wszystkim klasycznych, oraz zwiedzał naj-
ważniejsze zabytki i podziwiał pejzaże swej ojczystej krainy. Wszystkie 
te wiadomości i doświadczenia stosował przy tworzeniu architektu-
ry, we wszechstronnym znaczeniu tego słowa. 
nie ożenił się. Pielęgnował swojego długo żyjącego ojca oraz osiero-
coną i chorą bratanicę; stanowili oni jego najbliższą rodzinę. Zawsze 
był pełen szacunku i taktu wobec swoich kolegów, współpracow-
ników i robotników dzieł przez niego kierowanych, nawiązywał też 
z nimi szczere i trwałe przyjaźnie. W roku 1883, gdy miał 31 lat, zle-
cono mu kierowanie pracami przy kościele pw. świętej rodziny, któ-
rego budowę rozpoczęto niewiele wcześniej. od samego początku 
utożsamił się z religijnym celem budowy tej Wynagradzającej świą-
tyni, założonej przez pobożnego księgarza Józefa- Mariana Bocabel-
la i jego «Pobożne stowarzyszenie czcicieli św. Józefa»: dla rozpale-

Antoni Gaudí
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stej miłości do Boga. tam udzielono mu sakramentu namaszczenia cho-
rych i dnia następnego po odzyskaniu przytomności i w otoczeniu naj-
bliższych przyjaciół, przyjął z wielką pobożnością Wiatyk - najświętszy 
sakrament na drogę do Boga. Zmarł dwa dni później, 10 czerwca 1926 
r., wypowiedziawszy jako ostatnie słowa na ziemi: amen. Mój Boże, mój 
Boże! Jego pogrzeb był ogromną manifestacją powszechnej po nim ża-
łoby, zarówno ze strony władz cywilnych i kościelnych jak i prostego 
ludu. Pochowany został w krypcie sagrada Familia, w kaplicy Matki Bo-
żej karmelitańskiej. tam spoczywają do dziś jego prochy, w nieustannym 
towarzystwie osób je nawiedzających i szukających jego wstawiennic-
twa przed Bogiem.
antoni Gaudi znał bardzo dobrze ludzką naturę, wraz z wszystkimi na-
leżącymi do niej niedomaganiami. starał się poznać i korygować swo-
je własne wady - zwłaszcza te wynikające z upartego i zdecydowanego 
charakteru, właściwego ludziom wywodzącym się z Baix camp pod tar-
ragoną, jego rodzinnych stron - w trosce o doskonałość ewangeliczną, 
którą zawsze opierał na miłości Boga i służbie innym ludziom. Jego Wia-
ra chrzcielna żywiła się początkowo pobożnością rodzinną. Matka jego 
czciła w sposób szczególny Matkę Bożą Miłosierdzia, Patronkę reus oraz 
dojrzewała przez głęboką formację religijną, otrzymaną od oo. pijarów. 
tą powszechną rzeczywistość chrystologiczno-maryjną wykuł w kamien-
nych rzeźbach największego dzieła swej architektury, sagrada Familia. Mi-
ŁośĆ Do BoGa pozwalała dźwięczeć wrażliwej duszy Gaudiego, kiedy 
uczestniczył we Mszy św. jak i innych celebracjach liturgii lub pobożno-
ści ludowej. Miłość ta wyrażała się też w jego MiŁości BliŹnieGo: wobec 

członków rodziny, znajomych, przyjaciół, współpracowników, także i do 
ojczyzny wraz z jej językiem i kulturą. obie te cnoty miłości były u nie-
go zakorzenione w głębokiej ofiarności i w miłości do krzyża. symbolem 
krzyża uwieńczał wszystkie swoje budynki: zarówno religijne jak i świec-
kie. Gaudi był bardzo PoBożnyM cZŁoWiekieM: codziennie uczestni-
czył we Mszy św. i przyjmował komunię świętą. częsta lektura i rozwa-
żanie ewangelii znalazły odbicie choćby w bardzo plastycznym przed-
stawieniu tajemnic życia Jezusowego na tzw. Fasadzie narodzenia jak 
i w rysunkach do dwóch pozostałych fasad: Męki i chwały. Miłował li-
turGiĘ. Jako architekt uznawał ją jako pierwszorzędną funkcję wszyst-
kich kościołów, które projektował. twierdził, że trzeba jej podporządko-
wać wszystkie inne wymiary. Był też czcicielem Matki Bożej i św. Józefa, 
Jej małżonka. teologiczne i moralne cnoty, które praktykował, rozwijały 
się na podłożu jego głębokiej Pokory, przeżywanej w sposób naturalny 
i przekonujący. antoni Gaudí szczególnie kochał uBÓstWo i uważał, że 
ubóstwo prowadzi do elegancji i piękna; bogactwo natomiast do prze-
pychu i pokręcenia, które nigdy nie mogą być piękne. W sposób hero-
iczny praktykował PracoWitośĆ. Dobrze wykonaną pracę. Był zawsze 
bardzo skroMny, zarówno co do warunków mieszkaniowych jak i po-
siłków. Potęgował swe umartwienia i posty, szczególnie w okresie wiel-
kopostnym. Jego praktyki pokutne z 1894 roku były tak surowe, że do-
prowadziły go niemalże do śmierci z wycieńczenia. 
W czasie gdy Gaudi umierał, istniało już w Barcelonie szerokie przekona-
nie o jego świętości i heroicznych cnotach. Jedna z zakonnic, która jesz-
cze jako nowicjuszka zajmowała się jego domem w Parku Güell, stwier-
dziła: «to był człowiek święty. 10 czerwca 1992 roku, w sześćdziesiątą szó-
stą rocznicę śmierci architekta, założono stowarzyszenie na rzecz Beatyfi-
kacji antoniego Gaudiego. Bezpośrednio po tym fakcie, wydano obraz-
ki do prywatnego użytku rozpowszechniane za pozwoleniem archidie-
cezji Barcelony. 13 maja 1994 roku, po zakończeniu zbierania obszernej 
informacji nt. architekta, stowarzyszenie złożyło oficjalny wniosek do ar-
chidiecezji Barcelony diecezji jego śmierci, o otwarcie procesu beatyfika-
cyjnego. niniejszym aktem stowarzyszenie stało się Promotorem Proce-
su, przyjmując na siebie obowiązek wszystkich wydatków, prac, inicjatyw 
itd., związanych z beatyfikacją.  ks. lluis Bonet, jako wicepostulator, roz-
począł niezwłocznie inicjowanie działań dla otwarcia procesu, zgodnie 

z obowiązującymi normami prawa kanonicznego. 5 maja 1998 roku 
tarragońska konferencja Biskupów do której przynależą wszystkie die-
cezje katalonii opowiedziała się jednomyślnie za zapoczątkowaniem 
Procesu Beatyfikacji antoniego Gaudiego. 17 września 1998 roku, zo-
stali mianowani członkowie komisji historycznej i teologicznej, z mi-
sją przeanalizowania całości życia Gaudiego z ich punktu widzenia. 
23 października 1998 roku został też mianowany trybunał ad casum, 
dla zebrania świadectw od żyjących jeszcze osób, które osobiście zna-
ły antoniego Gaudiego, choćby były -co zrozumiałe- podeszłego już 
wieku. Po zakończeniu orzeczenia komisji teologicznej, archidiece-
zja Barcelony przesłała całą dokumentację w dniu 22 grudnia 1999r. 
do stolicy apostolskiej i złożyła prośbę o oficjalne otwarcie Procesu. 
W niespotykanie szybkim tempie, stolica święta wydała swoje nihil 
obstat, dnia 22 lutego 2000 r. Po spełnieniu zatem wszystkich wyma-
gań i za zgodą stolicy apostolskiej, proces beatyfikacyjny antoniego 
Gaudí, rozpoczął się 12 kwietnia 2000 r. 
Po zebraniu całej dokumentacji i po przesłuchaniu 30 świadków 
w oparciu o długi kwestionariusz wicepostulator przedstawił prośbę 
do arcybiskupa Barcelony o zamknięcie tego etapu procesu. akt klau-
zury miał miejsce w pałacu biskupim 13 marca 2003 r. W dniu 9 czerw-
ca tegoż roku nastąpiło otwarcie rzymskiej fazy procesu beatyfikacyj-
nego w siedzibie kongregacji ds. świętych. toczą się zatem obecnie 
prace w kongregacji d/s świętych. Ze swej strony czciciele Gaudie-
go zwracają się do Pana Boga z prośbami o dokonanie nadzwyczaj-
nego cudu dla osoby go potrzebującej i błagającej za wstawiennic-
twem sługi Bożego. Pan Bóg udziela łask czcicielom Bożego architekta. 
MoDlitWa Do PryWatneGo użytku: Boże, nasz ojcze, ty obda-
rzyłeś sługę swojego, architekta Gaudiego, wielką miłością do two-
jego stworzenia, jak i niezwykłą gorliwością w naśladowaniu tajem-
nic dzieciństwa i męki twojego syna. spraw, Panie, by z pomocą Du-
cha świętego, ja również potrafił/-a oddać się pracy dobrze wyko-
nywanej i zechciej wywyższyć w chwale twojego sługę antoniego, 
udzielając mi, za jego wstawiennictwem, łaski, o którą cię pokornie 
proszę (tu wyrazić prośbę). Przez chrystusa, Pana naszego. amen. Pa-
nie Jezu, Maryjo i Józefie, zachowajcie nas w pokoju i otaczajcie opie-
ką nasze rodziny! (3 razy).

nia oziębłości i wstrząśnięcia zatwardziałością ludzkich serc, wywyż-
szenia Wiary, wzrostu Miłości, i uproszenia u Boga zmiłowania się nad 
losem kraju. Gaudí, włożył swój talent i wszystkie swe siły na służbę 
Bożej chwale w czasie swojej 43-letniej pracy dla tej świątyni, a na-
wet ostatnie 10 lat swego życia poświęcił tylko i wyłącznie temu reli-
gijnemu dziełu. od czasu śmierci swojej bratanicy w roku 1912, Gau-
di żył samotnie w jednym z domów Parku Güell, a od października 
1925 r. zamieszkał przy swojej pracowni na terenie budującego się 
kościoła św. rodziny. Przeświadczony o tym, że bez ofiary żadne dzie-
ło nie może prawdziwie wzrastać, oddał się surowemu życiu modli-
twy, pokuty i oderwania się od wszelkich dóbr materialnych. żył ubo-
go i przekształcił się w podeszłym wieku praktycznie w żebraka, pro-
szącego o jałmużny ludzi z różnych warstw, aby móc kontynuować 
wznoszenie świątyni. W ostatnich dekadach swego życia, po uczest-
nictwie w porannej Mszy św. spędzał całe dni na budowie, aż do godz. 
17:30, gdy to na piechotę udawał się do kościoła św. Filipa neri blisko 
katedry. tam oddawał się modlitwie osobistej i rozmawiał ze swym 
kierownikiem duchowym. 
W poniedziałek 7 czerwca 1926 roku, gdy miał za sobą już dużą część 
swej codziennej trasy do kościoła św. Filipa neri, został potrącony przez 
tramwaj linii 30 na skrzyżowaniu Gran Via z ul. Bailén. ludzie, którzy 
przyszli mu z pomocą, nie rozpoznali go, a widząc jego skromne ubra-
nie, zabrali go do dobroczynnego szpitala św. krzyża. tak miało się 
wypełnić jego często powtarzane życzenie, aby móc umrzeć kiedyś 
w szpitalu chrześcijańskiego miłosierdzia i być tam przyjętym z czy-
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Ks. Mirosław Matuszny 
kiedy organizowaliśmy wyprawę do iranu, często jednym z pierw-
szych pytań, jakie otrzymywaliśmy było, czy się nie boicie? Przecież 
media tak często informowały i wciąż informują o protestach, za-
mieszkach a w kontekście toczącej się wojny na ukrainie ciągle sły-
szymy o irańskich dronach, które sieją spustoszenie w ukraińskiej in-
frastrukturze. Współczesne uwarunkowania geopolityczne oraz re-
żim panujący w iranie nie ułatwiają bynajmniej podróży do tego kra-
ju. Zresztą każda wyprawa, w najbardziej nawet bezpieczne miejsce 
zawsze niesie ze sobą określone ryzyko. Dlaczego tym razem padło 

Persja wczoraj i dziś

na iran? Z całą pewnością jest to kraj o historii, z której wiele możemy 
się nauczyć. Z drugiej zaś strony, w ile miejsc, do których mogliśmy po-
dróżować jeszcze nie tak dawno, dziś i przez najbliższe lata będzie zu-
pełnie niedostępnych? Może więc warto zwiedzić i ten zakątek świata, 
zanim będzie za późno?
Z religijnego punktu widzenia iran jest krajem zdominowanym przez is-
lamskich szyitów. co ciekawe, utrzymuje wciąż stosunki dyplomatycz-
ne ze stolicą apostolską, ale na pytanie o możliwość odprawienia mszy 
świętej dla własnej, zamkniętej grupy w którymkolwiek z czynnych ko-
ściołów chrześcijańskich słyszymy, że wymagałoby to wcześniejszego wy-

stąpienia do władz państwowych i uzyskania pozwolenia. W całym ira-
nie oprócz ormian - mieszkających tam potomków tych, którzy znaleź-
li się tamże na skutek deportacji po wojnie persko-otomańskiej w roku 
1605 r., chrześcijanie to głównie cudzoziemcy. Za samą próbę nawraca-
nia z islamu na inną religię grozi tu kara śmierci. ten, kto ochrzciłby mu-
zułmanina, również przypłaciłby to życiem, podobnie jak sam ochrzczo-
ny. Decydując się na podróż do iranu musimy pamiętać, że w kraju obo-
wiązuje prohibicja. co prawda miejscowi chrześcijanie mogą legalnie po-
siadać alkohol, chociażby dla potrzeb kultu religijnego, ale przywożenie 
z zagranicy, czy próba nabycia na miejscu zagrożone są poważnymi ka-
rami. Wielu nie wyobraża sobie życia w takim kraju. Jeśli do tego doda-
my jeszcze obowiązek noszenia chust zwanych hidżabami przez tamtej-
sze kobiety, powierzchowna ocena tamtejszej kultury, religii i relacji spo-
łecznych będzie już gotowa.
Z naszego, polskiego punktu widzenia warto jednak cofnąć się w nie 
tak znowu odległą przeszłość i zadać sobie pytanie, jak do tego doszło, 
że kraj, który jeszcze czterdzieści kilka lat temu miał zadatki, aby być jed-
nym z najbogatszych i najbardziej prozachodnich państw w tej części 
świata, dziś jest postrzegany jako antyamerykański i antyizraelski. sam 
budynek dawnej ambasady usa w teheranie jest dziś pomnikiem owej 
antyamerykańskiej postawy, gdzie na murze okalającym dawną amba-
sadę możemy podziwiać współczesną już twórczość ukazującą amery-
kę, jako wcielenie zła.
Próba rugowania tradycyjnych wzorców kulturowych, narzucanie za-
chodniego modelu relacji społecznych wraz z coraz bardziej widocznym 
podporządkowywaniem sobie iranu wywołały rewolucję, która dała wła-
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dzę ajatollahom. Dziś iran jest republiką islamską, a wnuki rewolucjo-
nistów z lat siedemdziesiątych sami stają się rebeliantami sprzeciwia-
jącymi się normom narzucanym przez autorytety religijne i egzekwo-
wanym przez aparat bezpieczeństwa.
nastawianie społeczeństwa do turystów z europy jest wyjątkowe. 
W grupie mamy uczestników wyprawy, którzy odwiedzili już wiele 
dalekich zakątków świata. Zgodnie jednak przyznajemy, że tak po-
zytywnego uśmiechniętego i przyjaźnie nastawionego społeczeń-
stwa jak w iranie nikt z nas nie spotkał w żadnym innym kraju. lo-
kalna przewodniczka, kiedy dowiaduje się, że w grupie są katoliccy 
księża, zaczyna od zapewnień o wielkim szacunku, jaki szyici mają do 
chrześcijan, a kończy prośbą o wspólne zdjęcie. Wielu przypadkowo 
napotkanych irańczyków pozdrawia nas, niekiedy pyta o kraj pocho-
dzenia i słysząc Polska…wspomina mecze z Polakami w siatkówkę.
ten, kto spodziewałby się zobaczyć na ulicy jedynie przykłady mę-
skiego społeczeństwa szybko się rozczaruje. kobiety pracują na rów-
ni z mężczyznami. od handlu, poprzez urzędy po służby porządko-
we. niejednokrotnie pomalowane włosy wyłaniające się spod hidża-
bów, stylizowane paznokcie, pokazują, że hidżab to tylko część praw-
dy o relacjach we współczesnym irańskim społeczeństwie. oficjalnie 
irańczycy tłumaczą nakaz noszenia owych chust, jako ochronę kobie-
ty przed pożądliwym spojrzeniem innych mężczyzn.
Jednak iran ma nam do powiedzenia znacznie więcej, niż tylko opo-
wieść o przemianach jakie zachodziły i zachodzą w tym społeczeń-
stwie na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. chcąc dobrze zro-

zumieć ten wielki kraj, trzeba uświadomić sobie, że ma on historię z któ-
rą stykamy się biorąc do ręki Biblię. to właśnie tam (dokładnie u proro-
ka izajasza) czytamy o perskim królu cyrusie, który pozwolił izraelitom 
na powrót z niewoli Babilońskiej i przywrócenie kultu świątynnego. co  
ciekawe, ów prorok nazywa pogańskiego władcę cyrusa „Mesjaszem”.
Jednak wyprawa do iranu to także spotkanie z będącą dziś w mniejszości, 
ale jednak pierwotną religią Persji – Zaratustrianizmem. Persowie, choć ich 
religia nie była religią objawioną, czcili jedynego boga, którego nazywali 
ahura Mazda. Do dziś zwiedzać można „Wieże Milczenia”, gdzie składano 
ciała zmarłych, aby pożarte przez sępy nie skalały żadnego z czterech ży-
wiołów a także świątynię ognia, płonącego ponoć już prawie 1600 lat…
Wyprawa do iranu nie byłaby pełna bez wizyty, chwili zadumy i reflek-
sji nad losem naszych rodaków, którzy wychodząc z nieludzkiej Ziemi, 
w drodze do ojczyzny spoczęli w iranie. Polacy walczący o niepodle-
głość podczas ii wojny światowej znaleźli w iranie schronienie i zostali 
życzliwie przyjęci przez władze i mieszkańców. isfahan, historyczna stoli-
ca Persji, zyskał nawet miano miasta polskich dzieci. Do dziś owa pamięć 
o pomocy, jaką irańczycy okazali polskim uchodźcom jest żywa zwłasz-
cza w isfahanie. Polski cmentarz w teheranie natomiast przypomina rów-
nież o trudnych i bolesnych losach naszej ojczyzny. Jak będą wyglądały 
w przyszłości relacje z iranem? czy tamtejsze społeczeństwo znów otwo-
rzy się bardziej na świat? na te pytania chyba nikt z nas nie zna dziś od-
powiedzi, ale jednego można być pewnym. Zanim pobieżnie opiszemy, 
podsumujemy i opiszemy tak różną od naszej kulturę, warto poznać bli-
żej tę cywilizację, z którą łączy nas więcej, niż mogłoby się nam wydawać.
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Nieboskłon Chrystusa

ks. dr Łukasz Sadłocha
adwent przybliża nas do Wigilii, dzień uroczystej kolacji. Zanim się 
jednak ona zacznie, katolicy  w pogodny wieczór namawiają dzie-
ci, aby wyszły na podwórko lub przez okno poszukiwały pierwszej 
gwiazdy na niebie. Warto spojrzeć na ten nieboskłon, czyli od hory-
zontu w górę, już od godziny 16:30, może 17:00, wtedy na zewnątrz 
już powinno być dość ciemno. Do tej pory również każdy, kto miał 
przyjechać już powinien dotrzeć, potrawy są już gotowe i ich zapach 
rozchodzi się po całym domu. atmosfera wigilijna osiąga już swoje 
apogeum. czas już tylko na ten „znak sygnał z nieba” rozpoczynający 
uroczystość narodzenia Jezusa chrystusa – pierwszą gwiazdkę. tak 
to przynajmniej wyglądało za mojego dzieciństwa i przy dobrych 
warunkach pogodowych. Wtedy Wigilię rozpoczynało jakiekolwiek 
zjawisko widoczne na niebie. Ważne było by coś nagle zajaśniało lub 
tylko zamigotało. Zamiast gwiazdy, równie dobrze mogła to być pla-
neta, lecący samolot, czy też przewidzenie. Ważne było, aby Wigilia 
rozpoczęła się w domu już wkrótce, gdyż wszystko i wszyscy są już 
przygotowani. Pierwsza gwiazdka była pretekstem do rozpoczęcia 
rodzinnego spotkania. 
Współcześnie ten zwyczaj zanika. sąsiad zaczął już godzinę temu, 
my teraz, inni czekają do kolęd w telewizji. organizacje i stowarzy-
szenia rozpoczynają Wigilię dwa tygodnie wcześniej, aby spotkać 
się razem, więc jaki sens czekać do pierwszej gwiazdki. Pierwsza 
gwiazdka została tylko takim symbolem, który jeszcze czasem znaj-

Druga hipoteza związana jest z koniunkcją Jowisz, saturna i Marsa na-
stępującą mniej więcej co 800 lat, a która to nastąpiła 6 lutego 6 p.n.ch. 
Wpiszmy zatem te dane: rok -5, miesiąc 2, dzień 1, godz. 18:30. Wzrok 
w programie skierujmy na  południowy zachód (sW).
trzecia hipoteza znowu dotyczy koniunkcji Jowisza i saturna, podczas 
której światła obu planet zlały się w jeden punkt, a nastąpiło to w po-
bliżu regulusa – najjaśniejszej gwiazdy w konstelacji lwa. Zjawisko to 
miało miejsce 17 czerwca 2 p.n.ch. W programie ustawmy dane na: rok 
-1, miesiąc 6, dzień 17, godz. 19:40. obiektyw skierujmy na zachód (W).
oczywiście to tylko niektóre z hipotez, ale warto korzystając ze współ-
czesnej technologii zerknąć na niebo z czasów chrystusa.

duje się na szczycie choinki. Dla trzech Mędrców jednak gwiazda pro-
wadząca ich do chrystusa nie była symbolem ani pretekstem, prowa-
dziła ich do niepowtarzalnego wydarzenia. Jak ona wyglądała? Możemy 
się tylko domyślać, ale dzięki nauce i komputerom dostępnych w do-
mach możemy to sobie, czy też innym, zwizualizować. Dzięki współ-
czesnym programom komputerowym możemy przenieść się do cza-
sów trzech Mędrców zdążających do Betlejem, aby oddać pokłon no-
wonarodzonemu chrystusowi. Jednym z takich intuicyjnych, a zara-
zem graficznie dopracowanych programów jest stellarium, darmowy 
program astronomiczny na licencji GPl będący symulatorem wyglą-
du gwiezdnego nieba.
korzystając z popularnonaukowego artykułu polskiego astronoma 
krzysztofa Ziołkowskiego („Gwiazda betlejemska”) zwizualizujmy trzy hi-
potezy dotyczące gwiazdy betlejemskiej. Dwie pierwsze wiążą się z nie-
mieckim astronomem Johannesem keplerem (1571-1630), a trzecia ze 
współczesnymi badaniami. 
Pierwsza upatruje gwiazdę betlejemską w zjawisku trzykrotnej koniunk-
cji Jowisza i saturna następującej w jednym gwiazdozbiorze raz na oko-
ło 900 lat. W roku 7 p.n.ch. planety te poruszając się na tle gwiazdozbio-
ru ryb minęły się trzykrotnie: 29 maja, 30 września i 5 grudnia. Ponieważ 
Mędrcy spotkali się z herodem w Jerozolimie, zatem ustawmy widok 
z tego miasta na nieboskłon na ten czas: rok -6 (ponieważ w programie 
używana jest astronomiczna numeracja lat) , miesiąc 5, dzień 29, godz. 
2:30. teraz skierujmy widok  na wschód (e).
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Wysokiej jakości organy ecclesia firmy Johannus rozbrzmiewają w ko-
ściołach, salach koncertowych, konserwatoriach, teatrach, audytoriach 
i w innych – zarówno dużych, jak i małych – miejscach na całym świe-
cie. niepowtarzalny dźwięk organów firmy Johannus i jego duża no-
śność sprawiają, że jest to bardzo popularny instrument, towarzyszący 
śpiewowi wiernych, próbom śpiewu chóralnego i w trakcie koncertów.

Modele t-255, t-355 i D-455 serii ecclesia różnią się wielkością i możli-
wościami, zapewniając rozwiązanie muzyczne odpowiednie dla każ-
dej przestrzeni. organy mogą być także dostosowane do indywidual-
nych potrzeb konkretnego miejsca, w którym mają być zamontowa-
ne. Dzięki niezwykle wysokim standardom jakości, które firma Johan-
nus stosuje przy tworzeniu wszystkich swoich organów ecclesia, mogą 
być Państwo pewni, że będzie to trwałe rozwiązanie. aby wydobyć to, 
co najlepsze z organów ecclesia, instrumenty te są całkowicie dostoso-
wywane do warunków panujących w danym miejscu, w którym mają 
być zamontowane.

Miejsce zamontowania organów ecclesia ma ogromne znaczenie, na 
przykład, czy będzie to mały teatr z obiciami, czy też wykładana mar-
murem katedra. Podczas montażu instrumentu certyfikowany specja-
lista od dźwięku dostroi dźwięk organów w celu zoptymalizowania 
wzajemnego oddziaływania pomiędzy organami, a akustyką miejsca.

Trzy różne dyspozycje zmieniają rejestrację w doznania
Mając do wyboru trzy różne dyspozycje organów, seria ecclesia ofe-
ruje szeroki wybór opcji w zakresie rejestracji. Wyważone dyspozycje 
obejmują głosy wybrane i zarejestrowane przez firmę Johannus. Głosy 
te pochodzą z organów z całego świata i są próbkowane z zachowa-
niem najwyższych standardów jakości. Zaawansowany system opera-

Organy dla każdej przestrzeni

Johannus Ecclesia
cyjny Ds-core, w który wyposażone są organy ecclesia, zapewnia, że każ-
da z tych trzech różnych dyspozycji posiada dźwięk o niespotykanej ja-
kości. sprawia to, że granie na organach ecclesia to niezwykle inspirujące 
i autentyczne doświadczenie.

Organy Ecclesia współgrają z otoczeniem.
Wyrafinowane możliwości dzięki sześciu dostępnym stylom
każda epoka w historii muzyki posiada swoją idiomatyczną formułę 
dźwiękową, która może się różnić w zależności od regionu. Muzyka or-
ganowa brzmi najlepiej, gdy jest wykonywana w stylu oryginalnym epo-
ki, w której została skomponowana. Z tego względu seria ecclesia jest 
zawsze dostarczana z dwoma stylami próbek, które mogą Państwo wy-
brać. na życzenie można zwiększyć tę liczbę aż do sześciu różnych sty-
lów: romantyczny (holenderski i angielski), barokowy (północnoniemiec-
ki i południowoniemiecki) i symfoniczny (francuski i amerykański). styl ro-
mantyczny przywołuje do życia kompozycje Feliksa Mendelssohna, pod-
czas gdy największe francuskie dzieła na organy brzmią najlepiej w stylu 
symfonicznym. Ze względu na to, że wszystkie trzy powyższe dyspozy-
cje można wykonywać w sześciu wyżej wspomnianych stylach, ecclesia 
oferuje wyrafinowane opcje wykonywania dzieł organowych.
Próbkowanie w czasie rzeczywistym gwarantuje autentyczny dźwięk or-
ganów piszczałkowych.

Dźwięki organów serii ecclesia są praktycznie identyczne z dźwiękami 
oryginalnych instrumentów, powołując do życia słynne organy piszczał-
kowe z całego świata.
Firma Johannus rejestruje dźwięki tych organów piszczałkowych klawisz po 
klawiszu, przy zastosowaniu swojej innowacyjnej, nowoczesnej technologii 
próbkowania w czasie rzeczywistym. autentyczność oryginalnych organów 
piszczałkowych rozbrzmiewa w każdej nucie, którą słychać w trakcie gry na 
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organach serii ecclesia. Wykorzystanie zaawansowanych technologii, takich 
jak Dynamic Bellows simulator, livetune™ i Dynamic chiff, służy wzmożeniu 
tego doświadczenia. W rezultacie powstały organy, które perfekcyjnie zgry-
wają się z otoczeniem i zachowują się jak prawdziwe organy piszczałkowe.

Dźwięki wypełniające każdy zakamarek
rewolucyjny i nowoczesny system audio organów ecclesia gwarantuje 
potężną moc dźwięku. Głosy są rozmieszczone w systemie wielokanało-
wym, dzięki czemu wzmacniają się wzajemnie w przestrzeni. Bez wzglę-
du na to, czy rozbrzmiewają w katedrze, w sali koncertowej, czy też w te-
atrze, realistyczne dźwięki organów piszczałkowych wypełnią każdy za-
kamarek tego miejsca. seria ecclesia jest dostarczana z wysokiej jakości 
wzmacniaczami i głośnikami, a także z imponującymi basami, tak aby 
przejście od głosów pryncypałowych do mikstur tworzyło bogaty, har-
monijny i potężny dźwięk.

Błyskawiczne uruchomienie dzięki technologii DS-core
organy ecclesia są wyposażone w technologię Ds-core, dzięki której za-
mieniają się w niezawodne instrumenty, które zawsze uruchamiają się 
bez problemów, na których grę można rozpocząć od razu i które umoż-
liwiają szybką zmianę stylu organowego. Wysokiej jakości próbki są prze-
chowywane w zaawansowanej pamięci flash nanD, dzięki czemu można 
uzyskać do nich dostęp natychmiast po włączeniu organów lub po wy-
braniu dyspozycji. Jest to bardzo dobre i dogodne rozwiązanie, gdy or-
gany są używane przez kilku organistów, nawet jeżeli preferują oni róż-
ne style gry na organach.
Zarówno początkujący, jak i doświadczeni organiści, będą w stanie szyb-
ko nauczyć się, jak używać organów ecclesia. Pomimo tego, że instru-
ment ten oferuje liczne możliwości, jego interfejs i budowa są niezwy-
kle przyjazne i przystępne dla użytkownika. liczne oferowane funkcje są 
proste w obsłudze, zarówno za pośrednictwem licznych pistonów ręcz-
nych, jak i menu. Przyjazna dla użytkownika konstrukcja także umożli-
wia organiście całkowite skupienie się na procesie muzycznym, zarów-
no przed rozpoczęciem, jak i w trakcie gry.

Dodatkowe głosy solo i orkiestrowe wynoszą organy na kolejny poziom
oprócz zarejestrowanych głosów organów piszczałkowych seria ecclesia 
posiada także opcjonalny Pakiet solo i Pakiet symfoniczny. te dodatkowe 
pakiety obejmują wysokiej jakości realistyczne głosy solowe i orkiestrowe, 
które oferują organiście nieograniczone możliwości wzbogacania swojej 
gry różnymi głosami. oprócz głosów solowych, takich jak skrzypce, trąb-
ka, flet i obój, dostępne są także kompletne zespoły smyczkowe i zespo-
ły dęte blaszane i drewniane. nasza najnowsza funkcja harmony umożli-
wia organiście granie muzyki polifonicznej, uwzględniającej różne instru-
menty. Wszystkie instrumenty mogą zostać przypisane do maksymalnie 
sześciu części głosów na każdy manuał, tworząc dźwięk całej orkiestry.

indywidualne dostosowanie organów ecclesia w celu ich dopasowania 
do konkretnego miejsca to nie tylko kwestia odpowiedniego wzajemne-
go oddziaływania pomiędzy dźwiękiem, a akustyką. Dla przykładu, kon-
strukcja instrumentu może zostać tak dobrana, aby był on  odpowiedni 

do swojego otoczenia i zgodny z życzeniami organisty. obejmuje to 
takie opcje, jak: kolor organów, konstrukcja klawiatury pedałowej lub 
rodzaj manuałów.

Organista może się skupić wyłącznie na muzyce
T-255
Dwumanuałowy model ecclesia t-255 posiada 35 głosów, które są ob-
sługiwane przy pomocy podświetlanych rejestrów płytkowych. Zbi-
lansowany system audio 6.1 wspaniale reprodukuje całe spektrum 
dźwięków. organy te są idealne do towarzyszenia śpiewowi mniej 
licznych grup osób w miejscach o średnich kubaturach.

T-355
Dzięki 43 podświetlanym rejestrom płytkowym i trzem manuałom 
model ecclesia t-355 wynosi śpiew wiernych w większych przestrze-
niach na wyższy poziom. system audio 8.2 zapewnia optymalną re-
produkcję dźwięku piszczałek, a proste i zrozumiałe panele głosów 
oferują organiście nieograniczone możliwości w zakresie różnorod-
ności i eksperymentowania.

D-455
ten potężny i wszechstronny instrument z systemem audio 12.2 na-
prawdę pokazuje swoje możliwości w większych przestrzeniach. Mo-
del ecclesia D-455 jest bardzo wszechstronny – może towarzyszyć 
śpiewowi zarówno jednego solisty, jak i całej kongregacji wiernych. 
te pokaźnych rozmiarów organy posiadają 56 głosów, w tym resul-
tant Bass 32’ na klawiaturze pedałowej, i aż siedem głosów 16-stopo-
wych rozmieszczonych na klawiaturze pedałowej, klawiaturze dolnej 
i klawiaturze górnej.

Johannus oferuje nie tylko najwyższą jakość, ale także nieza-
wodność i pewność
ecclesia to szczytowe osiągnięcie naszej wiedzy i naszego doświad-
czenia w tworzeniu organów cyfrowych, które rozwijaliśmy przez po-
nad 50 lat. nasza wiedza specjalistyczna i wysokiej jakości standardy 
uczyniły nas liderem na światowym rynku. codziennie nasi technicy, 
eksperci od dźwięku, twórcy, organiści i miłośnicy organów przyczy-
niają się do wzmocnienia tej pozycji i podnoszenia poprzeczki co-
raz wyżej, zawsze gdy jest to możliwe. Zasadą, która nam przyświe-
ca, jest szacunek dla organów piszczałkowych, a naszym marzeniem 
jest, aby były one dostępne dla wszystkich.

Zadowolenie klientów jest dla nas niezwykle istotne pod względem 
naszych priorytetów. od ponad pięćdziesięciu lat dajemy temu wyraz, 
oferując najwyższą jakość, niezawodność i pewność. Z tego wzglę-
du, poza naszą standardową gwarancją, zapewniamy także dodat-
kową gwarancję na wszystkie nasze moduły elektroniczne zamonto-
wane w naszych organach. oczywiście mogą Państwo liczyć na to, 
że w przyszłych latach będziemy utrzymywać zapasy istotnych czę-
ści zamiennych do organów, kładąc nacisk na trwałość naszych rela-
cji z organistami na całym świecie.
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ii niedziela adwentu, jest wielkim dniem solidarności Wspól-
noty kościoła w Polsce wobec Wspólnoty kościoła na Wscho-
dzie, a w tym roku w szczególny sposób w ukrainie. to już po 
raz dwudziesty trzeci Polacy spoglądają w stronę Wschodu, 
aby dać piękne świadectwo pamięci o żyjących tam katolikach, 
którzy mimo trudności i wielu przeciwności zachowali wiarę. 
uczynili to z wielkim poczuciem swojej tożsamości i jedności 
z całym kościołem Powszechnym. nigdy nie zerwali łączno-
ści ze stolicą apostolską i nie wyrzekli się wiary, a wielu stając 
w jej obronie, cierpiało dla imienia Jezus, przyjmując karę wię-
zienia, upokorzenia i zabrania możliwości kształcenia się. Wie-
lu, a nie jest to mała liczba, poniosło śmierć, składając swoje 
życie jako kamień węgielny kościoła i przykład niezłomności. 
Postawę ich można zamknąć słowami św. Pawła apostoła, któ-
ry w liście do Filipian pisał: „Dla mnie bowiem żyć – to chry-
stus, a umrzeć – to zysk” (Flp 1,21). i rzeczywiście tak się stało. 
ich cierpienie, ufamy w to bardzo mocno, okazało się dla nich 

LIST RZYMSKOKATOLICKIEGO EPISKOPATU UKRAINY
DO DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH

KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE

zyskiem, bo jak podpowiada nam wiara, przyznając się do Boga, 
otrzymali z Jego ręki nagrodę. Dostrzegamy ją i widzimy w zba-
wieniu, które stało się ich udziałem w gronie świętych i błogosła-
wionych, oraz w owocu ziemskim ich ofiary, jakim było odnowie-
nie struktur kościoła po upadku reżimu komunistycznego.

Biedny, zniszczony i rozproszony kościół podjął wielką drogę wol-
ności. od samego początku nie była ona łatwa. trzeba było bo-
wiem odzyskiwać i odbudowywać kościoły. trzeba było zatrosz-
czyć się o powołania kapłańskie i zakonne. trzeba było duszpa-
stersko zatroszczyć się o wiernych. Dzisiaj możemy stwierdzić, że 
temu zadaniu kościół sprostał. Było to możliwe w dużej mierze 
dzięki kapłanom i osobom zakonnym przybyłym z Polski. to oni 
stanęli obok nielicznych miejscowych duszpasterzy i podejmu-
jąc wielki trud duszpasterskiej posługi, dzieląc niewygody i po-
konując wszelkie przeszkody ze strony władzy, dali nowe oblicze 
kościołowi. stało się tak, ponieważ za nimi solidarnie stanęły ich 
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wspólnoty diecezjalne i zakonne, parafie w których kiedyś pra-
cowali i z których pochodzili. Dzięki ich posłudze nawiązały się 
więzy przyjaźni pomiędzy wspólnotami parafialnymi. trwają 
one nadal i są świadectwem i obrazem żywej ewangelii miło-
ści i troski o bliźnich będących w potrzebie.

W tym miejscu przychodzą na myśl słowa św. Pawła apostoła 
zapisane w liście do kolosan: „a wszystko, co czynicie w sło-
wie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dzię-
kując Bogu i ojcu przez niego” (kol 3,17). Zatem pouczeni sło-
wem apostoła dziękujemy kościołowi w Polsce za okazaną 
braterską miłość na przestrzeni tych ponad 30 lat wolności 
kościoła w ukrainie. to podziękowanie jest pierwszym, jakie 
dzisiaj chcemy jako episkopat kościoła rzymsko-katolickiego 
w ukrainie wypowiedzieć i pozostawić pośród Polaków, któ-
rzy nie będąc najbogatszymi na świecie, potrafili się podzielić 
z jeszcze biedniejszymi.

idąc dalej, chcemy zwrócić uwagę na hasło tegorocznego Dnia 
Modlitwy i Pomocy kościołowi na Wschodzie, jakim jest: „Po-

słani w pokoju chrystusa”. Pośród trwającej wojny w ukrainie jest 
ono dla nas światłem nadziei, a zarazem dumą z postawy Pola-
ków. Pan Jezus powiedział: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszyst-
ko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 
Mnieście uczynili.” (Mt 25,40). Zatem kolejny raz wypowiadając 
słowo dziękujemy, wypełniamy je treścią ewangelicznej miłości, 
jaką okazaliście w tych ostatnich miesiącach, gdy nakarmiliście 
głodnych, spragnionym daliście pić, przybyszów przyjęliście, na-
gich przyodzialiście i chorym podaliście pomocną dłoń. uczyni-
liście to w swoim domu, któremu na imię – Polska. Za tę posta-
wę bądźcie błogosławieni i weźcie w posiadanie obiecane przez 
Boga królestwo – prawdy, pokoju i sprawiedliwości.

Jesteśmy głęboko wzruszeni Waszą stałą życzliwością, solidarno-
ścią i jakże konkretną pomocą. taka postawa jest wyrazem ży-
wej wiary, bo jak powiada apostoł Jakub: „Wiara bez uczynków 
jest martwa. Bo jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś bę-
dzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków?” (Jk 
2,14). Zatem wraz z całą wspólnotą kościoła w ukrainie dzięku-
jemy i prosimy nadal pamiętajcie o nas. Wasza życzliwa pamięć 

niech przejawia się w modlitwie błagalnej o szybkie zakończenie 
wojny i nastanie pokoju, ale również, o co z pokorą ośmielamy się 
prosić, także w ofiarach i darach materialnych.

Zdajemy sobie sprawę, że i wam jest trudno żyć. Pomyślcie jed-
nak o waszych braciach i siostrach w wierze, którzy stoją na progu 
katastrofy humanitarnej, związanej ze zniszczeniami infrastruktu-
ry energetycznej, a co za tym idzie, lękiem i strachem przed nad-
chodzącą zimą. Już dzisiaj wszyscy doświadczamy braku prądu, 
a konsekwencją tego jest brak ciepła i wody. W całej praktycz-
nie ukrainie można z niego korzystać tylko 4 godziny na dobę. 
są również miejsca, gdzie nie ma go całymi dniami. Zatem zbli-
ża się do nas wróg, którego imieniem jest zimno, paraliż komu-
nikacyjny i strach. Dzisiaj wojna to nie tylko front, gdzie toczą się 
walki przynoszące śmierć i raniące żołnierzy i osoby cywilne, ale 
również paraliż codziennego życia.

święty Jan Paweł ii powiedział: „Wierzę, że im bardziej się kocha, 
tym więcej się czyni, gdyż miłości, która nie jest niczym więcej niż 
uczuciem, nie mógłbym nawet nazwać miłością”. Prosimy was o tę 
właśnie miłość wyrażoną we wsparciu materialnym. ono pomoże 
nam zabezpieczyć podstawowe potrzeby, takie jak chociażby za-
kup agregatów prądotwórczych, dzięki którym w naszych para-
fiach będziemy mogli zorganizować miejsca schronienia dla na-
szych wiernych, aby w krytycznym momencie mogli się ogrzać 
czy ugotować ciepły posiłek.

W czasie tak wielkiego doświadczenia, kiedy wojna po-
zostawia po sobie śmierć, cierpienie i zgliszcza, wspól-
nota kościoła w ukrainie nie jest sama, bo jest z nią ko-
ściół w Polsce. Jesteście z nami od 24 lutego, gdy rozpo-
częła się wojna. trudno jest dzisiaj podsumować w licz-
bach otrzymaną pomoc, ale jest ona wielka, tak jak wiel-
kie są serca Polaków. Prosimy bądźcie nadal blisko nas! 
ta nasza prośba, którą kierujemy do kościoła w Polsce, 
czyniąc to na ręce episkopatu Polski, jest apelem lęku 
i trwogi o przetrwanie. tak więc dziękujemy kolejny raz 
za dar modlitwy i pomoc finansową, jaką wesprzecie nas 
w ii niedzielę adwentu. na dzień dzisiejszy, wdzięczność 
naszą możemy najskuteczniej wyrazić poprzez modlitwę 
za ludzi dobrej woli.

niech za wszelkie dobro nam okazane błogosławi Was Bóg, 
ojciec Miłosierdzia i ochrania najświętsza Maryja Panna, na-
sza wspólna królowa i Matka.

Rzymskokatoliccy Biskupi Ukrainy
zebrani na plenarnym posiedzeniu
Konferencji Episkopatu Ukrainy

Lwów, 25 listopada 2022 roku
Za www.episkopat.pl 
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O dr Radosław Kramarski OFMConv
„słowo »kościół« (ekklesia, z greckiego ek-ka-
lein - »wołać poza«) oznacza »zwołanie«. (…) 
»kościół« jest ludem, który Bóg gromadzi na 
całym świecie”. katechizm kościoła katolickie-
go, nr 751, 752. kościół w pierwotnym i zara-
zem podstawowym znaczeniu określał zgro-
madzenie osób, lud wybrany przez Pana Boga. 
Wspólnota, którą Pan Bóg prowadzi, o któ-
rą się troszczy, którą czasami upomina i kar-
ci, ale przede wszystkim obdarza swoją oj-
cowską miłością. odpowiedzią ludzi na mi-
łość Boga jest posłuszeństwo i oddawanie 
Mu należytej czci i miłości. a zatem kościół 
to zgromadzenie osób, to ty i ja, których Bóg 
wzywa po imieniu. Pan Bóg zapraszając mnie 

do wspólnoty z sobą i innymi, jednocześnie 
oczekuje ode mnie odpowiedzi na to zapro-
szenie. Wtórnym określeniem kościoła jest bu-
dynek, w którym gromadzą się wierzący, aby 
oddawać cześć Bogu. określenie to pojawiło 
się wraz z początkami budownictwa sakral-
nego w iV wieku.
W kościele w Polsce wraz z pierwszą niedzielą 
adwentu rozpoczął się nowy rok duszpasterski 
pod hasłem „Wierzę w kościół chrystusowy”. 
Jego tematem przewodnim jest refleksja nad 
kościołem, jego misją oraz umocnienie wiary 
w kościół jako wspólnotę wierzących kroczą-
cych razem do domu ojca.  istnieje ścisła zależ-
ność między chrystusem, kościołem i eucha-
rystią. św. Jan Paweł ii ostatnią encyklikę rozpo-

czął słowami: „kościół żyje dzięki eucharystii. ta 
prawda wyraża nie tylko codzienne doświad-
czenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajem-
nicy kościoła” (ecclesia de eucharistia, 1). Bez 
chrystusa nie ma kościoła i eucharystii. nato-
miast bez kościoła nie ma eucharystii, a zatem 
także zjednoczenia z chrystusem nieporów-
nywalnego z żadnym innym. kościół sprawu-
je eucharystię, a eucharystia buduje kościół.
W aktualnej sytuacji kościoła, która dość po-
wszechnie uważana jest za trudną,  trzeba 
podjąć wysiłek ku odnowie kościoła. Potrzeb-
ne jest dzisiaj „obudzenie i umocnienie wiary 
w kościół”, tym bardziej, że jest ona „w głębo-
kim kryzysie”. „Bardzo często towarzyszy nam 
pewne niedowierzanie, coraz częściej nie wie-

Wierzę w Kościół Chrystusowy.
rzymy temu, co kościół mówi, czego naucza. 
Ponadto bywa tak, że nie znamy treści wiary 
w kościół. Wyznajemy wiarę co niedzielę w li-
turgii, a często jest tak, że nie do końca wie-
my, co wyznajemy. Dzisiaj coraz bardziej wie-
lu nastaje na kościół, więc tym bardziej „trze-
ba znać naturę i istotę kościoła, jego cel i sens”. 
odpowiedzialny z ramienia episkopatu Pol-
ski za program duszpasterski  Bp czaja wska-
zał na konieczność zmiany mentalnej. „trzeba 
bardziej uświadomić sobie, że nie tyle chodzi-
my do kościoła, ile my kościół stanowimy, je-
steśmy kościołem”.
Patrząc na kościelne witraże z zewnątrz świą-
tyni, niewiele dostrzeżemy. nawet najbar-
dziej kolorowy witraż w nocy jest tylko ciem-

ną, mało interesującą powierzchnią. Dopie-
ro przekroczenia progu i wejście do środka 
w pogodny dzień pozwala nam zachwycić się 
grą świateł, która ujawnia się dzięki promie-
niom słońca. Podobnie dla dostrzeżenia pięk-
na kościoła jako ludu Bożego – konieczne 
jest wejście do wnętrza wspólnoty, potrzebna 
jest wiara. Piękno kościoła dostrzec możemy 
dzięki Jezusowi chrystusowi – słońcu wscho-
dzącemu z wysoka (por. Łk 1,78). Papież Bene-
dykt XVi podczas wizyty w swojej ojczyźnie 
mówił: „kościół w niemczech jest doskonale 
zorganizowany. czy jednak za tymi struktura-
mi kryje się odpowiadająca im siła duchowa 
– siła wiary w Boga żywego? uczciwie trze-
ba jednak powiedzieć, że istnieje u nas prze-
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rost struktur nad Duchem. chciałbym dodać, 
że jedynym kryzysem kościoła w świecie za-
chodnim jest kryzys wiary. Jeśli nie odnaj-
dziemy prawdziwej odnowy wiary, wszyst-
kie reformy strukturalne będą nieskuteczne”. 
kościół należy do Jezusa chrystusa, nie jest 
tylko naszą własnością. Jego zadaniem jest 
podążanie za tym, co Duch święty do niego 
mówi. i dlatego bez wiary nie sposób pojąć 
wyznania, które składamy podczas niedziel-
nej liturgii, że kościół chrystusowy jest jeden, 
święty, powszechny i apostolski. Prawda o je-
dyności kościoła to konsekwencja jego po-
chodzenia. Ma on jedno źródło. Został zało-
żony przez Jezusa chrystusa. Wyznaje jedną 
wiarę, która umacnia się i buduje, czerpiąc siłę 
z sakramentów. Łączy go także jedno dzie-
dzictwo przekazywane przez pokolenia, po-

cząwszy od czasów apostolskich. Ma również 
jeden cel, jakim jest królestwo niebieskie. ko-
ściół jest święty z uwagi na źródło, z którego 
pochodzi, i obecność w nim Ducha święte-
go, który prowadzi go po drogach czasu. ko-
ściół jest katolicki, czyli powszechny. aposto-
łowie otrzymali misję, aby szli na krańce zie-
mi z Dobrą nowiną.  Wciąż rozprzestrzenia się 
ona w różnych narodach, kulturach, językach. 
katolickość polega na zachowaniu tożsamo-
ści wiary w wielości i bogactwie form jej wy-
razu. kościół jest apostolski, ponieważ wiara 
opiera się na fundamencie apostołów, na ich 
wybraniu i posłaniu. Depozyt wiary, począw-
szy od apostołów, jest w kościele przyjmo-
wany, przechowywany i przekazywany kolej-
nym pokoleniom. Wszystko to w pełni reali-
zuje się w kościele katolickim.

Wierząc w kościół chrystusowy, wierzymy tak-
że kościołowi i razem z kościołem. a kościół 
wierzy nam. Zwłaszcza wówczas, kiedy prze-
kazuje skarb w postaci sakramentów, czyniąc 
nas odpowiedzialnymi za ich przyjęcie, współ-
pracę z łaską i świadectwo życia.
kościół otrzymał obietnicę od Pana Jezusa, że 
on pozostanie z nami do końca świata (por. Mt 
28,20). choć jednocześnie zadawał pytanie: „czy 
syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy 
przyjdzie?” (Łk 18,18). od nas zależy odpowiedź. 
Będzie ona pozytywna na miarę naszego naśla-
dowania Mistrza, który „przyszedł ocalić to, co 
zginęło” (Mt 18,11). Papież Franciszek zachęca 
nas, abyśmy naśladowali Jezusa i szli na rozsta-
je dróg, peryferie geograficzne i egzystencjalne 
ludzkości, szukając zagubionych. to między in-
nymi zadanie na nowy rok liturgiczny.
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Mitomania piekła
– piekło mitomanii (lub Mity o piekle)

część 3

Ks. dr Bartłomiej Krzos 
W poprzednich artykułach poruszałem 
tematy związane z błędnym myśleniem 
o piekle: nieprawidłowym pojmowaniem 
wieczności piekła, a następnie niewłaści-
wym, to jest metaforycznym rozumieniem 
jego natury. Przychodzi czas na dalszą ana-
lizę tego trudnego do zaakceptowania 
i zrozumienia dogmatu, a tym razem przyj-
rzymy się piekłu jako wiecznej karze, oraz 
gniewowi Bożemu przeciwko grzesznikom. 
Błędem, na który zwrócę tutaj uwagę jest 
niespójność naszego nauczania na temat 
piekła. W dzisiejszej teologii, katechezach 
i kaznodziejstwie coraz mniej wspomina się 
o piekle. Jeśli już jednak mówi się o nim, to 
dominuje tu podejście – rzec by można – 
„bierne”. nikt dzisiaj nie ośmieli się powie-
dzieć, że zagniewany na grzeszników Bóg 
po ich śmierci i sądzie wtrąci ich na wiecz-
ne katusze do nieugaszonego ognia. obec-
ne w kazaniach i katechezach potępienie 
polega raczej na „samoskazaniu”. Grzesz-
ny człowiek przez całe swoje życie odrzu-
ca Boga i wszystkie środki, jakie ten pro-
ponuje mu do zbawienia. Bóg nieustan-

nie przestrzega grzesznika przed katastro-
fą potępienia, ale grzesznik wciąż uporczy-
wie Boże łaski odrzuca. Wtedy Bóg pozwa-
la człowiekowi dobrowolnie odejść od sie-
bie na wieki i ponieść konsekwencje wol-
nego wyboru. 
choć powyższa wizja nadaje się dziś do 
przyjęcia, to jednak w Piśmie świętym do-
minuje jednak obraz „czynnego” potępie-
nia. W sugestywnej scenie Bożego sądu 
grzesznicy słyszą słowa: „idźcie precz ode 
Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygoto-
wany diabłu i jego aniołom” (Mt 25,41). Je-
zus przestrzega: „Bójcie się raczej tego, któ-
ry ma moc duszę i ciało zatracić w piekle” 
(Mt 10,28), i mówi o Bogu, który „plewy spa-
li w ogniu nieugaszonym” (Mt 3,12). W przy-
powieści o zaproszonych na ucztę król 
mówi: „Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie 
na zewnątrz w ciemności” (Mt 22,13). Jesz-
cze dobitniej pisze św. Piotr: „Jeżeli bowiem 
Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie odpu-
ścił, ale wydał [ich] do ciemnych lochów 
tartaru, aby byli zachowani na sąd; jeżeli 
staremu światu nie odpuścił, […] także mia-

sta sodomę i Gomorę obróciwszy w popiół 
skazał na zagładę dając przykład [kary] tym, 
którzy będą żyli bezbożnie” (2P 4-6). takich 
tekstów można znaleźć znacznie więcej, 
a choć są one niezwykle czytelne, próżno 
ich szukać we współczesnym nauczaniu ko-
ścioła. Bogusław Wolniewicz słusznie okre-
ślił jako bardzo słabą argumentację, która 
na piśmie jest bardzo surowa, a w wykład-
ni – stosunkowo łagodna, a więc tym sa-
mym nieco mało autentyczna. Przecież Pi-
smo święte wprost mówi o „gniewie Bo-
żym”. Bóg mówi do Mojżesza: „Pozwól, aby 
rozpalił się gniew mój na nich” (Wj 32,10), 
a św. Paweł dodaje: „nadchodzi gniew Boży 
na synów buntu” (kol 3,6). tymczasem ka-
techizm kościoła wyraźnie mówi o gnie-
wie jako jednym z grzechów głównych. Jak 
można wyjaśnić te trudności? 
Jeśli piekło „wygląda” inaczej w naucza-
niu kościoła i w podręcznikach do teologii, 
a inaczej na ambonie, to wywodzi się to za-
pewne z próby zrozumienia Boga, jako oso-
by jednocześnie bezwzględnie sprawiedli-
wej i nieskończenie miłosiernej. Próba ze-
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stawienia pozornie sprzecznych komponen-
tów w jednym pojęciu Boga, przypomina ze-
stawienie magnesów jednakowymi biegu-
nami. taka próba kończy się albo „osłabie-
niem” którejś z cech Boga, albo podważe-
niem Boga w ogóle. Współcześnie w teolo-
gii zachowuje się miłosierdzie i dobroć Boga 
osłabiając Jego sprawiedliwość i przerzuca-
jąc ją na barki samego grzesznika. ogólnie 
rzecz ujmując, zestawienie pojęcia zła i po-
jęcia Boga, prowadzi do wspomnianego 
wyżej manipulowania pojęciem Boga, gdy 
tymczasem można tu jeszcze manipulować 
pojęciem zła. Wydaje się, że można poczy-
nić w obrębie zła pewne rozróżnienie na zło 
czynne i bierne. Zło „bierne” polegałoby na 
słabości lub błędzie, zaś zło „czynne” polega-
łoby na popełnianiu zła z całą świadomością 
i wyrachowaniem przy znajdowaniu satys-
fakcji w samym spełnieniu złego czynu. By-
łoby to zło buntownicze, wręcz absolutne. 
Wbrew pozorom przeciętnemu człowiekowi 
wcale nie jest daleko do takiego buntu, a od-
powiedzią na niego jest słuszny Boży gniew. 
Przede wszystkim nie powinno się rozu-
mieć gniewu Bożego jako emocjonalne-
go poruszenia, na skutek doznania jakie-
goś złego bodźca, tak jak ma to miejsce 
wśród nas – grzeszników. W księdze este-
ry rozgniewany król aswerus kazał powie-
sić hamana na drzewie, a kiedy ten zawi-
snął, „uspokoił się gniew króla” (est 7,10). 
nie w ten sposób gniewa się Bóg. nie na-
syca się on cierpieniem potępionych, żeby 
uspokoić urażoną dumę wywołującą przy-

kre emocje. obrazem gniewu Bożego jest 
raczej scena wypędzenia kupców ze świą-
tyni, w której Pan Jezus „sporządziwszy so-
bie bicz ze sznurów porozrzucał monety 
bankierów a stoły powywracał” (J 2,14). Za-
uważmy jednak, że nie zniszczył przy tym 
ani jednej klatki z ptakami, tylko kazał je za-
brać. rozrzucone monety można pozbierać, 
przewrócone stoły poustawiać, ale nie zła-
pie się uwolnionych z klatek ptaków, więc 
gniew Jezusa nie zniszczył tak naprawdę ni-
czego. Było to raczej nadanie pewnego dy-
namizmu, który pozwolił mu osiągnąć za-
mierzony skutek. Brzmiało to podobnie do 
pokrzykiwania pasterza na trzodę albo do 
surowego podniesionego tonu rozkazów 
wydawanych żołnierzom przez dowódcę. 
nie ma tam niczego z niszczących i mści-
wych emocji, a jest pełnia dynamizmu 
wywołującego natychmiastowy pożąda-
ny skutek. Zmiana tonu Boga z miłosiernej 
zachęty na surowe wezwanie powinna być 
nazywana rozpaleniem gniewu i taki wła-
śnie gniew jest losem grzeszników. kara za 
grzechy sprowadzana jest na ich sprawcę 
właśnie w sposób aktywny, o czym świad-
czą teksty biblijne. nie należny także my-
lić Bożego gniewu z ludzką gniewliwością, 
która bywa motywem postępowania czło-
wieka. Bóg nie jest gniewliwy ale sprawie-
dliwy. Biblia wspomina o słusznym gnie-
wie, kiedy Matatiasz zabił urzędnika królew-
skiego odpowiedzialnego za katusze Judej-
czyków (1Mach 2,15). „słusznym gniewem” 
społeczeństwa można by nazwać spraw-

nie działające sądy i system penitencjar-
ny. Boży gniew jest skutkiem, a nie przy-
czyną. Boży gniew jest synonimem sku-
teczności i przeciwieństwem znanej u nas 
aż za bardzo opieszałości w wymierzaniu 
sprawiedliwości. 
skoro istnieje Boży gniew, a konsekwen-
cje sprowadzane są na grzesznika w spo-
sób aktywny („wiązanie”,  „wyrzucanie”, 
„wtrącanie”), to znaczy, że ciężki grzech 
nie jest taki niewinny, na jaki wygląda. Dla 
przykładu powiem, że nic nie usprawiedli-
wia strzelania i bicia pałkami policyjnymi 
uczestników pokojowej manifestacji, któ-
rzy domagają się swoich praw. kiedy jed-
nak używa się proporcjonalnej siły do przy-
wrócenia sprawiedliwości wobec agresyw-
nego i wściekłego buntu, niebezpiecznego 
dla otoczenia, to nie rodzi już wtedy mo-
ralnych wątpliwości. aktywny gniew Boży 
należałoby traktować jako walkę z jawnym 
buntem przeciwko Bogu. Bunt ten nie musi 
wcale wyglądać na agresywny, ale zawsze 
jest u swoich źródeł perfidny i pełen nie-
nawiści. taki bunt nazywa się w teologii 
moralnej grzechem śmiertelnym. katolic-
ka doktryna o piekle sprzeciwia się tym sa-
mym powszechnej tendencji do „uniewin-
niania” grzechu, do utożsamiania każdego 
grzechu ze słabością lub błędem. Prawda 
wiary o piekle ukazuje całą złość, jaka stoi 
za grzechem śmiertelnym człowieka. to 
nie prawo moralne jest przyczyną istnie-
nia grzechów śmiertelnych, ale absolutne 
zło buntu przeciw Bogu sprawia, że dany 
uczynek staje się grzechem śmiertelnym. 
Złośliwość i agresja tego buntu nie musi 
być zwerbalizowana, ale jest wyrażona pró-
bą „obalenia Boga”. nie na darmo Biblia po-
sługuje się tutaj obrazami oddalonego kró-
la: obalenie nabuchodonozora przez Judę, 
obalenie archelausa przez Faryzeuszy, oba-
lenie cesarza Wespazjana przez Bar kohbę 
to tylko obrazy, jakimi posługuje się ob-
jawienie obok przypowieści o królu, który 
wyprawił ucztę, Właścicielu winnicy, który 
wysyłał sługi po należność, Władcy, który 
rozdał talenty sługom. takim obrazom od-
dalonego króla zawsze towarzyszy wyda-
rzenie adwentu, czyli powrót władcy, prze-
ciwko któremu wzniecono bunt. od posta-
wy poddanych zależy właśnie jakość tego 
adwentu – czy zakończy się on wyniesie-
niem ich do godności królewskiej, czy za-
kończy się palącym jak ogień gniewem. 
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dr Michał Bogusz 
kiedy pisałem („ludowe i chrześcijańskie chiny”) o wzroście liczby 
chrześcijan w komunistycznych chinach, długo wydawało się, że wła-
dze nie mogą się zdecydować, jak zareagować na fenomen wzrostu 
chrześcijaństwa. Prześladować? spróbować zdławić? czy może jed-
nak tolerować i poczekać na rozwój wypadków?

Dzisiaj możemy stwierdzić, iż partia komunistyczna zdecydowała się 
na represje.

Jeszcze w 2001 roku władze w prowincji Zhejiang chciały zabronić edu-
kacji religijnej dzieci. kościoły (przede wszystkim protestanckie) zaprote-
stowały i napisały wspólną apelację. Z jednej strony, powołano się na ist-
niejące przepisy dające wolność religijną w chińskiej republice ludowej 
(chrl). Z drugiej, rytualnie zapewniono o oddaniu ojczyźnie i uznaniu roli 
partii komunistycznej w życiu politycznym i społecznym. Zdecydowano się 
także na odłożenie w czasie niektórych klas by pozwolić władzom zacho-
wać twarz. to poskutkowało. Władze ustąpiły i szkółki niedzielne przetrwały.

Nowa kampania antychrześcijańska?

Jednak od dojścia w 2013 roku do władzy obecnego Przewodniczącego 
chrl, Xi Jinping stopniowo zaczęto zaostrzać kurs. W 2014 roku w ofi-
cjalnym raporcie wymieniono religię jako jedno z „poważnych wyzwań” 
dla bezpieczeństwa narodowego. nie wskazano bezpośrednio na ko-
ścioły chrześcijańskie, ale niedługo później wyciekł wewnętrzny ogólnik 
dla władz prowincjonalnych wzywający by „jasno zobaczyły kwestie po-
lityczne za krzyżem”. Był to sygnał do eliminacji krzyży, także tych na ko-
ściołach, z przestrzeni publicznej.

od tamtej pory przymusowo usunięto ponad 1800 krzyży na wskroś 
całej prowincji Zhejiang. Wierni protestowali i próbowali stawiać bierny 
opór. W kilku wypadkach doszło do użycia przemocy przez siły bezpie-
czeństwa. Byli ranni, w tym kilka osób odniosło poważne obrażenia. całe 
szczęście nikt nie zginął. Wielu wiernych zostało jednak zatrzymanych.

o zmianie nastawienia przez rządzących świadczy fakt, że 95% dotknię-
tych akcją zdejmowania krzyży kościołów działa legalnie i należą do for-
malnie uznanych przez Pekin organizacji religijnych. każdy też został 

zbudowany i oficjalnie zarejestrowany po przejściu bardzo skrupulat-
nych procedur.

ton działaniom partii komunistycznej nadaje dzisiaj jednak Xi Jinping, 
który powiedział, że „trzeba chronić chiny przed nikczemnymi, religijny-
mi wpływami z zagranicy.”

należy jednak zauważyć, że pod obstrzałem znaleźli się nie tylko chrze-
ścijanie, ale też muzułmanie. W turkiestanie Wschodnim (oficjalnie: re-
gion autonomiczny Xinjiang-ujgur), władze wywierają presję by kobiety 
przestały zakrywać włosy, a mężczyźni nosić brody. Zakazano pracowni-
kom instytucji publicznych też poszczenia w czasie ramadanu.

Widać, że Pekin zdecydował się zaatakować religie, które nie mieszczą 
się w tradycji chińskiego synkretyzmu religijnego.

W czasie konferencji na temat religii Xi powiedział: „Musimy zdecydowa-
nie strzec się przed zagraniczną infiltracją za pomocą religijnych środ-

ków oraz zapobiec ideologicznemu naruszeniu [doktrynalnej czy-
stości] przez ekstremistów.” W realiach chrl była to zapowiedź po-
ważnego zaostrzenia kursu.

Xi zażądał też, by wszystkie organizacje i grupy religijne podporządko-
wały się przywództwu rządzącej i oficjalnie ateistycznej komunistycz-
nej Partii chin (kPch). Podkreślił, że „w żadnym razie religia nie powin-
na mieszać się z administracją rządową, sądownictwem, czy edukacją.”
Po tej konferencji krzyże w całym kraju, ale zwłaszcza w prowincji 
Zhejiang, gdzie mieszka najwięcej chrześcijan, znalazły się na celow-
niku lokalnych władz.

niektórzy komentatorzy uznają jednak, że chrześcijanie stali się w ca-
łej kampanii przypadkową ofiarą.

kPch obawia się przede wszystkim wzrostu fundamentalizmu 
i terroryzmu wśród rodzimych muzułmanów, zwłaszcza wśród 
tych należących do mniejszości etnicznych. Wielu ujgurów prze-
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Firma stworzona z pasji do ponadczasowych modeli motoryzacyj-
nych. Mamy do zaoferowania dzieła amerykańskiej motoryzacji klasycz-
nej w najlepszym wydaniu. auta, odznaczające się nie tylko piękną li-
nią nadwozia, ale przede wszystkim historią oraz duchem, które wyróż-
niają je wśród pojazdów, spotykanych obecnie na co dzień na ulicach. 
odrestaurowane klasyki wynajmujemy Państwu – na śluby, studniówki, uro-
czyste kolacje, teledyski, wyjątkowe sesje fotograficzne; zwiedzanie miast 
Polski w wymarzonych Zabytkowych Perełkach. samochody takie otacza 
pewna aura tajemniczości, sprawiająca iż  pragniemy dowiedzieć się trochę 
więcej o ich przeszłości, a przede wszystkim dać się ponieść ich klimatowi. 

Proponujemy także import klasyków z usa z możliwością odrestauro-
wania oraz utrzymania, specjalizacja cadillac oraz chevrolet. Proponu-
jemy także import współczesnych modeli z usa. najczęściej zakup ta-
kiego auta to projekt na lata, który w efekcie sprawia, że miłośnik kla-
sycznej motoryzacji jeszcze bardziej zakochuje się w swoim jedynym 
w swoim rodzaju aucie.
Pasjonuje nas marka VolVo – szwedzka ikona bezpieczeństwa oraz po-
nadczasowego designu, europejska marka samochodowa od 1927 r. sa-
mochody zbudowane solidnie, komfortowo i niebanalnie. tu także pro-
mujemy klasyki – np. Volvo 444, 544, amazon, PV, 140 i 160 240 i 260, 
740 i 760, 850 oraz 940 i 960 – import formalności, odrestaurowanie 
oraz utrzymanie. także wszystkie współczesne modele s (sedan), mode-
le V (kombi) oraz Xc (suV) – import, formalności, odrestaurowanie oraz 
utrzymanie. tu także wyszukujemy i weryfikujemy najlepsze motoryza-
cyjne perełki ze szwecji. 
kochamy to, co robimy. Z tego rodzą się zauważane i doceniane – ra-
dość, pasja, oddanie i profesjonalizm. Prezentujemy zawsze dobre ofer-
ty – fantastyczną jakość i umiarkowane ceny.

Glorious Motors
KAWY ŚWIATA PROSTO Z PALANRNI NA TWOIM STOLE!

6 KOMPOZYCJI RZEMIEŚLNICZYCH, ŚWIEŻO PALONYCH KAW 
FINEZYJNY DOBÓR ZIAREN I WYPALANIA 

- TO SMAKOWA EKSTAZA

CENY JUŻ OD 80 zł za 1 kg
Kawy Original Blend

Brazylia – Indie!

Komponujemy także 
ekskluzywne zestawy prezentowe 

– idealne na święta, eventy czy 
jubileusze.

Zadzwoń, zamów
i delektuj się naszą kawą.

Polecamy także obsługę 
baristyczną imprez:
pinkinki, parafiady, festyny 
parafialne i rodzinne, konferencje, 
kongresy, targi, forum 
charyzmatyczne. Unikatowe 
i zaskakujące fratelli caffeebusy – 
także z baristycznym show

FRATELLI CAFFEE
BYDGOSZCZ, UL. DWORCOWA 18

TEL. 509 848 200 & 783 800 300 
WWW.FRATELLICAFFEE.PL

Sprowadzanie i rejestracja 
pojazdów ze Szwecji i USA.

Pojazdy użytkowe i klasyczne: 
Volvo, Cadillac, Chevrolet.

Wyszukiwanie, doradztwo, 
dokumentacja, rejestracja, 
badanie historii, przebiegu 
i legalności  samochodów.

 
Możliwość dostarczenia
pod dom – cała Polska.

Wsparcie posprzedażowe.
Zadzwoń, zamów i ciesz się 

komfortem i bezpieczeństwem 
swojego wybranego Volvo, 
Cadillaca czy Chevroleta. 

General Dreams Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 18 

85-010 Bydgoszcz  
Tel. 53 322 11 11

Kom.  509 848 200

dostało się do iraku i syrii by walczyć po stronie tzw. państwa is-
lamskiego. Prędzej czy później wrócą i będą próbowali wszcząć 
w samej chrl walkę przeciwko temu, co postrzegają jako chiń-
ską okupację.

Przemoc jest w dużym stopniu wywołana przez upośledzenie eko-
nomiczne, polityczne i kulturalne mniejszości etnicznych w turkie-
stanie Wschodnim. Jest to jednak problem strukturalny i władze nie 
mają pomysłu na przeciwdziałanie radykalizacji młodych muzułma-
nów u źródła, więc wybierają represje. co niestety w dłuższej perspek-
tywie czasu tylko pogorszy perspektywę koncyliacji.

W takiej sytuacji – wielu uważa – iż uderzenie w chrześcijan ma po-
kazać, że kPch nie jest wrogiem islamu jako takiego, ale po prostu 
prowadzi kampanię eliminacji zagranicznych wpływów na rodzime 
organizacje religijne.

Z legalnego punktu widzenia chrl rozpoznaje „pięć form ekspresji 
religijnej”: buddyzm, taoizm, islam, protestantyzm i katolicyzm. Wy-
znawcy są tolerowani, ale mają za to odbywać praktyki religijne tylko 
pod auspicjami uznanych przez państwo organizacji religijnych oraz 
zarządzanych przez odpowiednie ciała administracyjne właściwe dla 
poszczególnych denominacji.

W wypadku katolików jest to Patriotyczne stowarzyszenie katolików 
chińskich (nie jest to najlepsze tłumaczenie z chińskiego, ale w ta-
kiej formie funkcjonuje już w języku polskim), a protestantów Patrio-
tyczny ruch Potrójnej autonomii (od „samorządności, samoutrzyma-
nia i samorozkrzewiania”).

Większość chrześcijan (szacunkowo 90%) jednak funkcjonuje w ra-
mach podziemnych kościołów (protestanckich i katolickiego uznające-
go zwierzchność ojca świętego). często działają one pod przykrywką 
lub w ramach oficjalnych organizacji sankcjonowanych przez państwo.

Władze jednak obecnie uderzają w oficjalne organizacje chrześcijańskie. 
Wynika to w dużym stopniu z bezsilności. kościoły podziemne są zbyt 
zdecentralizowane, żywiołowe i w ciągłym ruchu by móc je namierzyć. 
rozbicie jednej grupy powoduje po prostu przepływ wiernych do in-
nego kościoła.

W 2014 organizacja pozarządowa „china aid” udokumentowała 572 przy-
padki prześladowań chrześcijan, które w sumie dotknęły 17 884 wiernych. 
to wzrost o 300% w porównaniu z 2013. 

W 2016 roku sześciu księży i dwóch biskupów katolickich znajdowało się 
albo w więzieniu lub pod rygorem aresztu domowego. Według nieoficjal-
nych doniesień biskup cosma shi enxiang zmarł w więzieniu w wieku 94 
lat – z czego czterdzieści spędził za kratami. Pekin milczy i nie ma żadne-
go oficjalnego komunikatu o jego stanie zdrowia lub zgonie.

kPch rozpoczęła także proces tzw. „teologicznej rekonstrukcji”, któ-
ra ma na celu przegląd i usunięcie z doktryn poszczególnych kościo-
łów chrześcijańskich elementów niezgodnych z metodami czy prio-
rytetami władz.

Paradoks polega na tym, że biorąc pod uwagę podwójną naturę działa-
nia rodzimych kościołów – wymiar oficjalny, reglamentowany przez wła-
dze i ten nieformalny, w którym odbywa się rzeczywiste życie wspólnot 
– taka operacja nie wpłynie w żaden sposób na doktrynę poszczegól-
nych denominacji. oficjalnie będzie się przytakiwać władzom, a równo-
cześnie po cichu będzie nauczane prawdziwe credo. Prawie siedemdzie-
siąt lat życia w tym systemie nauczyło ludzi doskonałego poruszania się 
między tym, co oficjalne i tym, co ukryte.

W paranoicznym świecie partii komunistycznej, rządzący muszą mieć 
poczucie ciągłego zagrożenie tym, czego nie kontrolują. stąd obse-
sja kontroli, choć jest ona ułudna i dająca fałszywe poczucie bezpie-
czeństwa.

fo
t. 

pix
ab

ay



59

KOLEKCJA  WYSELEKCJONOWANYCH  KAW,  HERBAT,  ZIÓŁ 
ORAZ  SŁODYCZY  INSPIROWANYCH  SMAKAMI  ŚWIATA
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BRAZYLIA
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V I A  M U N D I  K O L E K C J A  K A W  R Z E M I E Ś L N I C Z Y C H 
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Świeżo palona kawa na Twojej plebanii i w kancelarii parafialnej

Dostarczamy kawę w wybranej przez ciebie ilości i smaku do twojego biu-

ra, aby uraczyć gości czy współpracowników ulubioną kawą czy herbatą.

 

Zestawy prezentowe

tworzymy piękne zestawy prezentowe na różne okazje jak święta Boże-

go narodzenia, Wielkanoc, zestawy okolicznościowe dla kontrahentów 

i współpracowników jako sposób na wyrażenie podziękowanie za współ-

pracę czy okazanie uznania. Piękne opakowania i wspaniała zawartość to 

gwarancja dobrego wrażenia.

Zestawy Świąteczne oraz Zestawy Codzienne do odsprzedaży

Dostarczamy kompletny zestaw naszych produktów – kaw, herbat, słody-

czy o wartości od 1000 zł do 5000 zł, przy sprzedaży którego do dyspozy-

cji zostaje 15 – 30 % kwoty sprzedaży. Wielkość upustu zależy od kwoty 

zamówienia oraz płatności, bowiem rozliczenie nastąpić może z góry albo 

dopiero po sprzedaży w ramach miesiąca obrachunkowego. sprzedaż na-

szych produktów wspomóc może realizacje działań parafii lub wspólnot.  

Świeżo palona kawa w Twojej parafii!

Z tym kodem masz 10% rabatu na produkty
z naszej strony internetowej www.fartellicaffee.pl

RABAT10
światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych całe-
go świata, którzy razem ze swoimi nauczycielami, duszpasterzami, prze-
wodnikami duchowymi, biskupami i Papieżem gromadzą się w jednym 
miejscu, aby wyznać wiarę w Jezusa chrystusa. najbardziej podkreśla-
nym i powszechnie znanym motywem tego wydarzenia jest jedność 
i obecność wielu różnorodnych kultur. aby ukazać udział różnych na-
cji i przedstawić własny sposób przeżywania katolicyzmu, uczestnicy 
spotkania prezentują flagi oraz inne atrybuty narodowe. W czasie głów-
nych wydarzeń przedmioty te są wymieniane pomiędzy pielgrzymami. 
światowe Dni Młodzieży zostały zainicjowane przez Jana Pawła ii, który 
w 1985 roku zaprosił młodych całego świata do rzymu. od tego czasu, 
co dwa lub trzy lata, kolejni papieże przewodniczyli międzynarodowym 
spotkaniom w wybranych miastach na świecie. 
śDM są spotkaniem wielodniowym i składają się z dwóch zasadniczych 
części: „Dni w Diecezjach” oraz „Wydarzenia centralne”. Podczas pierw-
szej części młodzież przebywa na terenie kraju, który jest gospodarzem 
spotkania. Jest to czas na wzajemne poznanie, integrację oraz odkrywa-
nie kultury danego regionu. natomiast druga część to tygodniowy po-
byt młodzieży w głównym mieście organizacyjnym. Podczas „Wydarzeń 
centralnych” trwających od poniedziałku do niedzieli, młodzież  uczest-
niczy w ceremonii otwarcia, kolejno bierze udział w katechezach i Festi-
walu Młodych, pielgrzymuje na miejsce czuwania i uczestniczy w spo-
tkaniu z Papieżem. W niedzielę ma miejsce uroczysta Msza św. rozesła-
nia kończąca światowe Dni Młodzieży. 
tematykę corocznych spotkań określa ojciec święty, kierując do mło-
dych przesłanie zwane orędziem. W czasie światowych Dni Młodzieży 
treści te są pogłębiane podczas trzydniowych spotkań zwanych „tridu-
um katechetycznym”.
szczególnej wagi - ponieważ podarowane jeszcze przez św. Jana Pawła 
ii – symbole towarzyszą światowym Dniom Młodzieży: krzyż oraz iko-

Światowe Dni Młodzieży



dy autokarowe, autokarowo-samolotowe i samolotowe trwające od kil-
ku do dwudziestu dni.
Propozycja autokarowa umożliwia zwiedzanie po drodze najważniejszych 
sanktuariów europy. Pierwszym przystankiem na trasie jest la salette we 
francuskich alpach, gdzie znajduje się sanktuarium Płaczącej Madonny, po-
łożone na wysokości 1800 m n.p.m. Wspaniałe otoczenie pięknych wzgórz, 
majestat przyrody, urzekająca cisza oraz szum płynącego potoku, z pewno-
ścią wpływają kojąco i pozwalają w pełnym skupieniu, zapoznać się z orę-
dziem Płaczącej Pani – tu, gdzie Matka Boża ukazała się dwojgu pastusz-
kom jedyny raz - 19.09.1846 roku. kolejno na trasie nawiedzenie sanktu-
arium Matki Bożej w lourdes. Zobaczyć tu można miejsca związane ze św. 
Bernadettą: Młyn Boly, le cachot, gdzie mieszkała rodzina soubirous. na-
stępnym sanktuarium na trasie będzie Fatima. najważniejszymi miejsca-
mi są: Bazylika Matki Boskiej różańcowej, kaplica objawień, kościół trójcy 
Przenajświętszej, gdzie gromadzone są dary i wota dla Matki Bożej Fatim-
skiej, pomniki papieży: św. Jana Pawła ii i Pawła Vi, a także betonowy frag-
ment Muru Berlińskiego – pamiątkę Bożej interwencji w upadku komuni-
zmu, zapowiedzianego w Fatimie. Program zawiera także zwiedzanie li-
zbony, gdzie zobaczyć można: wieżę Belem, replikę samolotu Fairey iiiD, 
mozaikę róży Wiatrów, pomnik odkrywców, klasztor hieronimitów. Po-
nadto dzielnicę Bairro alto – tzw. „wysoką dzielnicę”, która już na stałe wpi-
sała się w krajobraz historyczno-kulturowy lizbony. 
Propozycja autokarowo – samolotowa pozwala na zwiedzenie sanktu-
ariów europy w drodze na światowe Dni Młodzieży, jednocześnie dając 
możliwość wygodnego powrotu samolotem.

Dla pielgrzymów, którzy nie mogą pozwolić sobie na dłuższy czas wy-
jazdu jest propozycja samolotowa, będąca najszybszą opcją dotarcia na 
spotkanie Młodych i wzięcie udziału w najważniejszych wydarzeniach. 
W tym zakresie, poza połączeniami rejsowymi planowany jest także czar-
ter samolotowy z Warszawy i Bydgoszczy.
Biuro turystyczno – Pielgrzymkowe Frater zaprasza wspólnoty, na tą nie-
zwykłą, zapadającą w pamięć podróż, by doświadczyć poczucia jedno-
ści i obecności Pana Boga w drugim człowieku. szczegółowe informa-
cje dostępne są na naszym serwisie internetowym www.frater.pl oraz 
pod numerami 509 848 200, 783 800 300 oraz stacjonarnym 52 322 11 
11. Wartym odnotowania jest pokrywająca się z rokiem śDM 2023 trzy-
dziesta rocznica działalności turystycznej i pielgrzymkowej Fratera oraz 
towarzyszące jubileuszowi liczne promocje.
udział w światowych Dniach Młodzieży trwa około dwóch tygodni, ale 
należy pamiętać, że wydarzenie to wymaga okresu przygotowań ducho-
wych i organizacyjnych. Dlatego prawdziwy czas trwania śDM rozpoczy-
na się w momencie podjęcia decyzji o uczestnictwie, a kończy wraz z wy-
pełnieniem misji wypływającej z treści danego spotkania. 

na Matki Bożej salus Populi romani. Znaki te nie tylko są z młodymi 
podczas śDM, ale krążą po świecie, gromadząc na modlitwie i ado-
racji tysiące młodych każdego dnia.
Po śmierci Jana Pawła ii kontynuatorem wyjątkowego dialogu ko-
ścioła z młodymi i wielkim orędownikiem światowych Dni Młodzie-
ży stał się papież Benedykt XVi, który przewodniczył kolejno spotka-
niom w kolonii (2005), sydney (2008) i Madrycie (2011). od 2013 roku 
z młodzieżą spotyka się Papież Franciszek. 
ostatnie obchody światowego Dnia Młodzieży miały miejsce 
w dniach 22-27.01.2019 roku w Panamie, a mottem spotkania były 
słowa: oto Ja, służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twe-
go słowa! (Łk 1,38). 
W Polsce światowe Dni Młodzieży odbyły się dwukrotnie: 10-15 sierp-
nia 1991 roku w częstochowie oraz 26–31 lipca 2016 roku w krakowie. 
tymczasem od dłuższego czasu przygotowujemy się do kolejnych ob-
chodów, które planowane są w Diecezjach od 26-31.07.2023, a Wy-
darzenia centralne od 1-6.08 2023 roku w lizbonie, a przyświecać im 
będą słowa z ewangelii wg św. Łukasza “Maryja wybrała się i poszła 
z pośpiechem” (Łk 1,39). 

Jak w poprzednich latach Biuro turystyczno Pielgrzymkowe Frater 
z Bydgoszczy wspiera parafie i wspólnoty w organizacji wyjazdów 
na to wydarzenie.
Przygotowanych zostało szereg propozycji uwzględniających udział 
w światowych Dniach Młodzieży. Propozycje BtP Frater to wyjaz-

BIURO TURYSTYCZNO – PIELGRZYMKOWE FRATER

ul. Dworcowa 18, Bydgoszcz

tel.: 52 322 11 11, 783 800 306,

e-mail: biuro@frater.pl  |  www.frater.pl 
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“Wciąż są ludzie prześladowani z powodu swojej wiary…
Tak, chrześcijanie są prześladowani”

raport o chrześcijanach uciskanych za wiarę 2020-2022” jest niezwy-
kle ważny, ponieważ podkreśla straszliwe zagrożenia, przed którymi 
stoją wierzący. cierpią nie tylko chrześcijanie w nigerii, ale także ci 
w Pakistanie, chinach, indiach  i wielu innych miejscach. chrześcijanie 
giną w całej afryce, ich kościoły są atakowane, a wioski równane z zie-
mią. W Pakistanie wyznawcy chrystusa są niesprawiedliwie przetrzy-
mywani pod fałszywymi zarzutami bluźnierstwa. W takich krajach jak 
egipt, Mozambik i Pakistan nieletnie chrześcijanki są porywane, gwał-
cone, zmuszane do konwersji i poślubiania mężczyzn w starszym wie-
ku. W chinach i korei Północnej rządy totalitarne trzymają wiernych 
pod butem, monitorując każdy ich ruch. Jak pokazuje ten raport, li-
sta nadużyć jest długa. cierpiący kościół potrzebuje, aby był słyszany 
jego głos. aby mordowanie się zakończyło, więcej organizacji, takich 
jak PkWP, musi głosić prawdę o tym, co dzieje się z chrześcijanami na 
całym świecie. Jeśli nie, pozostaniemy prześladowani i zapomniani.

Afryka
chrześcijanie na całym kontynencie stoją w obliczu groźby rosnące-
go ekstremizmu islamistycznego. Grupy takie jak Boko haram z nige-
rii i Państwo islamskie Prowincji afryki Zachodniej (isWaP) wciąż pró-
bują ustanawiać kalifaty w regionie sahelu, każdy z własnym wali (gu-

bernatorem) i strukturami rządzenia. Przyjmując twardą postawę salafic-
ko-dżihadystyczną, Państwo islamskie na Wielkiej saharze (isGs) zabroniło 
muzyki i imprez oraz ściśle regulowanych wydarzeń społecznych, takich 
jak śluby8. W czerwcu 2021 r. bojownicy isGs dokonali egzekucji pięciu 
chrześcijańskich cywilów schwytanych w czasie blokady drogowej mię-
dzy Gao w Mali i niamey w nigrze. W Mozambiku al-shabab zintensyfi-
kowało swoją kampanię terroru, zabijając chrześcijan,atakując chrześci-
jańskie wioski i paląc kościoły. Grupa jest powiązana z Daesh (isis), któ-
re przyznało się do ataku w marcu 2021 r. na miejscowość Palma w pół-
nocno-wschodnim Mozambiku. Dżihadyzm jest jednym z powodów, dla 
których nigeria balansuje na krawędzi upadku państwa, a porwania, za-
bójstwa księży i ataki na kościoły z zamierzonymi śmiertelnymi ofiarami 
wśród wiernych stają się coraz bardziej regularne. Według analizy Mię-
dzynarodowego towarzystwa Wolności obywatelskich i rządów Prawa, 
między styczniem 2021 a czerwcem 2022 r. zabito ponad 7 600 chrze-
ścijan. kontrowersje pojawiły się w listopadzie 2021 r., kiedy rząd stanów 
Zjednoczonych usunął nigerię z listy „krajów szczególnej troski” w odnie-
sieniu do wolności religijnej. Wielebny samson ayokunle, prezes stowa-
rzyszenia chrześcijańskiego nigerii, odpowiedział, że istnieje plan bo-
jówek ekstremistów, aby „wymazać chrześcijaństwo”. list do brytyjskich 
parlamentarzystów i organizacji charytatywnych ostrzegł brytyjski rząd, 
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że bojownicy społeczności Fulani „wykorzystują blokady coViD-19, 
aby zintensyfikować ataki na wioski” w środkowym pasie nigerii. na 
arenie międzynarodowej ujawniły się zwłaszcza dwa poważne incy-
denty prześladowań chrześcijan w nigerii. Pierwszym z nich było uka-
mienowanie i podpalenie w maju 2022 roku Deborah samuel, 25-let-
niej chrześcijanki, po tym, jak podzieliła się „bluźnierczymi” wiadomo-
ściami na Whatsapp. Drugim był atak na kościół św. Franciszka ksa-
werego w owo w stanie ondo podczas Mszy św. W niedzielę Zesła-
nia Ducha świętego, podczas którego zginęło co najmniej 40 osób. 
Grupy ekstremistyczne to nie jedyny problem na kontynencie. tak-
że działania rządów państwowych mają szkodliwy wpływ na afry-
kańskich chrześcijan. Wraz z usunięciem prezydenta omara al-Ba-
shira w kwietniu 2019 r., kończącym okres narastającego islamizmu, 
chrześcijanie w sudanie czekali, aby zobaczyć, jak nowy rząd zacho-
wa się po wojskowym zamachu stanu w 2021 roku. Wczesne oznaki 
nie były zachęcające: przywódcy kościoła zostali zatrzymani, a jedna 
para została oskarżona o „cudzołóstwo”, ponieważ mąż nawrócił się na 
chrześcijaństwo. 24 czerwca 2022 r. aresztowano czterech mężczyzn 
z powodu apostazji, ale później zwolniono ich. Według doniesień byli 
oni poddawani poniżającemu, nieludzkiemu traktowaniu. W etiopii 
chrześcijanie padli ofiarą brutalnej przemocy, będącej celem szerszej 
akcji na tle etnicznym. Źródła krajowe sugerowały, że zarówno woj-
ska erytrejskie, jak i etiopskie zaatakowały duchownych i budynki ko-
ścielne w regionie tigray w etiopii. oddziały erytrejskie są oskarżone 
o motywowane etnicznie „czystki kulturowe”, uczestnictwo w masa-
krach etiopskich chrześcijan, takich jak ta w aksum, a także niszcze-
nie starożytnych klasztorów i budynków kościelnych. W maju 2021 r. 

patriarcha Mathias, lider etiopskiego kościoła prawosławnego tawahe-
do, powiedział, że rząd etiopski z pomocą sił erytrejskich „chce zniszczyć 
ludność tigray” pytając, dlaczego etiopia chciała „ogłosić ludobójstwo na 
ludności tigray”. W tym samym miesiącu PkWP została poinformowana, 
że zakonnice zostały zgwałcone podczas ataku na tigray16. 

Bliski Wschód 
Paradoksalnie pojawiają się przesłanki, że w niektórych częściach Bliskie-
go Wschodu chrześcijanie są w gorszej sytuacji niż podczas okupacji pro-
wadzonej przez Państwo islamskie (isis). ujawniły się dowody na to, że 
zagrożenie dla przetrwania niektórych najstarszych wspólnot chrześci-
jańskich na świecie znacznie się pogłębiło. spadek jest najbardziej wi-
doczny w syrii, gdzie w ciągu dekady liczba chrześcijan spadła z 1,5 mi-
liona (10 procent populacji kraju) w 2011 roku przed wybuchem wojny 
do prawdopodobnie 300 000 (mniej niż 2% populacji). W następstwie 
eksplozji w Bejrucie 4 sierpnia 2020 r., gdzie największe zniszczenia do-
tknęły dzielnicę chrześcijańską, przywódcy kościoła w libanie poddali 
w wątpliwość długoterminowe przetrwanie społeczności. W iraku, gdzie 
tempo exodusu jest znacznie wolniejsze, społeczność chrześcijan spa-
dła z około 300 tys. przed inwazją Państwa islamskiego w 2014 r. do za-
ledwie 150 tys. wiosną 2022 r. Badania PkWP wykazały, że w częściach 
iraku, takich jak stolica kraju - Bagdad, gdzie chrześcijanie stanowili sil-
ną mniejszość, społeczność chrześcijańska stała się cieniem samej sie-
bie. stało się tak, mimo iż starano się pozostawiać otwarte kościoły. Jed-
nak z siedmiu krajów Bliskiego Wschodu objętych tym przeglądem irak 
był jedynym, który odnotował poprawę. kompleksowy program stabili-
zacji po działalności grupy Daesh, obejmujący odbudowę chrześcijań-

skich miast i wsi, domów, szkół, kościołów i innych obiektów użyteczności 
publicznej, został zwieńczony długo oczekiwaną wizytą papieską w mar-
cu 2021 roku. nadal jednak w iraku, podobnie jak w wielu innych krajach 
Bliskiego Wschodu, społeczność chrześcijańska odczuwa zagrożenie ze 
strony grup dżihadystycznych. ciągła przemoc ze strony islamistów, na 
przykład w północnej syrii, pokazała, że nawet potępienie ekstremizmu 
przez wysokich rangą przywódców islamskich najwyraźniej miało nie-
wielki odzew. W rzeczywistości zagrożenie ekstremistyczne utrzymywało 
się w całym regionie. Ponad pięć lat po militarnej klęsce Państwa islam-
skiego groźba jego odrodzenia się w żaden sposób nie zniknęła. Dżiha-
dyzm ma potencjał, aby zniszczyć chrześcijaństwo u jego starożytnych 
korzeni. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że liczba chrześcijan jest teraz 
bardzo niska, ale także dlatego, że ich zaufanie co do przyszłości jest tak 
kruche. Przetrwali czasy ludobójstwa, ale wobec braku bezpieczeństwa, 
pokusa migracji jest – dla wielu z nich – prawie nie do odparcia. to pra-
gnienie opuszczenia rodzinnej ziemi jest potęgowane przez otoczenie 
kulturowe, które pozostaje niechętne, a nawet złowrogie wobec chrze-
ścijan. Bycie traktowanymi jak obywatele drugiej kategorii, doświadcza-
nie dyskryminacji w szkole i w miejscu pracy, kiepska płaca lub brak pra-
cy skłaniają wielu do poszukiwania życia poza granicami kraju. to egzy-
stencjalne zagrożenie rozciąga się na części izraela/Palestyny. Prawie 75 
lat po utworzeniu państwa izrael liczba chrześcijan na Zachodnim Brze-
gu spadła z 18 procent do mniej niż jednego procenta dzisiaj. Bojownicy 
islamscy są nadal głównym problemem wspólnot chrześcijańskich w Pa-
lestynie. Grupy takie jak hamas są postrzegane jako czynniki napędza-
jące migrację na Zachodnim Brzegu. chociaż ogólna liczba chrześcijan 
w izraelu rośnie – wzrost o 1,4 procenta w 2021 r. – ciągłe ataki grup se-

paratystycznych skłoniły przywódców kościoła do mówienia o „syste-
matycznej próbie wypędzania społeczności chrześcijańskiej z Jerozo-
limy i innych obszarów Ziemi świętej”. W arabii saudyjskiej i w innych 
krajach brakuje woli politycznej do zachowywania konstytucyjnych 
zobowiązań dotyczących wolności religijnej. Przestrzeganie prawa 
szariatu natomiast przewyższa ustawowe wymagania. W takich miej-
scach chrześcijanie stanowią niesłyszalną, niewidoczną mniejszość. 
niestety też nie widać nadziei na zmiany. W wielu krajach Bliskiego 
Wschodu nadal obowiązuje zakaz budowania kościołów, publiczne-
go eksponowania krzyży i innych chrześcijańskich symboli oraz spro-
wadzania Biblii i innych tekstów chrześcijańskich.

Azja
od zaostrzenia ograniczeń w Wietnamie po prawie całkowity za-
kaz w korei Północnej państwowy autorytaryzm ogranicza – a na-
wet dusi – wolność wiernych do swobodnego wyznawania wiary. 
rządowe próby uregulowania praktyk religijnych wierzących nie są 
charakterystyczne tylko dla tego regionu. tak dzieje się w wielu kra-
jach azji. Władze chin nadal nękają i próbują kontrolować chrześcijan 
i członków innych religii, które nie akceptują oficjalnej linii Partii ko-
munistycznej. nic więc dziwnego, że w analizie Pew Forum dotyczą-
cej restrykcji władz wobec religii chiny osiągnęły najwyższy wskaź-
nik ze wszystkich państw narodowych. W Birmie po przerwie armia 
aung san suu kyi wznowiła ataki na chrześcijan. Pomimo wcześniej-
szej promocji buddyzmu przez juntę jako normy społecznej kraju, 
teraz niszczy ona zarówno pagody, jak i kościoły, ponieważ atakuje 
każdego, kto jest postrzegany jako sprzeciwiający się jej zamachowi 
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stanu w 2021 roku. religijny nacjonalizm odegrał również znaczącą 
rolę w represjonowaniu chrześcijaństwa i innych mniejszościowych 
grup wyznaniowych. afganistan jest tu podawany za najwyraźniej-
szy przykład: talibowie narzucają społeczeństwu twardą interpreta-
cję szariatu. Malediwy również sztywno narzucają islam, nawet od-
mawiając obywatelstwa niemuzułmanom. W obu krajach oszacowa-
nie populacji chrześcijańskiej jest prawie niemożliwe ze względu na 
ustanowienie islamu jako normy kulturowej. W indiach i na sri lance 
religijny nacjonalizm nie jest tak wszechogarniający, jednak prowa-
dzi do ciągłych ataków na chrześcijan i  inne mniejszości. hindutva 
i syngaleskie buddyjskie grupy nacjonalistyczne biorą na cel chrze-
ścijan i ich miejsca kultu. nawet policja jest zaangażowana w ten pro-
ceder, aresztując wiernych lub wstrzymując nabożeństwa kościelne. 
Zwycięstwa polityczne partii religijno-nacjonalistycznych – Poduja-
na Peramuna na sri lance i Bharatiya Janata Party (BJP) w indiach – 
wzmacniają i wspierają klimat, w którym mniejszości są traktowane 
jako „inne”. to „inne” odnosi się również do sytuacji w Pakistanie, gdzie 
chrześcijanie i członkowie innych wyznań niemuzułmańskich stają się 
w społeczeństwie bezbronnymi i narażonymi na zwiększone ryzyko 

nękania, aresztowania i przemocy, co w niektórych częściach kraju czę-
sto oznacza także porwania i gwałty. Większościowe wyznanie jest pro-
mowane jako norma, co sprzyja postrzeganiu Pakistanu jako monolitycz-
nego państwa muzułmańskiego, a to wyraźnie kontrastuje z założycielską 
wizją Jinnaha. Pojawienie się coViD-19 obnażyło problemy, z jakimi bo-
rykają się chrześcijanie i inne mniejszości w azji. na przykład w kwietniu 
2020 r. PkWP otrzymała doniesienia, że w Pakistanie lokalny oddział say-
lani Welfare international trust zlekceważył chrześcijańskie domy podczas 
dystrybucji żywności dla ubogich rodzin dotkniętych pandemią w dys-
trykcie korongi w karaczi. normą stało się nieudzielanie wsparcia niemu-
zułmanom tam, gdzie pomoc pochodziła z ofiar zakatu – formy religij-
nej jałmużny ze strony wyznawców islamu. istnieje tradycja, że niemu-
zułmanie nie kwalifikują się do otrzymywania zakatu, chociaż jest to te-
mat gorąco dyskutowany we współczesnym islamie. naruszenia przez 
państwo wolności religijnej podczas pandemii koronawirusa oscylowa-
ły od drakońskich, ale motywowanych dobrymi intencjami, aż po wyra-
chowane i jawne represje. sri lanka należała do tej pierwszej kategorii: 
chrześcijanie i muzułmanie protestowali przeciwko nałożeniu przez Mi-
nisterstwo Zdrowia obowiązkowej kremacji dla każdego, kto zmarł lub 
był podejrzany  o śmierć z powodu coViD-19 – środka znacznie przekra-
czającego wytyczne Who i obrażającego tradycyjne zwyczaje pochów-
ku. natomiast władze Wietnamu wykorzystały koronawirus jako pretekst 
do działań represyjnych wobec wierzących i zrobiły kozła ofiarnego z co 
najmniej jednej społeczności chrześcijańskiej za rozprzestrzenianie się 
wirusa w Hồ Chí Minh.

Wnioski
Wskaźniki zdecydowanie pokazują, że w analizowanym okresie prześlado-
wania chrześcijan w krajach, gdzie występowały one wcześniej, nadal się 
nasiliły. religijny nacjonalizm i autorytaryzm spotęgowały trudności eg-
zystowania wiernych. Palącym przykładem jest tu powrót do władzy tali-
bów w afganistanie, co skłoniło chrześcijan i inne mniejszości do podję-
cia desperackiej próby ucieczki. systematyczna przemoc i klimat kontroli 
sprawiły, że w krajach tak różnych, jak korea Północna, chiny, indie i Bir-
ma, ucisk chrześcijan nasilił się. Jednocześnie eskalująca przemoc – czę-
sto mająca na celu wypędzenie chrześcijan – sprawiła, że wierni ucierpie-
li z powodu jednych z najbardziej okrutnych na świecie kampanii zastra-
szania zorganizowanych przez wojujących bojówkarzy. szczególnie nie-
pokojąca w tym względzie jest afryka, gdzie ekstremizm zagraża, wcze-
śniej silnym, wspólnotom chrześcijańskim. W nigerii i innych krajach ta 
przemoc wyraźnie przekracza próg ludobójstwa. Pomimo że rządy za-
czynają uznawać znaczenie wolności religii lub przekonań, raport „Prze-
śladowani i zapomniani?” pokazuje, że przed nami jest jeszcze długa dro-
ga do zapewnienia wolności praktykowania kultu przez chrześcijan i wy-
znawców innych religii na całym świecie. częścią problemu jest błędne 
wyobrażenie kulturowe na Zachodzie, który wciąż zaprzecza, że chrze-
ścijanie są najbardziej prześladowaną grupą wyznaniową. Wypowiada-
jąc się przeciwko tej „politycznej poprawności”, chaldejski katolicki arcy-
biskup Bashar Warda z erbilu w północnym iraku powiedział parlamen-
tarzystom na spotkaniu londyńskiego ForrB:
“Wciąż są ludzie prześladowani z powodu swojej wiary… tak, chrześci-
janie są prześladowani”

Streszczenie raportu „Prześladowani i zapomniani” 
za www.pkwp.org
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