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Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi
do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie
przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.
Dn 7,13-14

Rok Wiary
11 października 2012 r. – 24 listopada 2013 r.

Rok 2012 Rokiem księdza Piotra Skargi
Ojciec Święty Benedykt XVI do Polaków
Audiencja ogólna – środa 24 X 2012 r.
„Witam polskich pielgrzymów. Życzę wszystkim,
aby nawiedzenie grobów Apostołów, Męczenników i Wyznawców oraz doświadczenie powszechnej wspólnoty Kościoła owocowało
umocnieniem osobistej więzi z Chrystusem.
Niech Rok Wiary będzie okazją do jej ożywiania
i do dawania świadectwa wobec innych. Niech
Bóg wam błogosławi!”.
Audiencja ogólna – środa 7 XI 2012 r.
„Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów,
a szczególnie Rodzinę Radia Maryja, z biskupami. Każdy człowiek niesie w sobie tajemniczą tęsknotę za Bogiem. Pragnienie spotkania z Nim
jest zaczynem wiary, wewnętrznym impulsem do
szukania Go. Módlmy się, aby ten Rok Wiary był
dla nas wszystkich czasem osobistego spotkania
z Bogiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!”.
Anioł Pański – niedziela 11 XI 2012 r.
„Serdecznie pozdrawiam Polaków, a szczególnie
grupę pielgrzymów z Bułgarii. Święto Niepodległości, które dzisiaj obchodzicie w Polsce, przypomina o wierze waszych Ojców, o historii,
o mocy ducha minionych pokoleń. Na tym fundamencie budujcie pomyślność waszej Ojczyzny.

Dzisiaj również wspieram wasze modlitwy, jakie
z inicjatywy Dzieła Pomoc Kościołowi w Potrzebie zanosicie za chrześcijan w Egipcie,
w ramach Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Wszystkim wam z serca błogosławię”.
Anioł Pański – niedziela 18 XI 2012 r.
„Serdecznie pozdrawiam – uczestniczących
w modlitwie „Anioł Pański” – Polaków. Ewangelia dzisiejszej Mszy świętej jest zapowiedzią
Paruzji, czyli powtórnego przyjścia Chrystusa na
ziemię. Wówczas, oświeceni Bożym światłem,
uzyskamy odpowiedź na pytania dotyczące naszej egzystencji, a każdy nasz czyn i każda myśl
zostaną osądzone. Niech perspektywa tego wydarzenia będzie dla nas przedmiotem szczególnej
refleksji w tym Roku Wiary. Wszystkim z serca
błogosławię”.
Anioł Pański – niedziela 25 XI 2012 r.
„Witam serdecznie Polaków, uczestników dzisiejszej Mszy świętej ku czci Chrystusa Króla
i modlitwy Anioł Pański. Módlmy się za nowych
kardynałów. Prośmy, by Kościół był królestwem
prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju.
Niech Chrystus króluje w naszych sercach i nam
wszystkim błogosławi”.
http://www.radiovaticana.org/pol
Niedziela, 18 XI 2012 r., str. 4

Rok Wiary
Abp Józef Michalik:
Wokół Roku Wiary,
Biblioteka „Niedzieli”
tom 296, Częstochowa 2012.
Spis treści
Przedmowa
Od wydawcy
Benedykt XVI, Porta Fidei
1. Korzenie Roku Wiary
2. Klucz do wiary
3. Nowe perspektywy
4. Początek drogi
5. Idąc przez życie
6. Kościół jest domem
7. Zaangażowanie w wierze
8. Słowo Wiary
9. Pełnia życia
10. Kościół podmiotem wiary
11. Śmierć jest bramą
Z przedmowy:
W sumie ostatnia publikacja Abp. Józefa Michalika stanowi dużej miary wydarzenie w Kościele polskim przede wszystkim z tytułu teologicznej i głębokiej wiedzy pasterskiej Autora, popartej bogatą praktyką pracy apostolskiej w kierowaniu ważną diecezją w Polsce, a także długoletnim przewodnictwem Konferencji Episkopatu
Polski. Przez to cenne dzieło Kościół w Polsce
ubogacił się o wartościowy instrument działalności duszpasterskiej…
Kard. Stanisław Nagy SCJ
1. Korzenie Roku Wiary
(…) Wiele lat po soborze byłem świadkiem reakcji Jana Pawła II na dochodzące do niego sugestie i pytania o potrzebę nowego soboru. Błogosławiony Papież reagował bardzo mocno w tym
względzie, podkreślając, że nie ma potrzeby nowego soboru, a należy pogłębić to bogactwo, które jest zawarte w Soborze Watykańskim II. Trzeba realnie wejść w ducha tego soboru.
(…) Niewątpliwie zmiana języka łacińskiego
na polski wiązała się z pewnymi trudnościami,
także dla nas, młodych, dlatego że byliśmy nauczeni odprawiania Mszy św. w języku łacińskim
i trzeba było poznać nowy ryt. Ksiądz Kardynał
opowiadał kiedyś, że najtrudniej mu było przekonać do tej zmiany biskupów. Środowisko Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Tygodnik
Powszechny”, sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki pomagali zrozumieć potrzebę odnowy soborowej. (…)
Stanisław Waluś
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10 kwietnia 2010 – Smoleńsk

Flaga na budynku przy Rynku w Gliwicach,
ptak w locie – symbol wolności - 14 IV 2010 r.

-------------------------Maciej Płażyński
Ur. 10 lutego 1958 w Młynarach. Polityk,
wojewoda gdański w latach 1990-1996,
marszałek Sejmu w latach 1997-2001, jeden
z założycieli i były przewodniczący Platformy Obywatelskiej oraz jej klubu parlamentarnego, poseł na Sejm III, IV i VI kadencji, senator i wicemarszałek Senatu VI
kadencji. (…) Odszedł z PO w 2003 r. (…)
W maju 2008 został wybrany na prezesa
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w
Warszawie. Zastąpił na tym stanowisku
Andrzeja Stelmachowskiego.
Serwis Informacyjny NSZZ „Solidarność”
nr 15 (169) 14 IV 2010, s. 2

-------------------------Raport zespołu smoleńskiego
Parlamentarny zespół ds. wyjaśnienia
przyczyn katastrofy smoleńskiej opublikował w internecie raport ze swoich prac. Za
najbardziej prawdopodobną przyczynę katastrofy z 10 kwietnia 2010 r. uznano eksplozje, które zniszczyły samolot w powietrzu.
Podkreślono, że w trakcie organizowania
wizyty prezydenta Kaczyńskiego doszło ze
strony premiera Tuska, konstytucyjnych
ministrów i organów administracji rządowej
do „bezprawnych działań na szkodę głowy
państwa i interesu RP w porozumieniu
z przedstawicielami władz Rosji”.
Tygodnik Solidarność, 21 IX 2012 r., str. 4
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Smoleńskie śledztwo PiS
Zespół parlamentarny ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy TU-154M z 10 kwietnia
2010 r. opublikował 10 września raport „28
miesięcy po Smoleńsku”, który jest podsumowaniem jego dotychczasowych prac.
(…)

XXX Dni Kultury Chrześcijańskiej
październik – listopad 2012 r. Katowice

Smoleńskie śledztwo PiS
Zespół parlamentarny ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy TU-154M z 10 kwietnia 2010
r. opublikował 10 września raport „28 miesięcy po Smoleńsku”, który jest podsumowaniem jego dotychczasowych prac. (…)
Cały raport „28 miesięcy po Smoleńsku”
znajduje się na stronie:
http://www.smolenskzespol.sejm.gov.pl/
Bogumił Łoziński,
Gość Niedzielny, 23 IX 2012 r., str. 36-37
Rozerwany nit z Tupolewa w ciele ofiary
Na stole sekcyjnym z jednego z ekshumowanych ciał wypadła główka nitu. – Sam
musiałem zażądać od prokuratorów by zabezpieczyli to jako dowód. Zapytali mnie
„po co”, aczkolwiek w końcu podjęto decyzję o dołączeniu go do dowodów – mówi
mec. Stefan Hambura pełnomocnik śp. Anny Walentynowicz.
Kilka miesięcy temu podczas posiedzenia
zespołu parlamentarnego ds. zbadania przyczyn katastrofy dr inż. Wacław Berczyński,
konstruktor z firmy Boeing mówił:
- Jedynie eksplozja mogła spowodować wyrwanie setki nitów spajających konstrukcję
skrzydła rządowego Tupolewa. (…)
Katarzyna Pawlak
Gazeta Polska, 3 X 2012 r., str. 29

Patronat honorowy:
Arcybiskup Wiktor Skworc - Metropolita Katowicki
Piotr Uszok – Prezydent Katowic
PROGRAM
1. VII Śląski Festiwal Bachowski
Katowice, Tychy, Żory, Raszczyce, Mikołów, Mysłowice; 6 - 30 października 2012
2. Koncert organowy inaugurujący Rok Wiary
Wykonanie: Barbara Lorens, studentka
Akademii Muzycznej
im. K. Szymanowskiego w Katowicach
Kościół p.w. św. Ap. Piotra i Pawła,
Katowice, ulica Mikołowska
13 października, godzina 19.30
3. Katowice Janów, Dom Katechetyczny parafii
p.w. św. Anny dr Antoni Winiarski "Kościół
katolicki w świecie"
17 października, godzina 18.45
4. Msza św. w 30 rocznicę śmierci ks. Józefa
Dancha. Po Mszy św. wieczór wspomnień
Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
(Mariacki) w Katowicach
18 października, godzina 18.30

I wyginęli jak dinozaury
Jak to było? „Jeśli tego nie zrozumiecie,
wyginiecie jak dinozaury” – powiedział pod
adresem opozycji premier Tusk w Sejmie 19
marca 2010 r. 10 kwietnia 2010 r. 96 czołowych polityków, w tym większość opozycyjnych, zginęła w katastrofie lotniczej pod
Smoleńskiem. Jak dinozaury, bo dinozaury
wyginęły też nagle, wskutek kataklizmu, który nawiedził naszą planetę. (…)
http://niezalezna.pl/34646-i-wygineli-jakdinozaury
pobrane 11 XI 2012 r.
Konferencja odważnych naukowców
W Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyło się 22-23
października br. pierwsze sympozjum naukowe poświęcone technicznej analizie
przyczyn katastrofy smoleńskiej. (…)
Artur Stelmasiak
Niedziela, 4 XI 2012 r., str. 34
Stanisław Waluś
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wowało Radio Em. Spotkanie prowadził Jacek
Filus - szef Anteny Polskiego Radia Katowice.

5. Siedziba Polskiego Radia Katowice SA,
Katowice ulica Ligonia 29
Premierowa prezentacja filmu Wojciecha
Szwieca „Misja Wolnego” w ramach Roku
Marszałka Konstantego Wolnego,
prowadzenie i dyskusja dr Małgorzata
Myśliwiec, 20 października, godzina 17.00
6. Nowy Dom Katechetyczny parafii p.w.
NPNMP (Mariackiej) w Katowicach,
pl. Ks. Emila Szramka 2
Wieczór autorski ks. prof. Jerzego Szymika –
„Poezja i teologia”. Otwarte spotkanie
z ks. prof. Jerzym Szymikiem - możliwość
dyskusji z teologiem i poetą oraz zakupu jego
książek. 22 października, godzina 19.15
7. Wieczór p.t. „Pomnóżmy talenty –
prezentacja umiejętności i dokonań młodzieży
ze szkół ponadgimnazjalnych Katowic”.
Wystąpią uczniowie laureaci olimpiad
przedmiotowych a równocześnie wirtuozi
muzyki i sztuki.
Aula Państwowej Szkoły Muzycznej im. M.
Karłowicza, Katowice, ulica Teatralna
23 października godz. 17.00
8. Koncert organowy w wykonaniu Tomasza
Soczka, studenta Akademii Muzycznej im. K.
Szymanowskiego w Katowicach
Kaplica w Nowym Domu Katechetycznym
parafii p.w. NPNMP (Mariackiej), Katowice,
pl. Ks. Emila Szramka 2
4 listopada, godzina 19.30
9. Sesja naukowa „Historia Ziemi Śląskiej, fakty
i ludzie”.
- Wykład dr Jacka Kurka „Obecność.
Błogosławiony Ksiądz Emil Szramek
w XXI wieku”
- Otwarcie gabinetu Błogosławionego
Księdza Emila Szramka w gmachu
Biblioteki Śląskiej. Biblioteka Śląska w
Katowicach, plac Rady Europy 1, sala
Parnassos. 9 listopada, godzina 16.00

Od lewej: ks. Ryszard Nowak, ks. dr Henryk Bolczyk, Jacek Filus, ks. dr hab. Bogdan Biela – recenzent pracy doktorskiej ks. H. Bolczyka, Gabriela Bożek – redaktorka książki.

Zespół Venimus działający przy Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach zapewnił
oprawę muzyczną.

Podczas spotkania notowałem wypowiedzi
osób siedzących za stołem prezydialnym i w tym
sprawozdaniu podzielę się tylko kilkoma fragmentami wypowiedzi.
W testamencie z 17 VI 1982 r. ks. Franciszek
Blachnicki napisał o darach, jakie otrzymał
w bloku B więzienia w Katowicach 17 VI 1942
r., będąc skazanym na śmierć przez państwo hitlerowskie. Przede wszystkim był to dar wiary.

Spotkanie z ks. Henrykiem Bolczykiem
8 listopada 2012 r. na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Śląskiego odbyło się spotkanie
z ks. Henrykiem Bolczykiem, autorem książki pt.:
„Wolny człowiek – wolny naród. Ostatnie dzieło
Życia ks. Franciszka Blachnickiego: Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodów”.
Organizatorem spotkania była Księgarnia
Świętego Jacka w Katowicach i Ruch ŚwiatłoŻycie. Patronat medialny nad spotkaniem spra-

Ks. dr Henryk Bolczyk
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W 1995 r. ks. Henryk Bolczyk z polecenia
abpa Damiana Zimonia został wyznaczony postulatorem beatyfikacji ks. Franciszka Blachnickiego. Ks. Henryk Bolczyk powiedział, że ks.
Blachnicki miał świadomość darów, jaki otrzymał i jakich nie otrzymał, że nie znał się na ludziach. Ks. Blachnicki dawał szansę każdemu,
patrzył na człowieka oczami Jezusa i uważał, że
jeśli mamy być suwerennym narodem, to musimy
zacząć od siebie; a prawda kosztuje, prawda wyzwala przez krzyż, który daje moc i nie pozwala
na stosowanie przemocy.
waniu politycznemu. Dopiero po przeczytaniu tej
książki i zobaczeniu tego, co się dokonało w
Carlsbergu, poznałem na czym polega zarówno
wyzwolenie człowieka, jak i wyzwolenie narodu.
Przed spotkaniem mieliśmy możliwość zakupu tej
książki. Na stronie tytułowej ks. Henryk Bolczyk
wpisał następującą dedykacją: „Dla KIK w Katowicach, na dalszą drogę wyzwolenia w Chrystusie ks.
H.
Bolczyk,
autor
8.11.2012”.

Z lewej ks. prof. Józef Kozyra, Antoni Winiarski,
Piotr Urbanowicz – członkowie zarządu KIK w Katowicach, z prawej ks. abp Damian Zimoń, abp Wiktor Skworc

Stanisław Waluś
zdjęcia: Wojciech Sala
W miesięczniku „Dlatego” z 15 sierpnia 2012
r. (str. 4-7) ukazał się artykuł Wojciecha Sali
o ks. Henryku Bolczyku pt. „Złoty jubileusz kapłaństwa świętem Kościoła” oraz informacja
o jego książce pod tytułem „Warto przeczytać”
(str. 7).

Ks. Franciszek Blachnicki w niewysłanym liście do pana Jaruzelskiego na początku stanu wojennego napisał (fragment ze str. 140 książki):
„W świetle sumienia oraz ogólnoludzkich
i chrześcijańskich zasad moralności nie można
tego, co dokonane zostało w Polsce 13 grudnia
przez Pana Generała i jego towarzyszy, nazwać
inaczej jak zdradą i zbrodnią wobec narodu polskiego. W świetle etyki społecznej zaś trzeba nazwać to, co zaistniało w Polsce od 13 grudnia,
okupacyjnym rządem zdrady narodu. Czuje się
zobowiązany do wypowiedzenia powyższego sądu publicznie, wobec opinii w kraju i na świecie,
ze względu na panujące ogólnie zakłamanie oraz
tendencje do wyeliminowania kategorii etycznych z życia społecznego i politycznego. W tej
sytuacji nic tak bardzo nie jest potrzebne jak dawanie świadectwa prawdzie […].”
Dalej ks. Henryk Bolczyk powiedział, że promocja dzieł ks. Blachnickiego jest naszym wielkim obowiązkiem.
Ks. abp Damian Zimoń powiedział, że gdy pojechał do Carlsbergu, to uległ pewnej propagandzie, że ks. Blachnicki uległ zbytniemu zaangażo-

Biskup August Hlond i jego diecezja
Sesja naukowa w 90-tą rocznicę powstania
administracji apostolskiej Śląska Polskiego
„Dziś składamy hołd bp Augustowi Hlondowi
za posługę na Śląsku. Położył solidny fundament
pod gmach Kościoła katowickiego, na którym
budowali i budują wszyscy Jego następcy” –
powiedział metropolita katowicki abp Wiktor
Skworc 7 listopada br. otwierając w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego
sesję naukową „Biskup August Hlond i jego diecezja”. Sesja została zorganizowana dokładnie w
90. rocznicę utworzenia Administratury Apostolskiej polskiego Śląska. Dodał, że sesja jest traktowana już jako element ustanowionego na rok
5

przyszły jednogłośną uchwałą przez Sejmik Samorządowy Województwa Katowickiego „Roku
kard. Augusta Hlonda”.
Metropolita katowicki przypomniał, że głównym zadaniem ks. Augusta Hlonda było zorganizowanie struktur administratury z perspektywą
utworzenia diecezji. „Jak wiemy, z tego zadania,
wspierany swymi współpracownikami, wywiązał
się znakomicie. Położył fundamenty pod diecezję
śląską i jej instytucje, a w roku 1925 został
pierwszym biskupem katowickim” – mówił abp
Skworc wymieniając instytucje, które powołał do
istnienia ks. Hlond (Kurię, Sąd Duchowny, Radę
Konsultorów Diecezjalnych i Radę Administracyjną, Akcję Katolicką). „Jednak jego aktywność
nie wyczerpywała się w budowaniu struktur administracyjnych i parafialnych. Był przede
wszystkim ofiarnym pasterzem, duszpasterzem
Kościoła” – zaznaczył metropolita katowicki,
przypominając m.in., że ks. Hlond szybko docenił
znaczenie piekarskiego sanktuarium i doprowadził do koronacji obrazu Matki Boskiej Piekarskiej. Wspomniał również problemy, na jakie napotkał administrator apostolski w sferze relacji
katolików Polaków i katolików Niemców. Jako
podsumowanie przytoczył krótką opinię zapisaną
przez katowickiego biskupa pomocniczego na
temat czteroletniej działalności Augusta Hlonda
na ziemi, z której się wywodził: „Zorganizował
Kościół na Śląsku polskim i odnowił po czasach
zamętu życie katolickie”.
W czasie sesji odczytany został list Prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego do metropolity
katowickiego abp Wiktora Skworca z okazji 90.
rocznicy utworzenia Administracji Apostolskiej
na przydzielonej Polsce części Górnego Śląska.
Zgodnie z zamysłem organizatorów pierwsza
część sesji poświęcona była wyłącznie Augustowi
Hlondowi jako administratorowi apostolskiemu i
pierwszemu biskupowi katowickiemu. W tej części ks. prof. Jerzy Myszor odpowiadając na pytanie „Czy na Górnym Śląsku potrzebna była nowa
diecezja?” przedstawił szczegółowo przesłanki,
które doprowadziły do utworzenia nowych struktur kościelnych w tym regionie. Dr hab. Lech
Krzyżanowski omówił polsko-niemiecką rywalizację o Górny Śląsk w latach 1919-1921. W programie sesji znalazł się następnie wykład dr hab.
Piotra Greinera „Granice Diecezji Śląskiej (Katowickiej)
w
kontekście
historycznopolitycznym”. Ks. dr Grzegorz Olszowski zaprezentował program duszpasterski, jaki ks. August

Hlond przygotował dla nowej diecezji, natomiast
ks. dr hab. Leszek Szewczyk pokazał, w jaki
sposób diecezja śląska (katowicka) przedstawiana była na łamach „Gościa Niedzielnego” w latach 1923-1926.
W programie części drugiej, poświęconej ideałowi biskupa w nauczeniu i praktyce Kościoła starożytnego, znalazły się następujące wystąpienia: ks.
prof. Jan Słomka „Teologiczne przesłanki urzędu
biskupiego w starożytności”, ks. dr hab. Andrzej
Uciecha „Granice geograficzne metropolii i diecezji
w starożytności – problem badawczy” oraz ks. dr
hab. Jacek Kempa „Biskup w nauce soboru trydenckiego. Ujęcie teologiczno-dogmatyczne”.
Podczas sesji poinformowano o ukonstytuowaniu się nowego stowarzyszenia „Dzieło
Prymasa Augusta Hlonda”, którego celem jest
propagowanie wiedzy o wybitnym śląskim kapłanie oraz budowa w Katowicach jego pomnika.
Opracował S. Wieczorek na podstawie
serwisu Archidiecezji Katowickiej
Silesia semper fidelis
Pod tym tytułem ukazał się felieton w „Gazecie Polskiej” z 14 XI 2012 r. (str. 36), którego
autorem jest ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
(www.isakowicz.pl). W pierwszym zdaniu Autor napisał: „W ubiegłym tygodniu minęła ważna
rocznica, niestety prawie niezauważona w mediach.” I dalej opisał 90. jubileusz powstania
nowych struktur kościelnych, czas wojny i czasy
późniejsze. Wymienił następujących duchownych: prymas August Hlond, bp. Stanisław
Adamski, bł. ks. Emil Szramek, bł. ks. Józef
Czempiel, ks. Franciszek Blachnicki, bp Czesław
Domin i zakończył felieton zdaniem: „Jeżeli
z okazji jubileuszu można dzisiaj czegoś życzyć
archidiecezji katowickiej, to kolejnych pasterzy
na miarę wspominanych duchownych.”
Stanisław Waluś
Rok 2012 Rokiem księdza Piotra Skargi
KAZANIE SIÓDME – Cd.
Jakie mają być prawa pisane.
Lecz wszystko na tym należy, aby prawa były sprawiedliwe, wszytkim pożyteczne,
cnoty, a nawięcej bogobojność, szczepiące, chwały
i czci Boskiej ochraniające,
a na koniec dobrą egzekucyją i karnością opatrzone.
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1. Mają być sprawiedliwe.
Bo które ustawy sprawiedliwości w sobie nie mają
a jaką krzywdą ludzką pokrzywione są, nie są prawa,
ale złość szczera, gdyż sprawiedliwość jest fundamentem wszytkiej Rzeczyposp[olitej]. De civit. ,,Które jej
królestwa nie mają - mówi ś. Augustyn - nie królestwami, ale rozbójstwem nazwane być słusznie mogą"
2. Wszytkim pożyteczne.
Które też prawo jednej stronie abo jednemu stanowi
służy, a drugiemu wadzi i on psuje, nie ma być prawem nazwane. Bo powszechne na pożytek wszytkich
obywatelów mają być ustawy. Jako głowa nic jednej
ręce nie rozkazuje, co by drugiej szkodzić miało, ale
co obiema pożyteczne jest, jak mówi Apostoł: 1 Cor.
12 [26]. "Członek w ciele o drugi członek staranie ma,
i co jeden cierpi, wszytkie z nim cierpią". (…)
3. Cnotę szczepić prawa mają.
A napilniej prawa cnotę ludzką szczepić i onę polewać, i obronę jej wszelaką dawać mają. Bo to jest koniec każdej zwierzchności, aby ludzie dobre et bonos
cives czyniła. W czym jest szczęście Rzeczyposp[olitej]. Gdyż to jest nawiętsze szczęście każdego
królestwa, gdy ma w sobie ludzie w poczciwości się
kochające, wstyd i trzeźwość, i mierność miłujące,
posłuszne, karne, mądre i mężne, a miłością jeden ku
drugiemu zaprawione. (…)
4. Prawa do bojaźni Bożej wieść ludzie mają.
A gdzie prawa ludzie do bojaźni Bożej wiodą, tam
jest naszczęśliwsza Rzeczpospolita. Gdy nie tak srogością praw ludzkich, jako bojaźnią nawyższej na
niebie mocy, lud się do posłuszeństwa i innych cnót
przywodzi. Nigdy tak prawa ludzkie hamować nie
mogą od złego jako bojaźń Boża. która serca przebija,
gdy myśli człowiek, iż ludzkiej ręki uść może, ale Boskiej nigdy uść i przed nią się skryć nie może. (…)
5. Czci Bożej prawa bronić mają.
A które królestwo swoimi prawy i ustawami Boskiej
czci przestrzega, a bluźnić imienia Bożego i psować
wiary Bożej i chwały jego nie dopuszcza, jako to Nabuchodonozor król czynił, takim się też Pan Bóg
opieka i krzywdy mu, i upadku nie dopuści, i wyrwie
z trudności wszelakiej. Daniel. 2. par. 29. Isa. 37.
Stanisław Waluś

str. 46-48, „Polska likwiduje się sama” - Nasza
Polska, 13 XI 2012 r., str. 1 i 8, „Pięciolatek ma
przechlapane”” – Gość Niedzielny 11 XI 2012 r.,
str. 8, „Polsko, co się z Tobą stało?” – Niedziela
11 XI 2012 r., str. 3 i 11, ”Przystanek Niepodległość” - Przewodnik Katolicki,11 XI 2012 r., str.
16-17.
Stanisław Waluś
Tradycja kulturowa Górnego Śląska
Ciąg dalszy z poprzedniego numeru „Dlatego”
Maksymilian Jesionowski 1867 -1957 r.
Pod pseudonimem „Marek z Chin” pisał jeden
z najciekawszych twórców ludowych Maksymilian Jesionowski. Pseudonimem tym podpisywał najczęściej
teksty publicystyczne poruszające aktualne, drażliwe
tematy śląskiej klasy robotniczej, zarówno socjalne jak
i narodowościowe. Wypowiedzi „Marka z Chin” często odważne, pisane ze swadą i dowcipem przysporzyły mu nie tylko sławy ale i kłopotów, poznał chleb
więzienny, bezrobocie i gorycz emigracji. Urodził się
w Piekarach 12 X 1867 r. gdy na Śląsku budziło się
życie organizacyjne w pobliskim Bytomiu i Królewskiej Hucie. Nie miał 10 lat gdy w Piekarach powstało
Kółko Polskie. Jego poetyckim patronem był Damrot.
Ojciec Maksymiliana pochodził z Lubszy i był z zawodu mistrzem piekarskim. Maksymilian był jednym
z pięciorga dzieci. W 1873 r. wstąpił do szkoły powszechnej, która była niemiecka gdyż w 1872 r. rząd
pruski wyrugował ze szkół naukę polską. Ojciec był
dobrym Polakiem i w domu pielęgnował polskość. Pisywał do gazet polskich np. do Gazety Toruńskiej.
Opisał katastrofę w kopalni „Wilhelmina” gdzie z powodu potopu zginęło 16 górników. Krytykował nieporządki kopalniane, za co był pociągnięty przed sąd
i musiał zapłacić grzywnę. W 1878 r. zmarł ojciec.
Maksymilian uczył się dobrze i w 10 roku życia został przeniesiony do klasy 8-mej i zastępował nauczyciela. Potem ze względu na sytuację rodzinną rozpoczął pracę w kopalni kruszcu cynkowego „Cecylia”,
najpierw na powierzchni od 14 roku życia, potem od
16 roku życia pod ziemią. Mając 25 lat pracował już
jako rębacz. Obok pracy nie zaniedbywał dalszego
kształcenia. Abonował gazety polskie. Ojciec jego
chodził do szkoły Lompy. On to rozbudził u syna
trwałe zainteresowanie książką i pęd do systematycznego i upartego samouctwa łącznie z nauką języków
obcych. Znał francuski i niemiecki. Na kształtowanie
osobowości śląskich pisarzy ludowych szczególny
wpływ wywierały praca i nauka. Praca w przemyśle,
trudna, odpowiedzialna, wdrażająca do dyscypliny,
sumienności i solidarności oraz nie mniej trudna nauka
prowadzona metodą samokształcenia. Jesionowski był

Warto przeczytać
z okazji Narodowego Święta Niepodległości
Przede wszystkim homilie wygłoszone w niedzielę 11 listopada 2012 r. przez Księży Arcybiskupów (np. Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski), artykuły „Ziarno niepodległości”
– Posłaniec Serca jezusowego, listopad 2012 r.,
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najbardziej typowym przykładem formacji duchowej
ukształtowanej przez te dwa czynniki. Działalność społeczną rozpoczął Jasionowski w tajnym Komitecie Polskim założonym w Piekarach po strajku w kopalni
„Cecylia” w 1889 r. Następnie przeniósł swą działalność na teren Związku Wzajemnej Pomocy. Właściwe
pole wszechstronnej działalności otwarło przed nim założone w 1890 r. Towarzystwo Alojzjanów w Piekarach. Został sekretarzem, a później przewodniczącym
Towarzystwa. Tu zadzierżgnęły się więzy przyjaźni
z Hajdą. Równocześnie z działalnością społeczną rozpoczął działalność pisarską cyklem „Chińskich opowieści” oraz wierszem „Śląska kraina nasza ulubiona”.
Miał wtedy 24 lata. W Towarzystwie wygłaszał też referaty „O wolności i niewoli”, ”Religia a narodowość”,
„O Tadeuszu Rejtanie”, „Z przeszłości Piekar”. Był
skazany za kolportaż „Nowin Raciborskich” ale w istocie skazano go za akcję wyborczą i za artykuły ogłaszane w prasie. W roku 1896 w wieku 29 lat zawarł
związek małżeński z Franciszką Długoszówną.
W dzień urodzenia pierwszego dziecka wyrzucono go
z pracy na kopalni „Cecylia” i umieszczono na czarnej
liście, wskutek tego nie mógł nigdzie na terenie górnego Śląska znaleźć pracy w kopalniach. Wywędrował
więc do kopalni miedzi w Miedzianej Górze pod Jelenią Górą. Po zalaniu tej kopalni przywędrował powrotem na Górny Śląsk i pracował na kopalni „Mysłowice”, potem Siemianowice, gdzie go zwolniono za agitację . W 1901 roku podjął pracę na kopalni „Radzionków”. W 1901 roku protestując na publicznym zebraniu przeciwko masakrze dzieci szkolnych we Wrześni
stanął przed sądem za obrazę króla pruskiego i otrzymał
karę cztery miesiące więzienia. Karę odbywał w Oleśnie w pojedynczej celi. Po odbyciu kary podjął pracę
znowu na kopalni „Radzionków”, gdzie wybrano go
mężem zaufania z ramienia Związku Zawodowego
Górników. W ciągu ośmioletniej pracy na kopalni był
kilkakrotnie zwalniany i na drodze sądowej dochodził
swych praw. W 1908 r. brał udział w generalnej konferencji ZZG w Katowicach jako mąż zaufania, za co
znowu został zwolniony. Dalsze próby zatrudnienia nie
udały się toteż za radą przyjaciół otworzył biuro podań,
które prowadził do 1933 r. Po wojnie uczestniczył
w akcji plebiscytowej. Należał do Komitetu Parytetowego, był członkiem Rady Robotniczej w Piekarach.
Zabiega o żywność dla ludności sprowadzając mąkę i
ziemniaki z Wielkopolski. Podczas trzeciego powstania
pełnił funkcję sekretarza Bytomskiej Rady Powiatowej
oraz działał w ekspozyturze Naczelnej Rady Ludowej
z siedzibą w Piekarach głównie opiekując się powstańcami-uchodźcami i ich rodzinami. Po plebiscycie pisał
swoje wiersze. Prowadził zeszyty usystematyzowane

swoich utworów lecz zaginęły. Lata okupacji nie załamały go i nie przerwały jego pracy pisarskiej. Po
drugiej wojnie światowej powstał poemat „W kopalni”
oraz dramat „Krwawy obrazek” i różne wiersze okolicznościowe. Pisał: „Nie pracowałem dla zasług ludzkich, pracowałem dla Polski obowiązkowo. Obowiązek taki ciąży na każdym obywatelu Polaku”. Umarł
w 1957 r., pochowany jest w Piekarach obok Hajdy.
Spora część jego utworów uległa rozproszeniu. Znamię oryginalności wyciska na jego pisarstwie tematyka
społeczna.
Opracowano na podstawie książki 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 numerze „Dlatego”
Fałszywa propozycja
Projekt stałej wystawy w Muzeum Śląskim jest
próbą opowiedzenia historii Górnego Śląska według
fałszywych założeń, przeinaczającą fakty oraz naciągającą interpretacje. (…) W tej dyskusji głos zabrał także abp Wiktor Skworc, metropolita górnośląski – przesłał on marszałkowi województwa śląskiego Adamowi Matusiewiczowi obszerny dokument pt. „Pro Memoria”, przygotowany przez grono
duchownych archidiecezji katowickiej. (…) W opisywanym projekcie nie ma: gestapo, SS, SA, Einsatzgruppen, planu AB. Nie ma polskich bohaterów
i niemieckich katów z tamtego okresu. (…) Nie ma
słowa o tworzeniu struktur kościelnych, wybitnych
kapłanach czy wielkich biskupach: Stanisławie
Adamskim i Herbercie Bednorzu (…). Wszelkie
przejawy polskości na tej wystawie przedstawione
są z rezerwą, czego nie zauważa się w stosunku do
wątków niemieckich. (…)
Andrzej Grajewski
Gość Niedzielny 11 XI 2012 r., str. 36-38
O przyszłości Muzeum Śląskiego:
jak można tolerować decyzje sprzeczne
nie tylko z wolą Ślązaków,
lecz także polską racją stanu?!
Chciałoby się zaapelować: nauczcie się normalnej
historii, historia sztuki to ździebełko za mało. Ale
kręcić i mataczyć, robiąc młodzieży wodę z mózgów, to potraficie! (…) Dobrze się stało, że tuż
przed Wszystkimi Świętymi, w poniedziałek 29
października, Marszałek Województwa Śląskiego
Adam Matusiewicz zorganizował otwartą debatę o
przyszłości Muzeum Śląskiego. (…) Prof. Franciszek Marek, prof. Uniwersytetu w Opolu, Ślązak z
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dziada pradziada, uważa, że separatyści robią błąd,
bo Śląska nie znają. Wspomniał bismarkowski Kulturkampf mający wynarodowić Ślązaków. (…)
Dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego odniosła się do
powoływania się autorów scenariusza na prace i wypowiedzi ks. Emila Szramka. Udowodniła wybiórcze i wyrwane z kontekstu traktowanie prac tego
wybitnego działacza polskiego.
Warto wspomnieć, że ks. Emil Szramek w 1927 r.
został wybrany prezesem Towarzystwa Przyjaciół
Nauk na Śląsku. Był inicjatorem założenia Biblioteki
Śląskiej oraz Przewodniczącym Rady Muzealnej
Muzeum Śląskiego – tego zburzonego przez Niemców. Ks. Szramek został zamordowany przez Niemców w Dachau w styczniu 1942 r. (…)
Jadwiga Chmielowska
Śląska Gazeta Społeczno-Polityczna,
9-15 XI 2012 r., str. 12-13.

Z kolei we wrześniu 2010 r. na konwencji krajowej PO Donald Tusk mówił: „skrót PO oznacza
także "pełną odpowiedzialność". Jeżeli ktokolwiek
na tej sali, w sukcesie PO i zaufaniu ludzi, szuka
sposobu na realizację własnej ambicji, albo interesu, pomylił salę”. Czy aby na pewno? Przez niecałe pięć lat od objęcia władzy wymienieni przez
Puls Biznesu nominaci PO zarobili, bagatela, 200
mln zł. A przecież ta lista jest niepełna!
Szef PO ma problemy z dotrzymaniem także
niedawnych obietnic. Po ujawnieniu tzw. taśm
PSL zapowiadał rozpoczęcie publicznej debaty nad
projektem ustawy o nadzorze właścicielskim, która
miałaby znacząco ograniczyć skalę upartyjnienia
władz firm i agencji, utrzymywanych z pieniędzy
podatników. Od złożenia deklaracji minęło ponad
trzy miesiące i nie ma ani debaty, ani projektu
ustawy.
Źródło: Puls Biznesu
http://www.pb.pl/2841223,15705,lista-wstyduplatformy-obywatelskiej (8.11.2012).
Podobny tekst dot. PSL:
http://www.pb.pl/2670392,16090,teraz-k-my-wwykonaniu-ludowcow (8.11.2012).
Jerzy Kasprzyk

Stanowisko Członków Klubu Inteligencji
Katolickiej w Katowicach
w sprawie nierespektowania chrześcijańskiej
tradycji, dyskryminacji chrześcijan
i fałszowania historii Europy
Członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach zebrani na spotkaniu w dniu 24 listopada
2012 roku, wyrażają swoje oburzenie wobec zakresu ingerencji Komisji Europejskiej w projekt monety, która ma być wydana przez Narodowy Bank
Słowacki w roku 2013.
Zalecenie przez Komisję Europejską usunięcia
z projektu monety krzyży na ornatach i aureol nad
głowami wizerunków świętych Cyryla i Metodego
- apostołów Słowian, współpatronów Europy i patronów Słowacji - uważamy za brak respektowania
chrześcijańskich tradycji Europy, dyskryminację
chrześcijan oraz fałszowanie historii.
Andrzej Dawidowski Prezes KIK w Katowicach
Robert Prorok Sekretarz KIK w Katowicach

Bronimy historii w szkole
W biuletynach „Dlatego” z tego roku (nr 4 –
str. 10 i 11, nr 5 – str. 8 i 9, nr 6 – str. 10)
przedstawiliśmy Czytelnikom informacje o głodówkach w obronie lekcji historii w szkołach.
20 września 2012 r. został złożony przez posłów Solidarnej Polski obywatelski projekt ustawy w sprawie nauczania historii w szkołach. Zebrano pod nim 150 tys. podpisów.
Czy i ten obywatelski projekt zostanie zlekceważony przez posłów Platformy Obywatelskiej?
Historykami są prezydent Bronisław Komorowski, premier Donald Tusk i marszałek Senatu
Bogdan Borusewicz.
Stanisław Waluś

Łatwiej obiecać niż dotrzymać
Prawdziwości tego powiedzenia premier Donald
Tusk dowodzi co rusz. Już w pierwszym expose w
2007 r. deklarował zakończenie „politycznego procederu zawłaszczania spółek z udziałem skarbu
państwa”. Czy dziś uważa, że dotrzymał słowa? Na
tak zadane pytanie nie odpowiedział. I trudno się
dziwić. Publikowana przez Puls Biznesu lista będących na państwowym garnuszku 428 działaczy PO,
członków ich rodzin i znajomych, to najlepsza ilustracja tego, co zostało z tej obietnicy.

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
To jest też wołanie, by podstawą ekonomii była znowu zwykła, uczciwa praca umysłu i rąk,
a nie przede wszystkim gry giełdowe. Usłyszałem w tych dniach komentarz jednego z profesorów ekonomii, że te emocje - związane z dużymi
zmianami kursu walut i skokami na giełdach świata
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- za pół roku będą zauważalne także w gospodarce
realnej. Czyli dzisiaj na pierwszym miejscu jest jakaś
gospodarka wirtualna, gry finansowe na giełdach,
a właściwie nawet gry finansowe ponad giełdami. To
już nosi znamiona bardziej hazardu niż ekonomii.
Hazard także może przynosić zyski, ale tylko czasami i tylko niektórym, a zawsze kosztem, a nawet
krzywdą wielu innych. Skoro hazard jednak staje się
podstawą gospodarki, to znaczy, że taka gospodarka
nie ma żadnej stabilnej podstawy. Dlatego trzeba
powrócić do mówienia o pracy ludzkiej i o jej właściwej organizacji. Trzeba znowu wołać o współpracę pomiędzy pracownikami i zarządzającymi, a także o współpracę między państwem a przedsiębiorcami i rolnikami. Także o współpracę pomiędzy instytucjami państwa a Narodem.
Przykładem słabości, a nawet braku takiej
współpracy jest kwestia - istotna w ostatnich tygodniach - braku dyskusji na temat żywności genetycznie modyfikowanej. Są bowiem godziwe poszukiwania nowych odmian upraw i hodowli, możliwe do pozyskania z uszanowaniem naturalnej
struktury genetycznej tych roślin, ale są też niegodziwe, oznaczające laboratoryjne wymuszanie
zmiany tej genetycznej struktury, wbrew naturze.
To oznacza gwałt na naturze rzeczy. Tego nam nie
wolno. Takie działania zawsze wcześniej czy później obracają się na szkodę człowieka. Wprowadza
się łatwo, zaś oczyścić potem ziemię z tych nowych
struktur jest bardzo trudno. Tych głosów w parlamencie podobno nie chciano słyszeć. Nie chciano
dopuścić otwartej dyskusji. A ustawa jeszcze czeka
na podpis. Ziemia jest w stanie w naturalny sposób
dać chleb powszedni wszystkim swoim mieszkańcom, byleby nie marnować Bożych darów. Byleby
uszanować i prawa ziemi, i prawa każdego człowieka.
ciąg dalszy w następnym numerze „Dlatego”

Biznes in vitro
Warto przeczytać magazyn zamieszczony
w „Naszym Dzienniku” z 27-28 X 2012 pod tytułem „Biznes in vitro”, a w nim artykuły: prof.
Bogdan Chazan – Zdrowa prokreacja (str. M2),
dr hab. Andrzej Lewandowicz – IN VITRO –
trzeba wiedzieć o czym się mówi (str. M3 - M4),
dr hab. Andrzej Lewandowicz – Cennik in vitro
(M5), Bogusław Rąpała – Wspólna droga po
nowe życie (str. M6 – M7), Natalia Suszczewicz
– Co wpływa na płodność? (str. M8), Małgorzata
Jędrzejczyk – Naprotechnologia leczy (str. M9).
Sonda
Czy metoda zapłodnienia in vitro
powinna być w Polsce
dozwolona i w pełni finansowana przez państwo
(24)
10,81%
dozwolona, ale finansowana przez państwo tylko
dla małżeństw (32) 14,41%
dozwolona, lecz na koszt własny (52)
23,42%
zabroniona (114)
51,35%
Liczba zebranych głosów 222
http://www.chfpn.pl/sonda/wyniki.php
pobrane po głosowaniu 22 października 2012 r.
Sonda
Czy uważasz, że miasto powinno
dofinansowywać zabiegi in vitro?
Tak, gmina powinna pomagać mieszkańcom także w tej kwestii 17%
Liczba oddanych głosów: 1243
Nie, wystarczy jak pieniądze zostaną przyznane
w ramach programu rządowego 5%
Liczba oddanych głosów: 352
Nie, jestem przeciwnikiem 78%
Liczba oddanych głosów: 5631
Cały tekst:
http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,12845
477,Mlodziezowka_PO_zbiera_podpisy_pod_pr
ojektem_uchwaly.html#ixzz2DeFM4FFJ
http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,12845
477,Mlodziezowka_PO_zbiera_podpisy_pod_pr
ojektem_uchwaly.html
Powyższe wyniki były po moim głosowaniu 29
XI 2012 r.
Stanisław Waluś

In vitro
Pragnienie posiadania dziecka
za wszelka cenę w konsekwencji
pozbawia dziecko prawa do znaznania swoich rodziców. W ten
sposób uwydatnia się inny
aspekt zagadnienia: dziecko nie
jest chciane dla niego samego,
jego pojawienie się ma zaspokoić pragnienie rodziców.
Artur J. Katolo: Contra In Vitro, Instytut Globalizacji,
www.globalizacja.org Warszawa 2010, str. 53.

Miasto nie zapłaci za in vitro
Katowice. Piotr Uszok, prezydent miasta Katowice, odmówił wpisania procedury in vitro do
budżetu Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2007-2013. Odrzucił tym samym projekt finansowania sztucznego zapłodnienia, o co
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wnioskował Ruch Palikota. Prezydent Katowic
wyłamał się z polityki popierania in vitro przez
władze kilku innych miast. In vitro do programu
zdrowotnego wpisały już Częstochowa i Warszawa. (…)
jbb
Gość Niedzielny, 11 XI 2012 r. str. 9

snych żałobników zasiada dziś w ławach rządowych i sejmowych. Jak pogodzić ich wspólnotę
z autorem „Evangelium vite”, gdy dziś głosują
za kulturą śmierci? …
Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr
Nasz Dziennik, 30 X 2012 r. str. 3

Jak głosowali posłowie w obronie życia
W tabeli poniżej przestawione są wyniki głosowania w Sejmie 24 października 2012 r. nad
odrzuceniem projektu nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży,
zgłoszonego przez Solidarną Polskę. Chodzi
o odrzucenie projektu usuwającego eugeniczne
przesłanki do aborcji – aby zabijanie człowieka
chorego przed urodzeniem po wykryciu nieuleczalnej choroby było zgodne z prawem.
Liczba
Za
Prz. Wstrz. Nie
czł.
głos.
PO
206
175
14
8
9
PiS
136
0
129
0
7
RP
43
42
0
0
1
PSL
28
6
20
1
1
SLD
25
22
0
0
3
SP
19
0
19
0
0
niez.
3
0
2
1
0
PO – Platforma Obywatelska
PiS – Prawo i Sprawiedliwość
RP – Ruch Palikota
PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe
SLD – Sojusz Lewicy Demokratycznej
SP – Solidarna Polska
niez. – niezrzeszeni
Na stronie
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?sym
bol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=
24&NrGlosowania=13
oraz w „Naszym Dzienniku” z 26 X 2012 r. można zapoznać się z tym, jak głosowali poszczególni posłowie.
Dać świadectwo prawdzie
(…) Na marginesie warto zauważyć rzecz następującą, o przynależności do Chrystusa i Kościoła nie decydują deklaracje czy obrzędowe gesty. Pan Jezus mówi: „Nie każdy, który Mi mówi:
Panie, Panie! wejdzie do królestwa niebieskiego,
lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest
w niebie”. Utarło się przekonanie, że zdaliśmy
jako Naród, jako społeczeństwo egzamin
w dniach żałoby i pogrzebu po śmierci Jana Pawła II. Problemem jednak jest to, że wielu z ówcze-

Moim zdaniem
Wyniki głosowania i komentarz ks. Profesora
mogą nam bardzo pomóc w nadchodzących wyborach do Sejmu RP.
Stanisław Waluś
Warto przeczytać
Bp Gerard Kusz: „Królestwo Boże w świecie „bezkrólewia””, Wybrane homilie i kazania, Księga wydana
z okazji 50. Rocznicy świeceń kapłańskich, Redakcja:
ks. Piotr Górecki, Gliwice
2012.
Książka zawiera:
- Wdzięczność za służbę słowu – +Jan Kopiec
Biskup Gliwicki
- Osoba i pasterska posługa biskupa Gerarda Kusza – ks. Piotr Górecki (w tym Charakterystyka
publikowanych homilii i kazań)
- Bibliografia publikacji biskupa Gerarda Kusza
– ks. Jan Kochel, ks. Piotr Górecki
- Wybrane homilie i kazania
- Wykaz tekstów ewangelicznych
Dedykacja:
Panu
Tadeuszowi Molędzkiemu
z wyrazami szacunku,
23 X 2012 + G Kusz
Tadeusz Molędzki
NASZE ROCZNICE
190 lat temu (19 XI 1822 r.) w Wiedniu zmarł wybitny austriacki kompozytor Piotr Schubert, autor
wielu popularnych pieśni solowych, także religijnych (Ave Maryja).
105 lat temu (15 XI 1907 r.) w Wadowicach zmarł
o. Rafał Kalinowski.
90 lat temu (23 XI 1922 r.) Sejm Rzeczypospolitej
podjął uchwałę o budowie portu w Gdyni. Była to
odpowiedź na niemieckie działania blokowania
polskiego handlu drogą morską przez Gdańsk.
90 lat temu (23 XI 1922 r.) w Równem podpisano
protokół o wytyczeniu granicy polsko-sowieckiej.
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Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
Codziennie przynajmniej jedna dziesiątka różańca, więcej informacji na stronie:
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/

80 lat temu (8 XI 1932 r.) po wieloletnich staraniach Związku Polaków w Niemczech i PolskoKatolickiego Towarzystwa Szkolnego, władze
niemieckie udzieliły zezwolenia na otwarcie polskiego gimnazjum w Bytomiu. Było ośrodkiem
wychowania patriotycznego.
75 lat temu (20 XI 1937 r.) Prymas Polski ks.
kard. August Hlond powołał Radę Społeczną dla
badania stosunków gospodarczych i społecznych
w Polsce. Dostrzegał bowiem problem bezrobocia oraz znacznego ubóstwa całej rzeszy rodaków
i pragnął temu zaradzić.
70 lat temu (3 XI 1942 r.) w Warszawie przy ulicy Dzielnej Niemcy dokonali publicznej egzekucji 40 więźniów z Pawiaka, w ramach represji
wobec polskiej ludności.
70 lat temu (27 XI 1942 r.) Niemcy rozpoczęli
wysiedlanie ludności polskiej z ziemi zamojskiej,
aby tam osadzić swoich kolonistów. W ciągu kilku miesięcy wysiedlono mieszkańców ze 116
wsi. Szczególnie tragiczny był los dzieci, których
blisko 33 tys., w wieku od 2 do 12 lat, osadzono
w obozie przejściowym. Stąd kierowane były do
obozu w Auschwitz na zagładę (niewyrośnięte,
chorowite), albo do Rzeszy celem ich germanizacji.
65 lat temu (28 XI 1947 r.) w Zabrzu UB aresztowało prezesa IV Zarządu Głównego WiN ppłk.
Łukasza Cieplińskiego.
30 lat temu (9 XI 1982 r.) Jan Paweł II na zakończenie swej pielgrzymki do sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela ogłosił
Akt Europy, dokument mówiący o przywróceniu
jedności Europy w oparciu o jej chrześcijańskie
korzenie.
25 lat temu (5 XI 1987 r.) Janina i Zbigniew Porczyńscy ofiarowali do Muzeum Diecezjalnego w
Warszawie kolekcję zawierającą ok. 400 cennych
obrazów (od XV do XX w.).
25 lat temu (30 XI 1987 r.) zmarł Karol Bunsch,
wybitny autor powieści historycznych, pisanych
w duchu patriotycznym.
Wybrała Barbara Kwaśnik

Program pielgrzymek w 2013 roku zostanie
podany w grudniowym numerze „Dlatego”
i jest na stronie internetowej KIK-u
Msze św. pierwszo piątkowe
Godz. 19.00 w Kościele Akademickim (krypta
katedry Chrystusa Króla w Katowicach) wspólne
z Duszpasterstwem Akademickim.
Dyżury 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.
Dyżury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach
Czwartek w godz. 16.00 – 18.00. 40-006 Katowice, ul. Warszawska 6/305. Wśród dyżurujących są: Rajmund Rał, Piotr Pietrasz, Wiesław
Mrowiec i Mariusz Skiba – członkowie 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 możliwe, składki prosimy wpłacać
skarbnikowi, który dyżuruje 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 dyżurów. Zapraszamy.
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
Dyżury 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

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy
przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 2012
Listopad: Ogólna: Aby biskupi, kapłani i wszyscy słudzy Ewangelii dawali odważne świadectwo wierności ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu Panu. Misyjna: Aby Kościół pielgrzymujący
na ziemi był promiennym światłem narodów.
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