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Wiedzcie, bracia moi umiłowani: kaŜdy człowiek winien być chętny do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Gniew bowiem męŜa nie wykonuje sprawiedliwości BoŜej. Odrzućcie przeto
wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami
oszukującymi samych siebie.
Jk 1,19-22

85-lecie Kościoła katowickiego
Diecezja katowicka powstała na podstawie bulli papieŜa Piusa XI Vixdum Poloniae unitas z 28 X 1925 r.
Ojciec Święty Benedykt XVI do Polaków

Ś† P

Audiencja ogólna - środa 6 X 2010 r.
„Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich!
Jutro przypada wspomnienie Najświętszej Maryi
Panny RóŜańcowej. RóŜaniec to szczególna modlitwa Kościoła i duchowy oręŜ dla kaŜdego
z nas. Niech rozwaŜanie Ŝycia Jezusa i Maryi
będzie dla wszystkich światłem na drodze ewangelicznej odnowy Ŝycia i przemiany serc. Niech
będzie pochwalony Jezus Chrystus”.
Anioł Pański – niedziela 10 X 2010 r.
„Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków!
Dziś w Polsce po raz dziesiąty jest obchodzony
Dzień Papieski. W tym roku jego mottem jest
„Odwaga świętości”. Modlę się, aby wszyscy
wierzący, w mocy Ducha Świętego, męŜnie kroczyli ewangeliczną drogą prawdy i miłości, jaką
wskazywał Jan Paweł II. Jestem wdzięczny za
modlitwy w mojej intencji. Dziękuję teŜ za duchowe i materialne wsparcie edukacji młodzieŜy
w ramach Dzieła Nowego Tysiąclecia. Niech
Bóg wam błogosławi!”.
Audiencja ogólna - środa 13 X 2010 r.
„Z serdecznym pozdrowieniem zwracam się do
Polaków! ZbliŜa się rocznica wyboru Jana Pawła
II. Wraz z Wami dziękuję Bogu za świadectwo
wiary, nadziei i miłości, jakie dawał nam mój
wielki poprzednik na Stolicy Piotrowej. Modlę
się, aby owoce jego Ŝycia, posługi i nauczania
trwały w Kościele i w sercach ludzi. Waszym
modlitwom polecam prace Synodu Biskupów dla
Bliskiego Wschodu. Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus!”.
http://www.radiovaticana.org/pol

10 kwietnia 2010 – Smoleńsk

Ulica Częstochowska w Gliwicach – kwiecień 2010 r.

Krzysztof Putra
Posiadał wykształcenie średnie, pracował
jako robotnik (1975-1994). Od sierpnia
1980 naleŜał do "Solidarności". W 1990 objął funkcję prezesa zarządu wojewódzkiego
Porozumienia Centrum. W 2001 był jednym
z współzałoŜycieli Prawa i Sprawiedliwości, przed śmiercią sprawował funkcję prezesa PiS regionu podlaskiego.
Był posłem na Sejm X kadencji z listy
Komitetu Obywatelskiego "Solidarność",
a w latach 1991–1993 z listy Porozumienia
Obywatelskiego Centrum. W 2005 został
wybrany na senatora. W latach 2005 - 2007
był wicemarszałkiem Senatu. W 2007 roku
został wybrany na wicemarszałka Sejmu.
W latach 2002–2005 zasiadał w sejmiku
podlaskim.
Był Ŝonaty, miał ośmioro dzieci.

w tym kontekście trąci anachronizmem – powiedział ks. Biskup Kusz.

Przedstawiciele niektórych wspólnot, ruchów
i stowarzyszeń informowali o zamierzeniach na
przyszłość, a wszyscy złoŜyli pisemne informacje
na ręce ks. Jarosława Buchenfelda – koordynatora
Rady. Następne spotkanie odbędzie się 2 czerwca
2011 r. W marcowym biuletynie „Dlatego” podałem skład Rady Ruchów.
Stanisław Waluś
In vitro
Warszawa, 18 października 2010 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bronisław Komorowski
Szanowny Panie Prezydencie,
Wobec ponownego podjęcia przez Sejm sprawy
regulacji prawnej metody in vitro, zabieramy głos
w trosce o niepomijanie powaŜnych racji moralnych
oraz o uszanowanie stanowiska ludzi uznających
prawo do obrony Ŝycia kaŜdego człowieka za normę nadrzędną. Pragniemy przestrzec przed uchwaleniem ustaw dopuszczających rozwiązania prawne,
które są nie do pogodzenia zarówno z obiektywnymi racjami naukowymi o początku biologicznego
Ŝycia człowieka, jak teŜ z jednoznacznymi wskazaniami moralnymi, płynącymi z Dekalogu i Ewangelii, które przypomina Kościół.
1. Metoda in vitro powoduje ogromne koszty
ludzkie, jakie są z nią związane. Dla urodzenia jednego dziecka dochodzi w kaŜdym przypadku do
śmierci, na róŜnych etapach procedury medycznej,
wielu istnień ludzkich. Jeszcze więcej zarodków
poddanych jest zamroŜeniu. Nauka i wiara podkreślają, Ŝe od momentu poczęcia mamy do czynienia
z człowiekiem, ludzką osobą w fazie embrionalnej.
2. Procedura zapłodnienia in vitro ma wciąŜ nie
do końca zbadane skutki dla dzieci poczętych tą metodą. Coraz liczniejsze badania pokazują, Ŝe skutkiem tej procedury jest mniejsza odporność, wcześniactwo, niedowaga, powikłania, a takŜe częstsza

Zginął 10 kwietnia 2010 w katastrofie
samolotu prezydenckiego w Smoleńsku.
Zdjęcie pochodzi ze spotkania w Pałacu
Prezydenckim w dniu 5 czerwca 2009 r.
Wojciech Sala
Spotkanie Rady Ruchów Diecezji Gliwickiej
Spotkanie odbyło się w budynku Kurii Diecezjalnej w Gliwicach w czwartek 23 września 2010 r. Na
początku ks. Artur Sepioło poinformował o projekcie działań dotyczących męczenników dzisiaj, jakie
będą miały miejsce w Gliwicach od 31 X do 14 XI
2010 r. pod hasłem „Wiara wypróbowana w ogniu”.
Ks. Biskup Gerard Kusz zasugerował, Ŝe na następne spotkanie naleŜy zaprosić FRONDĘ, która
organizuje w Gliwicach spotkania odbywające się
w ramach „Akademii Rodziny” w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach (od siebie
dodaję, Ŝe z programem Centrum moŜna zapoznać
się na stronie internetowej
www.centrumedukacyjne.szyman.nazwa.pl).
Nawiązując do wiadomości przekazywanych
w telewizji publicznej ks. Biskup powiedział, Ŝe jak
ogląda się dziennik w naszej telewizji i w telewizji
TRWAM, to niekiedy nie wiadomo, Ŝe jest to
dziennik z tego samego kraju. Naszym zadaniem
jest budzić świadomość odpowiedzialności za kościół, a religia nie jest sprawą prywatną, ale osobistą
i ma aspekty społeczne, a pojęcie prywatności
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Przewodniczący Zespołu Ekspertów KEP
ds. Bioetycznych
Otrzymują:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Marszałek Sejmu
Marszałek Senatu
Prezes Rady Ministrów
Przewodniczący Klubów Parlamentarnych
Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia
Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

zapadalność na rozmaite schorzenia genetyczne.
Metoda ta jest więc zwyczajnie niebezpieczna dla
dzieci poczętych przy jej pomocy.
3. Zapłodnienie in vitro to młodsza siostra eugeniki - rzekomo procedury medycznej - o najgorszych
skojarzeniach z nie tak odległej historii. Procedura
zapłodnienia pozaustrojowego zakłada bowiem „selekcję” zarodków, która oznacza ich uśmiercenie.
Chodzi o eliminację słabszych zarodków ludzkich,
zdiagnozowanych jako nieodpowiednie, czyli o „eugenizm selektywny”, piętnowany wielokrotnie przez
Jana Pawła II i inne autorytety.
4. Nieobliczalne są równieŜ skutki społeczne, jakie
wywołać moŜe rozpowszechnienie metody zapłodnienia in vitro. Tak poczęte dziecko moŜe mieć trzy
matki: genetyczną (dawczynię materiału genetycznego), biologiczną (tę, która je urodziła) i społeczną (tę,
która je wychowuje). Ojcostwo w przypadku metody
in vitro jest jeszcze trudniejsze do określenia. Tak
zwani dawcy „materiału genetycznego” bywają anonimowi, ale znane są teŜ precedensy, Ŝe pociąga się
ich do płacenia alimentów na rzecz dziecka poczętego z ich materiału genetycznego.
Oddzielenie prokreacji od aktu małŜeńskiego
zawsze niesie ze sobą złe społeczne konsekwencje
i jest szczególnie niekorzystne dla dzieci przychodzących na świat wskutek działania osób trzecich.
Prawne usankcjonowanie procedury in vitro pociąga za sobą nieuchronnie redefinicję ojcostwa, macierzyństwa, wierności małŜeńskiej. Wprowadza
takŜe zamęt w relacjach rodzinnych i przyczynia się
do podkopania fundamentów Ŝycia społecznego.
5. Pilną natomiast koniecznością jest uruchomienie programów zapobiegania niepłodności, której
przyczyny są znane i uzaleŜnione od ludzkich świadomych działań oraz leczenie niepłodności, którym
nie jest technologia in vitro. Osoby z niej korzystające nadal pozostają niepłodne i chore.
6. Współczując rodzinom cierpiącym z powodu
braku potomstwa, wyraŜamy uznanie tym wszystkim, którzy mimo osobistego dramatu starają się zachować wierność zasadom chrześcijańskiej etyki
i otwierają się na przyjęcie dzieci przez adopcję.
WyraŜamy nadzieję, Ŝe przedstawione racje staną
się przedmiotem refleksji i zachęcą do obiektywizmu tych, których Naród obdarzył szacunkiem i zaufaniem na aktualnym etapie polskiej historii.
+ Józef Michalik
Przewodniczący KEP
+ Kazimierz Górny
Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP
+ Henryk Hoser

Zmarł prof. dr inŜ. Tadeusz Zagajewski

Tadeusz Zagajewski urodził się 16 grudnia 1912 we Lwowie i w 1935 roku ukończył
studia na Oddziale Elektrotechnicznym Wydziału Mechanicznego Politechniki Lwowskiej.
W latach 1955-1956 pełnił funkcję dziekana
Wydziału Elektrycznego, a w latach 1956-1959
prorektora ds. nauki Politechniki Śląskiej.
Jako dziekan Wydziału Automatyki był jedynym profesorem, który w marcu 1968 czynnie
przeciwstawił się partyjno-policyjnej nagonce na
studentów, w wyniku czego przestał być dziekanem i kierownikiem katedry. Od studentów dostał bukiet składający się z 200 róŜ. Prof. Tadeusz Zagajewski był członkiem rzeczywistym
PAN od 1976 roku i przewodniczącym Oddziału
PAN w Katowicach w latach 1983-1986.
W 1980 r. na etapie konstytuowania się Związku
włączył się aktywnie w tworzenie NSZZ „Solidarność” będąc przewodniczącym zespołu doradców Solidarności na Politechnice Śląskiej.
W 1992 r. otrzymał godność doktora honoris
causa Politechniki Śląskiej.
Medal Solidarności
dla prof. Tadeusza Zagajewskiego
28 kwietnia 1997 r. NiezaleŜny Samorządny
Związek Zawodowy Solidarność Region ŚląskoDąbrowski w XV rocznicę oporu społecznego na
Śląsku nadał prof. zw. dr inŜ. Tadeuszowi Zagajew3

skiemu Medal Solidarności za męstwo i determinację w obronie praw ludzi pracy w naszej Ojczyźnie.

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy
przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 2010
Październik: Ogólna: Aby dzięki światłu Ewangelii w uniwersytetach katolickich moŜna było
doświadczyć harmonijnego połączenia wiary
i rozumu. Misyjna: Aby obchody Światowego
Dnia Misyjnego przyczyniły się do zrozumienia,
Ŝe głoszenie Chrystusa to niezbywalna posługa
Kościoła, pełniona dla dobra ludzkości.
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).

Spotkanie z tej okazji odbyło w lokalu Komisji Zakładowej NiezaleŜnego Samorządnego
Związku Zawodowego „Solidarność” 14 czerwca 1997 r. Od lewej stoją: Janusz Steinhoff, Andrzej Sobański (Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Politechniki Śląskiej), Jan Zawadiak, Jerzy Jakubiec, Tadeusz
Zagajewski, Jerzy Kasprzyk, Stanisław Waluś.
Stanisław Waluś

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 (322381797, s.walus@data.pl). Nakład: 400. Adres do
korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376

NASZE ROCZNICE
Październik
390 lat temu (7 X 1620 r.) w bitwie z Turkami
pod Cecorą zginął Stanisław śółkiewski, hetman
wielki i kanclerz koronny.
100 lat temu (8 X 1910 r.) we Lwowie zmarła
Maria Konopnicka, najwybitniejsza poetka epoki
pozytywizmu.
100 lat temu (30 X 1910 r.) w Szwajcarii w przytułku dla ubogich zmarł, w wieku 82 lat, twórca
Czerwonego KrzyŜa Henryk Dunant.
70 lat temu (12 X 1940 r.) gubernator dystryktu
warszawskiego Fischer utworzył w Warszawie 3
dzielnice: dla Niemców, Polaków i śydów
65 lat temu (31 X 1945 r.) w Krakowie zmarł
Wincenty Witos, mąŜ stanu i wielki patriota.
30 lat temu (25 X 1980 r.) w Watykanie zakończyło się V Zgromadzenie Generalne Synodu Biskupów poświęcone rodzinie.
Wybrała Barbara Kwaśnik
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