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    Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterz mówili nawzajem do siebie: „Pójdźmy do Betlejem i zobacz-
my, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił”. Udali się teŜ z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Nie-
mowlę, leŜące w Ŝłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, 
którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i 
rozwaŜała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, 
jak im to było powiedziane.   Łk 2,15-20 

 

Rok Kapłański 19 VI 2009 – 19 VI 2010 
150. rocznica śmierci św. Jana Marii Vianney'a, proboszcza z Ars – 4 sierpnia 1859 r. 

 

25. rocznica strajku młodzieŜy w obronie obecności krzyŜa w szkole – Włoszczowa – 3 XII 1984 r. 
145. rocznica encykliki „Quanta cura” błogosławionego Piusa IX (8 XII 1864 r.) 

 

 

Szopka przed plebanią parafii p.w. 
Niepokalanego Serca Najświętszej 
Maryi Panny w Katowicach (2008) 

Z Ŝyczeń otrzymanych przez nasz KIK w 2008 roku: 
 

      Z okazji Świąt BoŜego Narodzenia Ŝyczymy, by Miłość zro-
dzona w Betlejem przemieniała Wasze Ŝycie. 
Niech świat Waszych myśli, słów i czynów będzie światem bliskim 
Bogu, tak by mógł On się narodzić takŜe w Was. 

                W imieniu redakcji „Gościa Niedzielnego” 
 ks. Marek Gancarczyk redaktor naczelny 

    Szanowni Państwo! 
Na radosne Święta BoŜego Narodzenia składamy Ŝyczenia wszel-
kiej pomyślności. Nade wszystko Ŝyczymy, byśmy w tych dniach 
odczuli, jak wielkim skarbem jest dla nas Jezus Chrystus, a w Nim 
– kaŜdy człowiek spotkany na drodze naszego Ŝycia.  
Niech miłość do Jezusa napełni nasze serca, a szczere pragnienie 
realizowania Jego nauki będzie najpiękniejszym świątecznym po-
stanowieniem.                 Z wyrazami szacunku ks. Ireneusz Skubiś 

 z Zespołem Redakcyjnym „Niedzieli” 
 

Ojciec Święty Benedykt XVI do Polaków 
14 października 2009 r.  

 
    Bardzo serdecznie pozdrawiam pielgrzymów 
polskich, a szczególnie siostry Franciszkanki 
Rodziny Maryi i uczestników niedzielnej kano-
nizacji arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Feliń-
skiego. Wraz z wami cieszę się tym nowym pol-
skim świętym. Naśladujcie jego odwagę, Ŝywą 
wiarę i zaufanie BoŜej Opatrzności. Niech on 
wyjedna wam obfitość BoŜych łask i pomyślność 
waszej ojczyzny. Niech będzie pochwalony Je-
zus Chrystus.       
                                  Źródło 25 X 2009, str. 3.  

Modlitwa za kapłanów 
    O mój Jezu, przez Twoje Serc 
tak bardzo kochające błagam Cię, 
rozpal Ŝarliwością Twej Miłości i 
gorliwością o Twoją chwałę 
wszystkich kapłanów świata, 
wszystkich misjonarzy i wszyst-
kich, którzy są odpowiedzialni za 
głoszenie Twego Boskiego Słowa, 
aby ogarnięci świętym zapałem 

wyrywali dusze szatanowi i prowadzili je do Twego 
Serca, gdzie będą Cię chwalić na wieki. Amen. 

Z folderu „Kwadrans przed Najświętszym 
 Sakramentem” Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 

www.loretanki.pl 
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Oświadczenie 
Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach 
w związku z wyrokiem w sprawie 

z powództwa Alicji Tysiąc 
ogłoszonym w dniu 23 września 2009 r. 

(8 października 2009 r.) 
    Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Ka-
towicach wyraŜa swoją solidarność z Redakto-
rem Naczelnym „Gościa Niedzielnego” ks. Mar-
kiem Gancarczykiem, autorem artykułów za-
mieszczonych w „Gościu Niedzielnym”, a doty-
czących moralnej oceny aborcji. 
    UwaŜamy, Ŝe kuriozalny wyrok Sądu Okręgo-
wego w Katowicach jest przejawem ograniczenia 
wolności głoszenia prawdy i wolności wypowia-
dania ocen moralnych czynu zabójstwa oraz prze-
jawem dominacji cywilizacji śmierci nad cywili-
zacją Ŝycia.                              dr Antoni Winiarski 

Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej 
w Katowicach 

 
Abp Damian Zimoń: 

    Wyrok jest przejawem cywilizacji śmierci. 
Mam jeszcze w oczach zwęglone twarze górni-
ków, którzy zginęli w ostatniej katastrofie w ko-
palni „Wujek-Śląsk” i poparzone oblicza tych, 
którzy przebywają w szpitalach. Widząc ogrom-
ne wysiłki, aby ich uratować, człowiek zdaje so-
bie sprawę, jak cenne jest ludzkie Ŝycie. W tym 
kontekście na Górnym Śląsku jesteśmy szcze-
gólnie wyczuleni na kaŜdy zamach na Ŝycie. 
Chronimy je od poczęcia po naturalną śmierć. W 
jego obronie uŜywamy czasem ostrych słów, ale 
są one prawdziwe. 
    UwaŜam, Ŝe dzisiejszy wyrok Sądu Okręgo-
wego w Katowicach jest nie tylko przejawem 
ograniczenia wolności słowa w prasie, ale takŜe 
przejawem cywilizacji śmierci. 
    Nie rozumiem stwierdzenia Sądu, Ŝe aborcję 
moŜna nazywać zabójstwem w sensie ogólnym, 
ale juŜ nie w odniesieniu do konkretnej osoby. 
    Modlę się w intencji tych, którzy rozpoczęli 
proces przeciw „Gościowi Niedzielnemu” i 
dziękuję Bogu, Ŝe córka Pani Tysiąc Ŝyje. 
    Niech św. Ojciec Pio, patron dnia dzisiejsze-
go, wyprosi nam wszystkim łaskę pokuty i po-
jednania.           Gość Niedzielny 4 X 209, str. 5 

 
Nowa cenzura 

    (...) Jak widać, konstytucyjna wolność słowa 
ma coraz więcej przeciwników. Bezprecedenso-

wego osiągnięcia dokonała katowicka sędzia, 
która w swym orzeczeniu zakwestionowała po-
toczne rozumienia powstania Ŝycia (zapominając 
o jego prawnej obronie), lecz takŜe wprowadziła 
nową kategorie przestępstwa – „posługiwanie się 
mową nienawiści”, gdy ktoś krytykuje oczywiste 
zło jakim jest zabójstwo nienarodzonych.  

Jerzy Pawlas, Źródło 25 X 2009, str. 19 
 

Ty czarny kruku! 
    P. Ewa Solecka, SSO w Katowicach, wydała 
wyrok w sprawie p. Alicji Tysiąc. Wyrok, jak 
wyrok – ale uzasadnienie gwałci podstawową 
zasadę logiki. P. Sędzina stwierdziła bowiem, Ŝe 
wolno mówić „Wszystkie kruki są czarne” – ale 
za nazwanie jednego kruka „czarnym” moŜna 
juŜ odpowiadać! 
    P. Solecka powiedziała jeszcze, Ŝe katolicy 
mogą nazywać „aborcję” zabójstwem (narusza-
jąc zasadę równości praw: a ateistom i Ŝydom to 
juŜ nie wolno???) – ale nazwanie np. lekarz, któ-
ry zabił takie dziecko, „zabójcą” jest niedopusz-
czalne. Oczywiście jest to spór o słowa – mnie 
chodzi tylko o wewnętrzną LOGIKĘ. Czyli: hi-
tlerowcy byli mordercami – ale za nazwanie Hi-
tlera mordercą juŜ moŜna by zapłacić „bo jedno-
stce przysługuje ochrona prawna”. (...) 

Janusz Korwin-Mikke (Dziennik Polski”, 
nr 226/2009), Źródło 25 X 2009, str. 26 

 
Joanna Najfeld o procesie 30 X 2009 

– otrzymane z Internetu 
Szanowni Państwo, 
    Dzisiejsze posiedzenie sądu zostało ponownie 
odroczone, tym razem do 9. grudnia. Nie rozu-
miem mechanizmów sądowych, nie potrafię tego 
zinterpretować. 
    Z mojej strony nie zmieniło się nic, jestem 
niewinna, mówiłam prawdę. Odbieram ciąganie 
po sądach jako szykanowanie i celowe utrudnia-
nie mojej działalności, równieŜ jako próbę za-
straszenia większości Polaków, a szczególnie 
Polek, które nie zgadzają się na terror lewico-
wych ekstremistów. 
    Od kilku dni mimo choroby pracowałam zbyt 
intensywnie i dziś musiałam się połoŜyć. W są-
dzie był tylko mój Mecenas. Przykro mi szcze-
gólnie, Ŝe nie spotkałam przez to grupy osób, 
która przyszła mnie wspierać. Mecenas zrelacjo-
nował mi poruszające zachowanie młodego 
męŜczyzny, który poprosił sąd, Ŝeby go teŜ ska-
zał za podzielanie przekonań oskarŜonej. Jeśli 
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mogę mieć takie Ŝyczenie, bukiet kwiatów za-
niosłabym na grób Ks. Jerzego Popiełuszki, jako 
wotum wdzięczności za Jego Świadectwo, które 
daje siłę tak wielu z nas. 
    Nie wiem jak dziękować za wyrazy wsparcia i 
Ŝyczliwości, za obecność przy mnie w tych trud-
nych chwilach. Czuję się wyróŜniona skalą soli-
darności z jaką się spotykam przez, a właściwie 
dzięki temu procesowi.  
    Jestem szczególnie, naprawdę szczególnie 
wdzięczna wszystkim, którzy modlą się za mnie, 
w Polsce i za granicą. Gdybym chciała odwza-
jemnić modlitwę, musiałabym zamknąć się w 
zakonie kontemplacyjnym na długo... :) Zama-
wiam więc za wszystkich Państwa Mszę Świętą. 

Joanna Najfeld 
 

Kto się lubi sądzić? 
    Odpowiadamy: Wanda Nowicka, czołowa ak-
tywistka feminizmu i wszelkich ruchów libertyń-
skich. M.in. pozwała w lipcu do sądu Joannę Naj-
feld za „mówienie o związkach feministek z biz-
nesem aborcyjnym”; wsparła takŜe ze swoją „gru-
pą prawników” proces Alicji Tysiąc przeciw ks. 
Markowi Gancarczykowi z „Gościa Niedzielne-
go”. 
    Do wytaczania podobnych procesów wzywa teŜ 
Krystian Legierski, a ofensywę libertynów wspie-
ra „Gazeta Wyborcza” – pewni są równieŜ popar-
cia i Ŝyczliwości innych środków przekazu. Warto 
wspomnieć, Ŝe W. Nowicka otrzymała w 2005 r. 
nagrodę 100 tysięcy (!) funtów od londyńskiej 
fundacji filantropijnej za swoją działalność. I 
niech nam kto powie, Ŝe ateizujące mącenie spo-
łecznego spokoju się nie opłaca...  

Oprac. A.R i T.W     
Nasza Polska 3 XI 2009, str. 9 

 
Chrześcijanie, obudźcie się! 

    To odkrycie przyłbicy przez agresywny sekula-
ryzm, który niestety staje się coraz bardziej obec-
ny w nowoczesnej Europie. Tak wyrok Europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko po-
wieszeniu krzyŜa we włoskiej szkole skomentował 
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
ks. abp Józef Michalik z Przemyśla. (...) 
    - Ten kierunek myślenia dąŜy do odarcia czło-
wieka z jego wymiaru duchowego i transcendent-
nego – powiedział o orzeczeniu Trybunału w 
Strasburgu ks. abp Józef Michalik. W rozmowie z 
KAI zwrócił uwagę, ze kolejnym okaleczeniem 
człowieka wyraŜonym przez wyrok europejskiego 

Trybunału jest usiłowanie zepchnięcia religii wy-
łączni do sfery prywatnej, próba połoŜenia tamy re-
ligijnej inspiracji w Ŝyciu społecznym. – Wyrok ten 
powinien być okazją, aby chrześcijanie w Europie 
uświadomili sobie powagę sytuacji i się obudzili. 
Powinniśmy otwarcie mówić i manifestować, Ŝe z 
inspiracji duchowej i religijnej wyrosło tak wiele 
wartości i dóbr wspólnych dla europejskiego dzie-
dzictwa – podkreślił metropolita przemyski. 
    - Dochodzi do tego, Ŝe chrześcijaństwo próbuje 
się wypierać z Ŝycia publicznego, a sędziowie, któ-
rzy ustawiają się w roli stróŜów wolności, poprzez 
ten wyrok sami staja się jej zaprzeczeniem – stwier-
dził z kolei w oświadczeniu komentującym orze-
czenie Trybunału w Strasburgu ks. kard. Stanisław 
Dziwisz. Metropolita krakowski zwraca uwagę, Ŝe 
wyrok Trybunału w Strasburgu dotyczący nakazu 
zdjęcia krzyŜa jest niezrozumiały i budzi powaŜne 
obawy o przyszłość wolności religijnej w Europie. 
                 SJ         Nasz Dziennik 6 XI 2009, str. 9 
 

Ateiści chcą określać kryteria wolności 
    Z ks. dr. Markiem Dziewieckim, psychologiem, 
krajowym duszpasterzem powołań, rozmawia 
Sławomir Jagodziński 
    - Tego typu wyrok oznacza kiepsko maskowaną 
walkę z chrześcijaństwem, a jego uzasadnienie jest 
przewrotne. Zakazywać wieszania krzyŜy w kra-
jach chrześcijańskich ze względu na ateistów to 
tak, jakby zakazywać pokazywania zdjęć mał-
Ŝeństw  rodzin ze względu na aktywistów gejow-
skich. (...) 
    W marksizmie narzędziem walki z religią był 
mit, Ŝe ateizm to jedyny światopogląd „naukowy”. 
Teraz ateiści stosują jeszcze bardziej perwersyjny 
mit, Ŝe wolność religijna polega na tym, by całe 
społeczeństwo udawało, iŜ jest ateistyczne, cho-
ciaŜ ateiści stanowią w nich margines. (...) 
    Niedawno przeŜywaliśmy rocznicę bestialskie-
go zamordowana ks. Jerzego Popiełuszki przez 
urzędników ateistycznego państwa. (...) 
    (...) naszym pierwszym zdaniem jest demasko-
wanie przewrotności tych, którzy usiłują wmówić 
społeczeństwu, iŜ tolerancja to podstawowa war-
tość. Gdyby tak było, to musielibyśmy zlikwido-
wać kodeks karny. Nawet przywódcy okrutnej re-
wolucji francuskiej uznawali wartości większe niŜ 
tolerancja: wolność, równość i braterstwo.(...) 
    Ateizm walczy właściwie tylko z jedną religią – 
tą prawdziwą, czyli z chrześcijaństwem, bo ono 
uczy realistycznie myśleć i dojrzale kochać. (...) 

  Nasz Dziennik 6 XI 2009, str. 9 
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Stopniowanie problemu 
   Nie jest to problem, Ŝe komuś przeszkadza 
krzyŜ. (...) Premier Włoch zadeklarował, Ŝe nikt 
nie zmusi jego rodaków do ściągania krzyŜy ze 
ścian budynków publicznych. (...)  
    Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, 
nasz rodak Jerzy Buzek, prawie codziennie wyda-
je oświadczenia, i to w bardzo róŜnych sprawach. 
W sprawie wyroku do 9 listopada nie zajął Ŝadne-
go stanowiska. (...)            Ks. Marek Gancarczyk 

Gość Niedzielny 15 XI 2009, str. 3 
 

Senatorowie RP bronią KrzyŜa 
    Panie Premierze! 
Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości pragną po-
dziękować Panu Prezydentowi za jednoznaczną i 
zdecydowaną obronę krzyŜa, zawartą w wypo-
wiedzi w dniu Święta Niepodległości, 11 listopada 
br., a zwłaszcza za słowa: „Nikt nie będzie w Pol-
sce przyjmował do wiadomości, Ŝe w szkołach nie 
wolno wieszać krzyŜy, nie ma na co liczyć”. (...) 
    Dalszy nasz najwyŜszy niepokój budzi intelek-
tualny bałagan rozumienia znaczenia „wolności 
religijnej” przez sędziów strasburskiego Trybuna-
łu. Zastanawia nas, z jakiego powodu w tej wyso-
kiej instancji sądowej zapomniano o Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka (1948), w której znaj-
dujemy czytelny zapis, Ŝe „kaŜda osoba ludzka ma 
prawo do wolności myśli, sumienia i religii. Pra-
wo to zakłada wolność zmiany religii i przekonań, 
jak równieŜ wolność ich manifestowania, indywi-
dualnie czy społecznie, publicznie czy prywatnie, 
przez nauczanie, praktyki religijne, kult i wyko-
nywanie rytów” (art. 18). (...)  
    JuŜ taką bolesną wojnę w latach PRL-u przeŜy-
liśmy. (...)             Warszawa, 19 listopada 2009 r. 
                                Z powaŜaniem senatorowie: 
Stanisław Zając, Czesław Ryszka, Zdzisław Pupa, 
Władysław Dajczak, Ryszard Bender, Bohdan 
Paszkowski, Stanisła Gogacz, Tadeusz Skorupa, 
Norbert Krajczy, Witold Lech Idczak, Henryk 
Górski, Bronisław Korfanty, Waldemar Krasa, 
Krzysztof Majkowski, Zbigniew Romaszewski, 
Stanisław Kogut, Grzegorz Banaś, Wiesław Dob-
kowski, Stanisław Karczewski, Piotr Kaleta, Jerzy 
Chróścikowski, Zbigniew Cichoń, Kazimierz 
Wiatr, Władysław Ortyl, Tadeusz Gruszka, Stani-
sław Piotrowicz, Janina Felińska, Grzegoz Woj-
ciechowski, Przemysław Błaszczyk, Kazimierz 
Jaworski, Wojciech Skurkiewicz, Adam Massal-
ski, Sławomir Sadowski. 

Niedziela 29 XI 2009, str. 28 

Dla pokrzepienia serc 
    Dla pokrzepienia serc, posyłam ten tekst, którym 
modlono się, gdy na przełomie lat 1985/86 usunięto 
krzyŜe z klas szkolnych w Michałkowicach (dzielni-
cy Siemianowic Śl.) - pomimo protestów rodziców. 
                                                       Stefan Wieczorek 

 

Nie zdejmę Krzy Ŝa… 
 

Nie zdejmę KrzyŜa z mojej ściany  
Za Ŝadne skarby świata,  
Bo na nim Jezus ukochany  
Grzeszników z niebem brata.   
 

Nie zdejmę KrzyŜa z mego serca,  
Choćby mi umrzeć trzeba,   
Choćby mi groził kat, morderca,   
Bo KrzyŜ to klucz do nieba. 
 

Nie zdejmę KrzyŜa z mojej duszy, 
Nie wyrwę go z sumienia, 
Bo KrzyŜ szatana wniwecz kruszy, 
Bo KrzyŜ to znak zbawienia.  
 

A gdy zobaczę w poniewierce 
Jezusa KrzyŜ i ranę, 
Która otwiera Jego Serce, 
W obronie KrzyŜa stanę.  

 
Zmarła Jadwiga Górniak 

    28 września 2009 r. zmarła dr n. med. Jadwiga 
Górniak – emerytowany nauczyciel akademicki 
Śląskiej Akademii Medycznej, asystent i adiunkt I 
Katedry i Kliniki Pediatrii w Zabrzu w latach 1960-
1974 oraz Katedry i Oddziału Klinicznego Pediatrii 
w Bytomiu w latach 1975-2000. Na klepsydrze wi-
szącej naprzeciw wejścia do Katedry Chrystusa 
Króla w Katowicach napisano: Pozostanie w naszej 
pamięci jako doskonały pediatra, oddany pedagog 
młodzieŜy akademickiej i młodych lekarzy, prawy 
człowiek i niezawodny przyjaciel. Podpis: Pracow-
nicy Katedry i Oddziału Klinicznego Pediatrii w 
Bytomiu.  
    Msza św. w Katedrze była sprawowana pierw-
szego października. Homilię głosił ks. prof. Henryk 
Jan Krzysteczko. Na początku przypomniał, Ŝe dwa 
razy przynoszą chrześcijanina do kościoła: pierwszy 
raz do chrztu, drugi raz – to jest dzisiaj. Do chrztu 
Jadzię przynieśli rodzice w otoczeniu krewnych – 
dziś Jadzi nie towarzyszy nikt z rodziny. Jadzia uro-
dziła się we Lwowie – gdy zmarli rodzie – została 
sama. Poprzez chrzest Jadzia stała się oblubienicą 
Chrystusa. Całe swoje dorosłe Ŝycie poświęciła 
dzieciom, leczyła, przedłuŜała Ŝycie ziemskie. Była 
prekursorką opieki hospicyjnej towarzysząc dzie-
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ciom nie tylko w szpitalu, ale równieŜ i w domach. I 
te dzieci były przy jej śmierci. Była to jej pacjentka 
ze swoja matką. Bóg tak chciał – aby umierała w 
kręgu rodziny. Przyjmijmy Chrystusa jako osobę – 
pod postacią chleba. Kto spoŜywa moje ciało i pije 
moją krew, ten trwa we mnie, a ja w nim. MoŜemy 
być pewni, Ŝe ten sam Chrystus, którego przyjmu-
jemy, jest blisko niej – ona będzie dalej z nami 
przez Chrystusa – im bardziej będziemy zjednocze-
ni z Chrystusem, tym bardziej będziemy zjednocze-
ni z nią, między sobą. Pod koniec Mszy św. ks. Ma-
rek Spyra – archidiecezjalny duszpasterz akademic-
ki powiedział, Ŝe chrześcijanin to ten, który idzie do 
drugiego człowieka. Zmarła Jadwiga nosiła swój 
krzyŜ z wielką cierpliwością – nie buntowała się 
przeciw Bogu. Dalej powiedział, Ŝe dziękujemy 
Bogu za wszelką dobroć, która płynęła z jej serca i 
podziękował jej bliskim za to, Ŝe w ostatnich latach 
budowali z nią wspólnotę.  
    Pod koniec Mszy św. poŜegnały Jadzię dr hab. 
Anna Obuchowicz i prof. dr hab. Krystyna Kar-
czewska – jako osobę, która zawsze słuŜyła radą i 
pomocą, sekretarza Towarzystwa Pediatrycznego, 
kawalera orderu uśmiechu, która była zawsze po-
godna, przynoszącą ulgę dzieciom na obozach har-
cerskich. „Czuwaj Jadziu”. 
    Jadzię Górniak poŜegnaliśmy na cmentarzu przy 
ul. Sienkiewicza, gdzie czeka na zmartwychwstanie. 
Urodziła się 19 listopada 1934 roku. Była człon-
kiem KIK od stycznia 1981 roku.  

 
Jadzia u przyjaciół w Jaworzu koło Bielska-Białej 
- 6 września 2008 r.                        Stanisław Waluś 
 

Nasza pielgrzymka 
    W dniach od 14 do 24 września 2009 roku z inicja-
tywy katowickiego KIK-u została zorganizowana 
pielgrzymka do Włoch, Bośni i Hercegowiny, 
Chorwacji oraz Słowacji. Program pielgrzymki opra-
cowany przez organizatora Jana Mikosa był niezwy-
kle bogaty i początkowo wydawał się niemoŜliwym 
do wykonania, biorąc pod uwagę odległości, zatło-

czone trasy, wymagania hotelowe, czy zmęczenie 
uczestników. Mieliśmy jednak zapewnione BoŜe 
błogosławieństwo i program udało się w pełni zreali-
zować. Przewodnikiem pielgrzymki był pan Stani-
sław Kawęcki, opiekunami duchownymi ks. prof. 
Józef Kozyra oraz ks. Józef Majwald, proboszcz pa-
rafii w Dębie.  
    Pierwszym punktem naszej pielgrzymki były 
Włochy, zwiedzanie rozpoczęliśmy od Padwy i 
wspaniałego AsyŜu. Następny dzień spędziliśmy w 
Rzymie, gdzie wzięliśmy udział w audiencji general-
nej papieŜa Benedykta XVI w auli Pawła VI oraz 
odwiedziliśmy cztery bazyliki większe (wszystko to 
podczas jednego dnia!). 

 
 Dalsze etapy to Manopello z sanktuarium Chusty 
św. Weroniki i Lanciano, gdzie odbyła się Msza Św. 
w kościele Cudu Eucharystycznego. Ogromnym 
przeŜyciem był dla nas takŜe pobyt w San Giovani 
Rotondo, a zwłaszcza Msza Św. w starym kościele, 
w którym modlił się i spowiadał św. Ojciec Pio i 
gdzie modląc się przed krzyŜem otrzymał stygmaty. 

 
DuŜo wzruszeń i przemyśleń dostarczyła nam rów-
nieŜ Droga KrzyŜowa na zboczu wysokiego wzgó-
rza. W drodze do portowego miasta Bari, skąd mieli-
śmy płynąć przez Adriatyk do Dubrownika w Chor-
wacji, odwiedziliśmy Monte Sant Angelo z grotą ob-
jawień św. Michała Archanioła. Ze starego, prze-
pięknego Dubrownika przybyliśmy do Medjugorie w 
Bośni i Hercegowinie. Tam zrobiła na nas wraŜenie 
wielka wiara zatopionych w modlitwie pielgrzymów. 
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Niezapomnianych wraŜeń dostarczyły Droga Krzy-
Ŝowa na KriŜevacu i róŜaniec na Górze Objawień, 
gdzie duŜego wysiłku wymagało pokonywanie stro-
mej, kamienistej ścieŜki. Były teŜ chwile odpoczyn-
ku, przy wodospadach Kravice i spacer po parku na-
rodowym Plitvickie Jeziora. Oczarowało nas nie-
zwykłe piękno tego miejsca: ogromne wodospady, 
lazurowe i szmaragdowe wody jezior. W drodze po-
wrotnej zwiedziliśmy miasto Mostar, węgierskie 
miasto Szomabthely, gdzie urodził się św. Marcin 
oraz piękną, starą Bratysławę.  

 
    W czasie pielgrzymki nie brakowało problemów i 
napięć, które cierpliwie rozwiązywali pan Jan Mikos i 
ksiądz Józef Kozyra, zwracając uwagę na to, co było 
waŜne, dobre i piękne, nakłaniając nas do wdzięczno-
ści Bogu. Męczące podróŜe autokarem ksiądz Józef 
Kozyra urozmaicał cennymi i ciekawymi wykładami, 
ukazując nam teologiczną głębię i piękno staropolskiej 
poezji Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP oraz 
śpiewaniem pieśni i piosenek z dawnych lat.  
    Wracaliśmy do Polski pełni wraŜeń i wzbogaceni 
duchowo, zaprzyjaźnieni i Ŝyczliwie nastawieni do 
siebie. Poczuliśmy się wspólnotą, chociaŜ pocho-
dzimy z róŜnych parafii i odległych od siebie miast, 
mamy róŜne zawody i zainteresowania. 

 Janina i Kazimierz Stąsiek 
 zdjęcia: uczestnicy pielgrzymki  

80-ta rocznica urodzin Ks. Stanisława Sierli 
    29 września 2009 roku na zaproszenie Klubu 
Inteligencji Katolickiej oraz dawnych studentów 
Duszpasterstwa Akademickiego gościł w Parafii 
Św. Michała Archanioła w Michałkowicach jej 
wieloletni proboszcz, a takŜe opiekun tych grup, 
ks. Prałat Stanisław Sierla. Wielu z nas pamię-
ta jego pracowitość i zaangaŜowanie na rzecz pa-
rafii, a takŜe miasta. Nieprzypadkowo znalazł się 
wśród Honorowych Obywateli Siemianowic Ślą-
skich. 
    80-ta rocznica urodzin, którą obchodził we 
wrześniu tego roku stała się pretekstem do nie-
zwykle miłego, pełnego wspomnień spotkania. 
Ks. St. Sierla zawsze starał się o głęboki prze-
kaz teologiczno-społeczny w swoich wystąpie-
niach i tym razem uczestnikom spotkania przed-
stawił krótki wykład „śycie społeczne w oczach 
chrześcijanina”.  Były Ŝyczenia, podziękowania 
i tradycyjnego „sto lat”. 

 
Wśród podziękowań wyróŜniło się wzruszające 
wystąpienie pani Ryszardy Chamuły, wielolet-
niej przewodniczącej KIK w Siemianowicach 
Śląskich.  

 
Zanim jeszcze ks. Stanisław Sierla został pro-
boszczem michałkowickiej parafii znany był w 
Polsce jako współtwórca festiwalu piosenki reli-
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gijnej „Sacrosong”, a jego samego moŜna było 
zobaczyć śpiewającego z gitarą w ręku. 

 
Podczas wspomnieniowego wieczoru nie zabra-
kło i tego akcentu. Kiedy szacowny solenizant 
wziął do ręki gitarę był tym samym rozśpiewa-
nym ks. Stanisławem sprzed lat. 

 
Wśród zaproszonych gości znalazł się przewod-
niczący Klubu Inteligencji Katolickiej dr Antoni 
Winiarski, który działał przed laty w Duszpaster-
stwie Akademickim w Bytomiu. 

 
Szczególne podziękowania naleŜą się ks. Pro-
boszczowi Eugeniuszowi Kurpasowi obecnemu 
opiekunowi KIK w Siemianowicach Śląskich, za 
obecność na spotkaniu, Ŝyczliwość i udostępnie-
nie sali w Domu Parafialnym. Spotkanie prowa-
dziła i opisała: 

Danuta Sobczyk – przewodnicząca sekcji KIK 
w Siemianowicach Śl. 

Spotkanie z Joanną Najfeld 
i Janem Pospieszalskim 

    W trakcie trwania tegorocznych Dni Kultury 
Chrześcijańskiej w dniu 29 października br. od-
było się w siedzibie Klubu Inteligencji Katolic-
kiej w Katowicach, przy ul. ks. E. Szramka bar-
dzo ciekawe spotkanie z Joanną Najfeld i Janem 
Pospieszalskim – autorami telewizyjnego cyklu 
„Warto rozmawiać”. Sposoby medialnej manipu-
lacji oraz zalety stosowania naprotechnologii w 
leczeniu kobiet były głównymi tematami tego 
spotkania. 
    NaProTechnologia powstała 30 lat temu jako 
skrót od słów Natural Procreative Technology 
(Metoda naturalnej prokreacji). Jest metodą dia-
gnozowania i leczenia niepłodności polegającą 
na prowadzeniu dokładnych obserwacji kobiece-
go organizmu i tworzeniu na tej podstawie in-
dywidualnych wytycznych dla kaŜdej pary. 
Opiera się na tzw. modelach płodności Creighto-
na. Opracował ją ginekolog, chirurg i specjalista 
chorób kobiecych – Amerykanin prof. Thomas 
W. Hilgers wraz ze współpracownikami. Prof. 
Hilgers jest dyrektorem Instytutu Naukowego 
im. PapieŜa Pawła VI z siedzibą w Omaha 
(USA). Za swoje zasługi i osiągnięcia został 
uhonorowany przez Jana Pawła II członkostwem 
w Papieskiej Akademii śycia oraz nazwany 
„Lekarzem Roku” (1997) przez stanową organi-
zację rodzinną (Nebraska Family Council). 
    Profesor Thomas Hilgers postawił tezę, iŜ 
większość przypadków niepłodności o niewyja-
śnionym medycznie podłoŜu to w istocie nie-
zdiagnozowane przypadki całkowicie uleczalnej 
niepłodności. Wraz z prowadzeniem analizy fi-
zjologicznych i biochemicznych procesów za-
chodzących w organizmie kobiety następuje roz-
poznanie problemu. Na tym etapie lekarz moŜe 
zadecydować o włączeniu leczenia hormonalne-
go lub chirurgicznego. Przeciętna długość cyklu 
metody NaPro (a więc pełnej diagnostyki) trwa 
24 miesiące. Oczywiście wielu parom udaje się 
począć dziecko jeszcze przed upływem dwóch 
lat. Naprotechnologia jest przy tym metodą w ca-
łości naturalną, bo opierającą się na codziennych 
obserwacjach śluzu, temperatury, samopoczucia 
itd., bezpieczną dla zdrowia pacjentki i dziecka, 
rzetelną diagnostycznie, przydatną równieŜ przy 
problemie poronień nawykowych i ciąŜ zagroŜo-
nych. Jest przy tym stosunkowo tania, a w kaŜ-
dym razie ok. trzykrotnie tańsza od In Vitro Fer-
tilization (IVF).   
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    Naprotechnologia traktuje małŜeństwo jak pa-
cjentów, których naleŜy rzetelnie zdiagnozować i 
wyleczyć, jeśli to tylko moŜliwe; in vitro zaś 
traktuje ich jak klientów, którym wszelkimi spo-
sobami naleŜy zapewnić "produkt" - dziecko, 
którego tak pragną. 
    Naprotechnologia zakłada pełne wykorzysta-
nie wszystkich moŜliwości współczesnej medy-
cyny dla zdiagnozowania i leczenia przyczyn 
niepłodności. Pozwala często na usunięcie takich 
przyczyn niepłodności, które równieŜ odbijają 
się na zdrowiu ogólnym kobiety - czyli przywra-
ca do zdrowia. Stąd ten etap ma wartość dodat-
nią sam w sobie. Przygotowanie do in vitro na-
tomiast nie uwzględnia prób leczenia przyczy-
nowego, lecz jedynie procedury potrzebne do 
sztucznego pobrania gamet. Przy tym in vitro 
zamiast leczyć, dodatkowo szkodzi małŜonkom 
cierpiącym na problem niepłodności - zwłaszcza 
w obszarze ich godności. Uwzględniając nato-
miast jedynie poziom fizjologii, procedury pro-
wadzące do in vitro same w sobie niosą tylko 
wartość ujemną dla potencjalnych rodziców, 
gdyŜ są szkodliwe dla gospodarki hormonalnej, 
uciąŜliwe i niosą ze sobą ryzyko cięŜkich powi-
kłań, jak na przykład zespół hiperstymulacji jaj-
ników.  
    W Polsce dr Tadeusz Wasilewski w Klinice w 
Białymstoku specjalizuje się w leczeniu niepłod-
ności małŜeńskiej, wykorzystując najnowsze 
osiągnięcia medycyny, m. in. naprotechnologię 
oraz metodę diagnozowania niepłodności i ob-
serwacji cyklu Creighton Model System.  
    Na zakończenie spotkania Joanna Najfeld po-
dała adresy stron internetowych na których zain-
teresowani mogą znaleźć więcej informacji na 
ten temat: leczenie-nieplodnosci.pl; Napromedi-
ca.pl.  
    Uczestnicy spotkania z duŜym zainteresowa-
niem wysłuchali prezentacji Gości. 

Helena Piechoczek 
    Informacja o tym spotkaniu została umiesz-
czona w katowickim dodatku do „Gościa Nie-
dzielnego” z 8 listopada 2009 r.   
    W „Przewodniku Katolickim” z 4 października 
2009, na str. 28 i 29 został zamieszczą wywiad 
Kamili Tobolskiej z Joanną Najfel, w którym zo-
stał wyróŜniony następujący fragment: „Nie wol-
no nam się dać zastraszyć! Nie wolno nam dać so-
bie wmówić, Ŝe jesteśmy jakimś nielegalnym, 
wstydliwym marginesem. To nieprawda, ludzie 
myślą normalnie, tylko boją się mówić na głos, o 

nagonki medialne czy wyroki sądowe kreują w 
nich poczucie, Ŝe z normalnym poglądem na Ŝycie 
trzeba się kryć”. 
 

Tydzień Kultury Chrze ścijańskiej 
w Bielsku-Białej 

    Od 1984 roku Klub Inteligencji Katolickiej w 
Bielsku Białej jest organizatorem Tygodni Kultury 
Chrześcijańskiej. Tegoroczny odbywał się od 11 
do 17 października i informacje o tym wydarzeniu 
zamieściła lokalna prasa, między innymi dwuty-
godnik „W Bielsku-Białej Magazyn Samorządo-
wy” z 30.10.2009, na str. 9. Tydzień został zain-
augurowany Mszą św. w katedrze św. Mikołaja. 
Homilię wygłosił ks. bp. Tadeusz Rakoczy, a 
śpiewał Chór Katedralny pod dyr. Tadeusza Czar-
niawskiego. Na zakończenie została sprawowana 
Msza św. w kościele Opatrzności BoŜej, podczas 
której wystąpił chór Zew i chór parafialny z Kóz. 

Stanisław Waluś 
 
Inauguracja Roku Akademickiego w Katedrze 

Piotra i Pawła w Gliwicach 
    Jak co roku pracownicy i studenci wyŜszych 
uczelni Gliwic zbierają się w Katedrze, aby z Bo-
giem zacząć nowy rok akademicki. W tym roku 
Mszy św. była sprawowana 5 X i przewodniczył 
jej ks. bp Jan Wieczorek. 
    Duszpasterz akademicki we wprowadzeniu do 
Mszy świętej powitał ks. Biskupa, władze, pra-
cowników i studentów Politechniki Śląskiej oraz 
WyŜszej Szkoły Przedsiębiorczości, słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku i członków Klubu 
Inteligencji Katolickiej.  
    Homilię wygłosił ks. bp Jan Wieczorek rozpo-
czynając ją słowami: „Umiłowana Wspólnoto 
Akademicka. MoŜna powiedzieć, Ŝe kaŜda uro-
czystość rozpoczęcia roku akademickiego w na-
szej polskiej tradycji zamyka się w ramach dwóch 
pieśni: „Gaude Mater Polonia” i „Gaudeamus Igi-
tur”. W tych dwóch pieśniach na starcie nowego 
roku akademickiego jesteśmy wezwani do radości. 
Wezwanie to skierowane jest zarówno do naucza-
jących, jak i nauczanych. Dalej ks. Biskup powie-
dział, Ŝe wczoraj w całym chrześcijańskim świecie 
wspominaliśmy najradośniejszego świętego w 
dziejach Kościoła – św. Franciszka. 
    Wspomniał przemówienie Ojca Świętego Jana 
Pawła II do pracowników nauki wygłoszone w 
Krakowie, w którym Ojciec Święty zwrócił uwagę 
na to, Ŝe człowieka cieszy wiedza prawdziwa, na-
tomiast oburzamy się, gdy ktoś nas okłamuje, gdy 
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ktoś co innego myśli, co innego mówi a jeszcze co 
innego czyni. Św. Franciszek mówił takŜe, Ŝe ra-
dość jest córką dobra, Ŝe człowiek osiągając ra-
dość, zaraŜa nią otoczenie, budując na prawdzie 
fundamentalnej - radosnej Ewangelii. Dalej ks. bp. 
Jan Wieczorek powiedział, Ŝe Ŝyjemy dziś w 
świecie, w którym toczy się spór o prawdę o 
człowieku na tle rozwiązań dotyczących bioetyki, 
in vitro, eutanazji czy tzw. wspomaganego samo-
bójstwa. Prawda o człowiek nie moŜe być wyni-
kiem umowy społecznej, jakieś ideologii czy ugo-
dy między partiami politycznymi. Dzisiaj próbuje 
się absolutyzować wartości względne, np. prawo 
do dobrego samopoczucia, a równocześnie próbu-
je się zrelatywizować prawa absolutne, podsta-
wowe wartości dotyczące człowieka. Ks. Biskup 
wezwał nas, abyśmy cieszyli się z prawdy, którą 
chcemy zdobywać, z dobra, które ma być naszym 
udziałem i z piękna, które ma nas otaczać. 
    Oprawę muzyczną zapewnił Akademicki Ze-
spół Muzyczny pod batutą Krystyny KrzyŜanow-
skiej-Łobody.                               Stanisław Waluś 

 
Kapelanom KIK w Katowicach 

 
30 X 2009 r. - członek Zarządu KIK Danuta 
Sobczyk w imieniu członków Klubu Inteligencji 
Katolickiej w Katowicach składa kwiaty pod ta-
blicą poświęconą Naszym zmarłym Kapelanom, 
która znajduje się w krypcie Katedry Chrystusa 
Króla w Katowicach. 
 

Pamiętamy 
Z okazji święta Wszystkich Świętych w imieniu 
Zarządu KIK Anna i Antoni Winiarscy złoŜyli 
wiązanki kwiatów na grobach śp. Andrzeja 
Szyji (18.11.1951 – 29.08.1983) i śp. ks. Józefa 
Dancha (15.02.1945 – 10.08.1982, święcenia 
kapłańskie 8.04.1971). Klub Inteligencji Kato-
lickiej wiele im zawdzięcza, dzięki ich zaanga-
Ŝowaniu w pierwszym okresie istnienia Klubu.  

 
Grób śp. Andrzeja Szyji na cmentarzu parafii św. 
Anny w Katowicach-Janowie 

 
Grób śp. ks. proboszcza Józefa Dancha na cmentarzu 
parafii Najświętszego Imienia Maryi w Cieszynie-
Bobrku 
Obaj zginęli w niewyjaśnionych okolicznościach 
w wypadkach samochodowych, będąc wcześniej 
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szykanowani przez SłuŜbę Bezpieczeństwa. Ich 
niezłomna postawa wierności Ewangelii jest 
przykładem godnym do naśladowania. 

Tekst i zdjęcia Antoni Winiarski 
 

Ku pamięci bohaterów śląskich 
    Dzień 11-go Listopada, Narodowe Święto 
Niepodległości, staje się Polakom coraz bardziej 
bliski. Jest to dzień szczególnej refleksji, który w 
jakiś sposób wpisuje się w listopadowe dni mo-
dlitwy za zmarłych. W tym dniu wspominamy 
tych, którzy swoje Ŝycie oddali Ojczyźnie. W 
kościołach w Polsce odprawiane są Msze Św. w 
intencji Ojczyzny. Ojciec Święty Benedykt XVI 
składając Polakom Ŝyczenia z okazji 91 rocznicy 
odzyskania niepodległości przez Polskę przypo-
mniał słowa Sługi BoŜego, Jana Pawła II: „Poca-
łunek złoŜony na ziemi polskiej ma dla mnie 
sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złoŜony 
na rękach matki, albowiem Ojczyzna jest naszą 
matką ziemską. Niełatwe są jej dzieje. Wiele 
przecierpiała. Ma prawo do miłości szczegól-
nej”. 
    Hołd tym, którzy walczyli o wolność oddaje-
my między innymi poprzez odwiedzanie miejsc 
pamięci narodowej i składanie kwiatów. Piękny 
hołd bohaterom śląskim złoŜyli Wojciech Kem-
pa i Paweł Brzenczek, twórcy filmu dokumen-
talnego p.t. „Karol Gajdzik dowódca pułku 
Czwartaków”, jak równieŜ wszyscy ci, którzy 
pomogli w powstaniu i promowaniu tego doku-
mentu. 
    10 listopada w wigilię Święta Niepodległości, 
w domu parafialnym przy parafii Św. Michała 
Archanioła w Michałkowicach na otwartym spo-
tkaniu Klubu Inteligencji Katolickiej, na zapro-
szenie przewodniczącej sekcji, Danuty Sobczyk, 
gościliśmy twórców filmu oraz potomków najbliŜ-
szej rodziny Karola Gajdzika. Po projekcji filmu by-
ła moŜliwość swobodnej wymiany myśli. Film o 
powstańcach śląskich przybliŜył nam postacie boha-
terów słynnego pułku „Czwartaków” liczącego oko-
ło 2500 powstańców w tym 500 z Siemianowic Ślą-
skich z dowódcą Karolem Gajdzikiem urodzonym 
w Przełajce. Muszę zdradzić w tym miejscu moją 
osobistą refleksję, Ŝe zrobiło mi się bardzo przykro 
w pewnym momencie, gdy pomyślałam o tym, Ŝe 
bardzo brzydka pogoda nie zachęcała do wyjścia z 
domu i z trudem zmusiłam się, Ŝeby pójść na spo-
tkanie, a być moŜe ktoś inny z błahego powodu po-
został w domu. A oni, powstańcy? Nie bali się kul 
karabinowych, wśród których panowała śmierć, nie 

bali się obozów koncentracyjnych jak np. Karol 
Gajdzik, który kilka lat spędził w Buchenwaldzie. 
Dla nich najwaŜniejsza była Ojczyzna. 
    Film bardzo podobał się zebranym i wzbudził za-
interesowanie oraz ciekawe refleksje. Oglądanie ta-
kiego filmu przy wytworzeniu odpowiedniego na-
stroju pełnego pokoju i szacunku dla ludzi, którym 
winniśmy pamięć, moŜe być swego rodzaju modli-
twą zanoszoną w ich intencji. Myślę, Ŝe Bóg nasze 
wspomnienia wysłuchuje jak wypominki za bli-
skich zmarłych. 

 

    Wszyscy zebrani byli zgodni, Ŝe filmy tego ro-
dzaju powinny być udostępnione w celach eduka-
cyjnych młodzieŜy. Panowie Wojciech Kempa i 
Paweł Brzenczek przekazali ciekawe spostrzeŜenie, 
Ŝe ich film oglądała część młodzieŜy szkolnej. Przez 
młodzieŜ nieco starszą, licealną był bardzo dobrze 
przyjęty, przez młodzieŜ gimnazjalną był niezrozu-
miany i niedoceniony. 
    W spotkaniu uczestniczył ks. Proboszcz Euge-
niusz Kurpas. Ksiądz zaapelował do środowiska 
nauczycielskiego, a takŜe do stowarzyszeń młodzie-
Ŝowych o przekazywanie historii o Śląsku i o lu-
dziach godnych pamięci, o podtrzymywanie tradycji 
i kultury śląskiej; Ŝeby nie stało się tak, iŜ nasza 
młodzieŜ więcej będzie wiedzieć o innych krajach 
Europy niŜ o swojej Ojczyźnie. To od polskiej mło-
dzieŜy zaleŜeć będzie, czy naród polski w Unii Eu-
ropejskiej będzie jednym ze znaczących narodów 
dbającym o swój język, wiarę, kulturę i tradycję, 
czy teŜ rozproszymy się po Europie przyswajając 
sobie obce nam zwyczaje i jako naród powoli za-
czniemy ginąć. Zwracamy się więc do takich stowa-
rzyszeń jak KSM, Domowy Kościół, Oazy i ogólnie 
do młodzieŜy o przemyślenie swojej roli i obowiąz-
ków. Dziękujemy serdecznie wszystkim przybyłym 
gościom, w sposób szczególny dziękujemy księdzu 
Proboszczowi za troskę o młode pokolenie, oraz 
panom W. Kempie i P. Brzenczkowi, młodym 
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twórcom filmu o bohaterach śląskich. śyczymy im, 
aby ich patriotyczny i społeczny zapał pozostał w 
nich i owocował w wielu jeszcze dziełach dobrze 
słuŜących ludziom. 

W imieniu członków Siemianowickiej Sekcji 
Klubu Inteligencji Katolickiej 

Ryszarda Chamułowa 
 

Dzień Papieski w Katowicach i Zabrzu 

 
Przewodnik Katolicki, 4 X 2009, str. 68 

    W Katowicach 11 X 2009 r. członkowie KIK 
zebrali 157,1 zł, natomiast w Zabrzu 2440 zł. 

 
Zebranie Zarządu KIK w Katowicach 8 X 2009 

1. Prezentacja KIK w Katowicach w ramach 
Katowickiego Jarmarku odbyła się 29 września 
(wtorek) od godziny 16 – 20. Nasze stoisko było 
estetyczne, niestety zainteresowanie nim było 
małe. Propozycja na przyszły rok – zamówić sto-
isko raczej w początkowych dniach Jarmarku, na 
cały dzień. Postarać się aby podobne akcje zor-
ganizować we wszystkich miastach, gdzie mamy 
sekcje. 
2. Dzień Papieski. Odpowiedzialni za organiza-
cję: Katowice – Piotr Urbanowicz, Zabrze – 
Krystyna Partuś. Jest problem z wolontariusza-
mi. JeŜeli ten problem będzie się powtarzał, na-
leŜy zrezygnować z oddzielnego udziału w 
zbiórce. W przyszłym roku naleŜy na zebraniu z 
Przewodniczącymi Sekcji podjąć decyzję, czy 
przystępujemy do zbiórki. 
3. Pismo Kapituły Nagrody im. Bł. ks. Emila 
Szramka. Podjęto uchwałę następującej treści: Za-
rząd KIK w Katowicach rekomenduje do Nagrody 
im. Bł. Ks. Emila Szramka Janinę Miazgowicz. 
Stanisław Waluś przygotuje uzasadnienie. 

4. Dyskusja nad propozycją członka KIK Stani-
sława Kruszyńskiego aby wystąpić o rozpoczę-
cie procesu beatyfikacyjnego ks. Józefa Dancha i 
Andrzeja Szyji. Zadano pytania: Jakie kryteria 
musi spełniać kandydat na ołtarze? Jakie są 
koszty takiego procesu i kto je ponosi? NaleŜy 
gromadzić materiały związane z Ŝyciem i dzia-
łalnością ks. Józefa Dancha, Andrzeja Szyji i ks. 
Oskara Thomasa (postanowiono dopisać go do 
tej listy). Danuta Sobczyk zorientuje się w pro-
cedurze i przedstawi ją na następnym zebraniu. 
W przeddzień Uroczystości Wszystkich Świę-
tych postanowiono złoŜyć wiązankę kwiatów 
pod tablicą upamiętniającą zmarłych kapelanów 
KIK w Kościele Akademickim. 
5. Adwentowy Dzień Skupienia. Uzgodnić ter-
min z proboszczem kościoła garnizonowego. 
Odpowiedzialny Piotr Urbanowicz. Wstępna 
propozycja rekolekcjonisty: ks. Bartoszek lub ks. 
Wuwer. 
5. Przegłosowano Oświadczenie Zarządu Klubu 
Inteligencji Katolickiej w Katowicach w sprawie 
wyroku wydanego w sprawie z powództwa Alicji 
Tysiąc, ogłoszonego w dniu 23 września 2009 r. 
6. Podjęto uchwałę o zorganizowaniu spotkania 
środowiskowego KIK w dniu 7 listopada. Do 
wygłoszenia wykładu zostanie zaproszony pan 
Dariusz Piotrek, z tematem o działalności sekt. 
7. Następne posiedzenie Zarządu odbędzie się 
12 listopada.                       Andrzej Dawidowski 

 
Zebranie Zarządu KIK w Katowicach 12 XI 2009 
1. Adwentowy Dzień Skupienia 7 grudnia. 
Prowadzi ks. dr Antoni Bartoszek, adiunkt na 
Wydziale Teologicznym UŚ. Temat „O Nadzie-
i”. Program – jak co roku. 
1. Regionalne spotkanie prezesów i przedstawi-
cieli KIK odbędzie się 14 listopada o godz. 
11.00. Pan Dariusz Piotrek wygłosi wykład na 
temat „Sekty - pojęcie, charakterystyka, zagro-
Ŝenia”. Potem odbędzie się dyskusja. 
2. Dzień Papieski. Zebrano: w Zabrzu - 2440 zł, 
w Katowicach – 157,10 zł. W przyszłym roku 
naleŜy na zebraniu z Przewodniczącymi Sekcji 
podjąć decyzję, czy przystępujemy do zbiórki. 
3. Postanowiono wystąpić we współpracy z Tele-
wizją Silesia o środki z Senatu RP na projekt doty-
czący współpracy z Polonią. Podjęto uchwałę. Za-
rząd KIK w Katowicach zamierza wystąpić o dota-
cję Senatu RP w sprawie zlecenia zadań w zakresie 
opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Zadanie 
będzie realizowane we współpracy z TVS. 
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4. Prezes Antoni Winiarski przedstawił nowe za-
sady współpracy finansowej i pozafinansowej okre-
ślone w „Programie współpracy Miasta Katowice 
z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok”. 
Podjęto uchwałę następującej treści: Zarząd KIK 
w Katowicach postanawia zgłosić Piotra Urba-
nowicza do zespołu oceniającego wnioski o do-
tacje składane do UM Katowice przez organiza-
cje pozarządowe. 
5. Do grona członków KIK w Katowicach przy-
jęto pana Adama Koczy z Zabrza. 
6. 29 grudnia tego roku pan Stanisław KrzyŜa-
niak z Tychów kończy 90 lat.  
7. Robert Prorok przygotuje wstępny tekst wy-
raŜający stanowisko Zarządu KIK w Katowicach 
w sprawie wyroku Trybunału w Strasburgu w 
sprawie krzyŜy w szkole. 
8. Następne posiedzenie Zarządu odbędzie się 
10 grudnia.                          Andrzej Dawidowski 

 
Narodowe Święto Niepodległości 

w katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Gliwicach 

    Jak co roku, 11 listopada 2009 r. o godz. 11 kate-
dra wypełniła się wiernymi. Mszę św. sprawował 
ks. bp Gerard Kusz z kapłanami dekanatu gliwic-
kiego. Połączonym kilku chórom parafialnym dyry-
gowała Krystyna KrzyŜanowska-Łoboda, a przy or-
ganach zasiadł Bogdan Stępień. Przy śpiewie Pod 
Twą obronę celebransi podeszli do ołtarza. Następ-
nie połączone chóry zaśpiewały hymn Gaude Mater 
Polonia.  
    Na początku homilii ks. biskup Gerard Kusz po-
zdrowił drogich braci kapłanów i drogich wiernych, 
dla których miłość Ojczyzny jest rzeczą świętą. 
Ksiądz Biskup powiedział, Ŝe dzisiejszy dzień jest 
świętem dziękczynienia za wolność i niepodległość 
i dalej, Ŝe niepokoi nas sekciarskie myślenie niektó-
rych elit politycznych, gdy dobro partii jest waŜniej-
sze niŜ dobro wspólne. Niepokoją nas lizusi, media, 
które ukazują rzeczywistość w krzywym zwiercia-
dle. JeŜeli mówimy o miłości Ojczyzny, to módlmy 
się, aby takich było jak najmniej, a najwięcej tych – 
prawego serca. To jest śmieszne i bulwersujące, co 
Trybunał w Strasburgu wyprawia - powiedział Ks. 
Biskup. I dalej: to Pan Bóg sprawia, Ŝe niektóre na-
rody upadają, inne się nawracają. Homilię zakoń-
czył ks. bp Gerard Kusz słowami: niech łaska i po-
kój od Pana Jezusa Chrystusa będą z Wami Amen. 
    W czasie odmawiania Ojcze nasz widziałem 
wzruszający obrazek. Mała dziewczynka zasnęła na 
rękach swojej matki. Po chwili mama posadziła 

śpiącą na pulpicie ławki. Gdy w Polsce będą takie 
matki moŜemy być spokojni o przyszłość Ojczyzny. 
    Po Komunii św. Ks. Biskup wezwał do śpiewu 
Te Deum laudamus i zaśpiewaliśmy Ciebie BoŜe 
wielbimy. Mszę św. zakończyło błogosławieństwo 
ks. biskupa Gerarda Kusza i śpiew BoŜe coś Polskę. 
Katedrę opuściła kampania honorowa Wojska Pol-
skiego, harcerze i poczty sztandarowe. W sumie by-
ło 20 pocztów sztandarowych. 
                                       Stanisław Waluś     

 
Referendum w Gliwicach 

    8 listopada 2009 r. odbyło się w Gliwicach refe-
rendum w sprawie odwołania prezydenta Gliwic i 
rady miejskiej. 89,5% wyborców, którzy oddali 
waŜne głosy było za odwołaniem Prezydenta Zyg-
munta Frankiewicza, natomiast 10,5% było przeciw 
(16020 i 1886). Za odwołaniem Rady Miejskiej w 
Gliwicach było 87,5% wyborców, którzy oddali 
waŜne głosy, przeciw 12,5% (15550 i 2223).  
    Aby referendum było waŜne, musi zagłosować co 
najmniej 3/5 liczy osób, które oddały waŜne głosy 
w ostatnich wyborach samorządowych. Wynik refe-
rendum jest rozstrzygający, gdy za odwołaniem 
prezydenta i radnych oddanych zostanie więcej niŜ 
połowa waŜnych głosów.  
    Aby odwołać Prezydenta Gliwic potrzeba było co 
najmniej 32825 głosów, natomiast do odwołania 
Rady Miejskiej w Gliwicach – 32825 głosów. Licz-
by oddanych głosów wynosiły: 17906 i 17113 i 
wobec tego obydwa referenda nie były waŜne. 
                                                       Stanisław Waluś 
 

Konstytucyjne „bicie piany” 
    Piszę ten tekst na konferencji polonijnej w 
Ameryce Południowej. (...) 
    Słyszę, Ŝe gdyby było u nas normalnie, to po 
aferze hazardowej czy stoczniowej powinny być 
juŜ wybory. To co boli i niepokoi, Polonusi wy-
mieniają jednym tchem: brak w kraju jakichkol-
wiek reform, osłabienie pozycji Polski na arenie 
międzynarodowej, zapaść w słuŜbie zdrowia, 
podsłuchy dziennikarzy przez tajne słuŜby, osła-
bienie CBA, zablokowanie prac IPN, niszczenie 
NIK-u, próba likwidacji mediów publicznych, 
rozpaczliwa prowizorka budŜetowa, rosnące za-
dłuŜenie i bezrobocie. (...) 
    Propozycja, by prezydenta wybierał parla-
ment, to krok wstecz. To odebrane społeczeń-
stwu przywileju wybory głowy państwa w bez-
pośrednich wyborach. (...) 
    Jednak środki przekazu odmieniają przez 
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wszystkie przypadki wspomniane propozycje 
premiera, natomiast nie słyszałem, by gdzieś 
mówiono o projekcie zmian w konstytucji za-
proponowanych przez PiS w związku z wejściem 
w Ŝycie Traktatu Lizbońskiego. Chodzi o to, aby 
na wzór przyjęty w Niemczech wzmocnić pozy-
cję prawa polskiego wobec ustaw UE. (...) 

Czesław Ryszka, Niedziela 13 XII 2009, str. 28  
 

Całkowity zakaz in vitro w Sejmie 
    Batalia o wprowadzenie całkowitego zakazu 
in vitro trwa. Mimo Ŝe we wrześniu Sejm odrzu-
cił obywatelski projekt komitetu „Contra in vi-
tro”, wprowadzający zakaz sztucznego zapłod-
nienia, ponownie złoŜyła go u marszałka grupa 
parlamentarzystów, tym razem jako inicjatywę 
poselską. Projekt złoŜył w Sejmie 23 październi-
ka poseł Jan Filip Libicki z koła Polska Plus, i to 
on będzie go reprezentował w czasie prac sej-
mowych. (...) 
Posłowie podpisani pod projektem: 

1. Jan Filip Libicki, Polska Plus 
2. Mirosław Pawlak, PSL 
3. Jerzy Rąbek, PiS 
4. Edward Wojtas, PSL 
5. Franciszek J. Stefaniuk, PSL 
6. Krzysztof Borkowski, PSL 
7. Wojciech Mojzesowicz, niezrzeszony 
8. Lucjan Karasiewicz, Polska Plus 
9. Andrzej Walkowiak, Polska Plus 
10. Jerzy Polaczek, Polka Plus 
11. Jarosław Sellin, Polska Plus 
12. Kazimierz M. Ujazdowski, Polska Plus 
13. Longin Komołowski, niezrzeszony 
14. Piotr Krzywicki, Polska Plus 
15. Ewa Malik, PiS 
16. Anna Sobecka, PiS 
17. Leszek Deptuła, PSL 
18. Jacek Tomczak, Polska Plus 
19. Gabriela Masłowska, PiS 

Gość Niedzielny, 1 XI 2009, st. 4-5 
 

Tylko nie in vitro 
(...) Anna próbowała sztucznego zapłodnienia 
kilka razy. (...) Bardzo chcieliśmy z męŜem mieć 
dziecko, dlatego długo zaciskaliśmy zęby i go-
dziliśmy się na to, Ŝe traktują nas jak króliki do-
świadczalne. W końcu stwierdziliśmy, Ŝe wy-
starczy, Ŝe nigdy więcej. Straciliśmy nadzieję, a 
takŜe sporo pieniędzy.  
    Dziś Anna uwaŜa, Ŝe metoda in vitro to nie 
Ŝaden postęp, lecz zabijanie pod medycznym 

pretekstem ludzkich embrionów. Jest gorącą 
przeciwniczką sztucznego zapłodnienia. In vitro 
to dla niej zło i pseudomedyczne Ŝerowanie na 
ludzkich uczuciach. (...) 
    - Mam koleŜankę, której metoda in vitro teŜ 
nie pomogła, ale gdy sobie odpuściła, zaszła w 
ciąŜę! – mówi. (...) 
    Do leczenia niepłodności z wykorzystaniem 
naprotechnologii oraz do adopcji społecznej za-
chęcają rodziny polscy biskupi w dokumencie pt. 
„SłuŜyć prawdzie o małŜeństwie i rodzinie” 
przyjętym podczas Zebrania Plenarnego Konfe-
rencji Episkopatu Polski (KEP) w ŁomŜy (Pod-
laskie). (...) 

Konstanty Juliański 
Tygodnik Solidarność, 4 IX 2009, str. 18-19 

 
   W „Źródle” z 18 października 2009, na str. 27 
zamieszczono następującą informację: „Główny 
pediatra Federacji Rosyjskiej i wiceszef Rosyjskiej 
Akademii Nauk Medycznych Aleksander Bara-
now poinformował, Ŝe 75 proc. dzieci urodzonych 
w wyniku procedury in vitro to inwalidzi. Bara-
now uwaŜa za błąd przekonanie, Ŝe in vitro pomo-
Ŝe w rozwiązaniu kryzysu demograficznego. 
Sprzeciwia się dotacjom do zabiegów in vitro ar-
gumentując, Ŝe jeśli wydaje się pieniądze na in vi-
tro, to od razu powinno się zabezpieczyć środki na 
opiekę nad inwalidami urodzonymi dzięki tej me-
todzie”.   
 

Europejscy pasaŜerowie 
w autobusie miejskim w Gliwicach 

    Na początku grudnia tego roku około sześć-
dziesięcioletni męŜczyzna przeŜegnał się, gdy 
autobus mijał kościół. To samo zrobiła około 
trzydziestoletnia kobieta siedząca obok niego 
przy oknie. Na kolejnym przystanku weszło du-
Ŝo pasaŜerów, a wśród nich trzy starsze panie. 
MęŜczyzna ustąpił miejsce jednej z nich, zaraz 
potem kobieta siedząca przy oknie wstała i druga 
staruszka zajęła siedzące miejsce. 

Stanisław Waluś 
 
 

NASZE ROCZNICE 
Listopad 

1655 lat temu (13 listopada 354 r.) urodził się 
św. Augustyn w mieście Tagasta, w Numidii. 
565 lat temu (10 listopada 1444 r.) pod Warną 
zginął w bitwie z Turkami syn Jagiełły Włady-
sław zw. Warneńczykiem. 
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500 lat temu (22 listopada 1509 r.) ukazało się 
pierwsze wydanie Biblii w języku polskim, w 
tłumaczeniu Jakuba Wujka, jezuity. 
405 lat temu (23 listopada 1604 r.) w bitwie pod 
Białym Kamieniem wojska polskie dowodzone 
przez hetmana Jana Karola Chodkiewicza poko-
nały armię szwedzką. 
215 lat temu (4 listopada 1794 r.) wojska rosyj-
skie pod wodzą gen. Suworowa dokonały rzezi 
mieszkańców Pragi. 
95 lat temu (23 listopada 1914 r.) I Brygada Le-
gionów stoczyła walki z wojskami rosyjskimi w 
obronie Krakowa. Legioniści bronili linii kole-
jowej Sucha - Mszana Dolna. Podczas marszu na 
Nowy Sącz I Brygada wzięła do niewoli szwa-
dron kawalerii rosyjskiej. 
85 lat temu (13 listopada 1924 r.) Władysław 
Reymont, wybitny polski powieściopisarz 
otrzymał literacka nagrodę Nobla za powieść 
Chłopi. 
70 lat temu (6 listopada 1939 r.) w Krakowie w 
Collegium Novum gestapo aresztowało 183 pra-
cowników naukowych Uniwersytetu Jagielloń-
skiego oraz innych wyŜszych uczelni krakow-
skich, którzy przybyli tam, aby wysłuchać wy-
kładu przedstawiciela niemieckich władz. 
70 lat temu (7 listopada 1939 r.) Generał Włady-
sław Sikorski otrzymał z rąk prezydenta Włady-
sława Raczkiewicza nominację na naczelnego 
wodza polskiej armii na Zachodzie. 
70 lat temu (14 listopada 1939 r.) w forcie w 
Krzesławicach Niemcy rozstrzelali 12 męŜczyzn 
i 3 kobiety. Była to pierwsza egzekucja więź-
niów przywoŜonych z Montelupich. W latach 
okupacji stracono tutaj ok. 2 tys. Polaków i Po-
lek. 
20 lat temu (12 listopada 1989 r.) w Rzymie Oj-
ciec Święty Jan Paweł II ogłosił świętym bł. Bra-
ta Alberta Chmielowskiego. 
15 lat temu (27 listopada 1994 r.) Norwegowie w 
referendum opowiedzieli się przeciwko wejściu 
ich kraju do Unii Europejskiej. 

Grudzień 
595 lat temu (5 grudnia 1414 r.) rozpoczął obra-
dy Sobór w Konstancji, w czasie którego za-
mknięty został okres schizmy zachodniej. 
175 lat temu (20 grudnia 1834 r.) we Francji w 
wieku 30 lat zmarł Maurycy Mochnacki, 
wszechstronnie uzdolniony, historyk, wybitny 
pianista i krytyk literacki. 

155 lat temu (8 grudnia 1854 r.) ogłoszono do-
gmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej 
Maryi Panny. 
55 lat temu (19 grudnia 1954 r.) zmarł Ludwik 
Solski, legenda polskiego teatru. 
50 lat temu (29 grudnia 1959 r.) w Krakowie 
zmarł ks. Jan Piwowarczyk, który w marcu 1945 
r. na zlecenie ks. abpa Adama Stefana Sapiehy 
rozpoczął wydawanie Tygodnika Powszechnego. 

Wybrała Barbara Kwaśnik 
  

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 
przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 

2009 i 2010 
Listopad 2009: Ogólna: Aby ludzie na całym 
świecie, zwłaszcza odpowiedzialni za politykę i 
gospodarkę, nieustannie zabiegali o ratowanie 
stworzenia. Misyjna: Aby wierzący róŜnych reli-
gii jasno ukazywali, przez świadectwo Ŝycia i 
braterski dialog, Ŝe imię Boga jest zwiastunem 
pokoju. 
Grudzień 2009: Ogólna: Aby dzieci były sza-
nowane i kochanego oraz nigdy nie stawały się 
ofiarami Ŝadnej z rozlicznych form wyzysku. 
Misyjna: Aby w BoŜe Narodzenie narody ziemi 
uznały w Słowie wcielony światłość oświecającą 
kaŜdego człowieka, a kraje otworzyły drzwi 
Chrystusowi, Zbawicielowi świata. 
Styczeń 2010: Ogólna: Aby młodzieŜ umiała 
korzystać ze środków społecznego przekazu, tak 
by pomagał jej one w rozwoju osobistym i w 
słuŜbie na rzecz społeczeństwa. Misyjna: Aby 
kaŜdy wierzący w Chrystusa miał świadomość 
tego, Ŝe jedność chrześcijan to warunek skutecz-
nego głoszenia Ewangelii. 
 
Sekcja Wiedzy Religijnej - Krąg Biblijny - ks. dr 
hab. Józef Kozyra - druga środa miesiąca, godz. 
17.00. Spotkania w siedzibie KIK w Katowicach 
(pl. Ks. E. Szramka 2/13 - Nowy Dom Kateche-
tyczny parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP).  
 
Sekcja Nauka-Wiara - prof. dr hab. Andrzej Ślebar-
ski - drugi wtorek miesiąca, godz.18.00. Spotkania 
w sali O.O. Oblatów, Katowice - Koszutka, ul. Mi-
sjonarzy Oblatów MN 12 (wejście od podwórza, 
parter).  
 

Pielgrzymki KIK w 2010 roku 
    Na wszystkie pielgrzymki i wycieczki zapra-
szamy członków Klubu, ich rodziny oraz sympa-
tyków KIK. Organizator zastrzega sobie prawo 



 15 

zmian w programie. Zapisy: w godzinach dyŜurów 
oraz telefonicznie u organizatorów. Pierwszeństwo 
mają członkowie Klubu i ich rodziny.  
    Przy rezygnacji z pielgrzymki osoby rezygnują-
ce powinny zgłosić inną osobę zamienną, gdy nie 
ma podmiany z listy rezerwowej. Osoby rezygnu-
jące z pielgrzymki mogą być obciąŜone kosztami 
powstałymi z powodu rezygnacji oraz wynikają-
cymi z umowy KIK z biurem podróŜy. 
Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa 
    Pielgrzymki z Parafii PodwyŜszenia KrzyŜa 
Świętego i Matki BoŜej Uzdrowienia Chorych w 
Katowicach oraz Klubu Inteligencji Katolickiej w 
Katowicach.  
ZAPISY i informacje: zapisać się i dokonać wpłaty 
moŜna w parafialnej salce chóralnej w poniedziałki 
i środy w godz. 16.30 - 17.00 lub o godz. 18.45 - 
19.20. Informacja Jan Mikos, tel. 032 254 40 60 po 
godz. 20.00 lub tel. kom. 0697 684666, w kancela-
rii parafialnej w godz. urzędowania parafii na Dol-
nym Tysiącleciu nr tel. 032 254 74 00, w Klubie 
Inteligencji Katolickiej w Katowicach w ostatni 
piątek kaŜdego miesiąca w godz. 17.00 - 18.00, 
plac Ks. Emila Szramka 2/13.  
    Na listę pielgrzymów moŜe być zapisana osoba, 
która dokonała całej wpłaty lub zaliczki. Inne oso-
by stanowią listę rezerwową do czasu dokonania 
wpłaty. Przy rezygnacji z pielgrzymki w okresie 
poniŜej miesiąca do wyjazdu, jeŜeli zostały juŜ do-
konane wpłaty na noclegi i przejazdy, osoby rezy-
gnujące powinny zgłosić inną osobę zamienną, gdy 
nie ma podmiany z listy rezerwowej. W innym 
przypadku, będą odliczane poniesione juŜ koszta.  
Wszystkie pielgrzymki są ubezpieczane NW, a na 
terenie innych państw NW i KL, posiadają opiekę 
duchową kapłana, przewodnika na całej trasie - za-
graniczne, przewodnika w sanktuariach w kraju.  
10. 04. Kraków  sanktuaria: M.B. Królowej Polski 
- Arka Pana, i Łagiewniki - Miłosierdzia BoŜego. 
Wyj. 7:00 z parafii na Dolnym Tysiącleciu 7:15 z 
Pl. Andrzeja w Katowicach. Przyj. 17:30. koszt 30 
zł. świadczenia: przejazd, ubezpieczenie NW, 
przewodnicy w sanktuariach, opieka duchowa ka-
płana. Wpłata przy zapisie. 
18.04 - 23.04. (6 dni) Włochy: Padwa, AsyŜ, 
Rzym, Watykan - Muzeum Watykańskie. Wyj. z 
parafii na Dolnym Tysiącleciu godz. 6:00 z pl. 
Andrzeja 6:15. Koszt: 190 Euro + 460 zł + 30 Euro 
na wstępy i przejazdy w Rzymie. Świadczenia: 
przejazd, ubezpieczenie NW i KL, 4 noclegi w ho-
telach - pok. 2, 3 osobowe z łazienkami, 4 ciepłe 
kolacje i 4 śniadania, przewodnik, opieka duchowa 

kapłana, opłaty drogowe, parkingowe, miejskie. 
Przy zapisie wpłata zaliczki 200 zł, do końca roku 
całość w złotówkach, do 15 marca całość w Euro. 
25.04. Sanktuaria: Rudy Raciborskie - cystersi, 
Góra Św. Anny - Anna Samotrzecia, Kamień Ślą-
ski - Św. Jacek OdrowąŜ. Wyj. 7:00 z parafii na 
Dolnym Tys. 7:15 z pl. Andrzeja w Katowicach. 
Koszt: 30 zł. Świadczenia: przejazd, ubezpiecze-
nie, NW i KL, opieka duchowa kapłana, przewod-
nik a sanktuariach. Przyj. ok. 17:30. Wpłata przy 
zapisie. 
1-3.05. (3dni) Sanktuaria: Kalisz. Licheń, Grąblin. 
Wyj. godz. 6:00 z parafii na Dolnym Tys. 6:15 z 
pl. Andrzeja. Koszt 295 zł. Świadczenia: przejazd, 
noclegi w sanktuarium, pok. 3, 4 osobowe z ła-
zienkami, do 2 osobowego dopłata 50 zł. Ubezpie-
czenie NW. 2 obiady w Kaliszu 1 ciepła kolacja w 
Licheniu i 2 śniadania, przewodnik w sanktuariach, 
opieka duchowa kapłana. Wpłata zaliczki 100 zł 
przy zapisie. Do 15 kwietnia całość. 
8.05. Kraków  sanktuaria: MB. Smętnej Dobro-
dziejki, M.B. Piaskowej, M.B. Wolności, Świętego 
Stanisława, Świętego Stanisława Męczennika, 
Wniebowzięcia NMP - Bazylika Mariacka. Wyj. 
godz. 7:00 z parafii na Dolnym Tys. i 7:15 na pl. 
Andrzeja. Koszt: 30 zł + 15 zł na bilety wstępu. 
Świadczenia: przejazd, ubezpieczenie NW, par-
kingi, opieka duchowa kapłana, przewodnicy w 
sanktuariach. Wpłata przy zapisie. Przyj. ok. 18-
00. 
15.05 – 22.05. (8 dni) Ukraina: Lwów, Olesko, 
Podgorce, Brody, Poczajów, Krzemieniec, Dubno, 
Łuck, Olika, Klewań, Nowomalin, Ostróg, Kijów, 
śytomierz, Starokonstantynów, Kamieniec Podol-
ski, Chocim, Jazłowiec, Halicz, ŚwiŜ, Lwów, Ka-
towice. Noclegi; Lwów - 3, Krzemieniec, Nowo-
grodek Wołyński, śytomierz, Kamieniec. Wyj. 
godz. 6:00 z parafii na Dolnym Tys. 6:15 z pl. An-
drzeja. Koszt: 260 Euro + 350 zł + 30 hrywien na 
wstępy. Świadczenia: przejazd + opłaty drogowe - 
parkingowe, ubezpieczenie NW i KL, 7 noclegów, 
7 ciepłych kolacji, 7 śniadań, przewodnik miej-
scowy, opieka duchowa kapłana. Wpłata zaliczki 
przy zapisie 200 zł, całość do 15 kwietnia.  
16.06 – 20.06. (5 dni) Sanktuaria południowej Pol-
ski: Lipnica Murowana, Nowy Sącz, Stary Sącz, 
Dukla - nocleg, Jaśliska, Polańczyk, Jasień, Kalwa-
ria Pacławska - nocleg, Jarosław, Przeworsk, Le-
Ŝajsk - nocleg, Łańcut, Zawada, Przeczyca, Tu-
chów - nocleg, Zabawa, Szczepanów, Dębno, Ka-
towice. Wyjazd godz. 6:00 z parafii na Dolnym 
Tys. 6:15 z pl. Andrzeja. Koszt: 480 zł. Świadcze-
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nia: przejazd, ubezpieczenie NW, 4 noclegi w 
Domach Pielgrzyma, 4 ciepłe kolacje, 4 śniadania, 
opieka duchowa kapłana, przewodnik w sanktu-
ariach. Wpłata zaliczki przy zapisie 150 zł, całość 
do 15 maja.  
 12.08 – 22.08. (11 dni) Sanktuaria wschodniej i 
północnej Polski: Jędrzejów, Kielce, Św. KrzyŜ, 
Godów - nocleg. Kazimierz Dolny, Lublin - noc-
leg. Włodawa, Kodeń, Protulin, Leśna Podkowa - 
nocleg, OstroŜany, Topczewo, Juchnowiec, Święta 
Woda, RóŜanystok - nocleg. Krasnybór, Rajgród, 
Studzieniczna, Olecko, - nocleg, GiŜycko, Kętrzyn, 
Święta Lipka - nocleg, Stoczek Klasztorny, Lidz-
bark Warmiński, Głotowo, Gietrzwałd - nocleg. 
Przasnysz, Rostkowo, Czerwińsk - nocleg, Niepo-
kalanów, Szymanów, Międniewice, Nowe Miasto 
nad Pilicą - nocleg, Studzienna, Piotrków Trybu-
nalski Częstochowa - nocleg, Katowice. Wyj. 
godz. 6: 00 z parafii na D. Tys. 6:15 z pl. Andrze-
ja. Koszt: 980 zł. Świadczenia: przejazd, ubezpie-
czenie NW, przewodnicy w sanktuariach, opieka 
duchowa kapłana, 10 noclegów w Domach Piel-
grzyma, 10 - ciepłych kolacji, 10 śniadań. Wpłata 
zaliczki 300 zł przy zapisie, całość do 15 lipca.  
11.09 – 26.09. (16 dni) Grecja - Turcja  -  Ślada-
mi Św. Pawła. Novi Sad, Philippi, Kavala, Istam-
buł, Ayvalik, Pergamon, Efez, Meryem Ana - do-
mek M.B., Troja, Saloniki, Meteora, Delfy, Ateny, 
Korynt, Mykeny, Epidauros, Wyjazd 6:00 z parafii 
na D. Tys. 6:15 z pl. Andrzeja. Koszt; 620 Euro + 
750 zł + 80 Euro na wstępy. Świadczenia: prze-
jazd, Ubezpieczenie NW i KL, 15 noclegów w ho-
telach pok. 2,3 osobowe z łazienkami, 14 ciepłych 
kolacji 15 śniadań, opieka przewodnika, opieka 
duchowa kapłana. Wpłata zaliczki 400 zł przy za-
pisie, całość do 30 lipca.  
2.10. Sanktuarium: Święta Anna, Częstochowa. 
wyj, godz. 7:00 z parafii i 7:15 z pl. Andrzeja. 
Koszt. 30 zł. Świadczenia: przejazd, ubezpieczenie 
NW, opieka kapłana, przewodnik w miejscach sa-
kralnych. Wpłata przy zapisie. 
 

Pielgrzymki organizowane przez 
Antoniego Winiarskiego 

31.01.2010 - 13.02.2010. Pielgrzymka Klubu In-
teligencji Katolickiej w Katowicach do Republi-
ki Południowej Afryki z krótkim wypadem do 
Suazilandu, Zambii i Zimbabwe (Wodospady 
Wiktorii). Bli Ŝsze informacje: 
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/pielrpa.html  
II połowa lipca – Rumunia i Bułgaria. BliŜsze 
informacje wkrótce. 

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

Opłatek KIK 
z ks. Arcybiskupem Damianem Zimoniem.  
Czwartek 7 stycznia 2010 r. w siedzibie KIK w 
Katowicach. Godz. 17.00 Msza św. w kaplicy 
Domu Katechetycznego parafii Mariackiej. Po 
Mszy św. spotkanie opłatkowe. 
 

DyŜury w siedzibie KIK 
W piątki od godz. 17.00 do 18.00. Prezes - 
pierwszy piątek miesiąca, skarbnik - ostatni pią-
tek miesiąca, przewodniczący Sekcji Śródmie-
ście - trzeci piątek miesiąca.  
 
DyŜury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach 
Czwartek w godz. 16.00 – 18.00. 40-098 Kato-
wice, ul. Młyńska 1/705. Jednym z dyŜurujących 
jest Rajmund Rał – członek KIK w Katowicach 
(renekr@poczta.onet.pl). 
 
Składki:  
    Od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od oso-
by niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł. O 
ile to jest moŜliwe, składki prosimy wpłacać 
skarbnikowi, który dyŜuruje w siedzibie KIK w 
ostatni piątek miesiąca (Jan Mikos, tel. 032 
2544060 - wieczorem). Numer konta KIK w Ka-
towicach: Klub Inteligencji Katolickiej w Kato-
wicach Plac Ks. Emila Szramka 2, 40-014 Ka-
towice Rachunek Bankowy w 
PKO BP SA XI O/Katowice 
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709 
 

Biblioteka KIK  
Czynna w godzinach dyŜurów. Zapraszamy. 
 
 
Informacja o Radzie Porozumienia KIK 
w Internecie: 
http://porozumienie.kik.opoka.org.pl 
Informacja o KIK w Internecie:  
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl 
E-mail:  kikkt@katowice.opoka.org.pl 
Redagują: Barbara Kwaśnik, Stanisław Waluś 
(032-2381797, irena.walus@data.pl). Nakład: 
450. Adres do korespondencji: Klub Inteligencji 
Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, 
skr. poczt. 376 


