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     Wkrótce potem udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. 
Gdy zbliŜył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego – jednego syna matki, a ta była wdową. 
Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan uŜalił się nad nią i rzekł do niej: „Nie płacz”. Po-
tem przystąpił, dotknął się mar – a ci, którzy je nieśli, stanęli – i rzekł: „Młodzieńcze, tobie mówię 
wstań”. Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga 
i mówili: „Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg łaskawie nawiedził lud swój”. I rozeszła się ta wieść o 
Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie.            Ł 7,11-17 
 

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

Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki – 6 VI 2010 
 

 

Ojciec Święty Benedykt XVI do Polaków 
Anioł Pański w Nikozji – niedziela 6 VI 2010 r. 

    Serdeczne pozdrowienie kieruję do Kościoła 
w Polsce, który dziś raduje się wyniesieniem na 
ołtarze księdza Jerzego Popiełuszki. Jego ofiarna 
posługa i męczeństwo są szczególnym znakiem 
zwycięstwa dobra nad złem. Niech jego przykład 
i wstawiennictwo budzi gorliwość kapłanów i 
rozpala miłość wiernych. 

Audiencja ogólna – środa 9 VI 2010 r. 
    Serdecznie pozdrawiam Polaków. Dziękuję za 
modlitwę w czasie mojej podróŜy na Cypr. Nowy 
polski błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko uczył 
miłości i solidarności z tymi, którzy potrzebują du-
chowego i materialnego wsparcia. Jego opiece i 
wstawiennictwu polecam wszystkich, którzy 
ucierpieli z powodu powodzi i tych, którzy przy-
chodzą im z pomocą. Niech Bóg Wam błogosławi! 

 
Anioł Pański – niedziela 13 VI 2010 r. 
Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko 
wzorem dla kapłanów całego świata 

(fragment) 
    Benedykt XVI przypomniał, Ŝe figurą przewod-
nią Roku Kapłańskiego był niestrudzony pro-
boszcz z Ars, św. Jan Maria Vianney. Dziś jednak 
PapieŜ na dłuŜej zatrzymał się przy błogosławio-
nym księdzu Jerzym Popiełuszce: 
    „Chciałbym przypomnieć jeszcze jedną postać: 
ks. Jerzego Popiełuszki, kapłana i męczennika, któ-
rego beatyfikacja odbyła się w ubiegłą niedzielę w 

Warszawie  –  powiedział PapieŜ. Swoją bezintere-
sowną i odwaŜną posługę sprawował on wśród za-
angaŜowanych na rzecz wolności, obrony Ŝycia i 
jego godności. Działalność na rzecz dobra i praw-
dy stała się znakiem sprzeciwu dla reŜimu, który 
rządził wtedy w Polsce. Miłość do Serca Chrystusa 
doprowadziła go do oddania swego Ŝycia, a jego 
świadectwo stało się zasiewem nowej wiosny w 
Kościele i społeczeństwie. 
    Jeśli spojrzymy na historię, widzimy, jak wiele 
stron autentycznej odnowy duchowej i społecznej 
zapisali katoliccy księŜa, inspirowani jedynie pasją 
do Ewangelii i do człowieka, dla jego prawdziwej 
wolności religijnej i obywatelskiej. Wiele teŜ ini-
cjatyw dotyczących integralnej promocji ludzkiej 
wzięło swój początek z intuicji kapłańskiego ser-
ca” – mówił Ojciec Święty. 
               http://www.radiovaticana.org/pol 
 

    „Jeśli pracujesz z Bogiem, 
On pracę twą pobłogosławi, On 
nawet uświęca wszystkie kroki 
twoje. Wszystko będzie poli-
czone: kaŜde umartwienie 
wzroku, kaŜde odmówienie so-
bie jakiejś przyjemności – 
wszystko będzie zapisane. A 
więc duszo moja, kaŜdego rana 
składaj się Bogu w ofierze”.  

Jan Maria Vianney - cytat pochodzi z miesięcz-
nika „Nasza Arka”, nr 10/2009,  
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 XXX  PIELGRZYMKA KLUBÓW  
INTELIGENCJI KATOLICKIEJ 

NA JASNĄ GÓRĘ 
Sobota 5 czerwca 2010 r. 

    Ze względu na niedzielne uroczystości beaty-
fikacji ks. Jerzego Popiełuszki, program tego-
rocznej pielgrzymki był skrócony tak, aby umoŜ-
liwi ć uczestnikom pielgrzymki uczestnictwo w 
uroczystościach w Warszawie.  
1. Msza św. koncelebrowana przez Ks. Bpa 
Pawła Sochę z Zielonej Góry i kapelanów KIK 
w Kaplicy Matki BoŜej.  
2. Wykład Ks. Bpa Pawła Sochy w Auli Jana 
Pawła II.  
 

 
 

 
 
3. Wymiana informacji z Ŝycia i działalności 
Klubów:  
a) jesienne spotkanie Prezesów Klubów,  
b) Dzień Papieski,  
c) uroczystości 30-lecia Klubów 2010/2011,  
d) 1% podatku na Kluby, które mają status OPP,  
e) szczególne wydarzenia w Klubach.  

 
 
4. Drogę KrzyŜową na Wałach Jasnogórskich, 
poprowadził WKK Olsztyn,  
5. ZłoŜenie kwiatów pod pomnikiem Ojca 
Świętego Jana Pawła II.  

    ad. 1) Ks. Biskup Pa-
weł Socha w wygłoszo-
nej homilii poruszył 
sprawy wiary i głoszenia 
prawdy.  
    ad. 2) Ks. bp. Paweł 
Socha przedstawił drogę 
świeckiego chrześcijani-
na ku świętości w/g 
przemyśleń prof. Giu-
seppe Lazatti'ego (1904-

1986) i wynikające stąd zadania Klubów, m.in. 
porządkowanie ładu społecznego i przywracanie 
poczucia toŜsamości chrześcijaństwa. Zwrócił 
teŜ uwagę na nauczanie papieskie: prymat etyki 
nad techniką i prymat zasad moralnych nad ba-
daniami naukowymi.  
    ad. 3a) Przyjęto propozycję Warmińskiego 
Klubu Katolików zorganizowania jesiennego 
spotkania Prezesów Klubów w sanktuarium w 
Gietrzwałdzie 23 października 2010 r.  
    ad. 3b) Informację o Dniu Papieskim przygo-
tował sekretarz Porozumienia Stanisław Latek, a 
odczytał ją przewodniczący Porozumienia Wło-
dzimierz Wysoczański.  
    Tegoroczny, X Dzień Papieski obchodzony 
będzie w niedzielę 10 października. Towarzy-
szyć mu będzie hasło "Jan Paweł II - Odwaga 
Świętości". Hasło zatwierdziła Konferencja Epi-
skopatu Polski na Zebraniu Plenarnym w Czę-
stochowie w listopadzie ub. r. Obchody będą 
miały szczególny charakter ze względu na zbli-
Ŝającą się uroczystość wyniesienia PapieŜa Pola-
ka - na ołtarze. Dzień Papieski ma być dla pol-
skiego społeczeństwa waŜnym etapem duchowe-
go przygotowania do tego wydarzenia.  
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    14 kwietnia odbyło się posiedzenie Ogólno-
polskiego Komitetu Organizacyjnego Dnia Pa-
pieskiego. Wśród wielu spraw omawianych pod-
czas tego spotkania jedną z najwaŜniejszych była 
nowa inicjatywa pod nazwą "Jestem z Wami". 
Jej celem jest rozpoczęcie duchowych przygo-
towań do beatyfikacji Jana Pawła II. Począwszy 
od drugiej niedzieli maja, przez dziewięć kolej-
nych miesięcy media i środowiska duszpaster-
skie będą przypominać nauczanie z kolejnych 
pielgrzymek Jana Pawła II do Polski. Przygoto-
wania odbędą się pod hasłem "Jestem z Wami - 
przesłania do Polaków". W kaŜdą drugą niedzie-
lę miesiąca w prasie, telewizji, radiu i Internecie 
będzie przedstawiane nauczanie z kolejnej wizy-
ty Jana Pawła II w Polsce. W tygodniu następu-
jącym po "papieskiej niedzieli" w parafiach będą 
odprawiane naboŜeństwa; odbywać się teŜ będą 
sympozja, dyskusje i spotkania, podczas których 
przesłanie papieŜa do rodaków będzie ponownie 
rozwaŜane.  
    Kulminacyjnym punktem przygotowań będzie 
X Dzień Papieski, który w tym roku będzie ob-
chodzony 10 października. Pierwsza "papieska 
niedziela" miała przypaść 11 kwietnia, ale z po-
wodu katastrofy pod Smoleńskiem cały cykl zo-
stał przesunięty o miesiąc. Zatem 9. maja media 
powrócą do słów wypowiedzianych podczas 
pielgrzymki Jana Pawła II w czerwcu 1979 roku. 
Myśl przewodnia tego przesłania brzmiała: 
"Gaude Mater Polonia". Episkopat i Fundacja 
"Dzieło Nowego Tysiąclecia" apelują do organi-
zacji partnerskich, a więc i do KIK-u o włącza-
nie się do projektu akcji "Jestem z Wami".  
Sprawą bardzo waŜną jest Zbiórka Publiczna or-
ganizowana podczas Dnia Papieskiego. W ze-
szłym roku zebrano około 7 mln złotych, co po-
zwoliło na wypłacanie ponad 2300 stypendiów. 
Organizatorzy liczą na zaangaŜowanie społecz-
ności klubowej w tej akcji. Ogromne osiągnięcia 
w zeszłorocznej Zbiórce odnotowało Przymierze 
Rodzin. Warto moŜe sięgnąć po doświadczenia 
tej zaprzyjaźnionej z nami organizacji.  
    Z okazji 10-lecia Fundacji "Dzieło Nowego 
Tysiąclecia" i 10-lecia Dnia Papieskiego w 
dniach 19-21 lipca odbędzie się Pielgrzymka 
dziękczynna na Jasną Górę. Hasło Pielgrzymki: 
"Nowe tysiąclecie - erą ludzi świętych".  
    ad. 3c) Antoni Winiarski, prezes katowickiego 
KIK zaproponował, aby Kluby organizujące ob-
chody 30-lecia swego powstania zawiadamiały o 
tym odpowiednio wcześnie Sekretarza Porozu-

mienia i Współprzewodniczących Rady. Prefe-
rowana forma zawiadomienia - poczta elektro-
niczna. Na tych uroczystościach obecny byłby 
ktoś z Prezydium Rady lub prezes Klubu, który 
jest członkiem Rady Porozumienia.  
    ad. 3d) Antoni Winiarski, prezes katowickiego 
KIK zachęcił do wpłacania 1% podatku na konta 
Klubów, które mają status Organizacji PoŜytku 
Publicznego.  
    ad. 3e) KIK w Katowicach: Biuletynowi ka-
towickiego KIK "Dlatego" został nadany numeru 
ISNN. KIK przyznał Dyplom "Przyjaciela 
Dziecka" Arkadiuszowi Hołdzie, jednemu ze 
sponsorów imprezy XIX Dnia Dziecka w ogro-
dach Kurii Metropolitalnej, co transmitowała lo-
kalna telewizja.  
KIK Kielce. Z inicjatywy kieleckiego KIK po-
wstał Społeczny Komitet Budowy Pomnika Ks. 
Bp. Czesława Kaczmarka. Pieniądze na budowę 
pomnika biskupa Czesława Kaczmarka moŜna 
wpłacać na rachunek: Klub Inteligencji Katolic-
kiej 89 1240 4416 1111 0010 2590 6896 z dopi-
skiem: Na pomnik. Planowane odsłonięcie mo-
numentu ma nastąpić 26 sierpnia w rocznicę 
śmierci bp. Kaczmarka.  
KIK Toruń. 8 maja 2010 r. odbyło się regionalne 
spotkanie Klubów, w którym wzięły udział 
przedstawiciele Klubów z Bydgoszczy, Inowro-
cławia, Grudziądza i Płocka. Postanowiono roz-
począć starania o wszczęcie procesu beatyfika-
cyjnego ks. bp. Adolfa Piotra SzeląŜka (1865 - 
1950).  
KIK Tarnobrzeg - Inicjatywa 21.38. Prezes Ka-
zimierz Wiszniowski zaapelował o pomoc po-
wodzianom. Pieniądze moŜna wpłacać na konto 
tarnobrzeskiego KIK z dopiskiem "dla powo-
dzian".  
    Wybory kolejnej Rady Porozumienia będą na 
Jasnej Górze podczas spotkania Prezesów Klu-
bów w sobotę 4 czerwca 2011 roku.  

Antoni Winiarski  
 

Beatyfikacja Ks. Jerzego Popiełuszki 
Warszawa, 6 czerwca 2010 r. 

    Z parafii katedralnej św. Apostołów Piotra i 
Pawła w Gliwicach wyjechaliśmy wczesnym 
rankiem. Naszym opiekunem był ks. Jakub 
Płonka pochodzący z tej parafii. Pielgrzymkę 
rozpoczęliśmy śpiewem Godzinek, potem ks. 
Płonka zapoznawał nas z cytatami z nauczania 
ks. Jerzego Popiełuszki i na zakończenie powie-
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dział: „nikt z nas nie powinien tracić kontaktu z 
nauczaniem ks. Jerzego Popiełuszki”.  
    Miejsce naszej pielgrzymki było w czwartym 
sektorze. 

 
    Zrobiłem kilkanaście zdjęć transparentów, z 
jakimi przyszli pielgrzymi. 

 
 

  
 

 

 
 

 
    Pieśń „Ojczyzno ma” śpiewaliśmy na stojąco, 
zostały podniesione transparenty i flagi. 

 
    Tajemnicę „Zmartwychwstanie” prowadziła 
Mama ks. Jerzego – Marianna Popiełuszko. 

 
    Utkwiły mi słowa z homilii ks. Jerzego w 
Bydgoszczy: "Ŝycie trzeba godnie przeŜyć bo 
jest tylko jedno...”  Potem połączone chóry od-
śpiewały „Gaude Mater Polonia”. Ks. Abp Ka-
zimierz Nycz powiedział między innymi, Ŝe gło-
szone przez ks. Popiełuszkę homilie były oparte 
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na Piśmie Świętym, nauczaniu Jana Pawła II i 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego.  
    Mszy św. przewodniczył legat papieski abp. 
Angelo Amato, przewodniczący Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych, który wygłosił homilię. 
Treść homilii jest opublikowana w prasie (Nie-
dziela z 13 VI 2010 str. 8-9, Nasz Dziennik z 7 
VI 2010 str. 3, Tygodnik Rodzin Katolickich 
„Źródło” z 20 VI 2010 str. 16 (fragmenty), 
L’Osservatore Romano nr 7 (324) 2010 str. 58-
60). Tu przytoczę kilka fragmentów, które 
szczególnie zwróciły moją uwagę: (...) Jezus 
wybrał młodego Jerzego jeszcze w łonie jego 
matki i powołał go swoją łaską do kapłaństwa, 
aby głosił Jego słowo prawdy i zbawienia „no-
wym poganom” swoich czasów (por. Ga 1, 16). 
(…) Ustroje polityczne przemijają tak jak letnie 
burze, pozostawiając jedynie zniszczenia, pod-
czas gdy Kościół wraz ze swoimi synami pozo-
staje, aby wspomagać ludzkość darem nieograni-
czonej miłości. Chrześcijanie są solą ziemi i 
światłem świata: (…)  Moi drodzy, w obliczu 
odradzających się prześladowań, skierowanych 
przeciwko Ewangelii i Kościołowi, ponadczaso-
wym przesłaniem, jakie musi rozbrzmiewać w 
naszych sercach, jest to, które wyraził Ojciec 
Święty Benedykt XVI, przedstawiając syntezę 
męczeńskiego świadectwa błogosławionego Je-
rzego Popiełuszki.  

 
    Przed nami była rodzina z trojgiem dzieci – 
pomyślałem sobie: jest to nadzieja Kościoła Ka-
tolickiego i nadzieja Narodu Polskiego. Harcerze 
jak zwykle częstowali spragnionych pielgrzy-
mów wodą mineralną.  

 

    Na początku procesji z darami ofiarnymi szła 
delegacja Solidarności z przewodniczącym 
NSZZ „Solidarność” Januszem Śniadkiem nio-
sąc w ofierze kielich mszalny. Pod koniec Mszy 
św. wysłuchaliśmy odtworzonych z taśmy słów 
Ojca Świętego Benedykta XVI wypowiedzia-
nych w Nikozji na Cyprze i odśpiewaliśmy „Bo-
Ŝe coś Polskę”.  

 
 

 
    Po Mszy św.  włączyliśmy się w procesję, któ-
ra wyruszyła z relikwiami bł. Ks. Jerzego w kie-
runku Świątyni Opatrzności BoŜej. Zrobiłem 
wiele zdjęć - na jednym z nich jest Antoni Ma-
cierewicz.  

 
 

 
    Niestety nasza pielgrzymka nie miała w planie 
uczestnictwa w dalszych uroczystościach, więc 
po pewnym czasie poszliśmy do naszego autobu-
su.  
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    W naszej pielgrzymce uczestniczył Jacek 
Burszka – Polak mieszkający obecnie w Kolonii 
w Niemczech, który brał udział w pogrzebie ks. 
Jerzego Popiełuszki i uwaŜał, Ŝe musi wziąć teŜ 
udział w jego beatyfikacji. Jest on absolwentem 
tego samego wydziału Politechniki Śląskiej, jaki 
ja ukończyłem. Nasz ksiądz teŜ ukończył ten 
sam wydział (ja Automatyki w 1970 r. – w za-
kresie automatyki przemysłowej, Jacek Automa-
tyki i Informatyki w 1974 r. – kierunek automa-
tyka przemysłowa i ks. Jakub Płonka Automaty-
ki, Elektroniki i Informatyki w 2002 r. - kierunek 
automatyka i robotyka). W drodze powrotnej 
śpiewaliśmy nie tylko pieśni i piosenki religijne, 
ale teŜ korzystając z kartek rozdanych przez ks. 
Płonkę: „Jak długo w sercach naszych”, „Barto-
szu, Bartoszu”, „Rotę”  i „Czerwone Maki”.  
Zmęczeni, ale szczęśliwi wracaliśmy do domu 
pełni ufności, Ŝe błogosławiony ks. Jerzy Popie-

łuszko będzie orędownikiem w naszych trudnych 
sprawach. 
    Na koniec chciałbym podzielić się z czytelni-
kami „Dlatego” uwagami w związku z beatyfi-
kacją. 

    1) Do „Gościa Nie-
dzielnego” z 6 czerwca 
2010 r. został dołączony 
dodatek Instytutu Pamię-
ci Narodowej pt. „Nie-
wygodny świadek praw-
dy”.  
    2) W „Gościu Nie-
dzielnym” z 13 VI 2010 
r., na str. 25 Andrzej 
Grajewski napisał: „W 

czasie uroczystości beatyfikacyjnych padło wiele 
słów opisujących posługę księdza Jerzego oraz 
jej znaczenie zarówno dla Polski tamtej, jak i 
współczesnej. Zabrakło mi jednak słowa klu-
czowego dla zrozumienia nauczania i postawy 
ks. Popiełuszki – słowa „solidarność”. A prze-
cieŜ był on kapelanem „Solidarności”, którą ro-
zumiał nie tylko jako niezaleŜny związek zawo-
dowy, ale wielki ruch społeczny dąŜący do odzy-
skania przez Polskę niepodległości oraz broniący 
godności człowieka”. 

    3) W miesięczniku 
„Moja Rodzina” z czerwca 
2010 r. na str. 26 jest arty-
kuł Janusza Kotańskiego 
„śył prawdą, zginał za 
prawdę”, z którego przyta-
czam fragment: „Bo słu-
chając księdza Jerzego, lu-
dzie przestawali się bać. 
Odchodzili spokojni i 
świadomi swej godności. 

Popiełuszko głosił po prostu prawdę, a ta była 
wówczas ludziom, zatruwanym nienawistną propa-
gandą, najbardziej potrzebna. Dlatego, jak sądzę, 
ksiądz Jerzy został zamordowany. Bo Ŝył prawdą”. 
W artykule jest teŜ podany obszerny fragment litanii 
ks. Jerzego z 25 kwietnia 1982 r.  
    4) W „Naszym Dzienniku” z 7 VI 2010 r., na str. 
3 są zanotowane słowa, jakie wypowiedział ks. 
kard. Stanisław Nagy z Krakowa: „Takim syste-
mem był równieŜ komunizm. Opierał się on na 
wymyślonej „prawdzie” i upadł, choć niecałkowi-
cie. Jego pozostałości wciąŜ Kościołowi zagraŜa-
ją… Ta prawda została nam przypomniana pod-
czas beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki. Po-
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wiedzmy to raz jeszcze – to był człowiek, który 
słuŜył prawdzie, wałczył o prawdę i zginął za 
prawdę. Oddał Ŝycie nie dla kompromisu, ale 
właśnie za prawdę.”  

 
Warto przeczytać 

Milena Kindziuk: „Ksiądz Jerzy 
zwycięŜał dobrem”, Wydawnic-
two Sióstr Loretanek, Warszawa 
2010. 
 
 

Warto czytać 
(codziennie) 

„Dobrego dnia z bł. Ks. Jerzym 
Popiełuszką. Myśli na kaŜdy 
dzień roku”, Wybór i opraco-
wanie ks. Jan Sochoń, Edycja 
św. Pawła, Częstochowa 2010. 

Stanisław Waluś 
 

 
 

O Takich dwojgu, co ukradli nasze serca 
osobista relacja z pogrzebu Pary Prezydenckiej 

    Szanowni Państwo, miałem szczęście osobi-
ście uczestniczyć w tej uroczystości, która ze 
smutnego zdarzenia, jakim niewątpliwie jest po-
grzeb, czyli ostatnie poŜegnanie bliskiej osoby, 
stała się czymś radosnym, dającym nadzieję na 
przyszłość. Byliśmy (oboje wraz z Ŝoną) na ryn-
ku krakowskim od samego rana, wokoło nas 
gromadzili się róŜni ludzie, ale wszystkich jed-
noczył jakiś wspólny duch. Dopiero potem zro-
zumiałem, Ŝe nad rynkiem unosił się duch Pana 
Prezydenta. 

 
 

   Te transparenty, flagi, darmowo rozdawana 
woda przez harcerzy, bo przecieŜ był solidny 
upał, wzajemna Ŝyczliwość ludzi, modlitwy in-
tonowane spontanicznie przez starszych i mło-
dych, do których natychmiast przyłączali się in-
ni, to wszystko przypomniało mi czasy, gdy jako 
student w stanie wojennym uczestniczyłem w 
spotkaniach z Ojcem Świętym pod Jasną Górą.  
 

 
 

    I nad tym wszystkim nie dało się zapanować, 
Ŝaden reŜyser, choćby nie wiem ile Oskarów 
miał na swoim koncie, nie byłby w stanie pokie-
rować tymi odrębnymi zdarzeniami, w róŜnych 
miejscach rynku. UŜywając języka nowomowy, 
to były niesamowicie pozytywne wibracje. I to 
było piękne. I nawet nie był w stanie zakłócić te-
go incydent z komercyjną stacją telewizyjną. Ba, 
to nawet jeszcze bardziej zintegrowało ludzi. W 
momencie, gdy na telebimach, zamiast pokazy-
wać obraz z wnętrza bazyliki i nadać uroczysto-
ści naleŜytą powagę, to spece od tworzenia me-
dialnej, bardzo wirtualnej rzeczywistości poka-
zywali gadające głowy. Ludzie zaczęli skando-
wać „Bazylika, Bazylika !”, a potem „TVP, TVP 
!”, jasno domagając się przywrócenia normalno-
ści. I demokracja zwycięŜyła, bo co prawda nie 
przełączono obrazu z wnętrza kościoła, w któ-
rym na katafalkach spoczywały juŜ te dwie 
trumny, ale obraz zniknął. I nie nastąpiła cisza, 
bo Polacy, wbrew temu co o nas mówią, potrafią 
się zorganizować, tylko nie wolno im w tym 
pomagać. 

Akademia Muzyczna 
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

Parafia Katedralna Chrystusa Króla w Katowicach 
XXVV  FFEESSTTII WWAALL   

MM UUZZYYKK AA  OORRGGAANNOOWWAA  WW  KK AATTEEDDRRZZEE  
NNiieeddzziieellaa  66  cczzeerrwwccaa  22001100  rr..  

  „„ WW  hhoołłddzziiee  BBłłooggoossłłaawwiioonneemmuu  
KK ssiięęddzzuu  JJeerr zzeemmuu  PPooppiieełłuusszzccee””   

Wykonawcy: Julian Gembalski – organy 
            ks. Stanisław Puchała – słowo 
W programie improwizacje organowe do tekstów 
Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki 

Projekt objęty mecenatem Miasta Katowice 
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    Potem była Msza św., bardzo dziwna, jeśli tak 
moŜna w ogóle powiedzieć, bo Msza św. zakłócana 
telewizją. Znowu ktoś nie pomyślał, a moŜe pomy-
ślał? Głos dochodzący z ekranów pod kościołem i z 
telebimów rozstawionych po drugiej stronie rynku 
miał kilkusekundowe opóźnienie. Ta cała sytuacja 
była kuriozalna, zwłaszcza podczas takich momen-
tów jak podniesienie (w kościele juŜ odmawiano 
modlitwę po, a na innych ekranach przed), czy ka-
zanie. Ale nic to, jak mawiał sławny pułkownik 
Najjaśniejszej Rzeczpospolitej.  
 

 

 

    Potem były przemówienia, relacja telewizyjna, 
którą później oglądałem z nagrania w domu, tego 
nie oddała. Część drętwych przemówień minęło 

bez echa, ale przemówienie Przewodniczącego 
Śniadka, które płynęło z głębi serca było non stop 
przerywane gromkimi oklaskami na rynku. Ci lu-
dzie potrafili ocenić, co jest autentyczne, a co wy-
kreowane, wyuczone, sztuczne.  
    I na koniec ostatnia droga, Pierwszej Pary na kró-
lewski Wawel, to obserwowaliśmy tylko z ekranu, 
bo nie pozwolono narodowi Cię odprowadzić Panie 
Prezydencie. I były oklaski, i nie było to nietaktow-
ne, to było zamiast słów, tak bo Ci ludzie chcieli 
powiedzieć, jak bardzo kochali Lecha Kaczyńskie-
go. I po tym wszystkim pozostała nadzieja na przy-
szłość, choć stale jest takie ludzkie pytanie: Czy po-
trzebna była aŜ taka ofiara? A moŜe tak duŜa ofiara 
zrodzi jeszcze większe dobro?            Andrzej Pułka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jarosław Kaczyński  
 
Nie wstawiaj oryginału listu, bo jest nieczytelny! 
 
 
 
 
 
 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 
Flaga na budynku Kurii Diecezjalnej Gliwicach 

 

Spotkałem ich. Zginęli na słuŜbie Ojczyzny 
Lech Kaczyński – Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej 
    To był mój Prezydent. Nie, Ŝebym był 
szczególnym jego fanem. Ale szanuję jego 
drogę budowania Polski wolnej i demokra-
tycznej, i jego osiągnięcia. 
    Spotykaliśmy się na drogach politycz-
nych. Na początku lat osiemdziesiątych 
dwudziestego wieku uczestniczyłem w two-
rzeniu NSZZ "Solidarność" w Katowicach, 
zostałem przewodniczącym Komisji Mię-
dzyzakładowej i redaktorem Dziennika 
Związkowego. Na przełomie lat osiemdzie-
siątych i dziewięćdziesiątych uczestniczy-
łem w tworzeniu Komitetu Obywatelskiego 
"Solidarność" i samorządu terytorialnego w 
Chrzanowie, byłem burmistrzem. Przez ja-
kiś czas byłem członkiem Porozumienia 
Centrum. Lecha Kaczyńskiego znałem, 
choć on osobiście mnie nie znał.  
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Ulica Lecha Kaczyńskiego w Odessie 

 
 
    Jedna z ulic Odessy została nazwana ulicą Le-
cha Kaczyńskiego. Na jednym z budynków 
umieszczono tablicę informującą o Prezydencie 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

Pośmiertnie uhonorowany 
    Zarząd Światowej Rady Unii Kredytowych 
World Council of Credit Unions (WOCCU) 
przyznał pośmiertnie prezydentowi RP Le-
chowi Kaczyńskiemu prestiŜową nagrodę 
DSA (Distinguished Service Award) – w do-
wód uznania za ogromny wkład w rozwój pol-
skich Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-
Kredytowych. Oficjalnie nagroda została ogło-
szona podczas światowej Konferencji WOC-
CU w USA w dniach 11-14 lipca. (…)  

Nasza Polska, 27 VII 2010 str. 14 

        Miałem zaszczyt być dwa razy zapro-
szonym przez Lecha Kaczyńskiego. 
    Po raz pierwszy, gdy - Światowy Kon-
gres Pax Romana "Ubóstwo i niesprawie-
dliwość jako wyzwanie dla etyki i kultury" - 
odbywał się w Warszawie, w dniach od 24 
do 26 lipca 1994 r. Obrady Kongresu toczy-
ły się w salach Senatu Rzeczypospolitej. Z 
chrzanowskiego Klubu Inteligencji Katolic-
kiej prezes Wojciech Sala uczestniczył w 
obradach, a Jan Sala był wolontariuszem. W 
trzecim dniu obrad uczestnicy zostali zapro-
szeni na cocktail u Prezydenta Miasta War-
szawy Lecha Kaczyńskiego. 
    Drugą okazją było otwarcie wystawy 
1989+20 "4 czerwca 1989 - 20 lat później" 
oraz na spotkanie w Ogrodach Pałacu Pre-
zydenckiego 5 czerwca 2009 r. na które za-
praszał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Lech Kaczyński. Tego dnia Pan Prezydent 
odznaczył wiele wybitnych postaci, w oko-
licznościowym przemówieniu podziękował 
wszystkim, którzy się przyczynili do odro-
dzenia samorządu terytorialnego w Polsce. 
Po części oficjalnej goście zostali zaprosze-
ni do Ogrodów. 
    Na spotkaniu zauwaŜyłem kilka osób, 
które później zginęły wraz z Prezydentem. 
Zachowały się pamiątkowe zdjęcia. 
    Zginął 10 kwietnia 2010 w katastrofie 
samolotu w Smoleńsku na słuŜbie Ojczy-
zny. Jego dzieło jest skończone. Nasze dzie-
ło trwa.                                 Wojciech Sala 

 
Przesłanie telewizyjne Sekretarza Stanu 

kard. Tarcisia Bertone 
    (…) Wiele razy spotykałem się z Panem 
Prezydentem (…) Zawsze odnajdywałem w 
nim człowieka Ŝycia publicznego, polityka, dla 
którego głęboką rolę odgrywały motywy reli-
gijne. Miał on głębokie poczucie odpowie-
dzialności względem siebie i swojego narodu, 
który reprezentował i któremu przewodził. Nie 
lękał się deklarować jako katolik zarówno w 
Ŝyciu prywatnym, jak i publicznym. Nie 
ukrywał swego pochodzenia oraz inspiracji 
katolickiej. Pragnął odwaŜnie wnieść te Ŝy-
ciodajne wartości w Ŝycie Europy trzeciego 
tysiąclecia. (…) 
L’Osservatore Romano, numer 6 (323) 
2010, str. 55 
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Tabliczka z nazwą ulicy 
 

 
Ulica w Odessie - tablica z podobizną Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej z lewej strony na budynku 

Fot. Ewa Winiarska, 4 lipca 2010 r. 
  
 
Jarosław Kaczyński 
Warszawa, dnia 27 maja 2010 r. 
 
Szanowny Pan 
Dr Antoni W iniarski 
Prezes 
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 
Skr. Poczt. 376 
40-954 Katowice 
 
Szanowny Panie Prezesie, 
    Pragnę serdecznie podziękować za słowa 
współczucia nadesłane po tragicznej śmierci śp. 
Mojego Brata Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Lecha Kaczyńskiego i Jego MałŜonki. 
Świadomość tak wielkiej solidarności i wsparcia 
z Państwa strony jest dla mnie bardzo waŜna w 
pokonaniu tej osobistej tragedii. 
 
Proszę przyjąć wyrazy szacunku, 

 
Jarosław Kaczyński 

 
 
 

„Cywilizacja Ŝycia kontra cywilizacja śmierci. 
Współczesne starcie kultur” 
Część trzecia – ciąg dalszy 

    W Polsce głównym ośrodkiem homo-propagandy 
jest koncern Agora. Bardziej pro-homoseksualne są 
jedynie gejowskie strony internetowe. Gazeta Wy-
borcza szerzy homo-ideologię w sposób urągający 
podstawowym intelektualnym i moralnym standar-
dom, o które gdzie indziej się dopomina. Wyklucza 
racjonalną debatę (artykuły pro i kontra publikuje w 
proporcji 100 : 1). Pismo to w wielu obszarach an-
tychrześcijańskie (popiera i propaguje homo-
ideologię, aborcję na Ŝyczenie, eutanazję, wolny 
seks i rozwody) równocześnie wydaje dodatki o Ŝy-
ciu i cudach PapieŜa, jakby te rzeczy dały się ze so-
bą pogodzić. Jest to szokujący wręcz cynizm i za-
kłamanie.                                               Marek Smolik 
      Zakończenie w następnym numerze „Dlatego” 
     

Spotkanie z dr. Paulem Cameronem 
w Gliwicach 

    Wykład doktora Paula Camerona „MałŜeństwo, 
rodzina i płeć – ofiary rewolucji obyczajowej” odbył 
się 22 kwietnia 2010 r. o godz. 14.30 w auli C na 
Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Po-
litechniki Śląskiej. Został zorganizowany przez Klub 
Polonia Christiana, Gliwicki Klub Frondy i Instytut 
Globalizacji. W informacji przygotowanej przez or-
ganizatorów moŜna było przeczytać, Ŝe wykład bę-
dzie mówił o zagroŜeniach dla instytucji Ŝycia ro-
dzinnego, jakie niesie ze sobą afirmacja homoseksu-
alnego stylu Ŝycia, a dr Paul Cameron specjalizuje się 
w badaniu związków zachodzących pomiędzy ak-
tywnością homoseksualną a negatywnymi zjawi-
skami społecznymi. W swojej pracy naukowej zaj-
mował się m.in. zagadnieniem funkcjonowania tzw. 
rodzin homoseksualnych,... Pan Dziekan Wydziału 
Automatyki, Elektroniki i Informatyki polecił dodać 
do informacji o spotkaniu następujący tekst: 

Informacja 
    Wykład nie ma charakteru naukowego ani nie ko-
rzysta ze wsparcia władz uczelni, które dystansują się 
od przedstawianych w jej trakcie nienaukowych 
twierdzeń, będących wyłącznie prywatnymi przeko-
naniami wygłaszających je osób. 
Dziekan Wydziału Automatyki, Elektroniki i Infor-
matyki  
Dr hab. inŜ. Zdzisław Duda, prof. nzw. w Politechni-
ce Śląskiej 
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    Na początku wykładu dr Paul Cameron (pierwszy 
z lewej) przypomniał, Ŝe kardynał Bertone powie-
dział coś, co oburzyło światowe media; Ŝe proble-
mem w Kościele katolickim nie jest celibat a homo-
seksualizm. Dalej zwrócił uwagę na to, Ŝe człowiek 
ma trzy wymagania wobec społeczności: 1) podpo-
rządkować się istniejącym w niej obyczajom, 2) bar-
dziej przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa niŜ 
konsumować, 3) przyłączyć się do procesu prokre-
acji. W Polsce jest to szczególnie waŜne, gdyŜ jeste-
śmy członkami społeczności, która umiera, podobnie 
jak społeczeństwa w zachodniej Europie. 
    Z treściami wykładu moŜna było się zapoznać ko-
rzystając z wyłoŜonych folderów: 
1. Co jest przyczyną homoseksualizmu i czy moŜna 
to zmienić? 
2. Medyczne konsekwencje praktyk homoseksuali-
stów, 
3. Molestowanie dzieci a homoseksualizm, 
4. Przemoc i homoseksualizm, 
5. Psychologia homoseksualizmu, 
6. Takimi się urodzili? 
    W czwartym moŜna przeczytać: „Badanie 6714 ne-
krologów w gazetach homoseksualistów w całych Sta-
nach Zjednoczonych ujawniło, Ŝe 3% z 6574 homosek-
sualistów i 20 % ze 140 lesbijek umarło w tragiczny 
sposób (...) średnia długość Ŝycia homoseksualistów to 
40 lat, a lesbijek 45. To samo badanie wykazało, Ŝe 
średnia długość Ŝonatych męŜczyzna wynosi 75 lat, a 
zamęŜnych kobiet 79 lat. Jeśli chodzi o osoby rozwie-
dzione lub niezamęŜne, to średnia długość Ŝycia wynosi 
57 lat dla męŜczyzn i 71 dla kobiet”. 
    W kaŜdym z folderów jest podana licząca co naj-
mniej kilkanaście pozycji bibliografia i następująca 
informacja: 
Dr Paul Cameron jest prezesem Family Research 
Institute z Colorado Springs, w stanie Colorado, 
USA (http://www.familyresearchinst.org). Adres do 
korespondencji: Family Research Institute, PO Box 
62640, Colorado Springs, CO 80962 USA. Numer 
telefonu: (303) 681-3113. 

    Reakcje prasowe na pobyt dr. Paula Camerona w 
Polsce zamieszczę w następnym numerze „Dlatego”.  
                                                        Stanisław Waluś 
 

List otwarty - "Cała Polska chroni dzieci"  

W lipcu 2010 roku w Warszawie odbędzie się 
wielka, międzynarodowa manifestacja aktywistów 
mniejszości seksualnych - Europejska Parada Gejów i 
Lesbijek EUROPRIDE - mająca m.in. na celu propa-
gowanie legalizacji związków osób tej samej płci. Do-
świadczenia krajów Europy zachodniej pokazują, Ŝe 
jest to pierwszy etap na drodze do adopcji dzieci przez 
pary homoseksualne. W Ŝyciu większości z nas - bez 
względu na światopogląd - najwaŜniejsza jest rodzina i 
dobro dzieci. To im staramy się przekazać to, co naj-
cenniejsze. Dlatego niepokój i sprzeciw budzi wszyst-
ko, co moŜe mieć negatywny wpływ na ich psychikę i 
wychowanie. Akceptujemy prawo dorosłego człowie-
ka do wyboru swojej Ŝyciowej drogi. UwaŜamy jed-
nak, Ŝe nie składa się na nie niczym nie ograniczone 
prawo do posiadania i wychowywania dzieci. Granicą 
jest w tym wypadku dobro dziecka i prawo do wy-
chowania w rodzinie naturalnej czy adopcyjnej, ale 
zawsze tworzonej przez mamę i tatę. Osobisty przy-
kład Ŝycia matki i ojca jest fundamentem kształtują-
cym w dzieciach świat wartości, wraŜliwość spo-
łeczną oraz obraz kobiety i męŜczyzny. Przyznanie pa-
rom homoseksualnym przywileju wychowywania 
dzieci uzasadnionego wyłącznie chęcią jego posiada-
nia odbywa się zawsze kosztem prawa dzieci do wy-
chowania w rodzinie i uprzedmiotawia je. Nie chcemy 
takich zmian. 

W Polsce podpisanie niniejszego listu nie jest 
jeszcze zabronione. Są jednak kraje, gdzie głoszenie 
podobnych poglądów mogłoby być juŜ zakazane. Ist-
niejące tam prawo ogranicza wolność słowa czyniąc 
praktycznie niedopuszczalną krytykę zachowań ho-
moseksualnych. Dzisiaj aktywiści środowisk homo-
seksualnych zmierzają do wprowadzenia zmian praw-
nych, które będą miały opłakane skutki dla wolności 
słowa, przekonań i sumienia. Nie prowadźmy tego 
niebezpiecznego społecznie eksperymentu w Polsce, 
w której - jak pokazują badania - zdecydowana więk-
szość obywateli takich zmian sobie nie Ŝyczy. 

Apelujemy do polskich władz: Prezydenta, 
Premiera, kaŜdego z posłów i senatorów, o dołoŜenie 
wszelkich starań, aby podobny eksperyment społecz-
ny nie miał w Polsce miejsca. Jest to apel do wszyst-
kich osób dobrej woli sprawujących władze w naszym 
kraju, bez względu na ich przynaleŜność partyjną. 
Wasze milczenie i bezczynność w tej sprawie oznacza 
przyzwolenie na legalizację "małŜeństw" homoseksu-
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alnych oraz adopcje dzieci przez pary homoseksualne. 
Apelujemy teŜ do wszystkich firm i organizacji o nie-
wspieranie finansowo organizacji i osób, których dzia-
łania zmierzają do promowania takich nieakceptowa-
nych społecznie postulatów. 

Zwracamy się z prośbą do Was, wszystkich pol-
skich obywateli, niezaleŜnie od światopoglądu czy 
sympatii politycznych, o podpisanie naszego listu na 
www.mamaitata.org.pl. 

Cała Polska chroni dzieci ! 
     Wśród pierwszych sygnatariuszy są między inny-
mi: dr Barbara Fedyszak-Radziejowska socjolog,  dr 
Wanda Półtawska psychiatra i prof. dr hab. Andrzej 
Zoll prawnik. 6 czerwca 2010 r. list ten podpisali 
członkowie KIK w Katowicach: Michał Sablik praw-
nik, Antoni Winiarski fizyk i Stanisław Waluś na-
uczyciel akademicki. Gorąco zachęcam do wejścia na 
stronę internetową i podpisania.      Stanisław Waluś 
 

In vitro 
    „W przypadkach, w których zgromadzono wiary-
godne statystyki, zaledwie u 4,2% embrionów wy-
tworzonych z zastosowaniem technik wspomagane-
go rozrodu (ART) dochodzi do Ŝywych narodzin” 
(za Nicholas Tonti Filippini, Reproductive Techno-
logy Outcomes in Australia: Analysing the Data, 
„Bioethics Research Notes”, 15 (1): 1-3, 2003). 

Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”, 
27 VI 2010, str. 10 

 
NASZE ROCZNICE 

Czerwiec  
985 lat temu (17 czerwca 1025 r.) zmarł Bolesław 
Chrobry, pierwszy koronowany władca Polski. Gra-
nice jego państwa sięgały na zachodzie po rzekę Ła-
bę. Jego zasługą było utworzenie niezaleŜnej polskiej 
prowincji kościelnej z siedzibą arcybiskupa w 
Gnieźnie. Wzniósł katedrę na Wawelu, której pozo-
stałością jest krypta św. Leonarda. 
195 lat temu (9 czerwca 1815 r.) w Wiedniu w czasie 
tzw. Kongresu Wiedeńskiego przedstawiciele mo-
carstw, które pokonały Napoleona, postanowiły 
utworzyć z części ziem polskich Królestwo Polskie, 
zwane teŜ Kongresowym. 
130 lat temu (3 czerwca 1880 r.) zmarł Oskar Kol-
berg, wybitny kompozytor, etnograf i pedagog. W 
czasie wędrówek po kraju zebrał kilka tysięcy pieśni 
i melodii ludowych. 
70 lat temu (14 czerwca 1940 r.) z Tarnowa wywie-
ziono pierwszych więźniów Polaków do tworzonego 
na terenie Oświęcimia obozu koncentracyjnego Au-
schwitz. W tym samym dniu z więzienia na Monte-

lupich w Krakowie skierowano inną grupę polskich 
więźniów do tegoŜ obozu. Oba transporty: tarnowski 
i krakowski liczyły razem 728 osób. 
70 lat temu (18 czerwca 1940 r.) po likwidacji 
wszystkich wyŜszych uczelni i szkół średnich ogól-
nokształcących, zarządzeniem generalnego guberna-
tora Hansa Franka zostały zamknięte wszelkie agen-
dy Polskiej Akademii Umiejętności. Zgodnie z pla-
nami okupanta Polacy mogli mieć jedynie wykształ-
cenie podstawowe lub zawodowe i słuŜyć Niemcom 
jako siła robocza. 
70 lat temu (20 czerwca 1940 r.) w Palmirach pod 
Warszawą Niemcy rozstrzelali kolejną grupę więź-
niów z Pawiaka, przedstawicieli polskiej inteligencji.  
65 lat temu (26 czerwca 1945 r.) w gmachu Opery w 
San Francisco przedstawiciele 50 narodów podpisali 
kartę załoŜycielską Organizacji Narodów Zjedno-
czonych. Wśród delegatów zabrakło przedstawiciela 
Polski, mimo Ŝe ona pierwsza stawiła opór hitlerow-
skiej agresji. Państwa zachodnie zgodnie z Ŝycze-
niem Moskwy nie uznawały juŜ polskiego rządu w 
Londynie, a Sowieci w tym czasie tworzyli, zgodnie 
z wolą Stalina, rząd komunistyczny. 
65 lat temu (21 czerwca 1945 r.) w Moskwie Kole-
gium Wojskowego Sądu NajwyŜszego ZSRR wyda-
ło bezprawny wyrok w procesie 16 polskich patrio-
tów, członków władz Polski podziemnej.  
50 lat temu (9 czerwca 1960 r.) Prymas Polski kard. 
Stefan Wyszyński dokonał rekonsekracji katedry św. 
Jana w Warszawie po zakończeniu jej odbudowy.  

Wybrała Barbara Kwaśnik 
    

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 
przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 2010 
Czerwiec: Ogólna: Aby troska wspólnoty między-
narodowej o kraje najuboŜsze zaowocowała konkret-
ną pomocą, w tym uwolnieniem ich od ogromnego 
długu. Misyjna: Aby kościoły partykularne, działają-
ce w regionach, gdzie panuje przemoc, były wspiera-
ne Ŝyczliwością i konkretną pomocą przez katolików 
z całego świata.  
 
 

Ksiądz Jerzy w poezji i pieśni 
Opracował: ks. Antoni Lewek, 
Warszawa 1986 
    W związku z beatyfikacją 
czcigodnego Sługi BoŜego ks. 
Jerzego Popiełuszki ostatni raz 
udostępniamy Czytelnikom 
„Dlatego” wiersz z tej broszury.  
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Miejsce światłości 
Jest takie miejsce w Warszawie 
Gdzie światła nigdy nie gasną 
Gdzie kwiaty będą wciąŜ Ŝywe 
A serca ludzkie godziwe 

W tym miejscu pod KrzyŜa znakiem 
W mogile Męczennik śpi 
Za to, Ŝe był Polakiem 
śe Prawdą i Wiarą Ŝył 

Za wiarę i ufność Polaka 
Miłość do ziemi ojczystej 
Za wiarę we wszystko co święte 
Oddał swe Ŝycie czyste 

Za godność dla pracy ludzkiej 
Potem narodu roszonej 
Za miłość do robotników 
W Solidarności złączonych 

Za to, Ŝe kochał bliźniego 
Nie znosił bratniej krwi 
Zawsze brzydził się złego 
Bo cenił cnoty, dla których Ŝył 
 Za słowa Nauczyciela 
 Co ludzi prawdy nauczał 
 Za to, Ŝe tylko dobrem 
 Kazał zło z Ŝycia wykluczać 
W trudnych chwilach udręczeń 
Dłonią pomocną prowadził 
Dla wszystkich był przyjacielem 
Nigdy nikogo nie zdradził 
 Za jego światłość umysłu 
 W prawdzie homilie głoszone 
 Został podstępnie zamordowany 
 A ciało do Wisły wrzucone 
Za to, Ŝe lud Go kochał 
Bo przed nim serce otworzył 
Zapłacił cenę najwyŜszą 
Swe Ŝycie w ofierze złoŜył 
 Dzisiaj i juŜ na zawsze 
 Zostanie to miejsce w Warszawie 
 Gdzie złoŜył swe młode Ŝycie 
 Męczennik – co słuŜył Sprawie 
JuŜ nigdy na jego mogile 
Blaski światłości nie zgasną 
Bo Prawda Jego w nas Ŝyje 
W umysły zaszczepił Jasność 
 Na grobie kwiaty nie zwiędną 
 Bo łzami ludu roszone 
 A jego Imię – na wieki 
 W sercach Polaków noszone 
śarliwą swoją modlitwą 
Naród u Boga wyprosi 
A Bóg Go za Jego cnoty 
Świętym ludowi ogłosi                   
                                                     Robotnica 
 
 

XIX Spotkania dzieci 
w Ogrodach Kurii Metropolitalnej 
„I przez Nas ma świat lepszym być” 

1 czerwca 2010 r. 
    Organizatorami tegorocznych spotkań byli: Eu-
charystyczny Ruch Młodych oraz Klub Inteligencji 
Katolickiej w Katowicach, natomiast współorganiza-
torami: Bractwo Myśli Bratniej Związku Górnoślą-
skiego i Urząd Miasta Katowice. Patronat medialny 
przyjęli: Radio eM 107,6 FM oraz Gość Niedzielny. 
W spotkaniu wzięło udział ogółem około 300 dzieci.  
    Po naboŜeństwie eucharystycznym o godz. 14.00 
w Katowickiej Katedrze p.w. Chrystusa Króla nastą-
piło przejście do ogrodów Kurii Metropolitalnej, 
gdzie dzieci miały okazję zabawy do godz. 18.00. 
Zabawy dla dzieci poprowadził XIV Środowiskowy 
Szczep Harcerski „Odrodzenie” im. Cichociemnych. 
Na program złoŜyły się: występy harcerzy z 12 KDH 
,,Wszędoczłapy” oraz zuchów z 11GZ ,,Ekoludki”, 
gry i zabawy sportowe, konkurencje zręcznościowe, 
malowanie twarzy, pokaz i nauka rozbijania namiotu, 
nauka układania stosów ogniskowych, pokaz pierw-
szej pomocy w wykonaniu harcerzy z 33 KDH 
,,Knieja”, konkursy i quizy, moŜliwość skorzystania 
z ogromnej dmuchanej zjeŜdŜalni i słodki poczęstu-
nek. KaŜde dziecko, które wzięło udział w jakiejkol-
wiek konkurencji sportowej lub zabawie rekreacyjnej 
było nagradzane, zgodnie z przygotowanym Regu-
laminem Bloku Sportowo-Rekreacyjnego. Nagro-
dami były zakupione przez organizatorów drobne 
sprzęty sportowe, słodycze oraz soczki. Wydano 300 
róŜnego rodzaju kompletów zestawów nagród. 
    Przy wejściu do katedry oraz do ogrodów dzieci 
otrzymały specjalnie wykonany na tą okazję wisiorek 
z logo spotkań i napisem „XIX Spotkania w Ogro-
dach Kurii Metropolitalnej - I przez Nas ma świat 
lepszy być – Katowice 2010”. Zabezpieczenie me-
dyczne spotkań zorganizowali harcerze, natomiast 
bezpieczeństwa pilnowali funkcjonariusze StraŜy 
Miejskiej w Katowicach. W trakcie spotkania, dzieci 
mogły porozmawiać z przybyłymi do ogrodów go-
śćmi, wśród których naleŜy wymienić ks. Biskupa 
Józefa Kupnego, I Wiceprezydenta Katowic Krysty-
nę Siejną oraz posłankę na Sejm RP Izabelę Kloc.  
    W tym roku dzieci postanowiły wyróŜnić jednego 
z darczyńców, który nie tylko w dniu ich święta był z 
nimi, ale opiekuje się dziećmi przez cały rok. Jest to 
pan Arkadiusz Hołda. WyróŜniony otrzymał dyplom 
Przyjaciela Dzieci. 
    Po trzech godzinach zabaw i śpiewów dzieci z 
uśmiechem na ustach opuszczały Ogrody. Było to 
dla nas bardzo waŜne, poniewaŜ impreza została 
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skierowana do dzieci najbiedniejszych oraz specjal-
nej troski i była organizowana z myślą o uczynieniu 
tego dnia, dnia święta dzieci, dniem miłym i beztro-
skim dla nich. Serdecznie dziękujemy za pomoc w 
zorganizowaniu tych chwil radości dla dzieci. 
    Jak co roku spotkanie w ogrodach kurialnych było 
spotkaniem otwartym dla wszystkich dzieci naszego 
miasta, a wszystkie niespodzianki oraz poczęstunek 
w postaci droŜdŜówek oraz soczków, które otrzyma-
ły wszystkie dzieci, były bezpłatne. Było to moŜliwe 
dzięki przychylności dla naszej inicjatywy Urzędu 
Miasta Katowice oraz innych sponsorów i darczyń-
ców.                                           Andrzej Dawidowski 
 

„Polskie Kresy” – spotkanie 
z Panią Danutą Skalską 

rzecznikiem Światowego Kongresu Kresowian 
    W czerwcu na zaproszenie Danuty Sobczyk 
przewodniczącej sekcji Klubu Inteligencji Kato-
lickiej w Michałkowicach gościliśmy panią re-
daktor Radia Katowice, Danutę Skalską. Pani 
Danuta znana nam jest z „Lwowskiej Fali”, au-
dycji radiowej, którą prowadzi, aby przypomnieć 
starszemu pokoleniu o historii, kulturze, tradycji 
i kresowej aurze, a ludziom młodym umoŜliwia 
poznanie tejŜe historii i folkloru Kresów. 

    Pani Danuta Skalska jest 
współzałoŜycielem i rzecz-
nikiem Światowego Kon-
gresu Kresowian, a takŜe 
prezesem bytomskiego od-
działu Miłośników Lwowa 
i Kresów Wschodnich. Jej 
działalność obejmuje rów-
nieŜ współpracę z Polonią 
Amerykańską i Polakami 

na Wschodzie. Sprawa Kresów jest jej szczegól-
nie bliska, gdyŜ jej rodowe korzenie sięgają wła-
śnie aŜ na Kresy. 
    Historia Kresów Wschodnich II Rzeczpospoli-
tej to historia opartego na tolerancji współŜycia 
ludzi róŜnych kultur, róŜnej religii i róŜnych tra-
dycji, ale takŜe niestety historia walki z Polaka-
mi, którą prowadzili bojówkarze z organizacji 
UPA (Ukraińskiej Powstańczej Armii) utworzo-
nej przez Banderę w okresie II Wojny Światowej 
i okrutnego mordowania Polaków. Na spotkaniu 
oglądaliśmy film dokumentalny, krótki, bo 15-to 
minutowy, ale bardzo sugestywny, opowiadający 
o tych tragicznych wydarzeniach z czasów woj-
ny. Film „Niezwykli ludzie. Prawdziwa historia” 
jest szczególnie interesujący, gdyŜ o czasach 

wojny i działaniu UPA (jej członków nazywano 
banderowcami od nazwiska Bandery) opowiada-
ją Polacy, którzy nie opuścili swojej „Małej Oj-
czyzny” i Ŝyją tam w dalszym ciągu, obecnie juŜ 
na Ukrainie. Jak widać na filmie Ŝyją bardzo 
skromnie lub nawet w nędzy. Dobrze, Ŝe spe-
cjalne stowarzyszenia w Polsce, a takŜe wśród 
Polonii poza Polską, starają się pomagać Pola-
kom tam, gdzie niestety nie z własnej winy, ale z 
braku moŜliwości nie mogą zapracować na 
skromne utrzymanie. Szanownych czytelników 
zachęcamy do zainteresowania się bogatym te-
matem Kresów, do sięgnięcia po literaturę czy 
artykułów w Internecie (o lekturę moŜna zapytać 
w Stowarzyszeniach Miłośników Lwowa i Kre-
sów Wschodnich). 
    Za udział w spotkaniu dziękujemy ks. pro-
boszczowi Eugeniuszowi Kurpasowi i prezesowi 
katowickiego KIK-u, panu dr Antoniemu Wi-
niarskiemu oraz wszystkim gościom i sympaty-
kom KIK-u.                  W imieniu członków KIK 

Sekcja Michałkowice 
Ryszarda Chamułowa  

 
Zebranie Zarządu KIK w Katowicach 

w dniu 13 maja 2010 roku. 
1. Omówiono sprawy organizacyjne związane z 
pielgrzymką członków i sympatyków katowickiego 
KIK do Sanktuarium MB Boguckiej. Termin piel-
grzymki – 23 maja 2010. Godzina wyjścia spod sie-
dziby KIK – 15.30. Msza św. W Bogucicach – 
godz. 17.00. Oprawę Mszy św. przygotowuje KIK, 
natomiast naboŜeństwo maryjne - SRK. 
2. KIK nie będzie organizował oddzielnego wy-
jazdu dla członków klubu do Warszawy na uroczy-
stości związane z beatyfikacja ks. Jerzego Popie-
łuszki. Członkowie KIK mogą udać się do Warsza-
wy 6 czerwca z grupami parafialnymi. 
3. Prezes Antoni Winiarski zachęcił członków 
Klubu do udziału w pielgrzymce KIK-ów do Czę-
stochowy – 5 czerwca w przeddzień uroczystości 
beatyfikacyjnych ks. Jerzego Popiełuszki. Jest to w 
tym roku jubileuszowa XXX pielgrzymka.  
4. Omówiono plan uroczystości związanych z 25 - 
leciem posługi biskupiej ks. abp Damiana Zimonia. 
Główne uroczystości odbędą się 27 czerwca. Pro-
gram – godz. 12.00 Msza św., godz. 15.00 uroczy-
sty koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” na scho-
dach Kurii Metropolitalnej. Koncert ten odbędzie 
się z inicjatywy katowickiego KIK. W czwartek 24 
czerwca w Muzeum Archidiecezjalnym odbędzie 
się wernisaŜ wystawy poświęconej działalności Ju-
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bilata. W ramach przygotowania do wystawy KIK 
przygotuje zaproszenia. 
5. Przyjęto do grona członków KIK Stefanię Wró-
bel. 
6. Po dyskusji postanowiono nie wesprzeć jako 
KIK, Ŝadnego z kandydatów na urząd Prezydenta 
RP. Członkowie KIK powinni dokonać wyboru 
zgodnie z własnym sumieniem, biorąc pod uwagę 
przede wszystkim zgodność głoszonych poglądów 
oraz dotychczasową działalność z nauką Kościoła. 
7. Kapelan Sekcji Gliwice jest bardzo chory. Nale-
Ŝy zastanowić się kto poprowadzi wrześniowe reko-
lekcje w Kokoszycach.            Andrzej Dawidowski 

 
 

O pielgrzymowaniu 
    Wysiłek, jakim jest pielgrzymka to egzamin 
człowieczeństwa. Nie przyjmie niewygód czło-
wiek skoncentrowany na sobie, egoista, który nie 
umie wyrzec się swoich przyzwyczajeń, który 
nie potrafi zauwaŜać, pomagać, być obok z dru-
gim człowiekiem. Pielgrzymka to wielka szkoła 
charakteru, wielka szkoła człowieczeństwa... 
    Słowo „pielgrzymka" wskazuje (...) Ŝe nie jest 
to wycieczka turystyczna, ale podrywa człowie-
ka do nadprzyrodzoności, do wyŜszych ideałów i 
celów. Przez to, Ŝe człowiek odwołuje się do Pa-
na Boga, ma kaŜdego dnia dodatkowy motyw 
Ŝycia. Wie, Ŝe te zwyczajne trudy ludzkie są 
wpisane w zbawczy plan Boga. I dlatego myślę, 
Ŝe jest to teŜ wielka szkoła wiary. 
    Pielgrzymka jest pogłębianiem wiary w proce-
sie całego Ŝycia, jest bardzo waŜnym etapem. 
Bardzo się cieszę, widząc pielgrzymki, widząc, 
Ŝe naród idzie do Matki BoŜej. To dodatkowa re-
lacja z Bogiem przez pośrednictwo Matki Naj-
świętszej, niewiasty wybranej przez samego Bo-
ga na matkę Boga. Idąc do Matki Najświętszej, 
modląc się do Niej, naśladujemy samego Pana 
Boga. 
    Jest bardzo piękne, Ŝe przez nasz naród płyną 
rzeki pielgrzymów na Jasną Górę, Ŝe tu odświe-
Ŝamy się wewnętrznie, duchowo, spowiadamy 
się, przyjmujemy Komunię św., po raz kolejny 
na nowo jednocząc się z Bogiem, z Jego dziełem 
Zbawienia. 
[fragment wypowiedzi dla Radia Jasna Góra z  
15 lipca 2010 r.] 
http://jmichalik.episkopat.pl/varia/zamyslenia/30
67.1,O_pielgrzymowaniu.html 
 

Pielgrzymki KIK w 2010 roku 
    Na wszystkie pielgrzymki i wycieczki zaprasza-
my członków Klubu, ich rodziny oraz sympatyków 
KIK. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w 
programie. Zapisy: w godzinach dyŜurów oraz tele-
fonicznie u organizatorów. Pierwszeństwo mają 
członkowie Klubu i ich rodziny.  
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 kancelarii 
parafialnej w godz. urzędowania parafii na Dolnym 
Tysiącleciu nr tel. 032 254 74 00, w Klubie Inteli-
gencji 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 osoby 
stanowią listę rezerwową do czasu dokonania wpła-
ty. Przy rezygnacji z pielgrzymki w okresie poniŜej 
miesiąca do wyjazdu, jeŜeli zostały juŜ dokonane 
wpłaty na noclegi i przejazdy, osoby rezygnujące 
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.  
12.08 – 22.08. (11 dni) Sanktuaria wschodniej i 
północnej Polski: Jędrzejów, Kielce, Św. KrzyŜ, 
Godów - nocleg. Kazimierz Dolny, Lublin - nocleg. 
Włodawa, Kodeń, Protulin, Leśna Podkowa - noc-
leg, 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 Trybunal-
ski Częstochowa - nocleg, Katowice. Wyj. godz. 6: 
00 z parafii na D. Tys. 6:15 z pl. Andrzeja. Koszt: 
980 zł. Świadczenia: przejazd, ubezpieczenie NW, 
przewodnicy w sanktuariach, opieka duchowa ka-
płana, 10 noclegów w Domach Pielgrzyma, 10 - 
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ciepłych kolacji, 10 śniadań. Wpłata zaliczki 300 zł 
przy zapisie, całość do 15 lipca.  
11.09 – 26.09. (16 dni) Grecja - Turcja -  Śladami 
Św. Pawła. Novi Sad, Philippi, Kavala, Istambuł, Ay-
valik, Pergamon, Efez, Meryem Ana - domek M.B., 
Troja, Saloniki, Meteora, Delfy, Ateny, Korynt, My-
keny, Epidauros, Wyjazd 6:00 z parafii na D. Tys. 
6:15 z pl. Andrzeja. Koszt; 620 Euro + 750 zł + 80 
Euro na wstępy. Świadczenia: przejazd, Ubezpiecze-
nie NW i KL, 15 noclegów w hotelach pok. 2,3 oso-
bowe z łazienkami, 14 ciepłych kolacji 15 śniadań, 
opieka przewodnika, opieka duchowa kapłana. Wpłata 
zaliczki 400 zł przy zapisie, 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. 
 

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach 

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach 
Parafia Katedralna Chrystusa Króla w Katowicach 

XV FESTIWAL 
MUZYKA ORGANOWA W KATEDRZE 

Kierownictwo artystyczne:  prof. Julian Gembalski 
Niedziela 22 sierpnia 2010 r. godz. 19.00 

BRYGIDA TOMALA 
   Brygida Tomala jest absolwentką dwóch wydzia-
łów Akademii Muzycznej w Katowicach: teorii 
muzyki i wydziału instrumentalnego w klasie orga-
nów, gdzie studiowała pod kierunkiem dr Zygmunta 
Antonika. Studia podyplomowe odbyła w Katowi-
cach u prof. Juliana Gembalskiego. 
 

Msza św. rocznicowa 
    W niedzielę, 29 sierpnia 2010 r., przypada 27. 
rocznica tragicznej śmierci śp. Andrzeja Szyji (1951 
- 1983). Tego dnia, o godz. 10:30, w kościele św. 
Jana Chrzciciela w Orzeszu-Jaśkowicach, sprawo-
wana będzie uroczysta liturgia Mszy św., podczas 
której będziemy się modlić o radość wieczną dla 
Andrzeja i poległych działaczy NSZZ "S", z okazji 
XXX rocznicy powstania związku. Po Mszy św. 
udamy się na krótką modlitwę południową do krzy-
Ŝa upamiętniającego miejsce śmierci. Adres parafii: 
43-183 Orzesze 3 ul. Wolności 20. 
 

Rekolekcje KIK w Kokoszycach 
    Rekolekcje odbędą się od 17 do 19 września 2010 
r. w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w 
Kokoszycach. Rekolekcje będą prowadzili ks. Her-
bert Hlubek i ks. Jakub Płonka. 

    Ks. Jakub Płonka urodził się 15 września 1978 r. 
w Gliwicach. Pochodzi z katedralnej parafii śś. 
Apostołów Piotra i Pawła. Ma dwóch braci oraz trzy 
siostry. Ukończył Liceum Ogólnokształcące nr 1 w 
Gliwicach oraz Politechnikę Śląską na Wydziale 
Automatyki, Elektroniki i Informatyki (kierunek au-
tomatyka i robotyka). Pracę magisterską napisał nt. 
„Substancjalny obraz rzeczywistości i jego miejsce 
w teologii”. Interesuje się filozofią, katolicką nauką 
społeczną oraz filmem i muzyką. (Gość Niedzielny, 
16 V 2010, str. V.) 
Msze św. pierwszopiątkowe 
Godz. 19.00 w Kościele Akademickim (krypta ka-
tedry Chrystusa Króla w Katowicach) wspólne z 
Duszpasterstwem Akademickim.  
DyŜury w siedzibie KIK 
W piątki od godz. 17.00 do 18.00. Prezes - pierwszy 
piątek miesiąca, skarbnik - ostatni piątek miesiąca, 
przewodniczący Sekcji Śródmieście - trzeci piątek 
miesiąca.  
DyŜury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach 
Czwartek w godz. 16.00 – 18.00. 40-098 Katowice, 
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 
DyŜury w siedzibie Klubu w Katowicach (pl. 
Ks. Emila Szramka 2/13): w piątki od godz. 
17.00 do 18.00.  
Redagują: Barbara Kwaśnik, Stanisław Waluś (032-
2381797, s.walus@data.pl). Nakład: 450. Adres do 
korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Ka-
towicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376 


