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Co wynika z badania „Jak czytamy Pismo Święte?”? 

Do czytania prywatnego Biblii (poza praktykami w kościele) przy-

najmniej raz w roku przyznaje się 19,2 proc. Polaków, a do czyta-

nia codziennego tylko 3,8 proc. Polaków. Przynajmniej raz w ty-

godniu korzysta z Pisma Świętego niewiele ponad 7 proc. To 

znacznie mniej niż w USA, gdzie do czytania minimum raz na ty-

dzień przyznaje się, według Barna Research, 35 proc. osób, ale 

lepiej niż w Niemczech, gdzie „częste” czytanie deklaruje ok.  

4 proc. populacji. 

 

 

 

Jak często sięgamy po Biblię?  
 

W jaki sposób ją czytamy?  
 

Instytut badawczy IMAS International, we współpracy z wrocław-
skimi inicjatywami Pismo Święte PL i Lectio Divina-On Jest,  

zapytał o to Polaków przed Niedzielą Biblijną. 



 − W badaniu przyglądaliśmy się szczególnie osobom czytającym 

Biblię przynajmniej kilka razy w miesiącu – mówi Jerzy Prokopiuk 

– 70 proc. z takich osób, zapytanych o fragment przeczytany 

ostatnio, wskazuje na Ewangelie. Ze Starego Testamentu najpo-

pularniejsze są Psalmy. Jako ostatnio czytany fragment wskazało 

je 30 proc. Polaków. 

− Mimo słabszej znajomości pewnych pojęć związanych z czyta-

niem Pisma Świętego, co być może oznacza słabszy poziom bi-

blijnej wiedzy, Polacy dość jednoznacznie patrzą na Biblię  

w kategorii wiary, zgadzając się w prawie 89 proc. za stwierdze-

niem, że jest ona żywym Słowem Bożym, przez które Bóg mówi 

do człowieka. 

- Co ciekawe, mimo obiegowej opinii o tym, że Polacy przedkła-

dają spontaniczność ponad planowanie, przynajmniej 50 proc. 

czytających minimum kilka razy w miesiącu, ma ustalony plan 

czytania Biblii, z tego 18 proc. kieruje się czytaniami liturgicznymi 

Kościoła katolickiego. 

– Interesowało nas także korzystanie przez czytających z aplikacji 

online do czytania i rozważania Pisma Świętego i byliśmy nieco 

zaskoczeni wynikami – mówi dalej Jerzy Prokopiuk. – Z szacun-

ków IMAS wynika, że odsetek Polaków korzystających z Pisma 

Świętego on-line przekracza już 50 proc. wśród czytających Biblię 

przynajmniej kilka razy w miesiącu. Dla porównania, według ba-

dań z 2017 roku, 43 proc. wszystkich Amerykanów czytających 

Biblię deklarowało korzystanie z aplikacji do czytania Biblii na 

swoim smartfonie. To procentowanie odnosi się do nieco różnych 

grup, dlatego nie oznacza to, że jesteśmy pod tym względem lep-

si od Amerykanów, ale dotrzymujemy im kroku. 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

 
◊ Zapraszam na Nieszpory o godz. 1630. 

◊ Dzisiejsza niedziela jest Niedzielą Biblijną, rozpoczynającą 

Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Zachęcam do lektury Pisma Świę-

tego. 

◊ W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca poświęcony Boże-

mu Miłosierdziu. 

◊ Za tydzień - Niedziela Dobrego Pasterza. Jest to Światowy 

Dzień Modlitw o Powołania.  

◊ W kancelarii Parafialnej przyjmowane są ofiary za wodę na 

cmentarzu, wywóz śmieci, miejsca w ławkach oraz opłaty za gro-

by po upływie 20 lat od pogrzebu.  

◊ W Gościu Niedzielnym:  

Męczennicy znad Sekwany 

• Aż 9 męczenników w ciągu 22 lat doczekała się Francja, kraj, 

który – według powszechnej opinii, już dawno dokonał radosnej  

i nieodwołalnej apostazji. Przypadek? 

Ponadto "Gościu": 

• Dzisiejsze Narodowe Czytanie Pisma Świętego koncentruje się 

na Liście do Rzymian. Co św. Paweł chciał nam przekazać ?  

◊ Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby 

naszej parafii.  

◊ Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary. 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 16 do 22 kwietnia 2018 r. 

Ogólnopolski Tydzień Biblijny 

16 IV 
Poniedziałek 

 

g. 1800 - Wspólna za żyjących 

17 IV 

Wtorek 
 

g. 1800 - Za + Irenę Gawrońską 

 

18 IV 

Środa 

 

g. 800 

 

 

Msza św. szkolna 

 - Za ++ Erwina i Annę Maciejczyk, Antoniego i Ja-

dwigę Cygan, ++ z rodziny, Jana Jasiulek, brata 

Henryka 

19 IV 

Czwartek 

 

g. 1730 

g. 1800 

 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za ++ Ryszarda i Martę Grzesiok  

20 IV 

Piątek 
 

g. 1800 - Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli 

21 IV 

Sobota 
Wsp. św. Anzelma 

bpa i dra 

g. 1800 - Za + Emilię Michalik w 4. rocznicę śmierci 

22 IV 
4. NIEDZIELA 

WIELKANOCNA  

Dobrego  
Pasterza 

 
Światowy 

Dzień Modlitw 
o Powołania 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za parafian 

- Za ++ rodziców Kazimierę i Jasmira Majda, Jani-

nę i Stanisława Bednarek 

Nieszpory 

- Za ++ rodziców Augustyna i Bertę Czech 


