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Zacytuję słowa wygłoszone przedwczoraj w Warszawie (3 maja 2019 r.):  
„Kościół katolicki w Polsce, obciążony niewyjaśnionymi wciąż skandalami pedofil-
skimi, opętany walką o pieniądze i o wpływy stracił moralny mandat do spra-
wowania funkcji sumienia narodu.  
Ten kto szuka transcendencji i absolutu w kościele będzie zawiedziony.  
Ten kto szuka moralności w Kościele nie znajdzie jej.  
Ten kto szuka strawy duchowej w kościele nie zostanie nakarmiony. 
Polski Kościół wyparł się Chrystusa, wyparł się Ewangelii”.  

Czy to prawda? Czy to jest prawda o Kościele? 

Trzeba mieć łuski na oczach, aby nie widzieć, że jest to wyreżyserowana walka poli-
tyczna skalkulowana na stopniowe, długofalowe, wielopłaszczyznowe uderzanie w 
Chrystusa, żyjącego w swoim Kościele!  
Bazując na płytkim doświadczeniu rzeczywistości wiary, często wiary fasadowej, 
tradycyjnej, niepogłębionej przez osobistą relację z żywym Bogiem, ataki mają spo-
wodować zwątpienie u tych, co są małej wiary lub tak naprawdę są religijni, ale w 
zasadzie niewierzący. Czyli np. chodzą w niedzielę do kościoła, ale nie wiadomo po 
co. 

Dotyczy to zatem osób, które są ochrzczone, ale nie żyją życiem wiary, oraz tych, 
którzy uczestnicząc w życiu Kościoła, w zasadzie traktując wiarę powierzchownie, 
nie wchodzą w głęboką relację z tym, który Kościół założył i który Kościół prowadzi.  
=> Mówiłem o tym w ubiegłą niedzielę. Bez osobistego spotkania, tj. doświadczenia 
spotkania ze Zmartwychwstałym, wiara oparta tylko o wiedzę, oparta tylko o naukę 
nie wystarczy. Trzeba bowiem doświadczenia, dotknięcia ran Zmartwychwstałego, 
ran, z których wypływa nasze uzdrowienie, nasze zbawienie!  

Ataki były, są i będą. Przemówienia, filmy, przedstawienia i kolejne filmy, skoncen-
trowane na złu, na grzechu. 
JAKA jest zatem prawda o Kościele?  
=> Mówiłem o tym podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek.  
Wiemy, że Apostołów było 12. Ilu z imienia mogę wymienić? W czytanej wówczas 
Ewangelii mowa była o Judaszu i o Piotrze. A przecież to nie jest cała prawda o Ko-
ściele apostolskim, jedynym, świętym i powszechnym, czyli katolickim!  
To prawda, że Judasz okazał się zdrajcą. To prawda, że Piotr okazał się zdrajcą.  
Prawda jest też i taka, że dzięki łzom pokuty, człowiek doświadcza Bożego Miłosier-
dzia. Bowiem ze sprawiedliwości za grzech należy się nam potępienie, ale poddając 
się Bożemu Miłosierdziu, obdarzani jesteśmy łaską odkupienia. 

I tak jak Piotr trzy razy zaprał się Chrystusa, a potem gorzko zapłakał, tak też trzy 
razy wyznał swą miłość Zmartwychwstałemu.  
Dwóch zdradziło, jeden się nawrócił, a dziesięciu głosiło Ewangelię, aż po krańce 
świata, aż po męczeństwo, dając świadectwo PRAWDZIE. 

Taka jest zatem prawda o Kościele! 

No dobrze, ale kto w takim razie jest Kościołem?  
TY i JA! Jesteśmy Kościołem katolickim w Polsce.  



Tak! W tej Polsce, gdzie i tu znów zacytuję wypowiedź z piątku: „Poglądy Polaków 
na rolę Kościoła katolickiego, małżeństwa homoseksualne, legalizację aborcji ulega-
ją radykalnej liberalizacji”. - Ja dodam, że poglądy Polaków w tym nie małej grupy 
katolików ulegają radykalnej liberalizacji. Cytuję dalej: „Ci, którzy chcą swój punkt 
widzenia w tych sprawach wyrażać pokrętnie i niejednoznacznie, byleby nikomu nie 
podpaść, myślą kategoriami ubiegłej dekady”. (https://liberte.pl/skok-w-nowoczesnosc/) . 

Czyli są wsteczniakami, zacofanymi, tzw. ciemnogrodem, moherowymi beretami. 

Katolicy Polacy, duchowni oraz świeccy są także - jak zostało to powiedziane - świ-
niami tarzającymi się w błocie. 

Możliwe, że kogoś te słowa szokują.  
Niestety, powtórzę, że są to wyreżyserowane działania, trwającej w Polsce walki po-
litycznej, ukierunkowanej na uciszenie Kościoła katolickiego w Polsce, a zwłaszcza 
księży.  
Tu nic nie dzieje się przypadkiem!  
Wszystko jest zaplanowane, szczególnie w tym roku będziemy tego świadkami. Ale 
to się nie skończy i będzie trwać nadal!  
Idzie bowiem o nowoczesność rozumianą jako europejskość jaśnie oświeconą. 

Chodzi o „nowy świat”, nowoczesny świat! Świat, w którym człowiek siebie stawia w 
miejsce Boga, budując „świątynię rozumu” bez wiary i bez względu na to, jaka 
jest obiektywna Prawda. Bo to on decyduje, co jest dobre, a co złe, kiedy można 
człowiekowi pozwolić żyć, a kiedy można go zabić - decydując o aborcji lub eutana-
zji, decydując o zamordowaniu człowieka.  

=> Tak pojmowana nowoczesność odrzuca wartość życia i rodziny, odrzuca natu-
ralną więź miłości mężczyzny i kobiety, zaczynając od wprowadzenia w edukację 
dzieci deprawacji seksualnej, próbując to czynić często pod przykrywką, bez zgody 
rodziców.  
=> Aby w tych działaniach nie przeszkadzał Kościół, zarówno duchowni i świeccy, 
będziemy nieustannie i z coraz większym impetem atakowani. Co zatem robić?  

To co mówię, wynika z troski o Wasze życie wiary i o Wasze oraz o moje zbawie-
nie!  
Jako proboszcz jestem przed Bogiem za każdą i każdego z Was odpowiedzialny! 
Mówię to do Was, którzy jesteście obecni na niedzielnej Eucharystii. Do Was, którzy 
określacie siebie samych, jako katolików konserwatywnych czy liberalnych.  
Stając na sądzie Bożym, będę musiał zdać sprawę z tego, czy głosiłem Słowo Boże 
bez zafałszowania oraz czy żyłem według tego, co głosiłem?  

==> Bazując na objawionym Słowie Boga, którego „trzeba nam bardziej słuchać niż 
ludzi”, nie dam się uciszyć! I Wy też Drodzy, tam gdzie żyjecie, nie dajcie się 
uciszyć! 

=> Weryfikując swoje życie z Bożym Słowem, trzeba nam dać świadectwo wierności 
Chrystusowi i Jego Ewangelii. Trzeba też wskazywać na źródło, z którego możemy 
czerpać zdrowy osąd rzeczywistości, tej rzeczywistości, w której żyjemy.  
Trzeba żyć w prawdzie! W prawdzie także o naszej słabości i grzeszności. Czer-
piąc siłę od Tego, który jest Prawdą, Drogą, Życiem!  

https://liberte.pl/skok-w-nowoczesnosc/


W tym wszystkim - powtórzę - trzeba nam „bardziej słuchać Boga, niż ludzi!”.  
Wobec współczesnych sanhedrynów, trzeba zdać się na moc Ducha Świętego.  
Być otwartym na Jego natchnienia. Dać się prowadzić Duchowi Bożemu!  
I w ten sposób, mocą Ducha Bożego, być sumieniem narodu!  

        ks. dr Mariusz Majewski 


