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I rzekł do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy
i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te
znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węŜe
brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą,
i ci odzyskają zdrowie”.
Mk 16,15-18

Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan – 18-25 stycznia
Ojciec Święty Benedykt XVI do Polaków
Anioł Pański - sobota 1 I 2011 r.
„Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków.
Wam obecnym tu w Rzymie, waszym rodakom
w kraju i za granicą, Ŝyczę błogosławionego
Nowego Roku. Niech spełnią się nadzieje i dobre
plany, jakie w nim pokładamy. Proszę Maryję,
Świętą BoŜą Rodzicielkę, by uprosiła pokój dla
świata, by otaczała was swoją opieką i wam
przewodziła. Niech Bóg wam błogosławi”.
Anioł Pański – niedziela 2 I 2011 r.
„Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków!
Dzisiejsza liturgia podpowiada nam, byśmy
chwalili odwieczną mądrość Boga i dziękowali
za błogosławieństwo, jakim nas obdarzył we
wcielonym Słowie. „Ono było na początku
u Boga. W Nim było Ŝycie, a Ŝycie było światłością ludzi”. Niech ta światłość opromienia kaŜdy
dzień nowego roku i całego naszego Ŝycia. Niech
Bóg wam błogosławi!”.
Anioł Pański – czwartek 6 I 2011 r.
„Pozdrawiam serdecznie Polaków! Szczególne
pozdrowienie kieruję do uczestników Orszaku
Trzech Króli, który przechodzi ulicami Warszawy, Krakowa, Poznania i Gdańska. Idąc za BoŜym światłem, wspólnie oddajecie hołd wcielonemu Słowu, które objawiło się narodom. Niech
ten Orszak będzie znakiem jedności rodzin i społeczeństw w codziennym poszukiwaniu Chrystusa i w dawaniu współczesnemu światu świadectwa o Jego miłości. Niech Bóg wam błogosławi!”.
http://www.radiovaticana.org/pol

PrzekaŜ 1% podatku na KIK, bo warto
Przekazane pieniądze będą w całości przeznaczone na działalność wydawniczą, społecznokulturalną i charytatywną.
Przekazując 1% podatku na KIK, naleŜy w zeznaniu podatkowym PIT, wpisać pełną nazwę
Klubu i numer KRS:
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Numer KRS 000006876
Zachęcam takŜe Członków i Sympatyków innych Klubów do wsparcia katowickiego KIK.
Antoni Winiarski, Prezes KIK w Katowicach
Stanowisko Klubu Inteligencji Katolickiej
w Częstochowie w sprawie zamiaru
wprowadzenia opłat od pielgrzymów
i turystów odwiedzających Częstochowę
Klub Inteligencji Katolickiej w Częstochowie
stanowczo protestuje wobec zamiarów wprowadzenia opłat od kaŜdego pielgrzyma i turysty
odwiedzającego Częstochowę, proponowanych
przez lewicowe władze miasta Częstochowy –
przewodniczącego Rady Miasta Marka Balta
i prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka.
Pielgrzymowanie z uwagi na swój wymiar duchowy nie moŜe być traktowane tylko jako turystyka, z której dana miejscowość czerpie korzyści.
Częstochowa jako duchowa stolica Polski powinna być gościnna, otwarta i przyjazna dla
pielgrzymów przybywających do sanktuarium
maryjnego.
W imieniu Zarządu KIK
Kazimierz Świtalski – prezes
Częstochowa, 29 grudnia 2010 r.
Niedziela, 9 I 2011 r., str. 11

psychicznego polegającego na nie nadawaniu się do
małŜeństwa) to po latach wezwał Panią i uzyskała
ona orzeczenie o niewaŜności małŜeństwa. Po pewnej rozmowie ks. Bista był zasmucony, Ŝe nie mógł
kobiecie pomóc, a ona wyszła pocieszona, bo rozmowa z ks. Bistą jej duŜo dała.
Prof. Grzegorz Opala współpracował z ks. Bistą
w Biskupim Komitecie Pomocy Uwięzionym i Internowanym, który powstał w marcu 1982 r. Formułą pracy były codzienne popołudniowe spotkania. Prof. Opala kierował sekcją lekarską. W grupie
prawników był ks. Bista. Prof. Opala odczytał słowa ks. Stanisława Bisty wypowiedziane przed pogrzebem ks. Oskara Thomasa; „Ty byłeś kapłanem szukającym rozumem, pamiętam te dni stanu wojennego, gdy w lutym 1982 r. zacząłeś się
krzątać wokół załoŜenia komitetu pomocy internowanym”. Do ks. Oskara ks. Bista wypowiedział
sparafrazowane słowa Pana Jezusa: „Oskarze, byłem w więzieniu, a ty mnie odwiedziłeś i sprawiłeś,
Ŝe mnie wielu odwiedziło”. „Miałem przyjemność
współpracy z ks. Bistą, który był pogodnego usposobienia, a jednocześnie był powaŜny” – powiedział
prof. Grzegorz Opala.
Józef Buszman
jako prezes KIK-u
współpracował z ks.
Stanisławem Bistą
Ŝe
i powiedział,
warto wspomnieć
jeszcze dwie postacie: ks. Oskara
Thomasa i ks. Józefa Dancha. Ks. Bista był zauroczony zdaniem z testamentu ks. kardynała Hlonda:
„Gdy zwycięstwo przyjdzie, będzie to zwycięstwo
Maryi”. Gdy powstał KIK, powstała grupa teologii
Ŝycia wewnętrznego. Ks. Bista martwił się, Ŝe nie
ma szkoły duchowości kapłanów świeckich. Swoje
myśli przekazywał w czasie Mszy za Ojczyznę. Połowa tych, którzy przychodzili do Katedry Chrystusa Króla, to nie byli ludzie regularnie biorący udział
w Ŝyciu Kościoła. Homilie gromadził Jan Świtkowski i zostały one potem wydane przez KIK. W czasie działania grupy teologii Ŝycia wewnętrznego
powstała myśl, aby to bractwo poszerzyło się i miało jakiś kanon. Zaczęło się od trzech B: Bista, Bieniasz i Buszman, a potem koronka była odmawiana
w wielu miejscach jednocześnie.

W 25. rocznicę śmierci ks. Stanisława Bisty
(4.V.1929 – 23.XII.1985)
Ruch Focolari i Klub Inteligencji Katolickiej
w Katowicach zaprosili na sesję wspomnieniową
o oficjale Sądu Biskupiego, rektorze NiŜszego Seminarium Duchownego, wykładowcy i wychowawcy Śląskiego Seminarium Duchownego, kapelanie
KIK-u i załoŜycielu gałęzi kapłanów ruchu Focolari
w Polsce - ks. dr. prałacie Stanisławie Biscie. Sesja
odbyła się w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w sobotę 18 grudnia 2010 r.
Ks. dr Henryk Olszar wygłosił bardzo
ciekawy wykład pt.
"Ksiądz Stanisław Bista
Ŝycie i działalność".

Ks. Stanisław Bista pisał „Dziennik duszy”, którego fragmenty odczytał ks. Jarosław Paszkot, przybliŜając nam w ten sposób ks. Stanisława.

Redaktor Sylwester Strzałkowski z Radia eM poprowadził panel dyskusyjny z udziałem 8 osób.
Ks. Józef KuŜaj powiedział, Ŝe znał ks. Stanisława, gdy był wikarym w parafii św. Piotra i Pawła
w Katowicach. W Sądzie Biskupim ks. Bista był
bardzo otwarty na ludzi. Bronił samodzielności Sądu, aby wszystko było zgodne z przepisami prawa,
ale będąc otwartym na ludzi i chcącym im pomóc.
Gdy pojawiło się nowe prawo dotyczące orzekania
niewaŜności małŜeństwa (np. z powodu defektu
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i kaŜdy człowiek jest chodzącym tabernakulum.
Przez niego wielu księŜy, kleryków i sióstr zakonnych poznało Ruch Focolari. Na zakończenie ks.
Saltini powiedział: „jestem starym lekarzem i młodym kapłanem i jestem przekonany, Ŝe w tym ks.
Stanisław maczał palce”.
Ojciec dr Ludwik Mycielski OSB przypomniał, Ŝe kaŜde spotkanie zaczynało się od zawołania ks. Stanisława: „Witaj mnichu”, a przed
śmiercią zapytał, czy w tym jego zawołaniu nie było coś niestosownego, a jeśli tak, to prosi
o przebaczenie. Dalej ojciec Mycielski powiedział,
Ŝe kłopoty w kontaktach z ks. Bistą wynikały z tego, Ŝe przełoŜonym ojca Mycielskiego był płatny
agent SB. Ks. Bista ustawiał ojca Mycielskiego w
czasie spowiedzi i mawiał: „lepszy wróbel w ręku
niŜ sroka na sęku” – co utwierdzało ojca Mycielskiego w powołaniu. Ks. Bista taką radę dawał ojcu Mycielskiemu: gdy przyjdzie do ciebie ktoś ze
wsi, to rozmawiaj z nim o krowach, burakach cukrowych, a o Panu Buczku nie, gdy będzie to ktoś
z Bytomia, to o węglu, ... a na sam koniec zapytaj,
czy był w Piekarach. Być moŜe wtedy poprosi cię
o spowiedź, bo dawno się nie spowiadał.
Ks. Józef Krasoń powiedział, Ŝe w pamięci pozostała mu dyskrecja ks. Bisty. Kiedyś mówiąc
o karierze w Kościele powiedział, Ŝe jedyną karierą, jaka warto robić w Kościele jest świętość. Dalej
powiedział, Ŝe ks. Bista kształtował jego poglądy
i dał przykład, gdy zapytał o przeniesienie seminarium z Krakowa do Katowic. Ks. Bista powiedział,
Ŝe przeniesienia wymaga śląska racja stanu, chodzi
o tworzenie środowiska teologicznego. I obecnie
istnieje Wydział Teologiczny w Katowicach – dodał ks. Krasoń. W dniu wyboru PapieŜa w 1978 r.
ks. Stanisław uświadomił nam doniosłość tego
wydarzenia. Podczas rekolekcji w Zakopanem
miał miejsce waŜny w moim Ŝyciu akt – powiedział ks. Krasoń. Ks. Bista zachęcał, aby w czasie
adoracji zawrzeć z Jezusem pakt wierności do
końca Ŝycia – naleŜy powiedzieć „Panie Jezu, chcę
Ci być wiernym do śmierci, ... jeśli miałbym
odejść z kapłaństwa, ... to mnie zabierz”. Ks. Stanisław jest nadal mistrzem mojego Ŝycia – zakończył
ks. Krasoń. Na zakończenie wysłuchaliśmy głosu
ks. Bisty.
W holu Wydziału Teologicznego UŚ zobaczyliśmy wystawę poświęconą ks. Biscie. W gablotach
zaprezentowano działy: Droga Ŝyciowa, Klub Inteligencji Katolickiej, Kapłaństwo, Ruch Focolari,
Sąd Biskupi, Lektury i Korespondencja.

Przerywnikiem dla wspomnień były słowa
z dziennika ks. Bisty odczytane przez ks. Jarosława Paszkota.
Pani Ewa Smolińska powiedziała, Ŝe dla niej ks.
Bista był dzieckiem BoŜym, szaleńcem BoŜym,
przyjacielem wszystkich. Ks. Stanisław Bista był
w 1972 r. w Lipsku i pytał o Ŝycie i charyzmat
Chiary Lubich. Chiara Lubich wysłała wtedy do
Wschodnich Niemiec kilku lekarzy – fokolarinów,
aby zastąpili tych, którzy wyjechali na Zachód. Ks.
Stanisław cieszył się postępami w Ruchu Focolari,
kochał i naśladował Maryję.

Pani Krystyna Szwarc poznała ks. Stanisława
w czasie spotkania w Mariapolis. Był prosty, bezpośredni, radosny. Był zafascynowany radykalnym
wyborem Boga przez ludzi świeckich. Zawsze zaleŜało mu na wierności powołaniu i wierności Bogu, co bardzo często podkreślał. „W grudniu 1977
r. rozmawiałam z ks. Stanisławem i na koniec
rozmowy kazał mi uklęknąć i mnie pobłogosławił,
w tym momencie poczułam, Ŝe stał się moim ojcem” – powiedziała Pani Krystyna Szwarc. Potem
przyniósł psa z porcelany i powiedział, Ŝebym była
wierna jak pies – i Pani Szwarc pokazała zebranym
tego porcelanowego pieska.
Ks. Roberto Saltini opisał swoje pierwsze spotkanie z ks. Bistą, gdy dwaj męŜczyźni zadzwonili
do jego mieszkania. Jeden z nich to był Hanz Lubczyk – ks. prof. Starego Testamentu w seminarium
w Lipsku. Drugi mówił po niemiecku, ale jego akcent świadczył, Ŝe jest z zagranicy. Ks. Lubczyk
przedstawił drugiego, jako profesora Seminarium
w Krakowie i oficjała Sądu Biskupiego w Katowicach. Ks. Bista wyraził chęć poznania grupy Focolari. To spotkanie było początkiem jego udziału w
Dziele Maryi. Raz na miesiąc ks. Bista przyjeŜdŜał
do Wrocławia, aby przebywać w Ruchu Focolari.
Ks. Stanisław był autentycznym i skutecznym apostołem, który rozumiał, Ŝe klasztorem jest świat
3

Pod koniec Mszy św. ks. Arcybiskup podziękował zebranym, szczególnie tym, którzy przyjechali
z daleka.
Stanisław Waluś
zdjęcia Antoni Winiarski
Spotkanie opłatkowe 5 I 2011
Jak co roku rozpoczęliśmy nasze spotkanie Mszą
świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem Abpa
Damiana Zimonia Metropolity Katowickiego.

Mszy św. w intencji śp. ks. Stanisława Bisty
w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach przewodniczył ks. abp. Damian Zimoń.
Homilię wygłosił
ks. Paweł Buchta.
Na początku powiedział, Ŝe wczoraj
odbyła się uroczystość pogrzebowa
ks. prof. Remigiusza
Sobańskiego,
którego poprzednikiem był ks. Stanisław Bista.
Nawiązując do Ewangelii powiedział, Ŝe tak jak
św. Józef został wybrany przez Boga na opiekuna Jezusa i Świętej Rodziny, tak ks. Bista był
wezwany przez Boga do kapłaństwa. „Był moim
wykładowcą i potrafił kaŜdemu z nas dać jeszcze
coś do wykonania” – powiedział ks. Buchta. Był
to człowiek wyjątkowego umysłu i serca, ale
i modlitwy. Nieraz widzieliśmy go klęczącego
na klęczniku i rozmodlonego - wszystko powierzał Chrystusowi. Gdy tracił wzrok to powiedział, Ŝe będzie mógł robić jedno; być spowiednikiem i ks. Buchta przytoczył słowa ks. Stanisława: „Ktoś mnie doprowadzi do konfesjonału
i będę spowiadał”.

Od lewej: Ks. Andrzej Suchoń – proboszcz parafii
Mariackiej, ks. prałat Józef Kusche – kapelan sekcji
KIK w Zabrzu, ks. abp Damian Zimoń, ks. prof. dr
hab. Józef Kozyra – kapelan KIK

We wstępie ks. Arcybiskup powiedział, Ŝe jutro będziemy obchodzić święto Objawienia Pańskiego, po raz pierwszy jako dzień wolny od
pracy. Przypomniał, Ŝe trzeba było kilku lat oddolnych wysiłków, aby przywrócono ten dzień
jako wolny od pracy.
Homilię wygłosił
ks. Arcybiskup, który
na początku przypomniał, Ŝe Bóg powołał
człowieka do istnienia
na tej ziemi i równocześnie pochylił się
nad tym człowiekiem,
gdy on zbłądził. Dalej
przypomniał, ze mamy
wspaniały dokument na temat Słowa BoŜego:
adhortację Verbum Domini Benedykta XVI, która powstała po synodzie biskupów z całego świa4

ta. Zastanawiając się nad Słowem, ks. Abp Damian Zimoń powiedział, Ŝe słowo tedy ma sens,
gdy jest ktoś inny, gdy jest druga osoba – gdyŜ
nikt nie rozmawia z sobą. Chrystus przychodzi,
aby prowadzić rozmowę z człowiekiem. Inicjatywa zbawienia zaleŜy od Boga, ale kaŜde pokolenie daje swoją odpowiedź, kaŜdy człowiek ma
dać odpowiedź wiary. Nawiązując do nauczania
Ojca Świętego Benedykta XVI ks. Arcybiskup
powiedział, Ŝe najwaŜniejsze są dwa dokumenty
PapieŜa: Verbum Domini i encyklika Caritas in
veritate. Nawiązując do ostatecznego celu człowieka przypomniał teŜ encyklikę Spe salvi –
o nadziei chrześcijańskiej i powiedział, Ŝe trzeba
być zawsze gotowym na śmierć.
Ks. Prof. Józef Kozyra podziękował księdzu
Arcybiskupowi za naukę zawartą w homilii, ks.
Andrzejowi za gościnność, ks. prałatowi Józefowi za wspieranie sekcji KIK w Zabrzu, całemu
zarządowi KIK z Panem Antonim i wszystkim,
którzy udzielają się w sekcjach.
Po Mszy świętej udaliśmy się na spotkanie
opłatkowe. Nasz Kapelan rozpoczął śpiew kolęd.

Pan Ernest Kubica nie tylko
prowadził śpiew kolęd, ale równieŜ śpiewał solo zarówno podczas Mszy świętej, jak i podczas
naszego spotkania.

Stanisław Waluś
Ś† P
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk

Wiązanka złoŜona 15 IV 2010 r. pod pomnikiem
Ducha Świętego przy Centrum Edukacyjnym im.
Jana Pawła II w Gliwicach. Napis:
Prezydentom Polski Lechowi Kaczyńskiemu z MałŜonką Ryszardowi Kaczorowskiemu Biskupowi Tadeuszowi Płoskiemu i Wszystkim Ofiarom Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach Sekcja w Gliwicach.

Ryszard Kaczorowski
- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
na Uchodźstwie
Przez dwa kolejne lata uczestniczyłem w
Trzebini w organizacji dni poświęconych
Internetowi - „Abakus” w roku 1997 i „śeglując w Internecie” w roku 1998.
13 czerwca 1998 roku, właśnie podczas pokazu internetowego, odwiedził Miejską Bibliotekę Publiczną Prezydent Ryszard Kaczorowski. Miałem moŜliwość zamienienia
z nim kilku zdań.
W księdze pamiątkowej biblioteki zapisał:
"Z największym zainteresowaniem zwiedzałem zbiory Biblioteki, rozmieszczone bardzo
gustownie i w sposób ułatwiający korzystanie z nich Czytelnikom. Tłumne korzystanie
z „Internetu” świadczy o tym, Ŝe mieszkańcy Trzebini włączeni są w najnowocześniejsze sposoby korzystania z wiedzy o świecie.
Z najlepszymi Ŝyczeniami dalszej słuŜby
obywatelskiej w szerzeniu nauki i zwyczaju
poŜytecznego spędzania wolnego czasu.
Ryszard Kaczorowski”.
Wojciech Sala

Prezes KIK Antoni Winiarski przedstawił aktualne sprawy i zwrócił uwagę na coraz to większe ataki ateistów na Kościół oraz poprosił nas,
inteligencję katolicką, abyśmy reagowali. Abyśmy nie byli obojętni, abyśmy pokazywali, Ŝe
głos inteligencji się liczy. Zwrócił uwagę, Ŝe do
naszego umocnienia przyczyniają się rekolekcje;
w marcu będą w Czechowicach-Dziedzicach,
a we wrześniu w Kokoszycach.
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185 lat temu (16 stycznia 1826 r.) w Szostakowie
koło Brześcia nad Bugiem urodził się Romuald
Traugutt, ostatni dyktator powstania styczniowego.
185 lat temu (20 stycznia 1826 r.) w Warszawie
zmarł ks. Stanisław Staszic, mieszczanin z pochodzenia, gorący patriota i wybitny pisarz polityczny.
90 lat temu (22 stycznia 1921 r.) w Warszawie urodził się wybitny poeta Krzysztof Kamil Baczyński.
70 lat temu (8 stycznia 1941 r.) zmarł generał Robert Baden-Powell, twórca skautingu.
70 lat temu (25 stycznia 1941 r.) wojska angielskie
i współdziałająca z nimi Samodzielna Brygada
Strzelców Karpackich zdobyły Tobruk.
50 lat temu (19 stycznia 1961 r.) po długiej tułaczce
powróciły z Kanady na Wawel skarby wawelskie:
arrasy, koronacyjny miecz polskich monarchów
(Szczerbiec) i inne zabytki.
30 lat temu (15 stycznia 1981 r.) w Watykanie Ojciec Święty Jan Paweł II przyjął na audiencji delegację „Solidarności” z Lechem Wałęsą na czele.
Wybrała Barbara Kwaśnik

Komuno Ŝegnaj!
Przywrócenie święta Trzech Króli jest widocznym znakiem zerwania z komunistyczną przeszłością, która charakteryzowała się walką Kościołem.
Od 1961 roku zarówno 6 stycznia jak i 15 sierpnia
były dniami roboczymi. Święto Wniebowzięcia
NMP przywrócono w 1989 roku. Na przywrócenie
święta Trzech Króli trzeba było czekać dalsze 21
lat. To jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich
jest w 2011 roku dniem wolnym od pracy w dziewięciu krajach UE i trzech niemieckich landach. 11
krajów Unii Europejskiej (bez uwzględnienia Niemiec i Wielkiej Brytanii, gdzie liczba dni wolnych
zaleŜy od regionu) ma więcej niŜ Polska dni wolnych w ciągu roku.
Przywrócenie święta Trzech Króli poprzedziła
szeroka akcja poparcia tej inicjatywy. M.in. zebrano
ponad milion podpisów. 28.03.2009 r. Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej
w Katowicach zaapelowało do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o przywrócenie święta
Trzech Króli jako dnia ustawowo wolnego od pracy. Tak więc, zniknął kolejny ślad przymusowej
ateizacji Polski w czasach słusznie minionych.
Podczas jednej z naszych pielgrzymek byliśmy
w kolońskiej katedrze, gdzie znajduje się relikwiarz
Trzech Króli - patronów Kolonii. Dzięki tym relikwiom, przywiezionym w XII w. jako zdobycz wojenna z Mediolanu, Kolonia stała się jednym z pięciu najwaŜniejszych miejsc pielgrzymkowych średniowiecznej Europy.
Antoni Winiarski

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy
przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 2011
Styczeń: Ogólna: Aby bogactwa świata stworzonego – jako cenny dar Boga dla ludzi – były chronione, dobrze wykorzystane i dostępne dla wszystkich.
Misyjna: Aby chrześcijanie osiągnęli pełną jedność,
dając świadectwo rodzajowi ludzkiemu, Ŝe Bóg jest
Ojcem wszystkich.
Luty: Ogólna: Aby toŜsamość rodziny była szanowana przez wszystkich i aby uznawano ej niezastąpioną wartość dla społeczeństwa. Misyjna: Aby na
terenach misyjnych, gdzie najpilniejszym zadaniem
jest zwalczanie chorób, chrześcijanie dawali świadectwo, Ŝe Chrystus jest w cierpiących.

In vitro
Australijskie badania 4000 dzieci urodzonych miedzy 1993 a 1997 r. wykazały, Ŝe wśród dzieci poczętych w sposób naturalny 4,2% ma wady wrodzone,
natomiast wśród dzieci poczętych „i vitro” 9%. Wykazano takŜe, Ŝe procent dzieci obciąŜonych więcej
niŜ jedną wadą wrodzoną w grupie kontrolnej wynosi
0,5%, natomiast wśród dzieci poczętych „in vitro”
1,6% (M. Hansen, J. Kurinczuk, C. Bover S. Webb,
The risk of major birth defects after intracytoplasmic
sperm injection and in-vitro fertilization, New England
Journal of Medicine, 2002 Mar 7; 346 (10); 725-30).
Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”,
27 VI 2010, str. 10

Pielgrzymki KIK w 2011 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 telefonicznie u organizatorów. Pierwszeństwo mają
członkowie Klubu i ich rodziny. Przy rezygnacji
z pielgrzymki osoby rezygnujące powinny zgłosić
inną osobę zamienną, gdy nie ma podmiany z listy
rezerwowej. Osoby rezygnujące z pielgrzymki mogą być obciąŜone kosztami powstałymi z powodu
rezygnacji oraz wynikającymi z umowy KIK z biurem podróŜy.
Pielgrzymki ogólne
22 maja 2011 – Piesza pielgrzymka KIK do Bogucic. Wychodzimy o godz. 15.30 z siedziby KIK.

NASZE ROCZNICE
Styczeń
350 lat temu (3 stycznia 1661 r.) w Krakowie ukazał
się pierwszy numer czasopisma Merkuriusz Polski
Ordynaryjny, najstarszej polskiej gazety.
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mas Polski, Prostyń - jedno z dwóch miejsc na
świecie z objawień św. Anny matki Maryi. Wyj.
z par. 6:00, z pl. Andrzeja 6:15. Koszt 330 zł.
Świadczenia: przejazd klimatyzowanym autokarem,
2 śniadania, 2 obiadokolacje, 2 noclegi, pok. 2,3,4os., ubezp. NW, opłaty drogowe i parkingowe.
Przyj. ok. 20:00, przewodnicy miejscowi, opieka
duchowa kapłana. Zaliczka 100 zł.
18-19.06.2011 (2 dni) Sanktuaria: Nowy Targ,
Rabka, Zakopane, Ludźmierz. Wyj. z par. 7:00, z pl.
Andrzeja 7:15. Koszt: 190 zł. Zaliczka 50 zł.
25-27.06.2011 (3 dni) Warszawa. Muzeum Ks.
Popiełuszki - sanktuarium Stanisława Kostki na śoliborzu, Muzeum Powstania Warszawskiego, Świątynia Opatrzności BoŜej, Stare Miasto, Zamek Królewski, Belweder, Pałac Łazienkowski, Łazienki
Królewskie, Ogród Saski, Grób Nieznanego śołnierza, Plac Trzech KrzyŜy, kościół Świętego KrzyŜa,
Krakowskie Przedmieście - kościół Św. Józefa (Wizytek), Plac Staszica, Plac Prezydencki, Teatr Wielki, Sanktuarium M.B. Łaskawej Patronki Warszawy, sanktuarium św. Andrzeja Boboli, Bazylika Archikatedralna, Sanktuarium Św. Anny, Sanktuarium
Pana Jezusa UkrzyŜowanego, Kościół św. Stanisława Kostki - historyczny grób Popiełuszki. Wyjazd
z par. 7:00, z pl. Andrzeja 7:15. Koszt 390 zł.
Świadczenia: przejazd, 2 noclegi. 2 obiadokolacje, 2
śniadania, ubezpieczenie NW, opłaty drogowe i
parkingowe, przew. w Warszawie, wstępy do obiektów: Zamek Warszawski i Muzeum Powstania
Warszawskiego, przyj ok. 19:00. Zaliczka 100 zł.
3-4.09.2011 (2 dni) Sanktuaria: Komańcza - miejsce więzienia Prymasa Polski, Rymanów Zdrój,
Haczów - MB Bolesnej, Sanok - Zamek, Skansen,
Rzeszów - MB Fatimskiej, Saletyńskiej, Rzeszowskiej. Sanktuarium Rozalii Celakówny w Zabawie.
Wyj. z par. 7:00, z pl. Andrzeja 7:15. Koszt 195 zł.
Świadczenia: nocleg, obiadokolacja, śniadanie,
przejazd klimatyzowanym autokarem, ubezpieczenie NW, opłaty drogowe i parkingowe, opieka duchowa kapłana, przewodnicy miejscowi. Zaliczka
50 zł.
10-15.09.2011 (6 dni) Ukraina. Lwów, Rudki,
Sambor, Drohobycz, Truskawiec, Stryj, Stanisławów, Kołomyja, Czerniowce, Tarnopol, Lwów,
Katowice. Wyj. z par. 6:00, z pl. Andrzeja 6:15.
Koszt: 980 zł + 60 hr. na wejścia do miejsc zwiedzanych. Świadczenia: 5 noclegów, 5 obiadokolacji,
5 śniadań, ubezpieczenie NW i KL, przewodnik na
terenie Ukrainy, opłaty parkingowe, drogowe, graniczne. Posługa kapłana. Zaliczka 200 zł.

4 czerwca 2011 – Pielgrzymka Klubów Inteligencji
Katolickiej na Jasną Górę.
Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa
Pielgrzymki Parafii PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego i Matki BoŜej Uzdrowienia Chorych na Dolnym Tysiącleciu w Katowicach oraz Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
Świadczenia - pielgrzymki 1-dniowe: przejazdy,
ubezpieczenie NW, parkingi, wstępy w/g programu.
2.04.2011 Sanktuaria: Wieliczka, MB Łaskawej,
św. Kingi na dole w kopalni. Wyj. z par. 7:00, z pl.
Andrzeja 7:15, przyj. ok.17:00, koszt 85 zł.
9.04.2011 Sanktuaria: Turza Śląska - MB Fatimskiej, Pszów - MB Uśmiechniętej, Bujaków - MB
Opiekunki Środowiska Naturalnego. Wyj. z par.
7:00, z pl. Andrzeja 7:15. przyj. ok. 17:30, koszt
35.zł.
16.04.2011 Sanktuaria: Bielany, Kończyce,
Szczyrk, Bielsko. Wyj. z par. 7:00, z pl. Andrzeja
7:15, przyj. ok. 17:30, koszt 35 zł.
30.04.2011 Sanktuaria (sobota przed białą niedzielą): Kraków: Kościół Michała Archanioła i św. Stanisława Męczennika na Skałce, kościół Miłosierdzia
BoŜego w Łagiewnikach. Wyj. z par. 7:00, z pl.
Andrzeja 7:15. przyj ok. 17:00. koszt 30 zł.
5-21.05.2011 (17dni) Śladami św. Patryka. Przejazd przez Polskę, Niemcy, Belgię, Francję do Anglii, Szkocji, Irlandii, Walii, Belgii. Canterbury,
Cambridge, York, Edynburg, Pitiorchy, Inverness,
Loch Ness, Fort William, Belfast, Dublin, Klify
Moher, Galway, Caernarfon, Park Narodowy
Snowdon, Cardiff, Bath, Stonehenge, Londyn, Greenwich, Bruksela, Benneux - Belgia. Koszt 4950 zł.
Na wstępy, przejazdy komunikacją miejską w Dublinie i Londynie, obligatoryjni przewodnicy: 95
GBP i 95 Euro. Świadczenia: Przejazdy klimatyzowanym autokarem, 16 noclegów w pok. 2 i 3-os.,
16 śniadań, 16 obiadokolacji, rejsy promowe Francja-Anglia i Anglia-Irlandia (x 2), ubezpieczenie
NW, KL, bagaŜu, przewodnicy, opieka duchowa
kapłana. Zaliczka 500 zł.
3-5.06.2011 (3 dni) Kalisz, Licheń. Wyjazd godz.
7:00 z par., 7:15, z pl. Andrzeja. Koszt: 230 zł bez
wyŜywienia, 300 zł z wyŜywieniem (2 śniadania, 2
obiadokolacje). Dopłata do dwójki na 2 noce 50 zł
od osoby. Świadczenia: 2 noclegi w pok. 2, 3, 4-os.
z łazienkami, przejazdy, ubezpieczenie NW. Przew.
miejscowi, msza za pielgrzymów. Przyj. ok. 19:00.
Zaliczka 100 zł.
10-12.06.2011 (3 dni) Gietrzwałd - jedyne sanktuarium w Polsce, gdzie objawienia są potwierdzone,
Święta Lipka, Stoczek Warmiński - więziony pry7

przewodnik, pilot, ubezpieczenie. Koszt. ok. 13.000
zł (w/g kursów jena, euro, USD i złotówki
z 15.12.2010).
Sierpień 2011. (4 dni) Ziemia Lubuska. Świebodzin - Pomnik Chrystusa Króla, Sanktuarium Miłosierdzia BoŜego, ławeczka Niemena, Rokitno Sanktuarium Matki BoŜej Cierpliwie Słuchającej,
Międzyrzecz - Sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski, "Pętla Nietoperska" - podziemna trasa
turystyczna w Międzyrzeczkim Rejonie Umocnionym, Łagów - Zamek Joanitów i Brama Polska, ParadyŜ - pocysterski zespół klasztorny, Zielona Góra.

20-25.09.2011 (6 dni) Budapeszt, Bratysława,
Wiedeń, Mariazell, Praga. Wyj. z par. 6:00, z pl.
Andrzeja 6:15. Koszt - 1350 zł + 40 euro na zwiedzanie. Świadczenia: przejazd, 5 noclegów, 5 obiadokolacji, 5 śniadań, ubezpieczenie NW, KL, opłaty
drogowe i parkingowe, graniczne, opieka przewodnika, opieka duchowa kapłana, przyj. ok. 20:00. Zaliczka 200 zł.
1.10.2011 Sanktuaria: Opole - oryginalny obraz
MB Piekarskiej, Strzelce Opolskie. Wyj. z par. 7:00,
z pl. Andrzeja 7:15, koszt: 35 zł
8.10.2011 Kraków. Stare Miasto, Kościół Dominikanów, Bazylika Mariacka, kościół Piotra i Pawła.
Wyj. z par. 7:00, z pl. Andrzeja 7:15, koszt 55 zł.
Przyj. ok. 17:00.
15.10.2011 Gidle, Częstochowa. Wyjazd godz.
7:00, z par. 7:15 z pl. Andrzeja. Koszt: 35 zł. Przyj.
ok. 18:00.
ZAPISY i informacje: w kaŜdy wtorek w salce nr
2 w parafii na Dolnym Tysiącleciu w godz. 17 - 18
lub w kaŜdy ostatni piątek miesiąca w siedzibie KIK
w Katowicach przy kościele Mariackim w godz.
16:30 - 18:00. Kontakt telefoniczny: kom.
697684666, lub stacjonarny po godz. 20:00 tel. 32
2544060 Mikos Jan. Na listę pielgrzymów zostanie
wpisana osoba, która dokonała wpłaty zaliczki lub
całej kwoty. Miejsca w autokarze w kolejności zapisów i dokonanych wpłat. Telefoniczne zgłoszenia są
przyjmowane, ale przy najbliŜszej sposobności naleŜy wypełnić kartkę zgłoszeniową i dokonać wpłaty zaliczki lub pełnej wpłaty przy pielgrzymkach
jednodniowych. Całość kwoty naleŜy wpłacić najpóźniej miesiąc przed wyjazdem. 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.
Pielgrzymki organizowane przez Antoniego
Winiarskiego
ZAPISY i informacje: Antoni Winiarski tel. kom.
508 290199, tel. słuŜb. 32 3591198, tel. dom. 32
2557112 (po godz. 20).
E-mail: awini55@yahoo.com
13 -26 lipca 2011. Japonia
Tokio - FudŜi - Hakone - Nikko - Chuzenjiko - Jokohama - Kamakura - Kioto - Osaka - Koya - Hiroszima - Miyajima - Nagasaki - Tokio. Bardzo bogaty program turystyczny. Codziennie Msza św.
Świadczenia: przeloty (Kraków - Tokio - Kraków),
przejazdy, noclegi, 2 posiłki dziennie, wstępy,

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