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W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, Ŝe zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyŜ takie było Twoje
upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt teŜ nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna,
tylko Syn, i ten, komu syn zechce objawić.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciąŜeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje
jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz
waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie».
Mt 11, 25-30

150. rocznica wydania pierwszego numeru dziennika L’Osservatore Romano
pierwszy numer nosił datę 1 lipca 1861 r.

55. rocznica protestu poznańskich robotników
28 czerwca 1956 r. – 3 czerwca 1997 r. Ojciec Święty Jan Paweł II modlił się pod Poznańskimi KrzyŜami

Pierwsza rocznica beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki
Warszawa - 6 czerwca 2010 r.

Ojciec Święty Benedykt XVI do Polaków
Audiencja ogólna – środa 1 VI 2011 r.
„Kierując moje pozdrowienie do was, zwracam
się dzisiaj szczególnie do młodych, którzy w sobotę spotkają się na Polach Lednickich. Kochani! Będziecie dziękować Bogu za Ŝycie i beatyfikację Jana Pawła II, który był ojcem, przewodnikiem, kapłanem, przyjacielem młodych. Budował dom na skale, na Chrystusie! Szedł za
głosem Ewangelii. Trwał na modlitwie i adoracji
Eucharystii. Miał otwarte serce dla kaŜdego
człowieka. Cierpiał z Jezusem. Był niezwykłym
pielgrzymem wiary. Niech was inspiruje motto
spotkania: „Jan Paweł II – Liczy się świętość”.
Waszemu dąŜeniu do świętości z serca błogosławię".
Anioł Pański – niedziela 10 VII 2011 r.
„JuŜ z Castel Gandolfo, serdecznie pozdrawiam
Polaków. Chrystus – Siewca słowa o Królestwie
BoŜym z dzisiejszej Ewangelii – zachęca nas,
byśmy byli urodzajną glebą dla rzucanego ziarna
słowa. Niech wyda ono plon stokrotny. Niech
nie zagłuszą go sprawy tego świata, pogoń za
bogactwem. Zachęcam, by wakacyjny odpoczynek był dla was takŜe stosowną okazją do lektury
Pisma Świętego. śyczę wszystkim dobrych wakacji i z serca błogosławię”.
http://www.radiovaticana.org/pol

Spotkanie Prezesów KIK
Jasna Góra – 4.06.2011
Na spotkaniu ustalono skład Rady Porozumienia i wybrano nowe przewodnictwo Rady Porozumienia.
Skład Rady Porozumienia na kadencję 2011 –
2014 obejmuje kluby: Bielsko-Biała, Chrzanów,
Częstochowa, Inowrocław, Katowice, Kielce,
Kraków, Lubaczów, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Ruda Śląska, Siedlce, Szczecin, Toruń,
Warszawa, Wrocław, Zielona Góra.
Współprzewodniczący: Włodzimierz Wysoczański (Wrocław), Antoni Winiarski (Katowice), Zbigniew Mortek (Kraków).
Sekretarz: Stanisław Latek (Warszawa).
Rekolekcje KIK w Kokoszycach
Rekolekcje odbędą się w Archidiecezjalnym
Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach od piątku
16 września do niedzieli 18 września 2011 r.
Rekolekcje będzie prowadził ks. prof. dr hab.
Józef Kozyra, kapelan KIK w Katowicach.
Temat rekolekcji: „Droga doskonałości chrześcijańskiej według wskazań św. Jakuba”.
Zapisy: Jan Mikos. Telefon komórkowy: 697
684666, telefon stacjonarny (po godz. 20:00):
32 2544060, email: mikosjan@gmail.com.
Koszt wynosi 100 zł. Szczegółowy program rekolekcji jest na stronie 12 biuletynu.

Otrzymaliśmy
W kwietniu otrzymałem z Kancelarii Prezydenta RP odpowiedź na Stanowisko Walnego
Zebrania Delegatów KIK w Katowicach z dnia
19 III 2011 r. w sprawie katastrofy lotniczej pod
Smoleńskiem (zamieszczone w „Dlatego” Nr 4
(232) na str. 4), którą niŜej prezentuję. Przedstawiam teŜ Czytelnikom „Dlatego” list Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abpa
Józefa Michalika, jaki otrzymaliśmy w zeszłym
roku, i który zapomniałem zaprezentować.
Stanisław Waluś
From: Stanowisko informacyjne w BLO
To: s.walus@data.pl
Sent: Friday, April 15, 2011 12:11 PM
Subject: Nr BLO-060/14070/02/11/WZ
Pan Stanisław Waluś
Wiceprezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Szanowny Panie,
potwierdzamy wpływ Pańskiego listu nadesłanego na prezydencką skrzynkę poczty elektronicznej w dniu 23 marca br. wraz ze stanowiskiem
Walnego Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji
Katolickiej w Katowicach dotyczącego wyjaśnienia przyczyn katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.
Pragniemy zapewnić, Ŝe korespondencja kierowana do Prezydenta RP jest wnikliwie analizowana, a wnioski w niej zawarte są na bieŜąco
przekazywane współpracującym z Nim doradcom i ekspertom.
Jak Państwu wiadomo wciąŜ trwają prace nad
ustaleniem przyczyn katastrofy lotniczej pod
Smoleńskiem z 10 kwietnia 2010 roku. Zajmuje
się tym Komisja Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Państwowego pod przewodnictwem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Pana Jerzego Millera. Śledztwo w tej sprawie
prowadzi równieŜ Prokuratura Wojskowa. Pan
Prezydent kilkukrotnie wypowiadał się w tej
sprawie, między innymi w wywiadzie przeprowadzonym dla programu „Kropka nad I” w dniu
24 stycznia br., którego treść zamieszczona jest
na prezydenckiej stronie internetowej
www.prezydent.pl.
Z powaŜaniem,
Witold Trębicki
starszy specjalista w Biurze Listów i Opinii
Obywatelskich
Kancelarii Prezydenta RP

Abp Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 11 maja 2010 r.
SEP-15.5-20
Szanowny Panie Prezesie,
Dziękuję za pismo z dnia 13 marca r., solidaryzujące się z chrześcijanami w Afryce, którzy
doświadczani są prześladowaniami i niesprawiedliwością. Włączam się w modlitwę o męstwo i
wytrwałość naszych braci w wierze, o czym zapewnię takŜe Biskupów Nigerii.
Łączę wyrazy szacunku i pozdrowień w Chrystusie
+ Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
---------------------------Szanowny Pan
dr Antoni WINIARSKI
Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Plac ks. Emila Szramka 2/13
40-954 Katowice
Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 WARSZAWA, tel. +48 (22) 50 48 00, fax +48 (22) 838 09 67
skep1@episkopat.pl
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Do Warszawy jechałem z członkami NSZZ
„Solidarność” z Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Częstochowskiej.
Po powrocie do Gliwic postanowiłem dokonać
przeglądu prasy.
Dziennik Zachodni, 1 VII 2011, str. 16
Jak twierdzą przedstawiciele „Solidarności”, zebrało się 80 tys. demonstrantów.
Gazeta wyborcza, 1 VII 2011, str. 5
Organizatorzy z „Solidarności” mówili nawet o
80 tys. demonstrantów, media podawały liczbę
30 – 40 tys.
Gość Niedzielny, 10 VII 2011, str. 6
Kilkadziesiąt tysięcy członków i sympatyków
„Solidarności” demonstrowało 30 czerwca na
ulicach stolicy. (...) Według organizatorów 80
tys., a według słuŜb porządkowych 30 tys. osób
zgromadziło się na placu Piłsudskiego, skąd
przeszli pod Sejm.
Nasza Polska, 5 VII 2011, str. 4
Według organizatorów mogło w niej wziąć
udział nawet 60 tys. osób.
Nasz Dziennik, 1 VII 2011, str. 2
Około 60 tys. związkowców z NSZZ „Solidarność” protestowało wczoraj na ulicach stolicy.
Niedziela, 10 VII 2011, str. 7
W Warszawie 30 czerwca przeciw polityce rządu
protestowało, według policji – 10 tys., a według
organizatorów – nawet 80 tys. ludzi.
Przewodnik Katolicki, 10 VII 2011, str. 6
Około 60 tys. członków i sympatyków NSZZ
„Solidarność” przeszło ulicami Warszawy (...).
Rzeczpospolita, 1 VII 2011, str. A6
Potem związkowcy – według nieoficjalnych szacunków policji było ich 10 tys., według samych
działaczy nawet 80 tys. – ruszyli z pl. Piłsudskiego przed Sejm.
Tygodnik Solidarność, 8 VII 2011, str. 6 do 10
Ponad 60 tysięcy związkowców ze wszystkich
regionów i branŜ przyjechało 30 czerwca do
Warszawy, by powiedzieć ministrom rządu Donalda Tuska – źle się bawicie, panowie.
Zasięgnąłem informacji u źródła – na stronie
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
(http://www.solidarnosc.org.pl/pl/stronaglowna/manifestacja-30-czerwca.html - pobrane
5 VI 2011 r.) przeczytałem:
Pod hasłem „Polityka wasza – bieda nasza” 30
czerwca w Warszawie protestowało kilkadziesiąt
tysięcy członków NSZZ „Solidarność”.
Stanisław Waluś

W TVN – pół prawdy o manifestacji
NSZZ „Solidarność” w Warszawie 30 VI 2011 r.
Zaraz po manifestacji uczestniczka odebrała
telefon i powiedziała, Ŝe w TVP1 podano, Ŝe
uczestniczyło w niej 60 tys. manifestantów, natomiast w TVN podano, Ŝe 30 tys.

STOP! – dla prób komercjalizacji i prywatyzacji
publicznego szkolnictwa wyŜszego. NIE! – dla niskich
nakładów na badania naukowe w Polsce.

REGIONALNA SEKCJA NAUKI SOLIDARNOŚĆ
REGION ŚLĄSKO-DĄBROWSKI
SOLIDARNOŚĆ UNIWERSYTET ŚLĄSKI

HALL NIE NISZCZ OŚWIATY
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się pytanie, czy tak powinno wyglądać rzetelne
dziennikarstwo?
Ks. Andrzej Zwoliński w swojej ksiąŜce bardzo trafnie określa czym jest dezinformacja cyt.
„… moŜna głośno mówić jedno, a robić coś
wręcz przeciwnego; wystarczy krzyczeć dostatecznie mocno, zwłaszcza jeśli opinia publiczna
została odpowiednio urobiona, Ŝeby zwracano
uwagę tylko na słowa, a czyny pozostały niezauwaŜone.”
Podstawą wszelkiej dezinformacji jest
k ł a m s t w o. Obserwujemy w mediach dość
powszechną postawę kłamcy przebiegłego, którego określa katolicki filozof i moralista Dietrich
von Hildebrand:
„Kłamca przebiegły bez skrępowania mówi to,
co niezgodne z prawdą, jeśli odpowiada jego celom i zamiarom. Jest to człowiek, który wie,
czego chce, świadomie oszukuje i okłamuje innych, byle osiągnąć swój cel”.
ZbliŜają się wybory parlamentarne, przez najbliŜsze tygodnie będziemy poddawani agitacji
politycznej. NaleŜy pamiętać, Ŝe język polityczny stosowany w kampanii atakuje, aby zniszczyć
i skompromitować przeciwnika. Warto o tym
pamiętać czytając w brukowej prasie: „Straciła
stołek, bo kradła paliwo.”
Na szczęście w polityce, tak jak w kaŜdej sferze Ŝycia publicznego jest miejsce dla ludzi dla
których wartością bezwzględną jest prawda i
uczciwość. Oni będą przekonywali do swoich
racji i namawiali językiem perswazji. Jeszcze raz
zachęcam do przeczytania niezwykle aktualnej i
interesującej ksiąŜki ks. Andrzeja Zwolińskiego
„Słowo w relacjach społecznych” Ŝycząc państwu i sobie racjonalnego myślenia, właściwych
ocen i zauwaŜenia p r a w d y.
Danuta Sobczyk

Manipulacja słowem
Dzięki powszechnemu dostępowi do informacji współczesny świat określany jest jako „ globalna wioska”. Codziennie jesteśmy epatowani
niezliczoną ilością wiadomości. Często nazywamy ten stan „szumem medialnym”. W konsekwencji czujemy się zagubieni, a to co powinno
być informacją, staje się dezinformacją. Wszyscy jesteśmy poddawani ogromnej manipulacji
słowem.
Chcąc lepiej zrozumieć czym jest retoryka
dziennikarska, dezinformacja lub kłamstwo prasowe warto sięgnąć do ksiąŜki ks. Andrzeja
Zwolińskiego pt. „Słowo w relacjach społecznych”.
To bardzo interesująca pozycja naukowa, która pokazuje dobre i złe strony przekazu medialnego.
Czytając prasę, szczególnie dzienniki moŜna
odnieść wraŜenie, Ŝe to bardziej odbiorcy kształtują prasę, niŜ ona kształtuje ich.
Mamy do czynienia ostatnio z niedobrym zjawiskiem kłamstwa prasowego, które często jest
sposobem robienia kariery dziennikarskiej. Są
liczne przykłady dziennikarzy kłamiących w celu zyskania czytelników, wysługujących się partiom politycznym czy grupom ekonomicznym.
Rezolucja 1003 Zgromadzenia Parlamentu
Rady Europy z 1 lipca 1993 roku nakazuje by informacja była prawdziwa, zweryfikowana, udokumentowana, bezstronna, a wypowiadane opinie były uczciwe i etyczne.
To są zasady, a jaka jest rzeczywistość? Często młodzi dziennikarze piszą artykuły na zlecenie, według zapotrzebowania, bo tu moŜna zarobić. Kto myśli o etyce? Gdzie miejsce na ludzką
godność?
PrzecieŜ z czegoś trzeba Ŝyć, a czytelnicy potrzebują sensacji.
Wspomniana wcześniej rezolucja nakazuje:
respektowanie zasady domniemania niewinności,
przestrzegania ochrony prywatności, uzyskiwania informacji wyłącznie zgodnie z prawem i
etycznymi metodami.
W rzeczywistości, dziennikarz brukowca
dzwoni do drzwi prywatnego mieszkania, robi
zdjęcie osoby bez jej zgody, zdjęcie samochodu
na parkingu równieŜ bez zgody właściciela, nie
uzyskując interesujących go informacji pisze artykuł, w którym konfabuluje.
Wszystko pod zamówienie, po to, aby zdyskredytować osobę w Ŝyciu publicznym. Nasuwa

Danuta Sobczyk - absolwentka Katolickiego
Uniwersytetu
Lubelskiego w Lublinie,
obecnie studia doktoranckie z dziedziny Katolickiej Nauki Społecznej, członek Klubu
Inteligencji Katolickiej,
członek partii Prawo i
Sprawiedliwość.
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Jest jakiś tragiczny rozziew w polskości – między
wyobraŜeniem a spełnieniem, planem a realizacją.
Jest ona etosem pechowców, etosem przegranych i
zarazem niepogodzonych ze swą przegraną. Wolność jest w nim wartością najwyŜszą – [- - - -]
[Ustawa z dnia 31 VII 1981 r. O kontroli publikacji
i widowisk, art. 2 pkt 6 (Dz. U. nr 20 poz. 99, zm.:
1983 Dz. U. nr 44 poz. 204] porywa się na czyny
wielkie z mizernym zwykle skutkiem. Polskość w
rzeczy samej jest nieadekwatną do ponurej rzeczywistości projekcją naszych zbiorowych kompleksów. Piękniejsza od Polski, jest ucieczka od Polski
tej ziemi, konkretnej, przegranej, brudne i biednej. I
dlatego tak często nas ogłupia, zaślepia prowadzi w
krainę mitu. Sama jest mitem.
Tak, polskość kojarzy się z przegraną, z pechem,
z nawałnicami. I trudno, by było inaczej. „Czym jest
nasze Ŝycie? – pisał Andrzej Bobkowski w Szkicach
piórkiem (ile w nich trafnych uwag o polskości!). –
Nawijaniem n kawałek tekturki krótkich kawałków
nitki bez moŜności powiązania ich ze sobą. Gdzie
mam szukać metryki urodzenia mojego dziadka?
Gdzie odnaleźć ślad prababki? Do czego przyczepić
cofającą się wstecz myśl? Do niczego – do opowiadań, prawie do legend tego kraju, który wynajął sobie w Europie pokój przechodni i przez dziesięć
wieków usiłuje urządzić się w nim z wszelkimi wygodami i ze złudzeniem pokoju z osobnym wejściem, wyczerpując całą swą energię w kłótniach i
walkach z przechodzącymi. Jak myśleć o urządzeniu tego pokoju ładnymi meblami, bibelotami, serwantkami gdy błocą ciągle podłogę, rozbijają i obtłukują przedmioty? To nie jest Ŝycie – to ciągła
tymczasowość Ŝycia motyla i dlatego w charakterze
naszym jest moŜe tyle cech przypominających tego
owada. Jakim cudem mamy być mrówkami?...”
Gdy spisuję te luźne uwagi, czuję w kaŜdym
momencie, Ŝe coś umyka, Ŝe z wielkim trudem
formułuję nawet banalne myśli. Refleksja zniekształcona jest nastrojem, emocją, a i te są zmienne.
Bo choć polskość wywołuje skojarzenia kreślone
przez historię, jest ona takŜe przecieŜ dzianiem się,
jest niepewnym spojrzeniem w przyszłość. I szarpię
się między goryczą i wzruszeniem, dumą i zaŜenowaniem. Wtedy sądzę – tak po polsku, patetycznie –
Ŝe polskość, niezaleŜnie od uciąŜliwego dziedzictwa
i tragicznych skojarzeń, pozostaje naszym wspólnym świadomym wyborem.
Donald Tusk,
ZNAK, 390-391, Rok XXXIX, listopad-grudzień
(11-12) 1987, str. 190-191.

Tygodniki o wypowiedzi Donalda Tuska
dla miesięcznika „Znak” w 1987 roku
W tygodniku „Nasza Polska” z 21 IV 2009 r.
na str. 3 ukazał się fragment odpowiedzi Donala
Tuska na ankietę miesięcznika „Znak” na temat
„Czym jest polskość”. Po tym fragmencie jest
pytanie: „Czy taki człowiek moŜe być premierem?” W tygodniku „UwaŜam Rze” z 30 V – 5
VI 2011 r. na str. 99 jest felieton Waldemara Łysiaka, w którym Autor zacytował inny, krótszy
fragment z wypowiedzi Donalda Tuska i między
innymi takie zdanie: „Zrzuć to „brzemię”, którym tak gardziłeś, a jednak, Ŝeby dorwać się do
stołka, wziąłeś nawet ślub kościelny po paru dekadach małŜeństwa, tuŜ przed wyborami, dla
niedraŜnienia elektoratu!”
NiŜej udostępniam czytelnikom ”Dlatego” całą wypowiedź obecnego Premiera.
Stanisław Waluś
DONALD TUSK
POLAK ROZŁAMANY
Polskość jako zadany temat... Wydawałoby się:
tylko usiąść i pisać. A tu pustka, tylko gdzieś w oddali przetaczają się husarie i ułani, powstańcy i marszałkowie, majaczą Dzikie Pola i Jasna Góra, dziejowe misje, polskie miesiące, zwycięstwa i klęski.
Zwycięstwa?
Jak wyzwolić się z tych stereotypów, które towarzyszą nam niemal od urodzenia, wzmacniane literaturą, historią, powszechnymi resentymentami? Co
pozostanie z polskości, gdy odejmiemy od niej cały
ten wzniosło-ponuro-śmieszny teatr niespełnionych
marzeń i nieuzasadnionych rojeń?
Polskość to nienormalność – takie skojarzenie narzuca mi się z bolesną uporczywością, kiedy tylko
dotykam tego niechcianego tematu. Polskość wywołuje u mnie odruch buntu: historia, geografia,
pech dziejowy i Bóg wie co jeszcze wrzuciły na
moje barki brzemię, którego nie mam specjalnej
ochoty dźwigać, a zrzucić nie potrafię (nie chcę
mimo wszystko?), wypaliły znamię i kaŜą je z dumą
obnosić. Więc staje się nienormalny, wypełniony do
granic polskością, i tam, gdzie inni mówią człowiek,
ja mówię Polak; gdzie inni mówią kultura, cywilizacja i pieniądz, ja krzyczę Bóg, Honor i Ojczyzna
(wszystko koniecznie duŜą literą); kiedy inni budują, kochają się i umierają, my walczymy, powstajemy i giniemy. I tylko w krótkich chwilach przerwy
rozwaŜamy nasz narodowy etos odrobinę krytyczniej, czytamy Brzozowskiego i Gombrowicza, stajemy się normalniejsi.
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Biskup Albin Małysiak odszedł do Pana
16 lipca 2011 r. w wieku 94 lat zmarł w Krakowie najstarszy w Polsce biskup i jedyny odznaczony tytułem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”.
W Niedzieli z 18 kwietnia 2010 r. (str. 16
do18) ukazał się wywiad redaktora naczelnego
ks. Ireneusza Skubisia z Biskupem obchodzącym
40. rocznicę święceń biskupich. Na pytanie Redaktora: „Jak wyglądały kontakty Księdza Biskupa z PapieŜem Janem II?” ks. Biskup odpowiedział:
Muszę się pochwalić – spotykaliśmy się jak
serdeczni przyjaciele. Ja byłem przez komunę
prześladowany i on teŜ. Wojtyła widział, jak
walczyłem o duszpasterstwo akademickie. Bardzo chętnie teŜ przychodził do mojej parafii,
gdzie zawsze miał najwięcej młodzieŜy akademickiej. Bo ja chodziłem po ulicach i zapraszałem młodzieŜ. Zachęcałem studentki i studentów: - Przyjdźcie do naszego kościoła wieczorem
na godz. 20, będzie ciekawa konferencja. Jesteście przecieŜ wierzącą młodzieŜą, bo jak szedłem, to pochwaliliście Pana Boga.. Godzinami
tak nieraz wędrowałem i zachęcałem. (...)
Stanisław Waluś

Co pomogło wygrać wybory
Platformie Obywatelskiej w 2007 roku
Jadąc samochodem 16 września 2007 r. z
Bielska-Białej do Gliwic w kilku miejscach zauwaŜyłem czarno-białe plakaty przeciw PiS.
KaŜdy z nich wykonany był w takim samym stylu. U góry po lewej na czarnym tle zawsze był
napis: „Zasady PiS:”, na dole, na białym tle zawsze był napis: „Rządzi PiS a Polakom wstyd”,
natomiast w środku, na czarnym tle były zmienne hasła. Na zdjęciach, jakie zrobiłem były następujące hasła: „oszczerstwa”, „pogarda”,
„agresja”. Jedno ze zdjęć prezentuję Czytelnikom poniŜej.

Kardynał Kazimierz Świątek odszedł do Pana
21 lipca 2011 r. w Pińsku w wieku 96 lat
zmarł emerytowany metropolita mińskomochylewski Kardynał Kazimierz Świątek.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp. Józef Michalik napisał o Zmarłym, Ŝe
był człowiekiem Kościoła, wielkim patriotą i biskupem wielkiego formatu, na wzór Serca BoŜego.
Z treścią telegramu od Ojca Świętego Benedykta XVI i bogatym Ŝyciorysie Kardynała moŜna się zapoznać na stronie http://ekai.pl i w prasie katolickiej.
W roku 1989 i 1990 przesyłałem do ks. Kazimierza Świątka do Pińska katolickie czasopisma.
Cztery razy otrzymałem podziękowanie.

W „Naszej Polsce” z 2 X 2007 r. na str. 9 była
następująca notatka:
Czarne plakaty
Przy drogach, ale i na miejskich ulicach, straszą czernią plakaty „wyborcze” PO z napisami:
Rządzi PiS, a Polakom wstyd. Pogarda, agresja,
oszczerstwa. Ich treść najlepiej charakteryzuje
tych, co je skomponowali. Przy tym – cechy,
które przypisują innym, są właściwe w pełnej
rozciągłości im samym: pogarda – w stosunku
do Polski tramwajowej, ciemnych mas, moherowych beretów, starszych ludzi, biednych osób.
Agresja – wobec inaczej myślących oraz pragnących prawdy i uczciwości w Ŝyciu publicznym.
Oszczerstwa – przy pomocy mediów miotane w
róŜnych kierunkach. OskarŜanie drugich o własne przewinienia jest znana metodą kłamców –
w tym przypadku mamy jej klasyczny przykład.
OPRAC. A.R. I T.W.
Moja refleksja: propaganda wizualna robi
swoje – PiS przegrał wybory.
Stanisław Waluś

Stanisław Waluś
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Ale diabeł chybił, bo Opatrzność Boska nie dopuściła,
By czart uśmiercił ludność, która wraz z pielgrzymami się modliła
Przed majestatem Matki Boskiej Bolesnej w Goju
I by pielgrzymi mogli zmierzać ku Częstochowie
w pokoju.
Gdy pielgrzymka pątników w stronę Częstochowy zmierzała,
Od bogobojnego Pustelnika - Błogosławieństwo
na drogę otrzymała.

U Najświętszej Matki Boskiej w Goju
Wśród urodzajnych pól wiśnickich o pagórkach
łagodnych,
W obrębie pachnących starych czternastu drzew
lipowych Stoi piękna kapliczka pod wezwaniem Matki
Boskiej Bolesnej w Goju.
Odwiedzana przez pątników, szukających ukojenia duchowego w spokoju...
Święta ta kapliczka rodzima, dziś solidnie odbudowana,
Pamięta dawne wieki średnie gdy była niegdyś
drewniana.
W dawnych wiekach opodal kapliczki był gaj
dębowy,
W którym mieszkał i Ŝył pustelnik AmbroŜy,
Z herbu szlacheckiego znanego - OdrowąŜ pochodził,
Ze słynnego rodu, tego, co Święty Jacek się narodził.

I ja wielokrotnie w samotności Matkę Boską w
Goju odwiedzałem,
I z duszy mojej prośby, troski i dziękczynienia
wylewałem,
Prosząc Ją po stokroć o zdrowie, Błogosławieństwo i otuchę.
Klęcząc tak raz przed obliczem Matki Boskiej w
lipcowym upale,
Wśród pszczół zbierających słodki miód z drzew
lipowych wytrwale
I przeróŜnych miłych ptaków śpiewających
Oraz przepięknych róŜnokolorowych motyli
fruwających,
Poczułem nagle lekki podmuch wiatru orzeźwiający
I wokół delikatnie, czule i opiekuńczo okrąŜający.
Odczułem nagle ulgę na duszy i w sercu swoim...

JuŜ w średniowieczu kapliczkę za przystanek
duchowy wybrali
Pielgrzymi, co w procesji z Raciborza do Częstochowy zmierzali.
Tu oddawali pokłon Najświętszej Matce Boskiej
w Goju
I ruszali cierpliwie dalej, często w skwarze i znoju,
By dotrzeć na szczęśliwy czas odpustu do Jasnej
Góry,
Do Pani Częstochowskiej, którą okalały srebrzyste chmury.

WraŜenie mnie takie ogarnęło, jakbym stanął
przed obliczem Twoim!
CzyŜby, to była łaska od Ciebie - Pani Najświętsza?
Nie wiem, nie rozumiem, co o tym sądzić?! O
Pani Dobrotliwa!
Chciałbym byś choć ździebełko mi rąbka tajemnicy uchyliła...

Przy drodze wiodącej ze wsi Wiśnicze do kapliczki w Goju,
LeŜał całe wieki czarny potęŜny kamień metrowego pokroju,
Co rzucił go diabeł znad Bałtyku z zamiarem zabicia pielgrzymów zdąŜających
Do Matki Boskiej Częstochowskiej i Boga wychwalających.

O Matko Moja! Najświętsza i Litościwa w Goju!
Po kilku latach znów zwracam się do Ciebie w
niepokoju
I litościwie proszę Ciebie Matko Łaskawa i Dobrotliwa,
Byś mnie szarego człowieka z tej cięŜkiej choroby uzdrowiła!
Poproś teŜ Twego Syna Jezusa Chrystusa, by
uleczył me ciało!
O! Miłosierny BoŜe Wszechmogący spraw, by
tak się stało...!
Jerzy Zielonka

Ja ten kamień diabelski dawniej często widziałem
I z moimi znajomymi go wielokroć oglądałem
JuŜ tam nic nie ma i nie wiem co się z nim stało
Widocznie jakieś licho (moŜe diabelskie) go porwało
Bogu dzięki, Ŝe kamień diabelski więcej nie wadzi
Bo dobrzy ludzie są tym bardzo radzi.
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Lublin, 4 lipca 2011 r.
Komisja Prawnicza Oddziału PAN w Lublinie
Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2
20-080 Lublin
Pan prof. dr ab. Stefan Niesiołowski
Wicemarszałek Sejmu
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

Jako metrolog oceniam niektóre wypowiedzi
prof. dr. hab. Stefana Niesiołowskiego w nominalnej skali pomiarowej (kulturalne, obojętne,
niekulturalne) jako niekulturalne.
dr hab. inŜ. Stanisław Waluś,
przewodniczący Komisji Metrologii
Oddziału PAN w Katowicach

Panie Marszałku,
dnia 27 czerwca 2011 r. wystąpił Pan w programie Kropka nad i emitowanym przez telewizję
TVN24. Wówczas w odniesieniu do jednego z
najwybitniejszych członków Komisji Prawniczej
Oddział PAN w Lublinie – Ks. prof. dra hab. Józefa Krukowskiego, podwaŜając Jego Kompetencje i naruszając Jego dobra osobiste, powiedział Pan: „To jest chory człowiek. To, co mówi
ten Krukowski jest chore (...) To jest chory z
nienawiści człowiek (...) to jest kompletny nieuk
(...)”. Te słowa kierowane do jakiegokolwiek
obywatela, a tym bardziej adresowane do światowej sławy specjalisty, jakim jest ks. prof. J.
Krukowski, są nie do zaakceptowania w praworządnym państwie, a tym bardziej, gdy je wypowiada osoba piastująca urząd wicemarszałka
Sejm. W ten sposób dopuścił się Pan naruszenia
m.in. art. 47 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego.
Mając na względzie powyŜsze, Komisja
Prawnicza Oddział PAN w Lublinie wypowiedź
Pana uwaŜa za szkodzącą dobru wspólnemu,
któremu całe Ŝycie słuŜył i czyni to nadal ks.
prof. J. Krukowski, dowodząc wszędzie swojej
Ŝyczliwości dla dobra innych osób, równieŜ mających przeciwne poglądy, nie wykluczając osoby Pana Marszałka.
Nadto, tego rodzaju wypowiedzi padające z
ust osób piastujących najwyŜsze urzędy w państwie szkodzą wizerunkowi Polski w świecie. Pana
wypowiedź jest szczególnie szkodliwa w momencie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.
W związku z powyŜszym spodziewamy
się sprostowania w środkach społecznego przekazu tej wypowiedz i publicznego przeproszenia
prof. Krukowskiego.
Pozostajemy w oczekiwaniu na notyfikację Pańskich decyzji.
Prof. dr hab. Mirosław Sitarz
Sekretarz Komisji PAN o. w Lublinie
Prof. dr hab. Mieczysław Sawczuk
Przewodniczący Komisji PAN o. w Lublinie
Nasz Dziennik, 7 VII 2011 r., str. 2

Ś† P
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk

Płyta nagrobkowa ks. Zdzisława Króla w krypcie Świątyni Opatrzności BoŜej w Warszawie 14 VIII 2011

Ks. infułat Zdzisław Król
Święcenia kapłańskie przyjął w 1958 r.
Studiował na KUL-u, gdzie uzyskał doktorat z prawa kanonicznego. Przez wiele lat
był proboszczem parafii Wszystkich Świętych – do emerytury w 2006 r. W latach
1979-92 był kanclerzem kurii, a od 1992 r.
wikariuszem biskupim, sekretarzem Rady
Kapłańskiej. Był postulatorem w procesie
beatyfikacyjnym ks. Jerzego Popiełuszki i
kapelanem warszawskie Rodziny Katyńskiej. Zginął pod Smoleńskiem 4 IV 2010 r.
Więcej informacji w:
Gość Niedzielny, 18 IV 2010 r., str. 20
Niedziela, 25 IV 2010 r., st. 19
Zawieszenie prokuratora Pasionka
Doigrał się prokurator Pasionek zawieszenia i odsunięcia. Nie podano, czy zawiesili, a potem odsunęli, czy było odwrotnie.
W kaŜdym razie akta mu odebrano, gabinet
opieczętowano. śeby jakaś olejna prawda o
smoleńskim śledztwie nie wydobyła się na
zewnątrz. Akurat ten zawieszony prokurator
wpadł na pomysł, by poprosić o informacje
satelitarne naszego głównego sojusznika z
NATO, czyli USA. Okazało się, Ŝe w sprawie smoleńskiej katastrofy głównym sojusznikiem Polski jest Układ Warszawski z
siedzibą w Moskwie. Tak ustalili premier
Tusk z premierem Putinem.
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Jest w tym jakiś sens, bo samolot TU 154
był bezspornie reliktem tamtego Układu.
Widocznie Pasionek nie docenił siły starych
powiązań i się zagalopował. Został zdymisjonowany prze generała prokuratora Paulskiego (teŜ relikt) „za kontakty z przedstawicielami obcych państw”. Po prostu potraktowany został jako imperialistyczny agent.
Niewykluczone, ze wymienią go na moście
w Berlinie na jakiegoś szpiega rosyjskiego
ze starych rezerw.
Tymczasem pojawiła się ciekawostka, Ŝe
Amerykanie juŜ w początkowym stadium
śledztwa przekazali „agendom rządu polskiego” waŜne informacje w tej sprawie,
lecz prokuratura ich nie otrzymała. Rozpoczęto poszukiwania w polskich resortach,
agencjach instytucjach, o i wreszcie pakiet
dokumentów się odnalazł! Co za fart! Kto je
ukrył i dlaczego – moŜemy się domyślać, bo
przecieŜ poruszamy się w rejonach ściśle
tajnych, łamanych przez poufne. Zaryzykuję
więc Ŝartobliwie tezę, Ŝe dokumenty ukrył
zdrajca, szubrawiec, sprzedajny bydlak,
wróg Polski... Czy nie za śmiesznie to brzmi?
Ogólnie biorąc, moŜna by sobie nieźle poŜartować ze sposobu podejścia państwa polskiego do katastrofy smoleńskiej, gdyby temat nie był tak straszliwie dramatyczny. Ile
to juŜ razy premier obiecywał opublikowanie polskiego raportu? PrzecieŜ to są kpiny!
Ostatnio w mediach kursuje pogląd, Ŝe przed
wyborami nie naleŜy się tego spodziewać,
poniewaŜ prawda mogłaby wpłynąć na wynik wyborów. No i co z tego? Niech pływa!
Po pierwsze nie wiadomo, co to będzie za
prawda: moskiewska, polska, pozorna, załgana? Po drugie – jeŜeli nawet ujawniono
by, kto ze strony polskiej zawinił, np. ministrowie Arabski czy Klich, chyba taka wiedza naleŜy się elektoratowi przed wyborami.
Jak słychać ci właśnie panowie mają zamiar
kandydować. MoŜe chcą się ukryć pod zbawiennym parasolem immunitetu?
Trudno jednak nie przyznać, Ŝe w sprawie
smoleńskiej władza działa. Dokonano likwidacji namiotu Solidarnych 2010, na Krakowskim Przedmieściu w mieście stołecznym Warszawie. Jest to stowarzyszenie, które na tę tragedię ma pogląd odmienny od
rządowego. Chyba prawo na to pozwala?

A jednak czarny szwadron funkcjonariuszy
nie pozwala i likwiduje... Solidarnych, wolność słowa, demokracje, prawdę i Pasionka
„A to Polska właśnie...” jak powiedziałby
poeta.
Jan Pietrzak
Tygodnik Solidarność, 24 VI 2011, str. 5.
Warto obejrzeć

Film ten został dołączony do Gazety Polskiej z 4 V 2011. W tym tygodniku czytelnik
znajdzie najpełniejsze informacje o moŜliwych przyczynach katastrofy pod Smoleńskiem.
Stanisław Waluś

In vitro
Ojciec Święty Jan Paweł II w
encyklice Veritatis splendor
stwierdza, Ŝe „pierwszym i decydującym elementem oceny
moralnej jest przedmiot ludzkiego czynu, który decyduje o
tym, czy moŜna go przyporządkować ostatecznemu dobru i celowi, którym jest Bóg. (...) TakŜe Ojciec Święty
Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae (rok
1995) pisze o sztucznych zapłodnieniach, które
„wydają się słuŜyć Ŝyciu i często są stosowane z
tą intencją, w rzeczywistości stwarzają moŜliwość nowych zamachów na Ŝycie (...)”.
Artur J. Katolo: Contra In Vitro, Instytut Globalizacji, www.globalizacja.org Warszawa 2010,
str.30 i 31.
Stanisław Waluś
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Lipiec
315 lat temu (10 lipca 1696 r.) w Wilanowie zmarł
król Polski Jan III Sobieski.
215 lat temu (8 lipca 1796 r.) w Janowie Podlaskim zmarł Adam Naruszewicz, jezuita, biskup
smoleński, poeta i historyk. Dziełem jego Ŝycia jest
Historia narodu polskiego.
160 lat temu (28 lipca 1851 r.) papieŜ Pius IX, doceniając wielkie osiągnięcia Śląskiego Towarzystwa Wstrzemięźliwości, nadał mu rangę Bractwa
pod opieką Najświętszej Maryi Panny.
150 lat temu (1 VII 1861 r.) został wydany pierwszy numer dziennika L’Osservatore Romano.
135 lat temu (15 lipca 1876 r.) zmarł Aleksander
Fredro, twórca polskiej komedii.
70 lat temu (1 lipca 1941 r.) prowadząca legalnie
działalność charytatywną Rada Główna Opiekuńcza (powstała z inicjatywy abpa Adama Sapiechy)
otrzymała od władz niemieckich zakaz doŜywiania
polskich dzieci.
3 lipca 1941 r. - Po wkroczeniu Niemców do Lwowa gestapo aresztowało 37 osób, w tym 23 profesorów i natychmiast o świcie następnego dnia rozstrzelano wszystkich na stokach Kadeckiej Góry.
7 lipca 1981 r. – Biskup warmiński Józef Glemp
otrzymał nominację na arcybiskupa gnieźnieńskowarszawskiego, a tym samym prymasa Polski.
14 lipca 1961 r. – Sejm PRL przyjął ustawę „O
rozwoju systemu oświaty i nauczania”. Jej celem
było usuniecie nauczania religii ze szkół, rzekomo
z powodu szkodliwego dla wychowania podziału
młodzieŜy i dzieci na uczęszczających i nie
uczęszczających na katechezę.
23 lipca 1951 r. – W Krakowie zmarł ksiąŜę kardynał Adam Stefan Sapieha, arcybiskup i metropolita krakowski, wielce zasłuŜony dla Kościoła i Ojczyzny.
30 lipca 1941 r. – Gen. Władysław Sikorski w
imieniu polskiego Rządu podpisał ze Związkiem
Sowieckim układ o wzajemnej pomocy i nieagresji. Na podstawie tej umowy setki tysięcy Polaków
zostało zwolnionych z łagrów i miejsc zesłania.
31 lipca 1951 r. – W Warszawie rozpoczął się proces gen. Stanisława Tatara i innych oficerów
oskarŜonych o dąŜenie do obalenia przemocą władzy ludowej.
65 lat temu (5 lipca 1946 r.) władze PRL wydały
dekret o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli
Prasy, Publikacji i Widowisk. Obok Partii i Urzędu
Bezpieczeństwa był to trzeci filar dyktatury komunistycznej w Polsce.
Wybrała Barbara Kwaśnik

NASZE ROCZNICE
Czerwiec
360 lat temu (30 czerwca 1651 r.) armia polska
pod wodzą króla Jana Kazimierza odniosła zwycięstwo nad wojskami kozacko-tatarskimi w trzydniowej (28-30 VI) bitwie pod Beresteczkiem.
175 lat temu (8 czerwca 1836 r.) zmarła w Szwajcarii Klaudyna Potocka, ukochana za swoją dobroć
o ofiarność przez polskich tułaczy na emigracji.
Opiekowała się chorymi, a swój majątek przekazała na cele dobroczynne. Norwid nazwał ją „cichym
aniołem”.
165 lat temu (7 czerwca 1846 r.) w Poznaniu zmarł
Jan Karol Marcinkowski zasłuŜony obrońca polskości pod zaborem pruskim.
70 lat temu (12 czerwca 1941 r.) w zaplanowanej
eksterminacji polskiej inteligencji hitlerowcy rozstrzelali w Palmirach k. Warszawy grupę więźniów
z Pawiaka.
70 lat temu (22 czerwca 1941 r.) o świcie 22
czerwca armie hitlerowskie rozpoczęły zmasowany atak na lądzie i z powietrza na Związek Sowiecki.
70 lat temu (28 czerwca 1941 r.) w Generalnej
Guberni władze niemieckie nakazały usuniecie z
kościołów wszelkich polskich pamiątek historycznych.
60 lat temu (3 czerwca 1951 r.) w Watykanie odbyła się uroczystość beatyfikacyjna papieŜa Piusa
X, zmarłego w 1914 r. Nazywany jest papieŜem
Eucharystii.
60 lat temu (8 czerwca 1951 r.) w Krakowie zmarł
ks. Józef Winkowski, zasłuŜony wychowawca
młodzieŜy, załoŜyciel i prezes Sodalicji Mariańskiej uczniów szkół średnich. Redagował miesięcznik Pod znakiem Maryi.
55 lat temu (8 czerwca 1956 r.) w Nowym Jorku
zmarł Jan Lechoń (Leszek Serafinowicz), współtwórca grupy poetyckiej Skamander. Nawrócił się
mając 50 lat, wówczas przyjął Pierwszą Komunię
Świętą.
55 lat temu (28 czerwca 1956 r.) w Poznaniu robotnicy z fabryki Cegielskiego, w odpowiedzi na
drastyczną podwyŜkę cen, wyszli na ulice domagając się chleba i wolności . Na placu Adama Mickiewicza (wtedy im. Stalina) w Poznaniu zebrało
się ponad sto tysięcy osób, głównie robotników,
domagających się „chleba i wolności”.
35 lat temu (25 czerwca 1976 r.) nastąpił w Radomiu wybuch robotniczego niezadowolenia w wyniku ogłoszonej przez władze kolejnej podwyŜki
cen.
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Edenu", red. Zbigniew Nosowski "Kościół w
dialogu ze światem: naiwność czy otwartość? 50 lat
po zwołaniu II Soboru Watykańskiego".
godz. 14.00 - Droga KrzyŜowa na Wałach
Jasnogórskich.
Podczas zebrania Prezesów wybrano nową Radę
Porozumienia oraz współprzewodniczących Rady
na trzyletnią kadencję. Współprzewodniczącymi
Rady zostali: Kazimierz Mortek z Krakowa, Włodzimierz Wysoczański z Wrocławia oraz Antoni
Winiarski z Katowic. Sekretarzem Rady dalej jest
Stanisław latek z Warszawy.
2. XXX lecie KIK oraz Dni Kultury. Termin spotkania jubileuszowego – 15 lub 22 października. W
programie Msza św. Rocznicowa, spotkanie z
dwoma wykładami okolicznościowymi – jeden
przygotowany przez pracowników IPN drugi przez
Wojtka Salę. NaleŜy zwrócić się do członków KIK
w Katowicach o wspomnienia z działalności w
Klubie. Postanowiono rozpatrzyć wydanie jubileuszowego biuletynu „Dlatego”. Podjęto uchwałę o
przeznaczeniu 1000 zł na organizacje Dni Kultury.
3. Omówiono wrześniowe rekolekcje w Kokoszycach, które poprowadzi ks. Józef Kozyra (zapisy
przyjmuje Jan Mikos) oraz organizację Kongresu
Ruchów Katolickich – jesień 2011.
4. Ustalono terminy posiedzeń Zarządu w II półroczu 2011 roku: 8 września, 13 października, 17 listopada, 15 grudnia.
Andrzej Dawidowski

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy
przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 2011
Czerwiec: Ogólna: Aby kapłani, zjednoczeni z Sercem Chrystusa, zawsze byli prawdziwymi świadkami troskliwej i miłosiernej miłości Boga. Misyjna:
Aby Duch Święty sprawił, by wiele osób poszło za
głosem powołani misyjnego i było gotowych całkowicie poświecić się szerzeni Królestwa BoŜego.
Lipiec: Ogólna: Aby chrześcijanie przyczyniali się
do łagodzenia cierpień fizycznych i duchowych
chorych na AIDS, zwłaszcza w krajach najuboŜszych. Misyjna: Za zakonnice pracujące na terenach
misyjnych, aby były świadkami ewangelicznej radości i Ŝywym znakiem miłości Chrystusa.
Zebranie Zarządu KIK w Katowicach
12 maja 2011 roku
1. Omówiono program pielgrzymki członków i
sympatyków katowickiego KIK do Sanktuarium
MB Boguckiej. Termin pielgrzymki – 22 maja
2011. Godzina wyjścia spod siedziby KIK – 15.30.
Msza św. W Bogucicach – godz. 17.00. NaleŜy
przypomnieć członkom KIK w sekcjach o terminie
pielgrzymki. W pielgrzymce udział weźmie 30 osobowa grupa członków Bractwa Pielgrzymkowego
Związku Górnośląskiego.
2. Omówiono:
- sprawy związane z pielgrzymką KIK-ów na Jasną
Górę 4 czerwca, - wrześniowe rekolekcje w Kokoszycach, które poprowadzi ks. Józef Kozyra. Zapisy
przyjmuje Jan Mikos, - organizację Kongresu Ruchów Katolickich – jesień 2011.
3. Podjęto uchwałę o przeznaczeniu 500 złotych na
organizację XX Spotkań Dzieci w ogrodach Kurii
Metropolitalnej 1 czerwca 2011.
4. Stanisław Waluś przekazał publikację – „110 lat
parafii św. Anny w Zabrzu”.
5. Następne zebranie Zarządu odbędzie się 9 czerwca.
Andrzej Dawidowski

Akademia Muzyczna
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Parafia Katedralna Chrystusa Króla w Katowicach
Archikatedra Chrystusa Króla w Katowicach
XVI FESTIWAL
MUZYKA ORGANOWA W KATEDRZE
Terminy koncertów w 2011 roku: 24 VII, 21
VIII, 18 IX, 23 X, 13 XI
Godz. 19.00
Kierownictwo artystyczne: prof. Julian Gembalski
Patronat medialny: Gość Niedzielny i Radio eM
Projekt objęty mecenatem Miasta Katowice

Zebranie Zarządu KIK w Katowicach
9 czerwca 2011 roku
1. Omówiono Pielgrzymkę Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę (4 czerwca). Reprezentowali
nas Prezes Antoni Winiarski oraz Robert Prorok.
Program pielgrzymki:
godz. 9.30 - Msza św. w Kaplicy Matki BoŜej
koncelebrowana przez ks. bp. Ignacego Deca i
kapelanów KIK.
godz. 11.30-13.30 - Wykłady w Kaplicy
RóŜańcowej: ks. prof. PWT dr hab. Mariusz Rosik
"Raj odzyskany - Maria Magdalena a dramat

Kongres Katolickich Ruchów,
Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych
Kongres Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i
Wspólnot Modlitewnych w Archidiecezji Katowickiej odbędzie się w dniach 1-2 października
2011 r. BliŜsze informacje na stronie Rady Ruchów: http://www.rrkak.katowice.opoka.org.pl/
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Pielgrzymki KIK w 2011 roku
Wykaz pielgrzymek organizowanych przez Jana
Mikosa oraz Antoniego Winiarskiego podano w
marcowym numerze „Dlatego” oraz na stronie
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl
Wykaz aktualny zostanie podany w sierpniowym
numerze „Dlatego”.

Dla chętnych moŜliwość dojazdu i przyjazdu autokarem. Wyjazd autobusu z parafii na Dolnym Tysiącleciu 16 IX 2011 r. o godz. 15:30 i z Placu Andrzeja w Katowicach o godz. 15:45. Przyjazd do
Katowic w dniu 18 IX 2011 r. około godz. 16:00.
Koszt przejazdu od osoby za kurs 20 zł. (dojazd i
przyjazd to dwa kursy).

Rekolekcje KIK w Kokoszycach
Rekolekcje odbędą się w Archidiecezjalnym
Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach od piątku
16 września do 18 września 2011 r. Rekolekcje będzie prowadził ks. prof. dr hab. Józef Kozyra, kapelan KIK w Katowicach.
Temat rekolekcji: „Droga doskonałości chrześcijańskiej według wskazań św. Jakuba”.
Zapisy: Jan Mikos. Telefon komórkowy: 697
684666, telefon stacjonarny (po godz. 20:00):
32 2544060, email: mikosjan@gmail.com.
Koszt wynosi 100 zł.
Program:
Piątek
18.00 Kolacja
19.30 Msza św. z homilią.
Sobota
7.30 – Modlitwa poranna w kaplicy,
8.30 – Śniadanie,
9.30 – Konferencja I – sala kominkowa,
11.00 – Msza święta,
12.30 – obiad,
14.00 – 15.00 – Sakrament pojednania,
15.00 – Koronka do Miłosierdzia BoŜego – w kaplicy,
16.00 – Konferencja II- sala kominkowa,
16.30 – Droga KrzyŜowa (w parku – jak będzie ładna pogoda, uczestnicy zapisują się
do poszczególnych stacji – moŜna zostawić teksty
do odczytania lub karki do własnego opracowania),
18.00 – Kolacja,
19.00 – Nasze sprawy (omawiamy sprawy KIK) –
sala kominkowa – prowadzi prezes KIK Antoni
Winiarski,
20.00 – Nieszpory i modlitwa wieczorna – w kaplicy,
21.00 – Apel Jasnogórski.
Niedziela:
7.45 – Modlitwa poranna w kaplicy,
8.30 – Śniadanie,
9.30 – Konferencja III – sala kominkowa,
10.15 – róŜaniec - w kaplicy lub na dworze,
11.00 – Msza święta,
12.30 – Obiad. Zakończenie rekolekcji

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. 40-006 Katowice, ul. Warszawska 6/305. 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
(32-2381797, s.walus@data.pl). Nakład: 350.
Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr.
poczt. 376
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