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Cicha noc, œwiêta noc…

Byæ mo¿e ta noc jest taka piêkna, bo bardziej s³uchamy ni¿ mówimy. Narodzony w ciszy   i niepostrze¿enie Pan Jezus, melodie kolêd  
i ¿yczenia… Jest serdecznie. Du¿o dzieje siê bez zbêdnych s³ów  choinka, dwanaœcie dañ, gwiazdor i prezenty. A je¿eli mówimy, to 
tylko dobrze. Wspominamy te¿ tych, którzy odeszli i wspólne z nimi œwiêta. Cisza jest koj¹ca. Czujemy, ¿e trwa zbyt krótko. Czy uda 
nam siê przed³u¿yæ tê cich¹, piêkn¹ noc?

Ze œwi¹tecznymi ¿yczeniami dla naszych drogich Czytelników
 - zespó³ redakcyjny pisma „Œwiêty Wojciech”

   SZLACHETNA PACZKA  to najwiêksza o tym, ¿e jest im Ÿle, nie jest zadaniem internetowej , jest  sprawdzana przez 

przedœwi¹teczna akcja pomocy osobom ³atwym. Wolon tariusze  szukaj¹ ludzi , wolontariuszy. Paczka ma byæ u³atwieniem 

najbardziej potrzebuj¹cym. W tym roku którzy nie chc¹ utrzymywaæ siê z pomocy, w wychodzeniu z trudnej sytuacji lub 

zosta³a zorganizowana ju¿ po raz czternasty. które wstydz¹ siê o ni¹ prosiæ. Akcjê wsparciem, gdy rzeczywistoœæ jest tak 

Akcja zrodzi³a siê w Krakowie w 2000 r.,    p ozyskiwania danych przeprowadza siê od dramatyczna, ¿e rodzina sama nie mo¿e 

a jej pomys³odawc¹ by³ ks. Jacek Stryczek. sierpnia do koñca wrzeœnia danego roku. sobie  pomóc.

Jest to projekt, który ³¹czy tysi¹ce osób: Dob rze  przygo tow ane  adresy  Szczegó³owe kry ter ia doboru

wol ont ari usz y, ro dzi ny w  pot rze bie , rodzin to ju¿ bardzo du¿o. Dziêki temu r o d z i n y  d o  p r o j e k t u :  c h o r e  l u b

darczyñców. W akcjê anga¿uj¹ siê ludzie wolontariusze maj¹ wiêcej czasu, aby niepe³nosprawne dziecko w rodzinie,

sportu, dziennikarze, politycy, wszyscy, zweryfikowaæ dane z rzeczywist¹ sytuacj¹ rodzina wielodzietna, staroœæ i samotnoœæ, 

którym los ubogich nie jest obojêtny. potrzebuj¹cych, rozeznaæ ich potrzeby,  n ie sz cz êœ cie ,  zdarzenie losowe, samotny 

Najwa¿niejszym etapem akcj i a tak¿e stwierdziæ, czy pomoc dla danej rodzic oraz inne wyj¹tkowe sytuacje, kiedy 

SZLACHETNA PACZKA jest pozyskanie rodziny stanie siê bodŸcem do tego, by wolontariusz jest przekonany, ¿e nale¿y 

adresów rodzin ¿yj¹cych w ubóstwie. Tylko pr ób ow al i zm ie ni æ sw oj ¹ sy tu ac jê . pomóc  rodzinie.

dziêki wspó³pracy wolontariuszy z osobami Ogromn¹ zalet¹ tego projektu jest fakt, i¿ W zesz³ym roku ponad pó³ 

znaj¹cymi takie rodziny, istnieje szansa na jest to konkretna pomoc, odpowiadaj¹ca na miliona darczyñców przygotowa³o 

dotarcie do tych, którzy przegrywaj¹ walkê konkretne potrzeby. Ka¿da rodzina, której prezenty dla blisko 18 tys. rodzin na kwotê 

z bied¹. Znalezienie osób, które nie krzycz¹ dane  zostan¹ umieszczone w bazie ponad 33 mln z³.

Nadchodzi czas radosnego oczekiwania! Radosnego, bo oczekiwania na przyjœcie naszego Pana i Zbawiciela, którego 
jak siê nie cieszyæ z narodzenia Dziecka! Radosnego, bo czekamy nieustannie wypatrujemy. Liturgia adwentowa wzywa nas do 
na Œwiêto ̄ ycia! czuwania, byœmy nie zmarnowali naszego ¿ycia. Adwent jest tak¿e 

czasem przygotowania na uroczystoœæ Bo¿ego Narodzenia -Kolejny raz (niedziela, 30 listopada) rozpoczynamy nowy rok 
pami¹tkê pierwszego przyjœcia Jezusa Chrystusa na ziemiê. liturgiczny i koœcielny. „Adwent”, ³aciñskie „adventus”, to czas 
W czasie Adwentu towarzyszy nam w sposób szczególny 
Najœwiêtsza Maryja Panna, Patronka adwentowego czuwania. 
Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjœcie naszego 
Zbawiciela i Pana, pe³nego mi³osierdzia i przebaczaj¹cej mi³oœci.

Popatrz, Drogi Czytelniku, na swoje oczekiwanie, na wci¹¿ 
rodz¹ce siê ̄ ycie, na Jezusa. Dostrzegasz Maryjê, tak szczególnie 
i realnie obecn¹ w Adwencie, Maryjê, która czeka³a na Dziecko? 
Czy jest Ona wzorem radosnego oczekiwania?

Drodzy Parafianie, od 1 grudnia br. -  codziennie od poniedzia³ku 
do pi¹tku o godz. 6.45 -  zapraszamy do koœcio³a œw. Wojciecha na 
msze œw. roratnie.

           (BP)

Nadchodzi czas…

Szlachetna paczka



Kolêdowanie to wa¿ny element obchodów p rawdopodobn ie  od  ³ a c iñ sk i ego  domach pochodzi z XVII i XVIII wieku. 

œwi ¹t B o¿e go N aro dze nia . Zw ycz aj „calendae”: u  staro¿ytnych  Rzymian Najprê¿niejszymi oœrodkami twórczoœci 

ws pó ln eg o œp ie wa ni a ko lê d Bo ¿e j pierwszy dzieñ miesi¹ca. Od po³owy I w. kolêdowej w tym czasie by³y klasztory 

Dziecinie jest przekazywany z pokolenia kalendy styczniowe rozpoczyna³y nowy f r anc i szkañsk ie ,  benedyk tyñsk ie                  

na po kole nie.  Dzis iaj w  wiêk szoœ ci rok.  W ty m dniu odwiedzano s iê  i karmelitañskie. By³ to okres niezwyk³ego 

polskich domów czêœciej siê kolêd s³ucha wzajemnie,  sk³adano sobie  ¿yczenia, rozkwitu kolêd zarówno pod wzglêdem 

ni¿ je œpiewa. Kolêdy polskie zros³y siê obdarowywano  si ê  po darunkami   te m a ty cz ny m ,  k o m po z yc yjnym,  jak           

nie roz erw aln ie z pol sko œci ¹. Chy ba i œpiewano pieœni na czeœæ odradzaj¹cego i gatunkowym. W tym okresie powsta³a 

n i g d z i e  n a  œ w i e c i e  p i e œ n i  siê s³oñca. Pogañskie œwiêto „narodzin jedna z najwa¿niejszych polskich kolêd „W 

bo¿onarodzeniowe nie sta³y siê czymœ tak s³oñca” ju¿ w czasach œw. Augustyna ¿³ob ie le¿y”, przypisywana  Piot rowi  

narodowym, tak pielêgnowanym przez zos ta³o przen ies ione na  25 g rudnia   S ka rd ze .  In n¹  p op u lar n¹  k olêdê „Bóg siê 

ca³y naród, jak w naszym kraju. Tematyka i uto¿samione z pami¹tk¹ narodz in rodzi” napisa³ Franciszek Karpiñski. Po raz 

pieœni  czêsto  nawi¹zywa³a do losów Chrystusa . Kolêda pocz¹ tkowo by³a  pierwszy zosta³a ona zaœpiewana w 1792 r. 

narodu. Do najstarszych kolêd dopisywano noworoczn¹ pieœni¹ powitaln¹ na czeœæ w Starym Koœc iele  w Bia³ymstoku.  

nowe strofy, zwi¹zane z wa¿nymi dla gospodarzy i jego rodziny. W rozumieniu Najs³ynniejsz¹ kolêd¹ jest „Cicha noc”, 

na rodu  wydarzen iami . W k olêdach pieœni religijnej, zwi¹zanej z narodzinami któr¹  przet ³umaczono na ponad 300 

odnajdywano treœci, którymi Polacy ¿yli Jezusa, kolêda powsta³a póŸniej, wraz z jêzyków i dialektów. Powsta³a ona w 

przez  wieki . Szczególn ie w czasach  ro zw oj em  ch rz eœ ci ja ñs tw a.  Wed³ ug  Austrii w roku 1818. Najwczeœniejsz¹ 

zaborów, II wojny œwiatowej czy stanu tr adyc ji  ch rzeœci jañski ej  za  au to ra  wersjê tekstu kolêdy „Lulaj¿e Jezuniu” z 

wojennego œpiewano strofy stanowczo pierwszej kolêdy uwa¿a siê œw. Franciszka 1705 r. przechowuje siê w Archiwum 

zakazane przez cenzurê. z Asy¿u; by³a ona œpiewana w szopce, w Archidiecezjalnym w Poznaniu.

Œwiêty  Jan Pawe³ II  mówi³:  której w 1223 r. Œwiêty z Asy¿u przedstawi³ W polskim dorobku kulturalnym 

„Kolêdy nie tylko nale¿¹ do naszej historii, scenê narodzin Chrystusa w Betlejem. zachowa³o s iê  ponad 500 kolêd                   

lecz  poniek¹d tworz¹ nasz¹ historiê  Najstarsz¹ polsk¹ kolêd¹, powsta³¹ i pastora³ek. Z czasem kolêd¹  oprócz 

narodow¹ i chrzeœcijañsk¹. Jest ich wiele, w 1424 r., jest kolêda „Zdrow b¹dŸ, krolu pie œni  bo¿ ona rod zen iow ej  zac zêt o 

ogromne bogactwo. Od najdawniejszych an ie lski”.  Autorem teks tu  jest  Jan nazywaæ „wizytê ksiêdza w domu”, a tak¿e 

staropolskich do tych wspó³czesnych, od Szczekna, póŸniejszy spowiednik królowej obrzêd ludowy zwi¹zany z chodzeniem po 

liturgicznych do pastora³ek”. Jad wig i. O gro mna  wiê ksz oœæ  kol êd domach.

S ³ o w o  k o l ê d a  p o c h o d z i  œpiewanych w polskich koœcio³ach i 

Gdzie Bóg jest na swoim miejscu, tam wszystko
jest na swoim miejscu.

                                              Œw. Augustyn

Kolêdy polskie

Najcenniejsza polska ksi¹¿ka znajduje siê krajowe lub regionalne. I to w³aœnie na pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e powstawa³ w tym 
w GnieŸnie. Ale teraz nie jest to ju¿ tylko pierwsz¹ polsk¹ listê zosta³ wpisany Z³oty samym czasie i tym samym warsztacie co 
gnieŸnieñski skarb, to skarb ca³ego œwiata. kodeks gnieŸnieñski. Kodeks wyszechradzki -  napisany w 1085 r. 
Z³oty kodeks gnieŸnieñski zosta³ wpisany z okazji koronacji Wratys³awa II. Miejscem Z³oty kodeks to ewangeliarz: pergaminowa 
przez UNESCO na listê „Pamiêæ Œwiata”. powstania obu kodeksów mog³a byæ wiêc ksiêga z perykopami ewangelijnymi, 

Praga czy Sazawa albo Ratyzbona, o której czytanymi w niedziele i wa¿niejsze œwiêta „ P a m i ê æ  Œ w i a t a ”  t o   p r o j e k t  
wspominaj¹ niektórzy badacze.w roku liturgicznym. Wartoœæ Kodeksu nie miêdzynarodowy. Dziêki niemu bezcenne 

tkwi jednak w jego treœci, która - choæ Jak Kodeks trafi³ do Polski? Tu znowu rêkopisy, druki, inskrypcje, a nawet 
wa¿na - nie jest wyj¹tkowa, lecz w jego hip ote z jes t kil ka.  Nie któ re Ÿró d³a  nagrania czy filmy o du¿ym znaczeniu dla 
wieku i piêknie wykonania. wspominaj¹ po raz pierwszy o Kodeksie historii i cywilizacji, mog¹ byæ zachowane, 

dopiero w 1603 r., ale - bez w¹tpienia  -ratowane i udostêpniane. W ramach Ewangeliarz powsta³ w XI w., ale historia 
znalaz³ siê on w naszym kraju ju¿ projektu prowadzi siê listy obiektów. jego powstania i to, w jaki sposób znalaz³ 
wczeœniej. Móg³ go ofiarowaæ Piastom w Pierwsze z nich zosta³y wpisane na siê w Polsce, nie s¹ dok³adnie znane. 
darze czeski król Wratys³aw II -  ale to ma³o miêdzynarodow¹ listê w 1997 r. - obecnie Przypuszcza siê, ¿e móg³ byæ wykonany 
prawdopodobne, bo sam siebie pozbawi³by znajduje siê ich tam oko³o trzystu, w tym przez czeskich benedyktynów z okazji 
na jcenn ie j szego  spoœ ród  swoich  dwanaœcie z Polski. Oprócz listy koronacji króla Boles³awa Œmia³ego. 
e w a n g e l i a r z y .  C z e s k i  K o d e k s  miêdzynarodowej powstaj¹ równie¿ listy Rodzaj pisma i sposób wykonania miniatur 

W pamiêci œwiata!



Kalendarium grudzieñ

Odeszli do wiecznoœci

Chrzty

  4.XII  œw. Barbary patronki górników i dobrej œmierci, 
  6.XII  œw. Miko³aja
  8.XII  Uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia NMP

  7.XII  2. niedziela Adwentu
14.XII  3. niedziela Adwentu
21.XII  4. niedziela Adwentu
24.XII  Wigilia Bo¿ego Narodzenia
25.XII  Œwiêto Narodzenia Pañskiego
26.XII  œw. Szczepana pierwszego mêczennika
27.XII  œw. Jana Aposto³a i Ewangelisty, œwiêto
28.XII  Œwiêtych M³odzianków Mêczenników, œwiêto
29.XII  Œwiêtej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa, œwiêto

Halina Irena Lewandowska, ul. Œw. Wojciech, l.93 
Jerzy Marcin Godek, pl. Wielkopolski, l.86
Stefania Mnich, ul. M³yñska, l.48
Stefania G³owacka, ul. M³yñska, l.86
Krystyna Warkoczyñska, ul. M³yñska, l.81
Marianna Menesiak, pl. Wielkopolski, l.87
Czes³aw Dreger, ul. M³yñska, l.82
Maria Szponik, pl.Wielkopolski, l.88
Ewaryst Zdzis³aw Remplewicz, ul. M³yñska, l.85
Ryszard Szymankiewicz, ul. Œw. Wojciech, l.69
Pawe³ Robert Jaeschke, pl. Wielkopolski, l.45

Wieczny odpoczynek racz im daæ Panie!

Jan Pawe³ Matela, ul. Cicha
Karolina Maria Orzechowska, ul. Dzia³owa
Maja Jolanta Wolna, ul. Pu³askiego

wyszechradzki jest skromniejszy i ma czê œci , wz moc nio no,  ocz ysz czo no i  sobotê, 11 paŸdziernika br. - z okazji 
mniejsz¹ wartoœæ ni¿ Kodeks gnieŸnieñski. zabezpieczono pergaminowe karty, wpisania ksiêgi na listê UNESCO.

u s u n i ê t o  œ l a d y  w c z e œ n i e j s z y c h ,  Kodeks mogli zamówiæ sami Piastowie w Kopia znajduje siê w Muzeum Pocz¹tków 
nieudanych napraw.czeskim albo bawarskim skryptorium. Pañstwa Polskiego.

M ó g ³  o n  s t a n o w i æ  p o s a g  d l a  (Monika Bia³kowska, skróty 
gnieŸnieñskiej katedry, dopiero co redakcji)
wzniesionej z gruzów po najeŸdzie 

Oprócz Kodeksu na polskiej Brzetys³awa. Mog³a go wreszcie 
liœcie „Pamiêæ Œwiata” UNESCO przywieŸæ z Czech albo z Bawarii któraœ 
z n a l a z ³ o  s i ê  d z i e s i ê æ  i n n y c h  z zagranicznych ¿on W³adys³awa 
dokumentów, m.in. Kronika polska Hermana.
Galla Anonima - pierwsza polska 

Jak wygl¹da Z³oty kodeks? Sk³ada siê ze 
kronika, nieukoñczona, spisana po 

112 pergaminowych kart, oprawê 
³acinie na pocz¹tku XII w. oraz Kazania 

stanowi skóra i z³ocone blachy. Pisany 
œwiêtokrzyskie - œredniowieczne 

jest z³otymi literami, barwionymi 
homilie,  najstarszy prozatorski 

purpur¹ - tym miêdzy innymi ró¿ni siê od 
dokument w jêzyku polskim. Drugi z 

Kodeksu wyszechradzkiego, który 
tych zabytków sk³ada siê z ca³ego 

z³ocone ma tylko niektóre fragmenty 
kazania na dzieñ œw. Katarzyny i 

tekstu. Oprócz tekstu - bogato 
fragmentów piêciu innych: na dzieñ œw. 

iluminowanego, z romañskimi inicja³ami  
Micha³a, œw. Miko³aja, na Bo¿e 

- na kartach Z³otego kodeksu -
Narodzenie, na œwiêto Trzech Króli oraz 

gnieŸnieñskiego mo¿na podziwiaæ 24 
na dzieñ Oczyszczenia Najœwiêtszej 

c a ³ o s t r o n i c o w e  m i n i a t u r y ,  
Maryi Panny. Ponadto na liœcie „Pamiêæ 

przedstawiaj¹ce g³ównie sceny z ¿ycia i 
Œ w i a t a ”  w i d n i e j ¹ :  B a n d e r i a  

mêki Jezusa.
Prutenorum Jana D³ugosza, rêkopis z 

Tekst pisany jest po ³acinie, kapita³¹ roku 1448 z opisami i ilustracjami 56 
kwadratow¹ - odmian¹ majusku³y. chor¹gwi krzy¿ackich, zdobytych przez 
Majusku³a to po prostu wielkie litery. Polaków i Litwinów w bitwach z 
Kapita³a kwadratowa charakteryzuje siê Krzy¿akami w latach 1410-1431, czy 
eleganckim krojem liter, wpisanych w Bia³oruski Tristan -  najstarszy zabytek 
kszta³t kwadratu. Wszystkie litery maj¹ bia³oruskiej literatury œwieckiej, 
tê sam¹ wysokoœæ, wszystkie pisane s¹ którego istnienie œwiadczy o tym, jak Orygina³ Z³otego kodeksu gnieŸnieñskiego 
lini¹ o jednakowej gruboœci. g³êbokie by³y wiêzi Bia³orusi z tradycj¹ jest praktycznie  niedostêpny  dla   widzów 
W 2012 r. Z³oty kodeks zosta³ poddany zachodni¹ i europejsk¹. Kodeks powsta³ na 

-mo¿na ogl¹daæ go zaledwie przez 
pracom konserwatorsko-restauratorskim. prze³omie XVI i XVII w. Licz¹cy 344 

dwadzieœcia godzin w roku. Unikaln¹ 
Wykonan o bada nia  rentg eno wsk ie i strony rêkopis jest przechowywany w 

okazj¹ by³a wiêc mo¿liwoœæ podziwiania 
tomograficzne. Naprawiono tyln¹ czêœæ Bibliotece Raczyñskich w Poznaniu.

dzie³a w gnieŸnieñskim archiwum w 
oprawy oraz pêkniêt¹ pasyjkê w przedniej 

W pamiêci œwiata!



Aktualni duszpasterze: Ró¿aniec: poniedzia³ek  pi¹tek, godz. 18.00.
ks. Jacek Stawik, proboszcz (tel. 61 852 69 85)     Jubileusze ma³¿eñskie: III sobota miesi¹ca, godz. 18.30.
ks. Trojan Marchwiak, rezydent (tel. 61 852 26 54) Msza œw. za parafian zmar³ych w minionym miesi¹cu: I niedziela 
ks. Jerzy Stranz, rezydent miesi¹ca, godz. 9.30.
ks. Mieczys³aw Miko³ajczak Msza œw. dla m³odzie¿y przed bierzmowaniem: I pi¹tek miesi¹ca, 

Porz¹dek Mszy œw.: godz. 19.30.
 w niedziele i œwiêta  8.00, 9.30, 11.00 (dla uczniów szko³y Wymienianki roczne: w ka¿d¹ niedzielê o godz. 9.20.
podstawowej), 12.15 (dla m³odzie¿y), 18.00 i 20.15 Biuro parafialne (tel./fax 61 851 90 12): w poniedzia³ki i pi¹tki, 
(akademicka); godz. 16.30-17.30; we wtorki i czwartki, godz. 9.00-10.00; dla 
 w œwiêta bêd¹ce dniami pracy  8.30, 10.00, 17.00 i 18.30; narzeczonych: w I, III i V wtorek miesi¹ca, godz. 19.00-20.30.
 w dni powszednie: 8.30 i 18.30. (Biuro jest nieczynne w œwiêta bêd¹ce dniami pracy i w I pi¹tek 

Porz¹dek nabo¿eñstw: miesi¹ca).
  - nieszpory: niedziela, godz. 17.30 (z wyj¹tkiem Wielkiego Krypta Zas³u¿onych Wielkopolan: sobota, godz. 10.00-12.00 oraz 

Postu, maja, czerwca i paŸdziernika); niedziela, godz. 13.00-16.00 (inne terminy mo¿na uzgodniæ 
      - maryjne: sobota, godz. 18.00; indywidualnie).
   - adoracja Najœwiêtszego Sakramentu: I czwartek miesi¹ca, Poradnia rodzinna i przedma³¿eñska: II wtorek miesi¹ca, godz. 

godz. 17.00-18.30. 17.30.
      - godzina œwiêta: I czwartek miesi¹ca, godz. 18.00; Parafialna Caritas: II i IV poniedzia³ek miesi¹ca, godz. 18.00-
    - misyjne: I czwartek miesi¹ca, godz. 18.30 (wraz z omówieniem 19.00.

misyjnej intencji modlitwy na dany miesi¹c); Cz³onkowie ¯ywego Ró¿añca: I sobota miesi¹ca, godz. 8.30.
   - do Serca Pana Jezusa: I pi¹tek miesi¹ca, godz. 18.30 (wraz z Spotkania biblijne: II i IV wtorek miesi¹ca, godz. 19.00.

omówieniem ogólnej intencji modlitwy na dany miesi¹c); Spotkania AA: pi¹tek, godz. 19.00.
     - nowenna do œw. o. Pio wraz z Msz¹ œw. o budowê Domu Ulgi w Spotkania Al - Anon: œroda, godz. 19.00.

Cierpieniu: II czwartek miesi¹ca, godz. 18.00; Modlitwa o jednoœæ chrzeœcijan: czwartek, godz. 20.00.
      - nowenna do œw. Antoniego: wtorek, godz. 18.00. Parafialny klub seniora - „Spotkania z dobrym filmem”: II i IV 

œroda miesi¹ca, godz. 11.30.
 15 min przed ka¿d¹ Msz¹ œw. i w sobotê od godz. 18; Konto parafii: Bank Zachodni WBK S.A. 85 1090 1362 0000 0000 
 w I czwartek miesi¹ca od godz. 17; 3602 2318.
 w I pi¹tek miesi¹ca, godz. 16.00 - 19.30. Strona internetowa parafii: www.swietywojciech.archpoznan.pl .

Chrzty: II sobota miesi¹ca, godz. 18.30 i IV niedziela miesi¹ca, godz. E-mail parafii: swietywojciech@archpoznan.pl .
12.15.

Pismo parafialne „Œwiêty Wojciech”: miesiêcznik, nak³ad 300 egz.
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Dominicantes bez zmian, wzrost communicantes  we mszy œw. motywuj¹ najczêœciej czynnikami 8,8%. Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e w tym samym 
tak przedstawiaj ¹ siê najnowsze statystyki wewnêtrznymi, jak prze¿ycie religijne czy nakaz okresie zwiêkszy³ siê o 9,6% wskaŸnik tych, którzy 
uczestnictwa wiernych we mszach œw. Do koœcio³a sumien ia.  Motywy te nie zmieniaj¹ siê i modlili siê w ró¿nych, szczególnych sytuacjach 
w niedzielê chodzi 40,0%, dok³adnie tyle samo co zdecydowanie dominuj¹ na przestrzeni ostatnich ¿yciowych.
przed rokiem, do Komunii Œwiêtej przystêpuje dwudziestu lat  - podkreœla ks. prof. Edward Badania dominicantes i communicantes 
16,2%. Jarmoch. W 2012 r. nieco wiêcej ni¿ co drugi prowadzone s¹ przez Instytut Statystyki Koœcio³a 

respondent nale¿a³ do osób praktykuj¹cych w W ubieg³ym roku, w porównaniu z Katolickiego SAC od roku 1980. W pierwszym 
miarê systematycznie (w ka¿d¹ lub prawie ka¿d¹ rokiem 2011, statystyki praktyk religijnych roku badania 51,0% Polaków zobowi¹zanych 
niedzielê), natomiast mniej ni¿ trzy czwarte wiernych utrzyma³y siê na tym samym poziomie. uczestniczy³o w niedzielnej mszy œw., a 7,8% 
ankietowanych (71,3%) to tzw. katolicy niedzielni Nie zmieni³ siê wskaŸnik uczestnictwa we mszach przyjmowa³o Komuniê Œwiêt¹ . W ostatn im 
(praktykuj¹cy przynajmniej raz w miesi¹cu). œw., który wynosi 40%. Nieznacznie wzros³a liczba badaniu z 2012 r. wskaŸnik dominicantes wyniós³ 
Prawie co pi¹ty Polak - wed³ug tego badania -  osób przystêpuj¹cych do Komunii Œwiêtej  z 40,0%, a communicantes - 16,2%. Oznacza to 
mo¿e byæ zakwalifikowany jako „katolik 16,1% do 16,2 % w roku 2012. spadek wskaŸnika dominicantes o 11 punktów 
œwi¹teczny” (praktykuj¹cy w wielkie œwiêta lub procentowych oraz wzrost communicantes niemal Tendencjê spadkow¹ wskaŸnika tylko przy okreœlonych okazjach), a prawie co o 9 punktów procentowych. Wzrasta zatem dominicantes  o raz  wzros tu  wskaŸnika  dwudziesty w ogóle nie praktykuje. pog³êbiona religijnoœæ Polaków, przyjmowanie communicantes w ostatnich kilkunastu latach 

Wydaje siê, ¿e stan religijnoœci Komunii Œwiêtej, wi¹¿e siê to równie¿ z obserwowa³o siê dot¹d we wszystkich diecezjach, 
spo³eczeñstwa polskiego w przysz³oœci bêdzie w przystêpowaniem do sakramentu spowiedzi. niezale¿nie od poziomu wskaŸnika dominicantes i 
du¿ej mierze zale¿eæ od, adekwatnej do zmian, Dokonuj¹c analizy akceptacji prawd wiary i communicantes oraz charakteru diecezji i liczby 
dzia³alnoœci duszpasterskiej Koœcio³a  zaznacza wymogów moralnych na przestrzeni ostatnich 20 parafii miejskich lub wiejskich  zauwa¿a ks. prof. 
ks. prof. Janusz Mariañski z KUL. Socjologowie lat, okazuje siê, ¿e wzrasta wiara w osobowego Witold Zdaniewicz, dyrektor pallotyñskiego 
religii zwracaj¹ uwagê m.in. na rzeczywistoœæ Boga. Odsetek osób uznaj¹cych Jezusa Chrystusa Instytutu Statystyki Koœcio³a Katolickiego. 
„znaków czasu”, a wiêc na to, czym powinni za Boga-cz³owieka wzrós³ o 3,5%. Potrzeba jednak Przestrzega on, by spadku dominicantes nie 
zain tere sowa æ siê dusz past erze . Jedn ym z pog³êbionej wiedzy religijnej - wœród badanych interpretowaæ wy³¹cznie jako oznakê spadku 
przyk³adów jest podejœcie wiernych do modlitwy zmniejszy³o siê poprawne rozumienie chrztu i religijnoœci w ogóle. Z pewnoœci¹ natomiast dane 
osobistej -  w 2012 r. co pi¹ty badany zrezygnowa³ wiara w ¿ycie po œmierci.te stanowi¹ wyzwanie dla duszpasterstwa  -
z indywidualnych modlitw i tylko co drugi modli³ podkreœla.
siê jeszcze w miarê regularnie. W latach 1991-2012 (Wg danych Instytutu Statystyki Koœcio³a Polacy w dalszym ci¹gu uczestnictwo zmniejszy³ siê wskaŸnik codziennej modlitwy o Katolickiego SAC, 2014)

Polak  „katolik œwi¹teczny”!
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