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Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd. Przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, 
nauczał ich w synagodze, tak Ŝe byli zdumieni i pytali: „Skąd u Niego ta mądrość i cuda? CzyŜ nie jest 
On synem cieśli? Czy jego Matce nie jest na imię Miriam, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? 
TakŜe Jego siostry czy nie Ŝyją wszystkie u nas? SkądŜe więc ma to wszystko?” I powątpiewali o Nim. 
A Jezus rzekł do nich: „Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu moŜe być prorok lekcewaŜony”. I nie-
wiele zdziałał tam cudów, z powodu ich niedowiarstwa.        Mt 13, 54-58 
 

Pierwsza rocznica Beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II Wielkiego 
Watykan - 1 maja Roku Pańskiego 2011  
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Ojciec Święty Benedykt XVI do Polaków 
Anioł Pański – niedziela 15 IV 2012 r. 

„Serdecznie pozdrawiam Polaków, a szczególnie 
uczestników liturgii Niedzieli BoŜego Miłosierdzia 
w Sanktuarium w Łagiewnikach. Dziesięć lat temu, 
błogosławiony Jan Paweł II powiedział tam: «Trzeba 
przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosier-
dziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczę-
ście! To zadanie powierzam…wszystkim czcicielom 
BoŜego miłosierdzia». Wierni temu wezwaniu gło-
śmy światu orędzie Jezusa Miłosiernego, bądźmy Je-
go świadkami. Z serca wam błogosławię”. 

Anioł Pański – niedziela 29 IV 2012 r. 
„Serdecznie witam i pozdrawiam Polaków. Moją 
szczególną modlitwą ogarniam dzisiaj Episkopat 
Polski, Arcybiskupa Prymasa i uczestników uroczy-
stości odpustowych w Gnieźnie. Niech święty Woj-
ciech, patron Polski, wyprasza obfitość łask dla Ko-
ścioła, zwłaszcza dar licznych powołań kapłańskich 
i zakonnych, pomyślność dla waszej Ojczyzny i pol-
skich rodzin. Z serca błogosławię wam wszystkim”. 

Audiencja ogólna – środa 2 V 2012 r. 
„Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. 
Cieszę się z waszej, tak licznej, obecności w Rzymie 
z okazji pierwszej rocznicy beatyfikacji Jana Pawła 
II. Niech świadectwo jego Ŝycia, nauczanie i umiło-
wanie Ojczyzny będą waszym szczególnym dzie-
dzictwem. Umocnieni jego wstawiennictwem z nieba 
pozostańcie wierni Bogu, KrzyŜowi i Ewangelii. 
Z serca wam błogosławię. Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus”. 
                      http://www.radiovaticana.org/pol 
 

TAK! WIELKI 
CZYN I OSOBA BŁ. JANA PAWŁA II 

Kardynał Stanisław Nagy, 
Biały Kruk, 
Kraków 2011. 
Redakcja, grafika i nadzór 
wydawniczy 
Leszek Sosnowski. 
Jolanta Sosnowska: Dwaj 
przyjaciele w Bogu – str. 8 
Ks. kard. Stanisław Nagy 
SCJ: Wielkość papieŜa 

błogosławionego Jana Pawła II – str. 31 
Modlitwa do bł. Jana Pawła II – str. 142 

 
Modlitwa o kanonizację bł. Jana Pawła II 

BoŜe w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci 
za to, Ŝe dałeś Kościołowi PapieŜa Jana Pawła II, 
w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, 
chwała krzyŜa Chrystusa i piękno Ducha miło-
ści. On, zawierzając się całkowicie Twemu miło-
sierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, 
ukazał nam Ŝywy obraz Jezusa Dobrego Paste-
rza, wskazując świętość, która jest miarą Ŝycia 
chrześcijańskiego, jako drogę do osiągnięcia 
wiecznego zjednoczenia z Tobą. 
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją 
wolą, tej łaski, o którą prosimy z nadzieją, Ŝe 
Twój Sługa, PapieŜ Jan Paweł II, zostanie rychło 
włączony w poczet Twoich świętych. Amen. 

Nasz Dziennik, 2 IV 2012, str. 14 
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Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

 
Gablotka Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
Politechniki Śląskiej – 20 IV 2010 
 

Ks. prof. Ryszard Rumianek 
Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, biblista. Miał 63 lata. Świe-
cenia kapłańskie przyjął w 1972 r. z rąk 
kard. Stefana Wyszyńskiego. Studiował na 
Akademii teologii Katolickiej, w Papieskim 
Instytucie Biblijnym w Rzymie, we Fran-
ciszkańskim Studium Biblijnym w Jerozo-
limie, a następnie na Papieskim Uniwersy-
tecie Gregoriańskim w Rzymie. W 1998 r. 
uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego 
ATK, a w 2005 r. został wybrany na rektora 
UKSW.        Niedziela, 25 IV 2010, s. 19 

 
Ekshumacje Przemysława Gosiewskiego 

i Janusza Kurtyki 
(…) Z kolei w Krakowie przeprowadzono 
ekshumację ciała Janusza Kurtyki. Wdowa 
po tragicznie zmarłym prezesie IPN Zuzan-
na Kurtyka domagała się, by we wszystkich 
czynnościach mógł uczestniczyć wybitny 
amerykański lekarz prof. Michel Baden, 
który badał ciało prezydenta Kennedy’ego 
po jego zabójstwie. Prokuratura wojskowa 
jednak odmówiła. Prof. Baden podkreślił, Ŝe 
po raz pierwszy w swojej wieloletniej prak-
tyce spotkał się z odmową i to w tak waŜnej 
dla Polski sprawie. (…) 

Tygodnik Solidarność, 30 III 2012, str. 4  
Pomnik na drugą rocznicę 

Jarosław Kaczyński odsłonił 17 marca na 
pl. Wolności w Mysłowicach pomnik Ofiar 
Tragedii Smoleńskiej. W uroczystości wzię-
ła udział Zuzanna Kurtyka, wdowa po 

prezesie IPN Januszu Kurtyce i Dorota 
Skrzypek, wdowa po prezesie NBP Sławo-
mirze Skrzypku. Jak poinformował nas Ro-
muald Paluch z Mysłowic w uroczystości 
wzięli takŜe udział związkowcy Solidarno-
ści, m.in. przewodniczący Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „S” Dominik 
Kolorz oraz poczty sztandarowe z regionu. 

Tygodnik Solidarność, 13 IV 2012, str. 16  
Tablica pamiątkowa w Skoczowie 

W Skoczowie w przeddzień drugiej rocznicy 
katastrofy w kościele pw. Świętych Piotra 
i Pawła odsłonięta została tablica upamięt-
niająca prezydenta Lecha Kaczyńskiego, po-
zostałe ofiary katastrofy smoleńskiej jak 
i wszystkich Polaków, którzy „słuŜąc oj-
czyźnie, polegli na nieludzkiej ziemi”. Ta-
blica została wykonana z inicjatywy sko-
czowskiego podregionu NSZZ Solidarność 
i miejscowego Kluby „Gazety Polskiej, 
a ufundowana przez Solidarność spółki Tek-
sid Iron Poland w Skoczowie. 

Tygodnik Solidarność, 20 IV 2012, str. 17  
Tablica pamiątkowa 

śp. Andrzeja Przewoźnika 
W drugą rocznicę katastrofy smoleńskiej 10 
kwietnia br., po mszy św. w kościele św. Ka-
zimierza w Krakowie, sprawowanej w inten-
cji Andrzeja Przewoźnika, w Zespole Szkół 
Zawodowych im. Kard. Stefana Sapiechy 
przy ul. Rzeźniczej dokonano uroczystego 
odsłonięcia tablicy pamiątkowej (…) 

Niedziela, 22 IV 2012, str. 
Warto przeczytać: 

Gazeta Polska, 28 III, 4 IV, 11 IV, 25 IV 2012, 
Mamy prawo do prawdy (W cieniu polityki, 
Instrumentalizacja tragedii, Fałszywe tezy, 
Nadal nic nie wiemy), Bogumił Łoziński, 
Gość Niedzielny, 8 IV 2012, str. 39-41, 
W dwa lata po katastrofie, artykuł podpisany 
przez kilkunastu uczonych, Niedziela, 8 IV 
2012, str. 17, 
Wiemy, czego nie wiemy, Artur Stelmasiak, 
(Wzorcowe śledztwo; Czego boi się rząd? Bo-
gactwo raportów, deficyt prawdy; Obalone 
dowody; „Jak stado idiotów”), Niedziela, 8 IV 
2012, str. 22-23,  
Wołanie o prawdę (Odkłamywanie, To był 
zamach, Profanacja ofiar, Historia upadku, 
Dwie Polski, Tak jak z Katyniem), 
Przewodnik Katolicki, 8 IV 2012, str. 28-30, 
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KAZANIE CZWARTE  
    Widzimy tedy jako religia 
i kapłaństwo fundamentem 
jest królestw u ludzi Boga 
prawego. Co i sam rozum 
przyrodzony pokazuje. Bo 
królestwa i Rzeczyp[ospolite] 
bez Boskiej pomocy fundo-
wać się i stać, i obrony mieć 

nie mogą. Przychodzą na nie takie przypadki 
i trudności, z których Ŝadną mocą i radą wyniść nie 
mogą, aŜ za pomocą nawyŜszego króla i Boga, 
który wszytko moŜe. 
    A gdy MojŜesz one 70 męŜów na urzędy sta-
nowił, pierwej im do kościoła kazał, gdzie ducha 
mądrości brali i urząd swój świecki od proroko-
wania z nauki kapłańskiej poczynali. To jest 
pierwej się nauczyli od kapłanów Pana Boga 
chwalić i jego moc, i państwo nad sobą znać, 
i prawa BoŜe umieć, toŜ dopiero ludźmi rządzić.  
    Matt. 16 [18]. Dom chwały i słuŜby twojej, 
królestwo to Polskie, i z przyległymi państwy, 
i z ludem tobie pokornym, zachowaj Panie Jezu 
Chryste, BoŜe nasz, a fundament jego, ś. katolic-
ką wiarę, umacniaj, aby go heretyckie zdrady nie 
podkopywały. Matt. 7 [25]. Na opoce Piotra 
twego zbudowane jest, przy nim mocno stoi, 
wiatrów i wody bać się nie będzie, póki taką ma 
osadę.  

Droga KrzyŜowa ulicami Katowic 
    30 marca 2012 r., w piątek przed Niedzielą 
Palmową, wielotysięczna rzesza wiernych wraz 
z metropolitą katowickim ks. abp. Wiktorem 
Skworcem uczestniczyła w odprawianej od 23 
lat Drodze KrzyŜowej ulicami Katowic, aby dać 
świadectwo swojej wiary. Po raz 17 Droga 
KrzyŜowa rozpoczęła się na placu NSZZ Soli-
darność przy Pomniku ku czci górników kopalni 
„Wujek” poległych 16 grudnia 1981 roku. 
 

 
 

    Ze względu na przebudowę centrum miasta 
uczestnicy przeszli do katedry zamiast pod Po-
mnik Powstań Śląskich, jak w poprzednich latach.  
 

 
 

    Tematem wiodącym tegorocznej Drogi Krzy-
Ŝowej był „Kościół naszym domem”. RozwaŜa-
nia przy poszczególnych stacjach przygotowali 
oraz nieśli krzyŜ przedstawiciele katowickich pa-
rafii, stowarzyszeń, sportowcy, studenci, klery-
cy, aktorzy i harcerze. RozwaŜanie XIV Stacji 
w katedrze przygotowała Danuta Sobczyk 
(KIK). Przed krzyŜem szli harcerze z zapalony-
mi pochodniami. Nad całością czuwał Dziekan 
Dekanatu Katowice-Śródmieście – ks. dr An-
drzej Suchoń.  

Smoleńska tajemnica, Bronisław Wildstein, 
UwaŜam Rze, 10-15 IV 2012, str. 14-20 (i inne 
artykuły w tym tygodniku), 
Modlitwa, pamięć i prawda – nic więcej… 
Mijają dwa lata od tamtego chłodnego poran-
ka, a przyjazna Rosja wciąŜ nie chce wydać 
dowodów własnej niewinności, Janusz Woj-
ciechowski,  Niedziela, 22 IV 2012, str. 13, 
Milczenie jest hańbą, O przełomowym 
przemówieniu premiera, łamaniu reguł demo-
kratycznej praworządności i odwracaniu po-
rządku moralno-religijnego z posłem Antonim 
Macierewiczem rozmawia Wiesława Lewan-
dowska, Niedziela, 29 IV 2012 r., str. 16-17, 
Po pierwsze i jedyne: nie kłamać, ElŜbieta 
Morawiec, Niedziela, 29 IV 2012 r., str. 20. 
Przerwać smoleńskie milczenie, Magdale-
na Kowalewska, Nasza Polska, 17 IV 2012 
r., str. 10-11. 

Stanisław Waluś 
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    Na zakończenie ks. abp Wiktor Skworc po-
wiedział, Ŝe Droga KrzyŜowa ostatecznie pro-
wadzi do świątyni, do Domu Ojca. 

Antoni Winiarski 
Zdjęcia: Antoni Winiarski 
 

Stacja XIV - Pan Jezus do grobu złoŜony 
Ewangelia wg św. Marka 
Mk 15, 45-47 
Upewniony przez setnika, podarował ciało Józe-
fowi. Ten kupił płótno, zdjął Jezusa [z krzyŜa], 
owinął w płótno i złoŜył w grobie, który wykuty 
był w skale. Przed wejście do grobu zatoczył ka-
mień. A Maria Magdalena i Maria, matka Józe-
fa, przyglądały się, gdzie go złoŜono. 
    Przed zachodem słońca - zajęli się dobrzy lu-
dzie pogrzebem Pana Jezusa. Ciało złoŜono 
w grobie Józefa z Arymatei. 
    To juŜ grób . Przez wąski otwór w skale trzeba 
wnieść ciało Jezusa owinięte w płótna przesypa-
ne ziołami. PołoŜyć na skalnej półce i zatoczyć 
kamień grobowy. Za chwilę przyjdą Ŝołnierze. 
Na kamień nagrobny przyłoŜą pieczęcie i zacią-
gną straŜ. 

    RozwaŜając XIV stację Drogi KrzyŜowej 
w sposób szczególny chcemy pamiętać o tych, 
którzy polegli w obronie Ojczyzny i  o tych, któ-
rzy dzisiaj dla niej Ŝyją. 
   Grób. Koniec ludzkiej działalności. Ale czy 
jest moŜliwe, Ŝeby tak miało zamknąć się nasze 
Ŝycie. Grób nie ma ostatniego słowa. Pamiętamy 
o tym szczególnie wtedy, gdy  myślimy o pole-
głych w obronie Ojczyzny. Wierzymy, Ŝe Bóg 
nie opuszcza ofiar po ich śmierci. Ale równieŜ 
tu, na tej ziemi, polskiej ziemi, nie wolno po-
zwolić, by śmierć miała ostatnie słowo. Miejsca 
upamiętniające poległych za naszą Ojczyznę 
muszą uświadamiać światu godność kaŜdego 
człowieka i wszystkich nas pociągać do wielkiej 
odpowiedzialności za pokój. Z tych miejsc musi 
być niesiona na cały świat wieść o niezbywalnej 
godności wszystkich ludzi. Dziś wszyscy jeste-
śmy powołani by opowiedzieć się całym naszym 
Ŝyciem za pokojem, przebaczeniem i solidarno-
ścią.  
O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego Pokoju  
Abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść  
Wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda  
Jedność, tam gdzie panuje zwątpienie  
Nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz  
Światło, tam gdzie panuje mrok  
Radość, tam gdzie panuje smutek.  
Spraw abyśmy mogli  
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać  
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć  
Nie tyle szukać miłości co kochać  
Albowiem dając, otrzymujemy  
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie  
A umierając rodzimy się do wiecznego Ŝycia. 
Amen. 

Danuta Sobczyk 
 
 

Ankieta 
    Na Walnym Zebraniu Delegatów KIK w Ka-
towicach 17 marca 2012 r. została przeprowa-
dzona ankieta dotycząca czytelnictwa prasy, 
oglądania telewizji i słuchania radia. Na ankietę 
odpowiedziało 30 osób. 
    Poprzednia ankieta została przeprowadzona 
teŜ na Walnym Zebraniu Delegatów KIK w Ka-
towicach w 2006 r. i wzięły w niej udział 34 
osoby i dotyczyła tylko prasy. Wyniki z ankiety 
w 2006 r. zostały podane w nawiasie. Na końcu 
ankiety było miejsce na dopisywanie uwag. 

Stanisław Waluś  
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Gazety: Czytam 
regularnie 

Czytam 
sporad. 

Angora 1 (1) 3 (4) 
Anioł StróŜ 1 (1) 
Arka 1 2 (2) 
Auto Moto i Sport (1) 1 (2) 
Auto Świat (1) 1 (2) 
BURDA  1 (1) 
Chip 1 (1) 1 (4) 
Claudia  1 (2) 
Computer World  4 (4) 
Cuda i Łaski  4 (1) 
Cywilizacja  1 (1) 
Cztery Kąty  2 (2) 
Działkowiec 1 3 (3) 
Dziecko  1 (2) 
Dziennik Gazeta Prawna 2 9 
Dziennik Sportowy  1 
Dziennik Zachodni 2 (7) 9 (11) 
Film  1 (1) 
Focus  1 (1) 
Fronda 1 2 (2) 
Gazeta Bankowa  2 (1) 
Gazeta Polska 3 (1) 7 (4) 
Gazeta Polska Codziennie 2 3 
Gazeta Wyborcza 4 (4) 7 (17) 
Głos Ojca Pio (1) 4 (2) 
Gość Niedzielny 24 (22) 4 (11) 
Idziemy  2 
Imago 1  
Jasna Góra  1 (2) 
Komputer Świat  2 (6) 
List 2 (1) 2 (6) 
L’Osservatore Romano 3 (1) 2 (11) 
Mały Gość Niedzielny 1 (4) 6 (5) 
Miejsca Święte 1 (2) 2 (4) 
Miłujcie się 1 (1) 4 (6) 
Młody Technik  1 (3) 
Moja Rodzina 1 1 
Mówią Wieki (1) 2 (4) 
Murator 1 1 (6) 
Myśl Polska  1 (1) 
Naj  1 
NajwyŜszy Czas (1) 1 (1) 
Nasza Polska 1 (2) 1 (1) 
Nasz Dziennik 4 (4) 7 (7) 
National Geographic 4 (3) 5 (5) 
Newsweek Polska  2 5 (9) 
Niedziela 5 (6) 5 (7) 
NiezaleŜna Gazeta Pol-
ska Nowe Państwo 

(1) 2 (1) 

Pani Domu  1 (4) 
Piłka NoŜna  1 
Polityka 1 (2) (7) 
Poradnik Domowy (2) 3 (2) 
Posłaniec Serca Jezuso-
wego 

1 (1) 1 (1) 

Powściągliwość i Praca (1) 2 (4) 
Przewodnik Katolicki 2 (1) 3 (3) 
Przyjaciółka (1) 3 (3) 
Przyroda Polska  1 (2) 
Puls Biznesu 1 2 (2) 
RóŜaniec 1 2 (3) 
Rzeczpospolita 5 (8) 6 (5) 
Super Express  1 
Świat Kobiety  2 (1) 
Śląska Gazeta Społecz-
no-Polityczna 

1  

Tele Tydzień 2 (1) 1 (1) 
Tina  1 (2) 
Tygodnik Powszechny 5 (7) 9 (12) 
Tygodnik Solidarność 2 (1) 3 (4) 
Tygodnik Śląsko-
Dąbrowski 

 4 (2) 

Twój Styl 1 3 (4) 
Uroda  1 (1) 
UwaŜam Rze  4 6 
W Drodze  7 (8) 
Więź (1) 3 (4) 
W Naszej Rodzinie  1 
Wprost  4 (2) 
Wybierz śycie  1 
Wychowawca 1  
ZbliŜenia 1  
Zdrowie 1 (1) 1 (1) 
Ziemia Święta 1 (1) 1 (1) 
Znak 1 (1) 5 (5) 
Źródło 1 (1) 3 (1) 
   

Stacje radiowe 
Słucham 
regularnie 

Słucham 
sporad. 

Polskie Radio Katowice 5 7 
Polskie Radio Program 1 4 4 
Polskie Radio Program 2 5 2 
Polskie Radio Program 3 6 4 
Radio CCM  1 
Radio Anioł Beskidów  1 
Radio eM 8 4 
Radio Maryja 4 13 
Radio OK Katowice  3 
Radio Piekary 2 4 
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Stacje radiowe 
Słucham 
regularnie 

Słucham 
sporad. 

Radio Plus Gliwice 3 4 
Radio Zet 2 2 
Radio Złote Przeboje  3 2 
RMF FM 4 2 
RFM CLASSIC 1  
   

Stacje telewizyjne 
Oglądam 
regularnie 

Oglądam 
sporad. 

Canal + 1 1 
Discovery Channel 7  
Eurosport 2  
HBO 1 2 
Kino Polska 1 3 
National Geographic 8 2 
Polsat 4 3 
Religia.tv 5 5 
TV 4 2 1 
TVN 3 6 
TVN Siedem 2 3 
TVP 1 13 4 
TVP 2 10 3 
TVP 3 10 1 
TVP Historia 2 6 
TVP Info 8 1 
TVP Kultura 4 7 
TVP Polonia 2 3 
TV Puls 1 4 
TV Silesia  4 
TV Trwam 1 5 
Na końcu ankiety były następujące pytania: 
1) Jak oceniam biuletyn KIK „Dlatego”? 
2) Inne uwagi, wnioski. 
Nie wszyscy na nie odpowiedzieli. PoniŜej zo-
stały zestawione odpowiedzi. 
 
Ad 1) 1) Dobrze, Ŝe jest, 2) Dobrze, zwiększyć 
aktualność (za długi okres wyd.), 3) Dobrze, 4) 
Tak trzymać!!!, 5) Ciekawy – bogata tematyka – 
wyczerpująca jeśli chodzi o KIK, 6) Zbyt duŜo 
„sprawozdawczości”. Trochę chaotyczny układ. 
Brakuje „prezentacji” osób znaczących w KIK. 
Za mało „działań” marketingowych. 7) Jest bar-
dzo duŜo faktów poruszanych w tak małej obję-
tości a to wymaga duŜo czasu na redakcję. Mogę 
tylko wyrazić moja olbrzymia wdzięczność re-
dakcji, 8) O.K. 9) Interesująca treść niektóre tre-
ści jednak dyskusyjne, 10) Nie wszystkie wia-
domości akceptuję, 11) Pozytywnie, 12) Moim 
zdaniem problematyka w/w biuletynu zbytnio 
opisuje sprawy dot. wewnętrznych problemów 

kościoła, co w pewnym stopniu „odpycha” czy-
telników spoza kręgu KIK-u od jego lektury, 13) 
Bardzo dobry, 14) Jest ok., 15) Wspaniale tak 
dalej, 16) DuŜo ciekawych informacji, 17) Wola-
łabym, aby nie tylko były przedruki z Naszego 
Dziennika ale równieŜ z innej prasy., 18) Dobrze 
ale nie zgadzam się z pewnymi ocenami moral-
nymi – są zbyt daleko idące i opierają się na źró-
dłach nie do końca wiarygodnych – lepiej cza-
sem milczeć, niŜ za duŜo powiedzieć a sąd zo-
stawmy Panu Bogu.  
 
Ad 2) 1) Pojawiło się pismo „Imago”, „ZbliŜe-
nia” (dla małŜeństw), 2) Zamieszczać jeszcze 
więcej tematyki związanej z protestami społecz-
nymi, 3) Konieczne „przyciągnięcie” nowych, 
a zwłaszcza nowych osób, 4) Za słabe jest pro-
pagowanie czytelnictwa czasopism katolickich, 
dzielmy się przynajmniej informacjami o cieka-
wych tekstach, 5) Nazwa KIK, poprzez słowo 
„inteligencja” wprowadza wśród wiernych zamęt 
w rodzaju „nie jesteśmy aŜ tak wyuczeni” (cyt.!), 
co powoduje wykruszanie się kandydatów… 
Czy moŜe przekształcić te nazwę? 6) Nie mam, 
7) Nie mam. 
 
 

Anna Nowina Konopczyna odeszła do Pana 

 
Nasz Dziennik 14-15 IV 2012 str. 10 

    Anna z Kozubowskich Mikołajowa Nowina 
Konopczyna urodziła się 21 marca 1923 r. 
w Krakowie. Odeszła do Pana w Poranek Zmar-
twychwstania Pańskiego 8 kwietnia 2012 r. 
w Zalesiu Dolnym. Była Ŝołnierzem AK w okrę-
gu krakowskim (porucznik AK – pseudonim 
Hanka). Była wieloletnim redaktorem Wydaw-
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nictwa św. Jacka w Katowicach. Została odzna-
czona KrzyŜem Walecznych i KrzyŜem Armii 
Krajowej.  
    Była załoŜycielem Klubu Inteligencji Katolic-
kiej w Katowicach. Była członkiem zarządu 
KIK-u w Katowicach I kadencji (23 X 1980 – 2 
XII 1984), wiceprezesem II kadencji (2 XII 1984 
– 14 XII 1986) i wiceprezesem III kadencji (14 
XII 1986 – 22 I 1989).  
    Podobnej treści nekrolog (z podaniem infor-
macji o miejscu pogrzebu) ukazał się w Dzienni-
ku Zachodnim z dnia 13.04.2012 r. 
http://www.wspomnijbliskich.pl/15965365?s_so
urce=ppsl_zach oraz w internecie: 
http://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,154646,Anna-
Miko%C5%82ajowa-inne.html 
http://annamikolajowa.kupamieci.pl/ 
http://www.iannounce.co.uk/Polska/61/Nekrolog
i/obit?_fstatus=search&keywords=Anna%20Mik
o%C5%82ajowa%20Konopczyna 

Stanisław Waluś  
 

Kapłan spod znaku Maryi 
(ks. Stanisław Sierla) 

Nakaz aresztowania 
    Komuniści nie mieli wcale zamiaru patrzeć 
przez palce na „wywrotową” działalność sodali-
sów. 20 października 1950 r. Stanisław Sierla 
został aresztowany. Razem z nim zatrzymano 
Henryka Dobrzyńskiego. 9 i 10 listopada do 
aresztu trafili takŜe Henryk Irek, Jerzy Leich-
man, Jan Gajdzik, Alojzy Brzoza i Bernard Dra-
bik. 
    Sierlę i Drabika zatrzymano w Krakowie. – 
Milicja otoczyła gmach Śląskiego Seminarium 
Duchownego, funkcjonariusze UB weszli do bu-
dynku i zaŜądali od ks. Rektora wydania nas, od-
czytano nakaz aresztowania i rewizji pokojów, 
a potem pod eskortą wywieziono nas koleją do 
Katowic. śartowałem, Ŝe przynajmniej raz w Ŝy-
ciu jedziemy do Katowic za darmo – opowiada 
ks. Sierla. 
    Sodalisów zawieziono do „ubeckiej katowni” 
– Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa przy 
ul. Powstańców. 
    Ks. Sierla: - Po krótkim przesłuchaniu nastąpi-
ła stójka do rana. Obok, pod ścianą, stali moi ko-
ledzy. Gdy ktoś z nas upadł, dostawał kopniaka 
i stało się dalej. Następnego dnia nastąpiło 
ośmiogodzinne przesłuchanie. Krzykiem i wy-
zwiskami, których w Ŝyciu nie słyszałem, chcia-
no mnie zastraszyć. Co jakiś czas zmieniali się 

oficerowie śledczy. Chcieli nam pokazać, Ŝe oni 
są panami, a my gnojkami. Przekonywali mnie, 
Ŝe Seminarium Duchowne to centrala szpiegow-
ska i dywersyjna, a przełoŜeni i biskupi usiłują 
uczynić z nas, młodych, narzędzia do walki 
z władzą ludową. Namawiano mnie, abym się 
przyznał do winy, opuścił seminarium, a oni 
pomogą mi dostać się na studia. GroŜono, Ŝe je-
śli się nie przyznam, czeka mnie długie wiezie-
nie. Nie dałem się zastraszyć, trzymałem scho-
wany w dłoni róŜaniec, który dał mi ksiądz wi-
cedyrektor i tak przetrwałem. 

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. 

Ciąg dalszy z poprzedniego numeru 
    Przynosimy na to święto takŜe nasze sprawy na-
rodowe i państwowe. Bo dla nas to takŜe Święto 
Wojska Polskiego. Bo to przecieŜ kolejna juŜ 
rocznica Cudu nad Wisłą, zwycięstwa polskiego 
Ŝołnierza nad ateistyczną rewolucyjną nawałą, 
chcącą podąŜać na Zachód Europy przez trupa 
Polski. Powracamy sercem do tamtego zwycię-
stwa na przedpolach Warszawy, wymodlonego na 
kolanach w świątyniach Warszawy, i tu, na Jasnej 
Górze, i w wielu innych świątyniach Polski i świa-
ta. Zwycięstwa, które do dzisiaj nie daje się 
uczciwie wytłumaczyć językiem samych nauk 
wojskowych i politycznych, a jedynie ujęte w ka-
tegoriach cudu staje się logiczną wersją BoŜych 
decyzji wobec świata, przez Maryję u stóp BoŜych 
wybłaganych, a przez odwaŜnych i wytrwałych 
ludzi wypracowanych. To Maryja wyprosiła we 
właściwym momencie bohaterskiemu księdzu 
Ignacemu Skorupce moc ducha, by z krzyŜem w 
swojej kapłańskiej dłoni poderwał z okopów mło-
dych chłopców, a za nimi i pozostałych Ŝołnierzy, 
do decydującego zrywu w imię Boga i Ojczyzny. 
Ten zryw to była ich krucjata, to było ich wyzna-
nie wiary. Jeszcze raz Europa została ochroniona. 
A polski Ŝołnierz do dzisiaj z dumą pręŜy się 
w polskim mundurze, bo to jego święto. Nie od-
bierze mu tej dumy ani Ŝołnierskiego honoru poli-
tyczne oskarŜanie o brak wyszkolenia - tak jakby 
to była tylko jego własna wina - ani przerzucanie 
na niego głównej odpowiedzialności za kłopoty 
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i za dramaty państwa, ze smoleńską katastrofą 
włącznie. Cud nad Wisłą z 1920 roku pokazuje 
dobitnie, Ŝe jedynie w zjednoczeniu wysiłku i od-
wagi Ŝołnierza z mądrością i odwagą dowódców, 
ale takŜe z odwaŜną odpowiedzialnością polity-
ków oraz z modlitwą całego Narodu jest szansa na 
zwycięstwo w najwaŜniejszych zmaganiach. Ta 
sama mądrość przyświecała powstańcom war-
szawskim. Mieli odwagę, mieli dowódców, mieli 
wsparcie modlitewne, lecz zabrakło im odpowie-
dzialności polityków ówczesnego świata. To 
przede wszystkim ci wielcy politycy ówczesnego 
świata, a nie sami powstańcy, odpowiadają za spa-
loną wtedy Warszawę i blisko dwieście tysięcy 
zamęczonych mieszkańców Miasta Nieujarzmio-
nego. Powstanie Warszawskie to nie była katastro-
fa narodowa, jak chcieliby niektórzy, to była kata-
strofa gier politycznych ówczesnego świata. Ale 
kolejny raz Europa Zachodnia została ochroniona 
przez zatrzymanie na pół roku wschodniego fron-
tu. Za jaką jednak wielką cenę. śyjący powstańcy 
powtarzają kaŜdego roku, Ŝe warto było. śe tak 
było trzeba. TakŜe tę trudną mądrość przynosimy 
więc dzisiaj i razem z tymi wiązankami polskich 
kwiatów i ziół składamy w dłonie Matki BoŜej, 
Hetmanki Polskiego śołnierza, by - orędując za 
nami - przedstawiała te sprawy swojemu Synowi. 

ciąg dalszy w następnym numerze „Dlatego” 
 
 

Głodówka 
    „Wiadomość o strajku głodowym podjętym 
w Krakowie w obronie lekcji historii i języka 
polskiego budzi szacunek”. Jest to zdanie Ks. 
Marka Gancarczyka zaczynające Jego felieton 
w „Gościu Niedzielnym” z 1 IV 2012 r. Cała 
treść została zamieszczona w poprzednim nume-
rze „Dlatego”. Kolejne miejsca strajku głodowe-
go to Warszawa, Siedlce, Tarnowskie Góry, 
Częstochowa. 
    Tu napiszę krótko o wybranych miejscach 
głodówki w obronie programu polskiej szkoły 
przed degradacją. Zamieszczam teŜ informacje 
o artykułach, jakie warto przeczytać na ten te-
mat: Gość Niedzielny: 1 IV 2012, str. 4, 8 IV 
2012, str. 36-38, 15 IV 2012, str. 22-23, 22 IV 
2012, str. 11,  Nasza Polska: 24 IV 2012, str. 1 i 
8, 2 V 2012, str. 16, Niedziela: 15 IV 2012, str. 
2, Tygodnik Solidarność: 2 III 2012, str. 14-15, 
30 III 2012, str. 12 i 13, 6 IV 2012, str. 19, 13 IV 
2012, str. 30-31, 20 IV 2012, str. 7. Z Tygodnika 
Solidarność z 30 III 2012, str. 12 cytuję zakoń-

czenie felietonu Barbary Fedyszak-
Radziejowskiej: „Dlaczego o nauczanie historii 
w szkołach trzeba w III RP walczyć strajkiem 
głodowym? Dlaczego nowe pokolenia Polaków 
maja pamiętać niewiele, a najlepiej prawie nic? 
Przepraszam, za prostotę odpowiedzi – to dla 
władzy. Łatwiej ja zdobyć i utrzymać w zbioro-
wości, która nie pamięta. „Narody, które tracą 
pamięć, tracą Ŝycie” (JPII), ale wcześniej zanika 
ich narodowa toŜsamość i własne, suwerenne 
państwo.”  

 
Kraków 

Głodówka w obronie Polski! 
19 marca w podziemiach kościoła pw. św. Stani-
sława Kostki w Krakowie-Dębnikach pięciu 
działaczy opozycji z lat 80. – Adam Kalita, 
Grzegorz Surdy, Leszek Jaranowski, Bogumił 
Dąbrowa-Kostka i Marian Stach – rozpoczęło 
głodówkę przeciwko proponowanym przez MEN 
zmianom w programach nauczania. (…) Popar-
cie dla protestujących wyraziło wiele środowisk 
m.in. Katolickie Stowarzyszenie MłodzieŜy Ar-
chidiecezji Krakowskiej, historycy z Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicz-
nego w Krakowie, Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu, 
KUL, (…)  Protest moŜna wesprzeć podpisując 
się pod listem na stronie: 
http://ehistoria.org.pl/pl/poprzyj-protest 

Źródło, 15 IV 2012 r., str. 17 
 

Tarnowskie Góry 
Tarnowskie Góry, dn. 15 kwietnia 2012 r. 

Oświadczenie 
    Solidaryzując  się z akcją rozpoczętą przez 
środowisko opozycji  z lat 1970 i 80 – tych, 
z Krakowa rozpoczęli śmy dzisiaj,  tj. 15 kwiet-
nia 2012r. głodówkę solidarnościową w woje-
wództwie śląskim. Przejęliśmy tym samym 
sztafetę po Warszawie i Siedlcach. Strajk gło-
dowy odbywa się w siedzibie Delegatury ZR 
NSZZ „Solidarność” w Tarnowskich Górach 
przy ul. Zamkowej 2. 
W proteście biorą udział: 
 Jadwiga Chmielowska, 
 Anna Zaskórska,  
Andrzej Kamiński. 
Solidarnościowo jednodniową głodówkę (15.04.) 
prowadził Lech Osiak.  
Od wtorku 17 kwietnia dołączy Ryszard Niko-
dem. 
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Protest Głodowy w Obronie Polskich Szkół 
Tarnowskie Góry, dn. 16 kwietnia 2012r.  

    Popieramy stronę społeczną reprezentowaną 
przez prof. Andrzeja Nowaka w debacie w spra-
wie przyszłości  edukacji w Polsce.  
    Ograniczenie nauczania historii zagraŜa toŜ-
samości narodowej Polaków.  Marginalizacja 
przedmiotów ścisłych a zwłaszcza fizyki, jak to 
zauwaŜyli w swoim oświadczeniu fizycy PAN, 
doprowadzi Polskę do zapóźnień   cywilizacyj-
nych.    
    Przypominamy, Ŝe to naród, obywatele są su-
werenem w państwie. Władza musi konsultować  
swoje pomysły z  rzecznikami narodu i osobami 
kompetentnymi. 
Jadwiga Chmielowska 
Andrzej Kamiński 
Anna Zaskórska 
 

Częstochowa 
PROTEST GŁODOWY 

W OBRONIE POLSKIEJ SZKOŁY 
Komunikat dzienny, 

Częstochowa, dn. 27 kwietnia 2012 r. 
Piąta doba głodówki. Jak w dniach poprzednich 
był u nas rano kapelan „Solidarności”  ks. Ryszard 
Umański. Dzień  rozpoczęto modlitwą. (…) 

 
Media, które kontaktowały się z głodującymi: 
Gazeta Częstochowska 
Gazeta Wyborcza  
Katolicki Tygodnik „Niedziela” 
Polskie Radio Katowice  
Radio Jasna Góra 
TV TRWAM 

Ewa Kiślak, 
Witold Korona 
Zdzisław Bojarski 
Jerzy Andrzej Zimny 

 
Stanisław Waluś 

Fundusz Kościelny 
    Na Walnym Zebraniu Delegatów KIK w Ka-
towicach 17 III 2012 r. został zaakceptowany 
projekt wniosku nr 13/2012 w sprawie umiesz-
czenia na łamach „Dlatego” problemu rządowej 
propozycji, dotyczącej opodatkowania wiernych. 
W prasie katolickiej zostało zamieszczonych 
wiele artykułów na ten temat. Interesujące opra-
cowanie znalazłem w „Przewodniku Katolickim” 
z 1 IV 2012 r. Z ankiety przeprowadzonej na 
WZD KIK 17 III 2012 r. wynika, Ŝe na 30 ankie-
towanych tylko 2 osoby czytają regularnie 
„Przewodnik Katolicki”. Postanowiłem czytelni-
kom „Dlatego” udostępnić całą treść opracowa-
nia Jolanty Hajdasz – zastępcy redaktora naczel-
nego.  

 
    Sześć redakcji katolickich: „Gość Niedziel-
ny”, „Idziemy”, KAI, „Niedziela”, „Przewodnik 
Katolicki” i „ Źródło” postanowiło zabrać głos 
w debacie na temat wspierania Kościoła przez 
państwo w realizacji celów słuŜących całemu 
społeczeństwu. Został wydany dodatek specjalny 
„Kościół – Państwo – Finanse” z datą 13 maja 
2012 r. i dołączony do wyŜej wymienionych 
wartościowych tygodników katolickich. Zachę-
cam do przeczytania.            Stanisław Waluś    

 
Wojna czy pokój z Kościołem? 

    Dla kogoś, kto nie śledzi regularnie codzien-
nych informacji w mediach, takie stawianie spra-
wy wyda się zaskakujące. Jaka wojna z Kościo-
łem? PrzecieŜ religia jest w szkole tak jak była, 
krzyŜ w Sejmie wisi, a proboszczowi jeszcze nikt 
nie zagląda do kasy. No właśnie, jeszcze nie. Ale 
skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? 
    Po cichu i bez rozgłosu Platforma Obywatel-
ska zrezygnowała w tym roku z organizowania 
swoich dorocznych rekolekcji wielkopostnych, 
bo „w partii nie ma klimatu do wysiadywania w 
kościołach”, jak wyjaśniał jeden z posłów PO 
(anonimowo) w „Newsweeku”. Informację tę 
najprościej byłoby przyjąć wzruszeniem ramion, 
ale w kontekście wydarzeń ostatniego tygodnia 
nabiera ona zupełnie nowego sensu. Tym bar-
dziej Ŝe jeszcze rok temu rządząca partia z roz-
głosem informowała, iŜ „dziesiątki parlamenta-
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rzystów Platformy Obywatelskiej jadą na «dni 
skupienia» do klasztoru oo. Filipinów w wielko-
polskim Gostyniu”, a wcześniej nie zapominała 
informować opinii publicznej o tym, Ŝe „wyci-
szają się” w Tyńcu, Zakopanem czy w Sanktu-
arium Miłosierdzia BoŜego w Łagiewnikach. 
Dziś ani oni, ani goszczący ich zakonnicy wole-
liby zapewne nie przypominać tamtych zdarzeń 
w kontekście nowych pomysłów rządu na regu-
lowanie spornych spraw na linii państwo – Ko-
ściół. Widać bowiem zbyt wyraźnie, jak instru-
mentalnie te rekolekcje traktowano.  
    Kwestii spornych jest coraz więcej. NajwaŜ-
niejsze z nich to zapowiedź likwidacji Funduszu 
Kościelnego oraz wykreślenie lekcji religii 
z tzw. ramowego planu nauczania, co oznacza 
przesunięcie ich finansowania na samorządy lo-
kalne. W tle jest jeszcze sprawa koncesji dla Te-
lewizji Trwam, o którą coraz głośniej upominają 
się nie tylko miliony protestujących listownie 
i dziesiątki tysięcy manifestujących na ulicach 
polskich miast, ale takŜe Episkopat, i to w swo-
ich oficjalnych dokumentach. Konstytucyjny or-
gan państwa, jakim jest Krajowa Rada Radiofo-
nii i Telewizji, nic sobie jednak z tych protestów 
i apeli nie robi i nadal odmawia Telewizji 
Trwam moŜliwości nadawania naziemnego, oka-
zując tym samym wprost lekcewaŜenie i obywa-
teli, i kościelnej hierarchii. Przyjrzyjmy się dziś 
bliŜej zapowiedzi likwidacji Funduszu. 

„PIT policzy wiernych” 
    JuŜ samo przedstawienie rządowej propozycji 
likwidacji Funduszu Kościelnego wywołało 
ogromne emocje. I nic dziwnego, skoro minister 
Michał Boni w czasie posiedzenia Komisji 
Wspólnej Rządu i Episkopatu przekazał ją jed-
nocześnie biskupom i dziennikarzom (pojawiła 
się od razu na stronach internetowych Minister-
stwa Administracji i Cyfryzacji), praktycznie nie 
dając szans duchownym na merytoryczne zapo-
znanie się z propozycją i oczekując od nich na-
tychmiastowego stanowiska, a nawet – jak mó-
wili uczestnicy w spotkaniu – wręcz podpisu pod 
tym dokumentem. 
    Zrozumiałą w tym wypadku niechęć biskupów 
do pochopnych opinii i komentarzy liberalno-
prorządowe media natychmiast interpretowały 
jednoznacznie: Kościół boi się utraty pieniędzy. 
„Kościół na łasce – jak wypadnie podatkowy test 
wiary” – pytał na okładce „Wprost”, 
a „Newsweek” zapowiadał (teŜ na okładce) „Sąd 
ostateczny – sprawa finansów”. Na pierwszej 

stronie temat poruszyła oczywiście „Gazeta Wy-
borcza”, oznajmiając triumfująco: „PIT policzy 
wiernych” i sugerując, Ŝe dopiero po przekaza-
niu odpowiedniego procentu swoich podatków 
Kościołowi określimy się, czy jesteśmy katoli-
kami, czy nie. 
    Na marginesie – szkoda, Ŝe w ten sposób nie 
finansuje się partii politycznych, zapewne wielu 
z nas przekazałoby dobrowolnie część swoich 
podatków politykom. PIT mógłby więc dokład-
nie policzyć równieŜ zwolenników rządzącej ko-
alicji, ale to rozwiązanie jakoś nikogo nie intere-
suje. 

Czego chce rząd 
    Fundusz Kościelny został utworzony na pod-
stawie ustawy z 20 marca 1950 r. jako rekom-
pensata za przejęcie dóbr kościelnych na rzecz 
Skarbu Państwa. Przejecie tych dóbr po 1989 r. 
uznano za bezprawne. Fundusz ten – w świetle 
ustawy – miał być funduszem rekompensacyj-
nym, działającym w ten sposób, Ŝe za przyjęte 
dobra Kościół otrzymuje pieniądze na konkretne 
cele. Nigdy to nie zostało zrealizowane. W okre-
sie komunistycznym Fundusz słuŜył głównie fi-
nansowaniu działalności wymierzonej przeciwko 
Kościołowi, m.in. na wspomaganie tzw. księŜy 
patriotów. Po 1989 r. zasady działania Funduszu 
zostały zmienione, większość jego wydatków 
obejmuje obecnie częściowe finansowanie skła-
dek emerytalnych duchownych róŜnych wyznań. 
W całości natomiast są z niego pokrywane m.in. 
ubezpieczenia duchownych, którzy nie maja 
umów o pracę, czyli np. misjonarzy, oraz składki 
zakonnic i zakonników z zakonów kontempla-
cyjnych. BudŜet Funduszu nie odzwierciedla 
w Ŝaden sposób wielkości dóbr zabranych Ko-
ściołowi, lecz jest wyłącznie wyrazem uznanio-
wości ze strony państwa. Fundusz jest zasilany 
z budŜetu, ale to zaledwie 0,03 proc. budŜetu 
państwa, a więc suma wręcz minimalna. W 2012 
r. będzie to np. ok. 94 mln zł. 
    Przedstawiona przez Michała Boniego propo-
zycja likwidacji Funduszu zakłada moŜliwość 
przekazywania przez obywateli 0,3 proc. podat-
ku dochodowego na rzecz wybranego przez sie-
bie Kościoła.  W zamian poszczególne Kościoły 
miałyby płacić składki na ubezpieczenia spo-
łeczne swoich duchownych. Na pozór rozsądna 
oferta zawiera jednak szereg finansowych puła-
pek, i co dziwne, w chwili przedstawienia jej 
Episkopatowi nie znał ich nawet minister finan-
sów. 
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Małe kwoty, wielkie zamieszanie 
    Nie wiadomo skąd pojawiło się wyliczenie 
„0,3 proc. podatku dochodowego”, skoro nawet 
w tak liberalnym kraju jak Hiszpania odpis ten to 
0,7 proc. podatku, a we Włoszech – 0,8. Wyglą-
da to na kolejne działanie w stylu „róbmy, moŜe 
się nie zorientują, o co chodzi”, które tak chętnie 
stosuje ten rząd. W ten sposób próbowano nas 
przecieŜ obdarować fantastyczną ustawą o re-
fundacji leków, podpisać równie wspaniałą 
umowę ACTA czy wprowadzić obowiązek 
szkolny dla sześciolatków. W ten sposób zmie-
niono programy szkolne i wiele innych przepi-
sów. W ten sposób zamierza się dziś takŜe pod-
nieść wiek emerytalny. Utrudzeni codziennym 
Ŝyciem obywatele moŜe nie będą mieli siły się 
zorganizować, moŜe przyśnie opozycja i jakoś to 
będzie, byle tylko przetrwać do kolejnych wybo-
rów. Zmiany dotyczące Kościoła mają jednak 
szerszy wymiar – rząd rezygnuje z zadośćuczy-
nienia za zabrane niegdyś Kościołowi dobra, 
a jego finansowanie uzaleŜnia od hojności wier-
nych. To ogromne pole do popisu dla antyklery-
kałów i tak uwielbiających ich cyniczno-
sarkastyczne wypowiedzi popkulturowych me-
diów. A poniewaŜ wokół nas i tak dość często 
moŜna się spotkać z niechęcią wobec wierzą-
cych, trudno się dziwić obawom, tym bardziej Ŝe 
po raz pierwszy w Polsce instytucje państwa bę-
dą miały wgląd w preferencje religijne podatni-
ków. W oficjalnym komunikacie po tym burzli-
wym spotkaniu rządu i Episkopatu biskupi 
oświadczyli jedynie, Ŝe strona kościelna tylko 
„przyjęła do wiadomości” tę propozycję rządu 
i poinformowali, Ŝe dalsze procedowanie odbę-
dzie się w ramach prac komisji konkordatowej: 
kościelnej i państwowej, jako właściwych gre-
miów dla rozstrzygania spraw finansowania Ko-
ścioła. Na finał obecnego zamieszania musimy 
więc jeszcze poczekać. Jedno jest pewne – li-
kwidacja Funduszu oznacza przeniesienie więk-
szej części kosztów związanych z działalnością 
Kościoła na wiernych. Czy miałoby to znaczyć, 
Ŝe ksiądz będzie musiał z ambony zabiegać o ich 
finansową przychylność…? Oby nie. Nie o to 
przecieŜ chodzi w relacjach z Kościołem nam, 
wiernym, i nie o to powinno chodzić państwu. 
Nawet jeśli jest laickie. 

Jolanta Hajdasz, Przewodnik Katolicki, 1 IV 
2012 r. str. 14 – 15  

 
 

          Siemianowice Śl. 16.04.2012 r. 
Ryszarda Chamuła                                    
ul. Obrońców Warszawy 2A/10 
41-103 Siemianowice Śl. 
 

Ekscelencja, 
Metropolita Katowicki 
Ks. Arcybiskup Wiktor Skworc 
ul. Jordana 39 
Skr. poczt. 206 
40-951 Katowice 

    
W sytuacji w jakiej znajduje się obecnie 

nasza Ojczyzna i nasz Kościół czujemy się zo-
bowiązani do przekazania nurtujących nas od-
czuć i myśli. 

Ostatnio jesteśmy świadkami walki 
o obecność w przestrzeni publicznej wartości 
chrześcijańskich oraz mediów katolickich, 
a głównie telewizji "Trwam". Jedną z form tej 
walki są pokojowe marsze ulicami miast. W dniu 
14. kwietnia br. taki marsz odbył się w Katowi-
cach. Rozpoczął się Mszą świętą, podczas której 
ks. proboszcz Stanisław Puchała swoją homilią 
wzbogaconą słowami Jego Ekscelencji, wytwo-
rzył aurę modlitewną pełną nadziei i serdeczno-
ści. W takim nastroju ruszyliśmy pod pomnik 
Powstańców Śląskich. 

Po powrocie do domów z "Wiadomości" 
telewizyjnych (wydanie główne o 19.30), które 
były podawane chaotycznie, w bardzo szybkim 
tempie i jakby z agresją, mogliśmy się dowie-
dzieć, Ŝe uczestniczyliśmy w jakiejś bójce, Ŝe 
maltretowany był człowiek leŜący na ulicy twa-
rzą do ziemi itp. Manipulacja była tak duŜa i tak 
bardzo nieprzyjemna, Ŝe aŜ głupia. 
W tym samym dniu w Katowicach legalne mar-
sze zorganizowały dwie organizacje, o których 
przeciętny obywatel niewiele wie. Są to: Obóz 
Narodowo - Radykalny i Śląski Ruch Antyfaszy-
stowski. W ich przemarszu doszło do bójki, 
przypuszczamy, Ŝe to specjalna prowokacja, 
a dziennikarze telewizyjni wykorzystali ten za-
męt do ogłupiania swoich widzów. 

MoŜna byłoby się tym nie przejmować, 
gdyby na tym sytuacja się zakończyła. Nas jed-
nak to gnębi. Widzimy w tym powaŜną dalszą 
walkę z Kościołem. UwaŜamy, Ŝe w ten sposób 
chce się zniechęcić ludzi do upominania się 
o swoje słuszne sprawy, jednocześnie wywołuje 
się strach i dzieli społeczeństwo. Sądzimy, Ŝe 
nasi duszpasterze wzmocnią jednak wśród nas 
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nadzieję. Dziękujemy za Msze święte i słowo 
kierowane do nas. 

Po wielu rozmowach swoje odczucia 
przekazują członkowie Klubu Inteligencji Kato-
lickiej w Katowicach i sympatycy Ruchu Focola-
ri: Ryszarda Chamuła, Celina Jurkiewicz, Wła-
dysława Musioł, Mirosław Musioł, Halina Oleś,  
Wiesława Pajda, Helena Sojka, Jadwiga Stanek,  
Maria Szot, Stanisław Waluś, Danuta Woźna. 
 
Listy o podobnej treści zostały wysłane do:  
 
Kierownika Redakcji Wiadomości TVP1 
Pana Piotra Kraśko. 
Ul. Jana Pawła Woronicza 17 
00-999 Warszawa 
 
Prezydenta Miasta Katowice 
Szanownego Pana Piotra Uszoka. 
Ul. Młyńska 4 
40-098 Katowice 

 
    Od Jego Ekscelencji Abpa Wiktora Skworca 
nadeszła odpowiedź datowana 30 IV 2012 r., 
w której Ks. Arcybiskup dziękuje za „troskę 
o dobro naszej Ojczyzny”. 
    Na pozostałe dwa listy adresaci na razie nie 
odpowiedzieli.  
 

Manifestacja w Katowicach – 14 IV 2012 r. 
    Mszy św. koncelebrowanej w katedrze Chry-
stusa Króla o godz. 15.00 przewodniczył pro-
boszcz parafii katedralnej ks. dr Stanisław Pu-
chała. Ks. Puchała powitał nas słowami: Siostry 
i Bracia, w Godzinie BoŜego Miłosierdzia witam 
serdecznie w katedrze Chrystusa Króla Wszech-
świata i przekazał pozdrowienia od ks. abpa 
Wiktora Skworca. Msza św. była sprawowana w 
intencji naszej Ojczyzny, Kościoła w Polsce, 
wolności mediów i Telewizji Trwam.  

 

    Po czytaniach (Dz 4,13-21; Mk 16,9-15) 
homilię wygłosił ks. Stanisław Puchała, który 
powiedział, Ŝe nasza obecność świadczy o tym, 
Ŝe jesteśmy otwarci na prawdę, na prawdę 
o Bogu, który jest bogaty w miłosierdzie 
i zwrócił uwagę, Ŝe Chrystus wszystkie ukaza-
nia się kończy wezwaniem do apostołowania. 
Nawiązując do przeczytanej Ewangelii powie-
dział, Ŝe Jezus wyrzucał apostołom brak wiary 
w zmartwychwstanie.  Powiedział, Ŝe się cie-
szy, gdy widzi ludzi modlących się w intencji 
Kościoła, Ojczyzny, wolności mediów i Tele-
wizji Trwam. 
    I następnie, Ŝe stajemy tu, aby bronić Ko-
ścioła, ale najbardziej musimy bronić Kościoła 
w naszych sercach, abyśmy byli wierni Chry-
stusowemu Słowu i Jego przykazaniom. Na-
stępnie ks. Stanisław Puchała zwrócił nam 
uwagę, Ŝe jesteśmy wspólnotą Kościoła, ale 
Ŝyjąc w rzeczywistości ziemskiej jesteśmy od-
powiedzialni za Ojczyznę i umiłowanie Ojczy-
zny jest zadaniem kaŜdego z nas. Pod koniec 
powiedział, Ŝe nie jesteśmy bezsilni, moŜemy 
czynić otaczającą nas rzeczywistość bardziej 
ewangeliczną, a przez to bardziej ludzką. Po 
homilii moŜna było usłyszeć wiele głosów 
„Bóg zapłać” i przez kilka sekund oklaski. 
    W modlitwie wiernych modliliśmy się mię-
dzy innymi za Kościół w Polsce, Telewizję 
Trwam, za sprawujących władzę i w intencji 
młodzieŜy o poszanowanie wartości ewange-
licznych i patriotycznych. 
    Po błogosławieństwie na zakończenie Mszy 
św. odśpiewaliśmy „Błękitne rozwińmy sztan-
dary” i „BoŜe, coś Polskę”. Trudno mi powie-
dzieć, czy więcej osób śpiewało  „pobłogosław 
Panie”, czy „racz nam wrócić Panie”.  
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Członkowie zarządu KIK w Katowicach: Piotr Urba-
nowicz i Stanisław Waluś (zdjęcie Aleksander Chłopek) 
    Po wyjściu z kościoła uformowała się kolum-
na i poszliśmy w kierunku pomnika Powstańców 
Śląskich. W marszu uczestniczyły nie tylko star-
sze osoby.  

   MoŜna było sły-
szeć następujące ha-
sła: Nie oddamy 
wam Telewizji 
Trwam; Emeryci 
i renciści popierajcie 
Tuska czynem umie-
rajcie przed termi-
nem; Bóg Honor 
i Ojczyzna; Chodźcie 
z nami moherami; 
Nie chcemy Tuska 
premiera, co naro-

dem poniewiera; Polska Polaków a nie Dwora-
ków; Wolne media bez cenzury; Dosyć kłam-
stwa smoleńskiego. 
    Pod pomnikiem Powstańców Śląskich przema-
wiali między innymi: członek Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Jadwiga 
Chmielowska (powiedziała Ŝe tylko człowiek mają-
cy pełen dostęp do informacji jest zdolny do podej-
mowania decyzji i Ŝe jutro w Tarnowskich Górach 
zacznie się głodówka w obronie polskiej szkoły) , 
posłanka Izabela Kloc (na koniec przemówienia 
wezwała do modlitwy róŜańcowej za naszą ukocha-
ną Ojczyznę), europoseł Ryszard Czarnecki, poseł 
Wojciech Szarama (nasi dziadkowie walczyli o to, 
aby Śląsk był polski, zebraliśmy się tu, aby walczyć 
o to, aby nasza katolicka wiara nie była ogranicza-
na), poseł Arkadiusz Mularczyk. Byli teŜ obecni: 
Sławomir Ciebiera, zastępca przewodniczącego Za-
rządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Soli-
darność” ds. struktur branŜowych, poseł Bolesław 
Piecha, poseł Stanisław Pięta, poseł Piotr Pyzik.  

 
W marszu uczestniczyli nie tylko świeccy 
    Przedstawiciel organizatorów powiedział, Ŝe 
jest nas 5, 6 a nawet 7 tys. Marsz zakończyliśmy 
wspólnie odmówioną modlitwą „Ojcze nasz”. 

Stanisław Waluś 
 

Kościół krytykuje 
rządową reklamę z księdzem 

    Rzecznik Episkopatu Polski ksiądz Józef Kloch 
przypomina, Ŝe księŜa nie są w grupie osób prze-
chodzących wcześniej na emeryturę. Takie wnio-
ski moŜna wysnuć ze spotu rządowej kampanii 
społecznej w sprawie reformy emerytalnej. 
    Episkopat nie rozumie, dlaczego w spocie 
rządowym pod tytułem "Szczególne uprawnie-
nia" jest mowa o duchownych. 
    Ksiądz Józef Kloch uwaŜa, Ŝe przekaz zawar-
ty w filmiku mija się z prawdą, poniewaŜ 
w przeciwieństwie do prokuratorów, policjan-
tów, czy sędziów, duchowni nie korzystają ze 
specjalnych uprawnień emerytalnych. Rzecznik 
Episkopatu przypomniał, Ŝe Kodeks Prawa Ka-
nonicznego mówi o 75 latach, jako wieku emery-
talnym dla księŜy. W niektórych diecezjach jest 
zwyczaj przechodzenia księŜy na emeryturę 
w wieku 70 lat. Zmiany w ustawie emerytalnej 
nie dotkną duchownych bezpośrednio, ale likwi-
dacja Funduszu Kościelnego zmieni sposób fi-
nansowania emerytur księŜy. Dotychczas środki 
na ich emerytury pochodziły właśnie z Funduszu 
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Kościelnego. Teraz ma się to zmienić i duchowni 
będą opłacać składki emerytalne w ramach ZUS.  

Opracował Stefan Wieczorek 
na podstawie serwisu Interia.pl 

 
In vitro 

    Zarówno anonimowość daw-
ców gamet, jak i „obdarowywa-
nie” dzieckiem osób samotnych 
oznacza zmianę w spojrzeniu na 
rodzinę. Staje się ona w takim 
kontekście instytucją Społecznie 
zbędną, jeŜeli rolę rodziców, 
w procesie prokreacji, moŜe 

przejąć lekarz i laboratorium, zaś w dziedzinie wy-
chowawczej para małŜeńska męŜczyzny i kobiety 
zostanie zastąpiona albo przez osobę samotną, albo 
przez związek osób tej samej płci.  
Artur J. Katolo: Contra In Vitro, Instytut Globaliza-
cji, www.globalizacja.org Warszawa 2010, str. 46. 

Stanisław Waluś 
 

NASZE ROCZNICE 
1020 lat temu (25 maja 992 r.) zmarł ksiąŜę 
Mieszko I, budowniczy polskiego państwa. Zo-
stał pochowany w katedrze gnieźnieńskiej. 
180 lat temu (1 maja 1832 r.) władze carskie na-
kazały zamkniecie Uniwersytetu Wileńskiego, 
jako szczególnie niebezpiecznego ośrodka pol-
skiego patriotyzmu. 
145 lat temu (2 maja 1867 r.) w Kobielach Wiel-
kich urodził się Władysław Reymont. 
95 lat temu (13 maja 1917 r.) w Fatimie (Portu-
galia) Matka BoŜa objawiła się po raz pierwszy 
trójce pastuszków: Hiacyncie, Franciszkowi 
i Łucji. 
80 lat temu (29 maja 1932 r.) w Warszawie 
otwarto pierwszy w Polsce Instytut Radowy na-
zwany imieniem Marii Curie-Skłodowskiej. 
70 lat temu (30 maja 1942 r.) hitlerowcy dokona-
li pierwszego masowego wywozu śydów z kra-
kowskiego getta do obozu zagłady w BełŜcu. 
65 lat temu (10 maja 1947 r.) w Warszawie 
zmarł Juliusz Osterwa, wybitny aktor i reŜyser, 
szlachetny człowiek i głęboko wierzący katolik. 
35 lat temu ( 15 maja 1977 r.) został poświecony 
pierwszy kościół w Nowej Hucie (Matki Boskiej 
Królowej Polski).  
30 lat temu (13 maja 1982 r.) zgodnie z Ŝycze-
niem Matki BoŜej PapieŜ dokonał uroczystego 
aktu oddania Kościoła i świata Niepokalanemu 
Sercu Maryi. 

30 lat temu (27 maja 1982 r.) film Andrzeja 
Wajdy Człowiek z Ŝelaza (kontynuacja filmu 
Człowiek z marmuru) otrzymał Złotą Palmę na 
festiwalu filmowym w Cannes. 
25 lat temu (1 maja 1987 r.) Ojciec Święty Jan 
Paweł II ogłosił Edytę Stein – Siostrę Teresę Be-
nedyktę od KrzyŜa błogosławioną podczas wizy-
ty pasterskiej w Niemczech. 11 października 
1998 r. na placu św. Piotra w Rzymie PapieŜ 
wpisał ją w poczet świętych.  

                Wybrała Barbara Kwaśnik 
    

IPN zaprasza młodzieŜ do udziału 
w III edycji konkursu katy ńskiego 

Szczegóły w linku: 
http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/772/20179/III_ed
ycja_konkursu_Sprzaczki_i_guziki_z_orzelkiem_
ze_rdzy__Katyn_72_lata_po_zbr.html 
 

Pielgrzymki w 2012 roku 
20.05.2012. Niedziela. Pielgrzymka rodzin do 
Matki BoŜej Boguckiej. Organizatorzy: KIK 
w Katowicach, Związek Górnośląski, Stowarzy-
szenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Kato-
wickiej, godz. 15.30 Wyjście sprzed kościoła 
Mariackiego w Katowicach, godz. 17.00 Msza 
św. w Sanktuarium Matki BoŜej Boguckiej  
Po Mszy św. naboŜeństwo maryjne i spotkanie 
uczestników pielgrzymki. 
2.06.2012. Sobota. Pielgrzymka Klubów Inteli-
gencji Katolickiej na Jasną Górę.  
godz. 9.30 – Msza św. w Kaplicy Cudownego 
Obrazu Matki BoŜej, koncelebrowana przez  Ks. 
Arcybiskupa Wacława Depo – Metropolitę Czę-
stochowskiego i kapelanów Klubów. 
godz. 11.30 – 13.30 – Wykłady w Kaplicy Ró-
Ŝańcowej: godz. 11.30  -  Ks. Abp dr  Wacław 
Depo  –  „ Kościół naszym domem. Moje zada-
nia w Kościele ”, godz. 12.30  -  Prof.  Adam  
Biela  z  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II – „ Patriotyzm w kontekście jubi-
leuszu ks. Piotra Skargi (1536 – 1612). Aktual-
ność na dzień dzisiejszy”. godz. 13.45 – Modli-
twa i złoŜenie kwiatów pod pomnikiem Prymasa 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. godz. 14.00 – 
Droga KrzyŜowa na Wałach Jasnogórskich, któ-
rą poprowadzi KIK Lubaczów, a po niej modli-
twa i złoŜenie kwiatów pod pomnikiem Błogo-
sławionego Ojca Świętego Jana Pawła II. godz. 
15.15 – Spotkanie prezesów KIK (lub upowaŜ-
nionych przedstawicieli Zarządów), na którym 
omówimy przyszłość i formy współpracy Klu-
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bów z całej Polski – o miejscu spotkania poin-
formujemy w trakcie trwania pielgrzymki. 

Pielgrzymki organizowane 
przez Antoniego Winiarskiego 

    Uczestników obowiązują zasady wynikające 
z umowy zawartej między KIK a Biurem Podró-
Ŝy. Osoba rezygnująca moŜe stracić wpłaconą 
kwotę do wysokości poniesionych kosztów. 
Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa 
Program Pielgrzymek Klubu Inteligencji Kato-
lickiej przy parafii na Tysiąclecie Dolne.  
26-28.05.2012 (sobota-poniedziałek). Licheń - 
Arka. Koszt 300 zł w pok. 3-4 osob. z łazienką 
dopłata do pok. 2-osob. 50 zł od osoby.  
2-12.06.2012. 11 dni, wyjazd w sobotę - Szla-
kiem sanktuariów i najpiękniejszych miejsc 
w Europie: Austria, Lichtenstein, Szwajcaria, 
Słowenia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja: 
Innsbruck, Vaduz - stolica Lichtensteinu, Zurich 
- stolica Szwajcarii, Einsiedeln, Engelberg, Bled, 
Brezje -  Skofia Loca, Lublana - stolica Słowe-
nii, Postojna -  najpiękniejsza jaskinia Europy. 
MedŜugorie - 5 dni - (Podbrdo, KriŜewacz, Mo-
star, Krawica, spotkanie z wizjonerami w miarę 
moŜliwości, Czinecolo), Maria Bistrica, Plitvice 
- najpiękniejsze wodospady Europy. Wyj. godz. 
6:00 z parafii na Dolnym Tysiącleciu i 6:15 z pl. 
Andrzeja w Katowicach. Koszt: 1980 zł + 65 Eu-
ro na wstępy. Fakultatywnie dla chętnych wy-
jazd na Grossglockner i wyjazd do Dubrownika. 
Świadczenia: przejazd autokarem klimatyzowa-
nym, 10 noclegów w pok. 2 i 3 osobowych, 10 
śniadań, 10 ciepłych kolacji, ubezpieczenie NW 
i KL, przewodnik, opłaty autostradowe, parkin-
gowe, autokarowe, wjazdy do miast, opieka du-
chowa kapłana. Wpłata zaliczki 300 zł przy zapi-
sie, 1000 zł do końca marca, całość do końca 
kwietnia.  
28-30.09.2012. Rekolekcje KIK w Kokoszy-
cach. Koszt 110 zł własnym transportem lub 160 
zł z przywozem i odwiezieniem autobusem. Peł-
ne wy-Ŝywienie - 3 posiłki dziennie. Wpłata przy 
zapisie.  
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 par-
kingowe, przewodnik w Mstowie. Wpłata przy 
zapisie.  
    Kontakt telefoniczny; Jan Mikos, 697684666, 
e-mail - mikosjan@gmail.com. Telefon stacjo-

narny (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 Mariackim. Zgłoszenia podczas dyŜu-
rów lub telefonicznie. Zgłoszenia przy braku 
wpłat traktowane będą jako rezerwowe. Kolej-
ność siedzeń w autokarze wg zapisów i dokona-
nych wpłat zaliczek lub całości.  
 

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 
przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 2012 
Maj: Ogólna: Aby w społeczeństwie były pro-
mowane inicjatywy chroniące i umacniające rolę 
rodziny. Misyjna: Aby Maryja, Królowa Świata 
i Gwiazda Ewangelizacji, towarzyszyła wszyst-
kim misjonarzom głoszącym Jej Syna Jezusa. 
  

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

 
    W numerze II z 14 lutego 2012: Drugie Czu-
wanie Modlitewne, Śluby Lwowskie, Modlitwa 
z cierpiącym Chrystusem, RozwaŜania tajemnic 
bolesnych RóŜańca, Fragmenty homilii (ks. Sta-
nisława Małkowskiego, ks. Łukasza Kadzińskie-
go, ks. Jacka Gomulskiego, o. Janusza Zbud-
niewka OSPPE) i konferencji, Kalendarium, 
Przystąpili do Krucjaty, Kampania billboardowa, 
Informacje, Marsz Patriotów 1-3 V 2012. 

 
Zebranie Zarządu KIK w Katowicach 

w dniu 12 kwietnia 2012 roku. 
1. Skarbnik M. Piechoczek omówiła szczegóło-
wo preliminarz budŜetowy na rok 2012 w tym:  
    - sprawę urealnienia listy członków KIK, 
    - zaproponowała przeprowadzenie spotkań 
z członkami KIK na terenie sekcji problemo-
wych poświęconych zapoznaniem się z proble-
mami sekcji oraz składkom członkowskim,  
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    - wszystkie sprawy członkowskie (w tym za-
wiadomienie o przyjęciu), będzie prowadziła       
M. Piechoczek,  
    - poruszono sprawę wydania specjalnego (ew. 
wersji ksiąŜkowej) „Historii KIK Katowice”,  
    - podjęto uchwałę przyjmującą do realizacji 
Plan Finansowy na 2012 r.  
2. Omówiono sprawy bieŜące:  
    a) Pielgrzymka do Sanktuarium MB Boguc-
kiej - Katowice Bogucice, niedziela        
20.05.2012 r. (informacja o pielgrzymce KIK 
jest na plakatach z programem V Metropolital-
nego Święta Rodziny, na stronie internetowej 
KIK). Informacja do sekcji oraz wszystkich 
członków zostanie wysłana dodatkowo  w pierw-
szym tygodniu maja,  
    b) Marsz dla śycia i Rodziny niedziela 
3.06.2012 r. – odbędzie się w ramach V Metro-
politalnego Święta Rodziny,  
    c) Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolic-
kiej na Jasną Górę, sobota 2.06.2012 r.  
3. Omówiono stan realizacji wniosków WZD.  
4. Wpłynęły 2 deklaracje wstąpienia do KIK z 
Sekcji Śródmieście: Kaczmarczyk Barbara oraz 
Zamojski Edward – przyjęci w poczet członków 
KIK.  
5. Informacje od A. Winiarskiego oraz Andrzeja 
Dawidowskiego:  
       Pogrzeb śp. Anny Konopczyny sobota 14 
kwietnia 2012 r. o godz. 13.00 w Modlnicy k. 
Krakowa, Msza św. w piątek 13 kwietnia 2012 r. 
o godz. 18.00 w katowickiej archikatedrze Chry-
stusa Króla,  
       Pogrzeb śp. Małgorzaty Łukasik sobota 14 
kwietnia 2012 r. o godz. 11.00. Rozpoczęcie 
uroczystości pogrzebowych Mszą św. w kościele 
pw. Św. Anny w Katowicach-Janowie.  
6. Informacja od J. Mikosa:  
       Marsz w obronie Kościoła, wolnych mediów 
i Telewizji Trwam kwietnia 2012 r.  
7. Uchwalono wystosowanie „Listu otwartego” 
z podziękowaniami do Pani Danuty Wałęsa 
w związku z Jej wypowiedziami w wywiadzie 
udzielonym radiu Tok FM 13.03.2012 r.  
8. W. Sala przedstawił sprawozdanie ze spotka-
nia Rady Porozumienia Klubów w Warszawie 
24.03.2012. Podczas spotkania S. Rafaeli FSK 
(Urszuli Nałęcz), pracująca na misji w szkole dla 
niewidomych w Rwandzie, opowiedziała o swo-
jej pracy. S. Rafaela FSK jest laureatką nagrody 
„Pontifici – Budowniczemu Mostów” przyznanej 
przez KIK Warszawa.            Robert Prorok  

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.  

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. Wśród dyŜurują-
cych są: Rajmund Rał, Piotr Pietrasz i Wiesław 
Mrowiec – członkowie 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 
(32-2381797, s.walus@data.pl). Nakład: 350. 
Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Ka-
tolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. 
poczt. 376 


