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Jezus Chrystus jest „Początkiem i Końcem”
W Ap 22,13 Jezus dokonuje autoprezentacji. Mówi: „Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek
i Koniec” (arche kai telos). Objawiając się w ten sposób, Jezus Chrystus przypisuje sobie cechy boskie.
W Ap 1,8; 21,6 Bóg sam siebie określa tytułem : „Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec”. Jezus nazywając siebie tymi tytułami podkreśla, że tak jak Bóg, On jest, istnieje przed wszystkim, odwiecznie, od początku.
Początek i Koniec (arche kai telos) rozumiany jest jako pra-czas i koniec czasu, co z kolei tworzy całość. Określenie: Początek i Koniec leży poza naszymi kategoriami myślenia i poza światem naszych wyobrażeń. Autorzy biblijni ujmowali pra-czas i czas ostatni, jako ramy historycznych działań Boga w dziejach zbawienia i dlatego mówią, że „Bóg jest Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec” (Iz 41,4; 44,6;
48,12). Bóg działa zawsze, bo jest wieczny.
Jezus przedstawiając się w Ap 22,13: „Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec” posłużył się formułą: „Jam jest” co wyraźnie nawiązuje do samoobjawienia się Boga imieniem Jahwe (Wj
3,14n). Dlatego Chrystus, tak jak Bóg – Jahwe w ST jest Zbawicielem, Panem życia, światłości i prawdy.
Chrystus jest reprezentantem Boga Jahwe i wyraża aktualną obecność Boga w świecie.
Samoprezentacja Jezusa w Ap 22, 13 jako „Alfa i Omega” nawiązuje do symbolu transcendencji Bożej
w czasie, wyrażonej pierwszą i ostatnią literą alfabetu greckiego. Jezus, Syn Boży jest więc wiekuisty jak
Bóg w ST. Określenie: „Początek i Koniec” (arche kai telos) wyraża tę samą prawdę językiem filozofii
greckiej. Formuła: „Alfa i Omega” wyraża więc w Ap 22,13 nie tylko wieczność Bożą, ale i zupełną niezależność od jakiegokolwiek stworzenia, a zarazem zależność wszechrzeczy od Boga – Stwórcy. Taki
sam akcent transcendencji przysługuje Chrystusowi, który jest całkowicie równy Bogu. Chrystus nazywając siebie w Ap 22,13: „Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec” stwierdza, że Bóg dopełnia przez Niego swój zbawczy plan. Chrystus więc jako „Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek
i Koniec” obejmuje wszystko całościowo.
Cały ST zapowiada Chrystusa, Mesjasza, Zbawcę. To oczekiwanie teraz się ujawnia jako spełnione.
Chrystus odniósł bowiem ostateczne zwycięstwo przez swoje zmartwychwstanie. Dlatego jest zwycięzcą.
Będąc „Końcem” (telos) Chrystus jest nie tylko ostatecznym zwycięzcą ale i celem naszego zbawienia.
Już bowiem uczestniczymy w ostatecznym zwycięstwie Chrystusa zmartwychwstałego.
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Niech Chrystus Zmartwychwstały,
który jest „Początkiem i Końcem”
naszego zbawienia sprawi, abyśmy
codziennie wybierali Go za swego
Pana i aby doprowadził nas do celu,
do zmartwychwstania chwalebnego
w niebie.
Ks. Józef Kozyra

Grób Boży w kościele Matki Boskiej Kochawińskiej
w Gliwicach - zdjęcie 23 IV 2011 r.

Rok 2018 – Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości,
Rokiem Świętego Stanisława Kostki, Rokiem Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka,
Rokiem Zbigniewa Herberta, Rokiem Ireny Sendlerowej, Rokiem 250-lecia Konfederacji
Barskiej, Rokiem Powstania Wielkopolskiego, Rokiem Praw Kobiet, Rokiem Harcerstwa,
Rokiem 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Rokiem Prawd
Polaków spod Znaku Rodła, Nadzwyczajnym Rokiem Świętego Józefa Kaliskiego

Ojciec Święty Franciszek do Polaków
Audiencja ogólna – środa 7 III 2018 r.
„Serdecznie witam polskich pielgrzymów,
a szczególnie młodych wolontariuszy «Caritas
Polska» z ich rówieśnikami z Syrii. Drodzy bracia i siostry, wielkopostny czas w sposób szczególny zbliża nas do tajemnicy zbawczej ofiary
Chrystusa. Dokonała się ona raz jeden w historii,
ale uobecnia się w każdej Eucharystii, którą
sprawujemy. Dziękujmy Panu za dar Jego miłości
i starajmy się uczestniczyć w nim, czyniąc z naszego życia wolny i bezinteresowny dar dla Boga
i dla braci. Z serca wam błogosławię!”
Biuletyn Radia Watykańskiego, 7 III 2018

Jeśli wyrazicie Państwo zgodę na podanie
nam danych osobowych, to z wdzięcznością
prześlemy podziękowanie.
Prezes KIK w Katowicach

Wszystkie osoby zainteresowane pomocą
przy wypełnianiu rocznych deklaracji podatkowych PIT mogą zgłosić się do Małgorzaty Piechoczek – skarbnika Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Telefon 605 150 654.
malgorzata.piechoczek@tvs.pl
malgorzta@holdimex.pl

1% podatku na rzecz KIK dla wsparcia
chrześcijańskiej kultury

Do członków i sympatyków KIK
w Katowicach

Większość Organizacji Pożytku Publicznego
przeznacza 1% podatku na pomoc społeczną dla
potrzebujących i działalność charytatywną. Ustawa o działalności pożytku publicznego i woluntariacie podaje aż 34 cele, które można wspomóc
jednym procentem, a wśród nich kulturę. Nasz
Klub dba o kulturę zapraszając chrześcijańskich
twórców na Dni Kultury Chrześcijańskiej i inne
imprezy. Jest to ważne, bo chrześcijańscy twórcy
są prawie niezauważani przez media oraz władze
dysponujące publicznymi pieniędzmi, co stawia
ich w trudnej sytuacji finansowej. Dzieciom
przybliżamy kulturę chrześcijańską podczas corocznych Dni Dziecka w ogrodach Kurii. Dbamy
też o działalność wydawniczą.
Dziękujemy wszystkim dotychczasowym Darczyńcom i prosimy wszystkich o wspieranie
chrześcijańskiej kultury.
Aby przekazać 1% należnego podatku na rzecz
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach,
w zeznaniach podatkowych należy wpisać w odpowiedniej rubryce numer KRS:
KRS 0000068764

Emeryci i renciści mogą w bardzo prosty sposób przekazać 1 proc. podatku na rzecz KIK
w Katowicach: wypełniając tylko druk PIT-OP.
W rubryce C. należy wpisać numer KRS:
0000068764. W rubryce D. należy wpisać:
CELE STATUTOWE KIK.
Dotyczy to emerytów i rencistów posiadających jedno źródło dochodu (tylko emerytura lub
renta z ZUS), którzy nie korzystają z odliczeń
podatkowych oraz nie rozliczają się wspólnie
z małżonkiem.
Druk PIT-OP powinni złożyć do Urzędu Skarbowego. Wówczas Urząd Skarbowy sam dokona
obliczenia wysokości przekazywanego 1 proc. na
podstawie otrzymanego z Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych rocznego rozliczenia podatku
z PIT-40A.
Częściowo wypełniony PIT-OP jest na stronie
internetowej KIK w Katowicach.
Robert Prorok
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Można przekazać dar
dla KIK w Katowicach

Odliczenie przekazanych darowizn wymaga
wypełnienia PIT/O.
W
punkcie
B.
ODLICZENIA
OD
DOCHODU
(PRZYCHODU)
wpisujemy
w podpunkcie 1. Darowizny przekazane, w wierszu pierwszym – organizacjom na prowadzoną
przez nie działalność pożytku publicznego … dla podatnika jest to kratka 11, dla małżonka 12
– kwotę darowizny.
W punkcie D.1.1 wpisujemy:
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach,
Plac Ks. Emila Szramka 2 lok. 13,
40-014 Katowice
W punkcie D.1.2 wpisujemy kwotę przekazanej darowizny.
W PIT-36 w punkcie F. ODLICZENIA OD
DOCHODU / ZWOLNIENIE podatnik wpisuje
kwotę w kratce 159, a małżonek w kratce 160.
SPOSÓB WYPEŁNIENIA PRZELEWU
Dokonując przelewu darowizny, w rubryce
nazwa odbiorcy wpisujemy:
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach,
nr rachunku odbiorcy:
32 1050 1214 1000 0090 3030 8622
Zwracamy uwagę, że został zmieniony numer
konta bankowego i prosimy o wpłacanie składek,
dotacji, darowizn na wyżej podany numer rachunku (poprzednie konto jest aktualne do końca
2018 roku).
W miejscu tytułem wpisujemy:
Dar na cele statutowe
skarbnik Małgorzata Piechoczek

Dziękujemy osobom, które przekazały darowiznę na cele statutowe Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w 2017 roku.
Darowizny te mogą zostać odliczone od dochodu w zeznaniu podatkowym za rok 2017 do
30 kwietnia 2018 r. Sposób odliczania darowizn
podany jest poniżej.
Będziemy wdzięczni za przekazanie darowizn w bieżącym roku na cele statutowe Klubu
Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Darowizny te będą mogły zostać odliczone w przyszłym roku w zeznaniu podatkowym za rok
2018.
Obecne przepisy podatkowe umożliwiają
wpłatę darowizny na konto KIK w Katowicach
i odliczenie tej kwoty od dochodu w rozliczeniu
rocznym PIT
Odliczeniu podlegają darowizny do łącznej
kwoty nieprzekraczającej 6% dochodu podatnika.
Do limitu tego wlicza się sumę darowizn przekazanych na cele kultu religijnego, na cele pożytku
publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (np. Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach) oraz na cele
krwiodawstwa.
Organy podatkowe za darowizny na cel kultu
religijnego uznały nie tylko darowizny przeznaczone dla kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych, ale także przekazywane na rzecz innego podmiotu realizującego tożsame cele, np. na rzecz Radia Maryja czy Katolickich Stowarzyszeń np. Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego (pismo Naczelnika Pierwszego
Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z 21 listopada 2005 r., sygn. 2403-PDF-75-05).
Warunkiem skorzystania z odliczenia jest odpowiednie udokumentowanie przekazania darowizny. Darowizna powinna zostać udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.
Trzeba jednak pamiętać, że z takiego odliczenia skorzystają tylko osoby rozliczające się według zasad ogólnych oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Darowizny nie odliczą
natomiast przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym (stawka 19%) lub
kartą podatkową.
SPOSÓB ODLICZENIA DAROWIZN
W ZEZNANIU PIT

Rok 2018 – Rokiem Prawd
Polaków spod Znaku Rodła
UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie ustanowienia roku 2018
Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła
Prawdy Polaków spod Znaku Rodła proklamowane przez naszych przodków na Kongresie
Polaków w Berlinie 6 marca 1938 r. w największej sali widowiskowej Teatru Ludowego, jako
katechizm narodowy, „mały dekalog” polskości,
stały się ogólnonarodowym dobrem, swoistym
depozytem i międzypokoleniowym testamentem.
„Jesteśmy Polakami! Wiara Ojców naszych jest
wiarą naszych dzieci! Polak Polakowi bratem! Co
dzień Polak Narodowi służy! Polska Matką naszą,
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nie wolno mówić o Matce źle!” – to zdania wciąż
aktualne, mądre, uniwersalne, ponadczasowe i bardzo potrzebne dzisiejszym pokoleniom Polaków
w Polsce i poza jej granicami. Pięć Prawd Polaków
spod Znaku Rodła ogłoszonych uroczyście w trakcie berlińskiego kongresu jest w istocie przysięgą,
krzepiącym serca drogowskazem oraz wyznaniem
polskości i miłości do Ojczyzny.
Warto przypomnieć słowa doktora Jana Kaczmarka, który w tej historycznej chwili podkreślał:
„Prawdy nasze nie z rozumu mędrców wielkich
się wywodzą, ale z najprostszych serc Ludu Polskiego wydobyte są. I dziś stąd, z Kongresu Polaków w Niemczech, Prawdy te do wszystkich serc
polskich w świecie posyłamy”.
Z perspektywy blisko 80 lat obowiązywania
Prawd Polaków spod Znaku Rodła zadziwia w nich
mnogość moralnych treści, w szczególności idea
jedności Polaków, głoszona przez naczelną organizację polskiej ludności w III Rzeszy – Związek Polaków w Niemczech pod przewodnictwem księdza
doktora Bolesława Domańskiego.
Prawdy Polaków spod Znaku Rodła przypominane w roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości
przez Państwo Polskie są uniwersalnym przesłaniem wspólnotowego charakteru skarbca ideowego
naszych przodków. Na Prawdach Polaków spod
Znaku Rodła wciąż jesteśmy, jako Naród Polski,
oparci – jak na opoce – pewnie i mocno.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok
2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła
w trosce o to, aby Naród Polski wspomniał i oddał należny hołd Polakom spod Znaku Rodła
z okresu międzywojennego XX wieku, Polakom,
którzy trwali przy mowie i wierze ojców.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do
środowisk oświatowych, organizacji społecznych,
instytucji kultury, mediów oraz wszystkich ludzi
dobrej woli o zainteresowanie i wsparcie dla inicjatyw spod Znaku Rodła podejmowanych w całej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Ziem
Zachodnich i Północnych (Ziem Odzyskanych).
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”.
Marszałek Senatu: wz. M. Koc

„Setna rocznica odzyskania niepodległości to
szczególna okazja, aby przywołać i upamiętnić
wydarzenia, które niczym kamienie milowe wyznaczyły drogę Polaków przez historię. Drogę
pełną ofiar i wysiłków, aby ocalić zagrożoną
polskość” – napisał prezydent Andrzej Duda do
uczestników uroczystości. (…)
Szef Instytutu Pamięci narodowej podkreśla,
że „pięć Prawd Polaków sprzed 80 lat: 1. Jesteśmy Polakami, 2. Wiara Ojców naszych wiarą
dzieci naszych, 3. Polak Polakowi bratem, 4. Co
dzień Polak narodowi służy, 5. Polska naszą
Matką, nie wolno o Matce mówić źle”, to uniwersalny manifest trwania polskości, „czerpiącej
siłę z wierności narodowej tożsamości i wiary
oraz służby Ojczyźnie i poczucia obowiązku na
jej rzecz”. (…)
AKU, Nasz Dziennik, nr 54 (6108),
6 III 2018, str. 6

Rok 2018 – Rokiem Jubileuszu
100-lecia odzyskania przez Polskę
Niepodległości
Zdrapka Wielkopostna 2018
Str. 2: Odkryj jak
Wielki jest Post!
Zapraszamy Cię do IV
ogólnopolskiego
finału
Zdrapki wielkopostnej. W
ciągu 40 dni możesz łatwiej znaleźć to, za czym
tęskni ludzkie serce: kochać i być kochanym, żyć
w pełni w zgodzie z sobą,
ludźmi i Bogiem.
Teraz zdrap gołębicę i poznaj myśl przewodnią
akcji. W tym roku wspominamy również setną
rocznicę odzyskania niepodległości. (…)
Niektóre zadania:
15 II: Zamień jedną przyjemność na dobry uczynek.
16 II: Dbaj o swój kraj. Podnieść śmieć…
24 II: Módl się za Polskę: Niech zstąpi Duch twój…
1 III: Zapal znicz w miejscu pamięci narodowej.
2 III: Post multimedialny. Poświęć czas bliskim.
3 III: Poznaj świętych patronów Twoich bliskich.
6 III: Kogo powinieneś przeprosić. Zrób to.
10 III: Dzisiaj do picia tylko woda.
Zdrapkę otrzymałem na spotkaniu grupy biblijnej
w naszej parafii 12 lutego 2018 r.
Stanisław Waluś

Manifestacja odwagi i wiary
W przeddzień 80. Rocznicy Kongresu Berlińskiego Związku Polaków w Niemczech w Opolu
otwarto wystawę „Prawdy Polaków. Manifestacja
odwagi i wiary”.
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Informacja z zebrania Zarządu KIK
w Katowicach w dniu 8 marca 2018 r.
1. Małgorzata Piechoczek omówiła aktualne
sprawy finansowe.
2. Pan Mecenas Andrzej Lesiewicz przedstawił
obowiązki wynikające z ustawy o Ochronie
Danych Osobowych.
3. Andrzej Dawidowski omówił przygotowania do
Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, które odbędzie się w sobotę 7 kwietnia.
4. Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu rezygnacji
Piotra Urbanowicza z funkcji Przewodniczącego Sekcji Katowice-Śródmieście.
5. Zarząd podjął uchwałę o powołaniu Rajmunda Rała na funkcję Przewodniczącego Sekcji
Katowice–Śródmieście.
6. Omówiono przygotowania do tegorocznych
rekolekcji w Kokoszycach. Rekolekcje odbędą się w dniach 21 – 23 września.
7. Antoni Winiarski i Andrzej Dawidowski
omówili przygotowania do konferencji „Parafia wspólnotą wspólnot”. Konferencja odbędzie się 14 kwietnia w siedzibie KIK, w Katowicach, pl. Ks. Emila Szramka 2, sala 12.
Godz. 10.00 – rozpoczęcie konferencji.
8. Omówiono przygotowania do tegorocznej pielgrzymki Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach do MB Boguckiej, która w tym roku
odbędzie się 13 maja: 14.30 – wyjście z siedziby KIK, 15.30 - spotkanie w salce parafialnej
w Bogucicach, 16.30 – Nieszpory Maryjne
w kościele,17.00 - Msza Św. w bazylice.
9. Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu w poczet
członków Klubu Inteligencji Katolickiej
w Katowicach: Panią Grażynę Wesołowską
z Zabrza, Panią Barbarę Malinowską z Zabrza, Panią Marię Sklorz z Zabrza, Panią Klotyldę Ewę Gorczyca z Zabrza.
10. Omówiono przygotowania sekcji Katowice –
Tysiąclecie Dolne do obchodzonego w tym
roku jubileuszu 30-lecia sekcji. W przyszłym
(2019) roku sekcji Katowice–Janów będzie
obchodziła jubileusz 30-lecia.
11. Wojciech Sala przedstawił powstałą wersję ebook książki o księdzu Józefie Danchu oraz
przedstawił przygotowania do powstania wersji audiobooka tej książki.
12. Antoni Winiarski będzie reprezentował KIK
na tegorocznym spotkaniu Pax Romana, które
odbędzie się 21 kwietnia w Warszawie.
Robert Prorok
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List otwarty do Zarządu
Klubu Inteligencji Katolickiej
Warszawa, 19 grudnia 2017 r.
Szanowni Państwo,
Od kilkudziesięciu lat Klub Inteligencji Katolickiej jest organizacją zrzeszającą katolików,
którzy razem chcą coś dobrego zrobić. W ciągu
ostatnich kilku czy nawet kilkunastu lat rozwijały się działania wielu sekcji Klubu na rzecz nie
tylko naszego własnego środowiska, ale także
skierowane dla innych. Fenomenem naszego
Klubu zawsze jest to, że ludzie o często bardzo
różnym światopoglądzie, o bardzo różnych przekonaniach politycznych potrafią zachować dla
siebie wzajemny szacunek i pomimo dzielących
ich różnic są w stanie razem coś dobrego zrobić,
bardziej zwracając uwagę na to co ich łączy niż
to co dzieli. Olbrzymi dorobek jakim możemy
się poszczycić wypracowany był właśnie dzięki
takiemu czynnemu zaangażowaniu wielu osób,
które bardziej zwracały uwagę na to co ich łączy,
niż na dzielące ich różnice światopoglądowe czy
polityczne.
W ciągu ostatnich dwóch lat Zarząd KIK wydał co najmniej trzynaście, a tylko w ciągu ostatnich trzech tygodni pięć stanowisk w różnych,
w niewątpliwie ważnych i istotnych sprawach.
Jednak znaczna większość tych oświadczeń wpisuję się w jedną, konkretną opcję polityczną
i bywa przez polityków tej opcji wykorzystywana w bieżącej rozgrywce politycznej. Jest duża
grupa członków naszej wspólnoty, którzy nie
podzielają tych poglądów i docierają do nas głosy, że niektórzy zaczynają się zastanawiać czy w
obecnym Klubie Inteligencji Katolickiej jest
jeszcze dla nich miejsce.
W tym liście nie chcemy podejmować merytorycznej analizy i dyskusji nad tezami poszczególnych wystąpień Zarządu, zwracamy jednak
uwagę, że niektóre są źle odbierane przez część
członków Klubu i zamiast łączyć, pogłębiają istniejące podziały. Niegdyś dobrym obyczajem
było, że Klub, czy Zarząd Klubu wydawał
oświadczenia, bądź podpisywał się pod stanowiskami innych organizacji bardzo rzadko, ale za
to w bardzo ważnych sprawach, ale przede
wszystkim w kwestiach jednoznacznych dla całego naszego środowiska. Dziś, co z przykrością
stwierdzamy, oficjalne wystąpienia Klubu przez
swoją częstotliwość deprecjonują się, a niektóre
treści w nich zawarte pogłębiają i podkreślają
istniejące podziały.

Wydaje nam się, że Zarząd zamiast tak często,
autorytatywnie wypowiadać się w imieniu członków Klubu mógłby powrócić do organizowania
wewnątrzklubowych dyskusji na różne tematy z
udziałem osób o różnych podejściach do obecnej
rzeczywistości. Dyskutujmy, spierajmy się, ale nie
doprowadzajmy do pogłębiania podziałów, czy
eliminacji kolejnych członków naszej wspólnoty.
Naprawdę mało już jest w Polsce środowisk, gdzie
ludzie o tak odmiennych poglądach potrafią tyle
dobrego razem zdziałać.
W związku z tym w trosce o zachowanie tych
wartości w Klubie bardzo prosimy o rozważenie
czy nie można by ograniczyć oficjalnych wystąpień choćby do spraw, które są jednoznaczne dla
naszego środowiska.
Z poważaniem
Martyna Alexandrowicz, Tomasz Alexandrowicz, Irena Bylicka, Barbara Kielanowska, Marek Kielanowski, Alfred Klimczyk, Dorota Klimczyk, Elżbieta Konopka, Jakub KorwinSzymanowski, Monika Krzyżanowska, Maciej
Krzyżanowski, Katarzyna Materkowska, Wiesława Molga, Tadeusz Molga, Elżbieta Sawicka

ganizacji i inicjatyw społecznych. Jeden z listów
skierowany był do Biskupów, z prośbą o zajęcie
stanowiska przez Kościół hierarchiczny w momencie przełomowym dla zachowania przez Polskę statusu demokratycznego państwa prawa.
Chcemy zdecydowanie podkreślić, że żaden
z apeli/listów wystosowanych przez Zarząd Klubu, zgodnie z par. 28 Statutu Klubu, nie był wystąpieniem partyjnym, w którym Zarząd KIK
opowiadałby się po którejkolwiek stronie sporu
politycznego. Wszystkie nasze apele/listy
zwłaszcza dotyczące projektowanych zmian
w wymiarze sprawiedliwości były i są podyktowane postawą propaństwową i dotyczyły obrony
ładu konstytucyjnego w Rzeczpospolitej Polskiej.
Uznając obecnie obowiązującą Konstytucję RP
za niewzruszony fundament polskiej demokracji,
Zarząd ma głębokie przekonanie, iż kwestie dotyczące zmian w Sądzie Najwyższym i Krajowej
Radzie Sądownictwa, daleko wykraczają poza
ramy walki partyjnej. W opinii wszystkich
członków Zarządu łamanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez parlamentarzystów,
którzy ślubowali przestrzegać jej zapisów oraz
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który przysięgał stać na jej straży, nie jest „poglądem jednej, konkretnej opcji politycznej”, ale
jest faktem.
Ocenę sytuacji opieramy nie tylko na naszym
rozeznaniu. Za powagą sytuacji, która wymagała
i nadal wymaga naszej reakcji, przemawiają
chyba wszystkie polskie autorytety prawne: wydziały prawa Uniwersytetu Warszawskiego,
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wielu innych
wyższych uczelni, wybitni prawnicy, konstytucjonaliści, byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, rzecznicy praw obywatelskich oraz instytucje międzynarodowe,
choćby w postaci Komisji Weneckiej, której autorytetu żaden kraj na świecie nie kwestionuje.
Jako świadomi chrześcijanie, katolicy i polscy
obywatele kierujemy się nauką Kościoła, jak
również obowiązkami wynikającymi z postawy
obywatelskiej, a także historią Klubu Inteligencji
Katolickiej w Warszawie w obronie podstawowych wartości konstytucyjnych: demokratycznego państwa prawa, trójpodziału władzy, niezależności i równowagi między władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą jako fundamentu ładu społecznego i gwaranta podstawowych praw obywatelskich i w imię m.in. właśnie

Odpowiedź zarządu KIK
na List Otwarty
Warszawa, 29 grudnia 2017 r.
Szanowni Państwo
Sygnatariusze Listu Otwartego
z dnia 19 grudnia 2017 r.
Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie Klubu,
Dziękujemy za Wasz List. Odczytujemy go jako troskę o nasz wspólny Klub, dlatego oprócz
odpowiedzi ze strony Zarządu, proponujemy
również spotkanie dla wszystkich zainteresowanych Członków Klubu wspólną rozmową na poruszony przez Was temat.
Podstawowym, jak nam się zdaje, zarzutem
stawianym przez Was, Sygnatariuszy listu, jest
nadmiar wydawanych przez Zarząd KIK oświadczeń oraz ich polityczne zaangażowanie po jednej
ze stron obecnego sporu. Spośród przywołanych
przez Was apeli/listów publicznych, które w czasie bieżącej kadencji Zarząd KIK wystosował,
większość dotyczyła spraw związanych z reformą
wymiaru sprawiedliwości. Głosy te zostały wydane w okresie od 18 lipca do 18 grudnia. W wystąpieniach tych przede wszystkim apelowaliśmy
do Prezydenta, Posłów i Senatorów o dochowanie
wierności Konstytucji. Trzy z tych listów były
wspólnymi apelami KIK-u i dziesiątek innych or6

szanowania różnic poglądów, o których piszecie
w liście.
Uznając, że wymiana korespondencji nie jest
wystarczająca dla pełnego omówienia spraw nurtujących Członków Klubu chcielibyśmy zaproponować Państwu oraz wszystkim innym
zainteresowanym Członkom Klubu wspólne
spotkanie, podczas którego będziemy mogli w
„klubowym duchu” porozmawiać o powyższych
sprawach. Spotkanie odbędzie się w środę, 10
stycznia 2018 r. o godz. 18.30 w siedzibie KIK-u.
Wszystkich Członków Klubu zainteresowanych
udziałem w spotkaniu uprzejmie prosimy o
potwierdzenie swojej obecności (na adres:
kik@kik.waw.pl), co ułatwi nam logistyczne
przygotowanie siedziby Klubu do spotkania.
Z wyrazami szacunku,
w imieniu Zarządu KIK
Jakub Kiersnowski
sekretarz
http://www.kik.waw.pl/aktualnosci-kik/listotwarty-do-zarzadu-kik-oraz-odpowiedz-zarzadukik-na-list-otwarty/

Gabriela Lucyna Zych
Prezes zarządu kaliskiego Stowarzyszenia
Rodzin Katyńskich, inicjatorka powstania
pomnika ofiar katyńskich w Kaliszu
Na początku lat 90. Gabriela z mężem zaczęli tworzyć w Kaliszu Rodzinę Katyńską.
Gdy Lech zmarł nagle na zawał 9 lat temu,
ona uznała, ze jej obowiązkiem jest zająć się
Rodziną Katyńską. Pamięć o tym, co stało się
w Katyniu, była dla niej świętością. Martwiła
się, że pamiętają tylko starsi ludzie. Dlatego
wciągnęła w to prawnuki ofiar katyńskich –
udało się jej stworzyć Małą Rodzinę Katyńską.
Jej pogrzeb odbył się 19 kwietnia 2010 r.
w Kaliszu. W południe w kościele św. Gotarda bp Stanisław Napierała, biskup diecezjalny
kaliski, odprawił Mszę żałobną koncelebrowaną w intencji tragicznie Zmarłej.
Pożegnanie. W hołdzie ofiarom tragedii pod
Smoleńskiem, opracowanie Marian Piotr
Romaniuk, Dom Wydawniczy RAFAEL,
Kraków 2012, str. 531-533.

-------------------------Prezydent L. Kaczyński
Katastrofa w Smoleńsku na znaczkach
pocztowych świata

Ś† P

10 kwietnia 2010 – Smoleńsk

Grób Pański z elementami symbolizującymi katastrofę smoleńską, m. in. ogonem samolotu
i brzozami, w kościele Matki Bożej Różańcowej
i św. Stanisława Biskupa Męczennika przy ul. Janosika w Łodzi (Fot. PAP/Grzegorz Michałowski).
http://www.polskieradio.pl/5/562/Galeria/35619
4/9 - pobrane 4 XI 2011
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dzielnej, korzystając z pomocy katechetów. Ci
ostatni winni zadbać o to, aby program formacji
dzieci powierzonych ich opiece obejmował przyprzygotowanie do uczestnictwa we Mszy św.
oraz o wyjaśnienie im, jakie jest istotne uzasadnienie obowiązku niedzielnego (DD 36).
Jak wychować dzieci w wierze? Jak wychować
dzieci w wierze?
4. Wszyscy znamy kryteria działania duszpasterskiego, wyliczane przez papieża Franciszka
przy każdej nadarzającej się okazji: przyjąć, towarzyszyć, rozeznawać i integrować tych, którzy
pozostają w ludzkim osądzie na marginesie egzystencji. Kryteria te, wyrażające potrzebę
„duszpasterskiego nawrócenia”, są w dużym
stopniu kontynuacją teologicznej myśli poprzedników obecnego papieża, którzy w świętowaniu
niedzieli odkrywali racje nie tylko chrześcijańskiej radości i odpoczynku, ale przede wszystkim solidarności.
Ta społeczna cnota jest nam, Polakom, bardzo
bliska. Jej propagatorzy i obrońcy bronili i nadal
strzegą „niedzieli Bożej i naszej”. (…)
5. Promocja i ochrona niedzieli jako dnia wolnego od pracy dla wszystkich jest bez wątpienia
także zadaniem dla państwa i samorządu. Jeśli
niedziela jest ze swej natury własnością człowieka, to należy ją w pełni zwrócić człowiekowi.
Każdemu człowiekowi. Państwo zaś powinno
niedzielę chronić prawem jako fundamentalne
społeczne spoiwo i kulturową wartość, niczym
świętość! Jest tak co najmniej z kilku względów.
Na początku transformacji systemowej zaniedbano zabezpieczenie niedzieli, pomimo że zarówno Konferencja Episkopatu Polski, a także
kolejni biskupi Górnego Śląska podkreślali podczas stanowych pielgrzymek mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śl., że niedziela jest i zawsze powinna być „Boża i nasza”.
Niestety, również mimo odpowiednich zapisów
w porozumieniach społecznych końca lat 80.
minionego stulecia, niedzieli skutecznie nie
ochroniono choćby w prawodawstwie po roku
1989. W efekcie tych zaniedbań setki tysięcy
obywateli naszego kraju – przede wszystkim kobiet – zmuszono do niekoniecznej niedzielnej
pracy, a samą niedzielę zdegradowano, niszcząc
po drodze te wartości, którym służyła. (…)
Niedziela z ograniczonym handlem jest społeczną szansą, aby wzmocnić i budować darem
czasu wspólnotę rodzinną, która jest fundamen-

Słowo abp. Wiktora Skworca,
przewodniczącego Komisji
Duszpasterstwa Konferencji
Episkopatu Polski w związku
z wprowadzeniem 1 marca w życie
ustawy o ograniczeniu handlu
w niedziele
(fragmenty)
1. Ograniczenie handlu w niedzielę staje się
w naszej Ojczyźnie faktem. Już od marca br. tylko
dwie niedziele w miesiącu będą handlowe: pierwsza i ostatnia. Docelowo – jak czytamy w przyjętej
przez Sejm ustawie – w 2020 r. ograniczenie handlu w zakresie określonym stanowionym prawem
będzie obowiązywało we wszystkie niedziele w
ciągu roku. Wypada podziękować wszystkim, którzy włączyli się w inicjatywę obywatelską Związku Zawodowego „Solidarność” i popierali ją w
różnych formach, a także wyrazić nadzieję, że nakreślony w ustawie kalendarz przywracania niedzieli
społeczeństwu
zostanie utrzymany.
(…)Trzeba więc z całym przekonaniem zaznaczyć, że tylko niewolnik musi pracować siedem
dni w tygodniu, w tym w niedzielę!
2. Powolne odzyskiwanie przez polskie społeczeństwo niedzieli wolnej od pracy w III Rzeczypospolitej, na co wielokrotnie zwracała uwagę w
swoich wypowiedziach Konferencja Episkopatu
Polski, okazało się dzięki determinacji wielu skuteczne, ponieważ wolna od pracy niedziela nie
może być jedynie przywilejem bogatych. Jest
prawem w nowoczesnych demokracjach, szanujących godność i prawo do wypoczynku każdego
człowieka. (…)
3. Na tle rozważań o świętowaniu niedzieli
i przeżywaniu jej przez wspólnotę Kościoła rysują się nowe wezwania i duszpasterskie szanse. To
oczywiste, że dla wyznawców Chrystusa niedziela zawsze pozostanie pamiątką Jego Zmartwychwstania oraz uobecnieniem Pięćdziesiątnicy – Zesłania Ducha Świętego.
Jan Paweł II nazwał zgromadzenie eucharystyczne „sercem niedzieli”. W opublikowanym
w 1998 r. liście apostolskim Dies Domini stwierdził: „Eucharystia karmi i kształtuje Kościół:
»Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni,
tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba« (1 Kor 10,17). (…)
W tym właśnie kontekście Jan Paweł II apelował, aby przede wszystkim sami rodzice wychowywali swoje dzieci do udziału we Mszy św. nie8

tem życia społecznego i narodowego. Warto
o tym pamiętać w roku świętowania stulecia odrodzonej państwowości, odrodzonej też między
innymi dlatego, że pokolenia przed nami wierniej
niż my przestrzegały zasad Dekalogu, w tym
przykazania: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił!”.
†Wiktor SKWORC
Arcybiskup Metropolita Katowicki
Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP
Katowice, 01.03.2018
http://www.fronda.pl/a/abp-skworc-odkryjmyna-nowo-wartosc-dnia-panskiego,107180.html

Religia Żydów czasów Jezusa jest nam z pewnością bardzo bliska, bo przecież Bóg naprawdę
objawił się Abrahamowi, Mojżeszowi, mówił
przez proroków itd.
– Ta religia już nie istnieje. Istnieje ona tylko
i wyłącznie na kartach Pisma Świętego jako zapis doświadczeń wiary i pobożności biblijnego
Izraela. Na gruncie religii biblijnego Izraela wyłoniły się dwie religie. Najpierw chrześcijaństwo, które narodziło się po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, a następnie,
w dużym stopniu w odpowiedzi na chrześcijaństwo, wyłonił się judaizm rabiniczny, co miało
miejsce po zburzeniu Świątyni Jerozolimskiej
i utracie niepodległości w roku 70 po Chrystusie.
Judaizm rabiniczny nie pokrywa się z religią biblijnego Izraela. Jest od niej, wbrew wszystkim
pozorom, bardziej odmienny niż chrześcijaństwo. (…) Gdy na przykład ze strony żydowskiej
pojawia się słowo „Jeszu”, to myślimy, że chodzi o Jezusa i odbieramy to pozytywnie. Tymczasem hebrajskie imię Jezusa brzmi „Jeszua”,
natomiast „Jeszu” to akronim pochodzący od
pierwszych liter hebrajskich słów „niech przepadnie jego imię i pamięć”!
Możemy zdefiniować przyczyny tych uprzedzeń
Żydów do chrześcijan?
– Chrześcijaństwo w swoich początkach miało
wyłącznie żydowskich wyznawców, ale kiedy
się rozszerzyło, objęło również pogan, z czasem
coraz liczniejszych. To spowodowało sprzeciw
i krytykę rabinów. (…)
Co w tym stosunku Żydów do chrześcijan jest
szczególnie charakterystyczne dla ich spojrzenia
na Polskę i Polaków?
– Te relacje zawsze były złożone, ale na tyle
poprawne i dobre, że Żydzi nazywali Polskę „paradisus Iudaeorum”, czyli „żydowski raj”. (…)
W debatach o holokauście stykamy się ciągle
z przekonaniem strony żydowskiej, że Zagłada
stanowi moralny przełom w dziejach ludzkości.
– Ludobójstwo popełnione na Żydach było
czymś przerażającym i bezprecedensowym ze
względu na jego rasowe przesłanki, starannie
przez Niemców opracowane i zrealizowane,
a także z powodu skali sięgającej milionów zamordowanych ofiar. Pamiętajmy jednak, że
przedtem zaistniało ludobójstwo Turków na Ormianach w latach 1915-1916, a później ludobójstwa popełniane na Dalekim Wschodzie, zaś
w bliższych nam czasach ludobójstwo w Rwan-

W pułapce żydowskiej hagady
Rozmowa z biblistą ks. prof. Waldemarem
Chrostowskim z Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, laureatem Nagrody
Ratzingera.
Piotr Falkowski: Specyficzne rozumienie przez
Żydów losów swojego narodu jest faktem. Spotykamy się z nim już wtedy, gdy próbujemy zrozumieć Pismo Święte. W jaki sposób to się przejawia?
Ks. prof. Waldemar Chrostowski: – Najważniejszym bohaterem Biblii jest Bóg, ale to nie
znaczy, że nie ma w niej pierwiastka ludzkiego.
Wręcz przeciwnie, równie ważnymi bohaterami
Biblii są ludzie, przede wszystkim Izraelici. Historia tego narodu została ukazana, obok innych
aspektów, pod kątem nieustannych zmagań, napięć i konfrontacji ze światem pogańskim. (…)
Roman Brandstaetter pisze, że w myśleniu judaistycznym nie liczy się treść zjawisk, ale ich znaczenie.
– Właśnie z takim myśleniem mamy do czynienia w Biblii, a zostało jeszcze bardziej wyostrzone w pobiblijnej historii żydowskiej. Dochodzi
ono również do głosu w żydowskim spojrzeniu
na historię obecności Żydów w Polsce. To myślenie przypomina hagadę, opowieść pełną emocji i uczuć, które są ważniejsze niż to, co się naprawdę wydarzyło, a więc niż docieranie do
prawdy. Tym bardziej, że w świetle żydowskiej
aksjologii celem nie jest docieranie do prawdy
obiektywnej, ponieważ każdy ma swoją prawdę.
Istnieje więc prawda Żydów o własnej historii
i istnieje prawda nie-Żydów. Sądzę, że żydowskiej filozofii poznania i naszej, wyrosłej na
gruncie greckim, nie da się ze sobą uzgodnić ani
pogodzić. (…)
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dzie w 1994 roku, gdzie w ciągu 100 dni wymordowano około miliona ludzi. (…)
Dziękuję za rozmowę.
Piotr Falkowski, Nasz Dziennik, nr 38 (6092),
15 II 2018, str. 17-18
http://www.radiomaryja.pl/informacje/pulapcezydowskiej-hagady/

importu doprowadziły do wrażenia, iż kraj żadnej tradycji technicznej nie posiada, a wszystko
zawsze sprowadzał. Dyrektor Biblioteki, z zawodu inżynier i nauczyciel akademicki dostrzegał taką konieczność od dawna i starał się ratować co ciekawsze urządzenia, w sporej części
z procesów złomowania. Prywatne hobby dyrektora po osiągnięciu granicy możliwości magazynowania zostało przekształcone w ogólnodostępną ekspozycję muzealną zlokalizowaną w budynku Biblioteki.
W chwili obecnej trwa bardzo czasochłonny
proces opracowywania zgromadzonych zbiorów,
gdyż odnajdywanie archiwalnej dokumentacji
jest bardzo trudne i żmudne, ponieważ wraz ze
złomowaniem, oraz likwidacją zakładów przemysłowych całą dokumentację techniczną likwidowano prawie niczego nie przekazując do archiwów. A w „wszechwiedzącym” Internecie takich informacji jest mniej niż mało. W tej chwili
skończono opracowywanie I-szej części katalogu, obejmującej przyrządy pomiarowe. Można ją
znaleźć
pod
adresem
internetowym:
http://repolis.bg.polsl.pl/dlibra/docmetadata?id=
45326 (to jest w Repozytorium Politechniki Śląskiej REPOLIS w dokumencie pt.: „Katalog Zabytków Techniki. Dział 1. Przyrządy Pomiarowe”.

Muzeum Techniki przy Bibliotece
Głównej Politechniki Śląskiej
Gliwice ul. Kaszubska 23
Politechnika Śląska jest najstarszą wyższą
uczelnią na Górnym Śląsku, powołaną do istnienia w 1945 r. Ze względu na wielkoprzemysłowy
charakter regionu była to uczelnia techniczna,
a trzon jej kadry, której zawdzięcza swoje istnienie i renomę stanowili profesorowie Politechniki
Lwowskiej, najstarszej polskiej uczelni technicznej, którzy zostali zmuszeni do emigracji ze
Lwowa. W ciągu ponad 70-lat swojego istnienia
kadra Uczelni zajmowała się oprócz dydaktyki
pracą naukową związaną z rozwojem techniki
oraz wdrażaniem jej w przemyśle. Dodatkową
i ważną cechą okresu do roku 1989 była izolacja
kraju od zawansowanej technologicznie techniki
rozwijanej w państwach tzw. wolnego świata, co
skutkowało koniecznością samodzielnego konstruowania i wdrażania do produkcji wielu urządzeń. Postęp w dziedzinie techniki był w tym
okresie bardzo szybki, co było i jest powodem
szybkiego starzenia się moralnego aparatury stosowanej w badaniach naukowych. Równie szybko starzeją się produkty przemysłu, tj. wszelkiego
rodzaju urządzenia przeznaczone tak na rynek
konsumencki jak i dla przemysłu.
Nie używane urządzenia były po prostu złomowane lub wyrzucane na śmietnik. Sprawa dokumentowania naszych osiągnięć technicznych
dotyczących tak Uczelni jak i Kraju, nie była ani
dostrzegana ani doceniana przez decydentów.
Tym niemniej zawsze znajdowali się hobbyści,
którzy kolekcjonowali takie urządzenia, ratując je
przed zniszczeniem. Należy do nich były dyrektor
Biblioteki, dr inż. Krzysztof Zioło. Dostrzegł on
konieczność zachowania co ciekawszych urządzeń tak dla udokumentowania ciągłości prac
prowadzonych na Uczelni, jak i dla celów dydaktycznych, aby młodzież zdawała sobie sprawę
z tego co w tym okresie produkowano w kraju –
gdyż upadek wielu gałęzi przemysłu i dominacja

Przyrządy pomiarowe.
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i wiele innych. Ekspozycja zlokalizowana na
2-gim piętrze.
5. Technika radiowo-telewizyjna: lampowe
i tranzystorowe odbiorniki radiowe i telewizyjne, magnetofony, magnetowidy, gramofony… Ekspozycja zlokalizowana na 1-szym
piętrze i w gablocie na półpiętrze.
6. Technika łączności – aparaty telefoniczne
elektromechaniczne, elektroniczne, pierwsze
komórki i radiotelefony. Ekspozycja zlokalizowana na 1 i 3-gim piętrze.
7. Elementy elektroniczne: galeria lamp elektronowych, pierwsze polskie tranzystory i inne
podzespoły stosowane w przemyśle elektronicznym w latach 50. – 60. XX wieku. Ekspozycja zlokalizowana na 2-gim piętrze.
Tekst i zdjęcia dr inż. Krzysztof Zioło
Starszy Kustosz Dyplomowany

Przyrządy pomiarowe.

Muzeum aktualnie ma postać „rozproszoną”
tzn., że gabloty z eksponatami znajdują się
w różnych miejscach budynku i można je oglądać
wędrując po nim. Zgromadzone eksponaty można
podzielić na grupy tematyczne:
1. Technika fotograficzna – zgromadzono tu
tradycyjne aparaty fotograficzne wykorzystujące jako nośnik błony fotograficzne głównie
produkcji ZSRR i NRD, powiększalnik, różnego rodzaju obiektywy, sprzęt do makrofotografii. Ekspozycja zlokalizowana w Hallu
Głównym.
2. Kamery filmowe - zgromadzono tu tradycyjne kamery filmowe, w których nośnikiem była taśma filmowa, oraz wczesne kamery elektroniczne wykorzystujące matryce CCD i kasety VHS, CVHS i S-VHS. Ekspozycja zlokalizowana na 3-gim piętrze.
3. Technika komputerowa i obliczeniowa:
zgromadzono tu komputery sprzed epoki PC
takie jak np. Atari, Comodore, Meritum,
komputery PC z początku lat 90-tych XXwieku, stację roboczą Sun Ultra Sparc, płyty
główne komputerów PC AT z lat 1980-1999,
poczynając od Full Size AT (procesor Intel
80286), przez Baby AT, MiniBaby AT, MikroBaby AT (procesory Pentium II i AMD
K7 Athlon), liczydła, kalkulatory itp. Ekspozycja zlokalizowana w Hallu Głównym.
3.1 Urządzenia pamięciowe: stacje i dyski: FDD,
HDD, CD, DVD; kasety VHS, foniczne; taśma perforowana, pamięć taśmowa, pamięć
ferrytowa itp… Ekspozycja zlokalizowana
w Hallu Głównym.
3.2 Urządzenia drukujące: maszyny do pisania,
drukarki. Ekspozycja zlokalizowana w Hallu
Głównym.
4. Technika pomiarowa: wszelkiego rodzaju
mierniki takie jak woltomierze, amperomierze, watomierze, oscyloskopy, multimetry

Antypolonizm
Nie wiem jak Państwa komputery traktują ten
popularny już od dawna neologizm. Mój zna tylko słowo: antysemityzm, a antypolonizm to według niego słowo nieznane. Ciekawostka lingwistyczna.
Wydawać by się mogło, że po to mamy polski
rząd, żeby między innymi dbał o dobre imię Polski,
pozostawiając troskę o dobre imię Izraela, Izraelowi. Fakty jednak temu przeczą. Jak donosi mój kanadyjski korespondent, tamtejsza Polonia była
zbulwersowana, kiedy dowiedziała się, że nasz rząd
przeznacza na badania IPN 5 milionów zł, a na renowację żydowskich cmentarzy 100 milionów zł.
Ciekawostka ekonomiczna. Może należałoby wytłumaczyć Polakom, dlaczego tak postanowiono,
albo wręcz, w świetle ostatnich wydarzeń, należałoby te budżety istotnie skorygować?
Sprawa „polskich obozów koncentracyjnych”
zdawała się już wygasać w przestrzeni medialnej, ale nasi wrogowie łatwo nie odpuszczają.
Miejmy nadzieję, że nieuprawnione roszczenia
żydowskie nie zostały już załatwione w jakiś inny sposób. Zagadkowe milczenie w tej sprawie
różnie można interpretować.
Zakładam, że w tym, co piszę, nikt nie upatruje
antysemityzmu. Byłoby mi niezwykle przykro ze
względu na pamięć moich rodziców, którzy pomagali przeżyć Żydom w okupowanej przez
Niemców Warszawie. Po wojnie ludzie ci okazywali moim rodzicom wdzięczność i przyjaźń.
3 III 2018 r.
Małgorzata Todd
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go, a nie ich utwierdzać w trwaniu w nim, wyrządzając im przez to wielką krzywdę. (…)
Zatem bracia i siostry, ludzie prawdziwie wierzący! Nie bójmy się wyjść z milczenia. Nie lękajmy się podnieść głosu! Trzeba przestrzeń życia społecznego i publicznego napełnić wielkim
wołaniem ewangelizacyjnym, wołaniem: Jest
Bóg! Jest Bóg! (…)
Homilia na Jasnej Górze, 12 lipca 2014
str. 215-219
Wybrał Stanisław Waluś

Europejska kasjerka w banku PKO BP
30 stycznia 2018 r. byłem w moim banku świadkiem rozmowy między klientem i kasjerką. Starszy pan chciał zapłacić rachunek za energię elektryczną gotówką. Pani zapytała go, czy ma konto
w tym banku. Nie wiem, co odpowiedział. Pani
poradziła mu, aby to była wpłata z konta lub na
poczcie, wtedy opłata będzie znacznie mniejsza.
Jestem bardzo zadowolony z mojego banku, bo
personel dba o interesy klientów.
Stanisław Waluś

Nie zabijaj.
Obrona życia człowieka od poczęcia
do naturalnej śmierci

Warto przeczytać szczególnie
Polsko, uwierz w swoją
Wielkość
Głos biskupów w sprawie
Ojczyzny 2010-15
Biały Kruk, Kraków 2015
www.bialykruk.pl
Tel. do wydawnictwa: 12
254 56 02, 12 260 32 90

Oswajanie zabijania
Szeroki uśmiech, błyszczący brokat, dziewczęcy róż i radosna pochwała zabijania. W taki sposób „Gazeta Wyborcza” przekonuje, że aborcja
jest OK.”. Zza lukrowanej tandety boleśnie przebija jednak prawdziwa intencja feministek. Landrynkowa promocja aborcji to wstęp do społecznej demolki… To kolejne podejście redakcji
z Czerskiej do oswajania czytelników z najczarniejszym obliczem „cywilizacji śmierci”. Lewicowo-liberalne środowiska pracują nad polskim
społeczeństwem od lat, próbując „wyzwolić” je
z chrześcijańskich wartości. Wszelkie podejmowane dotąd próby nie przyniosły rezultatu, choć
świetnie sprawdzały się na Zachodzie. (…)
Aborcyjny Dream Team ujawnił prawdziwe intencje organizacji feministycznych. Nie o prawa
kobiet tu chodzi, lecz o wypełnienie lewicowego
planu społecznej destrukcji, o złamanie moralnych kręgosłupów, zakopanie chrześcijańskich
i narodowych wartości. Landrynkowa Kampania
„Aborcja jest OK.” pokazuje, jak ma wyglądać
wynaturzony świat bezmyślnych hedonistów.
Marzena Nykiel, Sieci, nr 9 (274), 26 II – 4 III
2018, str. 50-53

Rozdział 4 Świat nieludzki
Bp Stanisław Napierała
Nie bójmy się wyjść z milczenia.
Nie lękajmy się podnieść głosu!
„Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz
duszy zabić nie mogą” (Mt 10,28). (…)
Pojawili się „reformatorzy”, którzy celem swojego życia i aktywności uczynili walkę z istniejącym i powszechnie używanym porządkiem wartości. Wszystko wywracają do góry nogami. To,
co normalne, nazywają nienormalnym; zło nazywają dobrem; prawdę fałszem; kłamstwo prawdą;
piękno brzydotą; brzydotę pięknem. (…)
Nachalnie propaguje się i usiłuje realizować dziwaczne pomysły ideologii gender, narzucające
wbrew naturze i zdrowemu rozsądkowi takie zrównanie płci, ażeby już nikomu nie było wolno mówić
o mężczyźnie i kobiecie, o ojcu i matce. Na ich
miejsce miałyby pojawić się jakieś bezpłciowe
osobniki zwane: rodzić nr 1, rodzic nr 2. (…)
Szczególną wrogość nowe ideologie kierują
wobec religii, zwłaszcza wobec chrześcijaństwa
i Kościoła katolickiego. (…)
Związki jednopłciowe, dziś tak celebrowane,
stanowią odchylenie od natury, które wymaga leczenia. Trzeba ludziom, którzy odczuwają skłonność ku takiemu odchyleniu, pomóc wyjść z nie-

Stop dla gender – tak dla planu Boga
Inicjatywa Diecezjalnej Rady Ruchów
i Stowarzyszeń
http://www.diecezja.waw.pl/3260
Więcej o ideologii gender na stronach:
http://www.niedlagender.pl/
http://www.fronda.pl/a/gender-historia-ipolityka,54149.html
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metalowy, wielofunkcyjny, niezbyt drogi, ale
chwiał się, gdy go próbowałem w sklepie. Tu
przypominam sobie, jak nauczyciel matematyki
i śpiewu w szkole podstawowej Alojzy Borgieł
powiedział nam na kółku fotograficznym, że statyw musi być masywny, najlepiej drewniany.
Kilka lat temu w prezencie dostałem mały statyw
nastawny produkcji chińskiej pozwalający na
przyczepianie go do słupka. To niekiedy ma znaczenie, gdy nie ma płaskiej powierzchni na odpowiedniej wysokości, aby ustawić aparat fotograficzny na małym statywie. Tarcie w głowicy
było tak małe, że nie udawało się ustawić stabilnego położenia przeciętnego aparatu fotograficznego. Mały, stary statyw produkcji polskiej nie
miał możliwości przyczepiania do słupka, ale
aparat raz zamocowany nie zmieniał swego położenia i ten statyw służył mi przez wiele lat.
Żona kupiła dla wnucząt duży, chiński dmuchany basen. Po jednym sezonie pojawiły się
szczeliny, które udało mi się zalepić, ale po
trzech latach po załataniu kilku kolejnych szczelin i stwierdzeniu następnych nieszczelności zrezygnowałem z dalszej naprawy i pociąłem go na
kawałki w ramach recyklingu.
Mój dziadek Walenty Żmudzki (kowal, rolnik)
miał nożyce do blachy, które były w domu nieraz
używane. Po śmierci rodziców zostały w domu
siostry, a ja kupiłem nowe – chińskie i były
zdecydowanie gorsze niż te, które używał jeszcze
mój dziadek. Kiedyś kupiliśmy polskie nożyce do
obcinania gałęzi. Były krótkie i stosunkowo ciężkie. Dostaliśmy w prezencie plastikowe, teleskopowe, produkcji chińskiej. Z początku dobrze służyły, ale po kilku latach musieliśmy je wyrzucić,
a nasze stare polskie nadal działają.
Zepsuł mi się mający kilkadziesiąt lat parasol
i postanowiłem kupić nowy. W Gliwicach
w sklepie przy ul. Zwycięstwa ekspedientka zaoferowała mi lekki, składany parasol męski. Zapytałem o producenta, powiedziała, że to jest
z Polski. Po dwóch dniach używania (był wiatr)
zauważyłem, że niektóre nitki podtrzymujące są
pourywane. Nie poszedłem z reklamacją do sklepu, ale sam postanowiłem je powiązać i odkryłem, że jest to produkt pochodzący z Chin. Poszedłem do sklepu z żalem i chciałem go zwrócić, ale
ekspedientka powiedziała, że nie może mi zwrócić pieniędzy, ewentualnie może wymienić na inny produkt. Zaoferowała mi męski parasol produkowany bodajże w Łodzi, prawie dwa razy cięższy, ale nieco droższy. Pani powiedziała, że nie

Ekumenizm
Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy
dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja
w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby
świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. (J 17, 20-21)
Papież o Lutrze: uznać co pozytywne
w reformacji, nie jej błędy
„Luter 500 lat później” to tytuł ekumenicznego
sympozjum, zorganizowanego przez Papieski
Komitet Nauk Historycznych. 150-osobową grupę jego uczestników Ojciec Święty przyjął dziś
na audiencji.
„(…) Mówić o Lutrze, katolicy i protestanci razem, z inicjatywy jednego z organów Stolicy
Apostolskiej! Naprawdę są to namacalne owoce
działania Ducha Świętego, który przekracza
wszelkie bariery i przekształca konflikty w okazje
do wzrastania w komunii”. (…)
„Uważne i dokładne studia, wolne od uprzedzeń czy ideologicznych polemik, pozwalają Kościołom, które prowadzą dziś dialog, rozeznać
i przyjąć to, co w reformacji było pozytywne
i słuszne, a zdystansować się od błędów, przesad
i niepowodzeń, uznając grzechy, które doprowadziły do podziału”. (…)
ak/ rv, Biuletyn Radia Watykańskiego 31.03.2017

Jestem katolikiem i Polakiem
- nie kupuję w sklepach w niedzielę
- staram się kupować polskie towary
w polskich sklepach
Prymas Tysiąclecia 1901 – 1981

Kocham ojczyznę więcej
niż własne serce i wszystko,
co czynię dla Kościoła,
czynię i dla niej.
Pod powyższym tytułem i znaczkiem ze słowami Prymasa Tysiąclecia będę z Państwem dzielił
się zarówno swoimi refleksjami, jak i fragmentami
artykułów zaczerpniętych z prasy i Internetu.
Stanisław Waluś
Część XXIX
Chińskie produkty
Kilkadziesiąt lat temu kupiłem duży, chiński
klucz nastawny i dotychczas mi służy. I to jest jedyny produkt chiński, który dla mnie ma odpowiednią jakość.
Przed laty chciałem sobie kupić statyw.
W sklepie optycznym był produkcji chińskiej –
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muszę dopłacać – wyraźnie była zadowolona, że
nie chcę zwrotu gotówki. Ten polski używałem
przez kilka lat bez naprawy. Niedawno złamał mi
się jeden ze wsporników.
Mógłbym tu opisać jeszcze inne przykłady, ale
niech wystarczy przysłowie: cudze chwalicie,
swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie.
Stanisław Waluś

tywisty i skazany, jako nieujawniony żołnierz
podziemia zbrojnego,
Edward Kabierz, Gość Niedzielny, nr 51-52, rok
XCIV, 24 XII 2017, str. 9
Bohater z Auschwitz
Piotr Szubarczyk, Nasz Dziennik, nr 296 (6049),
22 CII 2017, str. 2
18 grudnia 2017 r. zmarł Arsenij Rogiński
Zmarł przyjaciel Polski
W stolicy Rosji w wieku 71 lat zmarł współzałożyciel i szef Stowarzyszenia Memoriał, Arsenij
Rogiński. (…) W liście kondolencyjnym minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski napisał: „(…) My, Polacy jesteśmy mu
szczególnie zobowiązani za męstwo w ujawnianiu prawdy o zbrodni katyńskiej”. (…)
Andrzej Grajewski, Gość Niedzielny, nr 1, rok
XCV, 7 I 2017, str. 12
20 grudnia 2017 r. zmarł prof. Henryk Cioch
Nie żyje prof. Cioch
W warszawie zmarł wczoraj prof. Henryk
Cioch, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. (…)
PAP, Nasz Dziennik, nr 295 (6048), 21 XII 2017,
str. 6
Był wybitnym prawnikiem
Sieci, nr 1 (266), 28 XII 2017-7 I 2018, str. 16
20 grudnia zmarł Maciej Miatkowski
Ledwie kilka dni wcześniej – 15 grudnia – został odznaczony przez prezesa IPN Jarosława
Szarka Krzyżem Wolności i Solidarności. Był zasłużonym działaczem „S” w stoczni Gdańskiej,
kombatantem Grudnia ’70, członkiem Wolnych
Związków Zawodowych Wybrzeża. (…)
Robert Wąsik, Tygodnik solidarność, nr 1
(1515), 5 I 2018, str. 16-18
25 grudnia 2017 r. zmarł
ks. bp. Stanisław Kędziora
Będzie nas wspierał
MB, KAI, dw-p.pl, Nasz Dziennik, nr 298 (6051),
27 XII 2017, str. 15
Pożegnanie biskupa Kędziory
Małgorzata Bochenek, Nasz Dziennik, nr 301
(6054), 30 XII 2017 – 1 I 2018, str. 15
Odszedł bp Stanisław Kędziora
Maciej Kalbarczyk, Gość Niedzielny, nr 1, rok
XCV, 7 I 2018, str. 7
9 stycznia 2018 r. zmarł
prof. Bogusław Banaszak
Zmarł prof. Bogusław Banaszak – wybitny
konstytucjonalista, sędzia Trybunału Stanu, człoczłonek Komisji Weneckiej, twórca i dziekan

Ludzie Roku 2017
Medal Przemysła II Akademickiego Klubu
Obywatelskiego w Poznaniu
dla Instytutu Pamięci Narodowej
i prof. Krzysztofa Szwagrzyka
10 stycznia 2018 roku w Sali Czerwonej Pałacu
Działyńskich na Starym Rynku w Poznaniu odbyła
się uroczystość wręczenia przez Akademicki Klub
Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Poznaniu Medali Przemysła II za 2017 rok.
W tym roku uhonorowanych zostało dwóch laureatów: Medal przyznany Instytutowi Pamięci Narodowej za całokształt działań odebrał prezes Instytutu dr Jarosław Szarek. Drugie odznaczenie zostało
wręczone zastępcy prezesa IPN prof. Krzysztofowi
Szwagrzykowi za odkrywanie miejsc pochówku
ofiar terroru komunistycznego oraz pobudzenie patriotyzmu, szczególnie wśród młodzieży. (…)
W dotychczasowych edycjach uhonorowani zostali: Jarosław Kaczyński, Antoni Macierewicz,
Wanda Półtawska, Witold Kieżun, Jan Olszewski
oraz Joanna Duda-Gwiazda i Andrzej Gwiazda.
Tekst: Marta Sankiewicz
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/45330,MedalPrzemysla-II-Akademickiego-KlubuObywatelskiego-w-Poznaniu-dla-Instytutu-P.html

Zmarli w ostatnim czasie
15 grudnia 2017 r. zmarł
Kazimierz Piechowski
Śmierć bohatera
Zmarł Kazimierz Piechowski, uczestnik najbardziej spektakularnej ucieczki z AuschwitzBirkenau. (…) Po ucieczce z obozu przyłączył się
do oddziału AK dowodzonego przez Adama Kusza PS. „Garbaty”. W partyzantce spędził resztę
wojny. Po wojnie zapisał się na politechnikę
i podjął pracę w fabryce. Został jednak aresztowany przez UB po donosie komunistycznego ak14

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Zielonogórskiego. (…)
Niedziela, nr 3, 21 I 2018, str. 7
11 stycznia 2018 r. zmarła
Franciszka Strzałkowska
Duchowe spotkanie matki i syna
W wieku 85 lat 11 stycznia 2018 r. zmarła
w Tarnowie Franciszka Strzałkowska – mama bł.
o. Zbigniewa Strzałkowskiego, franciszkanina,
męczennika z Pariacoto. (…)
Red., Niedziela, nr 3, 21 I 2018, str. 7
Zmarła matka polskiego męczennika
I.K. Tygodnik Solidarność, nr 3 (1517), 19 I
2018, str. 7
15 stycznia 2018 r. zmarła
prof. Barbara Otwinowska
Barbara Otwinowska nie żyje
Zmarła prof. Barbara Otwinowska, żołnierz Armii Krajowej, powstaniec warszawski. (…) W maju 1947 r. została aresztowana przez UB za udzielanie pomocy emisariuszowi rotmistrza Witolda
Pileckiego. Skazana na 3 lata więzienia. Z więzienia w Fordonie wyszła 7 czerwca 1950 r. (…)
AKU, Nasz Dziennik, nr 13 (6067), 17 I 2018, str. 3
Odeszła na wieczną wartę
Wiesław Wysocki, Nasz Dziennik, nr 19 (6073),
24 I 2018, str. 16-17
Lekcja wierności
KL, Nasz Dziennik, nr 22 (6076), 27-28 I 2018,
str. 5
16 stycznia 2018 r. zmarł
bp Eugeniusz Juretzko
Zmarł polski Apostoł Pigmejów
Andrzej Macura, Gość Niedzielny, nr 4, rok XCV,
28 I 2018, str. 7
Pożegnanie Apostoła Pigmejów,
KAI, Nasz dziennik, nr 25 (6079), 31 I 2018, str. 9

zimierza w Ivry pod Paryżem (obecnie 13. dzielnica Paryża) zmarł Cyprian Kamil Norwid.
75 lat temu (30 maja 1943 r.) w gruzach getta
warszawskiego Niemcy rozstrzelali ponad pół
tysiąca polskich więźniów (kobiet i mężczyzn)
z Pawiaka.
70 lat temu (25 maja 1948 r.) zmarł po zakatowaniu przez bezpiekę (Urząd Bezpieczeństwa)
rotmistrz Witold Pilecki, który dał się złapać,
aby będąc w obozie koncentracyjnym Auschwitz
organizować opór i pomóc więźniom.
65 lat temu (13 maja 1953 r.) zmarł w komunistycznym więzieniu ks. Zygmunt Kaczyński,
wybitny polityk chadecki.
40 lat temu (28 maja 1978 r.) w czasie tradycyjnej pielgrzymki mężczyzn do Piekar Śląskich
kardynał Karol Wojtyła wygłosił kazanie, którego mottem były słowa wypisane na fasadzie Bazyliki: Mocni w wierze.
35 lat temu (14 maja 1983 r.) nastąpiła śmierć
Grzegorza Przemyka.
15 lat temu (18 maja 2003 r.) biskup przemyski
Józef Sebastian Pelczar został kanonizowany w
Rzymie przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
Wybrała Barbara Kwaśnik

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy
przez Papieża Franciszka na rok 2018
Kwiecień: Powszechna: Aby odpowiedzialni za
idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli
odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by
potrafili otwierać nowe drogi.
Maj: Ewangelizacyjna: Aby wierni świeccy wypełniali swoja specyficzną misje, wykorzystując
swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
Codziennie przynajmniej jedna
dziesiątka różańca, więcej informacji
na stronie:
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl

Nasze Rocznice
Kwiecień 2018
505 lat temu (28 maja 1513 r.) w Krakowie
w drukarni Floriana Unglera wydano pierwszą
książkę w języku polskim. Był to Raj duszy Biernata z Lublina.
475 lat temu (24 maja 1543 r.) we Fromborku
na Warmii zmarł Mikołaj Kopernik.
145 lat temu (11-14 maja 1873 r.) zostały
uchwalone pruskie ustawy uderzające w Kościół
katolicki.
135 lat temu (23 maja 1883 r.) w przytułku dla
najuboższych emigrantów, w Zakładzie św. Ka-

Konferencja „Parafia wspólnotą
wspólnot”
Zaprasza Klub Inteligencki Katolickiej w Katowicach w sobotę 14 kwietnia 2018 r. o godz.
10.00. Nowy Dom Katechetyczny Parafii Mariackiej, Katowice, pl. Ks. Emila Szramka 2, Sa15

la nr 12, I p. Wstęp wolny. Więcej informacji na
stronie internetowej KIK.

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. Szczegółowe informacje podawane są
w miesięcznym programie.
Sekcja Nauka-Wiara
Spotkania odbywają się w trzecią środę miesiąca o godz. 18 w sali O.O. Oblatów, KatowiceKoszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12 (wejście od podwórza, parter). Szczegółowe informacje podawane są w miesięcznym programie.

Pielgrzymka do sanktuarium
Matki Bożej Boguckiej
Piesza pielgrzymka Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej i Związku Górnośląskiego – Koła Bogucice odbędzie się
w niedzielę 13 maja 2018 r. Wyjście sprzed kościoła Mariackiego w Katowicach o 14.00. Następnie przejście ulicami miasta do Bogucic,
gdzie o godz. 16.30 będą nieszpory, a o godz.
17.00 będzie sprawowana Msza św.

Ksiądz Józef Danch z Rudy Śląskiej
1945-1982

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.
Składki: Od osoby pracującej 5 zł miesięcznie,
co daje 60 zł na rok, od osoby niepracującej –
3 zł, co daje 36 zł na rok, wpisowe - 10 zł. O ile
to jest możliwe, składki prosimy wpłacać przewodniczącemu sekcji. Można też wpłacać naszemu skarbnikowi Małgorzacie Piechoczek (na posiedzeniach Zarządu w czwartki o 17.00 - 9.02,
9.03, 20.04, 11.05, 22.06, 14.09, 12.10, 9.11
i 14.12 lub na konto KIK w Katowicach: Klub
Inteligencji Katolickiej w Katowicach Plac Ks.
Emila Szramka 2, 40-014 Katowice konto 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
Redagują: Barbara Kwaśnik, Jan Świtkowski,
Stanisław
Waluś
(322381797, s.walus@data.pl).
Nakład: 310 egz. Adres do
korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2,
skr. poczt. 376.

Prelekcję multimedialną wygłosi Wojciech Sala
w Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów, Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej. Adres:
ul. Kard. A. Hlonda 29, 41-720 Ruda Śląska.
Termin: 22 maja 2018 r. (wtorek) godz. 17:00.

Rekolekcje KIK w Kokoszycach
Rekolekcje Klubu Inteligencji katolickiej w Katowicach odbędą się od piątku do niedzieli 21 –
23 września 2018 r. w Archidiecezjalnym Domu
Rekolekcyjnym w Kokoszycach.

Pielgrzymka KIK-ów na Jasną Górę
Ogólnopolska Pielgrzymka Klubów Inteligencji
Katolickiej na Jasna Górę odbędzie się w sobotę
17 listopada 2018 r.
Dyżury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach
Czwartek w godz. 16.00 – 18.00. 40-006 Katowice, ul. Warszawska 6/305. Wśród dyżurujących
są: Piotr Pietrasz i Rajmund Rał – członkowie
KIK w Katowicach.

PROGRAM PIELGRZYMEK KIK NA 2018
(Organizator Jan Mikos)
7 IV – Centrum Jana Pawła II i Bazylika Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach.
25-27 V – Kalisz, Licheń, Grąblin.
9-24 VI – Białoruś.
21-23 IX – Kokoszyce – rekolekcje.
17 XI – Częstochowa.
16

