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Rok 2020 – Rokiem Świętego Jana Pawła II, Rokiem Bitwy Warszawskiej,
Rokiem Romana Ingardena, Rokiem Leopolda Tyrmanda, Rokiem Zaślubin Polski
z Morzem w Pucku, Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, Rokiem Ojca Józefa Marii Bocheńskiego, Rokiem Fizyki, Rokiem Jana Kowalewskiego
Antoni Winiarski: Islandia - wyspa ognia i lodu s. 27

Islandzki wulkan Hekla (1491 m n.p.m.) wybucha od ponad 7 tys. lat. Ostatnio w 2000 roku.

Ks. Józef Kozyra: Dwaj świadkowie Chrystusa, ks. Jan
Macha i św. Paweł są pewni przyjęcia ich do nieba s. 2
Stanisław Waluś: Wspomnienie śp. Teresy Trzeciak s. 5

Stanisław Waluś: Księdzu
Metropolicie Krakowskiemu Markowi Jędraszewskiemu Bóg zapłać s. 15

Wojciech Sala: XXXIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie, Trzebini i Libiążu s. 6

Roman Tabisz: O. Stanisław
Mrozek SJ odszedł do Pana
s. 19

Dwaj świadkowie Chrystusa, ks. Jan
Macha i św. Paweł są pewni przyjęcia
ich do nieba
W tym roku (2020) będziemy przeżywali
wyjątkowe wydarzenie w naszej Archidiecezji
iw
całej
Polsce.
Zostanie
ogłoszony
błogosławionym nasz rodak, Ślązak, ks. Jan
Macha z Chorzowa.
Oto słowa z ostatniego listu ks. Jana Machy
napisanego na cztery godziny przed wykonaniem
wyroku śmierci (więzienie przy ulicy Mikołowskiej, Katowice, 2 XII 1942): „Idę przed
Wszechmogącego Sędziego, który mnie teraz
osądzi. Mam nadzieję, że mnie przyjmie. Moim
życzeniem było pracować dla Niego, ale nie było
mi to dane. Dziękuję za wszystko! Do widzenia
tam w górze u Wszechmogącego”.
Słowa te są jak gdyby powtórzeniem myśli św.
Pawła przed śmiercią, jaką miał ponieść w Rzymie. Podobnie jak ks. Macha był ścięty. Pisał
wtedy do swojego umiłowanego ucznia – Tymoteusza z więzienia Mamertinum przy Forum
Romanum: „Krew moja już ma być wylana na
ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem,
wiarę ustrzegłem. Na koniec odłożono dla mnie
wieniec sprawiedliwości, który mi w Owym Dniu
odda Pan, Sędzia Sprawiedliwy. Lecz nie tylko
mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego” (2Tm 4,6-8).
Na początku Nowego Roku 2020 powinniśmy
sobie wszyscy życzyć takiej ufności i wiary, że
Ten, którego z całego serca miłujemy, nas nie
zawiedzie. Na pewno nas zbawi!
Ks. Józef Kozyra

Ojciec Święty Franciszek do Polaków
Audiencja ogólna – środa 11 XII 2019 r.
„Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Wczoraj obchodziliśmy wspomnienie
Matki Bożej Loretańskiej, a w niedzielę rozpoczęliśmy Rok Jubileuszowy poświęcony Jej, jako
patronce lotników i podróżujących samolotami.
Życzę wam wszystkim byście uczyli się patrzeć
na życie z wysoka, z perspektywy nieba, byście
widzieli rzeczy oczami Boga, przez pryzmat
Ewangelii. Niech Maryja opiekuje się wami
i was prowadzi. Z serca wam błogosławię.”
Biuletyn Radia Watykańskiego, 11 XII 2019

Audiencja ogólna – środa 18 XII 2019 r.
„Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Za kilka dni święta Bożego Narodzenia.
Radujmy się obecnością Boga w osobie Dziecięcia, narodzonego w Betlejem z Maryi Dziewicy.
Niech On będzie światłem na drogach waszego
życia, pokojem i mocą, która wiedzie nas do
zwycięstwa dobra nad złem. Życzę wam błogosławionych świąt i dziękuję wszystkim, którzy
w tych dniach, z różnych stron świata, przysłali
mi życzenia z okazji urodzin i 50-lecia kapłaństwa. Dziękuję przede wszystkim za dar modlitwy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.”
Biuletyn Radia Watykańskiego, 18 XII 2019

Rok 2020
– Rokiem Świętego Jana Pawła II
UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
z dnia 13 czerwca 2019 r.
w sprawie ustanowienia roku 2020
Rokiem Świętego Jana Pawła II
18 maja 2020 roku będziemy obchodzić stulecie urodzin Karola Wojtyły, znanego światu jako
Ojciec Święty Jan Paweł II, naszego wielkiego
rodaka zasłużonego w walce o wyzwolenie Polski spod jarzma komunizmu.
Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy. Jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej ojczyzny do
wolności wśród narodów Europy, Jego praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca
Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski. W czasie pierwszej pielgrzymki Jana
Pawła II do Polski w 1979 roku rozpoczął się
proces, który zaowocował powstaniem „Solidarności”, wyzwoleniem narodu spod panowania
komunizmu i odbudową jedności Europy. Dla
nas, Polaków, pontyfikat papieża Polaka ma
więc znaczenie szczególne.
W nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II
znajdujemy to, co w naszych dziejach najważniejsze. Jego postawa, Jego nauczanie są głęboko
wrośnięte w dzieje naszego narodu. Ojciec Święty nauczał, jak bardzo od uznania godności
człowieka, od przestrzegania jego praw, od
umiejętności dialogu i przebaczenia, od budowy
ładu społecznego na prawdzie, wolności i sprawiedliwości, od szacunku dla każdego człowieka, od obrony każdego życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, od poszanowania
rodziny i naturalnej więzi międzyludzkiej, od

budowania cywilizacji miłości, jak bardzo od tego wszystkiego zależą szanse społeczeństw
i rozwój oraz pokój, zarówno wewnętrzny, jak
i międzynarodowy.
Święty Jan Paweł II był człowiekiem pokoju
i nadziei. Z niespotykaną pogodą i miłością, ale
i niezwykłą siłą i pewnością wskazywał całemu
światu, każdej wspólnocie, wszystkim ludziom,
każdemu człowiekowi, jak życie czynić bardziej
ludzkim. Uczył nas, że żadna wspólnota nie może przetrwać bez prawdziwej solidarności, ale
także solidarność nie może istnieć bez miłości.
Pamiętamy Jego słowa: Solidarność – to znaczy:
jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim.
I nigdy „brzemię” dźwigane przez człowieka
samotnie. Bez pomocy drugich. Nie może być
walka silniejsza od solidarności. Wspominamy
wspaniałe chwile, jakie przeżywaliśmy w czasie
niezapomnianych pielgrzymek Ojca Świętego
Jana Pawła II do Polski, z którą, jak powtarzał
papież: nigdy nie mogło rozstać się moje serce.
Było to wyrazem ogromnej miłości, jaką Ojciec
Święty obdarzał Polskę i każdego z nas.
Święty Jan Paweł II, będąc jeszcze pośród nas,
mówił, że chciałby zostać zapamiętany jako papież rodziny. Nieustannie podkreślał, że rodzina
to największy skarb narodu, gdyż jest szkołą
cnót społecznych stanowiących o życiu i postępie społecznym. Święty Jan Paweł II uczynił
centrum swojego nauczania troskę o rodzinę
i słowem oraz przykładem uczył, jak ważna jest
tradycyjna rodzina w życiu społecznym i narodowym, rodzina, która jest prawdziwym środowiskiem życia i miłości. Jakże przejmujące są
Jego słowa: O jakże bardzo pragnę, ja, który życie, wiarę i język zawdzięczam polskiej rodzinie,
aby rodzina ta nie przestawała być Bogiem silna.
Ażeby przezwyciężała wszystko, co ją osłabia
i rozbija – wszystko, co nie pozwala jej być
prawdziwym środowiskiem życia i miłości.
Był On i jest dla nas drogowskazem, zgodnie
z którym możemy pewnie kroczyć. Jego postępowanie było wyrazem nadzwyczajnej odwagi.
W 1981 roku przeżył zamach na swoje życie. Na
placu św. Piotra został postrzelony przez tureckiego zamachowca, najpewniej na zlecenie sowieckich służb specjalnych.
W dniu 2 kwietnia 2005 roku z ogromnym bólem pożegnaliśmy naszego umiłowanego papie-

ża, który odszedł do Domu Ojca i, jak wierzymy,
wstawia się za nami i błogosławi nam z nieba.
Niniejszą uchwałą Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża wdzięczność i oddaje hołd Wielkiemu Papieżowi św. Janowi Pawłowi II, który,
sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas
otwartości, wyrozumiałości, ale i odwagi
w obronie wartości chrześcijańskich, na których
oparta jest Polska i Europa. Niech nauczanie
i wielkie dziedzictwo, które pozostawił św. Jan
Paweł II, wciąż będą dla naszego narodu inspiracją do budowania Polski wolnej i sprawiedliwej.
Marszałek Sejmu: M. Kuchciński
UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie ustanowienia roku 2020
Rokiem Świętego Jana Pawła II
18 maja 1920 r. urodził się w Wadowicach Karol Wojtyła – metropolita krakowski, kardynał,
Ojciec Święty, św. Jan Paweł II. Papież Polak
zajmuje szczególne miejsce w naszej historii.
Wychowany w polskiej pobożności, oddany
Matce Bożej, był świadom pragnień swojego narodu, znał jego przeszłość i niezbywalne potrzeby: „Wszędzie podkreślam moje polskie pochodzenie – trudno inaczej! – mówił – (…) zabrałem
ze sobą całą polską historię, kulturę, doświadczenie, język (…) to dziedzictwo stale pozwala
mi otwierać się na wielorakie bogactwo ludów
i narodów we wspólnocie powszechnego Kościoła”.
Jego wybór na Stolicę Piotrową 16 października 1978 r., a następnie I Pielgrzymka do Ojczyzny z czerwca 1979 r. stanowiły przełom w dziejach narodu zmierzającego ze stanu niewoli ku
wolności. Papież wyzwolił w nas energię prowadzącą do powstania w sierpniu 1980 r. wielkiego
ruchu „Solidarność”, a kolejne pielgrzymki
z 1983 i 1987 r. stanowiły kamienie milowe
prowadzące ku odzyskaniu przez Polskę niepodległości – wbrew rządzącym wówczas komunistom. Jako papież Słowianin od początku swego
pontyfikatu Jan Paweł II dopominał się o prawo
narodów ujarzmionych przez Związek Sowiecki
do wolności, głosząc to, stał się jednym z głównych architektów przełomu 1989 r., kiedy to po
upadku żelaznej kurtyny zaczęły powstawać niepodległe państwa w całej Europie ŚrodkowoWschodniej.
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Po 1989 r. św. Jan Paweł II kontynuował wielką ewangelizację wolnych ludzi, uczył Polaków
i społeczność całego świata, by nie zaprzepaścili
wolności, a oparli swe życie na wartościach podtrzymujących rodzinę oraz prawa człowieka,
w tym prawo do życia od poczęcia do naturalnej
śmierci. Głosił cywilizację życia, przeciwstawiając ją cywilizacji śmierci, widząc zagrażające
ludzkości, a rozszerzające się po świecie ideologie wrogie człowiekowi. Papież stał się także
orędownikiem dialogu między wyznawcami
wszystkich religii, a także stałym pielgrzymem
odwiedzającym ludzi w odległych zakątkach
świata, papieżem bliskim drugiemu człowiekowi. W trakcie swego pontyfikatu odwiedził 129
krajów. Beatyfikował 1340 osób, kanonizował
483, w tym św. Faustynę Kowalską, orędowniczkę Bożego Miłosierdzia. Dialog z człowiekiem prowadził także za pośrednictwem licznych
encyklik. Jako intelektualista, filozof i poeta, ale
także aktor, miał doskonały kontakt z osobami ze
świata nauki, kultury i sztuki, a jednocześnie docierał ze swym nauczaniem, jako pielgrzym i turysta, miłośnik gór, do młodego pokolenia, które
darzyło go wyjątkową miłością. Ustanowił Światowe Dni Młodzieży. Młodzi obywatele świata
towarzyszyli mu także w ostatnich chwilach
ziemskiego życia: „Szukałem was, a teraz wy
przyszliście do mnie i za to wam dziękuję” –
mówił na łożu śmierci.
13 maja 1981 r. papież został ciężko ranny
w wyniku zamachu, którego dokonał turecki terrorysta; do dziś nie zostali osądzeni zleceniodawcy tej zbrodni. Papieża – jak sam mówił –
uratowała Matka Boża. Umierał w 2005 r. po
jednym z najdłuższych pontyfikatów, pokazując
wartość i godność życia w cierpieniu i w starości. Zmarł 2 kwietnia 2005 r., w sobotę, o godzinie 21.37. Podczas rzymskich uroczystości pogrzebowych 8 kwietnia 2005 r. żegnały go miliony wiernych, w tym kilkaset tysięcy Polaków,
200 delegacji państwowych, królowie i szefowie
rządów, przedstawiciele najważniejszych religii
świata. Miliony wiernych gromadziło się w kościołach na całym świecie, śledziło uroczystości
pogrzebowe w telewizji, gromadzono się na placach, żegnano papieża powszechną modlitwą.
Jan Paweł II został beatyfikowany 1 maja 2011
r., a 27 kwietnia 2014 r. został kanonizowany.
Św. Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca, ale, jak
wierzymy, wstawia się codziennie za nami i bło-

gosławi z nieba, przypominając nam swoje przesłanie: „Nie lękajcie się!”.
Wdzięczny za dar pontyfikatu papieża Polaka
Senat Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji
wnosi o ustanowienie roku 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II.
Marszałek Senatu: S. Karczewski
Z kalendarza na rok 2020
wydanego przez Edycję Świętego Pawła
Styczeń
Jeśli Jezus jest Życiem, Maryja jest Matką Życia. Jeśli Jezus jest Nadzieją, Maryja jest Matka
Nadziei. Jeśli Jezus jest Pokojem, Maryja jest
Matką Pokoju, Matką Księcia Pokoju. Wchodząc
w Nowy Rok, prośmy tę świętą Matkę, aby nam
błogosławiła. Prośmy Ją, aby nam dała Jezusa,
nasze pełne Błogosławieństwo, w którym Ojciec
raz na zawsze pobłogosławił cała historię, sprawiając, że stała się historia zbawienia.
Jan Paweł II
Tekst: homilia, Rzym, 1 stycznia 2002 r.

Informacja z zebrania Zarządu KIK
w Katowicach 9 stycznia 2020 r.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
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Zebranie rozpoczęło się od wykładu Antoniego Winiarskiego „Europa ojczyzn, czy
federacja europejska”. Treść wykładu będzie dostępna w lutowym numerze biuletynu KIK „Dlatego”.
Plan finansowy Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach na 2020 rok został przyjęty jednomyślnie.
Ustalono termin Walnego Zebrania Delegatów: sobota 28 marca 2020 r. godz. 11.00
w siedzibie Klubu.
Na wniosek prezesa, Zarząd KIK w Katowicach powołał pana Andrzeja Perkosza na
przewodniczącego Sekcji Katowice os. Tysiąclecia Dolne.
Przyjęto protokół z ostatniego zebrania Zarządu.
Ustalono, że spotkanie regionalne KIK-ów
jesienią 2020 r. będzie poświęcone Czcigodnemu Słudze Bożemu ks. Janowi Masze.
Zgłoszono wydarzenia do programu KIK na
2020 r.
Antoni Winiarski

(14 XII 1986 – 22 I 1989) oraz V kadencji (20 I
1991 – 7 III 1993).
Ukończyła Wyższą Szkołę Ekonomicznj
w Krakowie. W latach 1964–1966 pracowała
w WPHS w Chorzowie, następnie w latach
1966-1970 była nauczycielką technologii i towaroznawstwa w Technikum Ekonomicznym oraz
Zasadniczej Szkole Handlowej w Chorzowie.
W latach 1969-1980 była pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Obrotu Towarowego, Wydziału Handlu i Ekonomiki Żywienia. Potem, do roku 2000 kierowała Dziekanatu Wydziału Przemysłu, a następnie Wydziałem Zarządzania, który powołano w miejsce
Wydziału Przemysłu. W latach 2000-2011 była
pracowała w Dziekanacie Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach.
Teresa Trzeciak związała się z Hospicjum św.
Franciszka w Katowicach od samego początku,
czyli od 1987 roku, kiedy z Gdańska do Katowic
przyjechał ks. Eugeniusz Dutkiewicz, twórca
pierwszego hospicjum domowego w Polsce. Inicjatorką spotkania była dr Maria Gross, która do
dziś posługuje w hospicjum. Ks. Stanisław Puchała, również zaangażowany w tworzenie hospicjum powiedział, że bez zaangażowania Teresy Trzeciak i dr Marii Gross nie byłoby szans na
to, żeby w Katowicach utworzyć hospicjum domowe. W latach 1991-2004 pełniła funkcję prezesa Hospicjum św. Franciszka. Do końca swojego życia Teresa Trzeciak działała jako wolontariuszka niemedyczna.
Odznaczona została między innymi: Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2014
roku Teresa Trzeciak otrzymała Nagrodę Błogosławionego ks. Emila Szramka. Wręczana ona
jest ludziom, którzy w szczególny sposób wyróżniają się działalnością na rzecz Katowic
w dziedzinie edukacji, ekumenizmu, biblioznawstwa, muzyki, piśmiennictwa, sztuki czy działalności charytatywnej.
We wspomnieniu na stronie internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach można
przeczytać: „W naszej pamięci pozostanie niezłomna, odważna, o wielkim sercu i szlachetnej
duszy, której wrażliwość w połączeniu z talentem organizacyjnym i gotowością do działania
były wsparciem i wzorem w sytuacjach najtrudniejszych: podczas stanu wojennego, opieki przy
łóżku chorego (…)”.

27 grudnia 2019 r. odeszła
do Pana Teresa Trzeciak

„Towarzyszenie choremu jest konieczne, aby umarł
godnie.” Ks. Eugeniusz Dutkiewicz SAC
27 grudnia 2019 roku spotkała się z Chrystusem
Zmartwychwstałym Jego wierna służebnica
śp. Teresa Trzeciak
nieodżałowana założycielka naszego Hospicjum św.
Franciszka w Katowicach, wieloletni jego prezes,
laureatka Nagrody ks. Emila Szramka za działalność
charytatywną, osoba o niezwykłej wrażliwości, całe
życie oddana idei hospicyjnej. Ostatni raz to potwierdziła, oddając swoje ciało na cele naukowe Uniwersytetowi Medycznemu w Katowicach.
Msza św. w Jej intencji odbędzie się 2 stycznia 2020
r. w krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach
o godz. 17.00. o czym powiadamia pogrążony
w smutku Zarząd Hospicjum.
https://www.hospicjumkatowice.pl/onas/aktualnosci/zmarla-zalozycielka-naszegohospicjum-sp-teresa-trzeciak.html

Teresa Trzeciak urodziła się 14.10.1941 r. Była
członkiem założycielem KIK w Katowicach –
deklaracja nr 42 z listopada 1980 r. oraz członkiem Zarządu KIK w Katowicach III kadencji
5

Msza św. w Jej intencji została odprawiona
2 stycznia 2020 r. w krypcie Katedry Chrystusa
Króla w Katowicach o godz. 17.00.
Na podstawie informacji własnych i stron internetowych:
https://www.hospicjumkatowice.pl/onas/aktualnosci/zmarla-zalozycielka-naszegohospicjum-sp-teresa-trzeciak.html
https://www.ue.katowice.pl/no_cache/uczelnia/
aktualnosci/article/z-zalem-zawiadamiamy-osmierci-sp-teresy-trzeciak.html
https://katowice.dlawas.info/wiadomosci/niezyje-teresa-trzeciak/cid,13835,a
https://dziennikzachodni.pl/zmarlazalozycielka-hospicjum-sw-franciszka-wkatowicach-msza-sw-w-intencji-teresy-trzeciakodbedzie-sie-2-stycznia-2020/ar/c1-14685597
https://pikio.pl/pogrzeb-301219-bm-teresatrzeciak/
opracował Stanisław Waluś

bieniowy, nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem w kościele św. Mikołaja w podziękowaniu za wybór na Stolicę Piotrową Karola
Wojtyły – świętego Jana Pawła II. Wieczór prowadzili ks. Roman Sławeński, wspólnota Effatha" i Janusz Saługa śpiewający i grający na gitarze. Rozważania dotyczyły objawienia św.
Małgorzaty Marii Alacoque przedstawionego na
witrażu w bocznej kaplicy kościoła.

XXXIII Tydzień Kultury
Chrześcijańskiej w Chrzanowie,
Trzebini i Libiążu
Tegoroczny Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
pod hasłem Dnia Papieskiego Wstańcie, chodźmy, wyszedł tradycyjnie poza ramy tygodnia,
rozpoczął się 11 a zakończył 29 października
2019 r. Obejmował Dzień Papieski i dzień liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II.
W ciągu 14 dni odbyło się 21 spotkań w dziewięciu kościołach dekanatu chrzanowskiego
i pięciu innych obiektach przestrzeni publicznej
Chrzanowa: I Liceum Ogólnokształcące, Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreakcji oraz Dom Parafii św.
Mikołaja w Chrzanowie.
Tematyka Tygodnia koncentrowała się wokół
osób związanych z Ziemią Chrzanowską i wokół
ich dzieł. Wspominani byli: Św. Jan Paweł II,
błogosławiony brat Marcin Oprządek, Służebnica Boża Janina Woynarowska, śp. ks. Michał Potaczało, śp. Helena Kmieć, śp. Wanda Budek.
Był wieczór autorski ks. dr. Stefana Misińca
i koncert poezji śpiewanej Janusza Saługi.
Święty Jan Paweł II
Świętemu Janowi Pawłowi II poświęcone było
kilka spotkań: IV chrzanowski wieczór uwiel-

Wieczór uwielbieniowy w kościele św. Mikołaja.

W dzień liturgicznego wspomnienia Jana Pawła II Szkoła Podstawowa nr 6 obchodziła święto
Patrona. Po mszy św. uczniowie wystawili spektakl Żyj tak, jakby każdy dzień był świętem. Klub
współpracuje z tą szkołą przy organizacji Tygodni Kultury Chrześcijańskiej od wielu lat.

Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II na święcie Patrona.
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Występ artystyczny dzieci ze SP nr 6.

Różaniec z błogosławionym Marcinem w kościele
św. Jana Chrzciciela w Kościelcu.

Okładka książki Z nurtu
wspomnień o Janie Pawle
drugim

Jan Oprządek urodził się we wsi Kościelec
4 marca 1884 r., ochrzczony w parafii św. Jana
Chrzciciela. Wówczas do parafii kościeleckiej
należały tereny obejmujące sześć dzisiejszych
parafii w Chrzanowie: św. Jana Chrzciciela
w Kościelcu, św. Rodziny na Osiedlu Południe,
Matki Bożej Ostrobramskiej na Rospontowej,
Chrystusa Króla w Balinie, św. Anny w Luszowicach, NMP Królowej Polski w Pogorzycach
i tereny Cezarówek. Kościelec został przyłączony do Chrzanowa w roku 1925. Brat Marcin jest
więc rodakiem z naszej małej Ojczyzny.
Wstąpił do Zakonu Franciszkanów w wieku lat
28. Na ostatniej placówce, we Włocławku, został
aresztowany przez gestapo. Był więziony
w Szczeglinie, Sachsenhausen i Dachau. Zginął
w samochodzie przerobionym na komorę gazową. Ciało zostało spopielone.
W ciągu 600 dni katorgi brat Marcin modlił
się, ufał, nie zdradził.
W procesie beatyfikacyjnym Kościół uznał, że
Jan Oprządek – brat Marcin jest godzien być
wzorem do naśladowania.
W ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej
przypomniano postać błogosławionego na nabożeństwach różańcowych odprawionych w 9 parafiach dekanatu chrzanowskiego.
Proboszcz kościoła św. Jana Chrzciciela ks.
Krzysztof Kruk odwiedził te parafie z obrazem
i różańcem Błogosławionego. Wierni indywidualnie podchodzili i całowali różaniec. Klub Inteligencji Katolickiej przygotował, w formie broszury, krótki życiorys błogosławionego i rozważania różańcowe. Do prowadzenia przygotowanych rozważań zostały zaproszone osoby z różnych wspólnot działających w parafiach, w tym
młodzież przygotowująca się do sakramentu
bierzmowania. Ilustrowany e-book z rozważa-

W czasie nabożeństw
różańcowych z błogosławionym bratem Marcinem wyrażano wdzięczność Janowi Pawłowi II
za dar beatyfikacji brata
Marcina.

Jedno z jedenastu spotkań ks. dr Stefana Misińca ze
św. Janem Pawłem II.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie odbyła się prelekcja ks. dr. Stefana Misińca połączona z promocją książki Z nurtu wspomnień o Janie Pawle II.
Błogosławiony brat Marcin Oprządek
z Kościelca
Przed dwudziestu laty, 13 czerwca 1999 r.,
święty Jan Paweł II ogłosił błogosławionym Brata Marcina Jana Oprządka w gronie 108 męczenników II wojny światowej. W tym gronie
był również proboszcz kościoła mariackiego
w Katowicach błogosławiony ks. Emil Szramek.
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niami można uzyskać e-mailem kontaktując się
z autorem artykułu.
Janina Woynarowska
Pielęgniarka z Chrzanowa, Służebnica Boża.
Była sierotą adoptowaną przez państwo Woynarowskich z Chrzanowa. Przybrani rodzice obdarzyli ją miłością, wykształcili. Tę miłość przekazywała innym, szczególnie pacjentom w chorobie. Współpracowała z błogosławioną Hanną
Chrzanowską. Zmarła w wyniku wypadku samochodowego 24 listopada 1979 r. Zakończył się
diecezjalny proces beatyfikacyjny, obecnie trwa
proces rzymski. W tym roku przypadła 40 rocznica śmierci.

narowskiej po Chrzanowie. Młodzież II Liceum
Ogólnokształcącego w Chrzanowie przedstawiła
program artystyczny o życiu i dziele Janiny
Woynarowskiej. Z dużym wzruszeniem przyjęto
wiersz Janiny „Mateńka” recytowany przez
uczennicę II LO.

Uczestnicy sesji.

Nie urodziła
ale dała Miłość,
którą otuliła na zawsze
bezbronną, sierocą
istotę.
W swoje życie zaprosiła,
swoim życiem się podzieliła – czuwając
dzień i noc gotowością czułych rąk.
Światłem pogodnych spojrzeń rozproszyła lęk
dziecięcego serca
które...
------nieustającą pieśń śpiewa – Mateńko...

Spotkanie poetycko – muzyczne Wokół ciszy Grupy
Twórczej Cumulus.
Afisz zaproszenia na sesję
Janina Woynarowska jako
wzór osobowy pielęgniarki
w Powiatowym Centrum
Kształcenia Ustawicznego
w Chrzanowie.

Spotkanie poetycko-muzyczne „Wokół ciszy”
− Twórczość Janiny Woynarowskiej prezentowali poeci z Grupy Twórczej „Cumulus” − Ernestyna Lewandowska, Antoni Dobrowolski,
Piotr Oczkowski. Oprawa muzyczna: Studio Piosenki Bell Canto – Julia Biskup. Prowadzenie Jolanta Kupiec. Klub Stara Kotłownia MOKSiR
w Chrzanowie.
Stowarzyszenie Przyjaciół Księdza Michała
Potaczało wspólnie z parafią św. Mikołaja i Klubem Inteligencji Katolickiej wydało książeczkę
Janeczka z Chrzanowa. Opowiastka dla dzieci
o Służebnicy Bożej Janinie Woynarowskiej (10
maja 1923 – 24 listopada 1979). Tekst opowiastki i informację o Stowarzyszeniu opracowała Renata Hejmo, informację o Klubie Wojciech Sala, a rysunki wykonali Dawid Szemiot
i Szymon Jargus z I Liceum Ogólnokształcącego
w Chrzanowie.

W Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego, które ma
w swoim profilu kierunki pielęgniarskie, zorganizowana została sesja
naukowa. W jej ramach
Anna Górska przedstawiła referat Janina Woynarowska jako wzór osobowy pielęgniarki oraz
przygotowała wystawę o Janinie Woynarowskiej
w 40-lecie śmierci. Drugi referat Wzorzec osobowościowy XXI wieku i jego znaczenie dla rozwoju człowieka wygłosiła Marta Piechowicz
z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Chrzanowie. Wojciech Sala przygotował grę
miejską Śladami Służebnicy Bożej Janiny Woy8

Ks. Michał Potaczało
Zmarł przed niemal 45 laty. Mimo upływu lat
jest wdzięcznie wspominany jako gorliwy kapłan
pełen dobroci.
Szkoła Podstawowa nr 5 w Chrzanowie obrała
go swoim patronem. Na jednym z wieczorów
Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej uczniowie tej
szkoły prowadzili w kościele różaniec przeplatany myślami ks. Michała.
Od lat działa Stowarzyszenie Przyjaciół Księdza Michała Potaczało „Apostoł Dobroci”
w Chrzanowie. Szerzy kult swojego Patrona,
prezentuje jego życie i posługę kapłańską oraz
jego spuściznę literacką i duchową. Pomaga
dzieciom i dorosłym potrzebującym wsparcia
w domach dziecka, rodzinach zastępczych i domach opieki.
Helena Kmieć
Mieszkała niedaleko, bo w Libiążu, sąsiadującym z Chrzanowem. Tam też się uczyła – w Zespole Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców. Ze Szkołą utrzymywała kontakt do
końca. Stypendystka w Wielkiej Brytanii, absolwentka Politechniki Śląskiej z chemii w języku angielskim, stewardesa. Zginęła na misjach
w Boliwii przed dwoma laty. Miała 26 lat.

Śp. Wanda Budek.

W roku 1981 była
członkiem – założycielem Klubu Inteligencji
Katolickiej
w Chrzanowie. Organizowała pracę jako prezes, wiceprezes, członek zarządu,
członek komisji rewizyjnej. Prowadziła wiele spotkań, wygłaszała
odczyty, publikowała. Miała znaczący udział
w organizacji Tygodni Kultury Chrześcijańskiej.

Występ młodzieży na wieczorze wspomnień o śp.
Wandzie Budek.

Spotkanie o śp. Wandzie Budek w I Liceum
Ogólnokształcącym w Chrzanowie w pierwszą
rocznicę śmierci prowadził Marek Śliwa.
Wspomnieniami podzieliły się nauczycielki: Maria Radym, Janina Trzaska, Janina Kosowska,
prezes Klubu Wojciech Sala i b. prezes Akcji
Katolickiej Ryszard Wroński. Spotkanie uświetniło grą, śpiewem i recytacjami 12 uczniów
I LO. Wyświetlane były zdjęcia.
Ks. dr Stefan Misiniec
Kapłan, literat, fotografik. Należy do grona
osób, które miały częsty kontakt z kardynałem
Karolem Wojtyłą, a potem Janem Pawłem II. Jako alumn Seminarium Duchownego i student
teologii spotykał Go niemal codziennie. W roku
1966 przyjął z Jego rąk święcenia kapłańskie.
W książce Z nurtu wspomnień o Janie Pawle
drugim wydanej w Krakowie przez Wydawnictwo Petrus w 2019 r. opisuje 11 swoich spotkań
z Janem Pawłem II od 8 czerwca 1989 do 22
października 2003 roku. Od 5 do 7 czerwca 1997
r. był fotografem-dokumentalistą pobytu Ojca
Świętego w „Księżówce”, czego pokłosiem był

Anetta Szewczyk opowiada o śp. Helence Kmieć.

W Tygodniu Kultury gościliśmy Anettę Szewczyk dyrektorkę Zespołu Szkół KSW w Libiążu,
która przedstawiła postać Helenki.
Wanda Budek
Nauczycielka, dyrektorka liceum ogólnokształcącego, pracownica kuratorium oświaty.
Wrażliwa na sprawy społeczne, uczestniczyła
w życiu politycznym, angażowała się w życie
parafii św. Mikołaja i Matki Bożej Różańcowej,
Klubu Inteligencji Katolickiej, Akcji Katolickiej.
Była członkiem redakcji „Parafialnika”, autorką
licznych artykułów.
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album. 19 III 1998 r. poprosił o błogosławieństwo dla rozpoczynającego się procesu beatyfikacyjnego Służebnicy Bożej Janiny Woynarowskiej, a 27 II 2001 r. wręczył Ojcu Świętemu
książkę o Służebnicy i poprosił o błogosławieństwo dla jej beatyfikacji i dla Chrzanowa.
Ks. Misiniec wyznaje: „Miałem szczęście żyć
z nim w jednym czasie, pracować pod jego kierunkiem. W moim życiu kapłańskim, biskup, potem kardynał Karol Wojtyła - Ojciec Święty Jan
Paweł II, był nie tylko przełożonym, ale jednocześnie sternikiem, którego darzy się pełnym zaufaniem.”
I my mieliśmy szczęście, że ks. Stefan Misiniec był opiekunem duchowym Klubu Inteligencji Katolickiej przez 13 lat będąc proboszczem
kościoła św. Mikołaja w Chrzanowie. Wzrastaliśmy pod jego dyskretną opieką.
Janusz Saługa
Bard chrzanowski. Mocno zaangażowany
w sprawy Kościoła. W Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej dał koncert poezji śpiewanej „Uczta”
z akompaniamentem gitary. Towarzyszył mu syn
Jan na harmonijce ustnej i trąbce.

niedziałek, sobota) – Opracowała Anna Górska.
Część II Tajemnice światła (czwartek) − Opracowała Lidia Cymerman.
Część III Tajemnice bolesne (wtorek, piątek) –
Opracował Wojciech Sala.
Cześć IV Tajemnice chwalebne (środa, niedziela) – Opracowała Anna Sala.
Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
XXXIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
„Wstańcie, chodźmy” w Chrzanowie, Trzebini i
Libiążu, październik 2019 r.
Błogosławiony Brat Marcin Oprządek
Męczennicy 1939-1945
Zeszyt 65 o. Bogdan Brzuszek OFM
Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2001
Męczennicy za wiarę – Ks.
Tomasz Kaczmarek postulator generalny − s. 3
Błogosławiony Brat Marcin Oprządek (Syn polskiego
ludu, Franciszkanin, Na
Drodze Krzyżowej Chrystusa, Podstępne aresztowanie,
Przez Szczeglin do Sachsenhausen, W Dachau, Śmierć męczeńska, Sława
męczeństwa i kult) – s. 13
Z homilii Ojca Świętego (Fragment homilii
Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszonej w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej w dniu 13 czerwca
1999 r. w Warszawie) – s. 55
Diecezje i rodziny zakonne 108 męczenników
– s. 61.
Białystok, Częstochowa, Drohiczyn, Gdańsk,
Gniezno, Kalisz, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łomża, Płock, Poznań, Radom, Sandomierz, Tarnów, Warszawa, Włocławek, Ordynariat Polowy.
Dominikanie, Dominikanki, Franciszkanie,
Franciszkanie Konwentualni, Bracia Mniejsi
Kapucyni, Ojcowie Karmelici Bosi OCD, Ojcowie Karmelici OC, Mniszki Klaryski - Kapucynki, Księża Marianie, Księża Michalici, Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, Siostry Niepokalanki, Księża Orioniści, Księża Pallotyni, Księża
Salezjanie (Kraków), Księża Salezjanie (Wrocław), Bracia Najświętszego Serca Jezusowego,
Siostry Służebniczki Starowiejskie, Siostry
Szkolne de Notre Dame, Siostry Urszulanki Unii
Rzymskiej, Ojcowie Werbiści, Siostry Zmartwychwstanki.

Koncert poezji śpiewanej Uczta Janusza Saługi i jego
syna Jana.

XXXIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej był
realizowany przy udziale Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Chrzanowie oraz Telewizji TVS.
Wojciech Sala
Zdjęcia: Anna Sala i Wojciech Sala
Chrzanów, 15 grudnia 2019 r.
Różaniec z błogosławionym
bratem Marcinem Oprządkiem z Kościelca
Wstęp – Opracował Wojciech
Sala
Część I Tajemnice radosne (po10

w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. We
Mszy uczestniczył m.in. premier Mateusz
Morawiecki.
Obecni byli też m.in.: marszałek Sejmu
Elżbieta Witek, wicepremier, minister kultury
Piotr Gliński, wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki, szef MON Mariusz
Błaszczak, szef KPRM Michał Dworczyk,
szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof
Sobolewski, a także byli marszałkowie Sejmu
i Senatu: Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski oraz były szef MON Antoni Macierewicz.
Po Mszy złożono kwiaty przed pomnikami
prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Ofiar
Katastrofy Smoleńskiej 2010 roku.
https://wpolityce.pl/smolensk/481410politycy-pis-uczcili-ofiary-katastrofysmolenskiej
Msza święta w intencji ofiar katastrofy
smoleńskiej. „Bolą słowa Polaków
o Polakach - oszczercze, cyniczne”
Dziś w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela
w Warszawie odbyła się uroczysta msza święta w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. (…)
„Tylko wtedy będziemy mogli patrzeć na
Jezusa w szczęśliwiej wieczności, jeśli dziś
będziemy dobrzy dla naszych braci i sióstr.
Dziś prosimy o szczęście wieczne dla wszystkich, którzy podzielili los pamiętnego sobotniego dnia, 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem, w drodze do grobów naszych bohaterów, pomordowanych w Katyniu” − przypomniał [ks. prałat Zbigniew Sajnóg]. (…)
„Czego naprawdę potrzebują ci, którzy odeszli na wieczną wartę? Ofiara mszy świętej to
najskuteczniejsza pomoc. To wielki dar, którego życzę każdemu. „Módlmy się za siebie
za życia i po śmieci” – mawiał św. Jan Paweł
II” – przywołał.
Dziś 117 miesięcznica tej tragedii. Dobrze,
że tu trwamy w modlitwie. Jesteśmy wszędzie
tam, gdzie są groby ofiar. Dlatego tak bardzo
bolą słowa, które czytamy o ofiarach katastrofy smoleńskiej. Bolą słowa Polaków o Polakach. Złe i okrutne. Oszczercze i cyniczne −
apelował duchowny.
https://niezalezna.pl/305521-msza-swieta-wintencji-ofiar-katastrofy-smolenskiej-bolaslowa-polakow-o-polakach
Stanisław Waluś

Ś† P

10 kwietnia 2010 – Smoleńsk
Prezydent Lech Kaczyński
Katastrofa w Smoleńsku na znaczkach
pocztowych świata

GUINÉ-BISSAU

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

Marek Jurek: „Tusk zupełnie omija
kwestię Smoleńska. W tej sprawie broni się
przed jakąkolwiek autorefleksją”
Na łamach tygodnika „Idziemy” były poseł
do Parlamentu Europejskiego oraz lider Prawicy Rzeczpospolitej Marek Jurek dzieli się
swoimi refleksjami na temat książki Donalda
Tuska pt. „Szczerze”. (…)
Jednocześnie zauważa, czego w książce
„Szczerze” nie znalazł:
Pisząc o Rosji, Tusk zupełnie omija kwestię
Smoleńska. W tej sprawie broni się przed jakąkolwiek autorefleksją, choć edycja książki,
pozycja − daleko od kraju − i zbliżająca się
dziesiąta rocznica katastrofy powinny go do
tego zachęcać. Powtarza teorię nacisków,
w sposób groteskowy twierdząc, że byłaby
w oczywisty sposób dowiedziona, gdyby były
na nią dowody. To już nie jest śmieszne, ale
ponure.
Cały felieton Marka Jurka znajdą państwo
w najnowszym wydaniu tygodnika „Idziemy”.
Opublikowano 2 stycznia 2020
https://wpolityce.pl/smolensk/480378-wsprawie-smolenska-tusk-broni-sie-przedautorefleksja
Politycy PiS uczcili ofiary katastrofy
smoleńskiej. Po Mszy św. złożyli kwiaty
przed pomnikami ofiar tragedii
W piątek rano w Warszawie, w kościele
seminaryjnym, odprawiona została Msza św.
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su, a zwłaszcza postulatorowi, księdzu Damianowi Bednarskiemu.
Bóg zapłać wszystkim, którzy wytrwale modlili się o beatyfikację kapłana, który oddał swoje
życie w służbie bliźnim; w służbie ubogim
w czasie okupacyjnej nocy.
Będziemy zabiegać o to, aby uroczystości beatyfikacyjne odbyły się w Katowicach w przyszłym roku.
Z pasterskim błogosławieństwem
† Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki
Katowice, 29 listopada 2019 r.
Kronika Katowicka, nr 55, grudzień 2019, s. 7

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego
7 czerwca 2020 r. w Warszawie
Sanktuarium Prymasa
W Choszczówce powstanie pierwsze w Polsce
sanktuarium ks. kard. Stefana Wyszyńskiego,
wkrótce już błogosławionego. To nowe sanktuarium na terenie diecezji warszawsko-praskiej
stanie się centrum pamięci i kultu Prymasa Tysiąclecia. Powstanie w miejscu wyjątkowym, bo
bardzo związanym z ks. kard. Stefanem Wyszyńskim. (…)
Budowa świątyni pw. bł. kard. Stefana Wyszyńskiego w stołecznej Choszczówce planowana jest na działce sąsiadującej z Instytutem Prymasowskim. (…)
Pokój Księdza Prymasa w Choszczówce jest
chyba jedynym, po jego śmierci, miejscem zachowanym w niezmienionym stanie. Obok pokoju jest maleńkie muzeum, w którym mieści się
ekspozycja pamiątek po Prymasie Tysiąclecia.
Te pamiątki, których dotykał, po beatyfikacji
staną się jego relikwiami. (…)
Małgorzata Bochenek, Nasz Dziennik,
nr 7 (6665), 10 I 2020, s. 1 i 18
wybrał Stanisław Waluś

Święto Trzech Króli
W bieżącym roku Orszaki Trzech Króli przeszły ulicami 872 miast i miejscowości w całej
Polsce, a wzięło w nich udział 1,3 mln uczestników. Orszak Trzech Króli w Warszawie zgromadził 90 tys. uczestników. Wśród nich był Prezydent Polski Andrzej Duda z małżonką. Również w Katowicach 4500 osób towarzyszyło
Trzem Królom, którzy o godz. 13.30 wyruszyli
sprzed archikatedry Chrystusa Króla na Plac
Żołnierza Polskiego.

Beatyfikacja ks. Jana Machy
KOMUNIKAT ARCYBISKUPA
KATOWICKIEGO O ZAKOŃCZENIU
PROCESU BEATYFIKACYJNEGO
SŁUGI BOŻEGO KSIĘDZA JANA MACHY
Drodzy Diecezjanie!
Jak podało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej
w dniu 28 listopada 2019 r. papież Franciszek –
podczas audiencji udzielonej prefektowi Kongregacji ds. Kanonizacyjnych księdzu kardynałowi
Angelo Becciu – zaaprobował dekret potwierdzający męczeństwo Sługi Bożego księdza Jana
Franciszka Machy, kapłana archidiecezji katowickiej, urodzonego w Chorzowie Starym w dniu
18 stycznia 1914 r., zamordowanego w więzieniu
w Katowicach w dniu 3 grudnia 1942 r.
Tym samym zakończył się trwający 6 lat proces beatyfikacyjny. W najbliższym czasie Stolica
Apostolska wyznaczy miejsce i czas uroczystości beatyfikacyjnych.
Drodzy Diecezjanie!
Dzieląc się z wami tą radosną dla Kościoła Katowickiego wiadomością, serdecznie dziękuję
osobom zaangażowanym w prowadzenie proce-

W mojej parafii św. Anny o godz. 11.00 rozpoczęła się procesja wokół zabytkowego kościoła (zdjęcia). Na czele jechali na koniach Trzej
Królowie, którzy po wejściu do kościoła, przy
szopce, ofiarowali dary Dzieciątku − złoto, kadzidło i mirrę. Następnie rozpoczęła się msza
św., a Trzej Królowie pojechali do centrum Katowic, aby wziąć udział w katowickim Orszaku
Trzech Króli.
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Orszak Trzech Króli w Gliwicach
Przemarsz Orszaku Trzech Króli w Gliwicach
odbywał się w trzech grupach, które wyruszyły
o godz. 14.00. Grupa czerwona wyruszyła z placu przed kościołem św. Michała Archanioła (ul.
Krzywoustego 1), grupa niebieska z placu przed
dworcem PKP, grupa żółta z placu przed kościołem Podwyższenia Krzyża Świętego (ul. Daszyńskiego 2). Orszak Trzech Króli w Gliwicach
odbył się pod patronatem biskupa ordynariusza
diecezji gliwickiej Jana Kopca.
Z wnukiem Wojciechem szliśmy w grupie niebieskiej. Po drodze śpiewaliśmy kolędy. Kolędę
„Bracia patrzcie jeno” śpiewaliśmy na dwa chóry: żeński i męski.

Warto przypomnieć walkę o przywrócenie dnia
wolnego 6 stycznia zniesionego dekretem Władysława Gomółki w 1960 r. Po 1990 r. odzywały
się liczne głosy, aby przywrócić Święto Trzech
Króli jako dzień wolny od pracy. W 2008 roku
z inicjatywy prezydenta Łodzi Jerzego Kropiwnickiego trafił do Sejmu RP obywatelski projekt
ponownego ustanowienia święta Trzech Króli
dniem wolnym od pracy. Projekt, pod którym
złożono 600 tys. podpisów, został odrzucony
przez koalicję PO-PSL. Podobnie było rok później. W grudniu 2009 roku PO złożyła własny
projekt dnia wolnego 6 stycznia wiążąc go jednocześnie ze zmianą Kodeksu Pracy odbierającą
prawo przysługującego dnia wolnego za święto
przypadające w sobotę. Chociaż 6 stycznia 2011
r. był już dniem wolnym od pracy, to ustawa
jednocześnie pozbawiała pracowników prawa do
kilku dni wolnych w ciągu roku. Ta sprzeczna
z interesem społecznym inicjatywa PO została
zaskarżona przez NSZZ „Solidarność” do Trybunału Konstytucyjnego, gdyż była niezgodna
z Konstytucją. TK 2 października 2012 r. przyznał rację NSZZ „Solidarność” i w ten sposób
zakończono bój o to, aby dzień święta Objawienia Pańskiego był dniem wolnym od pracy.
Tekst i zdjęcia Antoni Winiarski

Przed Dworcem Kolejowym PKP (zdjęcie NN).

Idziemy ul. Zwycięstwa (zdjęcie SW).

Po przybyciu Orszaków na rynek były składane dary i śpiewaliśmy kolędy. Każdy z trzech orszaków prowadził król jadący na koniu.
Na stronie Gliwickiego Gościa Niedzielnego
jest zestaw zdjęć z gliwickiego Orszaku Trzech
Króli:
https://gliwice.gosc.pl/gal/spis/6084519.OrszakTrzech-Kroli-w-Gliwicach
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która właściwie ustawia (…) relacje międzyludzkie. Po drugie szkoła jako instytucja publiczna powinna wprowadzać ucznia w kulturę.
Obecność religii w kulturze jest faktem bezspornym (…). Po trzecie, religia niesie w sobie wartości, bez których zachowanie pokoju nie będzie
możliwe – tłumaczył abp Skworc, po czym zaapelował do MEN o nałożenie na uczniów obowiązku uczestnictwa w lekcjach religii bądź etyki w szkołach. (…)
Maria Kobylińska, Gazeta Polska Codziennie,
nr 303 (2520), 31 XII 2019 – 1 I 2020, s. 16
Spotkanie na gliwickim rynku prowadzi ks. Artur
Sepioło (zdjęcie SW).

W obronie katechezy
Już ponad 2,5 tys. osób, w zaledwie 10 dni,
podpisało protest przeciwko próbom ograniczenia lekcji religii w szkołach gminy Ustrzyki
Dolne. (…)
Od pomysłu burmistrza odcięła się Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych. (…)
Burmistrz Bartosz Romowicz (PSL) wystąpił
pod koniec listopada z inicjatywą zmniejszenia
liczby godzin lekcji religii w szkołach, szukając
oszczędności w gminie. Z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmniejszenie wymiaru zajęć religii
do jednej godziny lekcyjnej w tygodniu oraz połączenie lekcji religii w oddziałach, gdzie liczba
uczniów jest mniejsza niż 13 osób, burmistrz
(zgodnie z wymogiem prawa) zwrócił się do ordynariusza miejsca, czyli ks. abp. Adama Szala.
Metropolita przemyski nie wyraził na to zgody.
W liście pasterskim wydanym z okazji uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP zdecydowanie podkreślił, że „ograniczenie, a następnie
wyrugowanie nauczania religii ze szkół jest jednym z celów, jaki postawili przed sobą orędownicy postępującej laicyzacji”.
Małgorzata Bochenek, PAP, KAI,
Nasz Dziennik, nr 9 (6667), 13 I 2020, s. 11

Rycerze składają hołd Dzieciątku leżącemu w szopce, która od lat jest budowana na rynku (zdjęcie SW).

Stanisław Waluś

Bez religii w szkołach
nie ma przyszłości
Są trzy przesłanki za nauką religii i etyki
w szkołach publicznych: wychowanie człowieka,
zapoznanie go z kulturą oraz nauczenie go życia
w pokoju – powiedział podczas noworocznej
homilii ks. abp Wiktor Skworc.
W Światowy Dzień Modlitwy o pokój, obchodzony 1 stycznia, w katedrze katowickiej została
odprawiona msza św., podczas której homilię
wygłosił abp Skworc. Duchowny mówił m.in.
o pokoju, który jest darem człowieka. (…)
Stwierdził, że w Polsce drogą wychowania
młodego pokolenia do pokoju jest m.in. nauczanie religii.
− Są co najmniej trzy racjonalne przesłanki do
nauki religii w szkole. Po pierwsze, jednym z celów szkoły jest kształcenie i wychowywanie
osoby ludzkiej, (…) z tym związana jest religia,

Rok eucharystyczny w archidiecezji
Byłem na kwartalnym wieczornym kręgu diakońskim. Tematem spotkania był list duszpasterski kard. Eijka do wiernych o eucharystii na początek roku eucharystycznego ogłoszonego
w archidiecezji utrechckiej (Holandia).
https://www.aartsbisdom.nl/wpcontent/uploads/2019/06/Pastorale-brief-b.g.v.het-Jaar-van-de-Eucharistie.pdf
14

Zamiast 15 diakonów zjawiło się o połowę
mniej, pozostali wybrali inne „zajęcia” w swoich
parafiach. Dowiedzieliśmy się od jednego
z „wierzących inaczej” diakonów, że duszpasterze-emeryci w archidiecezji zareagowali na list
jako pierwsi odrzucając przesłanie listu, aby eucharystię uczynić ponownie bijącym sercem wiary. Twierdzą oni, że wierni zamiast eucharystii
pod przewodnictwem księdza w praktyce wybierają modlitwę bez księdza i „sakrament” spotkania przy kawie.
Wikariusz biskupi potwierdził tę odchyłkę
w myśleniu opowiadając, jak uroczysta eucharystia pod przewodnictwem biskupów z udziałem
kapituły, rady kapłańskiej, itd., została zbojkotowana przez miejscową parafię, w której była
celebrowana. Parafianie mieli wręcz za złe, że
musieli udostępnić kościół na diecezjalną mszę
i sami odprawiać w tym samym czasie własne
nabożeństwo modlitewne w salce parafialnej.
„Nowocześnie myślący” wśród diakonów ubolewali, że kardynał niepotrzebnie wznieca podziały wśród wiernych, zamiast przyłączyć się
do postępowej części diecezji. (…)
Katolicka Polska z KIK-iem jako rzecznikiem
ludzi poszukujących religijnego świadectwa jawi
się oazą ducha otoczoną palącym piaskiem pustyni. Kościół polski pozostaje więc, pomimo nie
ustającej agresji otaczających ciemności, młody
duchem i nie rezygnuje z pełnienia funkcji oblężonej twierdzy i przedmurza chrześcijaństwa.
Na obronę prawdy żywy kościół używa jedynie przylgnięcia do Chrystusa i hartu ducha. To
wielkie pokrzepienie serca i ducha w czasach
wielkiego zamętu i odstępstw od wiary.
Nazwałem to eksplozją ducha w wymiarze
eschatologicznym, bo żyjemy w czasach ostatecznych i nie chcemy dokonywać innego wyboru jak tylko Polonia semper fidelis.
Stanisław Kruszyński, Holandia

Jędraszewskiemu za „posługę myślenia” (jest to
zadanie, jakie zadał przedstawicielom Klubów
Inteligencji Katolickiej z Polski Ojciec Święty
Jan Paweł II podczas pielgrzymki KIK-ów do
Watykanu).
Stanisław Waluś
15 arcybiskupów i biskupów w obronie
abp. Jędraszewskiego
W Rzeszowie, w dn. 28 XII 2019 r.
Drogi Arcybiskupie Marku,
Metropolito Krakowski
Jako biskupi zgromadzeni na spotkaniu świątecznym solidaryzujemy się z Tobą wobec
krzywdzących ataków jakie musi znosić Obrońca Prawdy ewangelicznej.
Zawsze godną chwały jest rzeczą opowiadanie
się po stronie antropologii chrześcijańskiej, która
w człowieku widzi obraz samego Boga.
Zapewniamy o braterskiej modlitwie i jedności
w Chrystusie.
Ks. abp Adam Szal, Ks. bp Jan Wątroba, Ks. abp
Mieczysław Mokrzycki, Ks. abp Wacław Depo,
Ks. abp Józef Michalik, Ks. bp Marian Rojek, Ks.
bp Stanisław Jamrozek, Ks. bp Kazimierz Górny,
Ks. abp Stanisław Nowak, Ks. bp Krzysztof Nitkiewicz, Ks. bp Andrzej Jeż, Ks. bp Jan Śrutwa,
Ks. bp Mariusz Leszczyński, Ks. bp Andrzej Przybylski, Ks. bp Edward Białogłowski.
https://www.radiomaryja.pl/kosciol/pietnastuksiezy-arcybiskupow-i-biskupow-skierowalo-doks-abp-m-jedraszewskiego-otwarty-list-poparciai-solidarnosci/
List kard. Zenona Grocholewskiego
do abp. Marka Jędraszewskiego
29 grudnia 2019
Ekscelencjo,
Drogi Księże Arcybiskupie,
Przekazuję jak najlepsze życzenia obfitych łask
Bożych na cały nadchodzący Rok Pański 2020
w wypełnianiu Twojej szlachetnej posługi duszpasterskiej dla dobra Archidiecezji Krakowskiej
oraz całego Kościoła w Polsce.
Korzystając z okazji pragnę wyrazić Ci moje
wysokie uznanie dla Twego umiłowania prawdy,
Kościoła, Polski, dla Twego poczucia odpowiedzialności za powierzoną Ci misję, realizmu,
odwagi w głoszeniu prawdy objawionej i zdrowego rozsądku. Jestem przekonany, że Twojej
miłości w ten sposób uskutecznianej nie potrafią
przytłumić, a tym mniej zgasić, niedorzeczne

Księdzu Metropolicie Krakowskiemu
Markowi Jędraszewskiemu Bóg zapłać
Po przeczytaniu kilku artykułów w prasie i Internecie postanowiłem czytelnikom „Dlatego”
udostępnić ich fragmenty (w kolejności dat ukazania się). Na koniec dzielę się treścią oświadczenia AKO, które podpisało kilku członków
KIK w Katowicach.
Niech to opracowanie będzie wyrazem
wdzięczności Jego Ekscelencji ks. abp. Markowi
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krytyki, niezrozumienie ani obraźliwe i prostackie impertynencje.
Modlę się za Ciebie i proszę Pana, by Twoje biskupie zaangażowanie przyczyniło się jak najbardziej do ubogacenia naszego kraju w prawdę i dobro. Modlę się także za tych, którzy nas obrażają.
Z braterskim pozdrowieniem w Panu
Kard. Zenon Grocholewski

(sm), Gazeta Polska Codziennie, nr 303
(2520), 31 XII 2019 – 1 I 2020, s. 16
Ekologizm bez ludzkiej twarzy
To, jakie wybierzemy podejście do ekologii,
będzie miało kluczowe znaczenie dla naszej cywilizacji. W tle sporów o ocieplenie klimatu
i o to, do jakiego stopnia człowiek jest za nie odpowiedzialny, toczy się spór być może jeszcze
ważniejszy. O to, czy osoba ludzka nadal będzie
znajdowała się w centrum wyznawanego przez
nas systemu wartości.
Po słowach metropolity krakowskiego abp.
Marka Jędraszewskiego, który określił „ekologizm” jako „niebezpieczną tendencję”, która kwestionuje „rolę i godność każdego człowieka”, wybuchła podobna sterowana i kontrolowana histeria
jak po tym, gdy hierarcha krytykował „ideologię
LGBT”, mówiąc m.in. o „tęczowej zarazie”. (…)
Maciej Kożuszek, Gazeta Polska Codziennie,
nr 01 (2521), 2 I 2020, s. 14

https://diecezja.pl/aktualnosci/kard-zenongrocholewski-do-abp-marka-jedraszewskiegopragne-wyrazic-moje-wysokie-uznanie-dla-twegoumilowania-prawdy-kosciola-polski/

Kościół potrzebuje liderów
Z ks. prof. Andrzejem Szewciwem, biblistą,
emerytowanym wykładowcą europejskich uczelni, rozmawia Maria Kobylińska.
Zaczął się nam ukazywać prawdziwy obraz
Kościoła. Okazało się, że brakuje nam prawdziwych liderów. Mamy dwóch, trzech liderów,
z abp. Jędraszewskim na czele, a reszta? Duchowni powinni się silniej zaangażować w sprawy społeczne i polityczne. (…) Brakuje nam też
liderów świeckich. (…)
Gazeta Polska Codziennie, nr 303 (2520),
31 XII 2019 – 1 I 2020, s. 16

Uchwała nr 9/2020 z dnia 07 stycznia 20120 r.
Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski
w sprawie poparcia dla stanowiska
JE ks. abp. Marka Jędraszewskiego
Metropolity Krakowskiego
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego
Rozwoju Polski wobec nieuczciwych i agresywnych komentarzy, które kierowane są w stosunku
do osoby Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego,
Metropolity Krakowskiego, wyraża swoje poparcie dla słów i osoby Duszpasterza.
Powodem ataku stał się świąteczny wywiad
z Arcybiskupem udzielony Telewizji Republika,
w którym to przypomniał on podstawowe treści
nauczania Kościoła rzymskokatolickiego w kwestii
ekologii. Arcybiskup przypomniał w nim treści
Księgi Rodzaju Starego Testamentu odnoszące się
do zamysłu Stwórcy względem stworzenia i należnego miejsca człowieka w porządku świata. (…)
Księdzu Arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu dziękujemy za odważne głoszenie prawdy o człowieku i świecie, w czasie zamętu i pomieszania pojęć. (…)
Pełne stanowisko Zarządu Stowarzyszenia
znajduje
się
na
stronie
internetowej
www.ekorozwoj.pl.
Prof. dr hab. Roman Niżnikowski, Prezes
Nasz Dziennik, nr 7 (6665), 10 I 2020, s. 2

Wszyscy bronią abp. Jędraszewskiego
Od kilku dni płyną słowa wsparcia dla metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego, który został poddany kolejnej fali hejtu ze
strony środowisk liberalnych i lewicowych za to,
że w Telewizji Republika powiedział prawdę na
temat ideologii ekologizmu.
W niedzielę list ze wsparciem dla metropolity
krakowskiego wystosowało 18 arcybiskupów
i biskupów. (…)
W poniedziałek głos w obronie abp. Jędraszewskiego zabrał o. Tadeusz Rydzyk, który na
antenie Radia Maryja stwierdził, że proekologiczni aktywiści krytykujący duchownych stosują wobec nich argumenty siły. „Tutaj widać argument siły, a nie siłę argumentu. Argument siły,
przemocy w słowach, w znieważaniu, w rozbudzaniu nienawiści. (…) Abp Jędraszewski jest
profesorem belwederskim; z tego co wiem, zdobywał dyplomy naukowe z największymi wyróżnieniami, np. w Rzymie ze złotymi medalami.
Jak rzadko kto zna się na rzeczy”. (…)
Do obrony metropolity krakowskiego przystąpili naukowcy zrzeszeni w Akademickich Klubach Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. (…)
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Wreszcie ktoś musi odważyć się powiedzieć,
jak dziecko z baśni Hansa Ch. Andersena pt.
„Nowe szaty króla”: „Patrzcie, przecież król jest
nagi”, tzn. współczesny człowiek omamiony
złudnymi ideologiami pozostał nagi, odarty ze
swojej naturalnej i nadprzyrodzonej godności.
Dziękuję za rozmowę.
Krzysztof Gajkowski, Nasz Dziennik,
nr 5 (6663), 8 I 2020, s. 10
[podkreślenie moje – Stanisław Waluś]

Na celowniku za prawdę
Rozmowa z ks. bp. Andrzejem Jeżem, biskupem tarnowskim
Księża biskupi w specjalnym liście stanęli
w obronie ks. abp. Marka Jędraszewskiego. „Solidaryzujemy się z Tobą wobec krzywdzących
ataków, jakie musi znosić Obrońca Prawdy
ewangelicznej” – napisali. Dlaczego także Ekscelencja postanowił wesprzeć metropolitę krakowskiego?
− Moja decyzja wypływa z podstawowego
obowiązku biskupa polegającego na osadzeniu
posługi biskupiej w Magisterium Kościoła
i przekazie jago nauczania w różnych kontekstach współczesności. Metropolita krakowski
w swej wypowiedzi dotyczącej bardzo rozległego i złożonego zjawiska ekologii nawiązał jedynie do nauczania Kościoła, zwłaszcza odniósł się
do podstawowego dokumentu Papieża Franciszka, encykliki „Laudato si’”, szczególnie do drugiego rozdziału – „Ewangelia stworzenia” (nr
62-100) i szóstego rozdziału – „Edukacja i duchowość ekologiczna” (nr 202-245). (…)
Ksiądz abp Marek Jędraszewski swoimi racjonalnymi i jednoznacznymi wypowiedziami upomina się o chrześcijańskie wartości w naszej kulturze. Czy sprzeciw, jaki wzbudza w niektórych
środowiskach, świadczy o tym, że sytuacja jest
coraz bardziej nieprzychylna dla chrześcijaństwa
w naszym otoczeniu?
(…) Widzę tutaj olbrzymią rolę uczelni kościelnych i katolickich, które obecnie wydają się
przeżywać intelektualną hibernację, gdyż z różnych względów nie zabierają merytorycznego
głosu wobec wyzwań, przed którymi staje Kościół. (…) To raczej kościelne środowiska akademickie powinny zabierać zdecydowany głos
zwłaszcza w sprawach dotyczących miejsca antropologii chrześcijańskiej pośród różnych obszarów współczesnej kultury.
Jak na to zamieszanie wokół ks. abp. Marka
Jędraszewskiego powinni zareagować wierni
świeccy?
− Wierni świeccy, po okresie życia w kompleksach ukrywania swojej wiary i przekonań religijnych, coraz bardziej identyfikują się z Kościołem, Mistycznym Ciałem Chrystusa, i odchodząc od narzucanych przez środowiska antykościelne zahamowań, odważnie wypowiadają
się na tematy decydujące o przyszłości naszej
cywilizacji i roli Kościoła we współczesnej kulturze. (…)

Z informatora Nauka Polska:
ks. bp prof. dr hab. Marek Jędraszewski
Klasyfikacje KBN: nauki filozoficzne, nauki
teologiczne
Specjalności: antropologia, historia filozofii.
Ideologia ekologizmu
Powinniśmy troszczyć się o nasz wspólny dom
– to mówią wszyscy. Ale dla kogo ten dom powstał i kto ma w nim mieszkać? Tu zgody nie
ma.
Ropa na świecie miała się skończyć do 1975
roku. Takie były prognozy w 1966 roku. Dwa lata później alarmowano, że wkrótce zadusimy się
wskutek przeludnienia. W roku 1970 straszono
nową epoką lodowcową, która miała się zacząć
w okolicach roku 2000. Wątek zlodowacenia pojawiał się w mediach jeszcze kilkakrotnie – proces ten miał się zacząć w 2020 roku. Potem była
dziura ozonowa i globalne ocieplenie. (…)
Dziś mamy kolejne alarmistyczne prognozy na
temat zagrożenia planety, urastające w przekazie
medialnym do rangi obowiązującej wykładni.
Jednak nie w prognozach rzecz, bo te przynajmniej częściowo mogą być trafione, ale wynikających z nich działaniach rzeczywiście mogących
posłużyć do poprawy stanu planety. Rzecz
w ideologii, jaka zaczyna towarzyszyć aktywności części działaczy ekologicznych. Zwrócił na
to uwagę abp Marek Jędraszewski, gdy przed
świętami odniósł się do zadanego mu w Telewizji Republika pytania o stosunek Kościoła do
forsowanej ideologii „ekologizmu”. (…)
Były też reakcje zupełnie nieśmieszne. Histeria
wokół abp. Jędraszewskiego osiągnęła temperaturę wrzenia, gdy „z dotkniętej ogniem Australii” odezwał się wiceprezydent Warszawy Paweł
Rabiej . (…) „Jędraszewski, idź do diabła, tam
jest twoje miejsce” – napisał w Internecie. (…)
Ekologizm jest wreszcie jednym z motywów
zapaści demograficznej w społeczeństwach Za17

Oświadczenie w sprawie ideologizacji i totalizacji debaty publicznej i akademickiej
Akademickie Kluby Obywatelskie im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego z niepokojem obserwują kolejne wydarzenia związane z ideologizacją debaty publicznej i akademickiej w Polsce.
Za istotę ideologizacji można uznać dwa fundamentalnie ważne elementy.
Pierwszym jest roszczenie totalności dla własnej
metody poznania (a w konsekwencji poznającego
podmiotu), kiedy neguje się perspektywiczność i
zakłada wyłączność swojej metody jako jedynie
słusznej. Dotyczy to także wycinkowego traktowania przedmiotu poznania i sposobu patrzenia na
problem. W naukach o człowieku zamiast dążenia
do całościowej antropologii, pojawia się jakaś jej
aspektowość – rasy, klasy, seksualności, biologizmu. Wyrazem takiej postawy są szerzące się dzisiaj i narzucane w sposób bezwzględny poglądy
ideologii gender czy ekologizmu (zwłaszcza w postaci tzw. „ekologii głębokiej”).
Drugim elementem charakterystycznym ideologizacji jest brak zgodności z doświadczeniem.
Ideolog przyjmuje do wiadomości tylko to, co
służy jego założeniom, jest fragmentaryczne i selektywnie postrzegane. W ten sposób absolutyzuje swój punkt widzenia. Nietrudno znowu
wskazać jako na typowe dwa wymienione przykłady współczesnych ideologii.
W obliczu takiej ideologicznej inwazji obowiązkiem człowieka nauki, człowieka myślącego
i zatroskanego o prawdę jest kategoryczny
sprzeciw wobec ideologizacji myśli. Dzisiaj
konkretnie dotyczy to sprzeciwu wobec dyktatury gender czy też dyktatury ekologizmu. Dlatego
z wielkim uznaniem i wdzięcznością przyjmujemy wypowiedzi ks. abp. prof. dr. hab. Marka
Jędraszewskiego jako obronę racjonalności myślenia i działania, a przez to godności człowieka.
Jednocześnie wyrażamy głęboki niepokój płynący z faktu, że w miejsce debaty czy polemiki
pojawiają się w stosunku do jego poglądów
i osoby różne formy ostracyzmu, nie stroniące od
inwektyw i wulgaryzmów. Nie możemy się zgodzić na to, zarówno ze względu na szacunek wobec Księdza Arcybiskupa i Profesora, ale także
ze względu na szacunek dla naszego własnego
środowiska akademickiego.
Przekazując Księdzu Arcybiskupowi słowa solidarności, zwracamy się do jego oponentów
z apelem o uszanowania rygorów racjonalnej debaty. Chcemy wierzyć, że są do niej zdolni.

chodu. Ludzie, poddani nachalnej propagandzie
antykoncepcyjnej i urabiani deprawującą seksedukacją, zaczynają rozumieć rodzicielstwo jako
niebezpieczny dla środowiska luksus. (…)
Kościół angażuje się w ekologię rozumianą jako troskę o dzieło Boże, którym jest świat. (…)
Ta perspektywa jest całkowicie odmienna od tej,
która przynosi ekologizm – nurt, który wynosząc
na piedestał naturę, degraduje zarazem człowieka.
Franciszek Kucharczak, Gość Niedzielny,
nr 2, rok XCVII, 12 I 2020, s. 16-19
Ekologia a ekologizm
Wiek XX był wiekiem ludobójczych ideologii
nazizmu oraz komunizmu w jego różnych postaciach: stalinizmu, maoizmu, polpotyzmu itp.
Wiek XXI też jest wiekiem ideologii, głównie
neomarksistowskich. Nie odwołują się one do
przemocy fizycznej, ale koncentrują się na ideologicznym marszu przez instytucje, media,
szkoły, sądy, a także kościoły. Jedną z ideologii
naszego czasu jest ekologizm. (…)
Ekologizmem określam ideologię, którą należy
odróżnić od ekologii jako interdyscyplinarnej nauki o strukturze i funkcjonowaniu przyrody. Różnica między ekologią a ekologizmem byłaby mniej
więcej taka jak między nauką a światopoglądem
naukowym głoszonym przez komunistów. (…)
Ekologizm to oczywiście biznes. Jak się odpowiednio wzbudzi histerię, to da się wcisnąć
nowe produkty. Bogaci staną się jeszcze bogatsi,
a biedni będą mogli się cieszyć, że topniejące
góry lodowe ich nie zalały. Niestety, ekologizm
wyrządzi jeszcze wiele szkód, zanim przyjdzie
opamiętanie i zwrot ku autentycznej ekologii.
Ks. Dariusz Kowalczyk SJ, profesor Wydziału
Teologii na Uniwersytecie Gregoriańskim
w Rzymie, Gość Niedzielny, nr 2, rok XCVII,
12 I 2020, s. 38
Murem za abp. Jędraszewskim
Naukowcy, biskupi, politycy i internauci bronią metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego, który znów stał się celem ataków
środowisk lewicowych i liberalnych. Szczególnie prymitywnie zaatakował wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej, pisząc: „Idź do diabła”.
Wyrazy solidarności wobec duchownego przekazali przewodniczący Akademickich klubów
Obywatelskich. (…) Ekologizm odwraca porządek świata. To sprzeczne ze wszystkim, co zapisane w Biblii – stwierdził m.in.
/W.D., Niedziela, nr 2, 12 I 2020, s. 5
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Przewodniczący Akademickich Klubów Obywatelskich:
prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – Poznań
prof. dr hab. inż. Artur Świergiel – Warszawa
prof. dr hab. Bogusław Dopart – Kraków
prof. dr hab. Michał Seweryński – Łódź
prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski – Gdańsk
prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – Katowice
prof. dr hab. Waldemar Paruch – Lublin
prof. dr hab. Jacek Piszczek – Toruń
prof. dr hab. Małgorzata Suświłło – Olsztyn
Poznań, Warszawa, Kraków, Łódź, Gdańsk, Katowice, Lublin, Toruń, Olsztyn, 30.12.2019 r
http://ako.poznan.pl/9787/#more-9787

O. Stanisław Mrozek SJ odszedł
do Pana 11 listopada 2019 r.
Urodził się 15.10.1936 r., jako siódme dziecko
wśród 9-ciorga rodzeństwa, w Jasienicy Rosielnej na Podkarpaciu, w pobliżu Sanktuarium Maryjnego, Matki Bożej Miłosierdzia w Starej Wsi
w powiecie Brzozów.
W sierpniu 1950 roku rozpoczął przygotowanie do Nowicjatu w Małym Seminarium Duchownym OO. Jezuitów w Nowym Sączu.
W 1956 roku rozpoczął studia filozoficzne na
Fakultecie Księży Jezuitów w Krakowie, które
ukończył uzyskaniem licencjatu w 1959 r.
W sierpniu 1959 roku wyjechał do Warszawy
studiować teologię na Wydziale Teologicznym
„Bobolanum” w Warszawie, prowadzonym
przez OO. Jezuitów przy ul. Rakowieckiej 61.
W dniu 5 sierpnia 1962 r. otrzymał święcenia
kapłańskie z rąk Prymasa Tysiąclecia Ks. Kard.
Stefana Wyszyńskiego. Ostatni etap formacji zakonnej Ks. Stanisław Mrozek przeżył w Czechowicach-Dziedzicach.
W latach 1964-65 pracował jako rekolekcjonista w Diecezji Gorzowskiej. W latach 1965-1984
pracował jako katecheta i duszpasterz akademicki we Wrocławiu w parafii św. Macieja. W latach 1984-1990 był superiorem oraz kierownikiem odzyskania i remontu Domu Rekolekcyjnego Jezuitów w Częstochowie. W latach 19911994 pracował w parafii św. Ducha i Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Nowym Sączu
i prowadził misje i rekolekcje. W latach 19941998 mieszkał w Krakowie i przez kilka miesięcy był kapelanem sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. W latach
1998-2001 pracował w Gliwicach w parafii Matki Boskiej Kochawińskiej prowadzonej przez
OO. Jezuitów. Otworzył w tej parafii duszpasterstwo akademickie „Kopernik” i centrum Formacji Chrześcijańskiej dla dorosłych. Był opiekunem Kościoła Domowego Ruchu Światło-Życie.
W latach 2001-2004 był proboszczem parafii
pw. Chrystusa Króla w Krakowie-Przegorzałach.
Na kolejnej placówce w Opolu posługiwał jako
duszpasterz i dyrektor apostolstwa modlitwy
w latach 2004-2017. W 2014 i 2015 roku poddany zostaje operacjom na nowotwory, które bardzo osłabiły stan Jego zdrowia i ograniczyły jego
dotychczasową bardzo aktywną działalność.
W 2017 r. został przeniesiony do infirmerii
prowadzonej w klasztorze OO. Jezuitów w Starej
Wsi koło Brzozowa, gdzie miał zapewnioną

Poparcie dla Oświadczenia wyrazili członkowie KIK w Katowicach oraz inni moi znajomi:
Czesław Duda, Katowice, emeryt, mgr elektrotechniki;
Piotr Gawor, Gliwice, dr hab. inż. em. prof. nzw.
Pol. Śl.;
Jerzy Kasprzyk, Gliwice, dr hab. inż., prof. Politechniki Śląskiej
Jerzy Kuźnik, Luboń, dr inż. Politechnika Śląska, emeryt;
Maria Lasończyk, Gliwice;
Krystyna Partuś, Zabrze, Przew. Sekcji KIK Zabrze Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach;
Wojciech Pillich, Zabrze, dr inż., em. Pol. Śl.;
Teresa Plewa, Gliwice;
Bolesław Pochopień, Zabrze, (Przewodniczący
AKO Katowice) prof. dr hab. inż.;
Krystian Probierz, Gliwice, prof. dr hab. inż. dr
H.C., Politechnika Śląska;
Robert Prorok, Zabrze, inż.;
Andrzej Pułka, Gliwice, dr hab. inż., profesor
Politechniki Śląskiej;
Marek Smolik, Gliwice, dr hab. inż.
Czesław Ryszka, Czeladź, b. senator;
Janina Szymanowicz, Gliwice, mgr inż., AKO
Katowice;
Wojciech Świątkiewicz, Cieszyn, prof. zw. dr
hab.;
Stanisław Waluś, Gliwice, dr hab. inż., wiceprezes KIK w Katowicach;
Włodzimierz Wawszczak, Łódź, dr hab. inż.;
Stefan Wieczorek, Siemianowice Śl.;
Maria Wieloch, Gdańsk, dr, PAN
Antoni Winiarski, Katowice, dr, emerytowany
nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego;
Stanisław Waluś
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opiekę lekarską. Do ostatnich dni udzielał się
duszpastersko, jak tylko mógł.
Jest autorem wielu książek: „Sprawiedliwość
nie wystarczy”, „Ostateczny los człowieka”,
„Patroni od spraw trudnych i beznadziejnych”,
„Niezwykły modlitewnik dla chorych”, „Święty
Stanisław Kostka”, „Aniołowie w Bożej Opatrzności”, „Rekolekcje w domu ze św. Ignacym
Loyolą”, „Jak się modlić?”, „Dlaczego z Maryją
przez życie?”, „O trudnościach życia i wiary”,
„Jak żyć?”.
Zmarł 11 listopada 2019 r. w szpitalu w Brzozowie. W uroczystej liturgii pogrzebowej odprawionej w dniu 16 listopada 2019 roku w Bazylice OO. Jezuitów, uczestniczyła Rodzina oraz
liczna grupa absolwentów duszpasterstwa akademickiego „Maciejówka” we Wrocławiu.
Roman Tabisz

Książka
dostępna
w
Internecie:
www.Patrioteka.pl
Książka dostępna w redakcji „Tygodnika Solidarność”
ul. Prosta 30, 00-838 Warszawa
Ze str. IV okładki:
Czy komunizm narodził się w Brukseli? Jak
byli komuniści robią kariery w Unii Europejskiej? Aborcja i eutanazja przeciw rodzinom.
Walka płci zamiast walki klas! Tyrania gender,
czyli jak niszczy się prawa człowieka. Wszechwładza sądów! Dlaczego sądy zastępują parlamenty?
Jak przebiega prześladowanie chrześcijan
w Europie i w USA? Kto reprezentuje katolików
w Europie?
Vladimír Palko, były minister spraw wewnętrznych Słowacji, katolicki polityk i naukowiec, obnaża mroczne kulisy instytucji unijnych,
przedstawia nieznane fakty z wojny kulturowej
i ujawnia przebiegłe mechanizmy niszczenia
chrześcijańskiej kultury.
Stanisław Waluś

Warto przeczytać

Nie zabijaj.
Obrona życia człowieka od poczęcia
do naturalnej śmierci
Zamach na dzieci
Ponad 42 mln niewinnych dzieci zostało zabitych na świecie w 2019 roku w wyniki aborcji.
To dane oficjalne. (…)
Troszczymy się o prawa zwierząt, o ochronę
środowiska. To wszystko jest potrzebne i ważne,
ale porażające jest to, że w świecie, w którym
dbamy o różne rzeczy, nie jesteśmy w stanie zatroszczyć się o bezbronnego człowieka – mówi
w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” Korzekwa-Kaliszczuk. (…)
Urszula Wróbel, Nasz Dziennik, nr 3 (6661),
4-6 I 2020, s. 1 i 8
Komu przeszkadzają obrońcy życia
Władze Warszawy nie przedłużyły umowy
najmu lokalu Fundacji PRO – Prawo do Życia.
W tym samym czasie i w tej samej dzielnicy na
preferencyjnych warunkach biura wynajmuje
pięć organizacji aborcyjnych lub LGBT. (…)
To, że po wygranej prezydenta Rafała Trzaskowskiego jego zastępcą został homoseksualista

Vladimír Palko „Lwy nadchodzą. Jak obronić
chrześcijańską Europę?”
PATRIA MEDIA Adam Chmielecki, Tysol Sp. z
o.o.,
Gdańsk 2019
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Paweł Rabiej, odzwierciedla kierunek polityki
prezydenta z Koalicji Obywatelskiej. (…)
APP, Nasz Dziennik, nr 3 (6661), 4-6 I 2020, s. 5

zuje cele propaństwowe, funkcjonuje w interesie
trwałości rodziny. (…)
Jak Pani sobie radzi z agresją, która na Panią
spada po wypowiedziach broniących szkoły
przed wpływem ideologii LGBT?
− Cały hejt pod moim adresem oparty jest na
kłamstwie i celowej złej woli. Dlatego staram się
nim nie przejmować. (…)
Boli mnie natomiast, gdy moje środowisko polityczne mnie piętnuje, dystansując się, nie podejmując dyskusji. (…)
Ogromnym wyróżnieniem jest też dla mnie
wsparcie Radia Maryja, Telewizji Trwam − ciepłe słowa o. Tadeusza Rydzyka czy wielu hierarchów kościelnych. (…)
Jestem też bardzo pozytywnie zaskoczona, że
podczas akcji „Murem za panią kurator” moje
działania poparło 40 tys. osób, podpisując się
imieniem i nazwiskiem. Jestem szczęśliwa i czuje się pięknie wyróżniona. W tym kontekście tysiąc osób piętnujących to, co robię, nie jest
w stanie ruszyć mnie z tego miejsca, w którym
jestem. Oni chcą niszczyć Polskę poprzez wprowadzenie ideologii gender, a ja chcę ją wzmacniać. Mamy inne cele. Ze swoich na pewno nie
zrezygnuję.
Dziękuję za rozmowę.
Karolina Goździewska, Nasz Dziennik,
nr 3 (6661), 4-6 I 2020, s. 16-17

Ważny apel Papieża
Do konsekwentnej obrony życia ludzkiego od
poczęcia do naturalnej śmierci wezwał pracowników służby zdrowia Ojciec Święty Franciszek.
W ogłoszonym wczoraj orędziu na obchodzony 11 lutego po raz 28. Światowy dzień Chorego
Papież zaapelował do lekarzy i pielęgniarek, aby
każde ich działanie było zawsze nakierowane na
godność i życie człowieka. Bez jakiejkolwiek
zgody na działania o charakterze eutanazji,
wspomaganego samobójstwa, zaprzestania podtrzymywania życia, nawet wtedy, gdy stan choroby jest nieodwracalny.
„Pamiętamy, że życie jest święte i należy do
Boga, dlatego jest nienaruszalne i nietykalne
(por. Instr. Donum Vitae, 5; Enc. Evangelium
Vita, 29-59). Życie ma być przyjmowane, chronione, szanowane i trzeba mu służyć od jego zaistnienia aż do śmierci: domagają się tego zarówno rozum, jak i wiara w Boga, autora życia”.
(…)
SJ, Nasz Dziennik, nr 3 (6661), 4-6 I 2020, s. 13

Stop dla gender – tak dla planu Boga
Nie poddam się
Rozmowa z Barbarą Nowak, małopolskim kuratorem oświaty.
(…) Wiara jest istotną częścią Pani życia?
− Wszystko, co robię w swoim życiu, od dawna ma swój początek w wierze. (…)
To właśnie chrześcijańskie wartości, którym
hołduję, powodują, że nigdy nie zgodzę się na
dyskryminowanie ludzi. Będę więc konsekwentnie przeciwstawiać się próbom prześladowań
z powodów poglądów, orientacji seksualnej czy
wiary. (…)
Wyraźnie mówię, że w szkole uczniowie mają
się uczyć, rozwijać, i to bardzo wszechstronnie.
Nie zgadzam się z pomysłem na wprowadzenie
edukacji seksualizującej typu B, która czynnikowi seksualnemu nadaje priorytetowe znaczenie w rozwoju człowieka. W polskich szkołach
aktualnie jest prowadzona edukacja seksualna
typu A, czyli dostosowana do etapów rozwoju
młodych ludzi, przygotowująca do odpowiedzialnego życia w rodzinie, i jest tą, która reali-

Więcej o ideologii gender na stronach:
http://www.diecezja.waw.pl/3260
http://www.niedlagender.pl/
http://www.fronda.pl/a/gender-historia-ipolityka,54149.html
http://www.diecezja.legnica.pl/documents/237

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)
Życzliwi bądźmy
Z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbędą się ekumeniczne spotkania w różnych kościołach. Tydzień ekumeniczny trwa od
18 do 25 stycznia i w tym roku będzie przebiegał
pod hasłem „Życzliwi bądźmy”. (…)
19 stycznia o 10.00 w kościele parafii ewangelicko-augsburskiej w Bytomiu (plac Klasztorny
21

4a) odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne,
w czasie którego słowo Boże wygłosi o. Melchizedek Olejok OFP, proboszcz parafii św. Wojciecha w Bytomiu.
19 stycznia o 15.30 w gliwickiej katedrze odprawione zostaną nieszpory, którym przewodniczył będzie bp Jan Kopiec, a słowo Boże wygłosi ks. dr Grzegorz Olek, wikary parafii ewangelicko-augsburskiej w Gliwicach.
26 stycznia o 10.15 w kościele parafii ewangelicko-augsburskiej w Zabrzu (ul. Klimasa 3) odprawione zostanie nabożeństwo ekumeniczne
w intencji jedności chrześcijan. Słowo Boże wygłosi ks. Marian Stokłosa, proboszcz parafii
Świętego Krzyża w Zabrzu.
26 stycznia o 16.15 w kościele Trójcy Świętej
w Bytomiu (ul. Kwietniewskiego 1) zostaną odprawione nieszpory, a kazanie wygłosi ks. Sebastian Mendrok, proboszcz parafii ewangelickoaugsburskiej w Bytomiu.
mf, Gość Niedzielny, nr 2, Rok XCVII, 12 I 2020,
Gość Gliwicki, s. VIII

„Solidarność”, obchodzenie prawa przez niektóre sieci jest niebezpieczne. (…)
Szymon Babuchowski, Gość Niedzielny, nr 2,
rok XCVII, 12 I 2020, s. 8

Nasze Rocznice
Luty 2019
200 lat temu (23 lutego 1820 r.) w Krzemieńcu
zmarł Alojzy Feliński, polski poeta i dramaturg,
sekretarz Tadeusza Kościuszki, profesor Liceum
Krzemienieckiego, autor hymnu „Boże coś Polskę”.
170 lat temu (24 lutego 1850 r.) zmarł Józef
Bem, generał wojsk polskich, węgierskich i tureckich, wybitny oficer i teoretyk artylerii, bohater walk w Powstaniu Listopadowym i walk
o wolność Węgier w 1848 r.
120 lat temu (24 lutego 1900 r.) Szkoła Sztuk
Pięknych w Krakowie została przekształcona na
Akademię Sztuk Pięknych. Jednym z jej profesorów był Jan Matejko.
100 lat temu (19 lutego 1920 r.) powstał Polski
Komitet Plebiscytowy z siedzibą w Bytomiu, na
czele którego stanął Wojciech Korfanty.
95 lat temu (10 lutego 1925 r.) w Watykanie został podpisany konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą.
85 lat temu (20 lutego 1935 r.) polscy uczniowie
w Czeskim Cieszynie podjęli strajk, żądając polskich nauczycieli.
80 lat temu (10 lutego 1940 r.) miała miejsce
masowa zsyłka Polaków z Kresów Wschodnich
na Syberię.
75 lat temu (18 lutego 1945 r.) oddziały I Armii
Wojska Polskiego zdobyły zamieniony w twierdzę Kołobrzeg.
75 lat temu (27 lutego 1945 r.) żołnierze Ludowego Wojska Polskiego postawili pierwszy słup
graniczny nad Odrą.
65 lat temu (23 lutego 1955 r.) zmarł Paul Claudel, wybitny francuski pisarz katolicki.
45 lat temu (15 lutego 1975 r.) zmarł ks. Michał
Sopoćko – beatyfikowany 28 września 2008 r.
w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. Mszy św. przewodniczył legat papieski
ks. abp Angelo Amato, prefekt watykańskiej
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
40 lat temu (12 lutego 1980 r.) na życzenie Ojca
Świętego Jana Pawła II ukazał się pierwszy numer polskiego wydania „L’Osservatore Romano”.

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 XXXIX
Przeciw obchodzeniu ustawy
Solidarność apeluje do rządu o nowelizację
ustawy zakazującej handlu w niedziele. Chce
ograniczeń dla sklepów, które mają status placówek pocztowych. Dotyczy to m.in. popularnej
sieci Żabka.
Przed świętami Bożego Narodzenia związek
wystosował pismo do marszałka Ryszarda Terleckiego oraz do minister rodziny z apelem o to,
by jak najszybciej znowelizować ustawę. Zdaniem Alfreda Bujary, przewodniczącego Rady
Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ
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40 lat temu (17 lutego 1980 r.) dwaj Polacy, inż.
Leszek Cichy i inż. Krzysztof Wielicki po raz
pierwszy w warunkach zimowych stanęli na dachu świata, czyli na Mont Evereście. Pozostawili
tam różaniec otrzymany od Ojca Świętego.
Wybrała Barbara Kwaśnik

jaźni między III Rzeszą a ZSRR”. Był prologiem
do niewyobrażalnych zbrodni, jakie w ciągu następnych kilku lat miały zostać popełnione po
obu stronach tej linii.
Sojusz Hitlera i Stalina został błyskawicznie
wcielony w życie: 1 września 1939 roku hitlerowskie Niemcy uderzyły na Polskę z zachodu,
południa i północy, a 17 września ZSRR zrobił
to samo, atakując ze wschodu.
22 września w Brześciu nad Bugiem odbyła się
wielka defilada – świętowanie wspólnego zwycięstwa hitlerowskich Niemiec i sowieckiej Rosji
nad niepodległą Polską. Takich defilad nie urządzają strony paktów o nieagresji – robią to sojusznicy i przyjaciele.
Tak właśnie było z Hitlerem i Stalinem – długo
byli nie tylko sojusznikami, ale wręcz przyjaciółmi. Ta przyjaźń kwitła do tego stopnia, że
gdy grupa 150 niemieckich komunistów jeszcze
przed wybuchem wojny uciekła z III Rzeszy do
ZSRR, w listopadzie 1939 roku Stalin przekazał
ich Hitlerowi niejako „w prezencie” – wydając
ich na pewną śmierć.
ZSRR i III Rzesza przez cały czas ściśle ze sobą współpracowały. Na konferencji w Brześciu
27 listopada 1939 roku, przedstawiciele służb
bezpieczeństwa obu państw omawiali metody
i zasady współpracy przy zwalczaniu polskich
organizacji niepodległościowych na okupowanych terenach. Następne konferencje pomiędzy
funkcjonariuszami NKWD i SS na temat ich
współpracy odbywały się m.in. w Zakopanem
oraz w Krakowie (w marcu 1940). To nie były
rozmowy o nieagresji – ale o likwidowaniu (czytaj: mordowaniu) ludzi, obywateli Rzeczpospolitej oraz o wspólnych, sojuszniczych działaniach
w celu całkowitego zniszczenia Polski.
Bez współudziału Stalina w rozbiorze Polski
i bez surowców naturalnych, które Stalin dostarczał Hitlerowi, niemiecka machina zbrodni nie
opanowałaby Europy. Ostatnie pociągi z dostawami jechały z ZSRR do Niemiec 21 czerwca
1941 roku – na dzień przed tym, gdy Niemcy hitlerowskie zaatakowały dotychczasowego sojusznika. Dzięki Stalinowi Hitler mógł bezkarnie
podbijać kolejne kraje, zamykać Żydów z całego
kontynentu w gettach i przygotowywać Holokaust – jedną z największych zbrodni w historii
ludzkości.
Stalin prowadził zbrodnicze działania na
wschodzie, podporządkowując sobie jeden kraj
po drugim i rozwijając strukturę obozów, które

Warszawa, dn. 29 grudnia 2019

Oświadczenie
Prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego
XX wiek przyniósł światu niewyobrażalne
cierpienie i śmierć setek milionów ludzi – zamordowanych w imię chorych, totalitarnych ideologii. Śmiertelne żniwo nazizmu, faszyzmu
i komunizmu jest oczywistością dla ludzi naszego pokolenia. Oczywistością jest także to, kto za
te zbrodnie odpowiada – i czyj sojusz rozpoczął
II Wojnę Światową, najbardziej morderczy konflikt w dziejach ludzkości.
Niestety, im więcej czasu upływa od tych tragicznych wydarzeń, tym mniej wiedzą o nich nasze dzieci i wnuki. Dlatego tak ważne jest, byśmy nadal głośno mówili prawdę o II Wojnie
Światowej, o jej sprawcach i ofiarach – i sprzeciwiali się wszelkim próbom zakłamywania historii.
Pamięć o tym złu jest szczególnie istotna dla
Polski – pierwszej ofiary wojny. Nasz kraj najwcześniej doświadczył zbrojnej agresji hitlerowskich Niemiec i sowieckiej Rosji. To właśnie
Polska była pierwszym państwem, które walczyło w obronie wolnej Europy.
Opór wobec tych potęg zła nie stanowi jednak
wyłącznie wspomnienia polskiego bohaterstwa –
to coś znacznie ważniejszego. Ten opór to dziedzictwo całej wolnej i demokratycznej dziś Europy, która stanęła do walki przeciwko dwóm totalitaryzmom. Dzisiaj, gdy niektórzy dla swoich
politycznych celów chcą podeptać pamięć o tych
wydarzeniach, Polska musi stanąć w obronie
prawdy. Nie w imię swojego interesu, lecz
w imię tego, czym jest Europa.
Podpisany 23 sierpnia 1939 roku Pakt Ribbentrop-Mołotow nie był „paktem o nieagresji”. Był
sojuszem politycznym i wojskowym, dzielącym
Europę na dwie strefy wpływów – na linii trzech
polskich rzek: Narwi, Wisły i Sanu, przesuniętej
miesiąc później na linię Bugu, w wyniku zawartego 28 września „Traktatu o granicach i przy23

Rosjanin Aleksander Sołżenicyn nazwał „Archipelagiem Gułag”. Obozów, w których miliony
ludzi, przeciwników władzy komunistycznej
wyniszczane były niewolniczą, morderczą katorgą.
Zbrodnie komunizmu zaczęły się jeszcze przed
II wojną światową – od śmierci głodowej milionów Rosjan na początku lat dwudziestych, od
Wielkiego Głodu, w wyniku którego śmierć poniosło wiele milionów mieszkańców Ukrainy
i Kazachstanu, przez Wielką Czystkę, w ramach
której zamordowano blisko 700 tysięcy przeciwników politycznych i zwykłych obywateli ZSRR,
najczęściej Rosjan, także w tzw. „Operacji Polskiej” NKWD, w której rozstrzeliwano przede
wszystkim obywateli ZSRR polskiego pochodzenia. Na śmierć przeznaczono dzieci, kobiety,
mężczyzn. W samej tylko „Operacji Polskiej”
według danych NKWD rozstrzelano ponad 111
tysięcy osób – zabitych z premedytacją przez
sowieckich komunistów. Bycie Polakiem
w Związku Radzieckim w tym czasie oznaczało
wyrok śmierci lub wieloletnie zesłanie.
Kontynuacją tej polityki były zbrodnie popełniane już po najeździe sowieckim na Polskę (17
września 1939) – jak wymordowanie ponad 22
tysięcy polskich oficerów i przedstawicieli elit
m.in. w Katyniu, Charkowie, Twerze, Kijowie
i Mińsku – a także w katowniach NKWD i łagrach w najdalszych zakątkach sowieckiego imperium.
Największymi ofiarami komunizmu byli obywatele Rosji. Historycy szacują, że w samym
tylko Związku Sowieckim zamordowano 20 do
30 milionów ludzi. Śmierć i łagry czekały nawet
na tych, których każde cywilizowane państwo
otacza opieką – na powracających z wojny jeńców. ZSRR nie traktował ich jak bohaterów wojennych, ale jak zdrajców. To była „wdzięczność” Rosji sowieckiej dla jeńców-żołnierzy
Armii Czerwonej: śmierć, łagry, obozy koncentracyjne.
Za wszystkie te zbrodnie odpowiadają komunistyczni przywódcy, na czele z Józefem Stalinem.
Podejmowane po 80 latach od wybuchu II Wojny Światowej próby rehabilitowania tej postaci
dla politycznych celów dzisiejszego prezydenta
Rosji muszą budzić zdecydowany sprzeciw każdego, kto ma choć podstawową wiedzę o historii
XX wieku.
Prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat
Polski. Zawsze robił to w pełni świadomie.

Zwykle dzieje się to w sytuacji, gdy władza
w Moskwie czuje międzynarodową presję związaną ze swoimi działaniami. I to presję nie na historycznej, a na jak najbardziej współczesnej
scenie geopolitycznej. W ostatnich tygodniach
Rosja poniosła kilka istotnych porażek: niepowodzeniem zakończyła się próba całkowitego
podporządkowania sobie Białorusi, Unia Europejska po raz kolejny przedłużyła sankcje nałożone za bezprawną aneksję Krymu, a rozmowy
w tzw. „formacie normandzkim” nie tylko nie
przyniosły zniesienia tych sankcji, lecz w tym
samym czasie doszło do kolejnych obostrzeń –
tym razem amerykańskich – które znacznie
utrudniają realizację projektu Nord Stream 2.
Jednocześnie rosyjscy sportowcy zostali właśnie
zawieszeni na cztery lata za stosowanie dopingu.
Słowa Prezydenta Putina traktuję jako próbę
ukrycia tych problemów. Rosyjski przywódca
doskonale zdaje sobie sprawę, że jego zarzuty
nie mają nic wspólnego z rzeczywistością – i że
w Polsce nie ma pomników Hitlera ani Stalina.
Takie pomniki były na naszej ziemi wyłącznie
wtedy, gdy stawiali je agresorzy i zbrodniarze –
III Rzesza hitlerowska i Rosja sowiecka.
Naród rosyjski – największa ofiara Stalina,
jednego z najokrutniejszych zbrodniarzy w historii świata – zasługuje na prawdę. Głęboko wierzę
w to, że naród rosyjski jest narodem ludzi wolnych – i że odrzuca stalinizm, nawet gdy władza
prezydenta Putina stara się go zrehabilitować.
Nie ma zgody na zamianę katów z ofiarami,
sprawców okrutnych zbrodni z niewinną ludnością i napadniętymi państwami. W imię pamięci
o ofiarach i w imię wspólnej przyszłości musimy
dbać o prawdę.
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualno
sci/oswiadczenie-prezesa-rady-ministrowmateusza-morawieckiego-0.html

Zmarli w ostatnim czasie
13 października zmarł Józef Bancewicz
Wspomnienie o Józefie Bancewiczu
Z naszego grona odszedł kolega Józef Bancewicz, członek i Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Politechniki Poznańskiej, wieloletni pracownik tej uczelni, wieloletni
członek Rady i Przewodniczący Komisji Rewi24

zyjnej Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność. (…)
Działalność Józefa Bancewicza nie ograniczała
się tylko do aktywności związkowej. Znacząco
zaangażował się również w pracę społeczną na
rzecz mieszkańców Poznania i województwa
wielkopolskiego poprzez działalność w Związku
Sybiraków, którą rozpoczął w 1989 r., gdy reaktywowano go po II wojnie światowej. Żył historią swoją i Polski. (…)
Kładł duży nacisk na kultywowanie tradycji
Solidarności poprzez aktywne uczestnictwo w
obchodach m.in. poznańskiego Czerwca 1956 r.,
rocznic związanych z Polską Golgotą Wschodu,
Katyniem i Sybirem. Naturalna była dla Niego –
w związku z obradami KSN – obecność pod
Pomnikiem Ku Czci Poległych Górników pod
KWK „Wujek” w Katowicach. Emanował szczerym i głębokim patriotyzmem. (…)
W osobie zmarłego z żalem i smutkiem żegnamy wspaniałego człowieka, działacza i przyjaciela.
Wojciech Pillich, Tygodnik Solidarność,
nr 44 (1609), 1 XI 2019, s. 45

cego z Makowa Podhalańskiego inicjatora Góralskich Pasterek, dzięki któremu w latach 80.
ub. wieku do bielszczan trafiło 135 ton potrzebnych leków z Francji, pożegnało podczas Mszy
św. trzech biskupów, kilku infułatów, ponad stu
kapłanów, siostry zakonne, przedstawiciele parlamentu RP i samorządu, górale, liczni wierni
oraz najbliższa rodzina. (…)
2 lata temu Caritas Polska przyznała ks. prałatowi Kazimierzowi Maladze Złoty Medal Zasługi.
Robert Karp
https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/pogrzebks-pralata-kazimierz-malagi/

16 października 2019 r. zmarł
o. Niward Stanisław Karsznia
Zmarł o. Niward Stanisław Karsznia
Po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 86 lat
16 października 2019 r. zmarł niezapomniany,
darzony wielkim szacunkiem i sympatią ojciec
Niward Stanisław Karsznia OCist, duszpasterz
hutników, od początku związany z hutniczą Solidarnością.
Był postacią nietuzinkową, człowiekiem wielkiej wiary i jednocześnie gorącym patriotą, orędownikiem prawdy o polskiej historii. Pisał
o Nowej Hucie i roli Kościoła w życiu jej mieszkańców. (…)
Oprac. M. Koziestański, Tygodnik Solidarność,
nr 45 (1610), 8 XI 2019, s. 49

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
Codziennie przynajmniej jedna
dziesiątka różańca, więcej informacji
na stronie:
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy
przez Papieża Franciszka na rok 2019 i 2020
Styczeń: Ewangelizacyjna – Szerzenie pokoju
na świecie: Aby chrześcijanie, ci, którzy wyznają
inne religie, i ludzie dobrej woli szerzyli pokój
i sprawiedliwość na świecie.
Luty: Powszechna – Słuchania wołania migrantów: Aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli
w ręce pozbawionych skrupułów handlarzy ludzi, był słyszany i brany pod uwagę.

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.

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 17 maja 2020 r.

18 października 2019 r. zmarł
ks. Kazimierz Malaga
Pogrzeb ks. prałata Kazimierza Malagi
Pogrzeb ks. prałata Kazimierza Malagi – zasłużonego kapłana i społecznika, pierwszego dyrektora Caritas diecezji bielsko-żywieckiej – odbył się 26 października 2019 r. w parafii Matki
Bożej Pocieszenia w Bielsku-Białej Straconce,
gdzie zmarły w wieku 78 lat duchowny był przez
33 lata proboszczem i duszpasterzem. Pochodzą-

Rekolekcje w Kokoszycach
Rekolekcje Klubu Inteligencji Katolickiej
w Katowicach odbędą się od piątku do niedzieli
18 – 20 września 2020 r. w Archidiecezjalnym
Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach.
25

Zgłoszenia i zapisy: Jolanta Zawadzka, jolazaw1@interia.pl lub sms-em na numer 605 453
054. Bliższe informacje: Antoni Winiarski, tel.
508 290199, E-mail: winiarant@gmail.com
Wszystkie informacje:
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/

Pielgrzymka KIK-ów na Jasną Górę
XXXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Klubów
Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę odbędzie
się w sobotę 21 listopada 2020 r.

Pielgrzymka KIK do Francji i Hiszpanii
Pireneje – Lourdes – Kraj Basków
9 – 19 września 2020 r.

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.

Prosimy o pilne zgłaszanie uczestnictwa
(najpóźniej do 24 stycznia powinna być z Rainbow spisana umowa dla minimum 26 osób). Zapisy w późniejszym terminie mogą być niemożliwe z uwagi na brak miejsc w samolocie. Wówczas te osoby będą zapisywane na listę rezerwową.
Wylot 9 września z Katowic lub z Warszawy za
dopłatą 100 zł.
Trasa: Girona – Rippol – La Seu d’Urgell – Andora – Mertixell – Niaux (malarstwo naskalne
z paeolitu) – Foix – LOURDES – Biarritz – Pasaia – San Sebastian – Loyola – Urkiola – Bilbao
– Vitoria-Gasteiz – Estibaliz – Aralar – Pampeluna – Huesca – Lleida – Balaguer – Montserrat
– Costa Brava.
Bezpłatna zmiana nazwiska uczestnika do tygodnia przed wyjazdem.
Cena przy grupie 46-50 os: 5890 zł/os w pokoju
2/3 os
Cena przy grupie 26-30 os: 6970 zł/os w pokoju
2/3 os
Dopłata do pokoju 1-os: 1700 zł
Zaliczka w wysokości 2100,00 zł/osoby płatna
przy zapisie, pozostała kwota do 31 lipca
w wysokości wynikającej z ostatecznej wersji
umowy, zależnie od ilości uczestników. Konto
bankowe, na które trzeba wpłacić zaliczkę, będzie podane osobie zgłaszającej udział w pielgrzymce.
Cena obejmuje: przelot samolotem, opłaty lotniskowe, przejazdy klimatyzowanym autokarem
podczas objazdu, 10 rozpoczętych dób hotelowych, śniadania i obiadokolacje, program turystyczny j.w., opiekę polskiego pilota podczas objazdu, koszty realizacji programu: bilety wstępu,
opłaty za miejscowych przewodników, system
Tour Guide, obowiązkowe napiwki, lokalny podatek kataloński podczas zakwaterowane na terenie Katalonii, ubezpieczenie TU Europa
(NNW, KL, Assistance i bagaż) − wariant rekomendowany 260 tysięcy zł/os. i ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji, składka TFG.

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.
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 16.45 −
12.09, 10.10, 14.11 i 12.12 lub na konto KIK
w Katowicach: Klub Inteligencji Katolickiej
w Katowicach Plac ks. Emila Szramka 2, 40-014
Katowice, konto ING Bank Śląski Katowice
32 1050 1214 1000 0090 3030 8622
Biblioteka KIK
Czynna w godzinach dyżurów. Zapraszamy.
Informacja o KIK w Internecie:
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl
E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl
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Cykl reportaży z miejsc, które zachwycają
a człowiek odczuwa Bożą obecność.
Islandia – wyspa ognia i lodu
Islandia leży na styku dwóch płyt kontynentalnych – euroazjatyckiej i północnoamerykańskiej, które oddalają się od siebie z prędkością
ok. 1 cm/rok. Spod ziemi wydobywa się lawa
tworząc wulkany. Powstają głębokie szczeliny.
Dimmuborgir. W miejscu zwanym Kirkjan (kościół) widzimy fragment zachowanego tunelu lawowego sprzed
ponad 2000 lat.

Park Narodowy Thingvellir. Tu w 930 r. po raz pierwszy
zebrał się islandzki parlament Althing. W 1000 r. Głosiciel
Prawa Þorgeir Ljósvetningagoði zaproponował przyjęcie
chrześcijaństwa przez Islandię, co przegłosował Althing.
Politeiści mogli praktykować w ukryciu. Z tyłu, ściana
szczeliny Almannagjá o długości 7,7 km.

Wodospad Hengifoss o wysokości 118 m. Rdzawa warstwa rozdzielająca czarne bazaltowe warstwy jest zwietrzeliną powstałą między kolejnymi wylewami lawy.
Na Islandii jest ponad 10000 wodospadów.

Gejzer Strokkur wyrzuca wodę na wysokość do 40 m.

Jökulsarlón. Laguna lodowa o powierzchni 18 km2 i głębokości 248 m. Woda pochodzi z topniejącego lodowca
Vatnajökull o powierzchni 8.100 km² i grubości lodu dochodzącej do 1 km. Niebieskie góry lodowe.
Pseudowulkany w Skutustadagigar powstały wskutek
wylewu lawy na bagno. Olbrzymie bąble pary wodnej
przebiły jeszcze niezastygłą lawę tworząc kratery.

Na Islandii jest 13 lodowców. Pod niektórymi
drzemią wulkany, które, gdy się uaktywnią, topią lód
i powodują katastrofalne powodzie tzw. jökulhlaup.
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Ocieplenie klimatu pod koniec pierwszego tysiąclecia sprzyjało podróżom morskim. Skandynawscy żeglarze odkryli Islandię. Wcześniej,
w VIII w., do wyspy dotarli irlandzcy mnisi, którzy jednak nie przetrwali. Pierwszym trwałym
osadnikiem był norweski wódz Ingolf Arnarson,
który założył Reykjavik. Dalsze wyprawy na zachód doprowadziły do odkrycia Grenlandii (Eryk
Rudy, 981 r.) i Ameryki Północnej (Leif Eriksson, 1000 r.), ale założone osady nie przetrwały
m.in. z powodu oziębiania się klimatu.
Od 1282 r. nad Islandią panował król norweski, a od 1367 r. król duński. 17 czerwca 1944 r.
Althing proklamował Republikę Islandzką.

Húsavík. Humbaki, do 19 m długości i masie do 40 ton
z gracją wyskakiwały ponad powierzchnię wody.

Öxarfjörður. W Islandii żyje ok. 10 mln maskonurów.

Reykjavik. Msza św. niedzielna o godz. 13 po polsku
w katolickiej katedrze Chrystusa Króla. (Kościół Landakot, bazylika mniejsza, 1929 r.). Niedzielne msze św. odprawiane są po polsku w 5 kościołach.

Po przyjęciu chrześcijaństwa w 1000 r. powstały biskupstwa. Po reformacji przeprowadzonej przez króla duńskiego w 1550 r. katolicyzm
został zakazany pod karą śmierci, a ostatni katolicki biskup Jón Arason został ścięty. Luteranizm
został religią państwową, a król Danii głową Kościoła. W 1874 r. powróciła wolność religijna.
Dimmuborgir. Dębik ośmiopłatkowy można spotkać w
Polsce w Pieninach jako relikt epoki lodowej.

Tekst i zdjęcia Antoni Winiarski na podstawie
wycieczek w latach 2010, 2014 i 2016 r.
https://get.google.com/albumarchive/112686563636248009775/albu
m/AF1QipNK-Xb8NaV8s2bVKACRmztdQz2rHPMgFq_xoRV5

Skógar. Skansen i muzeum
transportu. Są tam domy kryte darnią z XIX w., szkoła
z 1901 r., dom z 1919-1920,
kościół z Kálfholt z 1879 r.
Wśród eksponatów uwagę
zwraca owca z podwójną
głową.
Skógar leży blisko wulkanu
Eyjafjallajökull,
który
wybuchnął w 2010 r.
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