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A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki 
Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać 
się będą. A Twoja duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”.  Łk 2,33-35 
 

Rok 2012 Rokiem księdza Piotra Skargi  
 

Ojciec Święty Benedykt XVI do Polaków 
Audiencja ogólna – środa 26 I 2012 r. 

„Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. 
Dzisiaj w święto Nawrócenia Świętego Pawła 
Apostoła kończymy Tydzień Modlitw o Jedność 
Chrześcijan. Nawrócenie Apostoła Narodów pod 
Damaszkiem jest dowodem, Ŝe ostatecznie Bóg 
sam decyduje o losach swego Kościoła. Prośmy 
Go o łaskę jedności, która domaga się takŜe na-
szego nawrócenia, dochowania wierności praw-
dzie i miłości Boga. Z serca wam błogosławię”. 
                      http://www.radiovaticana.org/pol 

Przesłanie Ojca Świętego 
Benedykta XVI do Radia Maryja 

(…) Ojciec Święty Benedykt XVI wyraŜa swą 
radość z faktu, Ŝe dzięki Radiu Maryja i związa-
nej z nim Telewizji Trwam Jego podróŜe apo-
stolskie, audiencje środowe i inne wystąpienia 
mogą być odbierane w Polsce w języku ojczy-
stym. (…) 
Watykan, 1 grudnia 2011 r. 
 +Tarcyzjusz Kardynał Bertone Sekretarz Stanu 

 
 „INTELIGENTNY PROCENT” 

„1% podatku dla KIK w Katowicach” 
Szanowni Państwo, 
    Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Dar-
czyńcom, którzy w latach poprzednich wsparli 
KIK w Katowicach wpłatą 1% podatku na rzecz 
Organizacji PoŜytku Publicznego (OPP).  
    Darowizny przekazane w 2011 roku (podatek za 
2010 r.) na rzecz KIK-u w ramach akcji 1% podatku 
dla KIK przeznaczyliśmy na działalność statutową. 
Decydując się na przekazanie 1% podatku na rzecz 
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, wspie-
racie stowarzyszenie, które w oparciu o wartości 
chrześcijańskie poprzez działalność wychowawczą, 

kulturalną, religijną stara się aktywnie uczestniczyć 
w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. 
    Co roku nieznacznie zmienia się formularz 
deklaracji podatkowych dlatego teŜ przedsta-
wiamy informację, jak w tym roku przekazać 1% 
podatku dla OPP KIK w Katowicach.  
    Informacja: jak przekazać 1% podatku dla 
KIK  na przykładzie PIT 37 
KROK 1. W zeznaniu podatkowym PIT naleŜy 
obliczyć 1% z sumy podatku naleŜnego. 
KROK 2. W części „H” i „I” zeznania  proszę 
wpisać: 
 CZĘŚĆ „H”: Wniosek o Przekazanie 1% Podat-
ku NaleŜnego Na Rzecz Organizacji PoŜytku 
Publicznego  
      w rubrykę 122 „Numer KRS” – 
0000068764, 
 w rubrykę 123 „Wnioskowana kwota” – 
kwotę, którą chcemy przekazać; nie moŜe ona 
przekroczyć 1 % podatku naleŜnego, wynikają-
cego z zeznania podatkowego. Daną kwotę nale-
Ŝy zaokrąglić do  pełnych dziesiątek groszy 
w dół (np. jeŜeli 1% podatku wynosi 30,67 zł. 
w rubryce  podajemy 30,60 zł.). 
CZĘŚĆ „I” Informacje Uzupełniające 
 w rubrykę 124 „Cel szczegółowy 1%” – 
konkretny cel przekazywanego 1%. Pozostawia-
jąc puste pole przekaŜecie Państwo 1%  swojego 
podatku na ogólne cele statutowe KIK, 
      zaznaczając kwadrat w rubryce 125 – zgo-
dzicie się Państwo na przekazanie Klubowi in-
formacji o Darczyńcy.  
      w rubryce 126 – moŜecie podać Państwo 
numer telefonu lub adres e-mail, który ułatwi 
nam kontakt z Państwem. 
    Wszystkim tegorocznym Darczyńcom juŜ te-
raz serdecznie dziękujemy za wsparcie!  

Zarząd KIK w Katowicach 
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Tydzień Modlitw 
o Jedność Chrześcijan - Gliwice 

     W Gliwicach Tydzień zo-
stał zainaugurowany modlitwą 
w Kościele Matki Boskiej Ko-
chawińskiej w środę 18 stycz-
nia 2012 r. Inauguracja ta 
wpisuje się w cykl przygoto-
wań do obchodu 100-lecia ko-
ronacji obrazu Matki Boskiej 
Kochawińskiej. 

    Podczas naboŜeństwa śpiewał chór „Largo 
Cantabile” z Katedry Ewangelicko-Augsburskiej 
w Katowicach. Na początku O. Jacek Hubicki SJ 
powiedział o genezie tego modlitewnego spotka-
nia i rozpoczęła się modlitwa, której kaŜde we-
zwanie kończyło się śpiewem „Kyrie, Kyrie Ele-
ison”. 

 
    W czasie tej modlitwy uczestnicy naboŜeń-
stwa podchodzili przed ołtarz, aby zasypać ka-
dzidło jako znak naszej modlitwy unoszącej się 
do Boga. Potem O. Jacek Hubicki SJ odmówił 
modlitwę „Przenajświętsza Trójco” autorstwa ks. 
Adama Hławiczki.  
    Wysłuchaliśmy Słowa BoŜego (Dz 2, 42-47 
i Mt 5, 21-26). Homilię wygłosił ks. Andrzej 
Wójcik proboszcz parafii ewangelicko-
augsburskiej w Gliwicach. Po przeczytaniu tek-
stu biblijnego ks. Andrzej Wójcik zapytał wier-
nych, czy jako chrześcijanie czujemy się dumni 
z tego, Ŝe jesteśmy chrześcijanami i powiedział, 
Ŝe kaŜde z chrześcijańskich wyznań uznaje 
Chrystusa jako zwycięzcę nad grzechem i śmier-
cią. Szatanowi zaleŜy na tym, aby nas zniewolić, 
aby odciągnąć nas od Boga. 

 
    U Boga kaŜdy ma szansę i Bóg prosi nas o na-
szą miłość nie dlatego, Ŝe jej potrzebuje, ale dla-
tego, Ŝe dla nas jest ona niezbędna. Wspomniał, 
Ŝe w ostatnich miesiącach słyszymy doniesienia 
z wielu miejsc świata o prześladowaniach chrze-
ścijan i powiedział, Ŝe jest najwyŜszy czas, aby-
śmy jako chrześcijanie stanęli w walce razem, 
razem z Chrystusem. 
    Po wysłuchaniu kołysanki Brahmsa „Cicho 
śpij Jezu mój” zachęceni przez O. Jacka Hubic-
kiego przekazywaliśmy sobie znak pokoju. Na-
stępnie na pytania dotyczące naszej wiary odpo-
wiadaliśmy „wierzę” i potem, w czasie litanii 
próśb przekazywaliśmy sobie światło odpalone 
od Paschału – przed naboŜeństwem studenci 
z Duszpasterstwa Akademickiego rozdali 
wszystkim świeczki. Na prośby odpowiadaliśmy 
słowami: „Spraw, by nasza jedność stała się wi-
dzialna i daj światu uzdrowienie”. Po modlitwie 
„Ojcze nasz" O. Jacek Hubicki podziękował 
wszystkim, a chórowi Ŝyczył, aby śpiewał 
w dzień jak skowronki, a jak słowiki w nocy. Na 
koniec naszej wspólnej modlitwy błogosławień-
stwa udzielił nam ks. Andrzej Wójcik. 

Stanisław Waluś       
 

Rok 2012 Rokiem księdza Piotra Skargi  
KAZANIE PIERWSZE 
(…) I Mędrzec mówi: Prov. 3 
[5]. Rom. 12 [16]. "Ufaj w Panu 
Bogu z całego serca, a nie 
wspieraj się na mądrości swo-
jej". I Apostoł upomina, aby 
nikt sam sobie mądrym się nie 
udawał. Takie rozumienie o so-

bie szczerym jest głupstwem. Bo fundament mą-
drości jest: swojej nie dufać mądrości.  
    Mądrość ziemska i bydlęca. Drudzy są, którzy 
mają mądrość taką, jaką tenŜe Apostoł opisał: 
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ziemską, bydlęcą i diabelską. Ziemską, iŜ mają 
rozum tylo na dostawanie i zatrzymanie, i roz-
mnoŜenie dóbr świeckich doczesnych. I w ziemi 
wszytek ich rozum zostaje, nie oglądając się na 
wieczne i przyszłe, aby do nich doczesnych na-
kręcali, jakoby lepsze dla podlejszych nie upada-
ły.  
    Politycka mądrość. 
    Taką mądrość mają politycy dzisiejszy, którzy 
nauczają panów i królów, aby o religią i dotrzy-
manie, i obronę ś. wiary katolickiej, i o ludzkie 
zbawienie nie dbali i dla niego nic nie czynili, ty-
lo doczesnego pokoju i dobrego mienia podda-
nych swoich pilnując, zbawiennych potrzeb ich 
zaniechali. 
    Taka mądrość słusznie się teŜ zowie nie tyło 
ziemską, ale i bydlęcą. Bo takŜe bydło dobre 
swoje cielesne z przyrodzonej skłonności obmy-
śla i o nie się stara; o duszę, której nie ma wiecz-
nej i rozumnej, nie dbając. (…) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapłan spod znaku Maryi 
(ks. Stanisław Sierla) 

    TuŜ po wojnie, jako młody chłopak, zamiast 
do komunistycznego ZMP wstąpił do Sodalicji 
Mariańskiej. Był wówczas jedynym licealistą 
w całej szkole, który oparł się presji. Ideałom 
Sodalicji – dzięki której został księdzem i … 
więźniem – pozostał wierny do dziś. O Sodalicji 
i szykanach ze strony komunistycznej władzy 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

 
Dom Studencki Piast – przy ul. ŁuŜyckiej  
w Gliwicach - 12 IV 2010 r.  
 

Andrzej Michalak 
– starszy technik pokładowy 

Urodzony 3 maja 1973 r. w Rawie Mazo-
wieckiej. Na początku 2010 r. brał udział 
w pomocy humanitarnej dla ofiar trzęsienia 
ziemi na Haiti, za co 4 lutego 2010 wraz z po-
zostałymi członkami personelu 36 SPLT zo-
stał wyróŜniony przez dowódcę Sił Powietrz-
nych RP gen. broni pil. Andrzeja Błasika. 
Zginął w katastrofie polskiego samolotu Tu-
154M w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r. Miał 
Ŝonę Małgorzatę i syna Juliana. 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Michalak 
 

 
 

TEMAT TYGODNIA 
Prawda musi zwycięŜyć. Rozmowa z Ewą 
Błasik, wdową po generale Andrzeju Błasi-
ku – Cezary Gmyz – str. 12-14, 16, 
Marek Pyza: Wszystko nie tak (Naciski gen. 
Błasika na pilotów moŜna dopisać do listy 
smoleńskich kłamstw i manipulacji. Długiej 
listy. Mimo, Ŝe wielu jest na nią impregno-
wanych, prawda wpycha się drzwiami 
i oknami) – str. 17-19, 
Karnowski Jacek: Dlaczego aŜ tak kłamią 
w sprawie smoleńska (Kiedy runie gmach 
kłamstwa i fałszu, Najpierw przybrali Ŝałob-
ne maski, Potem mobilizacja mediów rzą-
dowych, Ale rozbicie tej fikcji jest moŜli-
we), str. 20-23. 
„UwaŜam Rze”, 23-29 stycznia 2012 r. 

  Stanisław Waluś 
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opowiada 78-letni ks. Stanisław Sierla ze Świbia 
k. Gliwic. 
    Wychowywał się na Górnym Śląsku, w rodzi-
nie od pokoleń walczącej o polskość tej ziemi. 
Mając 10 lat został wywieziony w głąb Rosji. 
Cudem ocalał, kiedy Niemcy zbombardowali 
pociąg, którym podróŜował. Podczas bombar-
dowania skrył się pod dziecięcym wózkiem. 
Niemowlę zginęło, on przeŜył. Po wojnie i po 
powrocie z uchodźctwa, całą jego rodzinę – 
kształtującą swój byt w duchu wiary i wierności 
Kościołowi – poddawano róŜnym represjom. 
Sierlowie nie ugięli się, a on sam pozostał wier-
ny Sodalicji. Działalność w Sodalicji zaowoco-
wała powołaniem kapłańskim. Ostateczną decy-
zję o wstąpieniu do Seminarium podjął bezpo-
średnio po maturze. 
Sodalicyjne „bandziory” 
    W komunistycznej Polsce aktywna działalność 
kościelna postrzegana była jako „próba obalenia 
ustroju”. 
    - Sodalicja Mariańska kontynuowała przedwo-
jenne tradycje religijno-patriotyczne – mówi ks. 
Sierla. – JuŜ sam hymn: „Błękitne rozwińmy 
sztandary”, a zwłaszcza jego refren – „Spod zna-
ku Maryi rycerski my huf, błogosław nam Chry-
ste na bój!” uznawano za nawoływanie do walki 
z komunistyczna władzą. Podobne zarzuty spo-
tkały nas za organizowanie akademii na cześć 
Chrystusa Króla. W czasie przesłuchań oficero-
wie śledczy nazywali nas „bandziorami”, człon-
kami organizacji skierowanej przeciwko ustro-
jowi państwa, podburzanymi przez reakcyjny 
kler. Raziła ich nasza pielgrzymka ze sztandarem 
do Piekar Śląskich w ostatnią niedzielę maja. 
Pielgrzymki stanowe męŜczyzn i młodzieŜy mę-
skiej były zresztą fenomenem na skalę europej-
ską. W 1948 r. sodalisów było juŜ 100 000. Na 
powitanie młody śląski poeta Zbyszko Bednorz 
wyrecytował płomienny wiersz: „Po niespokoj-
nych nocach, w których śniły się wojny, / Za-
mknęliśmy drzwi domów słowem: Pochwalony. 
/ I poszliśmy wyprostować plecy pochylone, / 
My z dróg utrudzonych. / W miasta pójdziemy 
jak płomień / My, Twój Maryjo Związek Zawo-
dowy”. Na piekarskiej kalwarii rozległa się wte-
dy burza oklasków i podjęto spontanicznie 
śpiew: „My chcemy Boga”. Zbyszko Bednorz 
drogo zapłacił za swój występ. Został skazany na 
kilka lat więzienia.      Małgorzata Kulisiewicz, fd 

Źródło, 14/2008, str. 8-9.  
ciąg dalszy w następnym numerze „Dlatego” 

Homilia ks. abp. Andrzeja Dzięgi, metropolity 
szczecińsko-kamieńskiego, wygłoszona 

w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny na Jasnej Górze, 15 VIII 2011 r. 

     Uroczystość Wniebowzięcia obchodzona jest we 
wszystkich świątyniach katolickich, zaś w sposób 
szczególnie uroczysty we wszystkich sanktuariach 
maryjnych. Wpisała się ta uroczystość takŜe w na-
sze polskie świętowanie pod pięknym imieniem 
Matki BoŜej Zielnej. Razem z całym Niebem i ra-
zem z całym Kościołem pielgrzymującym na ziemi 
wpatrujemy się z podziwem i miłością w Maryję, 
Matkę Jezusa Chrystusa. Oto Ona:  
- Niewiasta zapowiedziana Adamowi i Ewie, ale 
takŜe zapowiedziana szatanowi; 
- Oto Niepokalanie Poczęta;  
- Oto pełna łaski, z którą - zgodnie ze słowami 
anielskiej modlitwy - jest Pan;  
- Oto wierna SłuŜebnica Pańska, powtarzająca: 
Niech mi się stanie według Twego słowa;  
- Oto Matka Syna BoŜego, a naszego Zbawicie-
la, której duszę miecz przeniknął, aby na jaw 
wyszły zamysły serc wielu;  
- Oto Niewiasta obecna z czujną miłością w Ka-
nie Galilejskiej i wypraszająca u swojego Syna 
początek znaków, aby uwierzyli w Niego Jego 
uczniowie;  
- Oto Niewiasta przeniknięta bólem, ale nie-
zmiennie pełna miłości, wierna takŜe pod Krzy-
Ŝem, gdzie - w osobie umiłowanego ucznia Pań-
skiego - przyjęła nas za swoje dzieci, byśmy teŜ 
wkraczali na drogę miłości Boga i człowieka;  
- Oto Matka przyjmująca wraz ze wspólnotą 
apostołów i uczniów Pańskich dar Ducha Świę-
tego - trwale odmieniający oblicze tej ziemi;  
- Oto Wniebowzięta Matka Kościoła i nasza 
Matka. Królowa Nieba i Ziemi. 
Taką Ją czcimy. A jednocześnie potwierdzamy: 
Oto Matka i Królowa 
- poprzedzająca nas poprzez dzieje na drogach 
wiary;  
- w kolejnych objawieniach przypominająca nam 
o potrzebie powracania w kaŜdym pokoleniu na 
drogę wierności Bogu; 
- zachęcająca, by ratować dusze biednych 
grzeszników, szczególnie poprzez wytrwałą mo-
dlitwę róŜańcową;  
- upominająca, by nie obraŜać więcej Boga; 
- ostrzegająca o realności kary za grzechy i real-
ności piekła;  
- z miłością pokazująca drogę ku Niebu.  

ciąg dalszy w następnym numerze „Dlatego” 
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Ingres JE Ks. dr. Abp Wiktora Skworca 
 Metropolity Katowickiego 

    Ks. abp Wiktor Skworc  urodził się 19 maja 1948 
r. w Bielszowicach. Święcenia kapłańskie otrzymał 
19 kwietnia 1973 r., a stopień doktora nauk humani-
stycznych w 1995 r. Był sekretarzem bp. Herberta 
Bednorza, kanclerzem kurii diecezjalnej w Katowi-
cach, a następnie wikariuszem generalnym archi-
diecezji katowickiej. 13 grudnia 1997 r. został mia-
nowany biskupem diecezjalnym diecezji tarnow-
skiej, a święceń biskupich udzielił mu Jan Paweł II 
6 stycznia 1998 r. w Watykanie. 29 października 
2011 r. papieŜ Benedykt XVI mianował go arcybi-
skupem metropolitą katowickim.  
    Uroczysty ingres miał miejsce 26 listopada 2011 
w katowickiej katedrze Chrystusa Króla. 
W drzwiach katedry proboszcz ks. prałat Stanisław 
Puchała powitał abp. Wiktora Skworca, który udał 
się do kaplicy Najświętszego Sakramentu. Przy oł-
tarzu abp senior Damian Zimoń powitał zebranych, 
poprosił o modlitwę w intencji nowego metropolity 
katowickiego i polecił go opiece Matce BoŜej Pie-
karskiej i św. Jackowi. Po odczytaniu pisma nomi-
nacyjnego przez nuncjusza apostolskiego w Polsce 
abp. Celestini Migliore, było uroczyste przekazanie 
pisma i pastorału nowemu metropolicie katowic-
kiemu. Abp Wiktor Skworc zajął miejsce na kate-
drze biskupiej i nastąpił obrzęd homagium – biskupi 
pomocniczy oraz przedstawiciele prezbiterów, se-
minarium, diakonów, osób Ŝycia konsekrowanego, 
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego 
i wiernych świeckich pozdrowili metropolitę. Wier-
nych świeckich reprezentowali Antoni Winiarski, 
Andrzej Grabarski oraz Monika Owsianko.  

 
Homagium. Antoni Winiarski, Andrzej Grabarski 
i Monika Owsianko. 
 

    Abp Wiktor Skworc wygłosił homilię podczas 
Mszy św. Po modlitwie po komunii św. gratula-
cje i Ŝyczenia złoŜyli: Prymas Polski abp Józef 

Kowalczyk, przedstawiciel prezbiterium archidiece-
zji katowickiej ks. prałat Marek Szkudło, przewod-
niczący Archidiecezjalnej Rady Ruchów i Stowa-
rzyszeń Katolickich dr Antoni Winiarski, przedsta-
wiciel środowiska akademickiego prof. dr hab. Ju-
lian Gembalski oraz przedstawiciele władz w oso-
bach Marszałka Województwa Śląskiego Adama 
Matusiewicz, Wojewody Śląskiego Zygmunta Łu-
kaszczyka i Prezydenta Katowic Piotra Uszoka. 

 
 

 
Antoni Winiarski składa Ŝyczenia i gratulacje metro-
policie katowickiemu abp. Wiktorowi Skworcowi. 
 

    Po błogosławieństwie i zakończeniu liturgii 
abp Wiktor Skworc przyjmował gratulacje i Ŝy-
czenia od róŜnych grup i osób prywatnych. 
    Oprawę muzyczną liturgii przygotowali Chór 
Ośrodka Liturgicznego Ruchu Światło-śycie, 
Orkiestra Studentów Akademii Muzycznej 
w Katowicach pod dyrekcją dr. Szymona By-
walca oraz Chór Katedralny pod dyr. Krzysztofa 
Kagańca. Ingres był transmitowany przez Radio 
eM i Telewizję Trwam.  
    Transmisję ingresu moŜna odsłuchać: 
http://www.youtube.com/watch?v=pGDY5OZPYmY 

Tekst Antoni Winiarski, 
 zdjęcia Henryk Przondziono (Agencja  

Fotograficzna Gościa Niedzielnego) 
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Słowa gratulacji i Ŝyczeń skierowane przez 
Antoniego Winiarskiego do Arcybiskupa 

Wiktora Skworca podczas ingresu 
w dniu 26 listopada 2011 r. 

    Wasza Ekscelencjo, Najdostojniejszy KsięŜe 
Arcybiskupie Wiktorze. 
    Z radością witamy Cię znów na śląskiej ziemi 
jako Pasterza naszego lokalnego Kościoła, na-
stępcę swoich wielkich poprzedników.  
    Pamiętamy o Twojej trosce o budownictwo 
sakralne, o kościoły budowane po latach z wiel-
kim trudem i po latach zakazów. Dzisiaj przed 
nami inne zadania – troska o Kościoły domowe, 
aby były one posłuszne słowu BoŜemu i naucza-
niu Kościoła. Ufamy, Ŝe Twoja obecność i po-
sługa umocni nas w budowaniu Kościoła, który 
będzie domem i szkołą Komunii; Kościoła 
otwartego na działanie Ducha Świętego.  
    Zapewniamy, Ŝe moŜesz liczyć na zaangaŜo-
wanie w sprawy Kościoła śląskich wiernych, 
a przede wszystkim licznych członków ruchów, 
stowarzyszeń i wspólnot modlitewnych.  
    Z głębi serca Ŝyczymy Ci Błogosławieństwa Bo-
Ŝego, opieki Matki BoŜej, która jest Gospodynią 
Śląską w swoim piekarskim wizerunku - Ŝyczymy 
na dalsze lata Twojej biskupiej, apostolskiej posługi. 
Szczęść BoŜe. 
 

Dziękczynienie za 20 lat posługi 
ks. bpa Jana Wieczorka 

i ingres ks. biskupa Jana Kopca 
do Gliwickiej Katedry 

    W sobotę 28 stycznia 2012 r. odbyła się 
w Gliwickiej Katedrze podwójna uroczystość. 
Dziękowaliśmy Bogu za 20 lat posługi biskupiej 
pierwszego ordynariusza Diecezji Gliwickiej ks. 
biskupa Jana Wieczorka i równocześnie prosili-
śmy za nowego ordynariusza – ks. bpa Jana 
Kopca. 

 
Procesja wyrusza z Centrum Jana Pawła II. 

 
Na pierwszym planie od lewej: ks. bp. Jan Kopiec 
i ks. abp. Wiktor Skworc. 
 

 
Droga Neokatechumenalna z Bytomia. 
 

    Msza św. rozpoczęła się o godz. 11. Na po-
czątku ks. bp Jan Wieczorek powitał kardyna-
łów, biskupów przybyłych z kraju i z zagranicy 
na czele z nuncjuszem apostolskim Celestino 
Migliore. Powitał równieŜ przedstawicieli in-
nych wyznań chrześcijańskich oraz przedstawi-
cieli kilku uczelni wyŜszych, przedstawicieli 
władz wojewódzkich, samorządowych, stowa-
rzyszeń, ruchów i bractw kościelnych,  liturgicz-
nej słuŜby ołtarza i wszystkich diecezjan. 
    Pismo nominacyjne Ojca Świętego Benedykta 
XVI odczytał nuncjusz apostolski w Polsce abp. 
Celestino Migliore i zostało ono przyjęte przez 
wiernych oklaskami. Administrator Diecezji ks. 
bp Jan Wieczorek przekazał pastorał w ręce 
Nuncjusza, a nuncjusz abp. Celestino Migliore 
przekazał ten pastorał ks. biskupowi Janowi 
Kopcowi. Drugim znakiem objęcia urzędu pa-
sterskiego jest zajęcie miejsca na katedrze bisku-
piej i Nuncjusz apostolski w Polsce zaprosił no-
wego Biskupa do zajęcia tego miejsca. Następnie 
złoŜone zostało homagium nowemu Ordynariu-
szowi.      
    Po odczytaniu słów Ewangelii wg św. Jana 
[21, 14-19] w postawie stojącej przyjęliśmy bło-
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gosławieństwo Księgą Ewangelii. Homilię wy-
głosił ks. bp Jan Kopiec. 
 

 
 

    Na początku odczytał tekst błogosławionego 
Jana Pawła II i powiedział, Ŝe 19 lat temu Jan 
Paweł II włoŜył na niego ręce. Ks. Biskup po-
wiedział, Ŝe Kościół ma swoje zadania wska-
zane przez Opatrzność. Kościół powoływał 
szkoły i uniwersytety, szpitale i ochronki. Po-
wiedział, Ŝe stajemy na ziemi, która okrzepła 
z Kościołem przez minione wieki, a przez 
ostatnie 20 lat ten Kościół zyskał swoje oblicze 
dzięki Biskupowi Janowi Wieczorkowi, który 
słuŜył z biskupem Gerardem i prezbiterami. 
Dalej powiedział, Ŝe obserwujemy nieprzy-
jemną sytuację; brak pracy, mieszkań, brak 
perspektywy dalszej egzystencji. To nas 
przejmuje i dotyka, Ŝe ludzie ludziom zgoto-
wali taki los. Od tego bólu nie uciekniemy. 
Trzeba się nawrócić, wrócić do pierwotnej gor-
liwości, trzeba stanąć w prawdzie. Po zakoń-
czeniu homilii i słowie „Amen” wielu wier-
nych w katedrze odpowiedziało „Bóg zapłać”.  
    Po Komunii św. odśpiewaliśmy Te Deum 
laudamus. Metropolita katowicki arcybiskup 
Wiktor Skworc odczytał Ŝyczenia Prymasa 
Polski Józefa Kowalczyka dla nowego paste-
rza. Na początku tych Ŝyczeń ks. Prymas po-
dziękował ks. biskupowi Janowi Wieczorkowi 
wspominając Ośrodek w Rusinowicach i Sank-
tuarium w Rudach Raciborskich. Na końcu Ŝy-
czył nowemu Ordynariuszowi, aby wspomaga-
ła go Matka Boska Pokorna, która króluje w 
Rudach Raciborskich. śyczenia te zostały 
przyjęte przez wiernych oklaskami.  
    List z Ŝyczeniami dla ks. biskupa Jana Kop-
ca przysłał teŜ Prezydent RP Bronisław Komo-
rowski. Odczytał go Wicewojewoda Śląski.  

    W imieniu prezbiterów Diecezji Gliwickiej 
podziękowanie ks. biskupowi Janowi Wie-
czorkowi i Ŝyczenia ks. biskupowi Janowi 
Kopcowi złoŜył ks. Konrad Kołodziej, były 
proboszcz parafii św. apostołów Piotra i Paw-
ła. Powiedział, Ŝe ta uroczystość jest transmi-
towana na Diecezję przez Radio Plus, a na ca-
łą Polskę przez Radio Maryja i Telewizję 
Trwam. Słowa podziękowania i Ŝyczeń wy-
powiedziane przez ks. Konrada Kołodzieja 
zostały nagrodzone przez wiernych oklaska-
mi.  
    Następnie Ŝyczenia złoŜyli Prezydenci 
Gliwic, Zabrza i Bytomia. Najkrótszą wypo-
wiedź miał Prezydent Bytomia, który zakoń-
czył słowami: „i zapewniamy o modlitewnym 
wsparciu”. Wierni zaklaskali.  
    Prowadzący uroczystość powiedział, Ŝe 
dalsze Ŝyczenia będą mogły być składane 
w Centrum Jana Pawła II. 

 

Nowy Ordynariusz ks. bp Jan Kopiec błogosławi 
wiernych.   
               

 

Wychodząc z Katedry otrzymywaliśmy obrazki.  
                                                   Stanisław Waluś 

Zdjęcia: Jacek Bachniak, Stanisław Waluś         
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Orszak Trzech Króli – 6.01.2012 
    Po raz pierwszy przez Katowice przeszedł Or-
szak Trzech Króli zorganizowany przez Śląskie 
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe, grupę 
eM Media, Projekt Edukacyjny Węgielek, Cen-
trum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek 
oraz "Katowice - Miasto Ogrodów. 
    W Orszaku uczestniczyły dzieci wraz z rodzi-
cami z przedszkola Węgielek, szkoły o. Pijarów, 
szkoły podst. im. Św. Rodziny, szkoły katolic-
kiej w Bogucicach, dzieci z parafii katedralnej, 
skauci a takŜe Neokatechumenat, Radio eM, 
Gość Niedzielny i ss Boromeuszki. Wszyscy 
mieli odpowiednie stroje. W Orszaku wzięli teŜ 
udział mieszkańcy Katowic, którym rozdawano 
korony nawiązujące kolorami do Trzech Króli. 
W sumie około 11.000 osób przeszło ulicami 
Katowic. 
    Orszak Trzech Króli poprzedziła Msza św. 
podczas której ks. abp Mieczysław Mokrzycki 
przekazał katowickiej archikatedrze relikwie bł. 
Jan Pawła II. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Tekst i zdjęcia Antoni Winiarski 

 
Kryzys, ale jaki? 

    Unia Europejska znalazła się w trudnej sytuacji. 
Światowa gospodarka oparta na kredytach, które 
trzeba spłacać z odsetkami, przeŜywa trudne chwi-
le. Zachwiał się światowy system finansowy opar-
ty na wirtualnych pieniądzach. Tania energia, źró-
dło dobrobytu,  powoli odchodzi do przeszłości. 
Forsowana polityka brania kredytów na konsump-
cję powoli traci rację bytu. Wiele rodzin Ŝyjących 
na kredyt w USA i Europie znalazło się w trudnej 
sytuacji, tysiące rodzin korzystających z kredytu 
hipotecznego straciło domy. W trudnej sytuacji fi-
nansowej znalazły się całe państwa – Grecja, Is-
landia, którym juŜ nikt nie chciał poŜyczać, bo za-
dłuŜenie było ogromne.   
    Czy to jest tylko kryzys ekonomiczny? 
    Źródłem kryzysu ekonomicznego jest kryzys 
moralny. Zaciekłość przywódców wielu państw 
przeciw nawiązaniu w projekcie konstytucji euro-
pejskiej do chrześcijańskich korzeni Europy, prze-
ciw oparciu prawa o wartości chrześcijańskie spo-
wodowało tragiczne skutki. Skoro nie ma stabilne-
go systemu wartości, to wielu wysnuło stąd prosty 
wniosek: moŜna robić, co się chce, nie patrząc na 
innych, na przyszłe pokolenia, na ograniczoność 
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zasobów naturalnych. Postawy wielu ludzi, szcze-
gólnie tych dobrze sytuowanych, a przede wszyst-
kim rządzących, zostały zdominowane przez ego-
izm. Pycha, chciwość, aborcja, homoseksualizm, 
rozwody, jedno dziecko plus pies, zazdrość, Ŝycie 
ponad stan, a nawet walka z Kościołem – to są 
konsekwencje odrzucenia systemu wartości lub ich 
wybiórczego traktowania. 
    Jeśli prawo stanowione i ekonomiczne działania 
nie będą oparte na wartościach chrześcijańskich, to 
będziemy dalej pogrąŜać się w kryzysie. Jeszcze 
moŜna przywrócić normalność. Nie ma sensu bu-
dowanie czegoś na piasku, coś trwałego moŜna 
zbudować tylko na skale. Łk 6,43-49 

Antoni Winiarski 
 

„IUSTITIA ET PAX” 
Potępienie terroryzmu ekonomicznego 

    Międzynarodowa finansjera neoliberalna 
uprawia dziś swoisty „terroryzm ekonomiczny” 
– uwaŜa sekretarz Papieskiej Rady „Iustitia et 
Pax” bp Mario Toso SDB. Pogląd ten wyraził 14 
stycznia na spotkaniu zorganizowanym w Rzy-
mie przez Włoską Federację Pracowników Ban-
kowych i Ubezpieczeniowych (FIBA), działającą 
w ramach konfederacji chrześcijańskich związ-
ków zawodowych (CICL), pt. „O reformę sys-
temu finansowego. Wkład Kościoła. Propozycje 
CISL”. (…)          Niedziela, 5 II 2012 r., str. 4 
 

Sprawa Węgier jest sprawą Europy 
List otwarty do Premiera Węgier 

Viktora Orbána  
Wielce Szanowny Panie Premierze, 
    W tak dramatycznym czasie dla Węgrów, 
w okresie tak haniebnej nagonki na Pana rządy 
i Pana kraj, chcemy (…) 
    Z całą treścią listu moŜna zapoznać się w Nie-
dzieli, 5 II 2012, str. 16-17 i na stronie interne-
towej tego tygodnika, gdzie teŜ moŜna złoŜyć 
podpis.                                    Stanisław Waluś 

 
Biskup Polowy Wojska Polskiego 

gen. dyw. arcybiskup Józef Feliks Gawlina 
    Urodził się 18 listopada 1892 r. w Strzybniku 
powiat Raciborski, zmarł  21 września 1964 r. 
w Rzymie. 

WĘDRÓWKI śYCIA ARCYBISKUPA 
JÓZEFA GAWLINY. 

    Matka Józefa mawiała często; ”Urodziłeś się nie 
w domu” (gdyŜ dom z połową wsi spłonął), 
„ochrzczony nie w kościele” (gdyŜ i kościoła zabra-

kło), ”będziesz się musiał tułać i Bóg wie, gdzie ty 
umrzesz moje dziecko Bóg raczy wiedzieć”. 
   Wychowywany był surowo bez czułostek. Jednak 
ojciec wpajał mu stosunek rycerski do niewiast.  
 Matka była usposobienia niezwykle pogodnego. 
Lubowała się w ksiąŜkach i uczyła go przed szkołą  
czytać i pisać po polsku i niemiecku. Ojciec na py-
tania niemieckie odpowiadał wyłącznie po polsku, 
Ŝądając tłumacza, którego nieraz poprawiał. 
    Lata gimnazjum to bunt przeciwko dyskryminacji 
uczniów polskojęzycznych. Zrozumiał jednak, Ŝe 
celem utrzymania się w ogóle w gimnazjum musi 
być lepszy od Niemców w ich języku, literaturze 
i historii. Potem ksiąŜki niemieckie poszły w kąt, 
a zaczęło się studium samokształceniowe historii 
i literatury polskiej oraz praca w uniwersytecie lu-
dowym. Bezpośrednim powodem takiego zaanga-
Ŝowania była konieczność opuszczenia gimnazjum 
w Raciborzu z wilczym biletem i poszukiwanie no-
wej uczelni.  Został przyjęty dopiero w 6–tym gim-
nazjum, w Rybniku i tu zdał maturę. Przed maturą 
zmarł ojciec. 
    Po maturze rozpoczął studiować  teologię 
w Wrocławiu, jednak pierwsza wojna światowa 
przerwała naukę. W 1915 roku został zaciągnięty do 
wojska. Na Wielkanoc był na froncie we Francji. 
Ranny w czerwcu powrócił na Śląsk. Mimo ran 
i róŜnych prób wyjścia z wojska nie udało mu się 
pozostać w domu. Nie pomógł mu teŜ Kardynał 
Bertram. Ponownie musiał wrócić do wojska. Wy-
ruszył do Konstantynopola, Syrii, Damaszku wraz z 
„Korpusem azjatyckim Pasza II”. W 1918 roku za-
chorował na tyfus połączony z malarią. Stan był 
beznadziejny. Uratowany przez zakonnicę Czerwo-
nego  KrzyŜa  wyczerpany i wyłysiały został pocz-
mistrzem w Damaszku a następnie sanitariuszem w 
Nazarecie gdzie obsługiwał stację  malaryków  i  ty-
fusowców.  Do końca 1919 roku przebywał w obo-
zie jenieckim w Egipcie, następnie poprzez Maltę, 
Gibraltar, Plymouth, Hamburg wrócił na BoŜe Na-
rodzenie do rodziny. W styczniu 1920 roku rozpo-
czął ponownie naukę teologii we Wrocławiu. Mu-
siał na nowo zdać podstawowe egzaminy. 
    W 1920 roku został wyświęcony na księdza. Wi-
kary w  Wielkim Dębieńsku, Czerwionce i  Dębień-
sku, Miedźnej, Tychach. Od 1923 roku był sekreta-
rzem Generalnym Akcji Katolickiej, równocześnie 
jedynym redaktorem załoŜycielem Gościa Nie-
dzielnego. W tym czasie organizuje równieŜ diece-
zjalną pielgrzymkę do Rzymu (rok 1925). W latach 
1926 - 1929 powierzono mu  załoŜenie  Katolickiej 
Agencji Prasowej w Warszawie. 
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    W latach 1930 - 1933 był proboszczem Parafii 
św.  Barbary w Chorzowie. 19 marca 1933 roku 
mając 40 lat zostaje biskupem polowym. Do 1939 
roku był to jedyny dłuŜszy stały jego pobyt w tym 
samym miejscu tzn. w Warszawie. 
    Ranny na początku wojny dotarł 5 października 
do Rzymu poprzez Łuck, Bukareszt, Jugosławię. 
8 października dotarł do ParyŜa. W styczniu 1940 
pojechał ponownie z misją dyplomatyczną do Rzy-
mu. Następnie przenosi się wraz z Rządem Polskim 
do Anglii. Tu wizytuje wojsko Polskie stacjonujące 
w całej Anglii. 28 stycznia 1942 r. wyrusza do Rosji 
- mówi „gdzie cierpi trzoda winien być i pasterz”. 
Oceniano wtedy, Ŝe było tam 2,5 miliona Polaków. 
PodróŜ do Rosji przebiegała statkiem przez Gibral-
tar, Sierra Leone, Złote WybrzeŜe, potem samolo-
tem przez Kamerun, Kongo Belgijskie, Sudan, 
Egipt aŜ do Kairu. Tu otrzymał zakaz dalszego kon-
tynuowania podróŜy do Rosji ze względu na nie-
bezpieczeństwo aresztowań w Rosji. Po ponownym 
uzyskaniu zezwolenia dociera do Baku poprzez 
Bagdad, Teheran a następnie w ciągu 10 dni podró-
Ŝy pociągiem dociera do Moskwy. Po załatwieniu 
spraw formalnych i uzyskaniu biletów wyruszył na 
wizytację wojska tworzonego przez Andersa w Ro-
sji. Jedzie poprzez Czkałow (Orenburg), Kazach-
stan, Aralsk wzdłuŜ Syr-darii do Taszkientu gdzie 
była Główna Kwatera Wojsk. 
   W czasie wizytacji odprawiana była Msza św., 
udzielał sakramentu bierzmowania, południami  
dzieci przystępowały do pierwszej komunii św. Ka-
pelani wojskowi zajmowali się równieŜ katechizacją 
dzieci. Wizytacje przebiegały nieraz w temperatu-
rach powyŜej 50C. RównieŜ w tym czasie przygo-
tował do święceń trzech kleryków. Święcenia od-
bywały się pod gołym niebem w obecności genera-
licji i wojska sztabowego. W kaŜdym wizytowanym 
miejscu udzielał sakramentów setkom Ŝołnierzy 
przygotowywanych przez kapelanów wojskowych. 
1 września 1941 r. wraz z wojskiem opuścił Rosję 
i udał się do Persji. Będąc ciągle w drodze wizyto-
wał, udzielał dzieciom Komunii św. i bierzmowa-
nia. W stolicy Persji mieszkało wtedy 2000 dzieci w 
dziesięciu zakładach. Wszystkie te obozy odwiedzał 
i organizował pomoc. Następnie poprzez Irak udał 
się do Bagdadu. Przebywając ponownie na Bliskim 
Wschodzie wizytował grupy Polaków gdzie tylko 
się znaleźli. 
    W styczniu 1943 r. otrzymał zaproszenie do 
Ameryki. Tam informował o losie ludności Ŝyjącej 
w Rosji burząc panujące mity o wolności religijnej. 
Upominał  się o pomoc dla dzieci, które pozostały 

w Rosji, przedstawiając ich cięŜki los oraz prosząc 
o pomoc. Został zaproszony na audiencję do Ro-
osevelta by przedstawić wraŜenia z pobytu w Rosji. 
Wystąpienia o sytuacji dzieci polskich w Rosji 
przysporzyły mu wiele nieprzyjemności ze strony 
Sikorskiego. Z Ameryki powrócił poprzez Egipt, 
Ziemię św. do Bagdadu. 31 maja udał się do Kirku-
ku na powitanie generała Sikorskiego, by u jego bo-
ku wizytować wojska stacjonujące na Wschodzie. 
5 lipca zginął Generał Sikorski w Gibraltarze. Wraz 
z trumną Sikorskiego wrócił do Anglii. Na początku 
1943 udał się z Generałem Sosnowskim na wspólną 
wizytację wojska do Włoch. Brał udział w walkach 
pod Monte Casino. Po zdobyciu klasztoru wrócił do 
Rzymu, gdzie upominał się o sprawy Polski. 
    8 lutego 1945 r. został zastępcą Kardynała Pry-
masa ds. spraw Polaków za granicą. Rozpoczął po-
nownie wizytacje w Egipcie, Palestynie, Kairze re-
gulując sprawy jurydyczne dla Afryki. Powrócił do 
Neapolu by następnie udać się do Anglii, Francji, 
Niemiec gdzie wizytował kompanie, szpitale, kom-
panie sanitarne. Miał obowiązek opieki nad wszyst-
kimi polskimi księŜmi i świeckimi, którzy od po-
czątku wojny przebywali poza granicami Polski. Ja-
ko Biskup Polaków w Niemczech zaczął ponownie 
wizytować obozy w których przebywali Polacy 
zwolnieni z obozów koncentracyjnych i obozów 
pracy przymusowej. Los tych ludzi i warunki ich 
bytowania były bardzo często upokarzające. Biskup 
walczył nie tylko o godne zabezpieczenie im miesz-
kania, Ŝywności, leczenia i organizacji powrotu do 
Polski, ale udzielał sakramentów komunii św. 
i bierzmowania, duszpasterzował. Wszędzie tam 
ustanawiał kapelanów, którzy organizowali duszpa-
sterstwo. PoniewaŜ sprzeciwiał się działaniom 
aliantów dyskryminujących i zaniedbujących po-
moc ludziom zwolnionym z obozów i sympatyzują-
cych z Niemcami nie otrzymał wiz umoŜliwiają-
cych poruszanie się pomiędzy poszczególnymi stre-
fami alianckimi. Mimo to docierał bez wiz wszędzie 
tam gdzie uwaŜał, Ŝe musi dotrzeć, tam gdzie trzeba 
pomóc. Powrót do Polski był dla niego niemoŜliwy. 
śycie w ciągłej podróŜy często uniemoŜliwiające 
zachowanie podstawowych warunków higienicz-
nych spowodowało gwałtowne pogorszenie się sta-
nu zdrowia. Podjęte leczenie w listopadzie 1947 ro-
ku nie przynosiło spodziewanych rezultatów. Za-
proponowano mu leczenie w Ameryce. 18 września 
1948 roku wyjechał do Ameryki. Dwuletnie lecze-
nie przyniosło zdrowie, wrócił do Rzymu pełniąc 
funkcję Biskupa ds. Polonii. Zmarł 21 września 
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1964 r. w Rzymie. Pochowany został na cmentarzu 
pod Monte Casino. 
    Biskup Gawlina jest wybitną postacią Kościoła 
i w swej gorliwości słuŜenia Kościołowi i  ludziom 
w kaŜdej sytuacji  w jakiej go Bóg postawił przy-
pomina  moim zdaniem Jana Pawła II. 
    Opracowano na podstawie ksiąŜki „Arcybiskup 
Józef Gawlina Wspomnienia” wydanej przez Księ-
garnię św. Jacka w  Katowicach w 2004 r. 
Anna Wowra (prelekcja wygłoszona w sekcji KIK 
Katowice Janów 18 stycznia 2012 r.)  
 

Spotkanie rekolekcyjne w Brennej 
  W dniach 20. – 22. stycznia w Ośrodku Spotkań 
i Formacji w Brennej odbyło się, tradycyjne juŜ, 
zimowe spotkanie rekolekcyjne członków gliwic-
kiej sekcji KIK-u oraz absolwentów Duszpasterstwa 
Akademickiego, które prowadził ks. Rafał Dappa. 
W spotkaniu brało udział 55 osób. Temat wiodący 
rekolekcji dotyczył przyjętego na rok bieŜący pro-
gramu duszpasterskiego: Kościół naszym domem. 
Temu zagadnieniu poświęcone były szczególnie 
trzy kolejne konferencje księdza Dappy prezentują-
ce formy budowania więzi z Kościołem w aspekcie 
rodziny. Tematy konferencji to: modlitwa w domu, 
świętowanie niedzieli, świętowanie świąt w całym 
roku. Po ich wysłuchaniu obecni dzielili się wła-
snymi refleksjami. Szczególne zainteresowanie 
wzbudziła historia kaplicy w Świętoszówce, wznie-
sionej na terenie rodzinnej posesji, opowiedziana 
przez Benedykta Samola i zilustrowana filmem. 

 
   Podczas pobytu w Brennej poruszono równieŜ za-
gadnienia z innych dziedzin. Fred Morski przedsta-
wił temat: „Chrześcijanin wobec rewolucji nihili-
zmu”. Omówił ten problem w ujęciu historycznym, 
a takŜe wskazał zagroŜenia wartości chrześcijań-
skich we współczesnym świecie, ich przyczyny 
i moŜliwości przeciwstawienia się im. 

   Aldona Skudrzyk wygłosiła wykład pt. „Jak /nie/ 
uciec przed starością”. W sposób wielostronny 
przedstawiła problem starzenia człowieka, jego 
przejawy fizyczne i psychiczne, a takŜe stosunek 
młodszych do osób w podeszłym wieku. Dokonała 
analizy róŜnych postaw charakterystycznych dla 
osób starszych . Zastanawiała się nad tym, jak moŜ-
na przygotować się do starości, by przeŜyć ten etap 
Ŝycia pogodnie, zachować maksymalną sprawność 
i uniknąć częstej w tym wieku depresji. Temat  
wzbudził spore zainteresowanie i wywołał Ŝywą 
dyskusję. 

 
   Oprócz codziennej Mszy Świętej, stworzeniu 
atmosfery skupienia i refleksji religijnej sprzyja-
ły medytacje, adoracja Najświętszego Sakramen-
tu i wspólne kolędowanie. Niezwykłych wraŜeń 
dostarczyło takŜe oglądanie filmu „Ludzie Bo-
ga”.                                            Maryla Łabno 
 

Śp. Andrzej Lewiński 
    W dniu 15 grudnia 2011 roku odszedł do Pana 
w wieku lat 75 śp. Andrzej Lewiński człowiek głę-
bokiej wiary, zaangaŜowany w Ŝycie Kościoła i od-
nowę Ojczyzny. InŜynier, tercjarz, załoŜyciel NSZZ 
"Solidarność", Klubu Inteligencji Katolickiej 
w Chrzanowie i Komitetu Obywatelskiego "Soli-
darność" w Chrzanowie, czynny w Ŝyciu politycz-
nym do ostatnich chwil - w "Prawie i Sprawiedli-
wości".  
    Był kuzynem mojej mamy, rodzice moi przyjaź-
nili się z rodzicami Andrzeja. Dzielił nas dystans 
połowy pokolenia. W roku 1956 był studentem Po-
litechniki Warszawskiej i z wielką nadzieją uczest-
niczył w Polskim Październiku. W okresie moich 
studiów, w latach siedemdziesiątych, głębiej go po-
znałem i często z nim rozmawiałem. To przez niego 
poznałem "Apostoła Dobroci" – charyzmatycznego 
proboszcza z Rospontowej, ks. Michała Potaczałę 
i uczestniczyłem w tamtejszym zespole tercjarzy 
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w pracach Synodu Krakowskiego. Myślę, Ŝe póź-
niejsze moje zaangaŜowania społecznie, w "Soli-
darności", Klubie Inteligencji Katolickiej, polityce, 
nie pozostawały bez jego wpływu. W roku 1978 był 
świadkiem na naszym ślubie. 
    Ksiądz Michał Potaczało wspierał finansowo 
pewne rodziny, w tym sparaliŜowanego na wózku 
inwalidzkim. Gdy zmarł w roku 1974, Andrzej zor-
ganizował pomoc, by nie odczuły odejścia dobro-
czyńcy. Pomoc trwała przez parę lat. Po ks. Michale 
pozostało kilkanaście tomów rękopisów. Andrzej 
uporządkował je i przechowywał. Dzięki temu Jan 
Lachendro mógł wydać parę tomów poświęconych 
temu kapłanowi. 
    Lata 1980 – 1981 to czas zaangaŜowania Andrze-
ja w tworzenie NSZZ "Solidarność" w Fabryce Lo-
komotyw. Był uczestnikiem I Zjazdu "Solidarności" 
w Gdańsku. W listopadzie 1981 roku został załoŜo-
ny w Chrzanowie Klub Inteligencji Katolickiej. An-
drzej był jego współzałoŜycielem. 
    Za swe zaangaŜowanie zapłacił cenę wolności 
i zdrowia. W nocy 13 grudnia 1981 r. został inter-
nowany po raz pierwszy. Jego udziałem były do-
świadczenia Strzelec Opolskich i Uherzec. Był 
przygotowywany zamach na jego Ŝycie, w odlud-
nym terenie z domu do kościoła na Rospontowej. 
Przez pomyłkę zginął ktoś inny, podobny do An-
drzeja. Był szykanowany, został wyrzucony z pracy 
w Fabloku. To go jednak nie złamało. Spotkaliśmy 
się pełni nadziei na II Pieszej Pielgrzymce Krakow-
skiej na Jasną Górę przed kolejnym jego internowa-
niem.  
    13 grudnia 1981 r. działalność KIK-u została za-
wieszona. Andrzej został internowany. Po wzno-
wieniu oficjalnej działalności Klubu Andrzej nadal 
angaŜował się w jego prace. W tym czasie Związek 
"Solidarność" był nadal zdelegalizowany. Gdy 
z końcem lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku 
"Solidarność" odzyskuje moŜliwość legalnego dzia-
łania w pełni zaangaŜował się w pracę Związku.  
    W tym samym czasie (1989) powstał Komitet 
Obywatelski "Solidarność" w Chrzanowie. Współ-
tworzyli go m. in. organizacje zakładowe Związku 
"Solidarność" z terenu obecnego powiatu chrza-
nowskiego i Klub Inteligencji Katolickiej w Chrza-
nowie. Andrzej był jednym z załoŜycieli Komitetu. 
Pierwszy cel Komitetu – wybory parlamentarne – 
zostaje osiągnięty niemal w 100% moŜliwości. 
Drugi cel – wybory samorządowe – 100% radnych 
Chrzanowa pochodziło z list Komitetu Obywatel-
skiego. 

    Andrzej był krytyczny co do stanu państwa, me-
tod rządzenia, róŜnych inicjatyw społecznych. Po-
trafił mieć własne zdanie. Nieraz róŜniliśmy ostro. 
Ale miał do tego prawo, gdyŜ sam angaŜował się 
w Ŝycie publiczne. 
    "Solidarność" go tak pochłaniała, Ŝe postanowił 
wystąpić z KIK-u. Polem wieloletniej współpracy 
z Klubem pozostała pamięć o księdzu Michale Po-
taczale. Podejmował się przygotowania wieczorów 
poświęconych temu wspaniałemu kapłanowi w ra-
mach organizowanych przez Klub Tygodni Kultury 
Chrześcijańskiej. Tak było ostatnio w październiku 
2011r. 
    Jego pasją była filozofia. Przez wiele lat, nawet 
w czasie internowania, pisał traktat filozoficzny 
przez który chciał zrozumieć świat.  
    Wierny swojej Ŝonie, wychował trójkę wspania-
łych dzieci. 
    Panie, nasz brat Andrzej wiernie Ci słuŜył: był 
miłosierny, czynił pokój społeczny, cierpiał prześla-
dowania dla sprawiedliwości, prosimy Cię przyjmij 
go do Twego Królestwa.                  Wojciech Sala 
 

Jubileusz  XXX–lecia 
Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej  

    W dniu 31 stycznia 2012 r. obchodziliśmy uro-
czyście  XXX- lecie działalności Klubu Inteligencji 
Katolickiej w Katolickim Domu Opieki „Józefów” 
w Bielsku-Białej przy ul. Grzybowej 8. 
    Uroczystość rozpoczęliśmy Mszą św. koncele-
browaną pod przewodnictwem JE Ks. Bp. Tadeusza 
Rakoczego ordynariusza diecezji bielsko-
Ŝywieckiej, który w homilii mówił między innymi  
o powstaniu i trzydziestoletniej działalności naszego  
stowarzyszenia.  
    Ks. biskup poświęcił równieŜ Dom Opieki Cało-
dobowej pw. Matki BoŜej Nieustającej Pomocy 
wraz z Kaplicą Matki BoŜej Łaskawej. 
    W części oficjalnej przedstawiliśmy naszą dzia-
łalność i pokazaliśmy dwie multimedialne prezenta-
cje o Domu Dziennego Pobytu oraz o pracach bu-
dowlanych związanych z adaptacją i remontem. 
    Z okazji jubileuszu XXX-lecia wręczyliśmy Dy-
plomy Honorowego Członka Klubu Inteligencji Ka-
tolickiej JE ks. Biskupowi Tadeuszowi Rakoczemu 
oraz Prezydentowi Jackowi Krywultowi. 
    Przekazaliśmy podziękowania na ręce JE ks. Bi-
skupa Tadeusza Rakoczego dla wszystkich KsięŜy  
i Prezydentowi Jackowi Krywultowi za pomoc  
i wspieranie działalności naszego Stowarzyszenia. 
    Dziękowaliśmy JE Ks. Biskupowi Pawłowi An-
weilerowi za wspólne działania ekumeniczne, 
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szczególnie związane z Tygodniami Kultury 
Chrześcijańskiej. 
    Gizeli i Horstowi Weissom złoŜyliśmy po-
dziękowania za współpracę oraz pomoc jaką 
otrzymujemy od reprezentowanego przez nich 
Stowarzyszenia Niemiecko-Polskiego w Wolfs-
burgu.  
    Nasi Dobrodzieje, którym równieŜ składali-
śmy podziękowania to Firmy „AQUA”, „Ther-
ma”, „Bosmal” i „Enion” oraz Pan Edward i Ja-
cek Pich, „Ceramed”, „Drogi i Mosty DIMICO”, 
„Okmar” , „Ellux” „Koło-Sanitec”, „Cleoni”, 
„Art.-AbaŜur”, „Armatura Kraków” bezpośred-
nio wspierające budowę Domu Opieki Całodo-
bowej pw. Matki BoŜej Nieustającej Pomocy. 
    Dziękowaliśmy równieŜ wykonawcom, którzy 
pracowali przy realizacji tej inwestycji, a więc 
firmom „SCALA-BUD”, „ELKAP”, „DELFIN”, 
„FAMEX-BIS”. 
    Klub Inteligencji Katolickiej od 1998 r. orga-
nizuje Katolicki Dom Opieki „Józefów” w wy-
remontowanych i wyposaŜonych przez Klub bu-
dynkach. Powstały juŜ i funkcjonują: 
od 2000 r. Świetlica Środowiskowa im. „Dzie-
ciątka Jezus” dla dzieci i młodzieŜy z pobliskie-
go dom dla bezdomnych, 
od 2001 r. Dom Dziennego Pobytu dla osób star-
szych dla około 25 pensjonariuszy. 
    Zakończyliśmy prace adaptacyjno-remontowe 
w Domu Opieki Całodobowej dla około 25 osób 
starszych. Jest to obiekt parterowy posiadający 
część mieszkalną połączoną przewiązką z czę-
ścią socjalną składającą się ze świetlicy, jadalni, 
kuchni, sal terapii zajęciowej i rehabilitacji oraz 
zaplecza pielęgnacyjno-medycznego. W części 
mieszkalnej znajdują się pokoje jedno lub dwu-
osobowe wraz z tarasami i węzłami sanitarnymi. 
Budynek o powierzchni uŜytkowej około 900 m2 
i kubaturze około 4 600 m3 przystosowany jest 
dla osób niepełnosprawnych. Pensjonariuszom 
planuje się zapewnienie całodobowej opieki pie-
lęgniarsko-medycznej, wyŜywienie, zajęcia tera-
peutyczne i rehabilitacyjne. Obiekt znajduje się 
w terenie rekreacyjnym w parkowo-leśnym oto-
czeniu zieleni wraz z dwoma przepływającymi 
potokami. Do uruchomienia placówki pozostało 
wyposaŜenie obiektu wymagające niemałych 
środków finansowych, których w obecnej chwili 
nie posiadamy.                                

ElŜbieta  Kralczyńska  
                                       Bielsko-Biała, 01.02.2012 r.     

 

Katolicyzm po Śląsku. Fenomen? 
     19 stycznia 2012 r. w ramach Akademii Rodziny 

w Centrum Edukacyjnym im. Jana Paw-
ła II w Gliwicach odbył się panel dys-
kusyjny, który  prowadził Piotr Pałka 
(Portal Rebelya.pl). W panelu wzięli 
udział: Franciszek Kucharczyk (Gość 

Niedzielny), Marek Szołtysek (historyk, pisarz) i 
Bogdan Kasprowicz (Związek Ormian Polskich).  
   Na początku pan Marek Waniewski - gospodarz 
spotkania poinformował o tematyce następnych 
spotkań i moŜliwości wyjazdu na Węgry 15 marca 
– w czasie święta narodowego Węgier. 

    
Paneliści zwrócili uwagę na róŜnice w katolicyzmie 
bo obu stronach Brynicy; odmienne głosowania, 
więcej rozwodów po stronie wschodniej, kobiety 
niechętne strajkom po stronie zachodniej. Zwrócono 
teŜ na zjawisko negatywne po stronie zachodniej; na 
wielką emigrację ze Śląska do Niemiec w latach 80-
tych, co spowodowało rozbicie wielu małŜeństw. 
Na Śląsku obserwuje się: tendencję do działania 
grupowego, dobre jedzenie, nie oszukiwanie, pięk-
ny śpiew po polsku w kościele, punktualność, 
oszczędność, ufność w swoją pracę. Bogdan Ka-
sprowicz opowiedział o ks. Karolu Antoniewiczu, 
który prowadząc rekolekcje na Śląsku 9 IX 1851 r. 
na cmentarzu w Bytomiu (liczącym wtedy 5 tys. 
mieszkańców) zgromadził 20 tys. wiernych – 
mieszkańców Śląska (więcej o ks. Antoniewiczu na 
stronie internetowej gliwickiej Frondy). 
    Od siebie dodaję, Ŝe na temat przedstawiony 
w panelu moŜna przeczytać w tygodniku Śląska 
Gazeta Społeczno-Polityczna z 20-26 I 2012 r. Na 
stronie 12-tej ukazał się wartościowy i interesujący 
artykuł „Wspomnienia Dawnych Zwyczajów Ro-
dzinnych”, którego autorem jest Tadeusz Puchałka 
mieszkający w powiecie gliwickim. 
                                                           Stanisław Waluś      
 

Moim zdaniem 
ateizm komunistyczny wraca do Polski 

     Decyzja KRRiT, która odmówiła Telewizji 
Trwam naleŜnego jej miejsca na cyfrowym multi-
pleksie jest moim zdaniem świadectwem powrotu 
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ateistycznego komunizmu w Polsce. Podobne zda-
nie w tej sprawie ma Wojciech Reszczyński (Witaj-
cie w głębokim PRL! – Nasz Dziennik, 26 I 2012, 
str. 16) i ks. bp. Dr Adam Lepa, członek Rady 
ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji 
Episkopatu Polski (Cała ta sprawa bardziej przy-
pomina aferę z czasów PRL niŜ funkcjonowanie 
wysokiego urzędu w demokratycznym państwie 
prawa. – Nasz Dziennik, 21-22 I 2012, str. 16). 
                                                  Stanisław Waluś 

In vitro 
    Przedstawione wyŜej dane 
nakazują wysnuć wniosek, Ŝe 
sztuczne zapłodnienia nie są 
metodami terapii niepłodności. 
Ich zadaniem jest zaspokojenie 
potrzeby rodziców (chęć posia-
dania dziecka) za wszelką cenę. 
ChociaŜ cel bywa czasami 

osiągnięty, dziecko przychodzi na świat, to sama 
przyczyna niemoŜności poczęcia dziecka pozo-
staje nadal nieuleczona.  
 Artur J. Katolo: Contra In Vitro, Instytut Globaliza-
cji, www.globalizacja.org Warszawa 2010, str. 44. 

Stanisław Waluś 
 

NASZE ROCZNICE 
Luty  

625 lat temu (17 II 1387 r.) w Wilnie zostało za-
łoŜone biskupstwo podległe w tym czasie arcybi-
skupowi gnieźnieńskiemu. Patronami nowo po-
wstałej diecezji zostali św. Stanisław męczennik 
oraz św. Władysław wyznawca. 
200 lat temu (19 II 1812 r.) urodził się Zygmunt 
Krasiński, romantyczny poeta, dramatopisarz, 
prozaik. 
155 lat temu (22 II 1857 r.) urodził się Robert 
Baden-Powell, twórca skautingu. 
150 lat temu (18 II 1862 r.) zmarł ks. Jan Alojzy 
Ficek, proboszcz w Piekarach Śląskich, wybitny 
działacz ruchu trzeźwościowego, obrońca ślą-
skiego ludu przed germanizacją. 
85 lat temu (15 lutego 1927 r.) w Krakowie uru-
chomiono radiostację, skąd wkrótce na całą Pol-
skę zaczęto nadawać hejnał z wieŜy mariackiej o 
godz. 12. Przerwany w latach hitlerowskiej oku-
pacji powrócił na fale radiowe po zakończeniu II 
wojny światowej 
70 lat temu (14 II 1942 r.) gen. Władysław Sikorski, 
naczelny wódz polskiej armii na Zachodzie specjal-
nym rozkazem przekształcił podziemny Związek 
Walki Zbrojnej w Armię Krajową. 

70 lat temu (20 II 1942 r.) w obozie koncentracyj-
nym w Dachau zmarł Juliusz Bursche, superinten-
dent Kościoła ewangelickiego-augsburskiego 
w  Polsce.                     Wybrała Barbara Kwaśnik 
    

Szlakiem Pielgrzyma 
Ojczyzna Św. Rodziny Pana Jezusa, 

Matki Bo Ŝej, św. Józefa (25 II – 5 III 2009) 
(kontynuacja z poprzedniego numeru) 

    Wylatujemy z Pragi i Przylatujemy do Tel 
Awiwu. Tam autobusem udajemy się do Jerozo-
limy. Jest to miejsce trzech religii monoteistycz-
nych chrześcijaństwo, judaizm i islam. Śpimy w 
Domu Polskim prowadzonym przez siostry ElŜ-
bietanki.  Po krótkim odpoczynku nawiedzamy 
Bramę Jafską i Bazylikę Grobu Pańskiego. 
Budynek Bazyliki jest zbudowany na miejscu 
ukrzyŜowania, pogrzebania i zmartwychwstania 
Pana Jezusa Chrystusa.  Wielkie przeŜycie do-
tknąć miejsc  naszego Pana. Czy jestem godzien, 
aby wejść do Grobu naszego Pana. To tu został 
pochowany i tu Zmartwychpowstał. Krótka mo-
dlitwa i zaraz trzeba wychodzić. Golgota miejsce 
wbicia krzyŜa, czy jestem godzien, aby dotknąć 
tego miejsca, na którym zawisło Zbawienie 
Świata. Nikt nie jest godzien. Ale grzechy czarne 
jak smoła, w Miłosierdziu Jezusa przybierają 
barwę białą o ile je szczerze wyznamy, Ŝałujemy 
i zadośćuczynimy.                               Jan Mikos 

Ciąg dalszy w następnym numerze „Dlatego” 
 

Pielgrzymki w 2012 roku 
Pielgrzymki organizowane 

przez Antoniego Winiarskiego 
    Pielgrzymka KIK do Bawarii - II połowa lipca 
2012. Kapelan: ks. prof. Józef Kozyra. Codziennie 
Msza św. Organizator i pilot: dr Antoni Winiarski. 
BliŜsze informacje wkrótce.  
    Uczestników obowiązują zasady wynikające 
z umowy zawartej między KIK a Biurem PodróŜy. 
Osoba rezygnująca moŜe stracić wpłaconą kwotę 
do wysokości poniesionych kosztów. 
Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa 

Program Pielgrzymek Klubu Inteligencji Katolic-
kiej przy parafii na Tysiąclecie Dolne.  
14.04.2012 sobota przed Białą Niedzielą. Sanktu-
aria w Krakowie: M.B. Smętnej Dobrodziejki i Mi-
łosierdzia BoŜego. Koszt 30 zł. wyj. godz. 7:00 
z parafii na Tysiącleciu Dolnym i 7:15 z pl. An-
drzeja. Przyj. godz. 18:00. wpłata przy zapisie. 
Świadczenia: przejazd, ubezpieczenie NW, prze-
wodnik, opłaty drogowe i parkingowe.  
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26-28.05.2012 (sobota-poniedziałek). Licheń - Ar-
ka. Koszt 300 zł w pok. 3-4 osob. z łazienką dopła-
ta do pok. 2-osob. 50 zł od osoby.  
2-12.06.2012. 11 dni, wyjazd w sobotę - Szlakiem 
sanktuariów i najpiękniejszych miejsc w Europie: 
Austria, Lichtenstein, Szwajcaria, Słowenia, Bo-
śnia i Hercegowina, Chorwacja: Innsbruck, Vaduz 
- stolica Lichtensteinu, Zurich - stolica Szwajcarii, 
Einsiedeln, Engelberg, Bled, Brezje -  Skofia Loca, 
Lublana - stolica Słowenii, Postojna -  najpiękniej-
sza jaskinia Europy. MedŜugorie - 5 dni - (Pod-
brdo, KriŜewacz, Mostar, Krawica, spotkanie z wi-
zjonerami w miarę moŜliwości, Czinecolo), Maria 
Bistrica, Plitvice - najpiękniejsze wodospady Eu-
ropy. Wyj. godz. 6:00 z parafii na Dolnym Tysiąc-
leciu i 6:15 z pl. Andrzeja w Katowicach. Koszt: 
1980 zł + 65 Euro na wstępy. Fakultatywnie dla 
chętnych wyjazd na Grossglockner i wyjazd do 
Dubrownika. Świadczenia: przejazd autokarem 
klimatyzowanym, 10 noclegów w pok. 2 i 3 oso-
bowych, 10 śniadań, 10 ciepłych kolacji, ubezpie-
czenie NW i KL, przewodnik, opłaty autostrado-
we, parkingowe, autokarowe, wjazdy do miast, 
opieka duchowa kapłana. Wpłata zaliczki 300 zł 
przy zapisie, 1000 zł do końca marca, całość do 
końca kwietnia.  
2-17.09.2012. 16 dni. Śladami św. Patryka: Prze-
jazd przez Polskę, Niemcy, Belgię, Francję do An-
glii, Szkocji, Irlandii, Walii, Belgii: Canterbury, 
Cambridge, York, Edynburg, Pitlochry, Inverness, 
Loch Ness, Fort William, Belfast, Dublin, Knock, 
Klify Moher, Galway, Caernarfon, Park Narodowy 
Snowdon, Cardiff, Bath, Stonehenge, London, 
Greenwich, Bruksela, Benneux - Belgia. godz. 
6:00 z parafii na Dolnym Tysiącleciu i 6:15 z Pl. 
Andrzeja w Katowicach. Koszt 4950 zł + wstępy, 
przejazdy miejskie w Dublinie i Londynie, obliga-
toryjni przewodnicy: 95 GBP i 95 Euro. Świad-
czenia: przejazd komfortowym autokarem, 15 noc-
legów w pokojach 2 i 3 osobowych, 15 śniadań, 15 
ciepłych kolacji, ubezpieczenie NW i KL i bagaŜu,  
rejsy promowe: Calais - Dover - Calais, i Holyhead 
oraz Stranraer - Belfast, opłaty autostradowe, auto-
karowe, parkingowe, promowe, przewodnik, opie-
ka duchowa księdza. Wpłata zaliczki przy zapisie 
500 zł do 30.02.2012 - II rata 1500 zł do 
30.05.2012 - III rata 1000 zł, do 15.07.2012 całość.  
28-30.09.2012. Rekolekcje KIK w Kokoszycach. 
Koszt 110 zł własnym transportem lub 160 zł 
z przywozem i odwiezieniem autobusem. Pełne 
wy-Ŝywienie - 3 posiłki dziennie. Wpłata przy za-
pisie.  

6.10.2012. Sobota, sanktuaria: Mstów i Często-
chowa. Wyj. godz. 7:00 z parafii na Dolnym Ty-
siącleciu i 7:15 z placu Andrzeja w Katowicach. 
Koszt 35 zł. przyj. ok. godz. 18:00. Świadczenia:  
przejazd, ubezpieczenie, opłaty drogowe i parkin-
gowe, przewodnik w Mstowie. Wpłata przy zapi-
sie.  
    Kontakt telefoniczny; Jan Mikos, 697684666, e-
mail - mikosjan@gmail.com. Telefon stacjonarny 
(po godz. 20:00): 32/2544060.  DyŜur: wtorki 
w salce nr 2 przy parafii na Tysiącleciu Dolnym 
w godz. 17-18 i w kaŜdy ostatni piątek miesiąca 
w siedzibie KIK w Katowicach przy kościele Ma-
riackim. Zgłoszenia podczas dyŜurów lub telefo-
nicznie. Zgłoszenia przy braku wpłat traktowane 
będą jako rezerwowe. Kolejność siedzeń w autoka-
rze wg zapisów i dokonanych wpłat zaliczek lub 
całości.  

Rekolekcje Wielkopostne u OO Jezuitów 
w Czechowicach. 9-11 marca 2012. 

    Rekolekcje rozpoczynają się kolacją w piątek 
a kończą obiadem w  niedzielę. 3 posiłki dziennie. 
Miejsce w pokoju dwuosobowym z łazienką 160 zł 
a w jednoosobowym z łazienką 200 zł. 
Zapisy: Antoni Winiarski. Tel. 508 290199. E-
mail: awini55@yahoo.com 
Wpłata w Domu Rekolekcyjnym. 
IX Zjazd Gnieźnieński "Europa obywatelska. 

Rola i miejsce chrześcijan." 
   Zjazd odbędzie się w Gnieźnie w dniach od 16 
do 18 marca 2012. W programie Zjazdu są wykła-
dy, dyskusje panelowe, warsztaty obywatelskie 
"Wierzę, więc działam", koncert. Zjazd zakończy 
Msza święta w katedrze z homilią Prymasa Polski, 
ks. abp. Józefa Kowalczyka. 
Szczegóły na stronie http://www.zjazd.eu/  
Tam teŜ jest zamieszczony formularz zgłoszenio-
wy. Dokumenty i informacja o Zjeździe są takŜe 
na stronie katowickiego Klubu Inteligencji Kato-
lickiej http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/ 

Walne Zebranie 
Delegatów KIK w Katowicach 

    WZD odbędzie się w sobotę 17 marca 2012 r. 
Rozpocznie się Mszą św. o godz. 10.00. 

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 
przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 2012 
Luty: Ogólna: Aby wszyscy ludzie mieli pełny 
dostęp do wody i do zasobów potrzebnych do 
Ŝycia codziennego. Misyjna: Aby Pan wspierał 
wysiłki pracowników słuŜby zdrowia w najuboŜ-
szych regionach, którzy opiekują się chorymi 
i osobami starszymi. 
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II Krucjata Modlitwy w intencji Ojczyzny 
Luty 2012 

Za kapłanów i osoby konsekrowane, aby wiernie 
trwali przy Bogu na obranej drodze Ŝycia oraz 
o liczne nowe powołania kapłańskie i zakonne.  

Krucjata Ró Ŝańcowa za Ojczyznę 
Codziennie przynajmniej jedna dziesiątka róŜań-
ca, więcej informacji na stronie:  
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/ 

 
Zebranie Zarządu KIK w Katowicach 

w dniu 12 stycznia 2012 roku. 
1. Omówiono sprawy organizacyjne związane 
z Wielkopostnymi Rekolekcjami. Postanowiono 
zwrócić się z zapytaniem o moŜliwość wygło-
szenia rekolekcji do ks. prałata Andrzej Sucho-
nia. Termin do wyboru: 26 luty, 4 marca, 11 
marca, 18 marca lub najpóźniej 25 marca. Reko-
lekcje jak zwykle 3 dniowe (niedziela wieczór, 
poniedziałek, wtorek) w kościele garnizonowym.  
2. Omówiono najwaŜniejsze sprawy organizacyjne 
związane z Walnym Zebraniem Sprawozdawczo-
Wyborczym KIK w dniu 17 marca. Do następnego 
zebrania Zarządu naleŜy przemyśleć komu nadamy 
godność członka honorowego KIK. 
3. Sprawy członkowskie: 
Podjęto uchwałę o wykreśleniu z grona człon-
ków wszystkich członków z sekcji Bytom Sucha 
Góra. Podjęto uchwałę o rozwiązaniu sekcji By-
tom Sucha Góra. Przyjęto do grona członków 
4 osoby (sekcje Katowice Śródmieście, Tysiąc-
lecie Dolne oraz Zabrze). UpowaŜniono Małgo-
rzatę Piechoczek do podjęcia działań w celu 
utworzenia (reaktywowania) sekcji KIK w Cho-
rzowie. Na następnym zebraniu Zarządu KIK, 
rozpatrywana będzie sprawa nieaktywnych 
członków Sekcji Katowice Śródmieście. 
4. Rekolekcje KIK w Czechowicach Dziedzicach 
będą w terminie 9 – 11 marca 2012 r. 
5. Sprawy organizacyjne: 2 czerwca odbędzie się 
coroczna pielgrzymka KIK-ów na Jasna Górę, 
proponowany termin pielgrzymki do Bogucic – 
20 maja (jeszcze do uzgodnienia) 
6. Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia apelu do 
KRRiT (treść w biuletynie styczniowym).  

Andrzej Dawidowski 
 

Sekcja Wiedzy Religijnej 
– Krąg Biblijny zaprasza 

    W siedzibie KIK w Katowicach raz w miesią-
cu w drugą środę odbywają się interesujące spo-
tkania. Od godz. 17 nasz kapelan ks. prof. dr 

hab. Józef Kozyra, biblista, odpowiada na róŜne 
pytania związane z wiarą, religią i Kościołem. 
O godz. 18 pochylamy się nad Pismem Świętym. 
Ostatnio czytaliśmy Księgę Rut. 14 marca za-
czniemy czytać i słuchać objaśnień do Księgi Es-
tery, opisującej niesamowite dzieje śydów 
w państwie perskim 2.500 lat temu. Wydarzenia, 
które wtedy nastąpiły, były powodem ustano-
wienia obchodzonego do dzisiaj święta Purim. 

Antoni Winiarski 
Msze św. pierwszopiątkowe 
Godz. 19.00 w Kościele Akademickim (krypta 
katedry 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 pią-
tek miesiąca, przewodniczący Sekcji Śródmie-
ście - trzeci piątek miesiąca.  
DyŜury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach 
Czwartek w godz. 16.00 – 18.00. 40-006 Kato-
wice, ul. Warszawska 6/305. Jednym z dyŜurują-
cych jest Rajmund Rał – członek KIK w Kato-
wicach (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 
(32-2381797, s.walus@data.pl). Nakład: 350. 
Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Ka-
tolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. 
poczt. 376 


