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Jezus powiedział do swoich uczniów: Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez
którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go
w morze, niż żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych. Uważajcie na siebie. Jeśli brat twój
zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu. I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: żałuję tego, przebacz mu. Apostołowie prosili Pana: Przymnóż
nam wiary. Pan rzekł: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij
się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna.
Łk 17,1-6

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

Rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego
Rok 2013 Rokiem Kardynała Augusta Hlonda
95. rocznica odzyskania niepodległości (11 XI - Narodowe Święto Niepodległości)
75. rocznica powstania Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego – 24 listopada 1938 r.
Ojciec Święty Franciszek do Polaków
Audiencja ogólna – środa 23 X 2013 r.
Siła Różańca
Pozdrawiam serdecznie Polaków. Rozważane
dzisiaj codziennie życie Maryi, Matki Bożej, to
szczególna modlitwa, ustawiczny dialog z Bogiem Ojcem i Jezusem, Jej Synem. Trwajmy
z Nią na modlitwie. Zawierzmy wszystko Jej
Niepokalanemu Sercu. Upraszajmy, szczególnie
teraz – w październiku, w modlitwie różańcowej,
pokój dla świata i powrót do ewangelicznych
wartości. Z serca błogosławię wam tu obecnym
i waszym bliskim.
Audiencja generalna, 23 X 2013 r.
Niedziela, nr 44, 3 XI 2013, str. 8
Audiencja ogólna – środa 30 X 2013 r.
„Moi drodzy, wszyscy ochrzczeni żyjący tu na
ziemi oraz wszystkie dusze w Czyśćcu i święci w
Niebie tworzą jedną wielką rodzinę. Ta komunia
między ziemią a niebem realizuje się szczególnie
w modlitwie wstawienniczej, która jest najbardziej wzniosłą formą solidarności i która także
stanowi podstawę uroczystości liturgicznej
Wszystkich Świętych oraz Wspomnienia wier-

nych zmarłych, które będziemy przeżywali
w najbliższych dniach. Dziękujmy Bogu za dar
i pragnienie świętości, które nas jednoczy. Niech
Bóg wam błogosławi”.
Audiencja ogólna – środa 6 XI 2013 r.
„W listopadzie szczególnie pamiętamy o zmarłych. Przez nawiedzanie cmentarzy, modlitwy,
Eucharystię, zyskiwane odpusty niesiemy pomoc
tym, którzy oczekują, by oczyszczeni łaską Bożego miłosierdzia zostali przyjęci do grona zbawionych w niebie. Polecamy ich wstawiennictwu
Tej, którą nazywamy «Królową Wszystkich
Świętych». Z serca wam błogosławię”.
http://pl.radiovaticana.va/news/
Rok Wiary
Abp Józef Michalik:
Wokół Roku Wiary,
11. Śmierć jest bramą
Niebo, piekło, czyściec
Niebo jest stanem pełnego
zjednoczenia z Bogiem. Jak
uczy katechizm dla młodych,
„niebo to siedziba Boga, miesz-

kanie aniołów i świętych, i cel stworzenia” (52).
Czyściec jest stanem przejściowym. We wspomnianym katechizmie czytamy: „Kto umiera w stanie łaski Bożej (czyli pojednany z Bogiem i ludźmi), ale potrzebuje jeszcze oczyszczenia, zanim będzie mógł oglądać Boga twarzą w twarz, ten jest w
Czyścu (159)”. Sytuację dusz w czyśćcu można porównać do ludzi pragnących oglądać kolorową,
piękną łąkę przez mocno okopcone szkło – stanie
się to możliwe w pełni dopiero po oczyszczeniu
brudnej szyby. Podobnie trzeba oczyścić duszę, rozum, uczucia, wolę i ciało, aby móc oglądać piękno
Boga twarzą w twarz.
I wreszcie piekło. O tym stanie wiecznego oddzielenia od Boga i absolutnej nieobecności miłości, mówi Katechizm Kościoła Katolickiego (10331037). Dzisiejsza cywilizacja, a nawet niektórzy
teologowie, próbują wmówić nam, że piekło jest
puste.

Andrzej Przewoźnik
Sekretarz
Rady
Ochrony
Pamięci
i Męczeństwa. To on zabiegał o budowę polskich cmentarzy wojennych w Katyniu,
Miednoje i Charkowie i nadzorował prace na
nich. Podobnie zresztą jak odbudowę Cmentarza Orląt we Lwowie. Dzięki jego energii
pomnikowe krzyże wyrosły w wielu miejscach, w których ginęli Polacy, w kraju i daleko za jego granicami, nawet w Kazachstanie
i Uzbekistanie.
Gość Niedzielny,18 IV 2010, str. 13

--------------------------

Konferencja wyśmiewanych naukowców
Jeśli fakty nie pasują do teorii, to tym gorzej
dla faktów – ta parafraza słów Hegla najlepiej
ukazuje stan debaty o Smoleńsku. Każdy naukowy fakt podważający oficjalną wersję katastrofy od razu jest wyśmiewany. (…)
„Pseudonaukowcy” z PAN
Konferencję poprzedziły bardzo silne ataki
wiodących mediów w Polsce. Od tygodni próbowano zdyskredytować sens dyskusji i oczernić profesorów. Mainstreamowe media nie zająknęły się nawet na temat kwalifikacji oraz dorobku intelektualnego osób, które były w jej
komitecie naukowym. A są to ludzie najwyższej naukowej próby, członkowie najbardziej
prestiżowej instytucji w Polsce, którą jest Polska Akademia Nauk. Tylko za to, że odważyli
się zająć katastrofą, prorządowi dziennikarze
okrzyknęli ich „wariatami” i „pseudonaukowcami”. Pytanie: Jeśli w PAN nie ma prawdziwych naukowców, to gdzie oni są?
Socjolog
dr
Barbara
FedyszakRadziejowska szuka analogii, która pokazuje
obecną sytuację. Przypomina, że obecna władza wywierała już bardzo dużą presję na Instytut Pamięci Narodowej oraz Uniwersytet
Jagielloński po tym, jak ukazały się krytyczne
publikacje o przeszłości Lecha Wałęsy. - Gdy
nie udało się wywrzeć bezpośredniego wpływu na IPN, przeprowadzono atak medialny na
całe środowisko naukowe - mówi „Niedzieli”
Fedyszak-Radziejowska. - Naiwnością było
sądzenie, że takie naciski i ataki mogą dotyczyć tylko nauk społecznych i historycznych.
Kiedy okazało się, że nauki ścisłe i techniczne
dotykają spraw politycznych, to zastosowano
dokładnie taki sam mechanizm. (…)
Niedziela nr 44, 3 XI 2013, str. 22-23

Tablica na kościele w Parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Bielsku-Białej

Ś† P

10 kwietnia 2010 – Smoleńsk

Przed katedrą Chrystusa Króla w Katowicach
15 IV 2010 r.
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Współzałożyciel Ogólnopolskiego Klubu Postępowej
Inteligencji
Katolickiej (1956) a potem w Współzałożyciel
Ogólnopolskiego Klubu
Postępowej Inteligencji
Katolickiej (1956) a potem
warszawskiego
Klubu Inteligencji Katolickiej (1957).
Poseł na Sejm PRL III, IV Współzałożyciel
Ogólnopolskiego Klubu Postępowej Inteligencji
Katolickiej (1956) a potem warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej (1957).
Poseł na Sejm PRL III, IV i V kadencji (19611972), poseł na Sejm RP I, II i III kadencji
(1991-2001).
Jeden z twórców porozumienia wypracowanego podczas obrad Okrągłego Stołu (1989).
Współtwórca i przewodniczący Unii Demokratycznej (1990), Unii Wolności (1994) i Partii
Demokratycznej (2005).
Ostatni premier PRL i pierwszy premier RP
(1989-1991); od 2010 doradca Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego ds. polityki krajowej i międzynarodowej. Kawaler Orderu Orła
Białego.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/

Chcą zabić prawdę
Jacek i Michał Karnowscy rozmawiają z mecenas Marią Szonert-Biniendą
(…) Śledziła pani rosyjskie i polskie śledztwo
w sprawie katastrofy smoleńskiej?
Kolejny szok to był właśnie raport MAK
ogłoszony w styczniu 2011 r. W kontekście
konferencji katyńskiej dotarło do mnie, że
w Smoleńsku doszło do zamachu.
Jak?
To były sygnały ze strony Amerykanów.
Amerykanie coś wiedzą?
Amerykanie dużo wiedzą, ale dziś nie leży
w ich interesie zadrażnianie stosunków międzynarodowych. Prawa człowieka, sprawiedliwość, lojalność – to wszystko jest drugorzędne w stosunku do racji stanu.
Co, pani zdaniem, zdarzyło się w Smoleńsku?
Uważam, że ten zamach został przygotowany
przez polskie i rosyjskie służby specjalne.
Przez te środowiska, które wywodzą się ze
służb specjalnych epoki PRL. (…)
wSieci nr 44 (48), 4-11 XI 2013, str. 26-29
W poszukiwaniu prawdy
Konferencja smoleńska niezależnych naukowców
poszerza
naszą
wiedzę
o okolicznościach i konsekwencjach tragedii
smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku. Reakcje
na tę konferencję dodatkowo wiele nam mówią o świecie, w którym dzisiaj żyjemy.
(…) Lista instytucji i bibliotek, które otrzymają
materiały,
jest
dostępna
na
www.konferencjasmolenska.pl. (…)
Obliczenia duńskiego inżyniera obalają hipotezę zakładającą złamanie skrzydła przez brzozę
i są spójne z rezultatami niezależnych badań
przeprowadzonych przez profesorów: Biniendę,
Cieszewskiego i Nowaczyka. Niezależnie od
siebie przygotowane dwa referaty, obszernie
ilustrowane zdjęciami, grafiką i obliczeniami
profesorów Piotra Witakowskiego (AGH) i Stefana Bramskiego (Instytut Lotnictwa), wykazują, że samolot rozpadł się, będąc jeszcze w powietrzu - przed zetknięciem z ziemią. Przemawia za tym dyslokacja szczątków wraku. Potwierdza tę hipotezę także separacja aerodynamiczna fragmentów samolotu i charakter oderwania się tylnej części kadłuba.
Jan Pospieszalski, Przewodnik Katolicki,
nr 44, 3 XI 2013, str. 28-31
Stanisław Waluś

Katowice, 29.10.2013 rok
Szanowna Pani
Joanna Święcicka
Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej
Warszawa
Proszę przyjąć kondolencje od Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z powodu
śmierci śp. Tadeusza Mazowieckiego
Odszedł od nas człowiek - symbol, człowiek –
epoka, człowiek – po prostu człowiek. Choć teraz będą Go wspominać jako pierwszego niekomunistycznego premiera, twórcę Unii Wolności,
autora pamiętnych słów o ,,grubej linii”, reprezentanta ,,siły spokoju”, to dla nas będzie on
zawsze przede wszystkim zaangażowanym katolikiem świeckim, Członkiem Honorowym warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej.
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Był konsekwentnym działaczem społecznym,
czynnie realizującym zasady nauki społecznej
Kościoła. Życie nie szczędziło Mu nauczek
i prztyczków, ćwiczyło Go w cnocie pokory. Gdy
w 1981 r. został internowany, rozeszła się po kraju wieść o Jego śmierci – na szczęście była to
pogłoska fałszywa. Podobno bohaterowie takich
pogłosek żyją długo i szczęśliwie. Co do
pierwszej części zdania – zgoda, Jego życie należało do długich. Czy było szczęśliwe? W latach
osiemdziesiątych miał przyjechać do Katowic, by
w duszpasterstwie akademickim wygłosić odczyt:
nie przybył i dowiedzieliśmy się w pewnym momencie, że został zatrzymany przez milicję pod
zarzutem… kradzieży popełnionej w pociągu.
Zaangażował się w obrady Okrągłego Stołu, ale
nie chciał pozować do zdjęcia z Wałęsą. Przyjął
jednak najpoważniejsze wyzwanie: zgodził się
stanąć na czele rządu w 1989 r. (miał wtedy 62
lata – dzisiejsi sześćdziesięciolatkowie marzą raczej o emeryturze, a on dopiero zabierał się do
przechodzenia przez pustynię po wyjściu z Morza
Czerwonego). Słynne exposé przerwane z powodu zasłabnięcia. Pierwsza wizyta kanclerza Helmuta Kohla, Msza św. w Krzyżowej i gest pokoju
dokonany przez obu polityków: zaraz potem Kohl
wyjeżdża, bo w Berlinie runął mur – mógłby ktoś
powiedzieć o afroncie. Nieszczęsne wybory prezydenckie z roku 1990 i przegrana z egzotycznym
kandydatem – to była kolejna lekcja pokory. Potem działalność w polityce międzynarodowej
i znów: po Srebrenicy złożenie mandatu przedstawiciela ONZ w byłej Jugosławii – to był gest
poruszający sumienia. Później próba działalności
politycznej w kraju i kolejne porażki.
W ostatnim okresie, od 2010 roku, swoje doświadczenie i wiedzę wykorzystywał jako doradca Prezydenta RP ds. polityki krajowej i międzynarodowej

Otrzymałem
Otrzymałem listopadowy Informator Klubowy
z KIK-u w Warszawie. Na pierwszej stronie
znajduje się zdjęcie śp. Tadeusza Mazowieckiego, a na drugiej informacja o Mszy św. i spotkaniu oraz wspomnienia 5 osób.

Msza Święta i Spotkanie
Zarząd KIK i Redakcja WIĘZI zapraszają,
w miesiąc po śmierci śp. Tadeusza Mazowieckiego, na środowiskową Mszę świętą w intencji
zmarłego i spotkanie poświęcone Jego osobie
czwartek, 28 listopada 2013 r.,
Msza święta w kościele św. Marcina o g. 17.30,
Spotkanie w siedzibie KIK, ul. Freta 20/24A, g.
19.00

Człowiek, po prostu człowiek. Cześć Jego Pamięci!
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Tadeusz Mazowiecki
Andrzej Friszke
Pożegnanie Tadeusza Mazowieckiego
Andrzej Wielowieyski
Żył według wartości
Zbigniew Nosowski
Autorytet
Jacek Michałowski
Kondolencje
Dyrektor Białoruskiego Liceum Humanistycznego
Uladzimir Kolas

/ --- / Maciej Sablik
Przewodniczący Rady Programowej

/ --- / Antoni Winiarski
Prezes Klubu w latach 1993-2012

/ --- / Andrzej Dawidowski
Prezes Klubu
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Zmarł Tadeusz Mazowiecki
28 X 2013 r. w wieku lat 86 zmarł Tadeusz
Mazowiecki.
We wrześniu 2013 r. przeczytałem w miesięczniku jezuitów „Posłaniec Serca Jezusowego”
artykuł „Wyrok na biskupa” autorstwa Filipa Musiała (str. 32-34), w którym jest wspominany Tadeusz Mazowiecki. Wtedy pomyślałem sobie, że
wobec różnych opinii wobec danej osoby najlepiej zapoznać się z jej twórczością na przestrzeni
wielu lat. Wobec tego przytaczam fragment artykułu Filipa Musiała.
„Natomiast Tadeusz Mazowiecki we „Wrocławskim Tygodniku Katolickim”* przekonywał:
ludowa ojczyzna przywróciła godność milionom
prostych ludzi, w olbrzymiej większości wierzących, przekraczając raz na zawsze stosunki społeczne (…) i buduje w niezwykle trudnych warunkach powojennego życia podstawy lepszego bytu.
Odnosząc się zaś do procesu, tłumaczył: Ku tej
szkodliwej działalności kierowały ks. bp. Kaczmarka i współoskarżonych poglądy prowadzące
do utożsamiania wiary ze wsteczna postawą społeczną, a dobra Kościoła z trwałością i interesem
ustroju kapitalistycznego. Po czym dodawał: proces ks. bp. Kaczmarka udowodnił również naocznie, i to nie po raz pierwszy, jak dalece imperializm amerykański, pragnący przy pomocy nowej
wojny, a wiec śmierci milionów ludzi, narzucić
panowanie swojego ustroju wyzysku i krzywdy
społecznej krajom, które obrały nową drogę dziejową, usiłuje różnymi drogami oddziaływać na
duchowieństwo oraz ludzi wierzących i kierować
ich na drogę walki z własną ojczyzną, stanowiącą
wspólne dobro wszystkich obywateli.”
Tadeusz Mazowiecki był redaktorem naczelnym miesięcznika „Więź”, którego przez lata byłem czytelnikiem. Przed wielu laty w Warszawie
miałem okazję uczestniczyć we Mszy św. za
Małżonkę śp. Tadeusza Mazowieckiego i potem
wyrazić osobiście kondolencje. W pierwszej turze
wyborów prezydenckich głosowałem na Tadeusza Mazowieckiego (w drugiej oczywiście na
Wałęsę). Tadeusz Mazowiecki na zjeździe swej
partii chciał podjąć temat społecznej gospodarki
rynkowej. Młodsi członkowie partii nie przyjęli
propozycji. Ten fakt i głosowania wielu członków
Unii Wolności w sprawach ochrony życia spowodowały, że postanowiłem sobie, że przy spotkaniu z Tadeuszem Mazowieckim powiem Mu,
że jako katolik powinien przestać być członkiem
partii, której był przewodniczącym.

Przed wyborami prezydenckimi premier Tadeusz Mazowiecki był gościem Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego. Delegaci
dobrze przygotowali się do spotkania z Premierem i kandydatem na prezydenta. Ja przyjechałem z interpelacją w sprawie kontynuacji budowy drugiej szkoły w Osiedlu Kopernika w Gliwicach, która była poparta 2,5 tysiącami podpisów. Potem w „Gazecie Wyborczej” ukazała się
relacja z sesji Sejmiku, gdzie zostałem za to wyśmiany – że delegat z Gliwic chciał, aby Premier
zbudował szkołę. Budowa szkoły została zakończona i dzieci nie musiały się uczyć od rana do
wieczora. Przewodniczący Sejmiku, Józef
Buszman czuł, że będzie wielka krytyka działań
Premiera przez delegatów i poprosił mnie, abym,
jeśli mogę, powiedział coś pozytywnego.
W swoim wystąpieniu na temat szkoły podziękowałem Premierowi za wprowadzenie lekcji religii do szkół. Pamiętam pytanie do Premiera o
traktowanie mniejszości za granicą. Odpowiedział prosto – chcemy, aby sąsiedzi tak traktowali mniejszość polską u siebie, jak my w Polsce
traktujemy ich mniejszości. Na koniec, podsumowując spotkanie premier Tadeusz Mazowiecki powiedział coś w tym rodzaju ze smutkiem:
szkoda, że na sto żalów znalazło się tylko jedno
podziękowanie za to, co zrobiliśmy.
Idąc w poniedziałek 28 X 2013 r.
koło budynku Urzędu Wojewódzkiego
zauważyłem opuszczane flagi. Do odjazdu pociągu do
Gliwic miałem dużo
czasu i wstąpiłem do kościoła garnizonowego
Świętego Kazimierza Królewicza przy ul. Marii
Skłodowskiej-Curie w Katowicach i odmówiłem
część bolesną Różańca Świętego w intencji
Zmarłego.
* "Wrocławski Tygodnik Katolicki", nr 5, 27 IX
1953 r. s. 3-4.
Stanisław Waluś
Ogólnopolskie spotkanie Koordynatorów
Ruchów i Stowarzyszeń
W dniu 23 października 2013 r. w siedzibie
Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się spotkanie księży odpowiedzialnych
w diecezjach za ruchy i stowarzyszenia katolickie.
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Spotkanie rozpoczęła modlitwa, po której
uczestnicy wysłuchali konferencji pani prof.
UKSW dr hab. Marii Ryś: „Potrzeba budowania
cywilizacji miłości w odpowiedzi na cywilizację
śmierci gender”. Prelegentka zwróciła w niej
uwagę na niszczący wpływ, jaki na kulturę wywiera ideologia gender. Skupiła się na 3 głównych tezach ideologii:
1. Macierzyństwo jest zniewoleniem.
2. Płeć ma charakter kulturowy, a nie biologiczny.
3. Z seksualności trzeba się wyzwolić.
Pokazała też niekonsekwencję ideologów, którzy
przyjmują tylko to, co dla nich jest wygodne.
Mianowicie twierdzą oni, że wszystko można
zmienić prócz homoseksualizmu. W konferencji
zostały również przedstawione drogi wprowadzania ideologii gender, którymi są:
- psychologia,
- kultura i sztuka,
- prawo,
- medycyna.
Jednocześnie pani prof. Ryś zwróciła uwagę na
zsynchronizowaną z wprowadzaniem ideologii
gender kampanię niszczącą zaufanie dzieci i rodziców do księży oraz na akcentowanie domniemanych czy rzeczywistych podziałów w Kościele.
Po konferencji dotyczącej ideologii gender
miała miejsce wymiana doświadczeń na polu
działań, które są podejmowane przez Diecezjalne
Rady Ruchów Katolickich oraz ruchy w diecezji
w obszarze ewangelizacji oraz apostolstwa
świeckich.
Z kolei o. Adam Schulz – przewodniczący
Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich, próbując odpowiedzieć na pytanie: Jak pomagać
świeckim w odkrywaniu ich drogi uświęcania
świata?, wskazał na dwa wydarzenia, w których
ruchy i stowarzyszenia powinny mieć swój udział
i z nich czerpać:

radość z podejmowanych przez ruchy wyzwań
duszpasterskich w kontekście Nowej Ewangelizacji. Jako wyzwanie duszpasterskie został
wskazany także temat osób samotnych, których
liczba w Polsce w znaczny sposób ostatnio
wzrosła.
Ponadto zapowiedziany został na 14 czerwca
2014 r. Kongres Ruchów i Stowarzyszeń w Warszawie, którego przesłaniem będzie: „Świeccy
posłani, aby odnowić świat”. Odbędzie się on na
Żoliborzu w kościele pw. św. Stanisława Kostki.
Spotkanie podsumował i zakończył ks. abp
Józef Kupny.
Ks. Artur Sepioło, Jolanta Zalewska
Trzej mistrzowie jezuiccy Papieża Franciszka
W środę 6.11.2013 r. ks. dr Sebastian Marecki
po Mszy św. celebrowanej w Gliwickiej sekcji
KIK wygłosił konferencję na temat: „Trzej mistrzowie jezuiccy Papieża Franciszka”. We
wstępie zaznaczył, że sposób bycia Papieża,
wbrew niektórym komentarzom, nie jest powodowany chęcią zdobycia medialnej popularności.
Wynika on z duchowości Franciszka, której mistrzami są także mniej znani jezuici, wymienieni
przez papieża w wywiadzie dla "Civilta Cattolica":
1) Jean-Joseph Surin (1600-1665),
2) Louis Lallemant (1588-1635),
3) bł. Pierre Favre (1506-1546).
Dla Ojca Surina najważniejsze w życiu duchowym człowieka jest osobiste doświadczenie
Boga. W ten sposób kieruje on życie religijne na
drogę mistyczną, z którą związana jest asceza.
Sama asceza, bez uwzględnienia wymiaru mistycznego, może prowadzić do trudności polegających np. na ciągłym skupianiu się na braku zakładanych postępów w życiu duchowym lub niepotrzebnym porównywaniu się z innymi.
Dla Ojca Lallemanta, który był wychowawcą
i kierownikiem duchowym wielu jezuitów,
w tym przyszłych męczenników kanadyjskich
(w tym Jean’a de Brébeuf), po złączeniu się
z Bogiem najważniejsze jest świadczenie o Nim
- apostolstwo.
Ojciec Favre uważa, że chrześcijanin powinien skupiać swojej uwagę na niesieniu wszystkim ludziom Jezusa, wychodząc od ich aktualnej
sytuacji życiowej.
Dlatego życie Papieża Franciszka to nie szukanie poklasku i chęć bycia lubianym. To między innymi codzienna wielogodzinna poranna

1. Kanonizacja bł. Jana Pawła II.
2. 1050 rocznica chrztu Polski w 2016 r.

Te dwa wydarzenia mogą zachęcić do lepszego
poznania dokumentu „Christifideles laici”. Dokument ten bowiem akcentuje zarówno godność
świeckich wynikającą z chrztu, jak i wskazuje na
pola pracy i zaangażowania świeckich w świecie.
Jako wskazówkę co do kierunku działań
o. Schultz wymienił również dwa synody poświęcone rodzinie: nadzwyczajny w 2014 r.
i zwyczajny w 2016 r. Jednocześnie wyraził on
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modlitwa z rozważaniem życia Jezusa (zalecana
przez Favre`a), realizacja powołania biskupa jako
przewodnika, jako tego, który idąc z wiernymi
ich jednoczy, i jako tego, który równocześnie potrafi znaleźć się na tyłach, aby słuchać.
Po konferencji dyskutowane były formy bycia
Franciszka wśród ludzi np. rezygnacja z uroczystej oprawy błogosławieństw, używanie świeckich form pozdrowień. Uczestnicy wyrazili obawę, że może to być rozumiane jako forma desakralizacji.
Dorota Olszewska

cenia uwagi na wieloaspektowość zagrożeń dla
życia moralnego w naszym kraju, o wielorakich
zagrożeniach, które dla życia rodziny stanowią
ideologia gender, promocja praktyki in vitro
i żądania możliwości adopcji dzieci przez pary
homoseksualne.
Osobę księdza Arcybiskupa polecamy modlitwie przemyskiego Kościoła.
W wigilię wspomnienia bł. Ks. Jerzego Popiełuszki pragniemy zachęcić także do modlitwy za
tych, którzy sieją nienawiść.

Oświadczenie
Kurii Metropolitalnej Warszawskiej
W związku z kontrowersyjną wystawą w Centrum Sztuki Współczesnej, w ramach której został
sprofanowany Krzyż, znak Męki i Śmierci Chrystusa dla chrześcijan, a równocześnie ogólnoludzki symbol godności człowieka, Kuria Metropolitalna Warszawska wyraża głębokie ubolewanie z powodu tak drastycznego przekroczenia
granic artystycznego wyrazu i elementarnych
norm etycznych.
Należy do nich szacunek dla przekonań religijnych drugiego człowieka oraz dla dziedzictwa
kultury narodowej, której częścią jest zabytkowy
krucyfiks, instrumentalnie wykorzystany w pokazywanym na wystawie filmie.
Kuria Metropolitalna wspiera słuszne działania
wszystkich, którzy starają się zapobiec temu i podobnym nadużyciom.

Do 16 XI podpisało się ponad 12 tys. osób,
między innymi (są wśród nich członkowie Klubów Inteligencji Katolickiej (w tym prezesi),
NSZZ „Solidarność” (w tym profesorowie), Akcji Katolickiej, Apostolstwa Modlitwy, Civitas
Christiana, duszpasterstwa akademickiego, Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, Koła
Radia Maryja, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich):
Andrzej Cholewa,
Zofia Miazgowicz Cholewa,
Tadeusz Giza,
Wiesław Goc,
Tadeusz Hanak,
Danuta Jarosz,
Elżbieta Kralczyńska,
Robert Lachtara,
Maria Lasończyk,
Jerzy Miazgowicz,
Stanisław Mierzwiński,
Jan Mikos,
Lucjan Miozga,
Maria Miozga,
Zbigniew Ogonowski,
Wojciech Pillich,
Paweł Plewa,
Bolesław Pochopień,
Krystian Probierz,
Andrzej Pułka,
Jadwiga Julia Rudnicka,
Czesław Ryszka,
Marek Smolik,
Małgorzata Sołtysiak,
Jadwiga Stanek,
Jan Sznajder,
Janina Szymanowicz,
Maria Szyrajew,
Teresa Piotrowska,
Alina Uniowska,
Józef Uniowski,

Kard. Kazimierz Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski
Warszawa, 7 listopada 2013 r.
http://www.archidiecezja.warszawa.pl/homepage/
?a=7057 pobrane 10 XI 2013
Przemyśl, dnia 18 października 2013 r.
J.E. Ks. Abp Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Moderatorzy stowarzyszeń, wspólnot i duszpasterstw zgromadzeni na dorocznym spotkaniu, pragniemy wyrazić słowa poparcia dla Ks. Abpa Józefa
Michalika,
Metropolity
Przemyskiego
i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
Jako duszpasterze jesteśmy zaniepokojeni falą
oszczerstw, manipulacji i przeinaczeń, którą inspirują i podsycają środki masowego przekazu.
Z całym przekonaniem solidaryzujemy się ze
słowami naszego Arcypasterza o potrzebie zwró7

nającymi praktyki totalitarne. Ideologia ta jest
sprzeczna z nauką, bo każdy człowiek rodzi się
wyposażony w geny żeńskie lub męskie. Genderowcy odrzucają te bezsprzeczne fakty naukowe.
Ludzie, którzy są tak niegodziwi - są niebezpieczni.
Konieczne jest zdecydowane przeciwstawienie się tej wyjątkowo absurdalnej ateistycznej
ideologii. Ks. dr hab. Dariusz Oko, teolog i filozof, adiunkt na Uniwersytecie Papieskim Jana
Pawła II w Krakowie, na spotkaniach w wielu
miejscach w Polsce (w Centrum Edukacyjnym
Jana Pawła II w Gliwicach był w maju br.) przestrzegał, że nie wolno tego zjawiska lekceważyć,
gdyż to, że coś jest nonsensowne, a nawet
zbrodnicze, nie musi stanowić przeszkody
w tym, żeby stało się potężne. Przykładem tego
jest narodowy socjalizm i komunizm – absurdalne i zbrodnicze ideologie, a jednak pewne grupy
za pomocą tych narzędzi zdobyły panowanie
w wielu państwach świata. Mniejszości, które
przechwyciły ośrodki władzy i media, miały
w całkowitym panowaniu całe narody.
Programy szkolne tworzone przez ideologów
gender są absolutnie sprzeczne z chrześcijaństwem - wskazuje ks. Dariusz Oko. Co jest praktycznym przejawem tej ideologii? Otóż przede
wszystkim przywiązywanie nadmiernej wagi do
sfery seksualnej. W tej dziedzinie na wszystko
sobie można pozwolić. Odrzuca się sferę duchową w człowieku, redukuje się osobę do ciała
(w tej ideologii ateistycznej człowiek to tylko
bardziej inteligentne zwierzę), zachęca do rozwiązłości. Genderowcy podchodzą do życia często jak maniacy seksualni. I to usiłują narzucić
innym. Drugim filarem wynikającym z wcześniej wymienionego sposobu podejścia do
płciowości jest homoideologia - propagowanie
homoseksualizmu. W tej propagandzie ideolodzy
gender popadają w kolejną wewnętrzną sprzeczność. Choć przyjmują tezę, że płeć jest czymś
umownym, co możemy dowolnie zmieniać, to
jednak z uporem zaprzeczają, że homoseksualista może się stać heteroseksualistą. Wręcz zabrania się leczenia homoseksualizmu, a osoby,
u których terapia dała pozytywny efekt, są dla
nich szczególnym obiektem nienawiści.
Jednocześnie skrzętnie skrywane są przed społeczeństwem dane medyczne, z których wynika,
że około 60 proc. wszystkich chorych na AIDS
w takich krajach jak np. Stany Zjednoczone, Kanada, Indie, Wielka Brytania czy Niemcy to ho-

Piotr Urbanowicz,
Urszula Urbanowicz,
Irena Waluś,
Stanisław Waluś,
Włodzimierz Wawszczak,
Felicja Werbowska,
Teodor Werbowski,
Stefan Wieczorek,
o. Robert Więcek SJ,
Antoni Winiarski,
Witold Zajączkowski,
Jolanta Zalewska,
Kazimiera Ziętek,
Janusz Żelezik.
List pobrałem 25 X 2013 i można go podpisać na
stronie:
http://przemyska.pl/duszp/start.php?go=poparcie
Stanisław Waluś
In vitro
Pierwszym twierdzeniem, które
należy uzasadnić brzmi następująco: „embrion ludzki jest organizmem gatunku ludzkiego
i […] status ten uzyskuje on
w momencie zapłodnienia”. Aby
można było mówić o samodzielnym organizmie, muszą
być spełnione następujące warunki: a) wszystkie
etapy rozwoju mają miejsce wewnątrz pewnego
ogrodzenia, czyli wewnętrznej przestrzeni oddzielonej od środowiska przez wyraźnie zdefiniowaną fizyczną granicę […]; b) każdy organizm realizuje „przypisany mu”, ściśle zdeterminowany szlak rozwojowy, co oznacza, że w każdym punkcie życia jego stan może być przewidziany z pewną dokładnością, przy założeniu, że
znamy gatunek, do którego dany organizm należy. Mając do czynienia z ludzkimi gametami,
wiadomo, że powstanie z nich człowiek, a nie inne zwierzę – i to jest fakt biologiczny.
Artur J. Katolo: Contra In Vitro, Instytut Globalizacji,
www.globalizacja.org Warszawa 2010, str. 86-87
Brońmy się przed ideologią gender!
Czym jest gender? Ta pseudonaukowa teoria
głosi, że nie rodzimy się mężczyzną albo kobietą,
ale że jesteśmy do takich ról społecznych wychowani. Zależy to od umowy społecznej albo od
naszej fantazji. Dziś te destrukcyjne poglądy są
narzucane społeczeństwom przez międzynarodowe organizacje odgórnymi decyzjami przypomi8

moseksualiści. Podobnie jest też w przypadku pedofilii. Istnieją badania wskazujące na wyraźną
nadreprezentację osób homoseksualnych wśród
pedofilów. Jeżeli na jeden procent populacji
(osoby homoseksualne) przypada 60 proc. chorych na AIDS i do 40 proc. dopuszczających się
pedofilii, to właściwie powinniśmy tu kończyć
wszelką dyskusję - podkreśla ks. Dariusz Oko. –
Ta grupa wymaga pomocy, terapii, a nie propagowania (dane są w statystykach GUS).
Seksualizacja dzieci i młodzieży jest z punktu
widzenia chrześcijańskiego, ale też zwykłego rozumu, zbrodnią, która ma być wykonywana w całym majestacie prawa pod sankcjami karnymi.
Jest to gwałt na duszach i sumieniach młodych
ludzi. Jeśli zainfekuje się człowieka pornografią
to jego wyobraźnia będzie zatruta. Ludzie opętani
seksem nie są zdolni do wierności. Traktują drugą
osobę jak rzecz do użycia dla chwilowych zmysłowych doznań. Człowiek uzależniony od seksu
nie będzie w stanie utworzyć szczęśliwej rodziny
opartej na ofiarnej miłości. Robota arcyszatańska.
To już się dzieje w wielu krajach Zachodu. Gender jest dziś głównym narzędziem intelektualnym
wrogów chrześcijaństwa. Stoją za nimi siły ateistyczne, lewackie.
Każde zwycięstwo zła, każdy absurd ideologii,
z perspektywy Bożej - a my ją musimy mieć - jest
zawsze lokalny i tymczasowy - wskazuje ks. Daariusz Oko. Zwycięstwo zła jest absurdem, który
pożera sam siebie.
Tymczasem znajdujemy się w stanie wojny
cywilizacyjnej. To, co ideologom gender udało
się już wprowadzić w innych krajach Zachodu,
usiłuje się od pewnego czasu na siłę przenieść do
Polski. Napotykają tu jednak szczególny opór
związany z religijnością Polaków.
Zdaniem ks. Dariusza Oko, zaletą i chwałą
Polski jest to, że u nas ani narodowy socjalizm,
ani socjalizm komunistyczny nie wygrał o własnych siłach. Te zbrodnicze ideologie musiały
być do nas przywiezione na czołgach i Polacy byli ich ,,uczeni” w katowniach gestapo i UB. Dlatego mamy szczególne szanse na zwycięstwo nad
ideologią gender i to jest to, co możemy dać narodom Europy i świata. Z zaufaniem do Pana Boga służmy prawdzie, brońmy nasze dzieci i młodzież. Ta absurdalna, zbrodnicza ideologia kiedyś
się rozsypie, tylko chodzi o to, żeby było jak
najmniej ofiar.
Teresa Plewa
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Na podstawie:

artykuł Adama Kruczka: Gender gorsze od
totalitaryzmu.
„Nasz Dziennik” 31.07.2013.
http://www.youtube.com/watch?v=fny8vCzIWF
Y wykład ks. Dariusz Oko Brońmy się przed
ideologią gender.
Nie pozwólmy, by Matka i ojciec stali się
„Rodzicem A” i „Rodzicem B”!
Metropolita wrocławski abp
Józef Kupny w czasie uroczystości w podwrocławskiej Oleśnicy wygłosił homilię, w której m.in. odwoływał się do roli
rodziny w współczesnym
świecie. Hierarcha zwrócił
szczególną uwagę na takie niepokojące zjawiska,
jak niż demograficzny i różnego rodzaju próby
manipulowania życiem.
Odpowiedzią na kryzys rodziny i społeczeństwa, zdaniem duchownego jest budowanie właściwych relacji rodzinnych. – To jest proces, który trwa, ale pamiętajmy, że to samo nie przeminie. Potrzeba wysiłku, trudu, leczenia, by powrócić do normalności, a nie ma lepszego leczenia,
jak to, które przebiega w zdrowym środowisku
rodziny – mówił hierarcha.
– Tutaj, w tym miejscu, jest czas na to, by
przyrzec następnym pokoleniom, że będą miały
prawo do zwyczajnej matki, zwyczajnego ojca,
którzy troszczą się o należyte wychowanie swojego dziecka. Zróbmy wszystko, aby dzieci nie
musiały nazywać swojej mamy i swego ojca:
„Rodzicem A” lub „Rodzicem B”, żeby podręczniki szkolne były wolne od tej ideologii –
przestrzegał.
http://www.fronda.pl/a/nie-pozwolmy-by-matkai-ojciec-stali-sie-rodzicem-a-i-rodzicemb,31123.html
pobrane 8 X 2013, Stanisław Waluś
Więcej o ideologii gender na stronie:
http://fronda.gliwice.pl/content.php5?id=11
Multipleks nadal bez Ewangelii
W tej sprawie nie chodzi tylko o pieniądze,
choć oczywiście sytuacja, w której państwo każe
komuś płacić miliony za coś, czego mu nie dało,
jest skrajnie nieuczciwa i bulwersująca. Traktowanie Telewizji Trwam przez polskie władze
pokazuje jednak, że żyjemy w kraju, w którym
wolność słowa staje się fikcją. (…)
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Już w październiku Fundacja Lux Veritatis,
właściciel TV Trwam, była zobowiązana zapłacić
aż 1,3 mln zł za korzystanie z koncesji, z której
przecież… nie może korzystać. Jej miejsce na
multipleksie zajmuje bowiem nadal TVP, która
powinna je już dawno opuścić. (…)
Jest to stacja, która z należytą powagą głosi
Ewangelię, która skrupulatnie relacjonuje to, co
dzieje się w Watykanie i czym zajmuje się papież
i która dokładnie informuje o tym, czym żyje polski Kościół i prezentuje jego punkt widzenia. Widać lepiej, żeby Polacy tego nie znali. Telewizja
ma największy wpływ na miliony odbiorców,
a tylko w tej katolickiej telewizji tak wiele miejsca poświęca się polskiej oświacie, służbie zdrowia, polskiej gospodarce i polityce, traktowanej
nie jako rozrywkowe zestawienie kłócących się
polityków, ale solidne przedstawienie faktów
i ich interpretowanie. Przykładem może być też
zwalczanie ideologii gender, popieranie tradycyjnego modelu rodziny, obrona księży przed atakami mediów i instytucji laickich, słowem
wszystko, czym dziś zajmuje się władza, a co nie
jest zgodne z nauczaniem Kościoła. I jeszcze jeden ważny argument – w TV Trwam, tak jak
w Radiu Maryja, sporo miejsca poświęca się wyjaśnianiu przyczyn katastrofy smoleńskiej. Rzeczowo i odważnie. Systematycznie, od 10 kwietnia 2010 r. Widać są to tematy, których decyzją
rządzących społeczeństwo ma nie znać i którymi
nie powinno się w ogóle zajmować. Pytanie, czy
na pewno się na to zgodzi. Tymczasem marsze
w obronie TV Trwam będą odbywać się nadal.
Jolanta Hajdasz, Przewodnik Katolicki,
nr 44, 3 XI 2013, str. 14-15

w Lublinie – między innymi abp Stanisław Budzik, Krzysztof Cugowski, Daniel Jeleniewski
czy Krzysztof Żuk. Każdy z nich odczytał wybrany przez siebie fragment epopei narodowej.
Następnie mikrofon przejęła młodzież, przysłuchująca się recytacji „Pana Tadeusza”.
W ten sposób rozpoczęła się akcja pod hasłem
„Kwadrans z polską literaturą klasyczną”, która
potrwa przez cały miesiąc, do 12 listopada br.
(…)
Natomiast na str. 33 jest krótki reportaż:
W obronie Mickiewicza
Pod pomnikiem wieszcza na Krakowskim
Przedmieściu w Warszawie, Towarzystwo Patriotyczne Jana Pietrzaka zorganizowało 17 października „Wiec w obronie poezji”. Był to protest przeciwko decyzji minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas o usunięciu z lektur
szkolnych „Pana Tadeusza”. – Brońmy Polskę
przed barbarzyńcami – nawoływał Jan Pietrzak.
W wiecu, podczas którego czytano fragmenty
narodowej epopei, wzięli udział m.in. historyk
prof. Andrzej Nowak i aktor Jerzy Zelnik.
W „Przewodniku Katolickim” nr 43 z 27 X
2013 r. na str. 10 napisano: „Wśród protestujących znaleźli się m.in. Jarosław M. Rymkiewicz,
Wojciech Wencel, Leszek Długosz, Krzysztof
Koehler, Marcin Wolski, Halina Łabonarska, Jerzy Zelnik, Halina Rowicka, Maciej Rayzacher
i Jan Pietrzak. W apelu Towarzystwa Patriotycznego napisano: „Usuniecie ze szkolnych lektur
Pana Tadeusza to coś gorszego niż głupota czy
niechlujstwo ministerstwa. To niszczenie polskiej wspólnoty, uderzenie w same jej podstawy.
To kolejny, tym razem milowy krok w przekształcaniu żyjącego tu dumnego narodu w rezerwuar taniej siły roboczej i rynek zbytu dla obcych potęg”.”
W „Warszawskiej Gazecie” nr 43 (332) z 2531 X 2013, na str. 23 jest obszerna relacja z wiecu pt. „Poeci murem za Mickiewiczem” i podano, że całość wiecu rejestrowała Niezależna TV,
a w wiecu uczestniczyło 300-400 osób.
Niżej prezentuję stanowisko KZ NSZZ Solidarność UJ.
Kraków, 29. 10. 2013
Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
Szanowna Pani Minister,
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu Jagiellońskiego stanowczo protestuje przeciw zmianom dokonywanym w ostatnich latach w kanonie lektur szkolnych. Podzie-

Moim zdaniem to jest skandal
- „Pan Tadeusz” von z gimnazjum
Nie wiem, jakimi słowami wyrazić ocenę postępowania Minister Edukacji Narodowej, pani
Krystyny Szumilas w sprawie edukacji dzieci naszego narodu. Minister to znaczy służący. Usuwając „Pana Tadeusza” z kanonu lektur w gimnazjum nie służy ani edukacji dzieci, ani narodowi
polskiemu. Więc czemu, albo komu służy?
W Tygodniku Solidarność nr 43 (1303) z 25 X
2013 r. na str. 44 można przeczytać:
„Pan Tadeusz” na ulicach Lublina
W niecodzienny sposób lubelska „Solidarność”
uczciła 240. rocznicę powstania Komisji Edukacji
Narodowej. Przed lubelskim Ratuszem, na specjalnie przygotowanym krześle, zasiedli znani
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lamy stanowisko w tej sprawie Krajowej Sekcji
Nauki NSZZ „Solidarność”. Cytujemy:
„Znikają z wykazu lektur pozycje autorów kojarzących się z postawami patriotycznymi
i współtworzących kulturowy rdzeń polskiej
wspólnoty narodowej. Z programu gimnazjalnego
wyrugowano w ostatnich latach dzieła Stefana
Żeromskiego, wiersze wojenne Krzysztofa Kamila Baczyńskiego a nawet Pana Tadeusza Adama
Mickiewicza. Pojawiły się natomiast lektury, które przynależą do tego, co dawniej określano mianem literatury pensjonarskiej. Z drugiej strony
w programie liceum pojawiają się autorzy hermetyczni, trudni do zrozumieniu bez znajomości
kontekstu społecznego i kulturowego przedwojnia - Bruno Schulz i Witold Gombrowicz. Nie
odbieramy wielkości Gombrowiczowi – ale czy
Ferdydurke będzie zrozumiała dla uczniów nie
znających Trylogii i Krzyżaków?"
Podzielamy pogląd KSN NSZZ „Solidarność”,
że „Zadaniem polskiej szkoły jest wykształcenie
obywateli związanych poczuciem wspólnoty narodowej, świadomych polskiej tradycji i polskiej
kultury.”
Wzywamy Ministerstwo Edukacji Narodowej
do takiej rewizji programów nauczania języka
polskiego, gimnazjalnych i licealnych, która spełni społeczne oczekiwania.
Przewodniczący Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu Jagiellońskiego
http://wpolityce.pl/artykuly/66129-komisjazakladowa-nszz-solidarnosc-uniwersytetujagiellonskiego-stanowczo-protestuje-przeciwzmianom-dokonywanym-w-ostatnich-latach-wkanonie-lektur-szkolnych
Tu przypomina mi się prośba, jaką do mnie
skierowano podczas kursu teologii ekumenicznej
w Szwajcarii (byłem jedynym Polakiem) – abym
przedstawił piękno polskiego języka recytując jakiś wiersz. Przypomniała mi się Inwokacja „Litwo, Ojczyzno moja!” i proszący był bardzo zadowolony z mojej recytacji.
Stanisław Waluś

NASZE ROCZNICE
225 lat temu (24 grudnia 1798 r.) w Zaosiu koło
Nowogródka urodził się Adam Mickiewicz.
100 lat temu (18 grudnia 1913 r.) w USA,
w Oldforge w Pensylwanii urodził się Antoni
Adamiuk, biskup pomocniczy diecezji opolskiej.
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”
nadał mu tytuł Honorowego członka NSZZ „Solidarność”.
95 lat temu (27 grudnia 1918 r.) w Poznaniu wybuchło powstanie przeciw Niemcom, którzy mimo przegranej wojny w dalszym ciągu okupowali polskie ziemie zagarnięte w czasie rozbiorów.
90 lat temu (26 grudnia 1923 r.) w Krakowie
zmarł Włodzimierz Przerwa-Tetmajer, wybitny
malarz.
70 lat temu (1 grudnia 1943 r.) w Krakowie,
w ramach likwidowania polskich pamiątek, niemiecki okupant zniszczył znajdującą się na placu
Matejki tablicę ku czci Stanisława Wyspiańskiego.
70 lat temu (31 grudnia 1943 r.) nastąpiło utworzenie przez komunistów Krajowej Rady Narodowej.
65 lat temu (15-21 grudnia 1948 r.) utworzenie
PZPR.
65 lat temu (26 grudnia 1948 r.) komunistyczne
władze na Węgrzech uwięziły kard. Józefa
Mindszentiego oraz kilku biskupów. W więzieniu byli poddawani poniżającym torturom.
50 lat temu (20 grudnia 1963 r.) zmarł Gustaw
Morcinek, powieściopisarz, autor książek o życiu śląskich górników.
wybrała Barbara Kwaśnik
Rok 2013
Rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego
Księża w Powstaniu

(fragment)
Więcej duchownych wspierało powstańców
różnymi działaniami niż uczestniczyło w strukturach organizacji powstańczej: podczas powstania
brali czynny udział w manifestacjach narodowych nie tylko w swoich kościołach, pozwalali
na manifestacyjne pogrzeby powstańców, urządzali patriotyczne procesje. Ogłaszali modlitwy
w intencji powstańców, udzielali im błogosławieństwa. Odprawiali nabożeństwa żałobne za
powstańców. Starali się podtrzymać na duchu
powstańców., zachęcali do wytrwania w walkach, wzmacniali i pobudzali miłość do ojczyzny
i pamięci o niej. Pełnili rolę agitatorów powstań-

Przywrócenie polskiej szkole we Lwowie
imienia Św. Marii Magdaleny
31 X 2013 r. we Lwowie miała miejsce uroczystość przywrócenia polskiej szkole po 65 latach imienia Św. Marii Magdaleny.
Opis uroczystości i zdjęcia:
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/mag.html
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czych. Przechowywali i ogłaszali wiernym zarządzenia, dekrety Rządu Narodowego, władz powstańczych.
Ks. Dominik Zamiatała,
Tygodnik Solidarność, nr 4 (1265),
25 I 2013 r., str. 22-24

Jedną z charakterystycznych cech jego pasterskiego posługiwania była szczególna troska o młodzież. (…)
Oto jeden z tekstów, który pochodzi z „Upominku dla harcerzy” opublikowanego w 1927 r.:
„Ze stęchłej miast atmosfery wybiegasz do przyrody, w urocze polskie zakątki, aby pięknem ojczystych krajobrazów swą duszę karmić i uszlachetniać. Harcuj dalej, harcerzu Polski, po barwnych
ścieżkach, ozłoconych polskim słońcem. A wśród
tych harców gwarnych i wesołych niech Ci uświęconą wiarę twego serca każdy kociołek przypomina i każdy krzyż przydrożny i każdy cmentarz cichy. Bądź rycerzem ojców wiary, mężnym sercem,
czysty duszą, a w czyny wspaniały. Czuwaj nad
Polską, nad jej duszą, nad jej ołtarzami”. ….
ks. Jarosław Wąsowicz SDB
Gazeta Polska Codziennie, nr 250 (649,)
26-27 X 2013, str. 13
Stanisław Waluś

Rok 2013 Rokiem Kardynała Augusta Hlonda
Ryszka Czesław: Prymas ze
Śląska. Sługa Boży Kardynał
August Hlond (1881-1948),
Księgarnia św. Jacka,
Katowice 2013
Wielki Prymas ze Śląska
Fragmenty
Faktycznie, na konsystorzu papieskim 20
czerwca 1926 r. ogłoszona została jego nominacja
na arcybiskupa Poznania i Gniezna, a zarazem
Prymasa Polski. 24 czerwca tegoż roku papieska
bulla dopełniła formalności. Na Śląsku jego nominację przyjęto z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony uznano ją za wyróżnienie nie tylko dla
biskupa Hlonda, ale dla wszystkich Ślązaków.
Z drugiej strony zapanował smutek, który dobrze
wyraził w słowach pożegnania 5 października
1926 r. ksiądz prałat Jan Kapica. Mówił: „Przyszedłeś jako biskup od Boga. (…) Witaliśmy
pierwszego Biskupa Śląskiego, witaliśmy pierwszego Biskupa rodaka (…). I zaczęło się życie
wspólne i zaczęła się wspólna praca (…) – praca
z ludem – dla ludu – dla Ojczyzny, dla Kościoła,
dla Boga – i Bóg tej pracy pobłogosławił. Powstała bowiem w krótkim czasie organizacja
i administracja nowej diecezji, obudziło się życie
diecezjalne (…). Rany, które nam wojna zadała,
zaczęły się goić. Do serc naszych wrócił pokój,
do dusz zaufanie i wiara w przyszłość. Byłeś nam
bowiem nie tylko Arcypasterzem, stałeś się jak
św. Paweł wszystkim dla wszystkich – (…) bez
różnicy stanu, bez różnicy języka (…). Panowała
między biskupem i diecezjanami, którzy byli dobrej woli, jak najzupełniejsza harmonia”.
(str. 105)

„Z Głębi Serca”
Pismo parafii Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej
treść
Parafialna pielgrzymka na Jasną
Górę
Już po misjach
Procesja różańcowa przeszła przez
miasto
Świadek Boga, objawiającego się
w najuboższym (o św. Marcinie)
A może by coś zmienić? (… modlitwa osobista,
sakramenty, a może jakieś rekolekcje, może
udział w jakiejś grupie modlitewnej, może więcej czasu spędzonego z rodziną …)
Patriotyzm
Jaka jest moja wiara, czyli w co wierzę
Kącik Małego Parafianina (Słynne relikwie!, rebus nawiązujący do Łk 15,11-32)
www.serce.katolik.bielsko.pl
Stanisław Waluś
Przegląd prasy
Trudno napisać dobry przegląd prasy – szczególnie w sytuacji, gdy jest ograniczone miejsce.
Czasami wystarczy tylko przypomnienie tytułu,
a czytelnicy „Dlatego” znajdą czasopismo u znajomych, czy w bibliotece. Jak wynika z ankiety
przeprowadzonej na Walnym Zebraniu KIK
w Katowicach w 2006 i 2012 r. członkowie zebrania czytają regularnie Gościa Niedzielnego,

Felieton kibica
Kard. August Hlond a sport
W ubiegłym tygodniu minęła 65. rocznica śmierci kard. Augusta Hlonda, prymasa Polski. Był postacią niezwykle zasłużoną dla naszej ojczyzny.
(…)
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więc ktoś może powiedzieć, że Gościa Niedzielnego nie trzeba cytować. Nasz biuletyn dociera
do wiernych w całej Polsce – więc moim zdaniem
warto, aby czytelnicy wiedzieli co jest w jednym
z wartościowych tygodników katolickich. Np.
Przewodnik Katolicki czytają regularnie 2, a sporadycznie 3 osoby spośród 30 ankietowanych
w 2012 r. członków KIK w Katowicach (Gość
Niedzielny odpowiednio 24 i 4, Niedzielę 5 i 5) –
wobec tego uważam, że warto więcej przytaczać
z Przewodnika Katolickiego, który jest mniej czytany. Przegląd ten obejmuje tylko przełom października i listopada 2013 r. Osoby zainteresowane szerszym przeglądem mogą go otrzymać pisząc na adres s.walus@data.pl. Stanisław Waluś

lostronną politykę prorodzinną, maksymalnie
wspierają kilkumilionową rzeszę Węgrów poza
granicami kraju. Uchwalona pod rządami Fideszu nowa konstytucja węgierska jest najbardziej
patriotyczną i chrześcijańską konstytucją w całej
Europie.
Jerzy Robert Nowak
Niedziela, nr 43/2013, 27 X 2013, str. 36-37
Polityka także dla Katolika
O. Dariusz Kowalczyk SJ w tygodniku
„Idziemy”: Refleksja na temat wiary w Boga
zawsze ma jakieś odniesienie – o ile nie jest nikomu niepotrzebna abstrakcją – do konkretnego
życia jednostek i społeczeństw, w tym do polityki, czyli stanowienia prawa i praktycznego rządzenia. Katolik, który twierdzi, że go polityka
zupełnie nie interesuje i że nie należy mieszać
wiary z wyborami politycznymi, ryzykuje, iż
stanie się przedmiotem manipulacji i nieświadomie będzie popierał to, co w gruncie rzeczy
stoi w zasadniczej opozycji do jego przekonań.
Warszawska Gazeta, nr 45 (334), 8-14 listopada 2013, str. 12

Węgry pokazują drogę
W październiku mija kolejna rocznica powstania węgierskiego (23 października - 10 listopada
1956 r.), największego zrywu wolnościowego
przeciwko supremacji Sowietów w Europie Środkowo-Wschodniej. Powstanie to miało w swych
początkach bardzo silny związek ze sprawami
polskimi. Rozpoczęło się od manifestacji solidarności z Polską, w której doszło do radykalnych
zmian politycznych na VIII Plenum KC PZPR
i wyboru więzionego przedtem Władysława Gomułki na pierwszego sekretarza KC PZPR. Dla
Węgrów, narodu szczególnie mocno ciemiężonego w dobie stalinizmu, stało się to ogromnym
impulsem do powstańczego zrywu. 300 tys. Madziarów wyszło na ulice Budapesztu, podążając
pod pomnik gen. Józefa Bema, polskiego generała i węgierskiego bohatera narodowego, skandując: „Lengyelország utat mutat, kövessük a lengyel utat!” (Polska pokazuje drogę, idźmy za Polakami!).
Dziś to węgierskie hasło powstańcze należałoby parafrazować, mówiąc: „Węgry pokazują drogę, idźmy za Węgrami!”. Węgry pod rządami
Viktora Orbána stały się bowiem wspaniałym
wzorem obrony narodowej suwerenności i narodowych interesów, konsekwentnej manifestacji
gorącego patriotyzmu i dumy narodowej, nieustępowania naciskom wielkich państw z UE.
Opodatkowały koncerny i banki zagraniczne, zagraniczne supermarkety, zakazały budowy nowych supermarketów o powierzchni większej niż
300 m2, zapowiedziały: „ani metr ziemi węgierskiej w obce ręce!”. Równocześnie zaś niezwykle
stanowczo bronią interesów węgierskich przedsiębiorców, rolników i kupiectwa, prowadzą wie-

Ks. prof. Dariusz Oko: Wierzę, że Kościół
przetrwa ten atak
Z ks. prof. Dariuszem Oko, teologiem i filozofem, wykładowcą Uniwersytetu Papieskiego w
Krakowie, rozmawia ks. Ryszard Halwa SAC
(…) A jak Ksiądz Profesor skomentuje ostatnie
ataki na Kościół? Czy przypadkiem nie chodzi tu
o zamkniecie ust kapłanom, by nie protestowali
przeciwko zboczeniom?
Oczywiście. Największą przeszkodą dla ofensywy gender jest Kościół, szczególnie w Polsce,
który jest tak zasłużony w walce z komunizmem.
Aby można było przeprowadzić rewolucję gender, odgórnie, poprzez media oraz prawo, chce
się zniszczyć Kościół. (…)
Moja Rodzina, nr XI 2013, str. 8-9
Patriotyzm to wierność korzeniom
Patriotyzm to cnota moralna miłości do Ojczyzny, jej dziedzictwa kulturowego i ładu moralno-społecznego, uformowanego przez normy
cywilizacji i religii, połączona z gotowością do
ponoszenia dla niej wszelkich ofiar. Kiedyś patriotyzm nierozerwalnie łączył się z oddaniem
życia za Ojczyznę w czasie wojen. Dzisiaj, dzięki Bogu, nie mamy w Europie konfliktów zbrojnych. Cnota patriotyzmu nadal jest jednak bardzo ważna. Uczył nas jej bł. Jan Paweł II. (…)
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Ks. Krzysztof Michalczak, Przewodnik Katolicki,
nr 45, 10 XI 2013, str. 3

Pielgrzymki w 2014 roku
KANONIZACJA
JANA PAWŁA II i JANA XXIII
Propozycje: Biuro Pielgrzymkowe AVE,
Katowice ul. Gawronów 20,
http://www.ave.turystyka.pl/

STOP dyktaturze mniejszości
Trwa kampania, która ma powstrzymać wprowadzenie przez Sejm projektu nowelizacji tzw.
ustawy równościowej zapewniającej uprzywilejowana pozycję środowiskom homoseksualnym,
pod pretekstem walki z dyskryminacją, kosztem
normalnych rodzin, opartych na małżeństwie
miedzy kobietą i mężczyzną. (…) Dlatego zachęcam do składania podpisów pod protestem, zamieszczonym na www.stopdyktaturze.pl. Powinien go podpisać każdy, kto chce żyć w wolnej
Polsce – przekonuje rzecznik prasowa centrum
Wspierania Inicjatyw dla Życia i rodziny.
Małgorzata Szewczyk, Przewodnik Katolicki, nr
45, 10 XI 2013, str. 32-33

Pielgrzymki organizowane przez Antoniego
Winiarskiego
W przypadku pielgrzymek organizowanych
przy pomocy Biura Podróży (np. AVE
z Katowic) uczestników pielgrzymki obowiązują
zasady wynikające z umowy zawartej pomiędzy
Klubem Inteligencji Katolickiej w Katowicach
a Biurem Podróży.
W pozostałych przypadkach, przy rezygnacji
z uczestnictwa
w
pielgrzymce,
osoby
rezygnujące powinny zgłosić inną osobę
zamienną, gdy nie ma podmiany z listy
rezerwowej. W innym przypadku, będą
odliczane poniesione już koszty.
13-27 lipca 2014. Pielgrzymka do Ekwadoru
i Archipelag Galapagos z krótką wizytą
w Kolumbii.
Pilot: dr Antoni Winiarski
Kapelan: Ks. prof. dr hab. Józef Kozyra
Organizacja: AVE Touroperator, ul. Gawronów
23, 40-527 Katowice,
Planowana trasa
13 lipca o godz. 22 zbiórka w Katowicach.
Quinche (2619 m n.p.m., Sanktuarium Maryjne)
- Otovalo (2500 m n.p.m., indiański targ) Cotocachi (rzemiosło w skórze) - Laguna
Cuicocha (3246 m n.p.m., jezioro w kraterze
wulkanu) - Gruta de La Paz (2468 m n.p.m.,
Sanktuarium Matki Bożej Pokoju - grota,
z której wypływa podziemna rzeka) - Tulkan
(2980
m
n.p.m.,
katedra,
cmentarz,
franciszkanie).
Przejazd do Kolumbii do Las Lajas (2616 m
n.p.m., sanktuarium w kanionie, gdzie na ścianie
kanionu ukazał się wizerunek Matki Bożej).
Powrót do stolicy Ekwadoru Quito.
Park
Narodowy
Cotopaxi
(Jezioro
Limpiopungo, 3800 m. n.p.m., widok na wulkan
Cotopaxi) - wioska indiańska - Banos de Agua
Santa (1820 m n.p.m. - miejsce objawień Maryi,
obrazy przedstawiające cuda za przyczyną Matki
Bożej od Świętej Wody) - Pailón del Diablo
(wodospad Diabelska Patelnia) - Biblian
(sanktuarium maryjne de la Virgen de Roccio) -

Posłowie mają dzieci w PO-ważaniu
Sejm odrzucił wniosek o referendum edukacyjne, pomimo, że pod inicjatywą Karoliny i Tomasza Elbanowskich podpisało się blisko milion
Polaków! Za przyjęciem wniosku o przeprowadzenie referendum głosowało 222 posłów, przeciwnego zdania było 232. Nikt się nie wstrzymał.
Presji rządowej i klubowej nie ulegli posłowie
PSL Eugeniusz Kłopotek i Andrzej Dąbrowski,
którzy zagłosowali za referendum. (…)
Nasza Polska, nr 46 (941), 12 XI 2013, str. 2
Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy
przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 2013
Listopad: Ogólna: Aby kapłani przeżywający
trudności, doznali pociechy w cierpieniach,
wsparcia w wątpliwościach i utwierdzenia
w wierności. Misyjna: Aby kościoły w Ameryce
Łacińskiej słały misjonarzy do innych Kościołów
jako owoc misji kontynentalnej.
Grudzień: Ogólna: Aby dzieci, które zostały porzucone lub padły ofiarą przemocy, znalazły potrzebną miłość. Misyjna: Aby chrześcijanie,
oświeceni światłem wcielonego Słowa, przygotowali ludzkość na przyjście Zbawiciela.
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
Codziennie przynajmniej jedna dziesiątka różańca, więcej informacji na
stronie:
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl
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Cuenca (zabytkowe miasto na liście światowego
dziedzictwa UNESCO, ruiny przedkolumbijskie)
- San Jacinto de Yaguachi (katedra św. Jacka) Guayaquil.
Przelot samolotem na wyspę Baltra (1170 km,
Archipelag Galapagos na Oceanie Spokojnym
/UNESCO/). 3 noce na Galapagos - zwiedzanie
archipelagu - żółwie słoniowe, legwany, gekony,
lwy morskie, pingwiny równikowe, ptaki.
Noclegi w Puerto Ayora na wyspie Santa Cruz.
Zwiedzanie wyspy, plaża, hodowla olbrzymich
żółwi i innych zwierząt w Stacji Biologicznej
Charles Darwin. Wycieczki na dwie inne wyspy
(np. Seymour Norte i Plazas).
Przelot do Quito (2700-2850 m n.p.m. zwiedzanie starej części /UNESCO/) - Mitad del
Mundo (pomnik na równiku!) i dalej do Polski.
Powrót do Katowic 27 lipca przed północą.
Zapisy: Antoni Winiarski, e-mail:
awini55@yahoo.com, tel. 508 290199.
Aktualne informacje

Oliwna
miejsce
próby,
wierności,
Wniebowstąpienia i ma być powrotu wg.
Proroka Zachariasza. Dominus Flevit - "Pan
Zapłakał" zapowiadając zburzenie Jerozolimy,
bo miasto nie rozpoznało czasu nawiedzenia.
Groby proroków, Kościół Narodów przy
ogrodzie Getsemani. Brama Heroda, Brama
Lwów, Kościół św. Anny na miejscu domu
Joachima i Anny rodziców Maryi. Cezarea
Nadmorska
ośrodek
starożytnego
chrześcijaństwa. Hajfa - klasztor Karmelitów miejsce pobytu proroka Eljasza. Kana Galilejska
- miejsce pierwszego cudu, odnowienie przysięgi
małżeńskiej. Nazaret - Bazylika z Grotą
Zwiastowania, Kościół św. Józefa, źródło Maryi.
Plac Świątynny - Mur Płaczu, Złota Brama.
Syjon Chrześcijański, Wieczernik, Kościół
Zaśnięcia NMP. Kościół w miejscu zaparcia
Piotra. Dolina Cedronu, Brama Gnojna, Miasto
Dawidowe. Betlejem - Bazylika, Grota
Narodzenia P. Jezusa, Pole pasterzy. Yad
Vashem - Instytut Pamięci Męczenników
i Bohaterów Holokaustu. Ain Karem - miejsce
Nawiedzenia św. Elżbiety i narodzenia Jana
Chrzciciela. Rzeka Jordan, Jezioro Galilejskie.
Góra Tabor - Bazylika Przemienienia Pańskiego.
Dolina Jordanu - odnowienie chrztu. Tabgha Kazania na Górze, rozmnożenie chleba i ryb
i ukazanie się Jezusa po zmartwychwstaniu.
Kafarnaum - Dom Piotra. Góra Błogosławieństw
- Kościół. Pustynia Judzka - spacer, Morze
Martwe - kąpiel. Wadi Kelt - klasztor - miejsce
zwiastowania Joachimowi narodziny NM Panny.
Jerycho - najstarsze miasto świata. Qumran
zwoje pism Starego Testamentu sprzed
Narodzenia Jezusa. Szczegółowy program:

http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/pieekw.html

Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa
Program Pielgrzymek Klubu Inteligencji
Katolickiej przy parafii na Tysiąclecie Dolne
Kontakt telefoniczny; Jan Mikos, 697 684666,
e-mail - mikosjan@gmail.com. Tel. domowy
32/2544060. Dyżur: wtorki w salce nr 2 przy
parafii na Tysiącleciu Dolnym w godz. 17-18
i w każdy ostatni piątek miesiąca w siedzibie KIK
w Katowicach przy kościele Mariackim.
Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania.
Zgłoszenia na dostarczonej karcie. Można
telefonicznie. Zgłoszenia przy braku wpłat
traktowane będą jako rezerwowe. Kolejność
siedzeń w autokarze wg zapisów i dokonanych
wpłat zaliczek lub całości.
25.01. do 1.02.2014. ZIEMIA ŚWIĘTA. Wylot
Katowice. Cena: 1420 zł. (płatne do 31 sierpnia
2013 roku; koszt przelotu, ubezpieczenia, opieki
pilota) + 480 dolarów (płatne w dniu wyjazdu:
pokrycie kosztów noclegów ze śniadaniami
i obiadokolacjami,
przewodnika-biblisty,
napiwków, transportu po Ziemi Świętej; płatne
bezpośrednio stronie Izraelskiej). Możliwość
noclegu w pokoju jednoosobowym (dodatkowy
koszt 500 zł.). Brama Jafska, Bazylika Grobu
Bożego, Kalwaria. Betfage - miejsce gdzie P.
Jezus
wsiadł
na
osiołka.
Miejsce
Wniebowstąpienia. Kościół Pater Noster miejsce nauczenia modlitwy "Ojcze Nasz". Góra

http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/piezswjm.doc

26.04.2014. Centrum JPII i Łagiewniki. Koszt 30
zł. Wyjazd godz. 7:00 przyjazd ok. 18:00.
14-17.05.2014. Polska, Czechy. 1 dzień Duszniki Zdrój, Lewin Kłodzki, Jeleniów,
Czerna, Kudowa - 3 noclegi. 2 dzień - Czechy Jaromierz, Hradec Kralowe, Pardubice. 3 dzień Czechy - Święta Góra koło Przybram Narodowe sanktuarium Czechów objawienia
Maryjne. 4 dzień - Polska - Szczytno, Kłodzko,
przyjazd do Katowic. Koszt 685 zł. Przejazdy,
opłaty drogowe, opłaty parkingowe noclegi,
3 śniadania,
3
obiadokolacje,
posługa
przewodnika i kapłana. Wyjazd o godzinie 6:00
z parkingu przy parafii i 6:15 z Placu Andrzeja
w Katowicach.
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13-15.06.2014. Kalisz, Licheń. Koszt 300 zł pok. 3
i 4 osobowe i 350 w pok. 2-osobowych.
Świadczenia - przejazd, 2 noclegi, 2 śniadania, 2
obiadokolacje, ubezpieczenie. Wyjazd. godz. 6:30.
21-24.08.2014. Polska, Słowacja. 1. Dzień Nowy Sącz, Kamianna, Krynica - 3 noclegi. 2
dzień - Słowacja - Sabinov, Bordejov, Presov,
Spiska Kapituła. 3 dzień - Słowacja - Lewocza Narodowe Sanktuarium Słowaków objawienia
Maryjne, Podolinec, Poprad. 4 dzień - Polska Ciężkowice, Lipnica Murowana. Koszt 695zł. 3
noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, przejazd,
opłaty
drogowe,
opłaty
parkingowe,
ubezpieczenie, przewodnik, kapłan. Wyjazd
godz. 6:00 z parkingu przy par. na Dolnym
Tysiącleciu.
1-14.09.2014. Bałkany - szlakiem 6 stolic. Serbia
- Belgrad - 2 noclegi, Bułgaria - Sofia - 1 nocleg,
Macedonia - Skopie - 1 nocleg, Albania Tirana, Kruje, Shkoder - 2 noclegi, Czarnogóra Podgorice, Cetinje, Kotor - 2 noclegi, Chorwacja
- Dubrownik, BiH - Medjugorie, Krawice - 4
noclegi, Węgry - Budapeszt 1 nocleg. Koszt 2950
zł. + 25 Euro na wstępy. Świadczenia - przejazd,
13 noclegów, 13 śniadań, 12 obiadokolacji,
ubezpieczenie, opłaty drogowe, opłaty graniczne,
opłaty parkingowe, posługa przewodnika,
posługa kapłana. Wyjazd godz. 5:00 z parafii na
Dolnym Tysiącleciu i 5:15 z pl. Andrzeja
w Katowicach.
26-28.09.2014. Rekolekcje Kokoszyce. Koszt
110 zł, z transportem 160 zł.
4.10.2014. Leśniów, Częstochowa. Koszt 35 zł.
Wyjazd godz. 7:0, przyjazd godz. 18:00.
Kontakt w siedzibie KIK w Katowicach lub pod
nr. telefonu 697 684666, 32/2544060
Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania.
Zgłoszenia na dostarczonej karcie. Można telefonicznie. Zgłoszenia przy braku wpłat traktowane
będą jako rezerwowe. Kolejność siedzeń
w autokarze wg zapisów i dokonanych wpłat zaliczek lub całości.

Sekcja Wiedzy Religijnej
– Krąg Biblijny zaprasza
W siedzibie KIK w Katowicach raz w miesiącu, w drugą środę, odbywają się interesujące
spotkania. Od godz. 17.00 nasz kapelan ks. prof.
dr hab. Józef Kozyra, biblista, odpowiada na
różne pytania związane z wiarą, religią i Kościołem. O godz. 18.00 pochylamy się nad Pismem
Świętym.
Msze św. pierwszopiątkowe
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,
Małgorzacie
Piechoczek
(605150654), która dyżuruje w siedzibie KIK
w ostatni piątek miesiąca. Numer konta KIK
w Katowicach: Klub Inteligencji Katolickiej
w Katowicach Plac Ks. Emila Szramka 2, 40014 Katowice Rachunek Bankowy w
PKO BP SA XI O/Katowice
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709
Biblioteka KIK
Czynna w godzinach dyżurów. 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
Dyżury w siedzibie Klubu w Katowicach
(pl. Ks. Emila Szramka 2/13): w piątki od godz.
17.00 do 18.00.
Redagują: Barbara Kwaśnik, Lidia Kania, 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

Rekolekcje Wielkopostne KIK u OO Jezuitów
w Czechowicach. 7-9 marca 2014.
Rekolekcje rozpoczynają się kolacją w piątek
a kończą obiadem w niedzielę. 3 posiłki dziennie.
Koszt: Pokój dwuosobowy z łazienką: 160 zł od
osoby, pokój jednoosobowy z łazienką - 200 zł.
Zgłoszenia: Antoni Winiarski. Tel 508 290199,
E-mail: awini55@yahoo.com
Wpłata na miejscu w Domu Rekolekcyjnym.
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