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Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. PoniewaŜ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka teŜ [dokona się] zmartwychwstanie. I jak w
Adamie wszyscy umierają, tak teŜ w Chrystusie wszyscy będą oŜywieni, lecz kaŜdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co naleŜą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaŜe królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelka Zwierzchność, Władzę i Moc.
Trzeba bowiem, aŜeby królował, aŜ połoŜy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg,
zostanie pokonana śmierć.
1 Kor 115, 20-26

70. rocznica męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego
14 sierpnia 1941 r. w bunkrze głodowym w niemieckim obozie zagłady KL Auschwitz

35. rocznica śmierci ks. Romana Kotlarza
18 sierpnia 1976 r. po wielokrotnym brutalnym pobiciu przez tzw. nieznanych sprawców

Ojciec Święty Benedykt XVI do Polaków
Anioł Pański – niedziela 7 sierpnia 2011 r.
„Witam serdecznie obecnych tu Polaków. Dzisiaj, łączę się duchowo ze wszystkimi, którzy z
róŜnych stron Polski pielgrzymują pieszo do
Sanktuarium na Jasnej Górze. Szczególnie pozdrawiam uczestników jubileuszowej, trzechsetnej Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej. Niech to
wędrowanie z Maryją w pielgrzymce wiary,
umocni ewangeliczny wymiar waszego Ŝycia
osobistego, rodzinnego i społecznego. Waszym
modlitwom polecam równieŜ moją papieską posługę. Z serca wszystkim błogosławię”.
Anioł Pański – niedziela 14 sierpnia 2011 r.
„Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków.
Dziś przypada siedemdziesiąta rocznica męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Kolbego, w obozie zagłady Auschwitz. Jego heroiczna miłość
jest świetlanym znakiem zwycięskiej obecności
Boga w ludzkim dramacie nienawiści, cierpienia
i śmierci. Módlmy się, aby przez naszą miłość
ludzie na całym świecie doświadczali tej obecności. Niech Bóg wam błogosławi”.
15 sierpnia 2011 r.
„Serdecznie pozdrawiam Polaków. Wniebowziętej
Matce Boga i ludzi zawierzam cały Kościół w Polsce.
Niech Maryja wyprasza wszystkim wierzącym i
ludziom dobrej woli obfitość darów i łask. Niech
otacza opieką tych, którzy się do Niej uciekają. Przez
Jej ręce niech Bóg wam błogosławi!”.
http://www.radiovaticana.org/pol

Katowice 5.09.2011 r.
Sz. Pan
Rafał Rastawicki
Dyrektor Programu Drugiego TVP
ul. Jana Pawła Woronicza 17
00-999 Warszawa
Protest
Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej
w Katowicach
z 5 września 2011 r.
w sprawie planowanego udziału pana Adama
Darskiego („Nergala”) w programie „The Voice
of Poland”.
Zarząd KIK w Katowicach zdecydowanie protestuje przeciw zamiarowi udziału Adama Darskiego („Nergala”) w programie „The
Voice of Poland”, który ma być emitowany w
Programie Drugim TVP jesienią 2011 r.
Adam Darski w publicznej działalności
dokonał bezczeszczenia symboli Kościoła katolickiego i poniŜył wielokrotnie godność katolików. Zwracamy uwagę Panu Dyrektorowi na
zapisy uchwały Zarządu TVP z roku 1994 pt.
„Misja Telewizji Publicznej jako nadawcy publicznego”, które odwołują się do wartości
chrześcijańskich i narodowych. Jako odbiorcy
programów telewizyjnych mamy zagwarantowane prawo poszanowania przez Nadawcę wartości chrześcijańskich. Zgodę na udział w pro-

gramie „The Voice of Poland” Adama Darskiego będziemy odbierać jako przyzwolenie Władz
TVP na profanowane symboliki chrześcijańskiej.
Prosimy o poinformowanie o reakcji na
nasz protest.
Z powaŜaniem

Włocławek, 3 września 2011 r.
Odezwa do Braci Prezbiterów i Wiernych
Świeckich diecezji włocławskiej w sprawie
sprzeciwu wobec promocji satanizmu
w Telewizji Polskiej
Siostry i Bracia,
Oniemiałem ze zdumienia: publiczna telewizja, utrzymywana z pieniędzy podatników, mająca respektować to, co się nazywa wartościami
uniwersalnymi, a więc: prawdę, dobro, sprawiedliwość; która powinna słuŜyć wszechstronnemu
rozwojowi człowieka, budowaniu społecznego
pokoju, obiektywizmowi i ładowi moralnemu planuje udział "Nergala" (Adama Darskiego) niekryjącego swojego zaangaŜowania w satanizm i pogardy dla chrześcijaństwa - w programie "The Voice of Poland" od jesieni 2011 roku
w Programie Drugim Telewizji Polskiej!
Bluźnierca, satanista, miłośnik wcielonego zła
dostanie do dyspozycji ekran publicznej telewizji, by łatwiej mógł głosić swoje trucicielskie
nauki.
"Non possumus!" – powiedzieli kiedyś Polscy
Biskupi Cezarowi moszczącemu sobie gniazdo
na ołtarzu. Nie wolno udawać, Ŝe nic się nie stało, nawet jeśli okrzyczą nas wstecznikami, nietolerancyjnymi katolikami czy jakimiś tam "beretami"! Nie! Jako obywatele mamy prawo ujawniać i głosić swoje zdanie.
Moich Diecezjan proszę o odwagę w obronie
BoŜych Praw; błagam i Ŝarliwie zachęcam MłodzieŜ i Dorosłych do:
– ujawniania swojej niezgody na obecność
"Nergala" w publicznej TVP poprzez protesty
kierowane do Dyrekcji Programu Drugiego
TVP;
– składania podpisów na stronie internetowej
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy:
www.ksd.media.pl;
– modlitwy, zwłaszcza do św. Michała Archanioła, by w Polsce Imię Boga nie było publicznie
obraŜane; tą modlitwą obejmijmy takŜe wspomnianego bluźniercę, "który nie wie, co czyni";
– aktywnego włączenia się duchownych w akty protestu, pokierowanie nimi; jesteśmy pełnoprawnymi obywatelami naszego kraju i wolno
nam ujawniać swoje poglądy;
– nagłośnienia tej sprawy w całej diecezji: z
kulturą, ale równocześnie bardzo zdecydowanie;
– wykorzystania wszelkich publikatorów do
akcji protestacyjnych, ambony, pism parafial-

Katowice 5.09.2011 r.
Sz. Pan
Jan Dworak
Przewodniczący Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego Prymasa Polski 9
01-015 Warszawa
Apel
Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej
w Katowicach
z 5 września 2011 r.
w sprawie przyznania miejsca dla TV Trwam na
bezpłatnym multipleksie.
Zarząd KIK w Katowicach apeluje do
Pana Przewodniczącego o przyznanie miejsca
dla Telewizji Trwam na bezpłatnym multipleksie cyfrowym zgodnie ze złoŜonym przez
nadawcę wnioskiem.
Domagamy się sprawiedliwego udziału
nadawców w przestrzeni medialnej, gdzie wszyscy powinni mieć równe prawa i szanse.
Prosimy o informowanie nas o biegu
sprawy.
Z powaŜaniem

W związku z podjętymi przez Zarząd uchwałami prof. Wojciech Świątkiewicz przysłał do
Prezesa KIK Antoniego Winiarskiego następujący list pocztą elektroniczną:
Gratuluję uchwał.
Dodać trzeba, Ŝe Nergal bezcześci wartości i
symbole chrześcijańskie (np. Biblia nie jest tylko
katolickim symbolem). WaŜne, Ŝe w takim duchu
odezwali się wreszcie Luteranie ustami ks. Byrtusa ze Szczyrku.
Serdeczności, ws.
W Niedzieli z 18 IX 2011 r. na str. 53 jest
opublikowany Protest KIK-u w Katowicach
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dwie minuty. Gdyby nie telewizja Trwam, a której tak wielu lubi wieszać psy, polski widz całkowicie byłby pozbawiony moŜliwości bezpośredniego śledzenia wydarzeń w Hiszpanii.
Ks. Marek Gancarczyk
Gość Niedzielny, 28 VIII 2011 r., str. 3

nych, sal katechetycznych, lokalnych rozgłośni
radiowych i telewizyjnych;
– uświadamiania wiernym, Ŝe mamy bardzo
realne sposoby wpływu na to, co pojawia się na
ekranach - choćby przez obywatelski protest niepłacenia za abonament, jeŜeli prośby i apele pozostaną bez echa.
Nie moŜemy milczeć, kiedy w drastyczny
sposób narusza się przywiązanie wiernych do
chrześcijaństwa. Niedawno "Nergal" został "rozgrzeszony" przez Sąd w Gdyni za publiczne poniŜenie Pisma Świętego i słowa: "...Ŝryjcie to
gówno...!", a Kościół nazwał "zbrodniczą sektą".
Nie moŜemy milczeć ani ze strachu, ani z woli
przypodobania się osobistym wrogom Pana Boga, ani z motywów politycznej poprawności czy
obojętności! Nie obawiajmy się: "na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwycięŜył świat" - mówi nam Chrystus! (J 16, 33).
Wszystkim zatroskanym o BoŜą sprawę najserdeczniej błogosławię.
+Wiesław Mering
BISKUP WŁOCŁAWSKI
Nasz Dziennik, 5 IX 2011 r., str. 8
Niedziela, 18 IX 2011 r. str. 51
Śląska gazeta społeczno-polityczna,
9 – 15 IX 2011 r., str. 3
Źródło, 18 IX 2011 r., str. 26

PapieŜ cenzurowany w TVP
Z posłem JANEM DZIEDZICZAKIEM (PiS),
członkiem sejmowej Komisji Kultury i Środków
Przekazu, rozmawia Robert Wit Wyrostkiewicz
- Na czym ta rywalizacja polega?
- Myślę tu np. o sprawie wycofania programów
dla widzów o wraŜliwości patriotycznej i
chrześcijańskiej, a takŜe chociaŜby o braku
transmisji ze Światowych Dni MłodzieŜy z
Madrytu. Warto dodać, Ŝe dotąd Światowe Dni
MłodzieŜy były zawsze transmitowane w
telewizji publicznej. Dziwi tym bardziej fakt, Ŝe
telewizja nie wykorzystała darmowej transmisji,
z której moŜna było skorzystać. To nie
kosztowałoby nawet złotówki(...)
Nasza Polska, 13 IX 2011 r., str. 8
Abp Józef Michalik o Radiu Maryja
Abp Józef Michalik, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski po Mszy św. z okazji
VII Modlitwy o Trzeźwość Narodu sprawowanej
1 VIII 2011 w Miejscu Piastowym powiedział:

Senatorowie w solidarności
z bp. Wiesławem Meringiem
Czcigodny KsięŜe Biskupie. W pełni
solidaryzujemy się z listem Księdza Biskupa do
wiernych, (...)
Czesław Ryszka
Zdzisław Pupa
Waldemar Kraska
Warszawa, 5 września 2011 r.
Niedziela, 18 IX 2011 r., str. 51

Bardzo się cieszymy, Ŝe Ojciec i właśnie to
dzieło, któremu Ojciec przewodniczy budzi Polskę, budzi Polskę, budzi Kościół, budzi wiarę.
Jeszcze przyjdą takie czasy, Ŝe będą Ojca nagradzać najbardziej oficjalne czynniki, przyjdą,
bo muszą przyjść takie czasy.
Dlatego Ŝe dzięki tej pracy, temu wysiłkowi
wiara staje się Ŝywa, ma kontakt z Ŝyciem,
inspiruje się to Ŝycie wiarą.
Wielu ludzi, bardzo wielu ludzi, ja spotykam z
róŜnych środowisk, takŜe z róŜnych elit, niekiedy nie moŜna by podejrzewać, Ŝe stamtąd teŜ
budzi się ta świadomość, Ŝe jest miejsce w Naszej Ojczyźnie i w naszym Kościele na rzeczywistość zwaną Radio Maryja, telewizja Trwam,
środki katolickie, chrześcijańskie, autentycznie
katolickie - przekazu. Za to bardzo serdecznie
dziękuję.
http://jmichalik.episkopat.pl/wypowiedzi/389
9.1,VII_Modlitwa_o_Trzezwosc_Narodu_aud
io.html
Stanisław Waluś

W związku z Apelem Zarządu prezentuję
fragmenty artykułów z dwóch tygodników oraz
fragment
wypowiedzi
Przewodniczącego
Konferencji Episkopatu Polski.
Jak zauwaŜyła nasza reakcyjna koleŜanka, w
piątkowym wydaniu „Wiadomości”, gdy trwało
spotkanie Benedykta XVI z młodzieŜą, dziennikarka na przekazanie wiadomości z Madrytu
otrzymała kilkadziesiąt sekund. W tym samym
wydaniu materiał o ofiarach burzy przekroczył
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Ŝycia poczętego, adopcji dzieci przez
homoseksualistów czy prorodzinnych rozwiązań
prawno-gospodarczych zaprzeczają katolickiej
postawie określonej w nauce Kościoła, w tym
m.in. encyklikach bł. Jana Pawła II. W Piśmie
Świętym czytamy: „Tak jak ciało bez ducha jest
martwe, tak teŜ jest martwa wiara bez
uczynków” (Jk 2, 26). (...)
www.mojarodzina.org
Pomysł poparł ks. kard. Stanisław Nagy,
współpracownik i przyjaciel błogosławionego
Jana Pawła II.
Moja Rodzina, Katolicki Magazyn Społeczny,
Nr 9, wrzesień 2011, str. 19

Krucjata RóŜańcowa za Ojczyznę
Ratunek dla Polski w róŜańcu
Mówią o tym w wywiadzie inicjatorzy
„Krucjata RóŜańcowa za Ojczyznę” Jakub
Sawicki (28 lat) i Marcin Perłowski (26 lat).
„Jakiś czas temu, w gronie przyjaciół, czytaliśmy
informacje o tym, jak wiele pozytywnych zmian
zaszło na Węgrzech. Zdumiały nas węgierskie
osiągnięcia – wzmianka o Bogu w węgierskiej
konstytucji, odwołanie się do tradycji Korony
św. Stefana, walka z aborcją itp. I wtedy zrodziła
się myśl: niesamowite, Ŝe jest taki kraj w
zlaicyzowanej Europie, w którym naród woła:
BoŜe wspomóŜ Węgrów! (...) To niesamowite
świadectwo, Ŝe jednak moŜna odwołać się w
konstytucji wprost do praw BoŜych, Ŝe nawet w
dzisiejszej Europie moŜna iść za Panem Bogiem.
Zadaliśmy sobie pytanie: skąd wzięła się taka
przemiana? Po licznych rozmowach i analizie
serii publikacji doszliśmy do przekonania, Ŝe ma
to związek z zainicjowaną kilka lat temu przez
Episkopat na Węgrzech krucjatą – wielką
narodową modlitwą. I właśnie to próbujemy
teraz przełoŜyć na nasz polski grunt. (...)
Krucjata RóŜańcowa za Ojczyznę nie tworzy
Ŝadnych nowych struktur. Jest to ruch
wszystkich, którzy chcą się modlić, którym los
Ojczyzny nie jest obojętny. KaŜdego, kto chce
zapraszamy, aby modlił się dziesiątką róŜańca
codziennie w intencji Ojczyzny – tłumaczą
inicjatorzy „Krucjaty...”, których poparło juŜ
kilku biskupów. Funkcjonuje teŜ strona
internetowa
www.krucjatarozancowazaojczyzne.pl.
śródło, 11 IX 2011 r., str. 28

Ojciec Święty Benedykt XVI do Polaków
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 nas wszystkich światłem na drodze
ewangelicznej odnowy Ŝycia i przemiany serc.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.
http://www.radiovaticana.org/pol
13 kwietnia 1955 r., w rocznicę objawień fatimskich i po siedmiu latach modlitewnej krucjaty, Sowieci nagle zrezygnowali z zajmowanej
części Austrii i rozpoczęli wycofywanie swoich
wojsk. Więcej w artykule „RóŜańcowa krucjata
ocaliła Austrię” w Naszym Dzienniku z 29 VIII
2011 r., str. 11.
Stanisław Waluś

Deklaracje przystąpienia do Krucjaty
Deklaracje naleŜy wysyłać na adres Sekretariatu
listem poleconym:
Krucjata RóŜańcowa za Ojczyznę,
Sekretariat
skrytka pocztowa nr 6
96-515 Teresin

Wybory parlamentarne 2011 r.
KOMUNIKAT Z SESJI RADY BISKUPÓW
DIECEZJALNYCH ORAZ
UROCZYSTOŚCI NA JASNEJ GÓRZE
(fragment dotyczący wyborów parlamentarnych
– pobrany 7 IX 2011 ze strony –
http://jmichalik.episkopat.pl/dokumenty/)
4. Biskupi diecezjalni przypominają najwaŜniejsze zasady dotyczące relacji Kościoła do sfery
Ŝycia publicznego. Jest to przypomnienie szczególnie waŜne w przededniu wyborów parlamentarnych. Oczekiwanie, Ŝe Kościół stanie się
„wielkim milczącym" na czas kampanii nie ma
uzasadnienia w nauce społecznej Kościoła. Zarówno duszpasterze, biskupi i kapłani,

RóŜaniec za ojczyznę
– o mądry wybór Polaków
ZbliŜają się wybory parlamentarne, w których
Polacy oddadzą głos na kandydatów do sejmu i
senatu. (...)
Większość parlamentarzystów, bez względu
na barwy partyjne, deklaruje się jako wierzący
katolicy. Jednak w głosowaniach dotyczących
4

a zwłaszcza katolicy świeccy mają prawo, a nawet
obowiązek uczestniczenia w Ŝyciu społecznym
i politycznym, gdyŜ są częścią tego społeczeństwa.
Kościół nie identyfikuje się z Ŝadną konkretną partią, albowiem jego przesłanie jest skierowane do
wszystkich, niezaleŜnie od przekonań politycznych.
Obowiązkiem katolika jest jednak wybieranie ludzi
i środowisk, którzy gwarantują obronę godności
człowieka i Ŝycia od poczęcia do naturalnej śmierci;
wybieranie osób, które będą prowadzić sprawy Państwa tak, by troska o rodziny była na pierwszym
miejscu; głosowanie na ludzi zdolnych podjąć trudne sprawy i reformy, konieczne dla dobra Ojczyzny.
Polska potrzebuje ludzi sumienia, sprawdzonych i
gotowych jej słuŜyć, zarówno w trosce o jej historię,
o jej dziś, a szczególnie o jej przyszłość.
Podpisali: Biskupi diecezjalni zgromadzeni na
Jasnej Górze
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, 26.08.2011 r.

Na kogo katolik moŜe głosować?
Przede wszystkim powinniśmy się kierować
przykazaniami BoŜymi, nauką Kościoła katolickiego (np. treścią komunikatu Biskupów diecezjalnych
z Jasnej Góry). Od kilku lat śledzę jak głosowali posłowie i senatorowie w sprawach ochrony Ŝycia
człowieka, wychowawczych, definicji małŜeństwa,
zapłodnienia pozaustrojowego. Biorąc pod uwagę
wyniki głosowań uwaŜam, Ŝe katolik w Ŝadnym
wypadku nie moŜe głosować na kandydata SLD i
nie powinien głosować na kandydata PO i PSL. PoniewaŜ prawie zawsze 100 % posłów PiS głosowało
tak, jak katolicy powinni głosować, moŜna praktycznie głosować na kaŜdego kandydata z listy PiS
(dotyczy to zarówno Sejmu, jak i Senatu).
W okręgu wyborczym nr 31 do Sejmu kandyduje Danuta Sobczyk. Okręg ten obejmuje
powiat bieruńsko-lędziński oraz miasta: Chorzów, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie,
Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy.
W okręgu wyborczym nr 29 do Sejmu kandyduje Joanna Sarre. Okręg ten obejmuje powiat gliwicki i tarnogórski oraz miasta: Bytom,
Gliwice i Zabrze.
W okręgu wyborczym nr 30 do Sejmu kandyduje Izabela Kloc. Okręg ten obejmuje Powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, śory.
W okręgu wyborczym nr 68 do Senatu
kandyduje Czesław Ryszka, członek załoŜyciel
KIK w Katowicach, autor kilkudziesięciu ksiąŜek katolickich i obecnie Senator RP. Okręg ten
obejmuje powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski.
W okręgu wyborczym nr 70 do Senatu
kandyduje prof. Marek Berezowski. Okręg ten
obejmuje powiat gliwicki i tarnogórski i miasto
Gliwice. Prof. dr hab. inŜ. Marek Berezowski jest
pracownikiem Politechniki Śląskiej. Urodził się w
1953 roku. W latach 2006 – 2010 był radnym Rady
Miejskiej w Gliwicach i jest załoŜycielem Stowarzyszenia „Tirom-stop w Gliwicach”. Jest sygnatariuszem „Listu otwartego nauczycieli akademickich za prawem do Ŝycia”.
W okręgu wyborczym nr 71 do Senatu kandyduje Danuta Skalska. Okręg ten obejmuje
miasta Bytom i Zabrze. Danuta Skalska urodziła
się w 1945 roku we Lwowie. W Polskim Radiu
Katowice prowadzi audycję „Lwowska fala”. Jest
prezesem bytomskiego oddziału Towarzystwa
Miłośników Lwowa i radna Rady Miasta w By-

Katowice, 5 IX 2011 r.
Uchwała Nr 11/2011
Zarządu Klubu Inteligencji
Katolickiej w Katowicach
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach popiera kandydaturę pani Danuty Sobczyk, członka Zarządu Klubu, w wyborach do
Sejmu RP w dniu 9 października 2011 roku.
Danuta Sobczyk ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski i kontynuowała studia doktoranckie w Papieskiej Akademii Teologicznej w
Krakowie. Jest członkiem Zarządu KIK i przewodniczącą sekcji KIK w Siemianowicach Śląskich. Jest radną tego miasta.

Danuta Sobczyk uwaŜa, Ŝe na pierwszym miejscu
jest rodzina i jest dumna z tego, Ŝe jest Ślązaczką.
5

tomiu. Relacja ze spotkania z Danutą Skalską w
sekcji KIK w Siemianowicach Śląskich w czerwcu 2010 r. została zamieszczona w „Dlatego” nr 6
(222) z 6 VI 2010 r. na str. 14.
W okręgu wyborczym nr 74 do Senatu kandyduje Bronisław Korfanty, urodzony w 1952 r.
w Siemianowicach Śląskich, senator VI i VII kadencji. Okręg wyborczy nr 74 obejmuje miasta
Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice.
Stanisław Waluś

Ś† P
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk

Tablica upamiętniająca postać Sługi BoŜego
ks. Franciszka Blachnickigo
4 września 2011 roku w Katedrze Chrystusa
Króla w Katowicach dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej postać Sługi
BoŜego ks. Franciszka Blachnickiego. Kapłana
diecezji
katowickiej,
inicjatora Krucjaty
Wstrzemięźliwości, załoŜyciela Ruchu Światłośycie i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, wychowawcy dzieci i młodzieŜy, duszpasterza rodzin. W tej doniosłej uroczystości uczestniczyła
takŜe Danuta Sobczyk, kiedyś „oazowicz” dziś
członek Klubu Inteligencji Katolickiej.

Schody Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach – 15 IV 2010

Tomasz Merta
(...) W latach 2000-2001 był doradcą ministra kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego. Przez następny rok był dyrektorem Instytutu Dziedzictwa Narodowego. Był takŜe współautorem licznych programów nauczania i podręczników do wiedzy o społeczeństwie, historii i przedsiębiorczości, a takŜe ksiąŜek
publicystycznych. Publikował takŜe m.in. w
„Znaku”, „śyciu”, „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Wyborczej”, „Przeglądzie Politycznym”, „Więzi”, „Newsweeku” i „Ozonie”.
NaleŜał do współautorów programu Prawa i
Sprawiedliwości w dziedzinie kultury. Zasiadał w radzie „IV Rzeczypospolitej” oraz
w radzie programowej Muzeum Powstania
Warszawskiego. Funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków pełnił od 2005 roku. Miał 45
lat. Gość Niedzielny, 18 IV 2010 r., str. 14
Zagadka uszkodzenia dowodu
smoleńskiego
(fragmenty)
Przekazany rodzinie dowód osobisty wiceministra kultury Tomasza Merty, który
zginął w katastrofie smoleńskiej, nosi ślady
nadpalenia. Tymczasem na znajdujących się
w aktach prokuratorskich zdjęciach z oględzin wykonanych przez Rosjan, jest on w
stanie idealnym, bez śladów nadpalenia.

Obok Danuty Sobczyk stoi poseł Izabela Kloc i
poseł Jerzy Polaczek.
Danuta Sobczyk
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List otwarty
nauczycieli akademickich za prawem do Ŝycia
Z treścią listu moŜna zapoznać się na stronie internetowej http://za-zyciem.pl oraz w Naszym
dzienniku z 11 sierpnia 2011 r. na str. 17. Na stronie
internetowej są teŜ listy dziennikarek, dziennikarzy,
prawników i ginekologów. W Gościu Niedzielnym z
21 VIII 2011 r. w dodatku Gość Gliwicki na str. II
jest obszerna informacja pod tytułem: „Nauczyciele
akademiccy za Ŝyciem”. Inicjatorem listu jest dr
hab. inŜ. Piotr Gawor, prof. nzw. Politechniki Śląskiej, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Diecezji Gliwickiej. List podpisali teŜ członkowie
KIK: Joachim Kozioł, Marek Smolik, Stanisław
Waluś i Antoni Winiarski. Apel jest otwarty, nauczyciele akademiccy mogą zgłaszać swoje oparcie,
przesyłając zgodę na adres:
naucz.ak.zazyciem@gmail.com
Stanisław Waluś

podpsało
JakChamułowa
to się stało, 130
Ŝe osób
dokument
ten -został
mam
dostać
–
telefon
wykaz
miejscowosci
....z
nadpalony? Kto to zrobił i dlaczego? Jak się
którychserwis gosc.pl, w
nieoficjalnie dowiedział
sprawie zniszczenia dowodu zostało juŜ
List
– abstynencja
mam plik
wszczęte
osobne
śledztwo –prokuratorskie.

Lekko nadpalony dowód osobisty Tomasza Merty został przekazany jego Ŝonie stosunkowo niedługo po katastrofie. Wraz z
nim w ośrodku w Mińsku Mazowieckim rodzinie zmarłego przekazano takŜe jego paszport dyplomatyczny i obrazek Jezusa Miłosiernego. (patrz zdjęcia obok). Dokumenty
śmierdziały jeszcze paliwem lotniczym.
Tymczasem parę tygodni temu Ŝona ministra
Magdalena Merta zobaczyła w aktach śledztwa smoleńskiego zdjęcie dowodu osobistego jej męŜa bez śladów nadpalenia. - Takich
niezgodności jest więcej - mówi kobieta.
Pobrane 1 IX 2011 r. ze strony
http://info.wiara.pl/doc/933109.Zagadkauszkodzenia-dowodu-smolenskiego
Warto przeczytać artykuły Zenona Baranowskiego w Naszym Dzienniku: „Dwa dowody Merty” (z 31 VIII 2011 r., str. 1),
„Trzy dokumenty, trzy sprzeczności” (str. 5)
i „Fałszerstw jest więcej” (z 1 IX 2011 r.,
strona 1 i 4).
31 sierpnia 2011 r. ze strony
http://info.wiara.pl/sonda/wyniki/912296.
pobrałem wyniki sondy:
Moim zdaniem o katastrofie smoleńskiej
mówi się dziś w Polsce
stanowczo za mało, chciałbym więcej –
40,80%
trochę za mało – 8,54%
w sam raz – 8,24%
trochę za duŜo – 10,5%
stanowczo zbyt duŜo i mam tego dość –
32,36%
głosujących: 995
Stanisław Waluś

Siemianowice Śl. 04.08.2011 r.
Ryszarda Chamuła
ul. Obrońców Warszawy 2A/10
41-103 Siemianowice Śl.
oraz 130 podpisanych obywateli RP
Skarga Obywateli Rzeczpospolitej Polskiej
podpisanych na załączonych listach
do Rzecznika Praw Obywatelskich
pani prof. Ireny Lipowicz
Przed około 20 laty politycy zachęcali nas, zwykłych obywateli do uczenia się demokracji, a tymczasem niestety to niektórzy politycy pełniący odpowiedzialne funkcje nie stosują się do praw demokracji i nie przestrzegają konstytucji. Takie odczucia
towarzyszą nam coraz częściej. Odnosimy wraŜenie, Ŝe w Polsce demokracja jest karykaturą, a wolność człowieka powaŜnie zagroŜona. Zaczyna panować raczej anarchia niŜ wolność. Przytoczymy tu
tylko trzy przykłady wg kolejności wydarzeń:
1. Zabójstwo z premedytacją, noŜem, człowieka o
nieco innych poglądach politycznych (wydarzenie w Łodzi)
2. Zakaz prowadzenia kampanii wyborczej na billboardach przy wiedzy, Ŝe kampania obozu rządowego będzie wtedy miała większy zasięg, bo
prowadzona będzie w mediach zarówno publicznych jak i komercyjnych. Sprawa musiała
zakończyć się w Trybunale Konstytucyjnym.
3. Wydarzenie, które miało miejsce 10.07 br. w
Częstochowie na Jasnej Górze, gdzie podczas
bardzo duŜego zgromadzenia ludzi przeŜywają7

mediach, z których wynikało, Ŝe bardziej poszkodowany był człowiek ze zgromadzenia niŜ dziennikarz. Tu nasuwa się myśl, Ŝe naprzód robi się „niespodzianki”, Ŝeby był pretekst do zmiany prawa,
mniej delikatni ludzie nazwaliby to prowokacją.
Tak to teŜ rozumiemy.
Prosimy Panią Prof. Rzecznik Praw Obywatelskich o zajęcie stanowiska w tej sprawie, bardzo
serdecznie dziękujemy, sądzimy, Ŝe wszyscy chcielibyśmy Ŝyć w prawdziwie demokratycznej Polsce
wśród kulturalnych ludzi.
Ryszarda Chamułowa
w imieniu równieŜ podpisanych
na załączonych listach.
Do wiadomości: (...)
Pod listem podpisały się osoby z następujących
miejscowości: Będzin, Busko Zdrój, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gdańsk, Gliwice, Głuszyca, Katowice, Kościerzyna, Kraków Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świetochłowice, Tarnowskie Góry, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra.

cych w sposób szczególny swoją wiarę w łączności z wiernymi nawet spoza granic naszego
kraju, modlitewny nastrój został zakłócony przez
dziennikarzy telewizji „POLSAT”, którzy chcieli
przekazać zdjęcia i informacje swojej telewizji.
Prawdopodobnie wybrali moment, w którym robienie zdjęć mogło szczególnie wiernym przeszkadzać w modlitwie, a takŜe mogli natrafić na
ludzi, którzy nie chcieli, Ŝeby pokazywano ich w
telewizji, więc doszło do wzajemnej niechęci i
awantury.
Przed laty pokazano modlącego się premiera,
pana J. Oleksego, właśnie w Częstochowie, przyjął
to ze spokojem. Nie kaŜdy ma jednak ochotę, Ŝeby
oglądano go modlącego się w telewizji, kaŜdy z nas
jest róŜny i dlatego nasza konstytucja, konstytucja
demokratycznego państwa polskiego mówi:
Art. 31 p.2.
„KaŜdy jest obowiązany szanować wolność i prawa
innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.”
Dlatego pani Iwona Śledzińska-Katarasińska spieszy się, Ŝeby zmienić prawo, a praca dziennikarzy
sprowadzi się tylko do dźwigania kamery, bo o
zgodę zabiegać nie będą musieli. Tylko czy to jest
demokracja? Czy tak ma wyglądać praca dziennikarza?
Tu jest sedno naszej skargi: tworzymy prawo,
które niesie „przywileje” jednostkom, a nie prawo
niosące korzyści dobru wspólnemu, a Art. 32 p.1
mówi: „Wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy
mają prawo do równego traktowania przez władze
publiczne.”
UwaŜamy, Ŝe pani Przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu (sejm) powinna zwrócić
większą uwagę na sprawy etyczne, bo coraz bardziej zaczyna brakować kultury, a kultura podnosi
bezpieczeństwo bardzo znacznie.
Jak mogą zapewnić bezpieczeństwo organizatorzy w zgromadzonym tłumie ludzi, jeŜeli nikt nie
wie kto i kiedy się tam pojawi? PrzecieŜ dziennikarze „POLSATU” nie starali się o akredytację, Ŝeby
mogła być zapowiedziana ich obecność i prośba o
tolerancję w wypadku jakichś niewygód.
Czy to nie jest anarchia, a nie wolność?
Czy ich prawo nie obowiązuje?
Czy mogli w takim przypadku robić komukolwiek zdjęcia?
Czego mogli się spodziewać po swoim zachowaniu?
Zawiadomiona o zajściach policja przecieŜ zareagowała i nawet były krótkie relacje przekazane w

Siemianowice Śl. 11.09.
Ryszarda Chamuła
Obrońców Warszawy 2A/10
41-103 Siemianowice Śl.
List otwarty
do Pana Adama Darskiego
Lidera Zespołu Behemoth.
W czasach II Rzeczpospolitej popularne był powiedzenie "pieniądze na ulicy leŜą, trzeba je tylko
podnieść". Niewielu jednak było ludzi, którzy chcieliby Ŝyć za tak zdobyte pieniądze. "Gratulujemy"
Panu umiejętności zarabiania; wystarczy podrzeć
ksiąŜkę, rozrzucić kartki i juŜ mamy "swoistą formę
sztuki", którą sprzedajemy. Rzecz w tym, Ŝe nie
kaŜda ksiąŜka się do tego nadaje. Nawet zniszczenie
bardzo wartościowej ksiąŜki nie byłoby "sztuką"
lecz zwykłym wandalizmem. KtóŜby to chciał podziwiać i za to płacić? Więc wybrana została ksiąŜka wyjątkowa - Biblia - przez jednych niszczona z
szyderstwem, przez innych ze złością. Jej niszczenie
odebrane było z bólem i ze zgrozą. CzyŜ ten ból i
przeraŜenie były przypadkowe? PrzecieŜ autorzy
spektaklu zdawali sobie doskonale sprawę, Ŝe nie
zniszczenie ksiąŜki, ale zadane przy tym zranienie
przyniesie konkretny efekt i zysk.
Dlatego dziwi nas wyrok Sądu Rejonowego w
Gdyni, który uzasadnił swoje stanowisko nazywając
zaistniały incydent "swoistą formą sztuki". Co jest
tą swoistą formą ? Czy niszczenie ksiąŜki? Czy
jednak zadanie bólu i obraŜanie ludzi? Ani pano8

wie sędziowie, ani autorzy spektaklu nie zastanowili się jednak i nie przemyśleli, Ŝe do tej " niby
sztuki" nadawała się tylko ta jedyna ksiąŜka, Biblia, przez was podarta i zniewaŜona. Ale Biblia
obroniła się sama, bo okazała się najcenniejszą
ksiąŜką świata. Tylko podarcie Biblii, a nie jakiejkolwiek innej ksiąŜki, mogliście nazwać sztuką.
To jest właśnie Jej zwycięstwo, zwycięstwo Biblii, a nie szatana jak Pan to nazwał: "szatan zwycięŜył". Szatan zwycięŜył niszcząc kilkadziesiąt
kartek? To kpina!
Pomimo, Ŝe zniszczył Pan ksiąŜkę (bo nie Biblię
przecieŜ ), to wskazówki w niej zawartej tak pozostały. To w Biblii czytamy: "Niebo i ziemia przeminą, ale Słowa moje nie przeminą."
Martwi nas natomiast to, Ŝe obraŜanie ludzi staje
się sposobem zarobku w Polsce. Przyzwyczaja nas
do tego wicemarszałek sejmu RP jak równieŜ inni
politycy, a takŜe ludzie sztuki, dziennikarze itp.
ObraŜanie zaczyna być czymś codziennym. Sędziowie mogą mieć pełne ręce roboty. MoŜe to jest
jakiś sposób na bezrobocie przy likwidowaniu kolejnych zakładów pracy. "Pieniądze na ulicy leŜą,
trzeba je tylko podnosić", a my chcielibyśmy pracować.
Stosownie do postępowania autorów spektaklu
myślę, Ŝe mój list znajdzie swój epilog w śmietniku, ale dopiero po przeczytaniu. Byłoby dobrze,
gdyby Pan, Panie Darski zastanowił się nad swoim
postępowaniem i przestał się schylać po "pieniądze
leŜące na ulicy", a zaczął robić naprawdę coś dobrego dla ludzi, a moŜe dla dzieci. Tyle jest róŜnych potrzeb. MoŜe trzeba ocierać łzy płynące z
oczu, a nie wywoływać huragany śmiechu z dokuczania innym. JuŜ to przed Panem próbowała robić
Kazimiera Szczuka, w telewizji wyśmiewając niepełnosprawną dziewczynkę. Tamtym razem na
szczęście sędziowie nie nazwali tego sztuką.
Kończąc przyznam, Ŝe bez satysfakcji uŜywam
słowa Pan. Dla mnie określa ono kogoś o pozytywnym charakterze, ale moja Grzeczność, moje
Wychowanie, moja Kultura oraz szacunek dla moich Rodziców i Nauczycieli nie pozwalają mi zachowywać się byle jak i teŜ byle jak traktować
drugiego człowieka.
Jestem chrześcijanką, więc mówię przepraszam,
jeŜeli czymkolwiek kogoś obraziłam, a na dalszą
drogę Ŝycia nie w czynieniu zła, ale w czynieniu
dobra Ŝyczę: Szczęść BoŜe.
Ryszarda Chamułowa
i podpisani przyjaciele
myślący podobnie.

Kardynał Andrzej Maria Deskur
odszedł do Pana
Urodził się 29 lutego 1924 r. w Sancygniowie,
niedaleko Kielc. Sakrę biskupią otrzymał w 1974
r. od Ojca Świętego Pawła VI, przyjmując za
dewizę słowa: „Prawda was wyzwoli”. W 1973
r. został mianowany przez PapieŜa przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu, i Radą (Komisja została
przekształcona w Radę) kierował do kwietnia
1984 r. Od stycznia 1987 r. stał na czele Papieskiej Akademii Maryi Niepokalanej. W 2006 r.
został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Orderem Orła Białego. Zmarł 3
września 2011 r. w Watykanie.
Włodzimierz Rędzioch zakończył artykuł
„Przyjaciel bł. Jana Pawła II” w „Niedzieli” z 18
IX 2011 r. (str. 8-9, w języku włoskim w dzienniku „L’Osservatore Romano” – 10 IX 2011 r.)
słowami: „Tego dnia Kościół stracił swego wiernego i inteligentnego sługę, świętego kapłana
oddanego całkowicie Matce BoŜej, Polska natomiast utraciła wielkiego patriotę”. Artykuły o
Kardynale ukazały się równieŜ w Gościu Niedzielnym z 11 IX, str. 5, Naszej Polsce z 13 IX,
str. 5, Przewodniku Katolickim z 11 IX, str. 12,
Źródle z 18 IX, str. 24.
Stanisław Waluś
In vitro
„Nie moŜna się zgodzić z kimś, kto stoi u szczytów władzy w Polsce i mówi: «Jestem z Ŝyciem,
więc jestem za in vitro». PrzecieŜ jeśli ktoś jest
za in vitro, to znaczy, Ŝe godzi się na śmierć wielu poczętych istnień ludzkich za cenę być moŜe
narodzenia jednej istoty”.
bp Marek Jędraszewski
poznański biskup pomocniczy
Osieczna, 7.08.2011
Przewodnik Katolicki, 14 VIII 2011, str. 10
NASZE ROCZNICE
Sierpień
110 lat temu (3 VIII 1901 r.) w Zuzeli koło ŁomŜy
urodził się Stefan Wyszyński, kardynał, Prymas Tysiąclecia – obecnie Sługa BoŜy.
100 lat temu (7 VIII 1911 r.) urodził się w Buczkowicach koło Białej Krakowskiej (obecnie BielskoBiała) Jan Pietraszko. Proces beatyfikacyjny Sługi
BoŜego rozpoczął ks. kard. Franciszek Macharski
Arcybiskup Metropolita Krakowski 18 III 1994 r.
70 lat temu (13 VIII 1961 r.) władze NRD rozpoczęły budowę berlińskiego muru.
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190 lat temu (24 IX 1821 r.) we wsi LaskowoGłuchy (koło Radzymina) urodził się Cyprian Kamil Norwid.
180 lat temu (6 IX 1831 r.) w okopach Woli zginął
gen. Józef Sowiński, broniąc Stolicy przed wojskami rosyjskimi.
65 lat temu (10 IX 1946 r.) Episkopat Polski ogłosił
List pasterski do wiernych w sprawie udziału w
wyborach do Sejmu. Biskupi stwierdzali, Ŝe głoszone i realizowane przez władze programy są: wrogie
dobru narodu i państwa, moralności chrześcijańskiej i światopoglądowi chrześcijańskiemu.
60 lat temu (22 IX 1941 r.) z Warszawy Niemcy
wysłali do obozu koncentracyjnego w Rawensbrück
pierwszy transport Polek. Do grupy 120 więźniarek
z Pawiaka dołączono 154 więźniarki z Lublina. Była wśród nich młoda dziewczyna - Wanda Wojtasik,
dzisiaj dr Wanda Półtawska.
35 lat temu (18 IX 1976 r.) w Londynie odbyło się
uroczyste odsłonięcie pomnika ku czci Polaków
zamordowanych w Katyniu i innych miejscach
zbrodni na terenie b. Związku Sowieckiego. Na
pomniku jest napis: Katyń 1940 oraz Sumienie świata woła o prawdę.
30 lat temu (14 IX 1981 r.) w 90. rocznicę ukazania
się pierwszej o społecznej treści encykliki papieŜa
Leona XIII Rerum novarum, Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił encyklikę Laborem exercens poświęconą problematyce ludzi pracy.
30 lat temu (18 IX 1981 r.) z inicjatywy Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, na Błoniach Krakowskich odbył się trzydniowy
zlot harcerstwa z okazji 70. rocznicy powstania
skautingu w Polsce. Wzięło w nim udział ok. 5 tys.
harcerzy i harcerek. Uroczystą Mszę św. w katedrze na Wawelu odprawił i homilię wygłosił ks. bp
Jan Pietraszko.
30 lat temu (29 IX 1981 r.) w Krakowie zostało zarejestrowane Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum. Wśród zasłuŜonych dla jego powstania
był m.in. dr Jan Deszcz. Pierwszym prezesem została doc. dr Janina Kujawska.
Październik
1580 lat temu (11 X 431 r.) Sobór w Efezie ogłosił
dogmat, Ŝe Maryja jest Matką Boga.
445 lat temu (19 X 1566 r.) w Toruniu został podpisany pokój pomiędzy Polską a KrzyŜakami, stanowiący zakończenie wojny 13-letniej.
400 lat temu (29 X 1611 r.) na Zamku Królewskim
w Warszawie w czasie uroczystego posiedzenia
Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej miał miejsce tzw.
hołd ruski.

70 lat temu (19 VIII 1961 r.) władze PRL wydały
zarządzenie, na mocy którego nauczanie religii mogło odbywać się jedynie w pomieszczeniach kościelnych.
70 lat temu (22 VIII 1941 r.) dzień 22 sierpnia Mieczysław Kotlarczyk uznał za początek działalności,
wówczas podziemnego, Teatru Rapsodycznego.
65 lat temu (30 VIII 1946 r.) w Neapolu zmarł w
wieku 48 lat major Henryk Sucharski, dowódca załogi na Westerplatte.
65 lat temu (31 VIIII 1946 r.) w Norymberdze rozpoczął się przed Międzynarodowym Trybunałem
proces zbrodniarzy wojennych, oskarŜonych o
zbrodnie ludobójstwa. Spośród 20 oskarŜonych jedynie Hans Frank uznał swoją winę i przed śmiercią
wyspowiadał się.
60 lat temu (14 VIII 1941 r.) ojciec Rajmund Maria
Kolbe poniósł śmierć męczeńską w bunkrze głodowym w obozie koncentracyjnych w Auschwitz. Beatyfikowany przez papieŜa Pawła VI 17 października 1971 r., kanonizowany 10 października 1982 r.
przez Jana Pawła II.
55 lat temu (26 VIII 1956 r.) na Jasnej Górze biskupi polscy odnowili przymierze z Królową Polski,
zawarte przez króla Jana Kazimierza w katedrze
lwowskiej 1 kwietnia 1656 r.
55 lat temu (26 VIII 1956 r.) w Nowym Jorku zmarł
wybitny współczesny polski poeta Jan Lechoń (właściwe nazwisko: Leszek Serafinowicz).
45 lat temu (15 VIII 1966 r.) zmarł światowej sławny tenor, Jan Kiepura.
45 lat temu (24 VIII 1966 r.) w Londynie zmarł gen.
Tadeusz Komorowski-Bór, naczelny dowódca AK.
40 lat temu (25 VIII 1971 r.) władze radzieckie nakazały zlikwidowanie cmentarza Orląt Lwowskich.
35 lat temu (18 VIII 1976 r.) zmarł ks. Roman Kotlarz po pobiciu na plebani przez „nieznanych
sprawców”. 25 VI 1976 r. ze schodów jezuickiego
kościoła p.w. Świętej Trójcy w Radomiu błogosławił protestujących robotników w czasie manifestacji.
20 lat temu (15 VIII 1991 r.) na Jasnej Górze z
udziałem Ojca Świętego Jana Pawła II odbył się
Światowy Dzień MłodzieŜy.
20 lat temu (21 VIII 1991 r.) w Moskwie zwolennicy dawnego systemu totalitarnego podjęli próbę
obalenia prezydenta Jelcyna oraz jego rządu i przywrócenia dyktatury komunistycznej.
Wrzesień
680 lat temu (27 IX 1331 r.) król Władysław Łokietek odniósł znaczące zwycięstwo nad KrzyŜakami
w bitwie pod Płowcami.
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Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy
przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 2011
Sierpień: Ogólna: Aby Światowy Dzień MłodzieŜy, który odbywa się w Madrycie, był dla wszystkich młodych ludzi zachętą do tego, by swe Ŝycie
złączyli i budowali z Chrystusem. Misyjna: Aby
chrześcijanie Zachodu, otwierając się na działanie
Ducha Świętego, odzyskali świeŜość i entuzjazm
swej wiary.
Wrzesień: Ogólna: Za wszystkich nauczycieli, aby
umieli przekazywać umiłowanie prawdy i wpajać
autentyczne wartości moralne i duchowe.
Misyjna: Aby wspólnoty chrześcijańskie, rozsiane
na kontynencie azjatyckim, z zapałem głosiły
Ewangelie i radością wiary dawały świadectwo o jej
pięknie.
Październik: Ogólna: Za chorych w fazie terminalnej, aby wiara w Boga i miłość braci wspierały ich
cierpieniach. Misyjna: Aby obchody Światowego
Dnia Misyjnego przyczyniły się do wzrostu w Ludzie BoŜym zapału ewangelizacyjnego i misyjnego
przez modlitwę i pomoc materialną najuboŜszym
Kościołom.

Staszek Waluś. Odpowiedzialny za grupę jest Janek
Mikos.
2. Omówiono organizację Kongresu Ruchów Katolickich w dniach 1 – 2 października 2011.
Program w załączeniu. KIK będzie zgłaszał do
prowadzenia paneli dyskusyjnych Stanisława Walusia, Krystynę Partuś, Wojciecha Gosiewskiego oraz
Annę van der Coghen. Uczestnikami Kongresu ze
strony KIK w Katowicach będą: Danuta Sobczyk,
Stanisław Waluś, Robert Prorok, Wojciech Sala,
Andrzej Dawidowski oraz Antoni Winiarski, jako
Przewodniczący RRKAK. Prowadzący panele dyskusyjne powinni przygotować swe wprowadzenia
do dyskusji na piśmie.
3. XXX lecie KIK - 22 października. W programie
Msza św. Rocznicowa, spotkanie z dwoma wykładami okolicznościowymi – jeden przygotowany
przez pracowników IPN drugi przez Wojtka Salę.
Do biuletynu okolicznościowego materiały przygotują: Wojciech Sala o KIK, Antoni Winiarski o
pielgrzymkach, Janek Mikos o pielgrzymkach oraz
nasze zdanie w waŜnych sprawach, Małgosia Piechoczek o finansach, Krystyna Partuś, Ryszarda
Chamułowa. W biuletynie będzie równieŜ zamieszczony tekst ks. Stanisława Sierli. Termin nadsyłania
tekstów do Andrzeja Dawidowskiego – 23 IX.
4. Podjęto uchwałę o włączeniu się KIK w uroczystości Zawierzenia Katowic Matce Najświętszej w
dniu 12 września 2011 roku. Klub przeznaczy na
dar ołtarza 200 złotych. Na uroczystości KIK będzie
reprezentowany przez Mariannę Nęckarską oraz
Andrzeja Dawidowskiego.
5. Podjęto uchwały:
- w sprawie poparcia kandydatury pani Danuty
Kobczyk w wyborach parlamentarnych,
- w sprawie apelu do władz TVP – sprzeciw w
sprawie promocji satanizmu w TVP,
- w sprawie dostępu Telewizji TRWAM do platformy cyfrowej.
6. Postanowiono w ostatnim przedwyborczym tygodniu (3 – 7 X) zorganizować w siedzibie Klubu spotkanie z kandydatami do Parlamentu (Sejm, Senat).
Andrzej Dawidowski

Zebranie Zarządu KIK w Katowicach
5 września 2011 r.
1. Omówiono przygotowania do wyjazdu rekolekcyjnego do Kokoszyc. Rekolekcje będzie głosił ks.
Józef Kozyra, kapelan KIK. Autobus wyjeŜdŜa z
Osiedla Tysiąclecia o godzinie 15.30, z placu Andrzeja w Katowicach o godzinie 15.45. Uczestnicy
rekolekcji proszeni są o przeczytanie Listu św. Jakuba Apostoła. Wieczorne spotkanie poprowadzi

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.

120 lat temu (12 X 1891 r.) urodziła się we Wrocławiu w rodzinie Ŝydowskiej Edyta Stein. Edyta
Stein – Siostra Teresa Benedykta od KrzyŜa została
zagazowana w Auschwitz-Birkenau 9 VIII 1942 r.
Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną
1 maja 1987 r. podczas wizyty pasterskiej w Niemczech. 11 X 1998 r. na placu św. Piotra w Rzymie
PapieŜ wpisał ją w poczet świętych. Jest współpatronką Europy.
85 lat temu (12 X 1926 r.) biskup katowicki ks. August Hlond otrzymał nominacje na arcybiskupa
gnieźnieńskiego i prymasa Polski.
40 lat temu (17 X 1971 r.) ojciec Rajmund Maria Kolbe został beatyfikowany przez papieŜa Pawła VI r.,
kanonizowany 10 X 1982 r. przez Jana Pawła II.
20 lat temu (27 X 1991 r.) odbyły się pierwsze po
obaleniu systemu komunistycznego w Polsce wolne
wybory do sejmu i senatu.
Wybrała Barbara Kwaśnik
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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:
18 września, 23 października, 13 listopada
Godz. 19.00
Kierownictwo artystyczne: prof. Julian Gembalski
Patronat medialny: Gość Niedzielny i Radio eM
Projekt objęty mecenatem Miasta Katowice

Osoby rezygnujące z pielgrzymki mogą być obciąŜone kosztami powstałymi z powodu rezygnacji oraz
wynikającymi z umowy KIK z biurem podróŜy.
Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa
Pielgrzymki Parafii PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego i Matki BoŜej Uzdrowienia Chorych w Katowicach oraz KIK w Katowicach.
1.10.2011 Sanktuaria: Opole - oryginalny obraz
MB Piekarskiej, Strzelce Opolskie. Wyj. 7:00 z par.
7:15 z pl. Andrzeja, koszt: 35 zł.
8.10.2011 Kraków. Stare Miasto, Kościół Dominikanów, Bazylika Mariacka, kościół Piotra i Pawła.
Wyj. godz. 7:00 z par. i 7:15 z pl. Andrzeja, koszt
55 zł. Przyjazd ok. 17:00.
15.10.2011 Gidle, Częstochowa. Wyjazd godz.
7:00 z par. 7:15 z pl. Andrzeja. Koszt: 35 zł. Przyjazd ok. 18:00.
ZAPISY i informacje: zapisać się moŜna 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. Zgłoszenia dokonywać na dołączonej kartce. 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.

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

Msze św. pierwszopiątkowe
Godz. 19.00 w Kościele Akademickim (krypta
katedry Chrystusa Króla w Katowicach) wspólne
z Duszpasterstwem Akademickim.
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/
12

