
Większość osób startujących w Chojnicach z list PiS-u, to ludzie z bliskiego kręgu ks. Janusza Chyły – 

przedstawiciele Rady parafialnej, Rycerzy Kolumba, Akcji Katolickiej, Domowego Kościoła, fanki-

parafianki… Czy ks. Janusz Chyła pozostanie wierny roli współczesnego inkwizytora i usunie  

z przestrzeni Kościoła kandydatów PiS-u, aby nie byli powodem zgorszenia? 

 

 

Ksiądz Janusz Chyła ostrzega:  

chrześcijanie nie mogą głosować na PiS! 

 

 

Po raz kolejny znany w całej Polsce, angażujący się w życie społeczne i polityczne kapłan – Janusz 

Chyła, z którym znam się osobiście i kilkukrotnie współpracowałem w wielu wartościowych projektach, 

wypowiedział się na temat wyborów. Całość wypowiedzi tutaj: http://www.tysol.pl/a24701--Tylko-na-

Tysol-pl-ks-Janusz-Chyla-Ksiadz-przy-urnie-wyborczej,  W wypowiedzi próbował pokazać, że 

podobnie jak Pan Bóg: „Nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest mu ten co się go 

boi i postępuje sprawiedliwie” (Dz 10,35).  

Jako, że ks. Janusz powstrzymuje się (tylko w tekście) od stygmatyzacji którejkolwiek partii czy 

organizacji politycznych, pozostawia nam zagadkę, której rozwiązanie jest bardzo proste. Tym jednak, 

których z jakichś względów nie stać na pogłębioną refleksję podpowiadam, podpierając się tezami, 

postawionymi przez ks. Janusza i ogólnodostępnymi faktami. 

 

Pisze ksiądz Janusz:  

 

„Kościół ma prawo i obowiązek zabierać głos we wszystkich sprawach dotyczących nie tylko Boga, ale 

także człowieka. Należy do nich również życie społeczno-polityczne. Wobec obrzydzania od wielu lat 

słowa „polityka”, warto sięgnąć do greckiego źródła tego pojęcia. Polityka oznacza troskę o dobro 

wspólne”. 

 

Przytaczając definicję Polityki zaproponowaną przez Arystotelesa, (rozpowszechnioną później przez 

św. Jana Pawła II), ks. Janusz pokazuje, że nie obca jest mu nauka Filozofa, którego popularnie nazywa 

się „ojcem logiki”. Arystoteles jednak z pewnością nie podpisałby się pod nazbyt ogólnikową teorią 

nadchodzących wyborów wysnutą przez ks. Janusza, ale z całą mocą dążyłby do konkretów. Zapytałby 

zatem: 

1. Co to za wybory? 
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2. Kogo wybieramy? 

3. Jaką władzę przekazujemy w ręce ludzi, których wybierzemy? 

 

W tym duchu otrzymałby trzy proste odpowiedzi:  

1. Odbędą się wybory samorządowe.  

2. Wybieramy konkretnych ludzi. Dobrze nam znanych – kolegów, sąsiadów, działaczy, itp… 

Ludzi, do których mamy zaufanie, i którym można zaufać. Nie partie polityczne czy organizacje.  

3. Przekazujemy w ich ręce tylko plenipotencje do działania na gruncie lokalnym w zakresie prawa 

stanowionego przez rząd RP. 

 

Szeroki kontekst nakreślony przez duchownego, stawia pod znakiem zapytania cały sens jego wywodu. 

Podnoszone przez niego kwestie: prawa do życia i śmierci czy związków homoseksualnych do 

kompetencji samorządowców nie należą. Natomiast, odsuwane przez niego na dalszy plan kwestie 

budżetów, inwestycji czy podatków, już i owszem. Trafił zatem ks. Janusz kulą w płot. 

 

Pozostańmy jednak przy jego szerokim, ogólnokrajowym wywodzie i przeprowadźmy analizę tekstu  

w kontekście logicznych prawideł. W zasadzie bowiem wszystkie tezy są trafne, problem jednak, że 

szachuje tym ks. Janusz niemal całą scenę polityczną.  

 

„(…) jako człowiek wierzący staram się patrzeć na wszystko z punktu widzenia Ewangelii i nauczania 

Kościoła. Wiem zatem, że każda ludzka decyzja ma konsekwencje doczesne i wieczne. Człowiekiem 

wierzącym jest się zawsze i wszędzie, lub nigdy i nigdzie. A niestety, zdarza się, że ludzie, którzy 

deklarują swoją wiarę twierdzą, że jest ona tylko i wyłącznie sprawą prywatną. To pogląd radykalnie 

sprzeczny z Ewangelią.  

 

W punkt! Powyższej tezy nie trzeba dogłębnie rozwijać. Chrześcijanom wiadome jest, że za wszystko 

(za wyrządzone zło, ale i zaniedbane dobro) przyjdzie nam zdać sprawę Bogu na Sądzie Ostatecznym  

i poddać się miłosiernemu, acz sprawiedliwemu wyrokowi. 

 

Nie można brać udziału w liturgii, przystępować do sakramentów, a jednocześnie uważać, że są 

przestrzenie życia, które nie podlegają ocenie w świetle Dekalogu i Ewangelii”.  

 

W tym miejscu, niestety, nie mogę przyznać racji ks. Januszowi. Zabraniając udziału w liturgii  

i sakramentach popełnia on bowiem nie tylko nadużycie, ale przeczy swemu powołaniu. Katechizm 

Kościoła Katolickiego mówi wprost: „Nasz Pan Jezus Chrystus, lekarz naszych dusz i ciał, który 

odpuścił grzechy paralitykowi i przywrócił mu zdrowie ciała, chciał, by Kościół mocą Ducha Świętego 

kontynuował Jego dzieło uzdrawiania i zbawiania, które obejmuje także jego członki. Jest to celem 



dwóch sakramentów uzdrowienia: sakramentu pokuty i namaszczenia chorych” (1421). Wynika stąd 

jednoznacznie, że sakramenty nie są dla świętych, a dla grzeszników. Nie może zatem, ks. Janusz 

zabraniać grzesznikowi udziału w sakramentach. Podobnie udział w liturgii nie jest zarezerwowany 

tylko dla świętych. Jak bowiem powiedział nasz Pan Zbawiciel, Jezus Chrystus: „Przyjdźcie do Mnie 

wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” ( Mt 11,28). 

 

„W czasie wyborów należy kierować się sumieniem. Ale trzeba dopowiedzieć, że dobrze 

ukształtowanym. Sumienie nie jest bowiem najwyższą instancją moralną. Nie decyduje ono o tym, co 

jest dobre, a co złe, ale lepiej lub gorzej odczytuje normy. Ponad sumieniem, dla człowieka wierzącego 

jest Dekalog, a dla niewierzącego prawo naturalne”.  

 

W punkt! Dodam tylko, że mając problemy z rozeznaniem jakiejś sprawy, która będzie przecież miała 

konsekwencje również dla innych, warto zasięgnąć porady spowiednika, czy kierownika duchowego, 

który, z Bożą pomocą, wskaże właściwą drogę. 

  

„Jakimi kryteriami winniśmy się kierować podczas wyborów? Pierwszym pytaniem jakie kandydatom 

na różne urzędy stawiam, to pytanie o szacunek dla życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci”. 

 

W punkt! Szacunek dla każdego ludzkiego życia jest dobrem najwyższym i sprawdzianem zarówno 

naszego człowieczeństwa, jak i przynależności do Kościoła. Mówił też o tym św. Jan Paweł II  

w Kaliszu, w dniu 4 czerwca 1997r.: „Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu. Nie jest 

tylko prawem religijnym. Ale jest prawem człowieka”. 

 

„Ważny jest też stosunek do małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety”. 

 

W punkt! Wszak to rodziny (czyli komórki społeczne, które mogą RODZIĆ ) są przyszłością każdego 

poszczególnego narodu i całego świata. 

 

„Kolejne istotne kwestie, takie jak budżet, podatki, plany inwestycyjne są na dalszym planie”. 

 

Tu niestety znów nie mogę się zgodzić. Napisane jest bowiem, że: „Godzien jest robotnik swojej 

zapłaty” (1Tm 5,18). Jeśli zatem premier planuje, że obywatele jego kraju będą (pozwolą Państwo, że 

zacytuję premiera Morawieckiego z nagrania w restauracji „Sowa i Przyjaciele”): „zapie*dalać za miskę 

ryżu” podczas gdy należy im się zdecydowanie więcej – to zatrzymuje należną wypłatę. Jest to grzech 

w Tradycji i Katechizmie Kościoła Katolickiego (1867) uznany, jako „wołający o pomstę do nieba”.  

Tu pierwszy sygnał, że takich ludzi nie wolno nam popierać. (Patrz szerzej 



https://innyexpress.pl/morawiecki-jako-prezes-banku-ludzie-maja-zapiedalac-za-miske-ryzu/ dostęp  

z dnia 14.10.2018 r.) 

 

 „Hierarchia wartości – ze spraw ziemskich – w pierwszej kolejności musi uwzględniać dobro 

najwyższe, a nim jest ludzkie życie. Popieranie osób, których programy są sprzeczne z tą wartością, lub 

osób występujących pod sztandarami ugrupowań sprzeciwiających się nauczaniu Kościoła jest 

współudziałem w złu i poważną winą moralną”.  

 

W punkt! Życie ludzkie jest najwyższą wartością, popieranie aborcji, eutanazji czy kary śmierci jest 

niedopuszczalne. Jeśli zatem obywatelski projekt dotyczący zaostrzenia przepisów aborcyjnych został 

w 2016 roku odrzucony głosami 186 posłów PiS  – wśród nich i chojnickiego posła Aleksandra Mikołaja 

Mrówczyńskiego (za którego się wstydzę), to popieranie tego ugrupowania jest: „współdziałaniem 

w złu i poważną winą moralną”. (Patrz szerzej Sejm RP 8 kadencji Posiedzenie 27 głosowanie 12. porz. 

dzien. Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, 

ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy - Kodeks karny 

https://n-5-6.dcs.redcdn.pl/dcs/o2/tvn/web content/m/p1/f/84f0f20482cde7e5eacaf7364a643d 

33/a52226dc-d811-4059-9c1a-9c70a23e7ea1.pdf dostęp z dnia 14.10.2018r.) 

 

Życie ludzkie jest najwyższą wartością.  Jeżeli zatem PiS - owscy wojewodowie nie blokują uchwał 10 

Rad Miast dotyczących in vitro – „współdziałają w złu i ponoszą poważną winę moralną”. (patrz szerzej: 

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/twojemiasto/1754466,1,juz-10-miast-i-jedno-wojewodztwo-

refunduje-w-polsce-zabiegi-in-vitro.read dostęp z dnia 14.10.2018r.) 

 

Życie ludzkie jest najwyższą wartością. Jeżeli zatem PiS – owski rząd, który w jedną noc potrafi zmienić 

uchwały dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, przez trzy lata nie pochylił się nad zmianą wadliwej 

ustawy dopuszczającej metodę in vitro i nie zablokował procedury – „współdziała w złu i ponosi 

poważną winę moralną”. 

 

Życie ludzkie jest najwyższą wartością. Jeżeli zatem PiS – owski Minister Zdrowia zapewnia  

o możliwości wypracowania kompromisu w kwestii in vitro – „współdziała w złu i ponosi poważną winę 

moralną”. (Patrz szerzej: https://www.pch24.pl/minister-zdrowia-mysli-o-kompromisie-in-vitro--

deklaracja-wiary-chwilowo-nie-obowiazuje--,58578,i.html dostęp z dnia 14.10.2018r.) 

 

Mając na uwadze powyższe mówi tym samym ks. Janusz, że nie wolno chrześcijanom wspierać, 

popierać, głosować za kandydatami PiS-u, ponieważ „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co 

uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25,40)! 
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 „Troska o dobro wspólne to imperatyw moralny. Nikt, ani nic, nie może nas z niego zwolnić”. 

 

„Imperatyw moralny” to nic innego jak postępowanie według takiej maksymy, dzięki której możesz 

zarazem chcieć, żeby stała się powszechnym prawem. Jeśli zatem powszechnym prawem, a raczej 

zwyczajem ks. Janusza Chyły jest publiczne piętnowanie osób sprzeciwiających się zasadom Ewangelii 

i wykluczaniem ich z życia kościoła (vide – historia Burmistrza Chojnic, któremu odmawia się prawa 

czynnego udziału w nabożeństwie pokutnym, czy radnego Kazimierza Drewka, którego przymusza się 

do wydania oświadczenia o chwilowym braku poczytalności w trakcie głosowania nad chojnickim 

projektem in vitro), to czy taką samą miarę zastosuje wobec osób, które z list PiS-u  w najbliższych 

wyborach kandydują? (Patrz szerzej: https://weekendfm.pl/?n=70736&chojnice_-

czy_w_chojnicach_do_glosu_doszla_cywilizacja_smierci oraz https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/ 

Pomorskie-Burmistrz-Chojnic-popiera-in-vitro-i-nie-poniesie-krzyza  

 

Tu pojawia się problem, który może rozwikłać tylko ks. Janusz Chyła. Większość osób startujących w 

Chojnicach z list PiS-u, to ludzie z bliskiego kręgu ks. Chyły – przedstawiciele Rady Parafialnej, 

Rycerzy Kolumba, Akcji Katolickiej, Domowego Kościoła, fanki-parafianki… Część z nich znam 

osobiście – to patrząc po ludzku, dobrzy ludzie. Brak im jedynie refleksji nad tym, co się dzieje.  Ksiądz 

Janusz jest jednak nieugięty podpierając się słowami Ewangelii: „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; 

nie, nie” (Mt 5,37) i załączając obraźliwe treści atakuje prywatnie SMS-ami. Czy ks. Janusz pozostanie 

wierny roli współczesnego inkwizytora i usunie z przestrzeni Kościoła kandydatów PiS-u, aby nie byli 

powodem zgorszenia? Czy pozostanie konsekwentny? Czy raczej, kolejny raz, sięgnie szczytów 

hipokryzji i tym samym sam wykaże się „współudziałem w złu i poważną winą moralną”? Trzeba się 

za niego dużo modlić i oto Was proszę - sytuacja jest bowiem patowa. 

 

Przemysław Zientkowski 
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Tymczasem w krajobrazie Chojnic pojawiły się dowody, że nie wszyscy dali się zwieść.  

Baner przy ul. Tucholskiej arch. prywatne. 


