Biuletyn
Klubu
Inteligencji
Katolickiej
Organizacji PoŜytku Publicznego
Nr 7 (223)

w

Katowicach
ISSN 2081-6367
15 lipca 2010

Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileŜ bardziej Ojciec wasz, który
jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą. Wszystko więc, co byście chcieli, Ŝeby wam ludzie czynili, i wy
im czyńcie. Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy. Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i
przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. JakŜe ciasna jest
brama i wąska droga, która prowadzi do Ŝycia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. StrzeŜcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieŜnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? Tak kaŜde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe
drzewo wydaje złe owoce.
Mt 7,11-17

600. rocznica bitwy pod Grunwaldem
15 lipca 1410 roku
Ojciec Święty Benedykt XVI do Polaków
Audiencja ogólna - środa 7 VII 2010 r.
Drodzy pielgrzymi polscy! Wam obecnym tu dzisiaj
i waszym rodakom, bardzo dziękuję za to, Ŝe w ciągu
roku tak licznie przybywacie do Rzymu, do Grobów
świętych Apostołów i Sługi BoŜego Jana Pawła II.
Umocnieni wiarą świętych, pamiętajcie o chrześcijańskich korzeniach waszego Ŝycia. Serdecznie was
pozdrawiam, błogosławię i proszę o modlitwę w
dniach mojego pobytu w Castelgandolfo”.
Anioł Pański – niedziela 11 VII 2010 r.
Drodzy pielgrzymi polscy! Dzisiaj w liturgii
wspominamy świętego Benedykta, jednego z patronów Europy. Jego dewiza: ora et labora jest
trafną odpowiedzią na pytanie, które słyszymy
podczas dzisiejszej Mszy świętej: «Nauczycielu,
co mam czynić, aby osiągnąć Ŝycie wieczne?» (Łk
10, 25). Niech nasza praca i modlitwa prowadzą
nas ku radosnemu spotkaniu z Bogiem, który będzie naszą nagrodą w wieczności. Serdecznie was
pozdrawiam i Ŝyczę dobrego niedzielnego odpoczynku”.
http://www.radiovaticana.org/pol

Plakat na jednym z budynków w Gliwicach – 12 VII 2010

Ś† P
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk

Wiązanka złoŜona 15 IV 2010 r. na schodach Katedry Chrystusa Króla w Katowicach. Napis:
Prezydentów Polski Lecha Kaczyńskiego z MałŜonką, Ryszarda Kaczorowskiego Biskupa Tadeusza Płoskiego i
Wszystkie Ofiary z 10 kwietnia 2010 r. Klub Inteligencji
Katolickiej w Katowicach zapewnia o modlitwie i pamięci.

Nasza wiązanka jest u góry po prawej stronie.

Biskup polowy Wojska Polskiego
generał dywizji biskup Tadeusz Płoski
Był drugim biskupem polowym po 1989
r. (pierwszym był generał dywizji arcybiskup Sławoj Leszek Głódź) – od 2004 r.

16 X 2004 r. został mianowany przez Ojca
Świętego Jana Pawła II Biskupem Polowym
Wojska Polskiego. W 2007 roku uzyskał na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika stopień dr. hab. na
podstawie rozprawy habilitacyjnej „Duszpasterstwo w Wojsku Polskim. Studium
prawne z uwzględnieniem praw człowieka i
prawa humanitarnego” w zakresie dyscyplin
KBN „nauki prawne” i specjalności „prawo
kanoniczne i wyznaniowe”. 29 II 2008 r.
Senat
Uniwersytetu
WarmińskoMazurskiego powołał Biskupa Tadeusza
Płoskiego na stanowisko profesora tegoŜ
Uniwersytetu.
Kazania i homilie, przemówienia i diariusz duszpasterski Biskupa Polowego zamieszczane są na stronie internetowej Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego
(www.ordynariat.pl) w odnośniku „Nauczanie pasterskie" i „Wiadomości”.

Biskup Polowy Tadeusz Płoski urodził
się 9 marca 1956 roku w Lidzbarku Warmińskim jako syn Henryka i Kazimiery. W
1976 roku wstąpił do WyŜszego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie, gdzie odbył studia filozoficznoteologiczne. W latach 1983-1986 studiował
prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. W 1993 roku
uzyskał na Wydziale Prawa Kanonicznego
Akademii Teologii Katolickiej stopień naukowy doktora prawa kanonicznego. Od
1995 do 2001 roku był redaktorem naczelnym pisma Ordynariatu Polowego „Nasza
SłuŜba”. Nominowany na stopnie wojskowe
kolejno: 1992 rok – kapitan; 1995 rok – major; 1998 rok – podpułkownik; 2000 rok –
pułkownik; 2004 rok - generał brygady;
2006 rok – generał dywizji. Pośmiertnie (15
kwietnia 2010 r.) został awansowany na
stopień generała broni.

Bp Tadeusz Płoski zginął 10 kwietnia
2010 r. w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem w drodze na uroczystości zorganizowane w 70. rocznicę
zbrodni katyńskiej.
Opracowano na podstawie stron iternetowych:
http://www.ordynariat.wp.mil.pl/pl/17.html
oraz http://nauka-polska.pl
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wszelkie wojny obronne. Wojna taka powinna
prowadzić do pokoju, który "jest spokojem w
sprawiedliwości". Chrześcijanie mogli walczyć
w imieniu ziemskiego miasta, dla zapewnienia
imperium pokoju, musieli jednak walczyć w
słusznej sprawie, na co nalegał Augustyn, pozostając "skromni, bez złości czy poŜądania".
Podobna motywacja nakazuje umiar w prowadzeniu wojny: "Bądźcie przeto pacyfikatorami
waszych wojen, aby przez wasze zwycięstwo
ci, których pokonaliście, zrozumieli uŜyteczność pokoju". Wojna jest ponadto ostatecznością, gdyŜ to "niegodziwość przeciwnika zmusza mędrca do prowadzenia sprawiedliwych
wojen". (...)
Święty Tomasz z Akwinu w XII wieku poruszył zagadnienie wojny we fragmencie swego
dzieła dotyczącym grzechów przeciw miłości
bliźniego. Wyjaśniając słuszność wojny, pisał, Ŝe
wojny są dozwolone i usprawiedliwione, jeŜeli
chronią ubogich i całą zbiorowość przed niegodziwością wrogów. (...)
Zarówno w sprawiedliwej wojnie z KrzyŜakami
1409-1411, jak teŜ w samej bitwie pod Grunwaldem brali udział liczni polscy duchowni. NaleŜał
do nich przede wszystkim ksiądz Mikołaj Trąba,
wybitny mąŜ stanu, podkanclerz Królestwa Polskiego, który kilka lat później został arcybiskupem
gnieźnieńskim i Prymasem Polski. (...)
W bitwie grunwaldzkiej brał teŜ udział młody
Zbigniew Oleśnicki, wówczas sekretarz króla, a
później biskup krakowski i pierwszy w historii
Polak, który został kardynałem. To właśnie Oleśnicki w krytycznej chwili bitwy zamienił gęsie
pióro na kopię rycerską i uratował Ŝycie króla
Władysława Jagiełły. (...)
Grunwald to nie tylko wielka bitwa, to nie tylko dziejowe pole chwały. Grunwald to bardzo
waŜny fragment tego, co Ojciec Święty Jan Paweł II nazywał polską pamięcią i toŜsamością.
+ Tadeusz Płoski
Biskup Polowy Wojska Polskiego
Warszawa, 7 kwietnia 2010 r.
Szkic homilii, która miała być wygłoszona 15
lipca 2010 r. podczas Mszy Świętej polowej w
600. rocznicę wielkiego zwycięstwa Polski pod
Grunwaldem.
Nasz Dziennik, 2-3 VI 2010 r., str. 24-25.
Cały tekst jest teŜ na stronach:
http://www.naszdziennik.pl/
oraz http://poznajmy-prawde.blog.onet.pl/

Grunwald - sprawiedliwe zwycięstwo
Śp. biskup polowy Wojska Polskiego generał
broni Tadeusz Płoski
(fragmenty)
600. rocznica wiekopomnego zwycięstwa pod
Grunwaldem 15 lipca 1410 roku to wyjątkowa
okazja do refleksji nad dziejami w ogóle, a nad
chwałą oręŜa polskiego w szczególności. Bitwa
pod Grunwaldem była jedną z największych w
dziejach średniowiecznej Europy. Była zarazem
jedną z trzech najwaŜniejszych i decydujących
bitew w całej historii Polski - oprócz Odsieczy
Wiedeńskiej 1683 r. oraz Cudu nad Wisłą w
1920 roku.
Pod Grunwaldem rycerstwo polskie walczyło
w słusznej sprawie i w sprawiedliwej wojnie,
dokładnie tak samo jak kilkaset lat później Ŝołnierze polscy pod Wiedniem i nad Wisłą.
JuŜ w 1410 roku bezpośrednio po bitwie została ona określona jako Sąd BoŜy, sprawiedliwość dziejowa i "sprawiedliwe zwycięstwo".
Tak właśnie charakteryzował starcie polskoniemieckie ksiądz kanonik Jan Długosz, wielki
historyk, humanista i patriota, a pod koniec Ŝycia
biskup Lwowa. (...)
Bowiem hasło utrzymania pokoju za wszelką
cenę moŜe prowadzić do róŜnego rodzaju kapitulacji, takŜe do rezygnacji ze sprawiedliwości i z
obrony praw człowieka. Co więcej, moŜe prowadzić do rozzuchwalenia niesprawiedliwych
agresorów i dać im jeszcze szersze pole do niszczącego działania. W ten sposób rezygnacja z
przeciwstawienia się skutecznie aktom przemocy
moŜe prowadzić do jeszcze większej przemocy.
Autorem pierwszego podziału na wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe był rzymski mówca i
filozof Cyceron. Stwierdził on, iŜ wojny: obronna, będąca odwetem za napaść, oraz prowadzona
w celu odzyskania utraconych dóbr, są uzasadnione i dozwolone.
W Nowym Testamencie św. Jan Chrzciciel nie
potępia Ŝołnierzy, a nawet ich poucza: "Nad nikim
się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swym Ŝołdzie" (Łk 3, 14). Chrystus mówi o wojnach jako o czymś złym, co zapowiada zbliŜający się koniec czasów (Mt 24, 6). Jednak nie potępia słuŜby wojskowej. Według św. Jakuba Apostoła, wojny są złem wynikającym z nieopanowania ludzkich Ŝądz (Jk 4, 1). (...)
W swym dziele "O państwie BoŜym" św.
Augustyn dzieli wojny na sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Sprawiedliwymi są z pewnością
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Sz. Pan Prezes TVP
Roman Orzeł
ul. Woronicza 17
00-999 Warszawa
Stanisław Waluś
Gliwice, 18.06.2010
ul. Andromedy 2 m 9
44-117 Gliwice
Szanowny Panie Prezesie,
Dwie sprawy:
1) Bardzo dziękuję za emisję filmu „Solidarni
2010”, w którym mogliśmy usłyszeć, co ludzie
myślą i czują. To pozwala m wierzyć, Ŝe rzeczywiście 4 czerwca 1989 r. odzyskaliśmy wolność.
2) Z przykrością protestuję przeciwko przeniesieniu programu „Warto Rozmawiać” na późną
porę. Odbieram to jako dyskryminację, jako traktowania mnie za obywatela drugiej kategorii.
Ten bardzo wartościowy program powinien się
zaczynać około godz. 2100.
Łączę wyrazy szacunku,
dr hab. inŜ. Stanisław Waluś
prof. nadzwyczajny w Politechnice Śląskiej
wiceprezes Klubu Inteligencji
Katolickiej w Katowicach

Solidarni 2010
13 czerwca w Zabrzu w kinie Roma odbyło
się spotkanie z Janem Pospieszalskim i prelekcja
fragmentów filmu „Solidarni 2010”.

Zachęcam Czytelników „Dlatego” do zapoznania się z następującymi publikacjami:
„SOLIDARNI 2010” – czyli jakie jest prawdziwe oblicze Polski. Z Janem Pospieszalskim –
znanym dziennikarzem telewizyjnym, twórcą
programu „Warto rozmawiać”, współautorem
filmu dokumentalnego „Solidarni 2010” - rozmawia ks. Ireneusz Skubiś. - Niedziela, 16 V
2010, str. 28-30.
Z zachowania miałam róŜne stopnie z EWĄ
STANKIEWICZ, reŜyserką filmu „Solidarni
2010”, rozmawia Tomasz Zbigniew Zapert. –
Nasza Polska, 25 V 2010, s. 12.
Zaszczuć solidarnych. O szykanach, jakie spadły
na twórców filmu „Solidarni 2010” oraz odbiorze filmu, mówi Jan Pospieszalski. – Gość Niedzielny, 6 VI 2010, str. 38-39.
Paweł Milcarek: Dokąd pójdą Solidarni? - Niedziela, 6 VI 2010, str. 47.
Wojciech Dutkiewicz: Polowanie z nagonką, Tygodnik Solidarność, 11 VI 2010, str. 29-30.
Stanisław Waluś

TVP
TELEWIZJA POLSKA
Biuro Koordynacji Programowej
TTKE/759/2010
Do: Stanisław Waluś
ul. Andromedy 2 m 9
44-117 Gliwice
Od: Jacek Snopkiewicz
Dyrektor Biura Koordynacji Programowej TVP S.A.
Data: 2010/07/29
Dotyczy: oferty programowej Telewizji Polskiej S.A.
Szanowny Panie,
w odpowiedzi na Pański list adresowany do Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A., dziękuję
za wyraŜenie pozytywnej opinii o filmie dokumentalnym pt.: „Solidarni 2010”. Jednocześnie
uprzejmie wyjaśniam, Ŝe zmiana pory emisji cieszącego się Pańskim zainteresowaniem programu „Wato rozmawiać” wynikała z konieczności
wprowadzenia zmian w programie, gdyŜ w tym
czasie na antenie TVP S.A. nadawane były audycje wyborcze oraz transmisje meczów rozgrywanych w ramach Mistrzostw Świata w piłce
noŜnej. Program „Warto rozmawiać” nie jest
nadawany w czasie wakacji, jednak planowane
jest jego wznowienie w ramach jesiennej ra-

Popieram apel Stowarzyszenia Rodzin Katyń 2010
o powołanie międzynarodowej
komisji celem wyjaśnienia wszelkich okoliczności
tragedii prezydenckiego samolotu 10.04.2010 r.,
ogłoszony 11.07.2010 r. w Częstochowie
Lp.

Imię i nazwisko

PESEL

Adres

Podpis

Wypełniony druk prosimy przesłać na adres:
Andrzej Melak
ul. Przyczółkowa 104
02-968 Warszawa
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mówki programowej, która będzie obowiązywać
od dnia 6 września 2010 r.
Z powaŜaniem
Biuro Kordynacji Programowej
Dyrektor
Jacek Snopkiewicz

„Cywilizacja Ŝycia kontra cywilizacja śmierci.
Współczesne starcie kultur”
Część czwarta – zakończenie
Metody homo-propagandy dobrze ilustruje kolejne ”kłamstwo oświęcimskie” (w 60-tą rocznicę
wyzwolenia obozu przedłoŜono w Parlamencie
Europejskim projekt rezolucji, według której jego
ofiarami byli śydzi, Romowie, homoseksualiści
(niczym naród), Polacy i inne narodowości. W rzeczywistości zginęło tam 1,1-1,3 mln śydów, 70
tys. Polaków, 20 tys. Romów, 15 tys. jeńców sowieckich i 15 tys. przedstawicieli innych narodowości oraz … 51 homoseksualistów).
W opinii wielu lekarzy i psychologów róŜne deklaracje organizacji medycznych na temat homoseksualizmu wymuszane są pod naciskiem politycznego lobby i nie mają wartości naukowej.
Osoby, które są najbardziej prohomoseksualne, są zwykle głęboko antychrześcijańskie i w
ogóle antyreligijne, a homoideologia jest w duŜym stopniu wytworem umysłu ateistycznego i
konsumpcyjnego. Rozkwita najbardziej tam,
gdzie najbardziej słabnie chrześcijaństwo i w
ogóle religijność. Gdzie zasypiają rozum i wiara,
tam budzą się demony ideologii. Wiele wskazuje
na to, Ŝe zaczyna się nowe prześladowanie
chrześcijan. Istnieje napięcie w tej kwestii między Watykanem a Strasburgiem, które przypomina wcześniejsze napięcie między Watykanem
a Moskwą. Wobec narzucania nam homoideologii naleŜy powiedzieć jak kiedyś Non possumus!
Autentycznie chrześcijańską odpowiedzią na
problem homoseksualizmu są ośrodki pomocy
terapeutycznej (w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie jest ich 125), które pomagają się wyleczyć ze skłonności homoseksualnych (u nas jest
pierwszy taki ośrodek w Lublinie). Jest nią praca
Matki Teresy z Kalkuty oraz sióstr jej zgromadzenia z najbiedniejszymi z biednych, do których często naleŜą czynni homoseksualiści starzy, nieatrakcyjni, samotni schorowani na AIDS.
Wobec całej potęgi homo-lobby (finansów,
dominacji w mediach, wpływów w polityce) Kościół ma jedynie siłę prawdy, siłę łaski, miłości i
miłosierdzia, siłę BoŜej natury. Dlatego zawsze
w końcu wygrywa z kolejnymi ideologiami (absurd pochłania sam siebie). Jednak wierność
prawdzie rozumu i wiary domaga się od nas gotowości do jej bronienia i głoszenia choćby to
miało wiele kosztować.
Marek Smolik

Moim zdaniem
Warto pisać, a nawet więcej napiszę: trzeba
pisać – jest to naszym obywatelskim obowiązkiem i w wielu przypadkach powinnością wynikającą z faktu bycia chrześcijaninem, katolikiem,
Polakiem, rodzicem, nauczycielem...
29 czerwca 2010 posłałem polecony list do
Prezydent Miasta Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz korzystając z tekstu znalezionego w
Internecie, w którym protestowałem przeciw organizowaniu na terenie Warszaw w dniu 17 lipca
2010 r. przemarszu grup homoseksualnych. Do
tekstu dodałem cztery zdania: „Chciałem tu
przypomnieć, Ŝe gdy Pani konkurowała z Lechem Wałęsą w wyborach prezydenckich byłem
sekretarzem małego komitetu w Gliwicach –
właśnie Pani. W Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich byliśmy podzieleni – ja byłem w grupie
mającej większe zaufanie do Pani niŜ do Lecha
Wałęsy. Kolega był w Częstochowie na pielgrzymce Odnowy w Duchu Świętym – Pani teŜ
tam była. Proszę sprawdzić co na temat homoseksualizmu mówi Pismo Święte”.
Gorąco zachęcam Czytelników „Dlatego” do
pisania listów i aktywności w Internecie.
Redakcja portalu Fronda.pl na początku sierpnia 2010 r. zorganizowała zbiórkę podpisów pod
Apelem do Prezydent Miasta Warszawy o cofnięcie zgody na demonstrację przeciwników
obecności krzyŜa pod Pałacem Prezydenckim,
która odbyła się w nocy z poniedziałku na wtorek (9/10 VIII). List podpisali między innymi:
Tomasz P. Terlikowski - redaktor naczelny Portalu Fronda.pl, Prof. Jan śaryn – historyk, Marcin Wolski – pisarz, Wojciech Cejrowski - podróŜnik, dziennikarz, Bronisław Wildstein - pisarz, publicysta "Rzeczpospoitej", Marek Jurek lider Prawicy Rzeczpospolitej, Gabriela Szulik redaktor naczelna „Małego Gościa Niedzielnego”, Joanna Najfeld – publicystka, Barbara Sułek
Kowalska - sekretarz redakcji tygodnika "Idziemy", dr Antoni Winiarski - nauczyciel akademicki, Helena Smolik – emerytka, Marek Smolik
- nauczyciel akademicki.
Stanisław Waluś
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Pierwszy dzień tygodnia
Na pytanie, jaki jest pierwszy dzień tygodnia wiele
osób odpowie – poniedziałek. A przecieŜ w kaŜdą
niedzielę podczas Mszy św. słyszymy słowa o niedzieli – pierwszym dniu tygodnia. Tradycja niedzieli
jako pierwszego dnia tygodnia, zwanego teŜ Dniem
Pańskim, sięga czasów pierwszych chrześcijan. ZauwaŜono, Ŝe w pierwszym dniu stworzenia Bóg
uczynił światłość a Światłością jest Jezus Chrystus,
który zmartwychwstał właśnie w pierwszym dniu tygodnia. Dzień zaczynamy modlitwą – przecieŜ śpiewamy „Ledwie oczy przetrzeć zdołam, wnet do mego Pana wołam”. Rozpoczynanie tygodnia dniem
poświęconym Bogu ma więc swoje uzasadnienie.
Wkrótce pojawią się nowe kalendarze. Wiele
kalendarzy, równieŜ wydawanych przez wydawnictwa katolickie, na początku tygodnia umieszcza
poniedziałek. Wpływy wieloletniej ateizacji sięgnęły bardzo głęboko.
W kalendarzach ściąganych z internetu zwykle
jest moŜliwość ustawienia niedzieli jako pierwszego dnia tygodnia, z czego skorzystałem. Myślę, Ŝe
teraz nic nie stoi na przeszkodzie, aby przywrócić
niedzieli naleŜne jej miejsce pierwszego dnia tygodnia równieŜ w kalendarzach.
Antoni Winiarski

Reakcje prasowe na pobyt dr. Paula Camerona
w Polsce
Gość Niedzielny z 2 V 2010 r., dodatek Gość
Gliwicki, str. II: „Dr Paul Cameron w Gliwicach”.
Gość Niedzielny z 2 V 2010 r., str. 60: Franciszek Kucharczak „Odwołać naukę”.
NajwyŜszy Czas! Tygodnik konserwatywnoliberalny z 1-8 V 2010 r., str. XIX-XX: Tomasz
Telluk „Pakistanizacja Europy”.
Nasz Dziennik z 27 kwietnia 2010 r., str. 4: Anna
Ambroziak „Jak uniwersytet wolność pojmuje”.
Tygodnik Solidarność z 7 V 2010 r., str. 25: Jakub Jaworowicz: „O gejach dobrze albo wcale”.
Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło” z 16 V
2010 r., str. 17: oprac. fd „Postępy homodyktatury”.
W kaŜdym (z wyjątkiem pozycji 2) z wymienionych artykułów jest informacja o wykładzie
dr. Paula Camerona na Wydziale Automatyki,
Elektroniki i Infomatyki Politechniki Śląskiej,
natomiast w pozycji 2 Franciszek Kucharczak
napisał:
„W ubiegłym roku, wskutek nacisku „Gazety
Wyborczej”, władze Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego odwołały konferencję dr.
Paula Camerona o przyczynach homoseksualizmu. Dr Cameron wywołuje histerię środowisk
„postępowych”, poniewaŜ ośmiela się powoływać na ogólnie dostępne dane naukowe, z których wynika, Ŝe homoseksualizm jest dewiacją.
W tym roku konferencję Paula Camerona, zapowiadaną na 20 kwietnia odwołały władze Uniwersytetu Warszawskiego. (...) No cóŜ, wobec
tchórzostwa ludzi nauki perspektywy rysują się
znakomicie”.
Stanisław Waluś

Niedziela w czasie urlopu
W ostatnim 20-leciu połowa Polaków była
więcej niŜ jeden raz za granicą, a jedna piąta co
najmniej 8 razy. Trzy czwarte Polaków odwiedzało inne kraje turystycznie lub wypoczynkowo. Większość z nich korzystała z ofert róŜnych
biur podróŜy. Wiele biur podróŜy nie zapewnia
swoim klientom moŜliwości uczestniczenia w
niedzielnej mszy św., ale zapewnia wegetarianom bezmięsne posiłki. Dlaczego? Bo katolicy
wybierając ofertę nie pytają o moŜliwość uczestniczenia we Mszy św., a wegetarianie pytają o
bezmięsne posiłki i wybierają tylko te biura, które oferują taką opcję. Dlatego warto zapytać o
niedzielną Mszę św. przy wyborze urlopowej
oferty. Ze względu na to, Ŝe organizujemy pielgrzymki, do nas przychodzą e-maile oraz dzwonią osoby z zapytaniem o niedzielną Mszę św. w
róŜnych krajach i miejscowościach. Oczywiście
udzielamy odpowiedzi, ale informacja o niedzielnej Mszy św. powinna być w standardzie
kaŜdego biura podróŜy. PrzecieŜ zdecydowana
większość wyjeŜdŜających Polaków, to katolicy.
Antoni Winiarski

In vitro
Metaanaliza 15 niezaleŜnych badań naukowych, przeprowadzona przez amerykańskich naukowców, wykazała dwukrotnie większą śmiertelność noworodków poczętych w wyniki „in vitro”, niŜ poczętych w naturalny sposób (R. Jackson, K. Gibson, Y. Wu, M. Croughan, Perinatal
Outcomes In Singletons Following In Fertillization: A Meta-Analysis, Obstetrics&Gynecology,
Vol. 103, no 3, March 2004).
Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”,
27 VI 2010, str. 10
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Jubileusz 25-lecia sakry biskupiej biskupa
pomocniczego Gerarda Kusza
Uroczysta Msza św. była sprawowana w katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach
we wtorek 29 czerwca 2010 r. o godz. 18.00 pod
przewodnictwem Jubilata.

z modlitwy, a bez modlitwy nie ma wiary. Nie
wystarczy do świątyni w niedzielę przyjść. Pod
koniec biskup Czaja zwrócił się do biskupa Gerarda, Ŝe tak postrzega jego kapłaństwo i posługę
biskupią.
Pod koniec Mszy św. Jubilatowi złoŜyli Ŝyczenia metropolita katowicki apb Damian Zimoń
i prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz. W
czasie Mszy św. śpiewały połączone chóry: chór
katedry św. Apostołów Piotra i Pawła, chór
„Cantemus” z Parafii św. Antoniego i chór „Sośnica” z Parafii NMP WspomoŜenia wiernych w
Sośnicy, a utwory orkiestrowe wykonywała
Górnicza Orkiestra Dęta KWK „Sośnica”. We
Mszy św. uczestniczyło wiele pocztów sztandarowych.

Na wstępie ks. biskup Jan Wieczorek powitał
księŜy biskupów z ks. abp. Damianem Zimoniem, który 2 dni wcześniej obchodził równieŜ
swój jubileusz.
Homilię wygłosił biskup opolski Andrzej Czaja, który nawiązał do słów św. Pawła: „w dobrych zawodach wystąpiłem, wiarę ustrzegłem”.
Chrystus daje do zrozumienia, Ŝe moŜemy zbawienia nie dostąpić, Ŝe wprawdzie w domu Ojca
jest mieszkań wiele, ale równieŜ zapłakał nad Jerozolimą. Św. Paweł pisze, Ŝe w dobrych zawodach wystąpił, wiary ustrzegł, a to są podstawy
zbawienia. Dobre zawody oznaczają krzewienie
Królestwa BoŜego w świecie, budowanie Kościoła nie po swojemu, ale tak, jak Bóg chce. Ks.
Biskup powiedział, Ŝe świat by chciał zepchnąć
chrześcijan, aby nasza wiara była sprawą prywatną. Mamy łaskę, aby wiarę nie przeŜywać
tylko we wnętrzu, ale wiarę szerzyć, zwłaszcza
w kręgu naszych domowników – nasi domownicy są nam zadani. śeby szerzyć Królestwo BoŜe
we własnym domu, trzeba mieć Królestwo BoŜe
w swoim sercu. Niepokojące jest zwalnianie się
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łaniu przemocy w rodzinie”. Postanowiono
apelować o wysyłanie listów do Marszałka
Sejmu RP o niepodpisywanie ustawy w wersji
uchwalonej przez Sejm i Senat. Jednocześnie
postanowiono zbierać podpisy pod Inicjatywą
Obywatelską Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej o uchylenie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i zmianie niektórych
innych ustaw.
5. Stanisław Waluś przedstawił informację na
temat stanu zdrowia ks. Herberta Hlubka, prosząc jednocześnie o modlitwę za ks. Herberta.
W związku z chorobą przedyskutowano sprawy związane z działalnością Sekcji Gliwice
oraz rekolekcji w Kokoszycach we wrześniu,
które tradycyjnie prowadził ks. Hlubek. Postanowiono wspomóc działalność Sekcji Gliwice przesyłając nazwiska prelegentów, a
Wojciech Sala zobowiązał się raz na pół roku
przygotować wykład dla Sekcji na temat informatyzacji w szkolnictwie. W sprawie prowadzenia rekolekcji w Kokoszycach postanowiono zwrócić się do ks. Jacka Wojciecha, ks.
prof. Jerzego Szymika i ks. Stanisława Sierli
o ich poprowadzenie.
6. Omówiono uroczystości związane z 25
rocznicą Sakry Biskupiej ks. Abp Damiana
Zimonia.
Czwartek 24 czerwca, godz. 17.00 – wernisaŜ
wystawy w Muzeum Archidiecezjalnym
Niedziela 27 czerwca:
godz. 12.00 katowicka katedra Chrystusa Króla - Msza św. z okazji 25. rocznicy Sakry Biskupiej Metropolity Górnośląskiego ks. Abp.
Damiana Zimonia
godz. 15.00 schody Kurii Metropolitalnej, Katowice ulica Jordana - Uroczysty koncert z
okazji 25 rocznicy Sakry Biskupiej Metropolity Górnośląskiego Ks. Abpa Damiana Zimonia w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca
"Śląsk".
Wstęp Wolny
7. Ustalono terminy dyŜurów w siedzibie
KIK:
Piątek 18 czerwca – Piotr Urbanowicz
Piątek 25 czerwca – Jan Mikos
Lipiec – Sierpień – przerwa wakacyjna
Piątek 3 września – Antoni Winiarski
8. Następne zebranie Zarządu odbędzie się
we czwartek 9 września.
Andrzej Dawidowski

Po Mszy św. przed Centrum Edukacyjnym im.
Jana Pawła II wierni i delegacje składali Jubilatowi Ŝyczenia prawie przez godzinę.
Stanisław Waluś

Zebranie Zarządu KIK w Katowicach
w dniu 16 czerwca 2010 roku.
1. Antoni Winiarski oraz Wojciech Sala
przedstawili sprawozdanie z Pielgrzymki
KIK-ów do Częstochowy 5 czerwca 2010 roku. Pełna treść sprawozdania Prezesa znajduje
się na stronie internetowej katowickiego KIK.
W dyskusji zwrócono uwagę na zmniejszającą
się frekwencję członków KIK na Pielgrzymce.
2. Postanowiono, Ŝe w przyszłym roku zostanie wysłana zachęta do członków KIK do
czynnego udziału w pielgrzymkach do MB
Boguckiej i do Częstochowy. W tym roku w
pielgrzymce do MB Boguckiej wzięło udział
35 osób. Liczba nas satysfakcjonująca to pielgrzymka, w której weźmie udział ponad 100
osób.
3. Omówiono stan realizacji uchwał Walnego
Zebrania Delegatów z marca 2010 roku. Do
realizacji pozostała uchwała dotycząca stanowiska katowickiego KIK w sprawie polskiego
sądownictwa. Dyskusja w tym temacie dotyczyła formalnej sprawy, czy najpierw starać
się napisać zręby stanowiska i przesłać je do
prawników, aby wyrazili swoje zdanie na ten
temat, czy teŜ od razu poprosić prawników o
napisanie projektu stanowiska. Postanowiono
powrócić do tematu po przerwie urlopowej.
MoŜna równieŜ ten temat omówić na spotkaniu rekolekcyjnym w Kokoszycach we wrześniu.
4. Omówiono stan prawny dotyczący ustawy
pod ogólnie znanym tytułem „o przeciwdzia8

Nasza siedziba pomalowana
Na ostatnim posiedzeniu zarządu KIK w
Katowicach Robert Prorok powiedział, Ŝe ma
urlop i jest okazja do realizacji naszego dawnego zamiaru pomalowania siedziby KIK.
Zabezpieczenie mebli, mycie ścian, malowanie i mycie mebli – to były nasze podstawowe prace, które zakończyliśmy w sobotę 3
lipca dzięki naszej bibliotekarce Annie Mendakiewicz, która włączyła się w malowanie.
W ostatnim dniu włączył się Piotr Urbanowiczowi, który poprosił o pomoc trzech swoich synów (Cezary, Miłosz i Nikodem – lat
21, 19, 14). W szóstkę (Robert, Stanisław i
Piotr z synami) szybko poradziliśmy sobie z
myciem i sprzątaniem, a umycie okna było
samodzielną pracą trójki młodych.

Po lewej stronie siedzi Władek – podczas uroczystości
80-lecia ks. Stanisława Sierli 8 września 2009 r.

Homilię ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko zaczął następująco: „Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie – takie były ostatnie słowa naszego brata Władysława”. Koronka do Miłosierdzia BoŜego była jego ulubioną modlitwą – odmawiana była
podczas jazdy samochodem – kontynuował
Ksiądz. Rodził się w warunkach wojennych,
gdy tuŜ obok dosłownie paliło się.
Przez 6 tygodni mało wypowiedział słów,
zauwaŜyliśmy jak u niego dokonuje się proces dojrzewania. Podczas Mszy św. przy łóŜku było coraz mniej jego intencji za siebie, a
więcej za innych ludzi, o przyjęcie Ducha
św. dla członków rodziny, w intencji Kościoła powszechnego.
TuŜ przed oddaniem ducha dał znak, aby
zapalić świecę, którą trzymała Ŝona. Wpatrując się w tą świecę oddał ducha, a wiemy co
oznacza zapalona świeca – Chrystusa. Potem
ks. Krzysteczko zapytał: „Co to wszystko
oznacza dla nas?” I odpowiedział, Ŝe Chrystus wzywa nas dzisiaj do gotowości na
śmierć – przyjdzie ona niespodziewanie; jak
złodziej.
Potem powiedział, Ŝe dobrze byłoby wziąć
kartkę papieru i napisać sobie, co bym zrobił,
gdybym dziś w nocy umarł; co bym naprawił, kogo przeprosił, komu podziękował i za
co. A gdy się okaŜe, Ŝe jest za mało czasu, to
klęknijmy przed Bogiem i prośmy, aby dał
nam tyle czasu, aby być gotowym na spotkanie z Chrystusem.
Stanisław Waluś

Pozostało jeszcze pomalowanie lub wymiana okna, zawieszenie rozebranych i umytych Ŝaluzji, uporządkowanie sprzętu kuchennego i przeglądnięcie stosu materiałów,
które zostały wyjęte z szaf oraz umieszczenie
tych materiałów we właściwych miejscach.
Osoby chcące włączyć się w pozostałe do
wykonania prace proszone są o kontakt z
Prezesem lub ze mną (kontakt podany w
stopce biuletynu na końcu).
Stanisław Waluś

Władysław Miazgowicz odszedł do Pana
23 czerwca 2010 r. zmarł Władek. Urodził się
9 XII 1944 r. pod okupacją sowiecką. Był członkiem KIK w Katowicach od listopada 1980 roku.
26 czerwca, przed Mszą św. pogrzebową w kościele na Zawodziu w Katowicach odmawialiśmy RóŜaniec.
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Na sprzedaŜ
Jak trudno zdobyć się na współczucie
dla takich ludzi
Jak trudno odnaleźć jakieś wspólne słowa
przywołane chęcią zrozumienia
Oni nie podejmą dialogów
Smagani lękiem o czas przetrwania
Szukają kryjówek za kaŜdą zasłoną
za kaŜdą cenę
Strach okaleczył im sumienia

Spotkanie z Klubem Inteligencji Katolickiej
w Michałkowicach
Dnia 29 czerwca 2010 roku Poseł Grzegorz
Tobiszowski wziął udział w spotkaniu Klubu Inteligencji Katolickiej w Michałkowicach.

Kiedyś ktoś juŜ powiedział:
„Rzuć kamieniem jeśliś bez winy!”
I wtedy na placu zrobiło się pusto
Stała tylko postać płaczącej Magdaleny
Ale Bóg przywrócił uśmiech jej ustom
Cudem przebaczenia
O zaburzeniach emocjonalnych
Dr Wiesława Kotula
W dniu 9.06.2010 w gliwickim KIK po Eucharystii, którą sprawował O. Krystian Sowa /SJ/
odbył się wykład lekarza psychiatrii dr Wiesławy
Kotuli „O zaburzeniach emocjonalnych”.
Najczęstszym schorzeniem jest choroba 2biegunowa: depresja – mania. Najczęściej jesienią i zimą dominuje depresja, natomiast wiosną i
latem – mania. Objawy depresji częstsze są rano,
natomiast manii – wieczorem. Na depresję wcześniej stosunkowo zapadają męŜczyźni, natomiast
kobiety później (po 50-tce). W ostatnim dziesięcioleciu notuje się wzrost zachorowań z tendencją do nawrotów. Na zjawisko to ma wpływ: Ŝycie w stresie, niedobór światła, migracja, bezrobocie, spadek zaufania do rządzących, upowszechnienie stosowania uŜywek i środków narkotycznych, a takŜe poczucie „bezsensu Ŝycia”.
Czasem chorobie towarzyszy alkoholizm, ale naleŜy stwierdzić, Ŝe często jest on „maską depresji”.
NaleŜy podkreślić, Ŝe depresja (jedna z faz w
zespole maniakalno – depresyjnym) dobrze się
leczy - są doskonałe leki. Oprócz leków waŜną
rolę odgrywa praca z chorym nad przywracaniem poczucia godności i wartości chorego jako
osoby.
W przypadkach wszechobecnej zmiany nastrojów w fazie depresyjnej często dochodzi do
samobójstw – stąd waŜne jest by takiemu człowiekowi udzielić bezzwłocznie pomocy nakłaniając go do leczenia.
Czesław Olszewski

Jeden z głównych tematów poruszonych na
spotkaniu dotyczył konsekwencji wprowadzenia
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Omówiono równieŜ niepokojące zjawiska związane z pogarszającą się sytuacją gospodarczą
kraju. Poruszono takŜe kwestie zakładowych
mieszkań na terenie Siemianowic Śląskich.

Ostatnim punktem spotkania było omówienie
przez posła spraw dotyczących bieŜącego funkcjonowania Parlamentu.
Danuta Sobczyk

Krystyna RoŜnowska odeszła do Pana
3 maja 2010 r. zmarła poetka Krystyna RoŜnowska z Gliwic. Była członkiem KIK od października
1995 r. Została pochowana na cmentarzu w Krakowie. W marcowym numerze „Dlatego” została zamieszczona jej krótka biografia i wiersz „Środki zaradcze” z tomiku „Barwy słowa”. Na początku
2010 r. w Krakowie został wydany tomik wierszy
pt. „Dla Ciebie”, a w nim następujący wiersz:
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fonicznie u organizatorów. Pierwszeństwo mają
członkowie Klubu i ich rodziny.
Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa
Pielgrzymki z Parafii PodwyŜszenia KrzyŜa
Świętego i Matki BoŜej Uzdrowienia Chorych w
Katowicach oraz Klubu Inteligencji Katolickiej w
Katowicach.
ZAPISY i informacje: zapisać się i dokonać wpłaty
moŜna w parafialnej salce chóralnej w poniedziałki i
środy w godz. 16.30 - 17.00 lub o godz. 18.45 19.20. Informacja Jan Mikos, tel. 032 254 40 60 po
godz. 20.00 lub tel. kom. 0697 684666, w kancelarii
parafialnej w godz. urzędowania parafii na Dolnym
Tysiącleciu nr tel. 032 254 74 00, w Klubie Inteligencji Katolickiej w Katowicach w ostatni piątek
kaŜdego miesiąca w godz. 17.00 - 18.00, plac Ks.
Emila Szramka 2/13.
Na listę pielgrzymów moŜe być zapisana osoba,
która dokonała całej wpłaty lub zaliczki. Inne osoby
stanowią listę rezerwową do czasu dokonania wpłaty. Przy rezygnacji z pielgrzymki w okresie poniŜej
miesiąca do wyjazdu, jeŜeli zostały juŜ dokonane
wpłaty na noclegi i przejazdy, osoby rezygnujące
powinny zgłosić inną osobę zamienną, gdy nie ma
podmiany z listy rezerwowej. W innym przypadku,
będą odliczane poniesione juŜ koszta.
Wszystkie pielgrzymki są ubezpieczane NW, a na
terenie innych państw NW i KL, posiadają opiekę
duchową kapłana, przewodnika na całej trasie - zagraniczne, przewodnika w sanktuariach w kraju.
12.08 – 22.08. (11 dni) Sanktuaria wschodniej i
północnej Polski: Jędrzejów, Kielce, Św. KrzyŜ,
Godów - nocleg. Kazimierz Dolny, Lublin - nocleg.
Włodawa, Kodeń, Protulin, Leśna Podkowa - nocleg, OstroŜany, Topczewo, Juchnowiec, Święta
Woda, RóŜanystok - nocleg. Krasnybór, Rajgród,
Studzieniczna, Olecko, - nocleg, GiŜycko, Kętrzyn,
Święta Lipka - nocleg, Stoczek Klasztorny, Lidzbark Warmiński, Głotowo, Gietrzwałd - nocleg.
Przasnysz, Rostkowo, Czerwińsk - nocleg, Niepokalanów, Szymanów, Międniewice, Nowe Miasto
nad Pilicą - nocleg, Studzienna, Piotrków Trybunalski Częstochowa - nocleg, Katowice. Wyj. godz. 6:
00 z parafii na D. Tys. 6:15 z pl. Andrzeja. Koszt:
980 zł. Świadczenia: przejazd, ubezpieczenie NW,
przewodnicy w sanktuariach, opieka duchowa kapłana, 10 noclegów w Domach Pielgrzyma, 10 ciepłych kolacji, 10 śniadań. Wpłata zaliczki 300 zł
przy zapisie, całość do 15 lipca.
11.09 – 26.09. (16 dni) Grecja - Turcja - Śladami
Św. Pawła. Novi Sad, Philippi, Kavala, Istambuł, Ayvalik, Pergamon, Efez, Meryem Ana - domek M.B.,

NASZE ROCZNICE
Lipiec
600 lat temu (15 lipca 1410 r.) wojska polskolitewskie pod wodzą Władysława Jagiełły i księcia Witolda pokonały pod Grunwaldem armię
krzyŜacką. Na polu bitwy padł kwiat rycerstwa
zakonnego, w tym równieŜ wielki mistrz Ulryk
von Jungingen.
595 lat temu (4 lipca 1415 r.) na soborze w Konstancji została zakończona tzw. schizma zachodnia. Prawowitym następcą św. Piotra został wybrany kard. Otto Colonna, który przyjął imię
Marcina V.
350 lat temu (10 lipca 1660 r.) sejm polski podjął
uchwałę o wypędzeniu z Polski arian (Braci polskich), radykalnego odłamu protestanckiego (nie
uznawali bóstwa Chrystusa, byli przeciwnikami
wszelkich wojen).
260 lat temu (28 lipca 1750 r.) w Lipsku zmarł
Jan Sebastian Bach, jeden z najwybitniejszych
kompozytorów i mistrzów gry na organach.
85 lat temu (4 lipca 1925 r.) odszedł do Pana
Pier Giorgio Frassati - beatyfikowany przez PapieŜa Jana Pawła II.
70 lat temu (7 lipca 1940 r.) w więzieniu na
Montelupich Niemcy rozstrzelali 47 polskich
oficerów.
55 lat temu (12 lipca 1955 r.) władze PRL powołały Komisję Duchownych i Świeckich Działaczy Katolickich przy Ogólnopolskim Komitecie
Frontu Jedności Narodowej. Była to kolejna próba rozbicia polskiego Kościoła od wewnątrz.
55 lat temu (16 lipca 1955 r.) władze komunistyczne na Węgrzech zwolniły z wiezienia kardynała Minszentiego, skazanego wcześniej na
doŜywotnie więzienie.
Wybrała Barbara Kwaśnik
Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy
przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 2010
Lipiec: Ogólna: Aby we wszystkich krajach wybory
władz odbywały się godnie z zasadami sprawiedliwości, jawności i uczciwości. Misyjna: Aby chrześcijanie wszędzie, zwłaszcza w wielkich aglomeracjach,
wnosili istotny wkład w szerzenie kultury sprawiedliwości, solidarności i pokoju.
Pielgrzymki KIK w 2010 roku
Na wszystkie pielgrzymki i wycieczki zapraszamy członków Klubu, ich rodziny oraz sympatyków
KIK. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w
programie. Zapisy: w godzinach dyŜurów oraz tele11

Troja, Saloniki, Meteora, Delfy, Ateny, Korynt, Mykeny, Epidauros, Wyjazd 6:00 z parafii na D. Tys.
6:15 z pl. Andrzeja. Koszt; 620 Euro + 750 zł + 80
Euro na wstępy. Świadczenia: przejazd, Ubezpieczenie NW i KL, 15 noclegów w hotelach pok. 2,3 osobowe z łazienkami, 14 ciepłych kolacji 15 śniadań,
opieka przewodnika, opieka duchowa kapłana. Wpłata
zaliczki 400 zł przy zapisie, całość do 30 lipca.
2.10. Sanktuarium: Święta Anna, Częstochowa.
wyj. godz. 7:00 z parafii i 7:15 z pl. Andrzeja.
Koszt. 30 zł. Świadczenia: przejazd, ubezpieczenie
NW, opieka kapłana, przewodnik w miejscach sakralnych. Wpłata przy zapisie.

Ks. Jakub Płonka urodził się 15 września 1978 r.
w Gliwicach. Pochodzi z katedralnej parafii śś.
Apostołów Piotra i Pawła. Ma dwóch braci oraz trzy
siostry. Ukończył Liceum Ogólnokształcące nr 1 w
Gliwicach oraz Politechnikę Śląską na Wydziale
Automatyki, Elektroniki i Informatyki (kierunek automatyka i robotyka). Pracę magisterską napisał nt.
„Substancjalny obraz rzeczywistości i jego miejsce
w teologii”. Interesuje się filozofią, katolicką nauką
społeczną oraz filmem i muzyką. Gość Niedzielnym
(Dodatek: Gość Gliwicki), 16 V 2010, str. V.
Msze św. pierwszopiątkowe
Godz. 19.00 w Kościele Akademickim (krypta katedry Chrystusa Króla w Katowicach) wspólne z
Duszpasterstwem Akademickim.
DyŜury w siedzibie KIK
W piątki od godz. 17.00 do 18.00. Prezes - pierwszy
piątek miesiąca, skarbnik - ostatni piątek miesiąca,
przewodniczący Sekcji Śródmieście - trzeci piątek
miesiąca.
DyŜury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach
Czwartek w godz. 16.00 – 18.00. 40-098 Katowice,
ul. Młyńska 1/705. Jednym z dyŜurujących jest
Rajmund Rał – członek KIK w Katowicach
(renekr@poczta.onet.pl).
Składki:
Od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł. O
ile to jest moŜliwe, składki prosimy wpłacać
skarbnikowi, który dyŜuruje w siedzibie KIK w
ostatni piątek miesiąca (Jan Mikos, tel. 032
2544060 - wieczorem). Numer konta KIK w Katowicach: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach Plac Ks. Emila Szramka 2, 40-014 Katowice Rachunek Bankowy w
PKO BP SA XI O/Katowice
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709
Biblioteka KIK
Czynna w godzinach dyŜurów. Zapraszamy.
Informacja o Radzie Porozumienia KIK
w Internecie:
http://porozumienie.kik.opoka.org.pl
Informacja o KIK w Internecie:
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl
E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl
DyŜury w siedzibie Klubu w Katowicach (pl.
Ks. Emila Szramka 2/13): w piątki od godz.
17.00 do 18.00.
Redagują: Barbara Kwaśnik, Stanisław Waluś (0322381797, s.walus@data.pl). Nakład: 400. Adres do
korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Parafia Katedralna Chrystusa Króla w Katowicach
XV FESTIWAL
MUZYKA ORGANOWA W KATEDRZE
Kierownictwo artystyczne: prof. Julian Gembalski
Niedziela 22 sierpnia 2010 r. godz. 19.00
BRYGIDA TOMALA
Brygida Tomala jest absolwentką dwóch wydziałów Akademii Muzycznej w Katowicach: teorii
muzyki i wydziału instrumentalnego w klasie organów, gdzie studiowała pod kierunkiem dr Zygmunta
Antonika. Studia podyplomowe odbyła w Katowicach u prof. Juliana Gembalskiego.
Msza św. rocznicowa
W niedzielę, 29 sierpnia 2010 r., przypada 27.
rocznica tragicznej śmierci śp. Andrzeja Szyji (1951
- 1983). Tego dnia, o godz. 10:30, w kościele św.
Jana Chrzciciela w Orzeszu-Jaśkowicach, sprawowana będzie uroczysta liturgia Mszy św., podczas
której będziemy się modlić o radość wieczną dla
Andrzeja i poległych działaczy NSZZ "S", z okazji
XXX rocznicy powstania związku. Po Mszy św.
udamy się na krótką modlitwę południową do krzyŜa upamiętniającego miejsce śmierci. Adres parafii:
43-183 Orzesze 3 ul. Wolności 20.
Rekolekcje KIK w Kokoszycach
Rekolekcje odbędą się od 17 do 19 września 2010
r. w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w
Kokoszycach. Rekolekcje będą prowadzili ks. Herbert Hlubek i ks. Jakub Płonka. Rekolekcje rozpoczynają się w piątek wieczorem, a kończą się niedzielnym obiadem. Zapisuje Zofia Adamska 32
7482643. Koszt 100 zł (2 noclegi, 2 śniadania, 2
obiady, 2 kolacje).
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