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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 wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, aŜeby królował, aŜ połoŜy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć.
1 Kor 15,20-26

Rok 2012 Rokiem księdza Piotra Skargi
Ojciec Święty Benedykt XVI do Polaków
Audiencja ogólna – środa 1 VIII 2012 r.
„Pozdrawiam serdecznie obecnych tu Polaków.
Witam Siostry ElŜbietanki, uczestniczące w seminarium odnowy duchowej w Rzymie. śyczę
wam, abyście w modlitewnym duchu przeŜywali
waŜne wydarzenia obchodzone w Polsce w
sierpniu: rocznicę Powstania warszawskiego i
Cudu nad Wisłą, uroczystości Matki BoŜej i wasze pielgrzymki. Modlitwa jest bowiem źródłem
odnowy serc. Uczmy się jej wszyscy od świętego
Alfonsa Marii Liguoriego, którego dzisiaj
wspominamy. Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus”.
Anioł Pański – niedziela 12 VIII 2012 r.
„Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków.
Moi drodzy, kontynuując swoją naukę o tajemnicy Eucharystii, Jezus objawia dziś siebie jako
chleb Ŝycia i rękojmię naszej nieśmiertelności. Z
głęboką wiarą przyjmujmy Go w Komunii świętej, aby BoŜe Ŝycie trwało w nas teraz i na wieki.
Z serca wam błogosławię!”.
Anioł Pański – środa 15 VIII 2012 r.
„Witam obecnych tu Polaków. Dzisiaj pragnę
pozdrowić takŜe wszystkich, którzy pielgrzymują na Jasną Górę. Wniebowzięcie Matki BoŜej
przypomina nam, Ŝe celem naszej ziemskiej wędrówki jest niebo. Pielgrzymując uczmy się od
Niepokalanej zawierzenia Bogu, pełnienia Jego
woli i słuŜby braciom. Prośmy Ją: do Syna swego nas prowadź, z Nim nas pojednaj, Synowi
swemu nas polecaj, Jemu nas oddawaj. Z serca
wam błogosławię”.
http://www.radiovaticana.org/pol

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,
Z radością dowiedziałem się o zaproszeniu, jakie
wystosował Pan do Ojca Świętego Benedykta
XVI. Rzecz jasna, dla wielu chrześcijan naszego
kraju wizyta papieŜa w Polsce jest bardzo doniosłym wydarzeniem: mogą bezpośrednio zobaczyć Następcę Świętego Piotra, Biskupa Rzymu,
Głowę Kościoła Katolickiego. Na pewno Pański
gest docenią polscy katolicy, protestanci, prawosławni, a takŜe przedstawiciele religii Ŝydowskiej. Ojciec Święty wiele przecieŜ robi, by pokój, prawda i sprawiedliwość zapanowały w
świecie, zwłaszcza w Europie, zupełnie niezaleŜnie od wyznania.
Czy nie uwaŜa Pan Prezydent, Ŝe z okazji takiej
wizyty, przepięknym, a jednocześnie powitanym
z największą radością przez Dostojnego Gościa
darem byłoby rozładowanie wreszcie konfliktu
wokół koncesji na multipleksie dla Telewizji
Trwam?
Benedykt XVI w grudniu 2011 r., listem swojego Sekretarza Stanu, Księdza Kardynała Tarcisio
Bertone, wyraził swoje ogromne uznanie dla tej
stacji i roli, jaką pełni; zaś 8 lipca podczas rozwaŜań po modlitwie na Anioł Pański osobiście
zapewnił o swoim błogosławieństwie dla uczestników XX Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja
na Jasną Górę.
Od wielu miesięcy miliony Polaków zabiegają o
zmianę decyzji pana Jana Dworaka. Była to bowiem decyzja niesprawiedliwa, kłamliwie uzasadniona (okazuje się, Ŝe dostęp do multipleksu
otrzymały podmioty niezdolne do opłacenia
koncesji) i na dodatek ograniczająca wolność lu-

dzi wierzących w Polsce. Ta sytuacja trwa zdecydowanie za długo, czego wydaje się nie rozumieć ekipa rządząca krajem. Wielka szkoda.
Proszę Pana Prezydenta o włączenie swojego autorytetu w obiektywną ocenę sytuacji, która od
długiego czasu rodzi napięcia, antagonizuje społeczeństwo, wywołuje poczucie niesprawiedliwości, a przez to utrwala wzajemną wrogość. Jestem pewien, Ŝe próba rozwiązania tego niepotrzebnego nikomu konfliktu zostanie poparta
przez wielu parlamentarzystów PO, a takŜe posłów lewicy; Ŝe doceni ją opinia krajowa, polonijna i europejska.
A nasz Dostojny Gość z Watykanu miałby wiele
powodów do szczerego uznania wobec Prezydenta Państwa.
Zapewniam Pana Prezydenta o głębokim szacunku
+ Wiesław Mering, Biskup Włocławski
Przewodniczący Rady KEP
ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
Włocławek, 23 lipca 2012 r. (L.dz. 1314/2012)
http://www.diecezja.wloclawek.pl/pl/news/19,na
uczanie-biskupa/590,bp-mering-do-prezydentakomorowskiego-zaproszenie-benedykta-xviokazja-do-rozladowania-konfliktu-wokol-tvtrwam

W 1993 r. rozpoczęła działalność w polskim
parlamencie jako posłanka UP. Z partią rozstała się w 2005 r., zakładając Unię Lewicy,
z której wystąpiła po kilku miesiącach. Do
parlamentu w tym samym roku dostała się z
listy SLD. Dała się poznać jako osoba walcząca o równouprawnienie kobiet i męŜczyzn, ale teŜ o liberalizację ustawy o planowaniu rodziny i przerywaniu ciąŜy, włączała się w marsze i manifestacje osób działających na rzecz promowania związków
homoseksualnych, była zwolenniczka tzw.
neutralności światopoglądowej państwa.
Była Ŝoną Jerzego, matką Barbary i Katarzyny, w sierpniu skończyłaby 60 lat.
Kolejny dowód na wybuch w tupolewie
Jedynie eksplozja mogła spowodować wyrwanie dziesiątków nitów spajającą konstrukcję skrzydła rządowego tupolewa –
podkreśla dr inŜ. Wacław Berczyński, ekspert i konstruktor z firmy Boening - poinformowała „Gazeta Polska Codziennie”.
Naukowiec zwraca uwagę na dziesiątki wyrwanych z blachy nitów we fragmencie
skrzydła rządowego Tupolewa. – KaŜdy nit
przenosi minimum 150 kg obciąŜenia. Na
niewielkim fragmencie oderwanego skrzydła, które analizował inŜ. Berczyński, widać
kilkadziesiąt otworów po wyrwanych nitach. Zdaniem eksperta jedynie eksplozja
mogła wytworzyć siłę, która rozerwała poszycie, a nie uderzenie w ziemię. To duŜy
krok naprzód w rekonstrukcji przebiegu
wydarzeń i mechanizmu, który doprowadził
do katastrofy – uwaŜa Antoni Macierewicz.
Śląska Gazeta Społeczno-Polityczna,
29 VI – 5 VII 2012 r., str. 24

Ś† P
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk

Samochód w Gliwicach – 19 IV 2010

Kongres katolickich Ruchów,
Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych
1-2.10.2011 – Katowice
Kongres został zorganizowany przez Radę
Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Katowickiej. Hasło Kongresu było następujące: „Kościół domem i szkołą komunii”. Oprócz
wykładów, były równieŜ kilkuminutowe wprowadzenia do paneli. Będą one zamieszczane w
kolejnych numerach "Dlatego".

Izabela Jaruga-Nowacka
Posłanka Lewicy
Była przewodniczącą Unii Pracy, wicepremier w rządzie Marka Belki. Z wykształcenia była etnografem. Swoją działalność publiczną związała głównie z kwestiami dotyczącymi kobiet, zaczynając juŜ w połowie
lat 80. W Lidze Kobiet Polskich.
Kolejny dowód na wybuch w Tupolewie
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Głos Boga w nas - posłuszeństwo sumieniu
Jako chrześcijanie mamy trudności ze zrozumieniem istoty sumienia. Jakie miejsce zajmuje
sumienie w naszym chrześcijańskim Ŝyciu. Z
jednej strony jesteśmy zaproszeni do posłuszeństwa Kościołowi, przykazaniom BoŜym i pasterzom Kościoła, z drugiej strony mówimy, Ŝe
trzeba być wiernym sumieniu. Czy nie ma w tym
jakiejś sprzeczności?
Skąd mogła by się zrodzić taka sprzeczność?
WaŜne jest pytanie jak rozumiemy sumienie? Czy
czasem nie utoŜsamiamy go z doświadczeniem
odczucia subiektywności? Sumienie wtedy byłoby tylko własnym, nie szukającym zgodności z
prawdą obiektywną, osądem rzeczywistości.
Błogosławiony kardynał John Henry Newman
pisał wiele na temat sumienia w czasach gdy ludzie Kościoła bali się ten temat podejmować.
Według kardynała sumienie jest przede wszystkim głosem Boga w człowieku, czyli nie moŜe
być sprzeczności między prawdą sumienia, a
prawdą Kościoła, dlatego, Ŝe Bóg jest u początku
kaŜdego człowieka i całej wspólnoty Kościoła.
Jakie zatem miejsce zajmuje sumienie w
kształtowaniu człowieka zaangaŜowanego w ruchy eklezjalne? Czy jest to przeszkoda do realizowania charyzmatu ruchu czy jest to waŜne narzędzie człowieka w realizowaniu swojej dojrzałości i w tworzeniu silnego ruchu Kościoła dla
ewangelizacji świata?
ks. dr Marek Spyra

Prezentowane
dwutomowe wydanie największego pisanego dzieła
ks. P. Skargi (1257 str.)
zostało nabyte przez
mojego przodka Antoniego Kołodzieja (19221903) Ŝyjącego w Olszowej pod Strzelcami
Opolskimi. O aktualności tekstu moŜe świadczyć np. „śywot Samsona Sędziego ludu BoŜego, wzięty z Pisma Świętego, i wykładu Doktorów Kościelnych”, przeznaczony na dzień 1 lipca, który dobrze przystaje do naszego błądzenia
w dzisiejszych czasach.
Wojciech Pillich

Rok 2012 Rokiem księdza Piotra Skargi
KAZANIE SIÓDME
Prawo przyrodzone
Jest napierwsze prawo, które
Pan Bóg na sercach naszych
palcem swoim napisał, z którym się kaŜdy rozumny rodzi, i zowie się przyrodzonym. O którym Apostoł
mówi: Rom. 2 [14-15]. "Narody, które zakonu nie mają (to jest pisanego?
Jako mieli śydowie), z przyrodzenia to czynią,
co zakonnego jest, i prawa takiego nie mając,
sami sobie są prawem. I ukazują uczynki prawne
pisane na sercach swoich, gdy im sumnienie
świadectwo daje, i myśli oskarŜające i broniące
się". Napisano w zakonie: Nie cudzołóŜ, Nie zabijaj, Nie kradni, Czci ojca i matkę - to wszytkie
narody, pisma takiego nie mając, czynią. A jeśli
występują, samo na nie ich sumnienie Ŝałuje i w
sobie sami na myśli boleją.

Serwis ORRK
Biuletyn liderów i asystentów ruchów
oraz stowarzyszeń katolickich
Warszawa
maj 2012
Numer 27
Patriotyzm to troska o dobro wspólne
Ostatnie Spotkanie Plenarne ORRK wyraźnie
nam ukazało jak waŜna jest troska o dobro
wspólne w naszej Ojczyźnie. Bp Józef Kupny
omawiając społeczny dokument Episkopatu „W
trosce o człowieka i dobro wspólne” zachęcił nas
do jeszcze aktywniejszej refleksji nad tym, co się
dzieje w Polsce z perspektywy nauki społecznej
Kościoła. Abyśmy mogli dokonywać zmian w
Ŝyciu społecznym wokół nas trzeba nam znać
kierunki, wartości a nawet pewne konkretne
rozwiązania, jakie ukazuje nam mądrość Kościoła zawarta w nauczaniu społecznym. Jedynie to
zagwarantuje prawdziwy rozwój naszej Ojczyzny a zarazem będzie otwierało społeczności, w
których Ŝyjemy na obecność i działanie Ducha
Świętego pośród nas. Wzorem prawdziwej miło-

śYWOTÓW ŚWIĘTYCH
STAREGO I NOWEGO ZAKONU
Na kaŜdy dzień przez cały rok, wybranych
z powaŜnych pisarzów i doktorów kościelnych,
(…)
Przez
KS. PIOTRA SKARGĘ
Societatis Jezu
(…)
W WIEDNIU
u O. O. Mechytarystów roku pańskiego
1843.
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- Henryk Koch, Katolickie Stowarzyszenie
„Civitas Christiana”
- Krzysztof Ziołkowski, Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie
- Zbigniew Słup, Wspólnota "Chemin Neuf"
- Jarosław Sroka, Stowarzyszenie Harcerstwa
Katolickiego "Zawisza"
- Jolanta Łubkowska, Polski Związek Kobiet Katolickich
- Barbara Dziewulska, Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich

ści do Polski jest o. Piotr Skarga SJ, którego w
tym roku szczególnie wspominamy.
Ewangelizacja Ŝycia społecznego
W dniu 21 kwietnia 2012 r. odbyło się w Warszawie Spotkanie Plenarne Ogólnopolskiej Rady
Ruchów Katolickich pod hasłem „Ewangelizacja
Ŝycia społecznego”.
Biskup Józef Kupny, przewodniczący Rady
Społecznej KEP, asystent kościelny ORRK,
przedstawił najnowszy dokument Episkopatu
„W trosce o człowieka i dobro wspólne” (dokument jest dostępny na stronie internetowej
Episkopatu Polski). (…) Dokument „W trosce o
człowieka i dobro wspólne” zyskał aprobatę
wszystkich biskupów obecnych na KEP.
Prof. dr hab. Adam Biela z KUL-u wygłosił
referat na temat „Patriotyzm w kontekście jubileuszu ks. Piotra Skargi”. Na początku mówca mówił o swojej fascynacji osobą ks. Piotra
Skargi, gdy powoli odkrywał jego wielkość. Był
on jednym z największych patriotów I Rzeczpospolitej. Znamy go jako kaznodzieję, choć kazania sejmowe przez niego wygłaszane nie zostały
w pełni docenione za jego Ŝycia. (…)
W trakcie spotkania plenarnego zostały przeprowadzone wybory do Rady Programowej
ORRK. Skład nowo wybranej Rady podajemy
poniŜej.
Spotkanie zakończyło się Eucharystią w kościele św. Stanisława Kostki. Homilię wygłosił
ks. Roberto Saltini. Wspominając pewną rozmową z młodym człowiekiem w trakcie jazdy
pociągiem, pokazał jak wielki zamęt w głowach
mają młodzi ludzie i jak bardzo powinniśmy być
miłosierni, pomocni dla młodych, aby odnaleźli
oni swoją drogę Ŝycia.
Barbara Jaworowska
Skład nowo wybranej Rady Programowej ORRK
Podczas Zebrania Plenarnego ORRK w dniu
21 kwietnia 2012 roku wybrana została nowa
Rada Programowa Ogólnopolskiej Rady Ruchów
Katolickich. W jej skład weszli:
- ks. Marek Andrzejuk, Ruch Światło-śycie
- Piotr Stelmach, Odnowa w Duchu Świętym
- o. Włodzimierz Tochmański OCD, Świecki
Zakon Karmelitów Bosych
- Anna Maria Kolberg, DRRK Diecezji Pelplińskiej
- o. Arkadiusz Sosna, Ruch Szensztacki
- Teresa Bazylko-Boratyn, Legion Maryi
- s. Danuta Pusty USJK, Eucharystyczny Ruch
Młodych
- Jerzy Grzybowski, Spotkania MałŜeńskie

Złoty jubileusz kapłaństwa
wielkim świętem Kościoła
W wigilię Zesłania Ducha Świętego, w dniu
26 maja 2012 r. uczestniczyliśmy w kościele
Matki Kościoła Niepokalanej Jutrzenki Wolności
w Katowicach Brynowie w złotym jubileuszu
kapłaństwa ks. prałata Henryka Bolczyka. Uroczystej koncelebrze przewodniczył ks. Damian
Zimoń arcybiskup senior.

Ks. Henryk i ks. abp Damian w uroczystej procesji na
wejście.

Jubilat śpiewa Ewangelię wg św. Jana.
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Rzecz druga, za którą naleŜy się Jubilatowi
szczególne podziękowanie, to ukazanie proroka
czasów współczesnych, wizjonera twardo stąpającego po ziemi – Sługi BoŜego Franciszka
Blachnickiego w pracy doktorskiej obronionej na
KUL-u w 2010 r. Praca ukazała się drukiem w
bieŜącym roku nakładem Wydawnictwa Światłośycie pod tytułem: "Wolny człowiek – wolny
naród. Ostatnie dzieło Ŝycia ks. Franciszka
Blachnickiego: Chrześcijańska SłuŜba Wyzwolenia Narodów". Choć wielu wydawało się - mówił ks. Arcybiskup - Ŝe ostatnie lata Ŝycia ks.
Franciszka Blachnickiego w Carlsbergu, na obczyźnie, wśród wielu trudności i prowokacji, to
okres schyłkowy, to badacz ukazuje, Ŝe było
wprost przeciwnie – ustawiczne crescendo Sługi
BoŜego.
W wystąpieniu ks. Henryka bardzo interesująca jest myśl o roli emeryta – jubilata: wychowywać ludzi do postawy czuwania. Celebrans
mówił o czterech czuwaniach. Czuwanie przed
BoŜym Narodzeniem uroczyste, rodzinne. I biada jeśli człowiek nie moŜe usiąść ze swymi do
stołu, przeŜywa wielkie rozdarcie. To nam łatwo
wychodzi, bo całe wieki nas tego nauczyły. Drugie czuwanie, kiedy rodzimy się z Męki Pańskiej
do nowego Ŝycia w Darze Zmartwychwstania.
Czuwanie trzecie, przed Zesłaniem Ducha Świętego, jest dość rozwinięte we wspólnotach, w
Ruchu Oazowym. Oczekiwanie na nowe tchnienie Ducha, który nigdy się nie starzeje i nigdy
nie mówi z wczoraj. Mówi zawsze z dziś i do
tych, którzy są teraz. Jest jeszcze czuwanie, które
apostołowie przegrali, a do którego nawiązuje
Jan Paweł II – czuwanie przy Chrystusie w
Ogrójcu. Błogosławiony Ojciec Święty całym
swoim Ŝyciem starał się wypełnić tą zmarnowaną przez Apostołów godzinę czuwania. Jubilat
tak określa swoje zadanie na ten czas: "Myślę o
tych chwilach, kiedy my jako emeryci, gdy nas
będzie coś szczykało, musimy zdać egzamin z
czuwania przy cierpieniu Jezusa, nie przy swoim
stękaniu nad słabością fizyczną, duchową, społeczną. To moŜe być bardzo dokuczliwe czuwanie."
Na zakończenie mszy św. delegacje Ruchu
Światło śycie i "Solidarności" złoŜyły serdeczne podziękowaniami za wieloletnie zaangaŜowanie Jubilata, a po Mszy św. juŜ na zewnątrz kościoła goście odtańczyli poloneza i ustawiła się
długa kolejka gratulujących, całymi rodzinami.
Podeszliśmy i my z Ŝoną Anną i siostrą Ŝony

Mieliśmy okazję wysłuchać dwóch bardzo interesujących homilii: ks. arcybiskupa i Jubilata.
W kościele jest wspaniała akustyka, więc nie było problemu z nagraniami z ławki. Dysponuję
więc pełnymi tekstami wystąpień spisanymi z
wersji elektronicznej.

Ks. abp Damian głosi homilię.

Jubilat jest związany z wieloma środowiskami
na Śląsku. Wspomniane zostały jego korzenie:
rodzinna Halemba i Kochłowice. Potem posługiwanie jako wikary w Lipinach, w parafii Mariackiej w Katowicach, w Zebrzydowicach,
Chwałowicach, praca w kurii, słuŜba Kościołowi jako proboszcz u św. Michała. To właśnie
jako proboszcz był z górnikami kopalni "Wujek"
w tragicznych dniach początku stanu wojennego
w grudniu 1981 r., kiedy górnicy powiedzieli
komunistycznemu totalitaryzmowi – nie i ponieśli za to najwyŜszą cenę – cenę własnego Ŝycia.
Był z nimi do końca, wspierał ich, sprawował
ofiarę Mszy św. Wielu się nawróciło.
Ksiądz Henryk jest wielce zasłuŜony dla Ruchu Światło-śycie. Jako młody kapłan był
współpracownikiem Sługi BoŜego Franciszka
Blachnickiego. Posłany został do Ruchu Oazowego przez ówczesnego proboszcza parafii Mariackiej w Katowicach ks. Damiana Zimonia.
Związał się z Ruchem, wychował kilka pokoleń
młodzieŜy, został Krajowym Moderatorem Ruchu. Dziś posługuje w Niemczech, w Carlsbergu,
w ośrodku załoŜonym przez Sługę BoŜego.
Ks. Arcybiskup dziękując Jubilatowi mówił o
darze kościoła – Jutrzenki Wolności. Mówił o
Jubilacie "On pierwszy do mnie przyszedł przed
laty i powiedział, Ŝe jest potrzeba wybudowania
tutaj świątyni. I Ŝe tego się podejmie Ruch Światło śycie". Umocnieniem dla budowniczego był
dekret biskupa i kamień węgielny z grobu Św.
Stanisława Szczepanowskiego.
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Krystyną dołączając do Ŝyczeń ikonę św. Eliasza, namalowaną specjalnie dla Jubilata przez
Martę, młodą artystkę krakowską. Niech prowadzi i umacnia Go na czas owego czuwania.

"Mocowałem się z Bogiem" – spotkanie z ks. Henrykiem Bolczykiem w amfiteatrze.

Delegacje "Solidarności" i Ruchu Światło-śycie
składają Jubilatowi podziękowania.

Spotkanie trwało do późnego wieczora.

Dane mi było poznać osobiście Jubilata juŜ na
przełomie lat 70 i 80 ubiegłego wieku, a potem
spotykać się w róŜnych okolicznościach: Ruch
Światło-śycie, "Solidarność", Klub Inteligencji
Katolickiej. A rodzinnie przez Ŝonę Annę, parafiankę z kościoła Mariackiego, zaangaŜowaną w
oazach w czasie, gdy ks. Henryk był tam wikarym. Kapłan wspaniały i bliski ludziom. Dla
mnie wiekiem jest jak starszy brat. (W roku złotego jubileuszu kapłaństwa przypadła 50 rocznica ukończenia przeze mnie szkoły podstawowej.)
Gdy w roku 2000 zaprosiłem go na XVII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej do Chrzanowa
był moderatorem krajowym Ruchu Światłośycie. Tematem spotkania było: "Sługa BoŜy ks.
Franciszek Blachnicki współczesny wzór do realizacji naszego powołania do świętości." Przyjechał, mimo, Ŝe czuwał przy cięŜko chorym ojcu. Odbyło się bardzo interesujące spotkanie w
kościele Matki BoŜej RóŜańcowej w Chrzanowie: Msza św. z homilią i dyskusja w domu pa-

Niech Święty Eliasz prowadzi i umacnia ks. Henryka
na czas czuwania przy cierpiącym Jezusie.

JuŜ w czasie Ŝyczeń trwał poczęstunek i moŜliwość spotkań starych znajomych. Wieczorem
zaś, gdy zachodziło słońce, zebraliśmy się w amfiteatrze, by posłuchać wspomnień Jubilata. Było
bardzo ciekawie, Ŝałowałem, Ŝe nie nagrywałem.
śal ten nieco złagodniał juŜ w domu po lekturze
ksiąŜki "Mocowałem się z Bogiem" z ks. Henrykiem Bolczykiem rozmawia Jacek Dziedzina.",
która ukazała się nakładem Wydawnictwa Kurii
Metropolitalnej w Katowicach "Gość Niedzielny” w 2009 r. Nie omieszkaliśmy poprosić o autograf.
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Społecznej jako ruchu ewangelizacyjnego, który
miał wychowywać chrześcijan do dawania świadectwa wiary w kaŜdych warunkach Ŝycia.
Szczegółowo takŜe omawia najwaŜniejsze dokumenty ideowe tej inicjatywy, a przede wszystkim Manifest Wyzwolenia Narodów Europy
Środkowo-Wschodniej, być moŜe najwaŜniejszy
dokument, jaki powstał w polskiej myśli społeczno-politycznej drugiej połowy XX w.”
Andrzej Grajewski

rafialnym. A po spotkaniu jeszcze odwiedził nas
w domu.
KsięŜe Henryku, Bogu dziękujemy, Ŝe Cię powołał.
Mocujesz się z Nim, ale Go słuchasz. Błogosław
nam.
Wojciech Sala, Chrzanów, 14 lipca 2012 r.
Warto przeczytać
Ks. Henryk Bolczyk
Wolny człowiek - wolny
naród
Ostatnie dzieło Ŝycia ks.
Franciszka Blachnickiego
CHRZEŚCIJAŃSKA
SŁUśBA WYZWOLENIA
NARODÓW
Praca doktorska ks. Henryka
Bolczyka ukazała się w 50 rocznicę święceń kapłańskich. NiŜej za strona internetową
http://www.oaza.pl/dokument.php?id=3864
(pobrane 27 VII 2012) podaję opis zawartości tej
ksiąŜki, który napisał Andrzej Grajewski.
Stanisław Waluś
„(…) Praca ks. Henryka Bolczyka, która jest
oparta między innymi na wielu nieznanych
wcześniej źródłach, opisuje bardzo waŜny i
ostatni etap Ŝycia Sługi BoŜego, a mianowicie
jego 5-letnią działalność w Polskim ośrodku
„Marianum w Carlsbergu. Był to okres szczególny.
W Polsce obowiązywał stan wojenny, a wobec
ks. Blachnickiego Prokuratura Wojskowa
wszczęła śledztwo z paragrafu o zdradę kraju,
które umorzono dopiero w III Rzeczpospolitej.
W takich realiach podjął się próby stworzenia
ruchu społeczno-edukacyjnego, który miał
kształtować elitę dla Polski.
Powstanie Chrześcijańskiej SłuŜby Społecznej
nie było pomysłem doraźnym, ale konsekwencją
tego, co ks. Blachnicki robił juŜ od lat pięćdziesiątych. To wtedy zrozumiał, Ŝe szansą na przetrwanie chrześcijaństwa w warunkach ateistycznego reŜimu jest przede wszystkim niezłomne
świadectwo ludzi Kościoła. Stałym rysem duszpasterskich inicjatyw ks. Blachnickiego było jego zaangaŜowanie społeczne. Wiedział, Ŝe ludzie
wierzący nie powinni dać się zamknąć w religijnym rezerwacie, ale ewangelizować świat we
wszystkich jego wymiarach. W swej pracy ks.
Henryk Bolczyk precyzyjnie opisuje poszczególne etapy tworzenia Chrześcijańskiej SłuŜby

Zrozumieć islam
W dniu 20 czerwca 2012 r. w gliwickiej siedzibie KIK-u dr Bogdan Pliszka (Politechnika
Śląska) wygłosił odczyt pt. „Zrozumieć islam”.
Słowo "islam" oznacza pokój, ale jak podkreślił jedynie dla swoich współwyznawców. Za datę
powstania tej religii przyjmuje się rok 622 tj.
ucieczki (hidŜra) Mahometa (arab. Muhammoda)
z Mekki do Medyny. Przedtem objawień doznał
DŜibril (utoŜsamiany z Gabrielem), których
efektem jest Koran. Zdaniem wykładowcy Bóg
Koranu a Bóg Starego Testamentu to nie jest ta
sama Osoba. Po śmierci Mahometa (632 r.) w
świecie arabskim wystąpiły konflikty, które
spowodowały podział na:
- sunnizm /odłam sunnicki/ od sunna (zwyczaj,
tradycja). Sunnici uwaŜają, Ŝe nie istnieje ktoś,
kto jest spokrewniony z prorokiem Mahometem.
Nazwa ta obejmuje większościowy odłam
wspólnoty islamskiej. Sunnici stanowią ok. 90 %
wszystkich muzułmanów. Mieszkają prawie w
kaŜdym państwie świata (polscy Tatarzy są sunnitami). U sunnitów nie ma duchowieństwa w
formie scentralizowanej władzy religijnej. W
praktyce oznacza to, Ŝe w interpretacji zasad islamu pozostaje wiele miejsca dla pomysłowości
znawców Koranu oraz dla opiekujących się meczetami imamów.
- szyizm /odłam szyicki/. Po śmierci Mahometa
szyici uwaŜali, Ŝe następca powinien się wywodzić z jego rodziny, dlatego popierali kuzyna i
zięcia Mahometa - Alego (arab. Ali). Są bardziej
tolerancyjni niŜ sunnici. Czczą imamów - następców Alego, ale uznają tylko czterech pierwszych kalifów. Szyici oddzielili się od sunnitów i
charadŜytów w wyniku sporu o władzę po
śmierci kalifa Alego. Stanowią około 10%
wszystkich muzułmanów. Byli często prześladowani przez władze sunnickie np. przez kalifów. Charakterystyczną cechą szyizmu jest
skłonność do mistycyzmu. Z tego odłamu wy7

tami Ŝycia codziennego, ale muzułmanie nie wypracowali islamskiej nauki społecznej. Niektórzy
uwaŜają, Ŝe islam miał kiedyś swój "złoty wiek".
Upadek, którego początek znawcy przedmiotu
datują na XIII wiek, rozpoczął się wtedy, gdy
muzułmanie uznali, Ŝe rozwiązali wszystkie problemy dotyczące człowieka i tym samym zamknęli wrota wiodące do twórczych przedsięwzięć intelektualnych w nauce, kulturze i sztuce.
Dorota i Czesław Olszewscy

wodzą się herezje. W szyizmie występuje hierarchia duchownych, zwanych ajatollahami. Przedstawiciele szyizmu zamieszkują: Iran, południowy Irak, a jako mniejszości Liban, Syrię, Turcję
i Pakistan. W wielu kwestiach są mniej rygorystyczni od sunnitów, np. w kwestii przedstawiania istot Ŝywych (perska miniatura), robienie
zdjęć, a nawet spoŜywanie alkoholu. Między
sunnitami a szyitami trwa rywalizacja o przewodzenie muzułmanom na całym świecie, co wyraŜa się w konflikcie między Iranem a Arabią Saudyjską (wspieranie muzułmanów rozproszonych
w krajach nieislamskich).
- charadŜyzm jest odłamem bardzo ortodoksyjnym. Wyznawcy występują w Afryce (Tunezja,
Algieria), stanowią zaledwie ok 1 % wszystkich
muzułmanów.
Islam liczy ponad 1,3 mld. Wyznawców - jest
drugą, po chrześcijaństwie najliczniejszą religią
świata. Najsilniej zakorzenił się w krajach Azji i
Afryki, trafiając na najbardziej sprzyjający grunt.
Przystąpienie do islamu wymaga jedynie prostej
formalności - trzeba 3-krotnie wypowiedzieć
wyznanie wiary (tzw. szahadę) przed dowolnym
muzułmaninem (niekoniecznie duchownym). Za
to o wiele trudniej jest odejść od islamu. Według
Koranu, ten kto wyrzeka się islamu, zasługuje na
śmierć. Podstawę islamu tworzy 5 zasad i obowiązków muzułmanina:
- wyznanie wiary w jednego Boga (szahada),
- pięciokrotna modlitwa w ciągu doby (salat),
- jałmuŜna na rzecz ubogich (zakat),
- post w miesiącu ramadan od pokarmu, alkoholu, seksu od wschodu do zachodu słońca (saum),
- pielgrzymka do Mekki, przynajmniej raz w Ŝyciu (HadŜdŜ).
Muzułmanie zachowują się róŜnie na świecie,
w zaleŜności od tego czy stanowią większość,
czy mniejszość w danym kraju. Doświadczenia z
tzw. wiosny arabskiej wskazują, Ŝe w tych społeczeństwach nie naleŜy się spodziewać poszanowania demokracji czy praw człowieka. Pozycja kobiety w większości krajów muzułmańskich
jest nie do pozazdroszczenia (najostrzej występuje to w Pakistanie). U szyitów seksualne
przywileje męŜczyzn mają dodatkową formę
czasowego kontraktu małŜeńskiego, np. na 1 godzinę. Na świecie jest więcej inwersji z islamu
na chrześcijaństwo, niŜ odwrotnie, ale się o tym
nie mówi (musi to się odbywać w ukryciu ze
względu na niebezpieczeństwo utraty Ŝycia). Koran zajmuje się drobiazgowo wszystkimi aspek-

Warto przeczytać
Jerzy Robert Nowak: śydzi przeciw śydom,
Część I, Wydawnictwo MaRoN s.c., Warszawa 2012.
Więcej o tej ksiąŜce w artykule Sławomira Błauta pt.
„W obronie prawdy. Nowa
ksiąŜka prof. Jerzego Roberta
Nowaka” zamieszczonego w
„Niedzieli” z 19 VIII 2012 r.,
str. 23.
Stanisław Waluś
Tradycja kulturowa Górnego Śląska
Ciąg dalszy z poprzedniego numeru „Dlatego”
Taki właśnie układ społeczny panuje na Śląsku, gdy przez Europę przechodzi rewolucyjna
fala Wiosny Ludów. Na naszym skrawku Śląska
nie jest ona szczególnie burzliwa, rozpoczyna
jednak rozwój tej formacji kulturowej, którą w
jakimś stopniu dziedziczymy, i która stanowi
specyficzną odmianę kultury polskiej. Jest to
kultura ludowa, o której oryginalności zadecydowała jej duŜa samodzielność. Powstała bowiem w środowisku wprawdzie otwartym na
róŜnorodne wpływy, ale w większym stopniu niŜ
na innych ziemiach polskich rozwijanej i budowanej przez sam lud i inteligentów, księŜy i nauczycieli z tego ludu pochodzących. Skutkiem
takiego stanu rzeczy było powstanie wielu bardzo aktywnych środowisk kulturowych. DuŜą
zaś juŜ wówczas gęstość zaludnienia oraz bliskość miast i osiedli górniczych sprawiło, Ŝe inicjatywy rozpowszechniły się szybko roztaczając
coraz szersze kręgi.
O przynaleŜności do grupy śląskich pisarzy
ludowych z XIX i początków XX wieku decydują cztery cechy:
• pochodzenie ludowe,
• brak wykształcenia,
• zarobkowa praca fizyczna,
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• trwała przynaleŜność do środowiska.
Pisarze ludowi odegrali w dziejach kulturalnych
i politycznych Śląska wybitną rolę. ZłoŜyły się
na to prócz ideowej wymowy ich utworów pewne cechy ich osobowości. Na pierwszym miejscu
naleŜy wskazać ich wyrobienie polityczne i odwagę cywilną. Swą świadomość narodową zdobywali przez pracę organiczną oraz systematyczną lekturę prasy polskiej wychodzącej na
Śląsku i poza nim. Często naraŜali się nie oglądając się na dobro rodzin, których byli jedynymi
Ŝywicielami. JuŜ samo drukowanie korespondencji i wierszy w pismach polskich stawiało ich
w sytuacji podejrzanych. Często spotykali się z
represjami lub tracili pracę. Proces ten był
ostrzejszy na Górnym Śląsku. Cieszyniacy byli
w lepszej sytuacji. Byli najczęściej jednostkami
nieprzeciętnymi i reprezentacyjnymi dla swego
środowiska. Nad swe środowisko wyniósł ich
takŜe ich przyrodzony głód wiedzy. Byli ciekawi
ksiąŜek z wszystkich dziedzin, historycznej, filozoficznej, religijnej, literackiej, przyrodniczej i
geograficznej. Czytali nie dla przyjemności lecz
dla nauki. Byli samoukami, których cechowały
upór i zawziętość w zdobywaniu wiedzy. Znajdowali na to czas mimo cięŜkiej pracy zawodowej i organizacyjnej. Często kompletowali biblioteki, ksiąŜki traktowali jak skarb. Ciekawość
i miłość ksiąŜki sprawiły, Ŝe śląscy pisarze prawie wszyscy byli bibliotekarzami w swoich organizacjach.
Typowym dla Śląska jest pisarz – działacz,
moŜna tu jeszcze wyróŜnić pisarz aktor, pisarz
reŜyser (Jan Ligoń, Jesionowski) oraz pisarz wychowawca (Wawrzyniec Hajda). Niektórzy
świetnie umieli zharmonizować twórczość dla
sceny z pracą aktorską i reŜyserską (Szędzielorz,
Juliusz Ligoń, Jasionowski, Kania). Działalność
organizacji, którymi kierowali ci pisarze takich
jak Kółka Polskie, Kółka Towarzyskie, czytelnie, kasyna, Towarzystwo Alojzjanów, związki
robotników
miała
charakter
ideowowychowawczy. Wynikiem jej była kulturalna aktywność społeczeństwa. Społeczeństwo, które
początkowo przedstawiało zespół biernych odbiorców dóbr kulturalnych powoli przemieniało
się w twórczych uczestników Ŝycia kulturalnego.
Jedną z form było wychowanie estetyczne realizowane przez kult poezji i deklamacje, kult pieśni i muzyki, poprzez teatr amatorski i pogadanki
oświatowe, poprzez wspólne wycieczki o cha-

rakterze pielgrzymek narodowych (Kraków,
Częstochowa).
Opracowano na podstawie ksiąŜki Jadwigi Kucianki „Śląscy pisarze ludowi 1800-1914” oraz na
podstawie wykładu dr Ireny Mierzwy wygłoszonego 12.01.1981 r. na zebraniu KIK w Katowicach.
Anna Wowra
Ciąg dalszy w następnym numerach „Dlatego”

Kapłan spod znaku Maryi
(ks. Stanisław Sierla)
Czekanie na wyrok
- Mnie juŜ wiele nie przesłuchiwano, a przynajmniej nie tak brutalnie jak na początku, ale
zdarzały się konfrontacje z zeznaniami moich
kolegów – mówi ks. Sierla. – W śledztwie wyszło na jaw, Ŝe przesyłałem z Krakowa lub
przewoziłem w czasie ferii materiały, które miały charakter polityczny. Był to między innymi
list ks. Kardynała Wyszyńskiego do Bolesława
Bieruta, oskarŜający go o zwalczanie Kościoła
katolickiego i pogwałcenie praw człowieka,
zwłaszcza biskupów i kapłanów, oraz wiele innych przestępstw. List ten był czytany na spotkaniu sodalicyjnym. Oficer śledczy szantaŜował
mnie, Ŝe sprawa nasza moŜe być przekazana do
sądu wojskowego, a gdy nam udowodnią działalność polityczną, moŜemy otrzymać wyroki od
pięciu lat do kary śmierci włącznie. Co tydzień,
gdy prowadzono nas do łaźni, przechodziliśmy
obok cel, w których skazani na karę śmierci czekali na wykonanie wyroku. W czwartki o godzinie 5.00 wykonywano egzekucje. A wiec groźba
ta robiła na mnie wraŜenie i kosztowała wiele
nieprzespanych nocy.
Małgorzata Kulisiewicz, fd
Źródło, 14/2008, str. 8-9.
Ciąg dalszy w następnym numerze „Dlatego”

Homilia ks. abp. Andrzeja Dzięgi, metropolity
szczecińsko-kamieńskiego, wygłoszona
w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny na Jasnej Górze, 15 VIII 2011 r.
Ciąg dalszy z poprzedniego numeru
Tu, na Jasnej Górze, podejmujemy kaŜdego
dnia na nowo modlitwę, która stała się swoistym
świadkiem naszych dziejów i zmagań Narodu,
wiązaną jeszcze ze świętym Wojciechem - Bogurodzica Dziewica. Tu przywołujemy niezwykłe doświadczenie obecności Maryi w Jasnogór9

skiej Ikonie i początek Pospolitej Rzeczy kilku
narodów w środku Europy. Tu przywołujemy
troskę świętej królowej Jadwigi o to królewskie
sanktuarium i jej modlitwę przed obliczem Maryi. Przywołujemy szczególne, przez pokolenia
narastające rozmiłowanie Narodu w Najświętszej
Panience - aŜ do historycznej obrony przed
Szwedami.
Tu brzmią nam w sercach królewskie Śluby
Jana Kazimierza z archikatedry lwowskiej, w
których nie tylko potwierdził Jej królowanie, ale
przywołał dwanaście przynaleŜnych mu tytułów,
z racji na które Rzeczpospolitą Jej władzy poddaje. Oto, Maryjo, twoja korona z gwiazd dwunastu. Jesteś Królową Korony Polskiej. Oto, Narodzie, twoja Królowa - niewyczerpalne juŜ źródło twojej suwerenności. To dlatego obrona Jasnej Góry w dniach szwedzkiego potopu była tak
mocnym wydarzeniem społecznym, bo juŜ wtedy była to obrona źródła narodowej wolności i
suwerenności. Tu bowiem zawsze byliśmy wolni, nawet gdy zabrakło struktur własnego państwa. A moŜe szczególnie wtedy. Tu na nowo
mogliśmy uczyć się wolności, gdy jej brakowało.
Tu przywołujemy milenijne Śluby Narodu
Polskiego, spisane przez Wielkiego Prymasa Tysiąclecia, ciągle czekające na pełną realizację,
aby Polska stała się rzeczywistym Królestwem
Maryi i Jej Syna - Jezusa Chrystusa.
ciąg dalszy w następnym numerze „Dlatego”

Przeciw Kościołowi
Strach przed krzyŜem (…)
Represja, kontrola, informacja (…)
„Nieznani sprawcy”
(…) W 1982 r. w ramach ogólnopolskiej akcji
„Kruk” SłuŜba Bezpieczeństwa stworzyła, a
później aktualizowała, listę około stu duchownych, których uznano za najbardziej kłopotliwych dla władz reŜimu. Były na niej nazwiska
m.in. dominikanina o. Honoriusza Kowalczyka –
który zginął w 1983 r., ks. Jerzego Popiełuszki –
zamordowanego przez funkcjonariuszy z grupy
„D” w 1984 r., księŜy Adolfa Chojnackiego i
Henryka Jankowskiego, których według śladów
zachowanych w archiwach SB równieŜ planowano zamordować… „Nieznani sprawcy” byli
rzecz jasna bardziej aktywni, m.in. pobili księŜy
Andrzeja Bardeckiego i Tadeusza IsakowiczaZaleskiego oraz podpalili samochód bp. Henryka
Gulbinowicza.
W wolnej Polsce „nieznani sprawcy” pozostali
bezkarni, a ich przełoŜony tytułowany jest
„człowiekiem honoru”. Czy naprawdę mamy
uznawać, Ŝe to honor nakazywał mordować i bić
księŜy? Lukrowanie „ludowej” Polski, wybielanie i wynoszenie na piedestał jej aparatczyków
odpowiedzialnych za krępowanie narodowej niezaleŜności i podporządkowanie państwa interesom Kremla sprawia, Ŝe ci, którzy PRL-u nie
pamiętają, nie zrozumieją jego istoty, a co za
tym idzie, nie pojmą, dlaczego ich przodkowie
buntowali się przeciw niemu, płacąc czasem za
Filip Musiał
ten sprzeciw Ŝyciem.
Posłaniec Serca Jezusowego, lipiec 2012, str. 30-32

In vitro
Techniki sztucznej reprodukcji przeradzają się w swoistą
polisę asekuracyjną do posiadania dziecka, a fizjologiczna
funkcja rozrodu zostaje zniszczona na skutek stosowania
róŜnego rodzaju technik zabezpieczania się przed dzieckiem
(np. antykoncepcja, aborcja). Mamy więc w tym
miejscu do czynienia ze „schizofrenią rozrodczą”: z jednej strony czyni się wszystko, co moŜliwe, aby poczęcie nowego Ŝycia ludzkiego nie
zniszczyło zabawy płciowością, z drugiej strony
robi się zaś wszystko, by zniszczoną wcześniej
naturę zmusić do wydania potomka na świat.
Artur J. Katolo: Contra In Vitro, Instytut Globalizacji, www.globalizacja.org Warszawa 2010, str. 51.

Moim zdaniem
Katolik, a tym bardziej członek klubu
inteligencji katolickiej nie powinien kupować
tygodników „Newsweek” i „Wprost”
Do napisania tego felietonu zdopingował mnie
artykuł z „Gościa Niedzielnego” z 12 VIII 2012
str. 30-32 „Katolik do bicia” Szymona Babuchowskiego, z którego przytoczę 3 zdania:
„„Newsweek” pod sterami Tomasza Lisa przyjął
linię, której celem jest najwyraźniej uderzenie w
katolików. (…) „Newsweek” nie jest w swoich
działaniach odosobniony. W katolików od dawna
uderzają „Gazeta Wyborcza” i „Wprost”, o
„Przekroju” juŜ nie wspominając.” Warto przeczytać cały ten artykuł, jak i artykuł w „Gazecie
Polskiej” z 8 sierpnia 2012 r. str. 26, autorstwa
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Rada Miejska w Bielsku-Białej – mając na
uwadze niepokój wielu mieszkańców BielskaBiałej spowodowany nieprzyznaniem stacjom o
charakterze religijnym, w tym Telewizji Trwam,
miejsca na multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej – zwraca się z apelem o przyznanie miejsca dla Telewizji Trwam na multipleksie cyfrowym, po spełnieniu wszystkich warunków przewidzianych prawem.
Telewizja Trwam dociera do tysięcy mieszkańców naszego miasta, którzy są niezwykle do
niej przywiązani. Wśród odbiorców jest wiele
osób samotnych, chorych oraz starszych, dla których kontakt z Telewizją Trwam ma ogromne
znaczenie. Wykluczenie stacji telewizyjnych o
charakterze religijnym z grona nadawców telewizji cyfrowej przeczy zasadzie pluralizmu i
sprawiedliwości społecznej oraz równości wobec
prawa.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Batycki,
W Bielsku-Białej Magazyn Samorządowy,
Nr 8/230, 14.04.2012, str. 5

Tomasza Terlikowskiego „Wojujący bezboŜnicy
z „Wprostweeka””.
Z ankiety dotyczącej czytelnictwa prasy, której wyniki zostały zamieszczone w majowym
numerze „Dlatego” wynika, Ŝe „Newsweek Polska” czytają regularnie 2 osoby, a 5 sporadycznie
(w 2006 r. 9). „Wprost” czytają sporadycznie 4
osoby (w 2006 r. 2).
Moim zdaniem z kolorowych tygodników
świeckich o formacie jak „Newsweek” i
„Wprost” bardziej wartościowe są: „Tygodnik
Solidarność” i „UwaŜam Rze”, a z tygodników o
duŜym formacie: dwa ogólnopolskie: „Nasza
Polska” i „Gazeta Polska”, a z lokalnych wychodząca w Katowicach „Śląska Gazeta SpołecznoPolityczna” (Katowice . Opole . Wrocław . Sosnowiec . Dąbrowa Górnicza . Gliwice . Tychy .
Bielsko-Biała . Częstochowa). Stanisław Waluś
Warto przeczytać
Praca zbiorowa pod redakcją Jacka Kłoczowskiego „Polska Solidarności”
Mirosław Kokoszkiewicz „Jak zabijano Polskę”
Stanisław Krajski „Masoneria polska 2012”
Jerzy Śląski „śołnierze wyklęci”
Joanna i Jarosław Szarkowie „Kocham Polskę –
historia Polski dla naszych dzieci”
Autor Rafał Wieczyński ksiąŜka i film „Popiełuszko wolność jest w nas”
Aldona Zaorska „Sąsiedzi”
Zbigniew śmigrodzki „Państwo jednej partii”
KsiąŜki do nabycia w księgarni przy ul. Marszałkowskiej 7 w Warszawie (wejście od Zoli)
Księgarnia czynna od pon. do pt. od 10 do 17
Prowadzimy sprzedaŜ wysyłkową,
Tel. 22 405 66 30, 501 037 074,
e-mail: ksiazkicomax@op.pl
KsiąŜki te były polecane (z krótkim opisem) w
“Tygodnikach Solidarność” z ostatnich miesięcy.
Stanisław Waluś

NASZE ROCZNICE
240 lat temu (5 sierpnia 1772 r.) w Petersburgu
przedstawiciele państw zaborczych podpisali
traktat o pierwszym rozbiorze Polski.
240 lat temu (18 sierpnia 1772 r.) broniący się w
jasnogórskiej twierdzy konfederaci barscy poddali się wojskom rosyjskim. Był to ostatni ich
punkt oporu.
165 lat temu (8 sierpnia 1847 r.) w Warszawie
zmarł Samuel Bogumił Linde, twórca wielkiego
słownika języka polskiego.
115 lat temu (2 sierpnia 1897 r.) zmarł Adam
Asnyk, znakomity poeta okresu pozytywizmu.
80 lat temu (24 sierpnia 1932 r.) pilot Franciszek
świrko i inŜynier mechanik Stanisław Wigura,
uczestnicy III Challenge’u czyli Międzynarodowego Turnieju Lotniczego Samolotów Turystycznych, jako zwycięzcy przybyli na metę w
Berlinie.
70 lat temu (6 sierpnia 1942 r.) w obozie koncentracyjnym w Treblince został zagazowany Janusz Korczak (właściwe nazwisko: Henryk
Goldszmit) wraz z dwustu swoimi wychowankami z Domu Sierot.
70 lat temu (9 sierpnia 1942 r.) Edyta Stein –
Siostra Teresa Benedykta od KrzyŜa została zagazowana w Auschwitz-Birkenau. Ojciec Święty
Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną 1 maja

Ponad 100 marszów i wiele uchwał
Do tej pory w Polsce i za granicą odbyło się
ponad 100 marszów w obronie Telewizji Trwam
i wolnych mediów. Wiele rad podjęło uchwały w
tej sprawie. W marcu 2012 r. Rada Miejska w
Bielsku-Białej przyjęła jednogłośnie następujące
stanowisko:
Stanowisko w sprawie przyznania
miejsca dla Telewizji Trwam
na multipleksie cyfrowym do emisji naziemnej
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hab. Józef Kozyra, biblista, odpowiada na róŜne
pytania związane z wiarą, religią i Kościołem.
O godz. 18 pochylamy się nad Pismem Świętym.
Antoni Winiarski

1987 r. podczas wizyty pasterskiej w Niemczech.
11 października 1998 r. na placu św. Piotra w
Rzymie PapieŜ wpisał ją w poczet świętych. Jest
współpatronką Europy.
65 lat temu (11 sierpnia 1947 r.) w Krakowie
rozpoczął się proces polityczny czołowych działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego.
55 lat temu (26 sierpnia 1957 r.) kopia cudownego obrazu Jasnogórskiej Pani rozpoczęła swoją
peregrynację po polskiej ziemi.
35 lat temu (13 sierpnia 1977 r.) zmarł metropolita poznański abp Antoni Baraniak.
Wybrała Barbara Kwaśnik

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

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy
przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 2012
Sierpień: Ogólna: Aby więźniowie byli traktowani w sposób sprawiedliwy i z poszanowaniem
ich ludzkiej godności. Misyjna: Aby ludzie młodzi, powołani do naśladowania Chrystusa, byli
gotowi głosić Ewangelię i dawać jej świadectwo
po krańce ziemi.

DyŜury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach
Czwartek w godz. 16.00 – 18.00. 40-006 Katowice, ul. Warszawska 6/305. Wśród dyŜurujących są: Rajmund Rał, Piotr Pietrasz, Wiesław
Mrowiec i Mariusz Skiba – członkowie KIK w
Katowicach (renekr@poczta.onet.pl).

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.

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

Krucjata RóŜańcowa za Ojczyznę
Codziennie przynajmniej jedna dziesiątka róŜańca, więcej informacji na stronie:
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
Rekolekcje w Kokoszycach
W tym roku rekolekcje KIK-u w Katowicach
odbędą się od piątku 28 IX (rozpoczęcie kolacją)
do niedzieli 30 IX (zakończenie obiadem). Rekolekcje będzie prowadził ks. dr Krzysztof Szymański z parafii św. Barbary w Nowym Bieruniu. Zapisy i sprawy organizacyjne prowadzi Jan
Mikos (032 254 40 60, 697 684 666 (GSM)
mikosjan@gmail.com). Przy dojeździe na własny koszt opłata wynosi 110 zł, w przypadku
uczestnictwa wraz z przejazdem z Katowic - 160
zł).

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

Pielgrzymki w 2012 i 2013 roku
Informacja została zamieszczona w lipcowym
biuletynie „Dlatego” i jest na stronie internetowej KIK w Katowicach.

Sekcja Wiedzy Religijnej
– Krąg Biblijny zaprasza
W siedzibie KIK w Katowicach raz w miesiącu w drugą środę odbywają się interesujące spotkania. Od godz. 17 nasz kapelan ks. prof. dr
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