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Prześladowania 
To cywilizacyjny zamach 

Obecny wybuch antykatolickiej nienawiści świadczy o tym, że 
był przygotowywany. Jest to zamach cywilizacyjny na nasz kraj 

– alarmuje ks. abp Wacław Depo 

Sławomir Jagodziński 

ROZMOWA z ks. abp. Wacławem Depo, metropolitą częstochowskim 

W ostatnich dniach dochodzi do skandalicznych i wulgarnych scen 
przed kościołami w Polsce. Tak było także przed katedrą 
częstochowską, a nawet Jasną Górą. Słowa, które tam padały, nie 
nadają się do cytowania… Co się dzieje z polską duszą? 

– Trzeba podkreślić, że to nie są protesty wszystkich Polaków i Polek, ale 
inspirują je te środowiska, które reprezentują nurty liberalne, czy wręcz 
lewackie. Niestety, w większości w tych wiecach i atakach na kościoły biorą 
udział ludzie młodzi, czyli ci, których obostrzenia związane z pandemią zwolniły 
z obowiązku szkolnego czy studenckiego. Tu jest właśnie cały dramat. 
Do tej grupy młodzieży poprzez internet dociera narracja lewicowa, 
antykościelna, wręcz antyludzka, do tej grupy dociera wezwanie do atakowania 
naszych świątyń. Niestety, my, ludzie wierzący, rodzice, duszpasterze, 
utraciliśmy dobry kontakt z tymi młodymi ludźmi, nastolatkami, a czasem 
nawet dziećmi. Stali się oni jakąś osobną częścią naszego społeczeństwa – 
oderwaną od tradycji, od katolickiej wiary, bardzo umiejętnie sterowaną przez 
określone środowiska ideologiczne, dla których obrona życia ludzkiego, a także 
obrona rodziny stały się celem ataku. 



Mamy zatem bunt, który przybiera na sile. W tym wszystkim są wulgaryzmy, 
profanacje, ale też zachowania zupełnie przestępcze – z petardami, butelkami, 
kamieniami, przemocą fizyczną, zakłócaniem i przerywaniem nabożeństw w 
kościołach. Za takie rzeczy powinno się już odpowiadać wobec określonych 
praw cywilnych i służb publicznych. 

Można zapytać, czy np. katoliccy rodzice wiedzą, gdzie w tych 
dniach są i co robią ich nastoletnie dzieci, ich studiująca młodzież. 

– Rodzina, która ma zadania wychowawcze w stosunku do swych dzieci, także 
je utrzymuje, ma też prawa dyscyplinujące je. Nie może się wycofywać z tych 
obowiązków. Szczególnie do katolickich rodziców trzeba tutaj zaapelować: 
Zainteresujcie się, co robią wasze dzieci, dokąd chodzą, o której wracają do 
domu, co zamieszczają w internecie, kogo słuchają i czemu wierzą. Ratujmy je 
przed fałszem i nienawiścią – do Boga, Kościoła i bezbronnego życia poczętego. 
Rozmawiajmy z nimi, bo w przekazie medialnym, szczególnie z lewej strony, 
jest wiele kłamstw i niesprawiedliwości. Nie unikajmy trudnych rozmów ze 
swoimi dziećmi. Nie wchodźmy w emocje, przedstawiajmy argumenty. Jeśli 
dziś tej nienawiści nie powstrzymamy, to może to doprowadzić do jakiegoś 
dramatu konkretnego człowieka i konkretnej rodziny. Drodzy rodzice, w tych 
dniach nie bądźcie tylko obserwatorami tego rodzaju zjawisk. Bądźcie ludźmi 
odpowiedzialnymi, którzy mądrze i odważnie podejmują dyskusje na ten 
temat. 

Czy my nie zbieramy owoców tego, że czasem zbyt łatwo 
godziliśmy się i nie wyciągaliśmy wniosków np. z rezygnowania 
dzieci i młodzieży z lekcji religii, przyzwalaliśmy na konkubinaty, 
bagatelizowaliśmy zaniechanie praktyk religijnych, niedzielnej Mszy 
Świętej? 

– Taka swoista letniość religijna rzeczywiście nie jest wynikiem tylko ostatnich 
miesięcy. Na pewno nie dotyczy samego okresu pandemii, którym jesteśmy już 
nie tylko fizycznie, ale i psychicznie zmęczeni. Ona postępowała. Wspomniane 
zjawiska w jakiś sposób w to się wpisują. Dlatego apel, aby zająć się polską 
młodzieżą, bo bardzo szybko się laicyzuje, jest cały czas aktualny, i to w 
wymiarze duszpasterskim i rodzinnym. 
Pamiętajmy jednak, że jest też bardzo duża grupa ludzi młodych 
zaangażowanych obecnie w konkretną pomoc ludziom potrzebującym wsparcia 
w czasie pandemii, szczególnie starszym, chorym. Znam przykłady, gdy 
młodzież roznosi w wolontariacie posiłki dla seniorów. To jest też zmaganie o 
życie, które musimy dostrzegać, aby dać pełny obraz polskiego młodego 
pokolenia. Są młodzi ludzie, którzy są przerażeni tym, co robią ich rówieśnicy 
na wiecach, modlą się za nich, bronią kościołów przed profanacjami. Chcą 
pomagać potrzebującym pomocy w czasie pandemii, a nie inicjować i 
współuczestniczyć w wojnie ideologicznej i światopoglądowej. 



W czasie tych protestów przeraża niesprawiedliwość i pogarda 
wobec dzieci poczętych. 

– Obserwacja tych protestów pokazuje, że tu nie chodzi już tylko o to, co było 
przedmiotem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niezgodną 
z Konstytucją przesłankę eugeniczną. Tutaj nastąpiła ogólna eskalacja pogardy 
dla życia poczętego, które powszechnie na tych protestach pozbawia się 
człowieczeństwa i godności ludzkiej. Im chodzi o zalegalizowanie aborcji na 
życzenie i bez ograniczeń. Jak można dziś, w dobie takiego rozwoju nauki, 
medycyny, genetyki, mieć problem z odpowiedzią na pytanie, kiedy zaczyna się 
życie ludzkie? Ono się zaczyna od poczęcia i od tego momentu jest 
nienaruszalne. Autentyczna prawda o dziecku poczętym, o macierzyństwie i 
rodzicielstwie jest po stronie życia. 
Pamiętajmy jednak, że wszystko to, pogarda dla dziecka poczętego, zaczyna 
się dużo wcześniej w procesie demoralizacji. Pierwszymi ofiarami demoralizacji 
jest zawsze życie ludzkie, małżeństwo i rodzina. Następnie atakowane są 
instytucje, które tych wartości bronią, a także niszczone całe struktury 
społeczne i państwowe, które tym wartościom służą. 

Czy nie dlatego tak bardzo został teraz zaatakowany Kościół? 

– Można rzeczywiście pytać, dlaczego Kościół jest teraz atakowany, skoro my 
wiemy, że nie możemy pod żadnym pretekstem zrezygnować z Bożych 
przykazań, a wśród nich z podstawowego: „Nie zabijaj”. Skoro manifestujący 
krzyczą dziś o wolności, o prawach kobiet, fałszują prawdę, skandując, że 
„aborcja nie jest grzechem”, to ja się pytam: czy my, jako wierzący, nie 
możemy mieć innego zdania na ten temat? Trzeba nas obrażać, atakować i 
niszczyć? Kto ma prawo określać religijne ramy odpowiedzialności moralnej, 
jeśli nie Pismo Święte, przez które przemawia Pan Bóg czy Magisterium 
Kościoła? Dlaczego odmawia się nam prawa do formowania wiernych w duchu 
wyznawanych wartości? Dlaczego odmawia się prawa do kształtowania 
rzeczywistości, w której żyjemy w duchu naszej chrześcijańskiej nauki 
moralnej? 
Nauczanie Kościoła na temat obrony życia jest znane i niezmienne od lat. 
Obecny wybuch antykatolickiej nienawiści wskazuje na to, że to było 
przygotowywane. Chodzi dziś o coś więcej – o uciszenie Kościoła, aby przestał 
mieć wpływ na życie społeczne. Chodzi o dokonanie rewolucji, zniszczenie ładu 
społecznego w naszym katolickim kraju. To jest zamach cywilizacyjny na nasz 
kraj na podobieństwo buntu w 1968 r. czy tych wszystkich lewackich protestów 
i ataków na pomniki i kościoły, do jakich doszło w ostatnich miesiącach choćby 
w USA czy Chile. 

Symbolem tej wojny cywilizacyjnej może być atak i obelżywe słowa, 
które padły w czasie próby wtargnięcia lewackiej bojówki na Jasną 
Górę… 



– Jasna Góra to duchowa stolica Polski. Do takich prowokacji już wcześniej 
tutaj dochodziło. Próba bluźnierczego wtargnięcia do sanktuarium pokazuje 
prawdziwe intencje tych ludzi. Bez względu na to, na ile uczestnicy takich 
ubolewania godnych wydarzeń są tego świadomi, to muszą wiedzieć, że 
ostatecznie występują przeciw Bogu i Jego przykazaniu „nie zabijaj”. Hasła, 
które głoszą, są pełne zakłamania i złej woli. Mówią o wolności, tolerancji, 
jakiejś „aborcji bez granic”, „równych prawach dla wszystkich”… Dlaczego 
jednak szargają prawo do wolności religijnej w naszym kraju? W Polsce – 
podobnie jak w innych krajach Europy i świata – zagwarantowana jest w 
Konstytucji WOLNOŚĆ RELIGIJNA! Mamy prawo do swobodnego sprawowania 
kultu, Mszy Świętych, nabożeństw, ale protestujący tego nie chcą uszanować. 
A tu mamy do czynienia z atakami bezrozumnymi i nienawistnymi. Wtargnięcia 
do kościołów z obelżywymi okrzykami i plakatami – to jest złamanie naszego 
prawa do wolności religijnej, do bezpiecznej i spokojnej modlitwy. To jest brak 
poszanowania dla godności ludzi wierzących Kościoła katolickiego. 
Zdumiewające jest – choć też byłoby to niegodne – że nieatakowani są ludzie 
innych wyznań i światopoglądów. 

Jak my, katolicy, mamy na to reagować? 

– Niewątpliwie jest to próba zastraszenia duszpasterzy, wiernych, obrońców 
życia. Temu ma służyć wrażenie masowości i agresja. Demonstracje to też 
próba obalenia obecnej władzy, o czym świadczy przyłączenie się i 
manipulowanie nastrojami protestujących przez opozycję. Rządzący także 
spotykają się z agresją, bo są przez demonstrantów kojarzeni z inną linią 
światopoglądową niż lewicowo-liberalna. 
Na atak bezbożnej lewicy trzeba odpowiedzieć odwagą i ufną modlitwą, także 
do Ducha Świętego, o Jego dary dla nas, Polaków. Połączmy w tym błaganiu do 
nieba suplikacje i wołanie św. Jana Pawła II: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi 
oblicze ziemi, tej ziemi…”. Niech odnowi oblicze polskich serc. 

Dziękuję za rozmowę. 

( Nasz Dziennik 27.10.2020 )


