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1 Nazywam się Sławomir Sokołowski, jestem teologiem katolickim, autorem opracowań 

poświęconych czystości, skromności, wstydliwości, zagrożeniom związanym z kultem 
ciała i modą. Około rok temu (20 kwietnia 2017 roku), napisałem do wszystkich biskupów 
w Polsce list, zaczynający się od słów wielkiego papieża, Piusa XII: 

 

Tak długo, jak skromność nie będzie przestrzegana w praktyce, 
społeczeństwo będzie się chyliło ku upadkowi 

 

Mimo tego, iż list o tak ważnej treści został wysłany tradycyjną (a nie elektroniczną) pocz-
tą i trafił do każdej kurii biskupiej i arcybiskupiej w Polsce, został zupełnie zignorowany. 
Tylko jeden z hierarchów, dyskretnie okazał zrozumienie. 
Jeszcze rok wcześniej wysłałem podobnej treści pierwszy list, tym razem do „mojego” bi-
skupa – sosnowieckiego, on też zupełnie go zignorował. 
 

Mimo ciągle narastającego bezwstydu, przybierającego coraz to nowe i bardziej degra-
dujące człowieka formy, nadal nie widać żadnych, nawet najmniejszych sygnałów, 
świadczących o podjęciu przez duchownych, a szczególnie przez hierarchów, walki z 
plagą nieskromności w ubiorze i bezwstydzie w patrzeniu, przejawiającą się nie tylko w 
bezwstydnych przedstawieniach, tańcach, reklamach, ale w powszechnie obowiązującej 
modzie kobiecej, odkrywającej na widok publiczny kształt ciała kobiet, dziewcząt, a na-
wet małych dziewczynek; a także przejawiającej się w przekonaniu mężczyzn, również 
duchownych, iż mają prawo „podziwiać wdzięki” obcych sobie kobiet. 
Po raz kolejny powtórzę słowa Piusa XII, proszę je przeczytać i rozważyć, ponieważ 
sprawa dotyczy wyjątkowej wagi: szczęścia doczesnego i wiecznego każdej istoty ludz-
kiej, niezależnie od pochodzenia, wyznania, statusu społecznego, płci, dotyczy szczęścia 
dosłownie KAŻDEGO z nas. 

 

Tak długo, jak skromność nie będzie przestrzegana w praktyce, 
społeczeństwo będzie się chyliło ku upadkowi* 

 

W liście z przed roku przypomniałem, że taka postawa – wręcz ekshibicjonizmu kobiet, 
tym bardziej niebezpieczna, ponieważ najczęściej zupełnie nieświadoma, i postawa bez-
wstydnego „podziwiania kobiet” przez mężczyzn, była zawsze piętnowana przez Pismo 
Święte i Tradycję katolicką; była też postrzegana przez pogan, już w starożytności, jako 
zagrożenie dla trwałości rodzin, zagrożenie ładu społecznego, a nawet istnienia całej cy-
wilizacji. 
Poprzednio pozwoliłem sobie też przypomnieć, chociaż częściowo, przekazywaną naukę 
Kościoła o czystości i walce z bezwstydem oraz gorliwą postawę Kościoła, którą zawsze 
wykazywał, aby skutecznie bronić wiernych przed deprawacją w ich trudnej drodze do 
Nieba, jednocześnie broniąc społeczeństwo przed rozkładem moralnym i fizycznym. 
Każdy kapłan, a szczególnie biskup, jako posłany przez samego Jezusa, ma obowiązek 
„paść owce” i strzec ich przed wilkami. 
Niestety, w XXI wieku pasterze, w zdecydowanej większości, nie tylko przed zagroże-
niem nie ostrzegają wiernych, ale często sami tego zagrożenia nie są świadomi.  
Dlatego, w tym miejscu powtórnie zabiorę głos, tym razem wyrażając go publicznie. 
 

W pierwszym rzędzie, proszę wszystkich biskupów i wrażliwych kapłanów (prezbiterów), 
do których będę się zwracał, jak do moich mistrzów, ze świadomością, że w tym temacie, 
i tylko w tym (bo przecież nikt z nas nie zna się na wszystkim), ale jakże ważnym tema-
cie, zamierzam ich przynaglić, pouczyć, przypomnieć, ponieważ sprawiają wrażenie zu-
pełnie niedostrzegających współczesnych zagrożeń, wynikających z powszechnego 
bezwstydu. Bezwstydu, który – jak pamiętamy ze słów Piusa XII – powoduje upadek spo-
łeczeństwa, a wcześniej prowadzi każdego do ruiny duchowej! 
Tej skali zagrożeń nie można ignorować, przemilczać, mówiąc: taki jest świat. 
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W tym miejscu proszę też wszystkich ludzi poczuwających się do odpowiedzialności za 
zbawienie własne i swoich braci, sióstr, a nawet proszę ludzi niewierzących, którym nie 
jest obojętna elementarna przyzwoitość, aby również zechcieli odpowiedzieć na poniższe 
pytania, i podjęli trud przemiany siebie i swojego otoczenia, jeżeli te pytania wzbudzą w 
nich jakąś refleksję, zainspirują do działania. 
Spróbujmy więc RAZEM zrobić sobie rachunek sumienia i podjąć niezbędne kroki, któ-
rych celem będzie powrót do normalności: na chwałę Bożą i dla szczęścia doczesnego i 
wiecznego każdego z nas. 

2 Zob. przypis 53. 
 
3 Zawsze przecież ten, kto służy Bogu, kto słucha Boga, automatycznie staje się wrogiem 

świata, a ten, kto słucha świata, np. naśladuje bezwstydną modę, automatycznie staje 
przeciwko Bogu.  

 

Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie! Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca (1J 2,15). 
 

Żaden sługa nie może dwom panom służyć (Łk 16,13). 

4 Zob. przypis 3. 
 
5 Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? 

Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę? (Ps 27). 
 
6 Zob. przypis: 18, 85, 96.  
 
7 Człowiek zapatrzony w świat, za ideał uznaje to, co wskażą mu inni ludzie, często nie 

liczący się z prawdziwym jego dobrem. Do tego „ideału” stara się dostosować, upodob-
nić, ponieważ wie, że będzie „kochany” tylko wtedy, gdy spełni wymagania stawiane 
przez świat. A ponieważ „mody”, co kilka tygodni się zmieniają, człowiek „światowy” musi 
włożyć dużo trudu, aby nieustannie spełniać wymagania „autorytetów”. 
Jego samopoczucie jest ściśle uzależnione od świadomości spełnienia lub nie spełnienia 
bardzo zmiennych kanonów mody, piękna, określonych przez świat. Każdy „modny”, te-
go samego wymaga od innych, a więc innych również ocenia według zewnętrznych kry-
teriów „poprawności” świata. Współczesny człowiek jest „szczęśliwy” tylko wtedy, gdy 
czuje, że zdał egzamin wymagań narzuconych przez świat. 

 
8 Zob. przypis: 31, 45, 65, 71. 
 
9 Zob. przypis 33. 
 
10 Publiczne ukazywanie ciała przez kobiety, strojenie się, robienie makijażu dla obcych 

mężczyzn, i wpatrywanie się w nagość obcych kobiet (getry, spodnie, mini, bikini) przez 
mężczyzn (a nawet czerpanie przyjemności z podziwiania urody obcej kobiety) łamie 
przysięgę małżeńską. Jawna postawa cudzołóstwa w sercu kobiet i mężczyzn jest prze-
ciwna ślubowanej: miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej. 
Kobieta starająca się „przypodobać” wszystkim, nigdy nie poczuje się piękna, ani nigdy 
nie poczuje się osobą, ponieważ cały czas przedstawia się jako obiekt, jako towar. 
Kobieta w zamian nie otrzymuje oczekiwanego podziwu, ponieważ jej mąż, który mógłby 
ją prawdziwym podziwem obdarzyć, „podziwia” obce kobiety, a obcy mężczyźni nie bę-
dą obdarzać szacunkiem kobiety, która sama siebie nie szanuje, która zdradza własne-
go męża. 
Podobnie mężczyźnie, który „podziwia” obce kobiety, nigdy nie będzie podobała się jego 
żona, ponieważ zawsze będzie ją porównywał do pozostałych kobiet. Zawsze – patrząc 
na żonę – przed oczami będzie miał inne. Od własnej żony będzie oczekiwał zewnętrz-
nej atrakcyjności, która będzie sumą „piękna” dostrzeżonego u wszystkich kobiet. 
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Współczesna żona nie czuje, że przynależy do męża, że z nim tworzy jedno ciało (por. 
Mt 19,6). 
Współczesny mąż, nie czuje już, że jego żona – jest „jego” – godzi się na to, aby jego 
żona była „dobrem” publicznym, do którego mają prawo wszyscy mężczyźni. Dlatego 
nigdy nie będzie się o nią troszczył tak, jak o własną, ponieważ on też tej przynależności 
i wyłączności nie tylko nie czuje, ale nawet nie jest świadomy. 
Oboje czują się zdradzani i ranieni, co w dużym stopniu osłabia ich miłość i pragnienie 
poświęcania się sobie, ale nigdy tego nie wypowiedzą, ponieważ uwierzyli światu, że 
bycie atrakcyjnym dla wszystkich (kobiety) i „podziwianie piękna” obcych kobiet (męż-
czyźni), uczyni ich szczęśliwymi. 
Żona nigdy nie przyzna się do tego, że odkrywanie ciała przed innymi jest zdradą męża, 
ponieważ sprawia jej przyjemność to, że inni na nią patrzą, przez to czuje się zauważo-
na i „kochana”. Do głowy jej nie przyjdzie, że bezwstydem obraża Boga, poniża siebie, a 
u patrzących wzbudza tylko niesmak i pożądanie, nigdy podziw godny osoby. 
Mąż nigdy nie przyzna się do tego, że wpatrując się w obce kobiety, zdradza żonę, po-
nieważ „podziwianie piękna” jest dla niego źródłem ogromnej przyjemności seksualnej.  
Zniewolony mężczyzna będzie też zachęcał własną żonę do ekshibicjonizmu (kochanie, 
lubię jak wyglądasz seksownie), szczególnie wtedy, gdy jest atrakcyjna, ponieważ jest 
przekonany, że w ten sposób podnosi swoje notowania w otoczeniu. Żona jest jego tro-
feum, z uwagi na swoje ciało. 
Przymus pokazywania i oglądania nagości, świadczy o głębokim uzależnieniu od do-
znań seksualnych, a w konsekwencji o agonii współczesnego społeczeństwa, w tym i 
chrześcijaństwa! (Zob. przypis 15).  
 

Dlatego biblia ostro sprzeciwia się takim praktykom i nakreśla godziwe, zgodne z pla-
nem Bożym (a więc i z naturą) zasady, które obecnie, wbrew wcześniejszej praktyce, są 
przemilczane. Zob. przypis: 21, 22, 58.  
Współczesny świat zupełnie zatracił głębię powołania do kobiecości i męskości. Zob. 
przypis 78. 

 
11 Bo szczęście jest zawsze owocem miłości, czyli daru z siebie, a nie używania siebie czy 

drugiego drugiego. Zob. przypis 33. 
 
12 Chłopcy upadali ponieważ wpadali w sidła. Po przyjrzeniu się nim ks. Bosko uświadomił sobie, że każde z 

nich ma napis: pycha, nieposłuszeństwo, zazdrość, nieczystość, kradzież, obżarstwo, lenistwo, złość i 
jeszcze inne. Rozejrzał się wokół siebie, by sprawdzić, który grzech najczęściej usidlał chłopców.  
Okazało się, że najbardziej niebezpiecznym, to nieczystość, nieposłuszeństwo i pycha. Wizjoner za-
uważył, że wszystkie trzy wiązały się ściśle ze sobą. Inne sidła czyniły także wielkie spustoszenie i zło, 
lecz najwięcej dwa pierwsze. 
Fragment wizji św. Jana Bosko dotyczący piekła na podstawie książki pt. „Sny i wizje ks. Jana Bosko”, 
Przerażająca wizja wiecznego potępienia według ks. Jana Bosko, http://www.fronda.pl, (Dostęp 
1.02.2018).   Zob. też przypis 41.  

13 Wychowanie jest więc przede wszystkim obdarzaniem człowieczeństwem, obdarzaniem dwustronnym. 
Jan Paweł II, List do rodzin Gratissimam Sane, www.opoka.org.pl, (dostęp 21.03.2015). 

 
14 Zob. przypis 29. 
 
15 Żyjemy w społeczeństwie, które w swoich zachowaniach powróciło do totalnego pogaństwa i do całkowitej 

seksualnej idolatrii – powiedział kaznodzieja Domu Papieskiego w ostatniej w tym roku wielkopostnej eg-
zorcie wygłoszonej dla Papieża i pracowników Kurii Rzymskiej. Poświęcił ją tematowi chrześcijańskiej 
czystości.  Przestroga z Watykanu: Wróciliśmy do totalnego pogaństwa, www.fronda.pl (dostęp 
25.03.2018). 

 

Czy nasze obyczaje nie upodabniają się do pogańskich, jeśli uwzględnić rozwody, aborcję, eutanazję, so-
domię, kult mamony.   R. Amerio, Iota Unum. Analiza zmian w Kościele Katolickim w XX wieku, Wyd. AN-
TYK Marcin Dybowski, Komorów 2009, s. 71. 
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16 Wy tym kusicie mężczyzn, wy tym kusicie chłopców i dzieci. Ich oczy spoczywają na waszych ciałach, w 

ich sercach budzi się pożądliwość. Wy tym przeszkadzacie kapłanom, klerykom, zakonnikom, którzy by 
nie chcieli takich widoków oglądać, a wpadają im w oczy, gdy jadą lub przechodzą ulicami. Zwyczajny Ka-
tolik, Skromny ubiór, www.fronda.pl (dostęp 1.10.2016). 

 

Zatracona jest skromność, zatracony jest wstyd. Każdy może na ulicach miast, a nawet i wiosek oglądać 
wasze ciała obnażone, a Szatan się cieszy, bo sprowadza te dusze z drogi Bożej [...]Możecie chodzić na 
co dzień i w krótszych, ale nie obnażać ciała, nie czynić rozcięć w swoich spódniczkach i sukniach, aby za 
każdym krokiem pokazywać nogi aż po sam ich początek. Wy tym przeszkadzacie kapłanom, klerykom, 
zakonnikom, którzy by nie chcieli takich widoków oglądać, a wpadają im w oczy, gdy jadą lub przechodzą 
ulicami. Wy bierzecie na siebie grzechy, grzechy nieczystości i wy, i wasze matki muszą za to cierpieć w 
czyśćcu po śmierci. Czy wy tego nie rozumiecie, nie możecie pojąć, że to Szatan inspiruje takie mody, by 
was potępić, a jeżeli nawet nie potępić, to zadać wam ból, ogromny ból i długie oczekiwanie na zbawienie 
po śmierci? Mówcie to swoim rówieśnicom, że Ja, Maryja, płaczę nad dziewczętami, nad kobietami, nie 
tylko nad mężczyznami, że Ja płaczę i Aniołowie wasi wstydzą się i też płaczą i przepraszają Boga. 
Skromny ubiór, dz. cyt. 

 

17 Tych, którzy są na zewnątrz, osądzi Bóg. Usuńcie złego spośród was samych. (1 Kor 5,13). 
 

Biada światu z powodu zgorszeń! Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez 
którego dokonuje się zgorszenie. Otóż jeśli twoja ręka lub noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij 
ją i odrzuć od siebie! Lepiej jest dla ciebie wejść do życia ułomnym lub chromym, niż z dwiema rękami lub 
dwiema nogami być wrzuconym w ogień wieczny. I jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup 
je i odrzuć od siebie! Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do życia, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym 
do piekła ognistego. (Mt 18,7-9). 

 
18 A więc, czy jesteś świadomy tego, że ubranie, ma chronić jego człowieczeństwo, aby 

sam siebie, ale też i aby inni – nie sprowadzili go do roli towaru dającego przyjemność? 
 
19 Czy spojrzysz w oczy Panu Jezusowi, gdy na Sądzie Ostatecznym powie do Ciebie – 

Byłem nagi, a nie przyodziałeś mnie?, a przecież miałeś taką możliwość! 
Bo przyznasz, że w tych, oszukanych przez świat niewiastach (głównie niewiastach), 
które wydają mnóstwo pieniędzy na ubranie, które je nie okrywa (Czemu wydajecie pie-
niądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę - na to, co nie nasyci? Iz 55,2), mieszka 
sam Pan Jezus! 
Uwierzyły światu, bo Ty – Mistrzu – milczałeś i kłamstw świata nigdy nie zdema-
skowałeś! (zob. przypis 100). Czyż nie dlatego one teraz są nagie! 

Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść, byłem spragniony, a nie daliście Mi pić, byłem przybyszem, a nie 
przyjęliście Mnie, byłem NAGI, a nie przyodzialiście Mnie, byłem chory, a nie odwiedziliście Mnie, byłem 
w więzieniu, a nie przyszliście do Mnie". (Mt 25.35n) 

 

Należy uczciwie przyznać, że Kościół, poprzez swoje organizacje, np. Caritas, ale i 
dzięki inicjatywom, zaangażowaniu wielu kapłanów czy osób świeckich, działających z 
dużym poświęceniem, skutecznie okazuje troskę: głodnym, spragnionym, bezdomnym, 
uwięzionym, chorym, dlatego jest coraz mniej osób potrzebujących takiej pomocy. 
Jednak w XX i XXI wieku w zastraszającym tempie przybywa nagich, tych których 
człowieczeństwo nie jest chronione! Dramatem jest też fakt, iż współcześni nadzy, 
nie są zupełnie świadomi nędzy w jakiej się znajdują, a wręcz są dumni z tego, że 
wyglądają podobnie jak inni, prowadzący marne życie doczesne i zmierzający na 
zatracenie wieczne!   

 

20 Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Bo-
ga (1Kor 6,19).  

21 Żona nie rozporządza własnym ciałem, lecz jej mąż; podobnie też i mąż nie rozporządza własnym ciałem, 
ale żona (1Kor 7,4) 

 
22 Odwróć oko od pięknej kobiety, a nie przyglądaj się obcej piękności: przez piękność kobiety wielu zeszło 

na złe drogi, przez nią, bowiem miłość namiętna rozpala się jak ogień (Syr 9,8). 
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23 Wstydliwość nie jest przejściowym, zanikającym fenomenem społecznym, kwestią, która może zostać 

rozwiązana przez psychologię i socjologię - jak próbuje się to ujmować na gruncie modernizmu - lecz fe-
nomenem zakorzenionym w metafizycznej podstawie człowieka, zjawiskiem, które powinno być rozpatry-
wane w świetle antropologii i teologii. R. Amerio, Iota Unum, dz. cyt., s. 273. 

24 Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska 
nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby 
najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy 
wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim (Mt 5,18n). 

 
25 Zob. przypis 36 – słowa Piusa XII o niezmienności zasad moralnych.  
 
26 Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie 

(Jk 2,10). 
 
27 Zob. przypis 21. 
 
28 Zob. przypis 22. 
 
29 Czystość domaga się wstydliwości. Jest ona integralną częścią umiarkowania. Wstydliwość chroni intym-

ność osoby. Polega ona na odmowie odsłaniania tego, co powinno pozostać zakryte. Wstydliwość jest 
związana z czystością, świadczy o jej delikatności. Kieruje ona spojrzeniami i gestami, które odpowiadają 
godności osób i godności ich zjednoczenia. KKK 2521, zobacz też KKK 2522n. 

 

Współczesnym objawem utraty poczucia wstydu jest wulgarne eksponowanie nagości ciała (zwłaszcza 
seksualnie pociągających kobiet), nie skrywanie pieszczot seksualnych, zmysłowy taniec oraz prymityw-
nie erotyczna piosenka. Wszystko to świadczy o zagubieniu wartości wstydu, o ślepocie na tę wartość. [...] 
Trzeba się, zatem bronić przed zgubnym wpływem współczesnego zatracenia poczucia wstydu i ostrze-
gać przed nim innych. S. Olejnik, Dar Wezwanie Odpowiedź, T. VII, s. 120nn. 

30 Spójrz na zdjęcia umieszczone poniżej: 
Czy współczesna chrześcijanka, należąca do RCS, nadająca takie treści (dokładnie wi-
doczny kształt prawie całego ciała, a szczególnie – wyeksponowane nogi i „powyżej”!) 
świadczy o tym, że jest zapatrzona w Jezusa? 
Czy ona potwierdza również wyglądem, że to Jezus jest jej Bogiem, a nie świat ze swoją 
bezwstydną modą, która dodatkowo chce kobiety upodobnić do mężczyzn? 
Czy swoim wyglądem potwierdza to, że dla niej wzorem jest Matka Najświętsza? 
Czy kiedykolwiek Najświętsza Pani ukazała się w spodniach, getrach, albo z gołymi nogami 
jak widzimy u współczesnych chrześcijanek? 
Czy czyste serce nie powinno wyrażać się skromnym i wstydliwym strojem? 
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Czy obecni tu młodzieńcy są świadomi tego, że taki widok zawsze powinien być sygnałem 
do ucieczki, aby nie zatracili wstydliwości i czystości, aby nie grzeszyli myślą, aby łatwiej 
było im oprzeć się pokusie skrzywdzenia siebie, dziewczyny, obcej kobiety, żony? 
Czy mężczyzna, mając bezpośrednio przed oczami takie obrazy, będzie mógł spokojnie 
rozważać słowo Boże? Czy dostrzeże kobiecość, jako powołanie (zob. przypis 78), a nie tyl-
ko cielesność, wręcz nagość kobiety, skoro nie ma żadnej dziewczyny w spódnicy (a tylko 
taka ma szansę uczyć patrzenia sercem, pomóc zachować czyste serce)? A przecież 
mamy tu do czynienia z elitą chrześcijaństwa! 
Czy sama „legitymacja” przynależności do wspólnoty Ruchu Czystych Serc wystarczy do 
zachowania czystego serca? 
Co, poza „legitymacją”, wyróżnia tych młodych ludzi od pozostałych? 

 

Czy uczysz „elitę chrześcijaństwa”, że tańcząc i bawiąc się nikt nie jest zwolniony ze 
skromności, wstydliwości, że wzrastanie w człowieczeństwie, że realizacja powołania do 
kobiecości i męskości (zob. przypis 78) wymaga godnego człowieka stroju, jako niezbędne-
go warunku zachowania czystego serca? 

 

 
 
Stroju zupełnie innego niż przedstawionego na tych zdjęciach. Tylko, że obecnie przy-
zwoicie ubrane chodzą już tylko zakonnice i Jehowitki... Czy na prawdę tego nie wi-
dzisz? 
Spójrz na figurę czy obraz Matki Najświętszej, którą masz przed sobą i porównaj z 
dziewczynami ukazanymi powyżej. Czy we współczesnych niewiastach widzisz jakieś 
podobieństwo do Niej? 

 
31 Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pocho-

dzi od samego Boga? (J 5,44). 
 

Współczesna bezwstydna moda z człowieka czyni obiekt kultu, dlatego każdy zapatrzo-
ny w świat, co widać po jego ubiorze, nigdy w Boga prawdziwie nie uwierzy (nie zawie-
rzy Mu życia) i nigdy w Nim – na serio - nie będzie pokładał nadziei. Każdy z nas wyglą-
dem, tym co się dobrowolnie otacza, ukazuje gdzie jest źródło jego nadziei.  

32 Zob. przypis 5. 
 
33 Miłość – jest bezinteresownym darem z siebie (por. KKK 1889, Łk 17,33). 

Prawdziwie miłujący, wszystkim co czyni, stara się obdarować siebie i drugiego, obda-
rować prawdziwym dobrem, nie dobrem pozornym, np. przyjemnością oderwaną od 
wartości. Publiczny bezwstyd jest aktem nienawiści, ponieważ każdy bezwstydny 
człowiek nie obdarowuje dobrem siebie i drugiego, ale wręcz siebie i drugiego ograbia z 
tego, co święte, co przynależy do Boga. Siebie i drugiego traktuje przedmiotowo, czyni 
narzędziem do odczuwania przyjemności; przyjemności seksualnej, zastrzeżonej do sy-
pialni małżeńskiej (z woli Bożej nakierowanej nie na pustą zabawę sobą, ale na miłość 
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obojga i przekazywanie życia). Dlatego bezwstydny człowiek, nastawiony na branie, nie 
tylko nie miłuje, ale wręcz przestaje być zdolny do miłości. 

34 ...runie wiara, gdy runie moralność. Słowa kard. Hlonda, zob. przypis 52. 
 
35 Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość (1 Kor 13,13). Zob. też. 

przypis 33. 
 
36 Łańcuch śmierci: pornografia, antykoncepcja, aborcja, eutanazja. Brak wstydliwości od-

powiada ostatecznie za zanik więzi międzyludzkich, brak szacunku do siebie i drugiego, 
za brak poczucia świętości człowieka, za brak rozwoju życia wewnętrznego...  

 

Bez powrotu do wstydliwości nie jest możliwe życie godne człowieka. Najpierw należy 
przywracać wstydliwość (i jej wymagać), a później uczyć o Jezusie. Wszystko inne 
jest mniej pilne! (Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda, Mt 23,24). Już w 1941 
roku, gdy tysiące bomb codziennie spadało z nieba, a setki tysięcy ludzi, każdego dnia 
przeżywało gehennę cierpienia, Pius XII uczył, że to nie bomby i krematoria (przykłady 
moje - S.S.), ale bezwstydna moda jest największym nieporządkiem moralnym ludzko-
ści. Co powiedziałby dziś, gdy samoloty już nam nie zagrażają, ale spustoszenie bez-
wstydem jest już tak ogromne, że znieczuliło nawet hierarchów i prawie wszystkich po-
zostałych duchownych? 

 

W postawie jaką należy zachować względem mody, cnota znajduje się zawsze pośrodku. To czego Bóg 
od was żąda to stała pamięć, że moda nie jest i nie może być nadrzędną regułą waszego postępowania, 
że ponad modą i jej wymogami, są prawa wyższe i nakazujące, zasady nadrzędne i niezmienne, 
których nie można się wyrzec kosztem przyjemności czy kaprysu i przed którymi bożek mody winien 
umieć pochylić swą przemijającą wszechpotęgę. Zasady te zostały ogłoszone przez Boga, przez Kościół, 
przez świętych i święte, przez rozum i moralność chrześcijańską.   Przemówienie papieża Piusa XII skie-
rowane do młodych dziewcząt, wygłoszone w Rzymie w Bazylice Św. Piotra, dnia 22 maja 1941 roku, 
https://pelagiusasturiensis.wordpress.com, (dostęp 14.02.2017). 

Nie bez przyczyny też współczesna moda, zamiast dowartościować kobietę, ukazać jej 
prawdziwą godność, coraz mocniej ją rozbiera, zawsze wystawiając na pogardę i po-
śmiewisko. 

37 Chcecie zatrzymać lawinę aborcji? Zróbcie to, dając przykład. Nigdy nie noście spodni ani szortów. Bp de 
Castro Mayer miał rację.” Richard Williamson, Plaga kobiecych spodni, www. rodzinakatolicka.pl, (dostęp 
24.07.2015). 
Zdemoralizowana ubiorem dziewczyna stanie się potem klientką koncernów antykoncepcyjnych czy klinik 
aborcyjnych. M. Stępień, Dlaczego kobieta powinna chodzić w spódnicy,  www.fronda.pl (dostęp 
1.12.2016). 

 
38 Zob. przypis 49. 
 
39 Może powiesz: każdy dom, każdy las, w końcu przestanie płonąć.  

I to Ciebie uspokaja, że pożar zgaśnie dopiero wtedy, gdy cały dom, las spłonie? 
Albo my zaczniemy walczyć z bezwstydem i uratujemy człowieka i jego zbawienie, albo 
bezwstyd ogarnie wszystkich i na zawsze, i już nie będzie kogo ratować... Pozostaną 
tylko „zgliszcza”, duchowy trup „człowieka”... 

40 Zob. przypis 49. 
 
41 Poza tym, w owych nieszczęśliwych czasach, nastąpi niepohamowany zalew nieczystości, która popycha-

jąc resztę ludzi do grzechu, pociągnie niezliczone lekkomyślne dusze na wieczne potępienie. (Ciąg dalszy 
cytatu zob. 44).   Objawienie Matki Bożej w Quito (1610-1634), http://www.duchprawdy.com (dostęp 
4.2.2017) 

 
42 Mówcie to swoim rówieśnicom, że Ja, Maryja, płaczę nad dziewczętami, nad kobietami, nie tylko nad 

mężczyznami, że Ja płaczę i Aniołowie wasi wstydzą się i też płaczą i przepraszają Boga. Zob. przypis 16. 
43 Przyjdzie czas, gdy pewne mody będą bardzo obrażać Pana Jezusa. Osoby, które służą Bogu, nie mogą 

ulegać tym modom.   Objawienia Maryjne w Fatimie, 1917 roku, www.marypages.com, (dostęp 20.2017). 
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Czy uważasz, że ten czas już nadszedł?  
A może bezwstydna moda już się zakończyła i powrócono do wstydliwości? Kiedy to 
nastąpiło?  
Czy można przechodzić obojętnie wobec obecnej mody, która jest skrajnie bezwstydna, 
a więc, która bardzo obraża Pana Jezusa i całe Niebo? 

Czy nadal możesz milczeć, gdy nawet najbardziej gorliwi chrześcijanie całkowicie ulega-
ją namowom świata? Ich ubiór czy taniec jest znacznie bardziej nieprzyzwoity od tego, 
który jeszcze niedawno można było oglądać tylko w domach publicznych? Nie tylko tak 
chodzą „ubrani” na co dzień, ale nie wahają się w takim „stroju” przychodzić do kościoła 
i przystępować do Komunii Świętej, tym samym dopuszczając się profanacji i święto-
kradztwa (co jeszcze poruszę niżej). 

 
44 Poza tym, w owych nieszczęśliwych czasach, nastąpi niepohamowany zalew nieczystości, która popycha-

jąc resztę ludzi do grzechu, pociągnie niezliczone lekkomyślne dusze na wieczne potępienie. Nie będzie 
można znaleźć niewinności w dzieciach, ani skromności u niewiast. W owych chwilach największej po-
trzeby Kościoła, ci, którzy mają mówić, będą milczeć!”...  
Nadchodzą czasy, gdy [Moja] nauka będzie powszechnie znana uczonym i nieuczonym. Będzie się pi-
sać wiele książek na tematy religijne, lecz praktykować te nauki i cnoty będzie niewiele dusz, święci będą 
rzadkością. Dlatego moi kapłani i zakonnicy popadną w zupełną obojętność. Ich oziębłość zgasi ogień 
Bożej miłości, w ten sposób ranią Moje Miłujące Serce tymi małymi cierniami, które widzisz ... 
Wiedz także, że Boska Sprawiedliwość ześle straszne kary na całe narody, nie tylko za grzechy ludzi, ale 
także szczególnie za grzechy kapłanów i osób zakonnych – gdyż ci ostatni powołani są, przez doskona-
łość swego stanu, aby stali się solą ziemi, mistrzami prawdy, powstrzymującymi Boży gniew. Porzucając 
swą powierzoną przez Boga misję, poniżają siebie do tego stopnia, że w oczach Boga powiększają oni 
jeszcze surowość kar”.   Objawienie Matki Bożej w Quito, dz. cyt. 

 
45 2017 rok przeżywaliśmy w duchu objawień fatimskich. Wprawdzie polski episkopat do-

strzega znaczenie objawień fatimskich (zob. Ważny głos episkopatu ws. imigrantów: 
Rząd ma prawo regulować  to w sposób korzystny dla kraju, www.niezalezna.pl (dostęp 
4.02.2018), przypominając istotę Maryjnego przesłania: nawrócenie, różaniec, zawie-
rzenie i pokuta, jednak – co jest bardzo niepokojące: 
1. Zupełnie „zapomina” o proroctwie Matki Najświętszej, przestrzegającej przed 

nadchodzącą modą, ogromnie raniącą Serce Pana Jezusa. 
2. Lekceważąc bezwstydną modę (zupełnie przeciwnie niż Kościół do połowy XX wieku) 

nie bierze pod uwagę, iż: 
 Bez wstydliwości nie ma prawdziwego nawrócenia (o którym jest mowa wyżej), 

ponieważ „modny” człowiek jest zapatrzony w świat, w materii i przyjemności upa-
truje nadzieję, a nie w Bogu (Jak możecie uwierzyć... zob. przypis 31); 

 Każdy różaniec odmawiany przez osobę bezwstydną, będzie naznaczony bałwo-
chwalstwem, ponieważ człowiek zapatrzony w świat, w sobie będzie upatrywał 
nadzieję. Bezwstydna nagość „odbiera” godność człowiekowi, który przestaje być 
zdolny do aktów ludzkich, a każda jego czynność jest pozbawiona głębi, którą by 
posiadała, gdyby modlący się nie gardził swoim człowieczeństwem. Każdy „róża-
niec” odprawiany przez człowieka bezwstydnie odzianego jest obrazą Boga i po-
gardą człowieka, a więc rani Boga i degraduje „modlącego” (nie tylko różaniec, ale 
każda czynność, którą wykonuje, gdy eksponuje lub „podziwia” nieuprawnioną na-
gość). 

 Zawierzenie – Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. (1J 2,15), dlatego 
o żadnym prawdziwym zawierzeniu Bogu, nie może mówić człowiek, który jest za-
patrzony w świat. Każdy człowiek, który uległ modzie: w swoim ciele, w swojej 
atrakcyjności, w przyjemności związanej z ciałem, z dobrami materialnymi, upatru-
je nadzieję, a nie w Bogu! Modna chrześcijanka, chrześcijanin jest zdolny do na-
miastki zawierzenia, tylko cienia prawdziwego zawierzenia. I o to Szatanowi wła-
śnie chodzi. 
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 Pokuta – jest już zupełnie czymś obcym, ponieważ człowiek zapatrzony w świat 

jest uzależniony od doznań, uzależniony od brania, odczuwania przyjemności, a 
nie dawania, dlatego obca jest mu rezygnacja z tego, do czego – jak uważa – ma 
prawo. Gdyby dziewczynie było łatwo zrezygnować z seksownego wyglądu i pra-
gnienia bycia „podziwianą” przez innych (myśli, że będzie podziwiana), dawno by 
założyła skromną sukienkę. Jednak dzisiaj już tego nie potrafi, nawet jak bardzo 
chce, ponieważ uzależniła się od doznań i od kłamstwa świata, który wmawia jej, 
że w spodniach będzie szczęśliwsza. Nawet gorliwym chrześcijankom, ogarniętym 
bezwstydną modą, powrót do skromnego kobiecego stroju, mimo szczerych chęci, 
często zajmuje kilka lat! Obecnie większość kobiet i dziewcząt nie ma w domu 
żadnej przyzwoitej sukni. Podobnie jest ze spojrzeniem mężczyzn, którzy już mu-
szą „podziwiać piękno” kobiet..., dlatego jedni i drudzy już nie są zdolni do pokuty. 

46 Przecież to jest tak samo, jak gdyby mężczyzna najpierw się upijał, a później, jeszcze 
będąc nietrzeźwym, przepraszał Pana Boga za grzechy alkoholików... Czyż nie powi-
nien przepraszać właśnie abstynencją, a nie nadużywaniem alkoholu? 
Czy to nie jest podwójna mowa?  Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od 
Złego pochodzi (Mt 5,37). 

47 Dlatego też Św. Kongregacja, której zadaniem jest czuwanie nad karnością duchowieństwa i wiernych, 
zatwierdza i pochwala zasłużenie tego rodzaju czujność i działalność świętych pasterzy i gorąco zachęca 
ich, by w dalszym ciągu nie przestawali o tym myśleć i wprowadzać odpowiednie normy, stosując je z jak 
największa gorliwością i ze wszystkich sił, dopóki ta zaraźliwa śmiertelna choroba nie zostanie cał-
kowicie usunięta z uczciwego ludzkiego pożycia.  
Pius XI, O strojach niewiast, Acta Apostolicae Sedis 1930 r., www.opoka.org.pl, (dostęp 5.01.2013). 

 
48 Czy Papież nie powinien powiedzieć: walczcie do pewnego momentu, a gdy zło się roz-

panoszy i gdy bezwstyd ogarnie już wszystkich – poddajcie się i uznajcie zwycięstwo 
diabła? 
Czy dobry pasterz przestrzega owce tylko wtedy, gdy zbliża się jeden wilk, a gdy wilków 
nadchodzi kilku, wówczas pasterz owce opuszcza, albo milczy, uważając, że teraz owce 
już są bezpieczne? 

 
49 A to, co mówimy matkom, powtarzamy do niezliczonej liczby wierzących, a nawet pobożnych niewiast, 

które przyjmując i naśladując taką czy inną zuchwałą modę, obalają swym gorszącym przykładem ostat-
nie wahania, które powstrzymywały całą masę ich sióstr z dala od tej mody, która może stać się dla nich 
powodem ruiny duchowej [zaznaczenia S.S.]. Jako, że niektóre prowokujące stroje – przywilej kobiet o 
wątpliwej reputacji i jako ich znak rozpoznawczy, nie wolno ośmielać się zakładać je dla siebie. Lecz 
gdy nadejdzie dzień, w którym owe stroje noszone będą przez osoby będące poza wszelkim podejrze-
niem, ludzie nie zawahają się iść za prądem, za prądem, który powiedzie być może do najgorszych 
upadków.    Pius XII, fragment przemówienia..., dz. cyt.  

 

Czy i tym razem, uważasz, że papież miał rację, twierdząc, że pochwalanie zuchwałej 
mody może być powodem ruiny duchowej, a więc być śmiertelnie groźne dla duszy 
człowieka wierzącego?  
Czy papież miał rację mówiąc, że kobieta skąpo ubrana upodabnia się do prostytutki? 
Czy miał rację, twierdząc, że chrześcijanka nigdy takiego stroju nie powinna zakładać? 
Czy miał rację, mówiąc że gdy liderzy wspólnot modzie ulegną, pozostali mogą wpaść w 
przepaść? 
Czy jego słowa nadal obowiązują czy są zależne od propozycji świata od powszechno-
ści obecnego zła? 
Czy chrześcijanie mają być światłem świata, czyli głosem Boga w świecie, czy mają 
stapiać się ze światem, naśladując jego propozycje? 
 

50 W 1957 roku, już 40 lat po słowach Maryi (co potwierdza, że Matka Pana się nie myliła, i 
że zapowiadana moda jest na prawdę poważnym problemem), ten sam Pius XII, w 
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przemówieniu do Kongresu Łacińskiej Unii Mody, przypomniał niezmienne kryteria, któ-
re każdy przyzwoity człowiek, a już koniecznie chrześcijanin, powinien przestrzegać. 
 Papież zwrócił uwagę na to, że moda ma ogromny wpływ na moralność i po raz ko-

lejny dodał, że może doprowadzić każdego człowieka do ruiny duchowej. 
 Moda ma uwzględniać godność człowieka; każdy z nas ma wybierać tylko taką 

odzież, która podkreśla jego wyjątkowość. 
 Również w modzie ma się wyrażać umiarkowanie, bez zbędnego przepychu, eks-

trawagancji. 
 Podkreślił też, iż nieskromność w stroju jest nie tylko pokusą dla innych, ale jest 

grzeszna sama w sobie! 
 

Czy nie uważasz tego za przesadę, aby sam Papież zabierał głos w sprawie ubioru ko-
biet? 
Jeżeli zastępca Pana Jezusa na ziemi podejmuje tak „prozaiczny” temat, to czyż to nie 
jest potwierdzeniem, iż Ty – Mistrzu, również nie powinieneś milczeć?  
Przecież od 1957 roku stroje niewiast zmieniły się nie do poznania i to na jeszcze gor-
sze, a więc można śmiało stwierdzić, że obecnie, już biorąc pod uwagę jedynie bez-
wstydną modę, mamy prawo doświadczać ogromnej ruiny duchowej, czego skutki widać 
„gołym” okiem.  
Skoro zło stało się jeszcze bardziej zuchwałe, czyż nie warto nie tylko powrócić do spo-
radycznego upominania, przypominania, zachęcania, wymagania, co nawet nie było 
wystarczające 60 lat temu, ale może warto zwielokrotnić wysiłki i uznać powszechny 
bezwstyd za jedną z największych przeszkód na drodze do zbawienia i normalnego 
rozwoju społeczeństwa? 

 
51 Słowa Piusa XII były jasną odpowiedzią mającą na celu powstrzymać plany wrogów Ko-

ścioła, a więc i wrogów Boga i człowieka. W XX wieku Szatan postanowił zniszczyć 
człowieka poprzez bezwstyd, dlatego w jednym z dokumentów masońskich czytamy: 

 

Religia nie obawia się ostrza sztyletu, może jednak zaniknąć w wyniku zepsucia. Nie ustawajmy w jego 
szerzeniu: sport, higiena, sanatoria. Stroje chłopców i dziewcząt muszą odsłaniać coraz więcej ciała. By 
uniknąć zbyt gwałtownej reakcji, powinno się postępować metodycznie: N a j p i e r w  obnażmy ich do łok-
ci, potem do kolan, następnie całkowicie obnażmy ramiona i nogi, później, wyższe części ciała, klatkę 
piersiową, etc., etc. 

52 Jest to twardym obowiązkiem żołnierza, aby znał nie tylko swą Ojczyznę, ale także wroga, by mu należy-
cie przeciwdziałać i zwyciężyć. Dlatego uważam za swój obowiązek arcypasterza i prymasa Polski, aby 
dziś nawiązać do słów papieskich i zamiast ogólnych myśli przedstawić w tym przemówieniu zdecydowa-
nego wroga Kościoła - masonerię. [...] Przede wszystkim trzeba stwierdzić, że masoneria to nie jakiś 
symbol, ale tajne, dobrze zorganizowane, rozgałęzione w całym świecie stowarzyszenie. Celem jej jest 
tzw. idealna ludzkość, bez Boga, bez jakichkolwiek wierzeń religijnych. Stąd masoneria zwalcza wszelkie 
religie. Jednakże główny atak masonerii jest skierowany przeciwko religii katolickiej. [...] Walka z religią 
katolicką, to pierwsze hasło masonerii, wypisane na czele jej celów i zadań. Walkę tę przeprowadza się w 
sposób nie przebierający w środkach. [...] Masoneria działa wszędzie, w całym świecie, także w Polsce. 
[...] Masoneria dąży do stworzenia idealnej ludzkości, w której nie będzie narodów, które się objawiły 
zwłaszcza po wojnie, w pielęgnowaniu i uszlachetnianiu tego, co w ciągu wieków stało się cechą indywi-
dualną narodu. Tak pojęta Paneuropa nie jest w interesie Polski i Polaków. [...] Wiem, że nie wszystko 
złe, którego jesteśmy świadkami, pochodzi od masonerii. Ale to jest pewne, że dziś masoneria w Polsce 
staje się coraz więcej korytem, przez które przepływa w naród polski sekciarstwo, radykalny demokratyzm 
zachodni, niewiara, niemoralność, bo starą zasadą masonerii jest: runie wiara, gdy runie moralność. 
[...] Dlatego naszym obowiązkiem jest pogłębiać w sobie wiarę i bronić się przeciwko zakusom masonerii. 
Zwłaszcza inteligencję stara się masoneria wciągnąć w swoją służbę, bo wie, że kto ma inteligencję, ten 
ma wpływy. [...] Naród polski nie powinien pozwolić, aby ta garstka pogan nim rządziła. Musi się skupić 
pod sztandarem Chrystusa Króla i walczyć pod hasłem: "Oportet illum regnare" - trzeba, aby On - Chry-
stus rządził. [...]   Sługa Boży kard. August Hlond, Przemówienie o masonerii na zakończenie Dnia Kato-
lickiego, Poznań, dnia 31 października 1929, Kard. August Hlond obnażył diabelskie cele masonerii - 
wciąż aktualne, www.fronda.pl, (dostęp 7.04.2018). 
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53 Warto przypomnieć, że milczenie jest oznaką zgody. Tymczasem na bezczeszczenie świątyni ludzkiego 

ciała zgody być nie może. Wielu nie zwraca uwagi, bo nie chce się narażać na głosy sprzeciwu, uznanie 
za staroświeckich i konserwatywnych. Wielu tłumaczy swą bierność tym, że “i tak nic się nie da zrobić”. W 
rzeczywistości jest to brak troski i miłości do młodego człowieka, zwalnianie się z obowiązku wychowania 
i samowolne dyspensowanie z pełnienia uczynków miłosiernych: “grzeszących upominać, nieumiejętnych 
pouczać, wątpiącym dobrze radzić”. Dla takiego zaniedbania nie ma sensownego usprawiedliwienia. Nie-
właściwy strój może oznaczać lekceważenie Boga, może być zgorszeniem dla innych i ujmą dla siebie 
samego. Wychowując, trzeba mówić o tym, czego czynić się nie godzi, a co jest właściwe, co wypada, a 
czego nie wypada, co jest stosowne, a co niestosowne, co czynić należy i co trzeba odrzucić.  U. Du-
dziak, Znaczenie stroju, „Nasz Dziennik” 2006, nr 216, s. 19. 

 
54 Zob. przypis: 44 i 100. 
 
55 Tym, co cię najlepiej ustrzeże i uchroni jest twoje zachowanie i postawa, sposób i styl życia. To jakby mur 

obronny, strzegący skarbu twego serca. Od skromności i godności twego zewnętrznego zachowania za-
leżeć będzie - i już dziś zależy - czystość i nietknięta wielkość twego serca. Dlatego dziś, najmilsze 
dziewczęta, w trosce o polski kraj i polski dom, o zagrożoną godność polskiej kobiety, w walce o czyste 
serce polskich dziewcząt, zacznijcie jakiś nowy styl w codziennym zachowaniu, w stosunkach koleżeń-
skich i towarzyskich z chłopcami. Styl prawdziwie dziewczęcy, pełen najwyższego wdzięku i kobiecości, 
prostoty, a przecież pełen godności. S. Wyszyński, Czystość jest Twoim skarbem, http://adonai.pl, (do-
stęp 25.01.2017). 

56 Współczesne niewiasty, nawet te na tronie, często pokazują się publicznie niezupełnie ubrane. A przecież 
suknia jest po to, aby zasłonić ciało. (…) Czy jesteś zawsze naprawdę ubrana? Patrząc na modne su-
kienki odnosi się wrażenie, jakby krawcowa zapomniała uszyć to, co najważniejsze. (…) Te obnażające 
ubrania są nie tylko nieskromne, ale najczęściej po prostu brzydkie. Bądź modna, ale moda ma także 
swoje granice. Nie dopuść, aby moda ciebie kształtowała. To ty twórz modę (kard. S. Wyszyński). 
S. Skiba, Godność chrześcijanina, Maryja wzorem czystości i niewinności, http://www.piotrskarga.pl, (do-
stęp 12.04.2017). 

 
57 Powszechna nagość, podobnie jak pornografia: 

 Oddziela ciało od osoby, zawsze z człowieka czyni przedmiot. 
 Poprzez nie liczenie się ze wstydem, niszczy cnotę czystości 
 Znieważa godność człowieka. 

Powszechna nagość jest gorsza jest od pornografii, ponieważ: 
 Jest wszędzie (kobieta czuje presję do odkrywania ciała), mężczyzna jest otoczony 

prawie wyłącznie nagimi kobietami, reklamami, produktami z nagimi kobietami (na-
wet na opakowaniach zabawek, nagość jest zachętą). 

 z pornografii korzysta się sporadycznie, w ukryciu, a powszechna nagość jest 
wszędzie i cały czas, 

 pornografia jest często karana, piętnowana, a na powszechną nagość panuje cał-
kowite przyzwolenie,  

 przed pornografią się przestrzega, a całkowicie milczy się na temat rujnujących 
skutków powszechnej nagości, 

 pornografia najczęściej jest grą aktorów (sceny są kręcone przez obce, nieznane 
kobiety, które najczęściej udają i przebywają gdzieś daleko), a powszechna nagość 
jest realnością („aktorką” jest koleżanka przebywająca obok, której wdzięki są ku-
szące, realne, dosłownie w zasięgu wzroku i na wyciągnięcie „ręki”), 

 panuje w dużej części negatywne nastawienia społeczne do pornografii 
(w tworzeniu, której udział biorą nieliczni) a zupełnie beztrosko traktuje się po-
wszechną nagość, która tworzą (nagość każdej kobiety) i której skutki doświadczają 
praktycznie wszyscy. 

58 Tak samo żony niech będą poddane swoim mężom, aby nawet wtedy, gdy niektórzy z nich nie słuchają 
nauki, przez samo postępowanie żon zostali [dla wiary] pozyskani bez nauki, gdy będą się przypatrywali 
waszemu, pełnemu bojaźni, świętemu postępowaniu. Ich ozdobą niech będzie nie to, co zewnętrzne: 
uczesanie włosów i złote pierścienie ani strojenie się w suknie, ale wnętrze serca człowieka o nienaru-



18 
 

                                                                                                                                                 
szalnym spokoju i łagodności ducha, który jest tak cenny wobec Boga. Tak samo, bowiem i dawniej 
święte niewiasty, które miały nadzieję w Bogu, same siebie ozdabiały, a były poddane swoim mę-
żom (1P 3,1-5). 

 

Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno: chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Z owocu jej rąk jej dajcie, 
niech w bramie chwalą jej czyny (Prz 31,30n). 

 
59 Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać mężowi (1Kor 7,34). 
 
60 Maryja, objawiająca się Medjugorie, zapytana, dlaczego jest taka piękna, odpowiedziała:  

Drogie dzieci, jestem piękna, ponieważ kocham. Wy też kochajcie, wtedy wy też będziecie piękni. [...] Ma-
ryja jest taka piękna, ponieważ zawsze mówi Bogu „tak”.   Rozważania, www.obory.com.pl, (dostęp z dnia 
10.05.2017). 

61 Zob. przypis 71. 
 
62 Zob. przypis 70. 
 
63 Niech rodzice trzymają swoje córki z dala od publicznych gier sportowych i konkursów; ale jeśli zmuszone 

są one wziąć udział w takim pokazie, niech rodzice dopilnują, by były w pełni i skromnie ubrane. Niech 
nigdy nie pozwalają swoim córkom nakładać nieprzyzwoitych strojów”. [...] Pewne sporty są ze swej natu-
ry obiektywnie nie dla kobiet. Fizyczna sprawność demonstrowana przez współczesne „wyzwolone” ko-
biety jest absolutnie niekobieca, tak ze względu na same czynności, jak i na ich publiczny pokaz.  
W. Zalewski, Maryjny wzorzec skromności, „Rodzina katolicka” 2014, nr 2, s. 8 

 
64 Młodzież idąca do szkoły. 

 

 

 
Oto współczesne dziewczyny w „mundurku” szkolnym, w drodze do szkoły: 
wiosną (+20 stopni) i zimą (- 6 stopni) 

 
 

65 Bałwanów, w postaci: odkrytych, opalonych nóg, dekoltu, makijażu, tatuażu, pomalowa-
nych paznokci, biżuterii „przynoszącej szczęście”..., w których upatruje nadzieję. Czy 
będzie w stanie, bez dodatkowych, niepotrzebnych pokus, myśleć o czymś więcej niż 
tylko o tym: jakie wrażenie wywarła na pozostałych uczestnikach liturgii (procesji, nabo-
żeństwa)? 
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66 Oto współczesna

 

chrześcijanka. 

 

 

 

 

 
 
Mistrzu, tylko nie mów mi, że takie widoki są Ci obce, albo że przecież te panie nic nie po-
kazują. Nikt przyzwoity się na takie słowa nie nabierze. A już na pewno nikt w Niebie, a to 
Pan Bóg wyznacza standardy przyzwoitości i one są niezmienne!  
Skoro widok gołych lub „pomalowanych” (rajstopy, getry, przylegające spodnie) nóg, bio-
der, pośladków – w każdym szczególe, nie jest nagością i bezwstydem, to co – według 
Ciebie - nią jest? 
Te zdjęcia, to nie jest żaden fotomontaż, a te panie, nie są przypadkowymi turystkami. 
Współczesny chrześcijanin zupełnie nie wie jak się należy zachować w kościele i co to jest 
elementarna przyzwoitość, nie mówiąc już o czystości, skromności, wstydliwości... 
Współczesna kobieta jest dumna z tego, czego powinna się w najwyższym stopniu wsty-
dzić, co ją degraduje i naraża na utratę szczęścia doczesnego i wiecznego. 
 

Czy na prawdę uważasz, że współczesna chrześcijanka idzie do kościoła oddać Bogu 
chwałę i robi wszystko, aby właśnie Boga uwielbić, bogu się przypodobać? 
Czy jesteś pewien, że współczesna dziewczyna, kobieta jest świadoma własnej nędzy du-
chowej i zgorszenia, które powoduje? 
Czy „ubranie”, które nic nie zakrywa, a wręcz eksponuje to, co powinno być zakryte, roz-
budzając popęd u mężczyzny, a zazdrość lub niesmak u kobiety, jest najlepszą wizytówką 
niewinnej dziewczyny, a do tego jeszcze zachęca do modlitwy? 
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Żaden mężczyzna, na taki widok w kościele, nie pomyśli o pięknie kobiety, a tym bar-
dziej nie będzie wychwalał Boga za cud stworzenia. Żadna kobieta, otoczona takimi wi-
dokami nie poczuje się osobą, nie wzbudzi w sobie ducha skromności i pokory. 
Żaden mężczyzna, na widok nagiej kobiety nie zapragnie z nią iść na spacer, do teatru, 
do kawiarni czy do biblioteki... A taką właśnie reakcję dziewczyny oczekują od chłop-
ców. Żaden mężczyzna, widząc ociekającą seksem dziewczynę, kobietę, nie spojrzy na 
jej czoło i nie odczyta napisu proszę mnie szanować, ja nie jestem prostytutką; albo – 
jestem przyzwoitą, niewinną dziewczyną, a te widoczne stringi, getry i mini to tylko taki 
żarcik... 

 

Czy zdajesz sobie sprawę z tego: o czym myśli dziewczyna zasypana talizmanami?...  
Jej dusza jest otoczona pancerzem bałwochwalstwa, przez które żaden promyk łaski 
nigdy się nie przebije! 

67 Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje (Mt 6,21). 
68 Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole 

szyderców, lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą. (Ps 1,1) 
 
69 Zob. przypis: 44 i 100. 
70 Bierzmowanie młodzieży katolickiej.
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To nie jest reportaż z targów mody dla kurtyzan... Chociaż 100% dziewcząt właśnie ta-
kie wrażenie tu sprawia... To jest fotorelacja z najdonioślejszych chwil życia młodych 
„chrześcijanek”. One właśnie „potwierdzają” przyjęcie sakramentu „dojrzałości chrześci-
jańskiej”. 
Złożone ręce, albo wielki krzyż na piersi i strój nadający się do pracy „pod latarnią”, oto 
znak rozpoznawczy współczesnej „dojrzałej chrześcijanki”. 
Takie obrazy „dojrzałego chrześcijaństwa” otrzymamy po wpisaniu w internecie: bierz-
mowanie. 
 
Jednak dziewcząt ubranych jak Matka Najświętsza, potwierdzających przynależ-
ność do Jezusa – na próżno będziemy tu szukać. Takich tu nie ma! 
 
Na zdjęciach widać, że każda „chrześcijanka” ukazuje „dłuuugie” nogi, to ma być jej 
znak rozpoznawczy, z tego na pewno jest dumna! W czasopismach i filmach, na których 
się wzorują, tylko tak „ubrane”, „niewiasty” występują. 
Wstydliwość i skromność jest dla niej czymś zupełnie obcym, ponieważ nawet nigdy o 
tym nie słyszała. Nie słyszała też, że taki strój jest bolesnym policzkiem dla Pana Jezu-
sa, który nie takiego „stroju weselnego” oczekuje od swoich przyjaciół.  
Czy jesteś przekonany, że przedstawione na zdjęciach dziewczyny są dumne i 
uśmiechnięte właśnie z powodu przyjęcia Ducha Świętego? 
Czy jesteś pewien, że bliższy jest im Duch Święty czy duch świata? 
Czy ich „ubranie” wskazuje na chrześcijańską skromność, wstydliwość i czystość? 
Jeżeli, Mistrzu, taki widok Ciebie nie przeraża, a może nawet jesteś dumny z tak dorod-
nej chrześcijańskiej młodzieży, to znaczy, że czujesz to samo, co sam Szatan!  
Bo w Niebie wszyscy płaczą, widząc to, co się teraz dzieje, przy milczącej zgodzie du-
chownych! 
Pan Jezus nie wstydził się cudzołożnic, on je kochał, ale piętnował ich postępowanie. 
Zawsze mówił do grzesznika: idź i nie grzesz więcej! Mówił również tak do kobiet, które 
grzeszyły w skrytości, za „zamkniętymi drzwiami”.  

Obecni duchowni nie tylko nie upominają grzeszących bezwstydem młodych chrześcijan, 
ale ich grzeszności nie dostrzegają, a nawet stają do zdjęcia, uwieczniając to, czego 
wszyscy powinni się wstydzić, ponieważ jest to niepodważalny dowód ich największego 
zaniedbania. 
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71 Oto przykład pełnoletnich chrześcijanek, wychowanych w tzw. Szkole Katolickiej!!!

 
 
72 Zob. przypis 53. 
 
73 Czy będzie dobrą chrześcijanką i Polką? Przecież ona w 100% pewnością udowadnia, 

że jest zapatrzona w świat i robi wszystko, aby to jej oddawano cześć, aby uważano ją 
za atrakcyjną, aby wszystkim było miło na jej widok. 
Wystarczy jedno spojrzenie, aby upewnić się gdzie jest jej serce (zob. przypis 67), w kim 
ona upatruje nadzieję, i do kogo chce się upodobnić. Wystarczy tylko jedno spojrzenie, 
aby upewnić się, że Matka Pana i Jej „styl” (w tym wstydliwość, skromność) – tej dziew-
czynie, kobiecie jest zupełnie obcy. 
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74 „Wstydliwość” w kościele.

 

 

 

 

 
 

Czy taki widok na Mszy Świętej ułatwia mężczyźnie oddawanie czci Bogu? 
 

Czy bronisz mężczyzn przed treściami, które z chrześcijaństwem, a nawet z człowie-
czeństwem (bo publiczna nagość nie jest ludzka, nie jest rozumna) nic wspólnego nie 
mają, które degradują jego życie duchowe? 
 

Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że wielu mężczyzn nie przychodzi do kościoła właśnie 
z powodu gorszącego i kuszącego wyglądu niewiast, a jeżeli już nawet przychodzą, to z 
uwagi na zaistniałe „okoliczności” nie są w stanie w liturgii czynnie uczestniczyć? 
Czy świątynia jest miejscem kultu, gdzie Bogu oddaje się chwałę, czy może stanowi ja-
skinię zbójców, „wybieg” dla bezwstydnych pogańskich modelek, które ukazują swoje 
ciało, aby je „podziwiano”? 
Co zrobiłby Pan Jezus w takiej sytuacji? (Por. Łk 19,46). 
Zob. przypis 16. 

 
75 Czy kobieta, dziewczyna, która swoim wyglądem zachęca, wręcz zmusza do jej pożą-

dania (działając na podświadomość, stymulując seksualnie), nie łamie właśnie szóstego 
i dziewiątego przykazania, gdy wygląda, zachowuje się seksownie, gdy pragnie pożą-
dania przez obcych sobie mężczyzn, co dzisiaj jest już „normą”. Dzisiaj każda dziew-
czyna uważa, że ma prawo wyglądać prowokująco, kusząco. Tak uczy ją świat, a słudzy 
Boga milczą! 

76 „I powiada tenże św. Tomasz o sobie, że dlatego odwracał oczy od niewiast, bo gdy czynimy, co sami 
możemy, Bóg nas strzeże, ale gdy się sami narażamy na niebezpieczeństwo, Bóg nas w nim opuszcza; 
kto kocha niebezpieczeństwo, w nim zginie.”    Łęczycki M., Pobudki do unikania grzechu śmiertelnego i 
kilka innych rozważań pobożnych, Wyd. Armoryka, Sandomierz 2014 

 

Ta, wydawałoby by się, naturalna, oczywista zasada – unikania pokus, wydaje się zu-
pełnie obca współczesnym duchownym. Często powtarzają, iż należy się ćwiczyć w nie 
uleganiu pokusie... 
Jedno drugiemu nie przeczy, co nie znaczy, iż mamy tolerować powszechny bezwstyd, 
który stanowi niepokonalne pokusy, łamiące czystość. 
Jeżeli celowe wystawianie na pokusę byłoby skutecznym sposobem do walki ze słabo-
ściami, to należałoby zlikwidować np. wszystkie grupy AA i zachęcać pragnących ze-
rwać z nałogiem alkoholowym, aby – zamiast unikać wszystkiego, co z alkoholem im się 
kojarzy - otoczyli się trunkami i w ten sposób ćwiczyli silną wolę... 
Podobnie należałoby pouczać, uzależnionych od narkotyków, nikotyny, seriali, zaku-
pów... Również w medycynie, technice można by zastosować tę zasadę: zamiast unikać 
zagrożenia np. pożarem, poprzez produkowanie samolotu, samochodu z materiałów 
odpornych na ogień, należałoby montować droższe, cięższe i bardziej skomplikowane 
urządzenia, które w porę będą uruchamiać system gaśniczy...  
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Zamiast montować foteliki i zapinać pasy, należałoby zwiększyć ilość karetek i oddzia-
łów reanimacyjnych, aby skuteczniej ratować życie, z powodu poważniejszych obra-
żeń... Czy to ma sens?   

 
77 Chłopiec, bowiem nie wytrzymuje izolowania się od rówieśników i nie potrafi też samotnie borykać się z 

siłą budzącego się w nim popędu – najtrudniejszym problemem młodzieńczego życia. S. Olejnik, Dar We-
zwanie Odpowiedź, dz. cyt., T. VII, s. 26. 

78 Już nie spotyka się kobiet, które rozumiałyby kobiecość, jako: 
 przekazywanie życia, czyli troska o życie, o człowieka, 
 przekazywanie miłości czyli bycie darem dla drugiego. 
Większość kobiet uważa, że kobiecość, to atrakcyjność, seksowność, a przecież spro-
wadzanie człowieka do tego, co zewnętrzne, co tylko kusi – jest przekleństwem, udręką, 
a nie darem, bo nie jest pomnażaniem talentów, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie jest 
odpowiedzią na Boże wezwanie, nie jest naśladowaniem Maryjnego „fiat” (por. Łk 1,38). 

 

Już nie spotyka się mężczyzn, którzy rozumieliby, że prawdziwa męskość polega na 
ochronie „matki i jej dziecka” (por. Mt 2,13). Prawdziwym mężczyzną jest ten, który m.in. 
chroni żonę, córkę przed jej pragnieniem pokazywania wszystkim tego, co stanowi wy-
łączny dar dla ukochanego. Prawdziwy mężczyzna nie pozwala stoczyć się własnej 
ukochanej, własnej córce, synowi, wskazując drogę czystości do prawdziwej miłości 
(czyli daru). Prawdziwy mężczyzna odważnie wskazuje drogę do Boga, a nie używa dla 
przyjemności wszystkich kobiet, „tylko” podziwiając ich piękno... 

 
79 Zob. przypis 33. 
 
80 Unikaj też kąpieli w łaźni z mężczyznami; jest to niestosowne, a wiele jest pułapek złego. Chrześcijanka 

niech się nie kąpie we wspólnej łaźni; jeśli wstydliwie zasłania swą twarz przed spojrzeniami obcych 
mężczyzn, to jakże może pójść naga do łaźni z mężczyznami? Jeśli jest łaźnia dla kobiet, niechaj tam 
się kąpie ze wstydem, przyzwoitością i umiarem – Konstytucje Apostolskie, I: 9, 1. 

 

Deklaracja konferencji biskupów Austrii i Niemiec z 1925 r.: „Nigdy nie powinno się zezwalać na wspólne 
kąpiele obojga płci. Jeżeli szkoły urządzają kąpiele obowiązkowe, to dozór ma mieć osoba tej samej płci. 
Popisowe pływania dziewcząt i kobiet nie powinny się odbywać. Na kąpieliskach z plażą (rzeka, jezioro) 
trzeba nalegać na całkowite oddzielenie płci, oddzielne przebieralnie, do których zorganizowania należy 
skłonić miejscowe władze oraz przyzwoite ubiory kąpielowe i stały nadzór. Tego samego należy domagać 
się odnośnie licznie pojawiających się plenerowych obiektów kąpieli słonecznej, i to zarówno dla doro-
słych,. jak i dla dzieci.” M. Salwowski, Tradycyjnie katolicki „dress code” (zbiór wypowiedzi), 
http://salwowski.net, (dostęp 4.06.2017). 

 

Wszystkie bez wyjątku stroje kąpielowe noszone dziś przez kobiety i mężczyzn są nieprzyzwoite. Nie tylko 
nie okrywają już one dostatecznie ciał pływaków, ale wręcz eksponują je bezwstydnie na każdej plaży i w 
basenie publicznym. Jest to już raczej publiczne eksponowanie nagości, która jedynie udaje skrom-
ność. Każdy katolik, który chce uniknąć upału udając się na publiczną plażę, powinien oddalić się od tych, 
którzy praktykują ów pogański kult słońca. Oznacza to, że powinien pływać daleko od innych albo pływać 
w innym czasie niż pozostali. Nie może zaakceptować wszechobecnej mody na obnażanie się. Pływają-
ce grupy nie mogą nigdy składać się z osób obu płci. Jeśli tak jest, to stanowi to gwarantowane zagroże-
nie dla czystości. W każdym przypadku mężczyźni powinni nosić spodenki sięgające do połowy uda i T-
shirt jakiegoś rodzaju. Panie powinny nosić kuloty i bluzkę z materiału, który nie staje się przezroczysty po 
zamoknięciu. Reguły te stosują się oczywiście również do sportów wodnych.  
W. Zalewski, Maryjny wzorzec.., dz. cyt. 

 
81 Skoro bikini było niegodnym człowieka strojem na co dzień nawet w raju (Rdz 3,21), w 

małżeństwie Adama i Ewy, to czyż nie należy podjąć walkę i uświadomić współczesnym 
chrześcijanom i wszystkim przyzwoitym ludziom, że każdy obecny strój plażowy, jak 
również każdy inny obcisły strój, nie może być używany poza sypialnią? 

 
82 Zob. przypis: 21 i 22. 
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83 

 

 

 

 

 

 

 
Intymność człowieka, w tym nagość kobiety, w XX i XXI nie stanowi żadnej tajemnicy. 
Kobieta została sprowadzona do poziomu atrakcji seksualnej. 
Na basenie, na sali gimnastycznej, na spacerze, a nawet w kościele – koniecznie musi 
pokazywać to, co powinno być zakryte. W przeciwnym razie nie ma prawa być szczę-
śliwa, atrakcyjna, kobieca... 
 

Czy pomożesz kobietom rozwijać prawdziwe człowieczeństwo, którego wartość wynika 
z bezwarunkowej miłości Boga? 
Czy pomożesz kobietom odkrywać prawdziwą kobiecość, która wzrasta proporcjonalnie 
do jej pokory? 
Czy pomożesz dziewczętom i kobietom dążyć do prawdziwego szczęścia, które zaw-
sze, i tylko – jest owocem miłości, czyli daru z siebie (zob. przypis 33), a nie używania sie-
bie czy drugiego? 

 
84 Kiedy zaś eksponuje ona te wartości ciała, które drażnią pociąg seksualny mężczyzny, to sama mówi: 

jestem przedmiotem do wzięcia. I sama siebie robi niewolnicą.   F. Blachnicki, Miłość, seks, eros, agape, 
Wyd. Światło-Życie, Kraków 2011, s. 14. 

85 Nie ma znaczenia czy po ulicy chodzą mężczyźni trzymający w ręku długie czy krótkie 
noże. Zawsze odkryty nóż powinien budzić obawę o swoje bezpieczeństwo, lęk. Wma-
wianie kobietom, że mają przejść do porządku dziennego i nie reagować na mijającego 
go mężczyznę z nożem, jest wbrew naturze i świadczy o braku prawdziwej troski o ko-
bietę, o publiczne bezpieczeństwo oraz jest przejawem skrajnej nie odpowiedzialności. 
Również nie ma znaczenia czy każdy mężczyzna będzie niósł jeden kwiat czy cały bu-
kiet kwiatów. Taka postawa mężczyzn zawsze będzie wywoływać pozytywne uczucia, 
znacznie bardziej przyjazne niż widok mężczyzn z nożami. 
Podobnie jest z nagością: nie ma większego znaczenia czy kobieta ma spódniczkę do 
połowy uda, czy taką, która jedynie zakrywa pośladki. W obu sytuacjach jej przekaz jest 
jednoznaczny – wzbudza pożądanie, wskazuje, że jest towarem, a nie osobą, urucha-
mia – najpierw w sobie, później w mężczyźnie te procesy, które powinny służyć budo-
waniu miłości tylko w małżeństwie i służyć przekazywaniu życia. 
Wmawianie mężczyznom, że mają dostrzegać piękno, gdy czują się molestowani sek-
sualnie, widząc bezwstyd, czując zgorszenie, jest tak samo „mądre”, jak uczenie kobiet 
szacunku i zaufania do mężczyzn na widok facetów z nożami. 

 
86 Nieraz wydaje się być przesadą zdanie, że kobieta ma wybitne poczucie piękna. Gdyby je miała w takim 

stopniu, nie poddawałaby się na pewno dyktaturze mody, która czyni z niej niekiedy monstrum. Moda nie 
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zawsze wiąże się z estetyką. Gdy po ulicach miasta chodzą "typy" ubrane tak, jak gdyby wyszły z balu 
maskowego, to zamiast zainteresowania doznajemy uczucia niesmaku.   S. Wyszyński, Chrześcijańskie a 
pogańskie koncepcje kobiety, Wyd. KUL, Lublin 1957, s. 402. 

 
87 Organizm mężczyzny, wyczulony na podniety wzrokowe (podobnie jak kobiety na do-

tyk), będąc stymulowany seksualnie, wzmaga wydzielanie testosteronu, odpowiedzial-
nego za działanie, walkę, jednocześnie ograniczając zdolności empatyczne, wrażliwość, 
miłość. (Por. M. Dziewiecki, O trudnej sztuce wychowania chłopców, Wyd. ESPE, Kra-
ków 2011, s. 198). 

 
88 Obcisłe ubranie nie spełnia funkcji ochronnej, a wręcz – poprzez efekt makijażu – za-

krywając wszelkie niedoskonałości, wygładzając, dodając tu, gdzie jest zbyt mało, a uj-
mując, przesuwając tam, gdzie jest zbyt dużo (getry, bielizna modelująca), ubranie to 
uwydatnia walory seksualne, ukazując fizyczność kobiety znacznie bardziej atrakcyjniej 
dla każdego na nią patrzącego w publicznym miejscu, niż postrzega ją własny mąż, po 
zdjęciu tych wszystkich protez, w małżeńskiej sypialni. 
Siła oddziaływania, stymulowania, ale i wręcz molestowania seksualnego zdecydowanej 
większości współczesnych kobiet – jest większa, niż gdyby były całkowicie pozbawione 
ubrania! Dzieje się tak nawet w świątyniach katolickich! 
Dramatem jest także to, że większość kobiet nie jest zupełnie świadoma wartości swo-
jego ciała, jego znaczenia i sygnałów jakie nagością wysyła każdemu na nią patrzące-
mu. 

 
89 Kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny ani mężczyzna ubioru kobiety, gdyż każdy, kto tak postępuje, 

obrzydły jest dla Pana, Boga swego (Pwt 22,5). 
90 Czyż nie cieplej będzie każdej kobiecie, gdy pozostanie w spódnicy (o ile ją jeszcze 

używa), a dodatkowo założy grube rajtuzy, jak to czyniły kobiety przez setki, tysiące lat? 
Cóż to za pokrętna logika... Kobiety będąc w obcisłych spodniach lub w samych rajtu-
zach nie narzekają, że im jest zimno. Gdy jednak na rajtuzy założą spódnicę, wówczas 
przemarzają... 

 
91 Obecnie, z powodu nieustannego korzystania przez kobiety ze spodni, nastąpiło zamie-

szanie w jednoznacznym identyfikowaniu płci, a więc i reaktywność mężczyzn została 
„rozszerzona” na osoby w spodniach, skutkiem czego, mimowolna reakcja: zaintereso-
wania, pobudzenia, pożądania, może w większym stopniu występować u mężczyzn, 
również na widok mężczyzn, ponieważ spodnie coraz częściej kojarzą im się z atrak-
cyjnością osób wcześniej widzianych właśnie w spodniach. 

 
92 Zob. przypis 36, 37. 
 
93 Krótka spódnica jest nieskromna i atakuje zmysły, ale spodnie są wyrazem pewnej ideologii i atakują 

umysł. Tymi słowami bp Richard Williamson cytuje biskupa de Castro Mayera, Plaga kobiecych spodni, 
dz. cyt. 
Rzeczywiście, kobiece spodnie, noszone dzisiaj czy to długie czy krótkie, skromne lub nie, obcisłe czy 
luźne, zwykłe czy tzw. spódnicospodnie, są zamachem na istotę kobiecości, odbiciem radykalnego buntu 
przeciwko porządkowi ustanowionemu przez Boga. Może w najmniejszym stopniu dotyczy to spódnico-
spodni, spodni najbardziej przypominających spódnicę (i czasem z nią mylonych). Ponieważ jednak spód-
nicospodnie odpowiadają regule podziału kobiecego ubioru poniżej pasa na dwie części, dlatego są tylko 
próbą zamaskowania poważnego nadużycia. Richard Williamson, Plaga kobiecych spodni, dz. cyt. 
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94 Potargana i przylegająca

 

odzież „atrybutem” człowieczeństwa... 

 

 
Jeszcze niedawno, lepszej jakości odzież lądowała na śmietniku. Współczesna chrze-
ścijanka wiele by dała, aby tak wyglądać... 

 
95 Podobnie starsze kobiety winny być w zewnętrznym ułożeniu jak najskromniejsze, winny unikać plotek i 

oszczerstw, nie upijać się winem, a uczyć innych dobrego. Niech pouczają młode kobiety, jak mają ko-
chać mężów, dzieci, jak mają być rozumne, czyste, gospodarne, dobre, poddane swym mężom - aby nie 
bluźniono słowu Bożemu. Tt 2,3-5. 

 
96 Kogo widzisz?
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Każde zdjęcie przedstawia mężczyznę i kobietę. Powinno to być oczywiste z daleka, 
jednak – poza środkowym zdjęciem – nie jest. Obecnie, w przestrzeni publicznej, różni-
ca między kobietą, a mężczyzną jest trudno dostrzegalna, coraz częściej tej różnicy już 
nie ma! 
Dramatem współczesnych czasów jest fakt, iż kobietę rozpoznaje się nie po ubraniu, ale 
po wyglądzie nóg, bioder, pośladków, biustu. Publiczny widok kształtu ciała, to publiczna 
nagość. Celem nagości nie powinna być identyfikacja płciowa, ponieważ to jest zadanie 
ubrania, fryzury (ewent. nakrycia głowy). Ukazane ciało wprowadza ogromny nieporzą-
dek w sferze publicznej, degraduje kobietę,  sprowadzając ją do poziomu atrakcyjnego 
towaru. Nagość ma uruchamiać  procesy zastrzeżone „do sypialni”, mające wyjątkową 
wartość dla małżonków, ale mające też fundamentalne znaczenie dla trwania całej ludz-
kości. 

 
97 Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość! (Kpł 18,22,  por. 1 Kor 

6,10). 
98 Współczesna fryzura „kobieca”.

 

 

 
Obecnie w Kościele kobiety nie tylko już nie nakrywają głowy (por .1Kor 5nn), ale ich fryzu-
ra jednoznacznie wskazuje na to, iż są mężczyznami. 
Zdjęcie po prawej stronie ukazuje kobietę poza kościołem, wyglądem do złudzenia przy-
pominającą mężczyznę. 

 
99 Współczesny człowiek już nie przedstawia się jako istota myśląca, co różniło go od po-

zostałych stworzeń przebywających na ziemi. Obecny człowiek chce być postrzegany 
jako: 
 hybrydowy – ponieważ jest połączeniem osoby płci męskiej, żeńskiej i kurtyzany, 
 obiekt – ponieważ wskazuje na użyteczność, a nie na bycie osobą, na godność 

ludzką, 
 seksualny – ponieważ swoim ciałem, zachowaniem wskazuje na takie właśnie 

przesłanie – być dawcą, biorcą przyjemności seksualnej. 
 
100 Proboszczowie przede wszystkim i kaznodzieje przy każdej sposobności, według słów Apostoła (II do 

Tym 4, 2), niech przepowiadają, nalegają, proszą, karzą, by niewiasty nosiły ubiór, który by tchnął wsty-
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dliwością i był ozdobą i ochroną cnoty i niech upominają rodziców, by nie pozwalali córkom ubierać się 
nieskromnie. O strojach niewiast..., dz. cyt...   Zob. przypis 44.  

 

101 Kiedy mężczyźni nie wierzą w bogów, a kobiety noszą przezroczyste szaty, to jest początek końca. Sło-
wa wypowiedziane dwa tysiące lat temu przez poganina, Senekę, zob. Józef Maria Bocheński, Polski te-
stament, Ojczyzna, Europa Cywilizacja, Wyd. Antyk, Warszawa 1999. 

 
102 Zob. przypis: 44, 53 i 100. 
 
103 O ile obecnych „wyznawców” Jezusa można jeszcze nazywać chrześcijanami, skoro 

bardziej chcą się przypodobać światu niż Bogu. 
Chrześcijanin, to ten, który uznaje Jezusa Chrystusa za Boga i w pierwszym rzędzie 
Jemu chce się przypodobać! (zob. przypis 114). 

 
104 Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, 

Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a 
Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił [...] Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i bę-
dziesz oddawał pokłon obcym bogom, służąc im – oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie [...] 
Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławień-
stwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga 
swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego (Pwt 30,15-20). 

 
105 Duchowy karzeł, to przeciwieństwo duchowego mistrza (zob. przypis 109). 
106 Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, 

a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do 
życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. (Mt 7,13m). 

 
107 Diagnoza stanu, w jakim znajduje się Kościół katolicki, postawiona przez prymasa Polski kard. Stefana 

Wyszyńskiego w trakcie homilii wygłoszonej 9 kwietnia 1974 r. w katedrze warszawskiej, nie ma charak-
teru analitycznego, lecz syntetyczny. Ks. prymas opisał Kościół posoborowy, „którego życie oddala się 
wyraźnie od Wydarzenia Kalwarii; który zmniejsza swoje wymagania i nie rozwiązuje już problemów 
zgodnie z wolą Boga, lecz zgodnie z naturalnymi możliwościami człowieka; w którym Credo staje się ela-
styczne, a moralność relatywistyczna; Kościół na papierze, a bez Tablic Dziesięciorga Przykazań; Ko-
ściół, który zamyka oczy na widok grzechu, a za wadę ma bycie tradycyjnym, zacofanym, nienowocze-
snym”.   R. Amerio, Iota Unum..., dz. cyt., str. 799. 

108 Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie! Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. (1J 
2,15). 

 
109 Wierni oczekują od kapłanów tylko jednego, aby byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Nie 

wymaga się od księdza, by był ekspertem w sprawach ekonomii, budownictwa czy polityki. Oczekuje się 
od niego, by był ekspertem w dziedzinie życia duchowego. Dlatego, gdy młody kapłan stawia swoje 
pierwsze kroki, potrzebuje u swego boku poważnego mistrza, który mu pomoże, by nie zagubił się po-
śród propozycji kultury chwili. Aby przeciwstawić się pokusom relatywizmu i permisywizmu nie jest wcale 
konieczne, aby kapłan był zorientowany we wszystkich aktualnych, zmiennych trendach; wierni oczeku-
ją od niego, że będzie raczej świadkiem odwiecznej mądrości, płynącej z objawionego Słowa.  
Pielgrzymka Benedykta XVI do Polski. 25-28.05.2006, Przemówienie podczas spotkania z duchowień-
stwem, Warszawa, Archikatedra św. Jana, 25.05.2006. www.opoka.org.pl, (dostęp 12.09.2016). 

 
110 Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawie-

nie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, [w razie potrzeby] wykaż błąd, 
poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdro-
wej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań - ponieważ ich uszy świerzbią - będą sobie 
mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. 
Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie! (2Tm 
4,1-5). 

111 Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty  ustanowił was biskupami, abyście 
kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią (Dz 20,28). 

 
112 Zob. przypis 33. 
 
113 Zob. przypis 58. 
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114 Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo 

przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; i będą nieprzyjaciółmi czło-
wieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha 
syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien.  
Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien.  
Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. (Mt 10,34-39). 

115 Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę, że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za 
lud, niż miałby zginąć cały naród (J12,49n). 

 
116 Zob. Mt 14,27. 
 
117 Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. 

(Mt 10,27). 

Jeśli do występnego powiem: Występny musi umrzeć - a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z 
jego drogi - to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę 
ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępu-
je od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś swoją duszę. (Ez 33,7-9). 

 
118 Gdy nie ma pasterza, owce są czujne, bo liczą tylko na siebie. Gdy pasterz jest wśród nich, ufają że je 

przed wilkiem w porę ostrzeże, ochroni.   
119 Mk 9,42. 
 

120 Lb 6,24n. 
 
121 Jeżeli Mistrzu czujesz potrzebę, obowiązek napisać do mnie, niezależnie od przyczyny, 

bądź pewny, że zawsze Twój list będzie mile widziany. 


