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Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych Ŝądz, które walczą
w członkach waszych. PoŜądacie, a nie macie, Ŝywicie morderczą zazdrość, a nie moŜecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyŜ się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo
się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych Ŝądz. CudzołoŜnicy, czy nie wiecie, Ŝe przyjaźń
ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? JeŜeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się
nieprzyjacielem Boga.
Jk 4,1-4
Ojciec Święty Benedykt XVI do Polaków
Audiencja ogólna - środa 8 IX 2010 r.
„Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich!
Witam profesorów i alumnów Seminarium Duchownego z Grodna na Białorusi, którzy – tu
w Rzymie – świętują dwudziestolecie jego istnienia. Niech to Seminarium i wszystkich tu
obecnych wspiera wstawiennictwo Maryi Dziewicy, której Święto Narodzenia dzisiaj obchodzimy. Z serca wam błogosławię. Niech będzie
pochwalony Jezus Chrystus.
Audiencja ogólna - środa 22 IX 2010 r.
„Witam serdecznie uczestniczących w tej audiencji pielgrzymów polskich! Wspominając
moją podróŜ do Wielkiej Brytanii, dziękuję wam
i waszym rodakom, zwłaszcza spotkanym na
pielgrzymim szlaku, za obecność i modlitewne
wsparcie. Niech kard. John Henry Newman, nowy błogosławiony, wyprasza nam miłość BoŜego Serca i dar świętego Ŝycia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!”.
Anioł Pański – niedziela 26 IX 2010 r.
„Drodzy Polacy! Serdecznie was pozdrawiam!
Dzisiaj w kościołach słyszymy przypowieść
o bogaczu i Łazarzu. Przypomina ona, Ŝe w Dniu
Sądu Bóg wyrówna wszelką niesprawiedliwość
świata. Według kryterium miłości osądzi bogatych i biednych. Wynagrodzi krzywdę i niedolę.
Niech nasze serca przeniknie duch solidarności
z potrzebującymi. Bądźmy współpracownikami
Boga w pomnaŜaniu miłości na ziemi. Niech
Chrystus wam błogosławi”.
http://www.radiovaticana.org/pol

Rekolekcje KIK w Kokoszycach
17 – 19 września 2010 r.
Rekolekcje miał prowadzić ks. Herbert Hlubek z ks. Jakubem Płonką. Niestety stan zdrowia
ks. Herberta nie pozwolił na wyjazd z Gliwic.
Temat tegorocznych rekolekcji był następujący: „Powszechne braterstwo jako droga do komunii w niebie”. We wprowadzeniu ks. Jakub
Płonka przytoczył słowa Jana Pawła II:
„Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Wobec tego
powinienem być otwarty na Chrystusa, na Jego
naukę, Pismo św., na to, co przekazali apostołowie i potem Kościół. W pewnych momentach historii zdarzało się, ze trzeba było przyjąć postawę skrajną i potem, z dłuŜszej perspektywy okazywało się, Ŝe to była postawa właściwa, np.
idee „szalonego romantyka” Mickiewicza
o uwłaszczeniu chłopów dopiero po latach weszły jako normalność. Naszym celem jest niebo,
i mając cel wybieramy sobie drogę. Kościół
opowiadając o niebie nie chce odseparować ludzi
od zajmowania się sprawami doczesnymi, ale do
wiecznego szczęścia w niebie musimy się przygotować. Niebo to nie jest wieczne nic nie robienie, ale uczestnictwo w uczcie. Dla niektórych
teologów pogodzenie miłosierdzia BoŜego z karą
piekła jest problemem. Piekło w definicji Katechizmu Kościoła Katolickiego jest to stan dobrowolnego odrzucenia jedności z Panem Bogiem. Grzech depce miłość i niszczy nasze nastawienie do radości nieba.
W sobotę po adoracji Najświętszego Sakramentu ks. Jakub Płonka zaproponował nam medytację Pisma Świętego. Podzieliliśmy się na
trzy grupy i po wspólnej lekturze (Flp 3,13-14;
Ap 14,1-3; Ap 21,1-8; Ap 21,2327; Ap 22,17.10-17; Mt 22,8-14) oraz rozmowach przedsta-

wiciele grup podzieli się na forum wynikami
wspólnych medytacji. Zostanie tu przytoczonych
po kilka myśli.

W kościele parafialnym mogliśmy podziwiać dekorację doŜynkową

Podczas kolejnej konferencji Rekolekcjonista
zwrócił uwagę na to, Ŝe do Ŝycia w komunii
w niebie musimy wykształcić w sobie zdolność
do braterstwa tu na ziemi. W czyśćcu jesteśmy
w stanie oczyścić się z grzechów lekkich, ale nie
z cięŜkich. Jeśli ktoś zakłada, Ŝe się nawróci
później, to jest karykatura nawrócenia. Braterstwo na ziemi dotyczy teŜ spraw ekonomicznych. Dziś zasada opłacalności jest uznawana za
bezwzględną zasadę gospodarowania, ale przeczy ona braterstwu. WaŜniejszą zasadą jest
trzymanie się człowieka. Bernard Madoff stworzył instytucję, która przynosiła zyski, ale nie była związana z rozwojem – przyniosła straty rzędu
40 – 60 mld dolarów [tu chciałbym dodać, Ŝe
Bernard Madoff 29 czerwca 2009 r. został skazany na 150 lat więzienia – Stanisław Waluś].
I dalej ks. Jakub Płonka powiedział, Ŝe ktoś to
moŜe nazwać zwyczajnym oszustwem, ale czy to
nie jest związane z przewartościowaniem pieniądza – ślepa wiara w samomnoŜenie się pieniądza
musi doprowadzić do tragedii. Jest wielki spór o
realizm, co nim jest, a co nim nie jest. Ks. Franciszek Blachnicki w tej materii spierał się ze
Zbigniewem Brzezińskim. Ostatni uwaŜał, Ŝe
trzeba wziąć pod uwagę realia istnienia ZSRR,
bloków, natomiast ks. Blachnicki dawał przykład
Indii i postawę Gandhiego. W czasach Solidarności duchowa siła narodu była w stanie uzyskać
zwycięstwo. Ks. Franciszek Blachnicki mówił,
Ŝe brakiem realizmu jest nieuwzględnianie sił
duchowych. W encyklice Laborem exercens napisano, Ŝe praca ma być ściśle powiązana ze
wspólnotą. Poprzez braterstwo i solidarność na
ziemi musimy się przygotować do bycia w niebie. Największym złem komunizmu było splugawienie braterstwa. Powiedzenie komuś o działaniu na rzecz dobra wspólnego kojarzy się wielu
z komunizmem. CiąŜy na nas dziedzictwo zdeprecjonowania wartości komunii w społeczeństwie. Na zakończenie konferencji ks. Jakub

Bóg daje człowiekowi wolną wolę i do końca
Ŝycia mamy czas, moŜemy się doskonalić i nawet w trudnym środowisku dąŜyć do świętości.
Na ucztę przyszli dobrzy i źli – Pan Bóg daje
nam moŜliwość nawrócenia się.

Kim są ci, którzy nie wejdą na ucztę? Kim są
Niewierni? Strój weselny mają juŜ ludzie niepełnosprawni. Odrzucamy zaproszenie na ucztę, bo
nasze sprawy są waŜniejsze.

Według św. Pawła kaŜdy moment w Ŝyciu
człowieka jest odpowiedni do tego, aby się nawrócić i Ŝyć Słowem BoŜym. W katechezie naleŜy podkreślić dwie rzeczy ostateczne: niebo
lub piekło. Słowo BoŜe jest rzeką wody Ŝycia, są
to ponadczasowe wskazówki na kaŜdy dzień naszego Ŝycia. Nigdy nie jest za późno na nawrócenie, ale człowiek nie moŜe naduŜywać miłosierdzia BoŜego.
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Płonka przeczytał z encyklik kilka cytatów o solidarności i braterstwie.
Mieliśmy okazję zapoznania się z czterema
ksiąŜkami.
Panie z Kręgu Biblijnego przy
Bazylice św. Wojciecha w Mikołowie uczestniczyły w naszych rekolekcjach i przekazały nam ksiąŜkę o swoim kościele parafialnym.
Na schodach Domu Rekolekcyjnego w Kokoszycach
– pierwsza z lewej na dole – Edyta Gryt

Pani Edyta Gryt przedstawiła
nam tomik swojej poezji. Urodziła się 15.04.1936 r. w Mikołowie. Od 1.10.1958 r. do
2003 r. była katechetką w parafii św. Wojciecha. Wychowała czterech synów. Obecnie
jest animatorem Kręgu Biblijnego.
Tomasz Rychły, syn Jana
Rychłego opowiadał nam
o swoim ojcu i przedstawił
jego ksiąŜkę wydaną pod
pseudonimem Leon Jar. Śp.
prof. Jan Rychły urodził się
12.06.1924 i był członkiem
KIK od maja 1987 r. – sekcja w Zabrzu.

Ks. Jakub Płonka sprawuje Mszę św. na zakończenie
naszych rekolekcji

Stanisław Waluś

Ś† P
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk

Krystyna Partuś zaprezentowała album wydany z okazji
110 lat istnienia parafii św.
Anny w Zabrzu, w którym został zamieszczony rozdział Jej
autorstwa poświęcony zabrzańskiej sekcji KIK.

Przed boczną ścianą kościoła Opatrzności BoŜej
w Bielsku-Białej – kwiecień 2010 r.

Sławomir Skrzypek
Urodził się 10 maja 1963 roku w Katowicach. Zmarł 10 kwietnia 2010 w katastrofie
lotniczej pod Smoleńskiem. Pochowany
w Warszawie na Powązkach Wojskowych.

RozwaŜania róŜańcowe
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Od września 1980 zaangaŜowany był
w budowanie niezaleŜnych środowisk
młodzieŜowych. Współtworzył struktury
Federacji MłodzieŜy Szkolnej (FMS).
Organizował dystrybucję prasy, niezaleŜnych ksiąŜek i wydawnictw związanych
ze środowiskami
solidarnościowymi
i niepodległościowymi. Po wprowadzeniu
stanu wojennego organizator podziemnej
struktury młodzieŜowej, której celem było wspieranie działań Solidarności, w tym
pomoc dla strajkujących zakładów w regionie
W marcu 1982 r. powołał MłodzieŜowy Ruch Oporu Solidarności. Zatrzymany w sierpniu 1982 r., internowany
i w procesie przed Sądem Wojskowym
w Katowicach skazany na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na
pięć. Po wyjściu z internowania włączył
się w pomoc internowanym, działania
kultury niezaleŜnej oraz kolportaŜ ksiąŜek i wydawnictw podziemnych. Od 1982
r. związany był ze środowiskiem organizującym Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej i budującym świadomość niepodległościową.
Uczestniczył w odtwarzaniu struktur
NiezaleŜnego Zrzeszenia Studentów na
Śląsku. Organizował i stanął na czele
NZS Politechniki Śl. Brał udział w nielegalnych zjazdach Zrzeszenia oraz w pracach nieformalnego Prezydium Krajowego NZS - aŜ do ponownej rejestracji.
W 1990 w ramach Regionu Śląsko Dąbrowskiego NSZZ Solidarność współuczestniczył w odtwarzaniu struktur społeczeństwa obywatelskiego. Był pierwszym prezesem niezaleŜnej Polskiej Rady
MłodzieŜy. Później pracował w Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu i NajwyŜszej Izbie Kontroli.
W połowie lat 80. rozpoczął studia na
Politechnice Śląskiej. Wybór tej wyŜszej
szkoły wynikał z nieformalnego wilczego
biletu na innych uczelniach regionu dla
osoby skazanej za działalność polityczną.
Po jej ukończeniu w 1989 r. dalszą naukę
kontynuował na kierunkach prawnoekonomiczno-finansowych.

Kolejno ukończył studia podyplomowe
w zakresie: Prawa i Administracji na UŚ
w Katowicach, Bankowości na Akademii
Ekonomicznej w Krakowie, Business Management na Uniwersytecie Georgetown w
Waszyngtonie, Advanced Management
Program na uniwersytecie IESE w Barcelonie. Uzyskał tytuł MBA Uniwersytetu Wisconsin, nostryfikowany na SGH w Warszawie.
W swojej karierze pełnił funkcje: wiceprezesa NFOSiGW, jako pełniący obowiązki członka Zarządu przez kilka miesięcy
kierował IX NFI Kwiatkowski, był członkiem zarządu PKP, Zastępcą Prezydenta
Warszawy odpowiedzialnym m.in. za finanse, wiceprezesem i po. Prezesa PKO BP SA.
W obszarze nadzoru pełnił m.in. funkcje:
wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
BOS SA, Przewodniczącego PTE Epoka,
Przewodniczącego RN Banku Pocztowego,
Przewodniczącego RN NFOSiGW, Przewodniczącego RN TVP i członka RN DM
BOS SA.
Od 11 stycznia 2007 pełnił funkcję Prezesa NBP i jako gubernator reprezentował
interesy Polski w radach gubernatorów:
Banku Światowego w Waszyngtonie, Banku Rozliczeń Międzynarodowych w Bazylei
oraz Europejskiego Banku Odbudowy
i Rozwoju w Londynie. Zginął tragicznie w
katastrofie lotniczej wraz z Prezydentem
Lechem Kaczyńskim i 94 innymi osobami.
Adam Gorszanów
Spotkanie ze Sławomirem Skrzypkiem
na Politechnice Śląskiej
Spotkanie ze Sławomirem Skrzypkiem
prezesem Narodowego Banku Polskiego
odbyło się 22 stycznia 2010 r. w największej
sali
Centrum
EdukacyjnoKongresowego Politechniki Śląskiej. Sala
była wypełniona w ¼, a szkoda, bo spotkanie było bardzo ciekawe. I ciekawe teŜ były
pytania. Na jedno z nich Prezes odpowiedział, Ŝe rolą NBP jest stabilizowanie gospodarki, a nie maksymalizacja zysku. Moim zdaniem z referatu i dyskusji wynikało,
Ŝe Sławomir Skrzypek jest znacznie lepszym prezesem niŜ była Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Stanisław Waluś
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Suwnicowa d’Arc
Z dr. Sławomirem Cenckiewiczem, autorem ksiąŜki
„Anna Solidarność. śycie i działalność Anny
Walentynowicz na te epoki (1929-2010)” rozmawia Łukasz Kaźmierczak
(fragmenty)
Do PZPR nie zapisała się jednak nigdy.
- Bo przez całe Ŝycie była osobą głęboko wierzącą.
A w partii najbardziej raziły ją hasła walki z Kościołem. Szybko zresztą straciła złudzenia co do prawdziwej istoty ustroju komunistycznego. Z chwilą zaś,
kiedy dowiedziała się o powstaniu w Trójmieście
zorganizowanego ruchu antykomunistycznego, nie
wahała się ani chwili, wstępując doń jako jedna z
pierwszych osób.
Często powtarzała zdanie ks. Popiełuszki: nie
sprzedawajmy ideałów za miskę soczewicy.
- No właśnie, w tym sensie ona nigdy nie była politykiem i nie była „polityczna”, poniewaŜ traktowała
sprawy publiczne w kategoriach czarno-białych. Nie
podlegała koniunkturom politycznym i nigdy nie
zrezygnowała z mówienia prawdy, nawet tej najbardziej niepopularnej.
TuŜ przed katastrofą w Smoleńsku zapytałem Janusza Walentynowicza, kim dla niego jest jego matka
jako postać publiczna. Odpowiedział: polską Joanną
d’Arc. I coś w tym rzeczywiście jest – prosta robotnica po czterech klasach szkoły powszechnej, mająca
niezwykłe wyczucie chwili i będąca w stanie podjąć
się dziejowej misji. A potem tracąca wszystko... ale
jednocześnie walcząca o całość, o wszystko!
Przewodnik Katolicki,
1.08.2010, str. 42-44

Spotkanie z Sławomirem Cenckiewiczem
- autorem ksiąŜki
„Anna Solidarność. śycie i działalność Anny
Walentynowicz na tle epoki (1929-2010)”
Spotkanie odbyło się 1 IX 2010 r. w Centrum
Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach.

Autor zaprezentował genezę ksiąŜki, sylwetkę
bohaterki i odpowiadał na pytania bardziej
i mniej związane z tematem spotkania.

Spotkanie zakończyło się owacją na stojąco. Po
spotkaniu moŜna było kupić ksiąŜkę i poprosić
o autograf. Długo trzeba było czekać w kolejce.

Warto Przeczytać
„Transparenty Solidarności
w Zbiorach Sztuki Wotywnej
na Jasnej Górze”, Wydawnictwo „Czuwajmy”, Jasna Góra
2009
www.czuwajmy.pl
Spis treści:
O. Roman Majewski OSPPE
– Przeor Jasnej Góry: Słowo
wstępne
O. Jan Golonka OSPPE – Kurator Zbiorów Sztuki
Wotywnej na Jasnej Górze: Transparenty ludzi pracy
w Zbiorach Sztuki Wotywnej
Janusz Mazur: Łącznik jasnogórski,
Monika Stachurska: Transparenty „Solidarności”
w zbiorach jasnogórskich

Poprosiłem i otrzymałem podpis z pozdrowieniami dla KIK w Katowicach.
Stanisław Waluś
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ŚWIADECTWA
Sławomir Maślikowski: Sługa BoŜy ks. Jerzy Popiełuszko i Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę
Maria Jędrasik, Olkusz: 21 razy z „Solidarnością” na
Jasną Górę
Milena Kindzuk: Ksiądz Jerzy przyprowadził ludzi
pracy na Jasną Górę
Stanisław Waluś, Gliwice: 23. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy
Alicja Chruściel, Przemyśl: Pielgrzymka na Jasną
Górę
O. Jan Golonka OSPPE - Kurator Zbiorów Sztuki
Wotywnej na Jasnej Górze: Skryte złoto
ANEKS
Wykaz transparentów w Zbiorach Sztuki Wotywnej
na Jasnej Górze
Post scriptum

70. rocznica Wspólnoty z Taizé
20 sierpnia 1940 r. do wioski Taizé we Francji
samotnie przybył Brat Roger mając zamiar załoŜenia wspólnoty zakonnej. Wielu członków KIK
i naszych bliskich brało udział w spotkaniach
w Taizé, w spotkaniu w Katowicach, czytaliśmy
regularnie List z Taizé. Brat Roger był teŜ
w Piekarach podczas pielgrzymki męŜczyzn.
70. rocznica Wspólnoty obchodzona była 14
sierpnia 2010 r. bardzo skromnie. Z tej okazji
przesłanie przysłał Ojciec Święty Benedykt XVI,
który napisał:

Zachęcam do odwiedzenia strony:
http://www.taize.fr/pl - z tej strony przedstawiam
Czytelnikom dwa zdjęcia – w swoim czasie dla
mnie trzech największych osób na świecie.
Stanisław Waluś

Drogi Bracie,
W tych dniach, kiedy wspominamy powrót do
domu Ojca drogiego Brata Rogera, załoŜyciela
Wspólnoty z Taizé, zamordowanego przed pięcioma laty, 16 sierpnia 2005, podczas wieczornej
modlitwy w Kościele Pojednania, Jego Świątobliwość papieŜ Benedykt XVI pragnie wyrazić
swoją duchową bliskość i łączność w modlitwie
ze Wspólnotą, a takŜe z wszystkimi uczestnikami obchodów przywołujących pamięć Brata Rogera. (...)

In vitro
Badacze zajmujący się ryzykiem neuroortopedycznych wad u dzieci poczętych „in vitro”
stwierdzili występowanie tych wad u 0,89 %
dzieci poczętych w wyniku „in vitro” w porównani do 0,32% dzieci poczętych w naturalny sposób (E. Hage, et al., The risk of neuroorthopaedic malformations following in-vitro
fertilization, Journal of Pediatric Orthopaedics
B., 15 (3): 229-232, May 2006).
Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”,
27 VI 2010, str. 10

Przesłania teŜ przysłali:
Patriarcha Bartłomiej z Konstantynopola
Cyryl I, Patriarcha Moskwy i całej Rusi
Arcybiskup Canterbury, Rowan Williams
Sekretarz Generalny Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych, ksiądz Setri Nyomi
Sekretarz Generalny Światowej Rady Kościołów, ksiądz Olav Fykse-Tveit.

Europejska Ŝebraczka na ul. Mariackiej
w Katowicach
Idąc do siedziby naszego Klubu miałem okazję zapoznać się z ciekawą wystawą poświęconą
II Powstaniu Śląskiemu.
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Z kolei ja chciałbym powiedzieć „Bóg zapłać”
organizatorom wartościowej wystawy poświęconej II Powstaniu Śląskiemu.
Stanisław Waluś

Nasza siedziba uporządkowana
Małgorzata Piechoczek i Andrzej Dawidowski – członkowie zarządu KIK uporządkowali naszą siedzibę i przygotowali ją do
spotkań – dzięki Im za to.
Gdy wracałem podeszła do mnie starsza pani
wspierająca się prawą ręką na kuli i poprosiła
o pieniądze na bułkę. Powiedziałem Jej, Ŝe pieniędzy nie daję, ale mogę
jej kupić coś do jedzenia
za 10 do 30 złotych. Poprosiłem Ją o zaprowadzenie do najbliŜszego
sklepu spoŜywczego. Poszliśmy do delikatesów
przy bocznej ulicy – prostopadłej do Mariackiej.
Starsza Pani przeszła się
wzdłuŜ lady i poprosiła
ekspedientkę o sześć małych parówek. Ekspedientka zapytała, czy nie
weźmie wszystkich – bo
zostały jeszcze trzy. Pani
odpowiedziała, Ŝe to byłoby za duŜo. Potem podeszła do serów i wybrała
tańszy – Ŝeby nie było za
drogo – tak powiedziała ekspedientce. Widząc
to, zachęciłem: „moŜe jeszcze coś Pani wybrać”.
Poprosiła o coś do smarowania. Zapłaciłem około 12 złotych. Pani podziękowała słowami: „serdecznie Pan Bóg zapłać”.

Stanisław Waluś

Zebranie Zarządu KIK w Katowicach
w dniu 9 września 2010 roku
1. Omówiono sprawy związane z planowanymi
obchodami 30-lecia KIK w Katowicach. Jedną
z form moŜe być seria otwartych spotkań dyskusyjnych. Zaproponowano następujące tematy
spotkań oraz grup dyskusyjnych: Stanisław Waluś – nauka społeczna prof. Janusza Dietricha,
Danuta Sobczyk – jak KIK wpisuje się w okres
wolnej Polski – spotkanie z przedstawicielami
NSZZ Solidarność, Jan Mikos – spotkania (połączone z zapisem wypowiedzi) z osobami tworzącymi KIK oraz wydanie publikacji dotyczącej
historii KIK. Prezes Antoni Winiarski zaproponował, aby obchody odbywały się nie tylko
w Katowicach, ale we wszystkich sekcjach problemowych (szczególnie w Gliwicach i Zabrzu).
2. Adwentowy Dzień Skupienia – propozycja rekolekcjonisty – ks. Noga. Rekolekcje w Kokoszycach poprowadzi ks. Jakub Płonka przy
współudziale ks. Herberta Hlubka.
3. Prezes Antoni Winiarski omówił przygotowania do zjazdu Prezesów KIK w Olsztynie, który
odbędzie się w październiku.
4. Podjęto uchwałę w sprawie zwołania spotkania regionalnego KIK na dzień 27 listopada 2010
roku.
7

dzie się nasz adwentowy dzień skupienia.
Godzina 17:00 - Rozpoczęcie i nauka, którą wygłosi
Ks. Prałat Stanisław NOGA na temat:
„Chrześcijanin w świecie – Chrystus naszą drogą”,
Godzina 17:30 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Adoracja, Spowiedź Święta,
Godzina 18:00 - Msza św. z nauką,

5. Podsumowano akcję przekazywania 1% z podatków na rzecz organizacji poŜytku publicznego. Na konto KIK wpłynęło 4738,89 zł. Dziękujemy darczyńcom.
6. Postanowiono zwrócić się do ks. Abp. Damiana Zimonia z zaproszeniem na spotkanie opłatkowe w 2011 roku. Proponowany termin – sobota 8 stycznia.
7. Obchody Dnia Papieskiego – organizacja
zbiórki ulicznej, jak co roku, spotkania w sekcjach na temat „Odwaga Świętości”.
8. Następne zebranie Zarządu odbędzie się we
czwartek 14 października.
Andrzej Dawidowski

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.

NASZE ROCZNICE
Wrzesień
405 lat temu (27 września 1605 r.) pod Kircholmem hetman Karol Chodkiewicz rozgromił trzykrotnie większe siły Szwedów dowodzone przez
Karola Sudermańskiego.
65 lat temu (12 września 1945 r.) władze komunistyczne zerwały obowiązujący od 1925 r. konkordat Polski z Watykanem.
30 lat temu (21 września 1980 r.) po wieloletniej
przerwie (od 1949 r.) władze wyraziły zgodę na
wznowienie transmisji Mszy św. z kościoła
Świętego KrzyŜa w Warszawie. Nastąpiło to w
wyniku Ŝądań wysuniętych przez strajkujących
stoczniowców.
Wybrała Barbara Kwaśnik

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. 32
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.
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Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy
przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 2010
Wrzesień: Ogólna: Aby takŜe w mniej rozwiniętych
regionach świata głoszone Słowo BoŜe odnowiło
serca ludzi i zachęciło ich do uczestnictwa w procesie
rozwoju społecznego. Misyjna: Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego przyczyniły się o zrozumienia, Ŝe głoszenie Chrystusa to niezbywalna posługa
Kościoła, pełniona dla dobra ludzkości.

Pielgrzymki KIK w 2010 roku
Informacje zostały zamieszczone w lipcowym
numerze „Dlatego”.
ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA
We wtorek 7 grudnia 2010 r. o godz. 17:00 w Kościele Garnizonowym św. Kazimierza Królewicza w
Katowicach (róg Skłodowskiej – Kopernika) odbę8

