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           W dniu 8 grudnia w Krakowie odbyła się konferencja programowa członków 
Stowarzyszenia Polskich Chrześcijańskich Demokratów. 
Wprowadzenia do debaty „Potrzeba wiary i Kościoła w demokratycznym państwie” dokonał  
ks. prof. kardynał Stanisław Nagy. Ks. kardynał podkreślił znaczenie wiary dla kształtowania 
państwa. Nie kształtuje się racjonalnie państwa, jeśli nie ma odniesienia do wiary. Wiara daje 
odpowiedź na dwa waŜne dla kaŜdego człowieka pytania – skąd jesteś i dokąd zmierzasz. 
Człowiek to jeden wielki sens, tutaj wszystko jest celowe, a jak celowość to skądś musiała 
przyjść, ktoś musiał tą celowość nadać, ktoś stoi za tą celowością – rozwijał swoją myśl ks. 
kardynał. Za tą celowością stoi Bóg Wszechmocny, Stwórca świata. Dopiero ta konstatacja 
daje radość i satysfakcję, tylko głupi odrzuca celowość i prawdę o Bogu. Tak jak wiara nadaje 
sens Ŝyciu ludzkiemu, tak samo wiara nadaje sens funkcjonowaniu wspólnotowemu, 
funkcjonowaniu państwa. Co to jest kościół? – kontynuował ks. kardynał. Jest to miejsce, 
gdzie jest obecny Chrystus przez wszystkie dni aŜ do skończenia świata, gdzie Chrystus 
prowadzi nas za rękę, abyśmy nie zbłądzili – to jest właśnie kościół – tymi słowami ks. prof. 
kardynał Stanisław Nagy zakończył swoje wystąpienie przyjęte burzliwymi oklaskami. 
Ks. dr Waldemara Cisło, Przewodniczący sekcji polskiej Organizacji „Kościół w Potrzebie” 
w swoim wystąpieniu poruszył kilka wątków: dziennikarz wobec prawdy – dobrego 
dziennikarza rozpoznaje się po takich cechach jak: nie kłamie, nie przemilcza, nie nudzi, jest 
uczciwy wobec zlecającego publikację i uczciwy wobec odbiorcy publikacji; sytuacja 
chrześcijan na Bliskim Wschodzie, która w ostatnich latach na tyle się pogorszyła, Ŝe kościoły 
chrześcijańskie w Egipcie czy Somalii określane są mianem Matki Męczenników i sytuacja 
chrześcijaństwa we Francji. 
Prezesa Wydawnictwa „Biały Kruk” Leszek Sosnowski mówił o sytuacji na rynku 
wydawniczym i dystrybucji wydawnictw o profilu chrześcijańskim. Na wstępie zwrócił 
uwagę, Ŝe ataki na kościół w Polsce zaczęły się po śmierci papieŜa Jana Pawła II. Pojawiła się 
na rynku wydawniczym cenzura wprowadzająca ograniczenie w kolportaŜu i dystrybucji. 
Ludzie szukali publikacji o papieŜu, a niektóre sieciowe firmy kolportaŜowe odmawiały 
kolportaŜu ksiąŜek o tej tematyce, bądź celowo je chowano. Obserwuje się zjawisko 
napastliwości wobec kościoła i katolików. Główne media w Polsce promują hasło – księŜa nie 
powinni mieszać się do polityki – którego pejoratywna forma sygnalizuje, Ŝe jest to zło. JeŜeli 
kościół nie będzie się wypowiadał w kwestiach społecznych, czy politycznych, to człowiek 
ma jednostronny przekaz medialny czy polityczny. W demokracji ateńskiej funkcjonowały 
dwa pojęcia odnoszące się do funkcjonowania w polityce – kontynuował Prezes Sosnowski – 
polites i idiotes. Osoby angaŜujące się w sprawy publiczne (polites) i osoby unikające 
angaŜowania się w sprawy publiczne, które z tego powodu są osobami szkodliwymi (idiotes). 
Ciekawym zjawiskiem jest nasilenie kampanii przeciwko mowie nienawiści w mediach, czy 
zapowiedź powołania rządowej rady monitorowania przejawów nienawiści w okresie 
adwentu i rekolekcji, przed Świętami BoŜego Narodzenia. PrzecieŜ kapłani będą mówić o 
narodzeniu Chrystusa, ale teŜ będą mówić po co narodził się Chrystus, i co to oznacza dla 
człowieka – mówił Leszek Sosnowski. 



Wybitny fotografik Adam Bujak, podzielił się swoimi spostrzeŜeniami z 
kilkudziesięcioletniej pracy  z bł. Janem Pawłem II, najpierw jako Biskupem Krakowskim, a 
później PapieŜem Janem Pawłem II. Zwrócił uwagę, Ŝe chociaŜ walka z kościołem w Polsce 
zaczęła się po śmierci Jana Pawła II, to jej dalsza eskalacja nastąpiła po katastrofie 
smoleńskiej. Podał teŜ kilka przykładów zmiany postawy na antykościelną osób, które w 
czasach komunizmu szukały pomocy i znajdowały schronienie w kościele. 
W kolejnym wystąpieniu dr inŜ. Andrzej Wilk przedstawił rozwój technik cyfrowych na 
przestrzeni ostatnich lat i jego decydujący wpływ na funkcjonowanie człowieka i całych 
wspólnot narodowych i państwowych. 
Edward Kulig Przewodniczący NSZZ Solidarność w Hucie im. Lenina w Nowej Hucie w 
latach 1980 – 1989 mówił o niedokończonej misji solidarności. Nie udało się wprowadzić do 
Ŝycia społecznego ładu moralnego opartego na prawdzie i solidarności. Ta misja nadal czeka 
na swoje wypełnienie. Konferencja miała miejsce w auli WyŜszego Seminarium Duchownego 
Towarzystwa Salezjańskiego, za co naleŜą się podziękowania Towarzystwu Salezjańskiemu i 
Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia Polskich Chrześcijańskich Demokratów na czele z 
Prezesem Zarządu Mieczysławem Gilem – Senatorem RP. 
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