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Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy,
który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy
normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie. A ponieważ nie uznali za słuszne zachować
prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi. Rz 1, 25-28

Rok Wiary
11 października 2012 r. – 24 listopada 2013 r.

Rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego
Rok 2013 Rokiem Kardynała Augusta Hlonda
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – 1 marca
24 III – Narodowy Dzień Życia, 25 III – Dzień Świętości Życia

Kościół św. Jana w Sztokholmie – 7 IV 2012 r.

Radosnego przeżywania Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego życzy Zarząd KIK w Katowicach
Ojciec Święty Benedykt XVI do Polaków
Anioł Pański – niedziela 27 I 2013 r.
„Pozdrawiam Polaków. Dziś jednoczę się z Kościołem w Polsce w modlitwie dziękczynienia
za życie i posługę zmarłego Kardynała Prymasa
Józefa Glempa. Niech Pan wynagrodzi jego pasterski trud w swojej chwale! Wszystkim z serca błogosławię”.
Anioł Pański – niedziela 24 II 2013 r.
„Serdecznie pozdrawiam Polaków. Dziękuję
wam za pamięć i dowody bliskości, które

otrzymuję od was w tych dniach, a szczególnie
za modlitwy. Ewangelia dzisiejsza prowadzi
nas na Górę Tabor, gdzie Chrystus odsłonił
wobec uczniów blask swego Bóstwa i upewnił,
że przez cierpienie i krzyż możemy dojść do
chwały zmartwychwstania. Umiejmy dostrzec
Jego obecność, chwałę i Bóstwo w życiu Kościoła, w kontemplacji i w codziennych zdarzeniach. Z serca wam błogosławię!”.
Audiencja ogólna – środa 27 II 2013 r.
„Witam serdecznie wszystkich Polaków.
Ostatnia audiencja generalna jest okazją, by
podziękować Bogu za nasze wspólne spotkania. Dziękuję za waszą obecność tu w Rzymie
w minionych latach, za wspólną modlitwę, za
wszelkie dowody bliskości, sympatii i pamięci.
Dziękuję Bogu za pielgrzymkę do Polski na
początku mojego pontyfikatu i serdeczne przyjęcie, jakiego doznałem. Mając wielkiego orędownika przed Bogiem, bł. Jana Pawła II,
«trwajcie mocni w wierze!» (por. 1 Kor 16,
13). Proszę was nadal o modlitwę w mojej intencji i w intencjach Kościoła. Niech będzie
pochwalony Jezus Chrystus”.
http://www.radiovaticana.org/pol

niełatwych czasach, naznaczonych wieloma
sprzecznościami i wyzwaniami, jesteś dla nas
i pozostaniesz świadkiem żywej wiary w Jezusa
Chrystusa Zmartwychwstałego. Bóg dał Kościołowi i światu w Twojej Osobie człowieka wrażliwego na dobro, piękno i prawdę.
Dziękujemy Ci, Ojcze Święty za Twoją ponad
siedmioletnią posługę Świadka Wiary, Następcy
św. Piotra i teologa ukazującego głębię Ewangelii.
Tobie, Ojcze Święty, wyrażamy wdzięczność
zwłaszcza za ogłoszenie błogosławionym Jana Pawła II, za pielgrzymkę do naszej Ojczyzny – jedną
z pierwszych, za Twoją miłość do wszystkich Polaków, żyjących w kraju i rozsianych poza jego granicami, a także za trud mówienia do nas po polsku.
Modlimy się w Twojej intencji w całej Polsce,
zwłaszcza na Jasnej Górze, by Bóg zachował Cię
w zdrowiu i wspierał swą łaską.
Prezydium KEP
Warszawa, 12.02.2013 r.
http://jmichalik.episkopat.pl

Ojciec Święty Benedykt XVI
podjął decyzję o rezygnacji z urzędu
Najdrożsi Bracia,
zawezwałem was na ten Konsystorz nie tylko
z powodu trzech kanonizacji, ale także, aby zakomunikować wam decyzję o wielkiej wadze dla
życia Kościoła. Rozważywszy po wielokroć rzecz
w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że
z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już
wystarczające, aby w sposób należyty sprawować
posługę Piotrową. Jestem w pełni świadom, że ta
posługa, w jej duchowej istocie powinna być
spełniana nie tylko przez czyny i słowa, ale w nie
mniejszym stopniu także przez cierpienie i modlitwę. Tym niemniej, aby kierować łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie,
podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym przez kwestie o wielkim znaczeniu dla życia
wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostatnich miesiącach osłabła we
mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność
do dobrego wykonywania powierzonej mi posługi. Dlatego, w pełni świadom powagi tego aktu,
z pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję
z posługi Biskupa Rzymu, Następcy Piotra, powierzonej mi przez Kardynałów 19 kwietnia 2005
roku, tak, że od 28 lutego 2013 roku, od godziny
20.00, rzymska stolica, Stolica św. Piotra, będzie
zwolniona (sede vacante) i będzie konieczne, aby
ci, którzy do tego posiadają kompetencje, zwołali
Konklawe dla wyboru nowego Papieża.
Najdrożsi Bracia, dziękuję wam ze szczerego
serca za całą miłość i pracę, przez którą nieśliście
ze mną ciężar mojej posługi, i proszę o wybaczenie wszelkich moich niedoskonałości. Teraz zawierzamy Kościół święty opiece Najwyższego
Pasterza, naszego Pana Jezusa Chrystusa, i błagamy Jego najświętszą Matkę Maryję, aby
wspomagała swoją matczyną dobrocią Ojców
Kardynałów w wyborze nowego Papieża. Jeśli
o mnie chodzi, również w przyszłości będę chciał
służyć całym sercem, całym oddanym modlitwie
życiem, świętemu Kościołowi Bożemu.
Watykan, 10 lutego 2013 r.
http://ksd.media.pl

1% podatku na rzecz KIK
dla wsparcia chrześcijańskiej kultury
Większość Organizacji Pożytku Publicznego
przeznacza 1% podatku na pomoc społeczną dla
potrzebujących i działalność charytatywną. Ustawa
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje aż 34 cele, która można wspomóc jednym procentem, a wśród nich kulturę. Nasz Klub
dba o kulturę zapraszając chrześcijańskich twórców na Dni Kultury Chrześcijańskiej i inne imprezy. Jest to ważne, bo chrześcijańscy twórcy są
prawie nie zauważani przez media oraz władze
dysponujące publicznymi pieniędzmi, co stawia
twórców w trudnej sytuacji finansowej. Dzieciom
przybliżamy kulturę chrześcijańską podczas corocznych Dni Dziecka w ogrodach Kurii. Dbamy
też o działalność wydawniczą.
Dziękujemy wszystkim dotychczasowym
Darczyńcom i prosimy wszystkich o wspieranie chrześcijańskiej kultury.
Aby przekazać 1% należnego podatku na
rzecz KIK, w zeznaniach podatkowych należy
w odpowiednich rubrykach wpisać pełną nazwę
KIK i numer KRS:
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
KRS 0000068764
Jeśli wyrazicie Państwo zgodę na podanie nam
danych osobowych, to z wdzięcznością prześlemy podziękowanie.

Telegram Prezydium KEP
do Ojca Świętego Benedykta XVI
Umiłowany Ojcze Święty!
Przyjmujemy z wiarą i zaufaniem Twoją, Ojcze
Święty, decyzję. Rozpoznajemy w niej znak czasu dla współczesnego świata i Kościoła. W tak
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Rok Wiary
Abp Józef Michalik:
Wokół Roku Wiary,
5. Idąc przez życie
Podwoje wiary» (por. Dz 14,27)
są dla nas zawsze otwarte.
Wprowadzają nas one do życia
w komunii z Bogiem i pozwalają
na wejście do Jego Kościoła.
Próg ten można przekroczyć, kiedy głoszone jest
Słowo Boże, a serce pozwala się kształtować łaską,
która przemienia. Przekroczenie tych podwoi oznacza wyruszenie w drogę, która trwa całe życie. Zaczyna się ona chrztem (por. Rz 6, 4), dzięki któremu możemy przyzywać Boga, zwracając się do
Niego jako do Ojca, a kończy wraz z przejściem
poprzez śmierć do życia wiecznego (…)” (Benedykt XVI, List apostolski w formie motu proprio
Porta fidei, ogłaszający Rok Wiary).
Na tej drodze do spełnienia, które dokona się
w momencie naszej śmierci, Kościół pragnie
przekazać swoim wiernym kolejne owoce Krzyża, jakimi są sakramenty chrztu i bierzmowania.
Chrzest to początek nowego życia w Chrystusie,
życia Duchem Świętym w Kościele. Już nikt i nic
nie unicestwi naszego związku ze zbawczą
śmiercią Chrystusa, chyba że sami – przez śmiertelny grzech – utniemy nasz kontakt z Nim, ale
znamię łączności (trwały fundament) pozostanie.
Chrzest to brama do odkrywania nowych możliwości życia, nowych bogactw i darów Bożych,
szansa na przyjecie nowych sakramentów. Katechizm Kościoła Katolickiego określa bierzmowanie jako „sakrament, który jest dopełnieniem
chrztu, w którym zostajemy obdarzeni Duchem
Świętym”. (…)
To chyba w tygodniku „Niedziela” przytoczono
swego czasu takie świadectwo: w jednej ze szkół
było trzech uczniów, przyjaciół, którzy chcąc zaakcentować swoją swobodę, zrezygnowali z sakramentu bierzmowania. Po latach w tej szkole odbywała się uroczystość z okazji 25. rocznicy zdania
matury. Dawna uczennica, rozmawiając w tańcu
z jednym z nich, zapytała, jak mu się żyje. Ten
smutno odrzekł: „Jestem po rozwodzie, mój kolega
wpadł w uzależnienie alkoholowe, drugi siedzi w
więzieniu”. „Dziwnie toczą się losy ludzkie” - westchnęła kobieta. Kolega odpowiedział: „Nie jest to
dziwne. Jestem głęboko przekonany, że się nam nie
powiodło, bo zabrakło nam pomocy Ducha Świętego”.

Ś† P

10 kwietnia 2010 – Smoleńsk

Hol Wydziału Górnictwa i Geologii
Politechniki Śląskiej – 14 IV 2010 r.

-------------------------Natalia Maria Januszko
(…) – stewardesa, która zginęła 10 kwietnia
2010 roku w katastrofie polskiego samolotu
Tu-154 w Smoleńsku, pracownik 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego
im. Obrońców Warszawy (ogółem w katastrofie zginęły trzy stewardesy pracujące
w pułku). (…)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Natalia_Januszko

-------------------------Taśmowa produkcja alibi

Z Grzegorzem Januszką, ojcem Natalii
Januszko, stewardesy na Tu-154M, najmłodszej ofiary katastrofy smoleńskiej,
rozmawia Marta Ziarnik
Widział Pan film „Śmierć prezydenta”?
– National Geographic określa się medium
popularnonaukowym, jednak w rzeczywistości wydaje się raczej bardziej popularnym aniżeli naukowym. (…)
Podsumowując – moim zdaniem film pt.
„Śmierć prezydenta” nie był w żadnym wypadku profesjonalnym dokumentem. Jego
autorzy zwyczajnie się ośmieszyli, robiąc
jednostronny materiał o tak niewyobrażalnej
tragedii. A już całkowicie dyskredytujące
dla mnie było to, że jedną z najczęściej wypowiadających się w temacie osób był Konstanty Gebert z „Gazety Wyborczej”. Nie
było w filmie żadnych nowych świadków,
żadnych dowodów. (…)
Nasz Dziennik, 1 II 2013, str. 8
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Cezary Gmyz nie został zwolniony
dyscyplinarnie i ujawnił współpracę
wydawców „Rzeczpospolitej” z Agorą!
(fragmenty)
Pamiętamy wszyscy panikę jaka wybuchła w tzw. elitach Republiki Okrągłego
Stołu po publikacji w „Rzeczpospolitej” artykułu Cezarego Gmyza pt.: „Trotyl na
wraku tupolewa”. (…)
Mieszkańcy Bielska-Białej mogli bezpośrednio porozmawiać z tym słynnym publicystą pod koniec grudnia 2012 roku, gdy
przyjechał do stolicy Podbeskidzia na zaproszenie posła PiS Stanisława Pięty.

Łże-zgorszenia
Czy znają Państwo osobę, która była wierzącym katolikiem, ale z powodu Radia Maryja albo mszy odprawianych w rocznice
smoleńskiej katastrofy odeszła od Kościoła?
Ja nie znam. Ale raz po raz słyszę opinie,
„że przez Rydzyka ludzie odchodzą od Kościoła” albo że „religia smoleńska odpycha
ludzi od Kościoła”. Ostatnia „Debata smoleńska”, na UKSW, pokazała, że nie ma
żadnej „smoleńskiej religii”. Są za to profesorowie, którzy zadają logiczne pytania
i próbują na nie naukowo odpowiedzieć.
A Kościół powinien stać po stronie rozumu.
(…)
ks. Dariusz Kowalczyk SJ
profesor teologii na Uniwersytecie
Gregoriańskim w Rzymie
Gość Niedzielny, 17 II 2013 r., str. 38
Tak by było
Ks. Dariusz Kowalczyk SJ dla tygodnika
„Idziemy” – Kościół stał po stronie prawdy
i wolności w czasach PRL. Wielu kapłanów
zapłaciło to własnym życiem. Wśród nich
najbardziej znanym jest błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko. Nie ma wątpliwości, że ks.
Popiełuszko, gdyby nie został zamordowany
przez ludzi z resortu Kiszczaka, dziś głosiłby
kazania w smoleńskie rocznice. m-cz
Warszawska Gazeta, 15-21 II 2013 r., str. 11

Wypełniona sala NOT na spotkaniu z dziennikarzem śledczym

(…) Następnie ktoś inny z sali zwrócił się
do publicysty:
Czy Pan redaktor nie uważa, że po ujawnieniu śladów trotylu na wraku powinno się
mówić o zamachu nad Smoleńskiem, a nie
pod Smoleńskiem?
Dziennikarz stwierdził:
- To jest bardzo ciekawe, co pan powiedział, natomiast ja chciałbym doprecyzować, że przyrządy potwierdziły obecność nie tylko śladów
trotylu, ale również śladów nitrogliceryny!
Okazało się, że na sali jest obecny emerytowany oficer Wojska Polskiego, który
wstał i stwierdził:
- To wskazywałoby, że były ślady zapalnika!
Poza tym chciałbym zwrócić uwagę, że nawet w najnowocześniejszym materiale wybuchowym jakim jest C4 używa się jako detonatora właśnie trotylu.
Na zakończenie spotkania wręczono
kwiaty temu cenionemu publicyście.
Fotografie wykonał i tekst zredagował
Rajmund Pollak
Więcej w tygodniku „Śląska Gazeta Społeczno-Polityczna”, 11-17 I 2013, str. 10.

Katastrofa raportu Millera
W oficjalnym raporcie dotyczącym katastrofy smoleńskiej roi się od błędów,
kłamstw i manipulacji. Może dlatego nikt
z ponad 30-osobowej komisji Millera nie
odważył się przyjść na uniwersytecką debatę, która odbyła się na UKSW 5 lutego 2013
r. (…)
Artur Stelmasiak
Niedziela, 17 II 2013 r., str. 14-15.
National Geographic na kremlowską nutę
Ponad dwa miliony Polaków obejrzało
Śmierć prezydenta o katastrofie pod Smoleńskiem emitowany przez kanał National
Geographic. Niestety, zamiast rzetelnego
dokumentu obejrzeli obraz powielający
bezkrytycznie wersję zdarzeń przedstawioną przez raporty MAK i komisji Millera.
Jego przeciwieństwem jest film Anity Gargas Anatomia upadku. (…)
Ryszard Gromadzki
Przewodnik Katolicki, 10 II 2013 r., str. 28-29.
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Niedziela jest Boża i nasza
ZACHOWUJCIE NIEDZIELĘ,
A NIEDZIELA ZACHOWA WASZĄ RODZINĘ
List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę
Świętej Rodziny - 30 XII 2012 r.
(fragmenty)
Chrześcijańskie przeżywanie Dnia Pańskiego
wykracza bowiem poza regularne uczestnictwo
w niedzielnej Eucharystii czy powstrzymanie się
od pracy. Choć niektórzy ostatnie dni tygodnia –
wraz z niedzielą – nazywają weekendem, traktując je jako czas odpoczynku i rozrywki, czas tylko dla siebie czy załatwiania spraw, których nie
udało się zrealizować w tygodniu, to jednak, gdy
patrzy się oczyma wiary, między niedzielą
a dniami wolnymi jest ogromna i zasadnicza różnica. Błogosławiony Jan Paweł II w liście apostolskim Dies Domini ukazał całe bogactwo tego
dnia, przypominając, że niedziela jest dniem
świętowania dzieła Stwórcy i udziałem w Jego
radosnym odpoczynku. Niedziela to także dzień
zmartwychwstałego Pana i daru Ducha Świętego,
to dzień nowego stworzenia i zapowiedź wieczności. To dzień Kościoła, gromadzącego się w
braterskiej wspólnocie na Eucharystii – uczcie
Słowa i Ciała eucharystycznego. Tak rozumiana
niedziela staje się niejako „duszą” wszystkich
dni, nadaje sens całemu naszemu życiu (por. Dies
Domini 12).
Dał temu wyraz również Ojciec Święty Benedykt XVI w czasie VII Światowego Spotkania
Rodzin w Mediolanie. Wszyscy mogli usłyszeć
szczególnie wzruszające, osobiste świadectwo –
wspomnienie z młodości Papieża o wierze jego
rodziny, przejawiającej się w przeżywaniu niedzieli. Rozpoczynało się ono od sobotniego
wspólnego czytania Pisma św., przez Mszę świętą niedzielną, wspólny uroczysty obiad i wspólne
śpiewy, aż do wspólnego odpoczynku na łonie
przyrody. Mimo trudnych czasów rodzina była
bardzo zjednoczona.
2. Niedziela dniem radowania się dziełem Stwórcy
Umiłowani w Chrystusie Panu! Nie banalizujmy
niedzieli i nie ograniczajmy jej głębokiego sensu
jedynie do dnia wolnego od pracy. Pismo Święte
mówiąc, że Bóg „odpoczął” po dziele stworzenia,
wskazuje na coś głębszego, niż zwykłą przerwę
w pracy. Ukazuje bowiem Stwórcę, który sam zachwycił się pięknem tego, co stworzył.
http://www.episkopat.pl/?a=dokumentyKEP&doc
=20121221_0

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 - zakończenie
Pomóż nam, Maryjo, zjednoczyć się w tej
modlitwie narodowej przed Tobą. Z różańcem
w dłoni. Tylu wiernych Twoich, prostych ludzi
już podąża tą drogą duchowego zmagania o wiarę w naszym Narodzie, o umocnienie ducha narodowego i o poddanie się Polski prawu Twojego Syna. To prawo nie jest bowiem sprzeczne
z żadnym godziwym prawem stanowionym
przez ludzi. Ono dopełnia i nadaje jeszcze głębszy sens godziwym normom ludzkiego prawa.
Spraw, Matko i Królowo, niech błogosławione
i owocne będą te modlitwy. Także Wy, Siostry
i Bracia, nie lękajcie się. Kto ma serce dla Polski, kto ufa w Moc wstawiennictwa Maryi weźcie różańce w dłonie i módlcie się w tych intencjach. Niech różaniec opasuje naszą Ojczyznę. Niech będzie wołaniem przez Maryję
o tchnienie Ducha Świętego i odnowę oblicza tej
ziemi. Prośmy o wsparcie naszych Patronów
i Orędowników, od świętego Wojciecha aż do
błogosławionego Jana Pawła II. To dzieło miłości Ojczyzny i owoce jego niech będą błogosławione. Mogę się przyznać, że ja też dołączam do
tego błagania moją regularną modlitwę za Polskę
i o Polskę.
Za modlitwą pójdzie czyn, to znaczy wytrwałe
działanie. Łatwiej będzie wytrwać w miłości
małżeńskiej i rodzicielskiej. Wytrwać w służbie
ludzkiemu życiu. Łatwiej będzie wytrwać w gorliwości życia kapłańskiego i zakonnego. Łatwiej
będzie wytrwać w uczciwym prowadzeniu
przedsiębiorstwa i w pracy na własnym gospodarstwie rolnym. Łatwiej będzie wytrwać
w uczciwym prowadzeniu polityki, by nie państwo służyło partiom, ale by wszystkie partie zabiegały o dobro wspólne w Ojczyźnie. Łatwiej
będzie wytrwać w miłości Ojczyzny i w pracy
dla Narodu i państwa. Pamiętamy słowa wielkiego Prymasa Tysiąclecia: po Bogu Polska jest
moją największą miłością.
Wniebowzięta Pani i Królowo nasza, Matko
Boska Zielna, uczczona wiązankami darów polskiej ziemi, Orędowniczko nasza, Opiekunko nasza, Matko nasza, z Synem Twoim nas pojednaj.
Do Syna Twego po polskich drogach nas prowadź.
Amen.
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Osobiście bardzo ceniłem jego szczerą dobroć,
prostotę, otwartość i serdeczne oddanie sprawie
Kościoła w Polsce i na świecie. Takim pozostanie w mojej pamięci i modlitwie. Niech Pan
przyjmie go do swojej chwały!
Tobie, Czcigodny Bracie, polskim Kardynałom i Biskupom, Rodzinie Zmarłego, Uczestnikom ceremonii pogrzebowej i wszystkim Polakom z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego.
Watykan, 24 stycznia 2013 r.
Benedykt XV, Papież
http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/zzycia-kosciola/art,13077,papiez-o-kard-glempietelegram-kondolencyjny.html

Prymas Józef Glemp odszedł do Domu Ojca
23 stycznia Roku Pańskiego 2013
Jego Eminencja
Kard. Kazimierz NYCZ
Arcybiskup Metropolita Warszawski
Warszawa
Z żalem przyjąłem wiadomość o śmierci Kardynała Józefa Glempa, emerytowanego Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Warszawskiego, Prymasa Polski. Jednoczę się z Tobą, Drogi Bracie,
z duchowieństwem i wiernymi Kościoła w Polsce
w modlitwie dziękczynienia za życie i pasterski
trud tego zasłużonego Sługi Ewangelii.
Caritati in iustitia - Dla miłości przez sprawiedliwość - to biskupie zawołanie towarzyszyło mu przez całe życie i wyznaczało sposób myślenia, wartościowania, dokonywania wyborów,
podejmowania decyzji i kierunki duszpasterskiego działania. Był sprawiedliwym, w duchu
swego patrona św. Józefa i tych, którzy w biblijnej tradycji potrafili wsłuchiwać się w głos Bożego wezwania kierowanego nie tylko do nich
osobiście, ale przez nich także do społeczności,
do których byli posłani. Taka sprawiedliwość,
pełna pokornego oddania woli Bożej, była fundamentem jego głębokiej miłości do Boga
i człowieka, która była światłem, natchnieniem
i mocą w trudnej posłudze przewodzenia Kościołowi w dobie znaczących przemian społecznych i politycznych, jakie miały miejsce w Polsce i w Europie. Ta miłość Boga i Kościoła, troska o życie i godność każdego człowieka sprawiały, że był apostołem jedności, a nie rozłamu,
zgody, a nie konfrontacji, wspólnego budowania
pomyślnej przyszłości w oparciu o przeszłe,
podniosłe i bolesne doświadczenia Kościoła
i Narodu. Kontynuując dzieło Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, w stałej łączności i duchowej
więzi z Papieżem Janem Pawłem II, z wielką
rozwagą podchodził do rozwiązywania wielu
spraw i problemów w życiu politycznym, społecznym i religijnym Polaków. Ufając Bożej
Opatrzności patrzył z optymizmem w nowe tysiąclecie, w które dane mu było wprowadzać
wspólnotę wierzących w Polsce.
W ostatnim etapie życia był doświadczony
cierpieniem, które znosił z pogodą ducha. Również w tym doświadczeniu pozostał świadkiem
zawierzenia dobroci i miłości wszechmogącego
Boga.

Tytuły w prasie
Podobnie jak w przypadku odejścia do Pana
abpa Ignacego Tokarczuka, wybrałem z prasy tytuły dotyczące zmarłego Prymasa Józefa Glempa. Gdy autorem artykułu, wywiadu jest osoba
świecka to w nawiasie po tytule jest (św.), ks. –
ksiądz, bp – biskup, abp – arcybiskup, kard. –
kardynał, (-) - oznacza artykuł redakcyjny lub tytuł na okładce pisma.
Abp Michalik o śp. Kard. Glempie: „ON
»DOCIĄGAŁ« DO WYMAGAŃ WŁASNEGO SUMIENIA” (św.)
Apostoł jedności (św.)
Bliżej człowieka (św., ks.)
Był dla nas ostoją (św.)
Był ojcem dla kapłanów (ks.)
Czasy i ludzie (św.)
Człowiek Kościoła (abp)
Człowiek na nowe czasy (kard.)
Dalekowzroczna misja Prymasa (abp)
Dlaczego Prymas Przełomów? (ks.)
Dziękujemy Księże Prymasie (ks.)
Górale w intencji zmarłego Prymasa (-)
Jestem gotowy na odejście (św.)
Józiu z Rycerzewa (św.)
Kardynał Glemp spocznie w katedrze (św.)
Kardynał Józef Glemp (1929-2013) Ostatni
Prymas (św.)
Moje spotkanie z Księdzem Prymasem (św.)
Nigdy nie zabiegał o godności, PR, reklamę,
poklask czy chwałę tego świata (św.)
Odszedł do Pana kardynał Glemp (ks.)
Odszedł godny następca Wielkiego Prymasa
Tysiąclecia (kard.)
Odszedł Prymas wielkich przełomów (-)
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Tygodnika Solidarność,
Warszawskiej Gazety,
W Sieci
oraz ze Źródła.
W „Gościu Niedzielnym” z 3 II 2013 (str. 2628) jest zamieszony niepublikowany wywiad
z prymasem Józefem Glempem przeprowadzony
w 2006 roku, w 50. rocznicę jego święceń kapłańskich, który przeprowadził ks. Marek Gancarczyk – redaktor naczelny „Gościa Niedzielnego”.
W „Niedzieli” z 3 II 2013 (str. 4-7) jest ostatni wywiad z kard. Józefem Glempem przeprowadzony przez dziennikarkę „Niedzieli” Milenę
Kindziuk, a na str. 54-57 artykuł Mileny Kindziuk pt. „Ostatni taki prymas”.
W „Przewodniku Katolickim” z 3 II 2013 r. (str.
20-21) jest zamieszczony
wywiad Łukasza Kaźmierczaka z Mileną Kindziuk, autorką monografii
„Kardynał Józef Glemp.
Ostatni taki prymas”. Na
portalu
wydawnictwa
Świat Książki jest informacja o tej monografii.
Czytelników „Dlatego” proszę o przysłanie tytułów (na adres podany na końcu biuletynu)
z wyżej niewymienionej prasy, abym mógł listę
poszerzyć.
Stanisław Waluś

Odszedł senior Prymas Polski ks. kard. Józef
Glemp (–)
Odważnie nazywał dobro dobrem, a zło złem
(abp)
Opatrznościowy prymas dla przełomowych
czasów (kard.)
Ostatnia droga Prymasa Seniora (św.)
Ostatni taki prymas (św.)
Ostatni taki Prymas (św.)
Ostatni z wielkich (św.)
Pamięci prymasa Glempa (św.)
Polska pożegnała Prymasa Glempa (-)
Pozytywista z duszą romantyka (św.)
Pożegnanie Prymasa (św.)
Pożegnanie śp. Prymasa Polski ks. kard. Józefa
Glempa (-)
Pożegnanie wielkiego prymasa (św.)
Prymas czasów przełomowych (św.)
Prymas czasów przemian (św.)
Prymas Józef Glemp napisał w testamencie: „Na
Jasnej Górze uczyłem się kochać Polskę” (–)
Prymas, który potrafił przeprosić (ks.)
Prymas Polski patriota obrońca życia człowieka (-)
Prymas przełomów (św.)
Prymas trudnej jedności Polaków (abp, ks.)
Prymas wielkich przełomów (św.)
Takim go znali (św.)
Troszczył się o dobro Kościoła (ks.)
Trudny czas służby (kard)
U boku Prymasa Tysiąclecia (św.)
Uczył dialogu (abp)
W tych mediach jest prawda (ks.)
Wielkość pełna pokory (ks.)
Wielkość skromna i cicha (abp)
Wierzyłem, że komunizm się skończy (ks.)
W rytmie prac przy kard. Wyszyńskim nabrał
dużego doświadczenia (abp)
Zmarł kardynał Józef Glemp (–)
Związki kard. Glempa z Jasna Górą (ks.)
Żegnamy księdza Prymasa (św.)
Żegnamy Prymasa Dwóch Epok (-)
Życie poświęcił Kościołowi (św.)
Tytuły wybrałem z dwóch dzienników:
Gazety Polskiej Codziennie,
Naszego dziennika
i z 10 tygodników:
Gazety Polskiej,
Gościa Niedzielnego,
Idziemy,
Naszej Polski,
Niedzieli,
Przewodnika Katolickiego,

Dwie opinie, trzy listy
W prasie, w Internecie jest wiele artykułów poświęconych śp. Prymasowi Józefowi Glempowi.
Na portalu polityce.pl znalazłem dwie różne oceny
homilii śp. Prymasa Józefa Glempa wygłoszonej
7 I 2007 r. w katedrze św. Jana w Warszawie.
Wiktor Świetlik napisał „Popełniał błędy - tak
jak w przypadku obrony arcybiskupa Wielgusa.”
(http://wpolityce.pl/artykuly/45767-glempa-by-nanas-trzeba-sporo-z-niego-powinien-zaczerpnacdzisiejszy-swiat-szczegolnie-ten-dziennikarski)
Natomiast przewodniczący Episkopatu Polski
abp Józef Michalik podczas Mszy św. żałobnej
w intencji zmarłego Prymasa seniora, która celebrowana była w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie przypomniał o zdecydowanej reakcji Prymasa na niedoszłym ingresie abp. Stanisława
Wielgusa. Kardynał potępiał taki sąd nad arcybiskupem Wielgusem – „sąd bez świadków i obrony”.
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http://wpolityce.pl/wydarzenia/45711-wazneslowa-abp-michalika-przeslanie-kard-glempaaktualne-jest-takze-dzis-podejmujcie-dialogprzestancie-zniewazac-krzyze-i-koscioly
Z całą homilią ks. Prymasa można zapoznać
się na stronie
http://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?
doc=nd200702&nr=7
Uważam, że była to bardzo głęboka i ważna
homilia. Postawy członków KIK w Katowicach
znalazły wyraz w trzech listach (dotąd nie opublikowanych w „Dlatego”):

Gliwice, 31.01.2007
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej
w Katowicach
My, niżej podpisani członkowie Sekcji Gliwickiej Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
wyrażamy dezaprobatę wobec listu Zarządu KIK
z dnia 11 stycznia 2007 do J.E. ks. arcybiskupa
Stanisława Wielgusa.
Wydarzenia związane z ingresem abpa Wielgusa
wzbudziły wiele kontrowersji i skrajnych ocen, nie
tylko w mediach, ale także w Kościele, w tym
w Klubach Inteligencji Katolickiej (również w Katowicach). Dlatego w takiej sytuacji zdecydowanie
jednostronną publiczną interpretację tych wydarzeń zaprezentowaną w liście przez Zarząd Klubu
(choć miał prawo do własnej opinii) oceniamy jako
wysoce niefortunną i bardzo szkodliwą z punktu
widzenia m. in. dbania o jedność Klubu (członkowie Klubu z długoletnim stażem, niekiedy jego założyciele poczuli się nie u siebie i rozważają rezygnację z członkostwa).
Zastanawiamy się jakie to ważne przyczyny
sprawiły, że Zarząd poczuł konieczność komentowania zaistniałej (określmy ją ugodowo) kontrowersyjnej sytuacji i angażowania swojego autorytetu (?) Czy Kościół w Polsce był tak zagrożony
przez krytykę medialną ks. abpa Wielgusa, że należało koniecznie go bronić? Czy Zarząd uważa, że
np. wywiad z nuncjuszem apostolskim w Polsce
(„Gość Niedzielny” nr 3., str. 28), z którego wynika, że najdelikatniej mówiąc ks. arcybiskup Wielgus w ostatnim okresie kilkakrotnie mijał się
z prawdą, jest również „atakiem medialnym” na
jego osobę? Czy rzeczywiście krążyły ostatnio
w Polsce prześladujące go „szwadrony śmierci
cywilnej”? Do nas jakoś bardziej przemawiają
cierpienia „męczenników – chrześcijan prześladowanych za wiarę dziś w 50 spośród 200 krajów
świata” (vide „Gość Niedzielny nr 4. – strona tytułowa). Niejeden z nas modlił się i modli w intencji
ks. Wielgusa, ale nie widzimy potrzeby, aby ostentacyjnie oficjalnie to rozgłaszać, zwłaszcza w kontekście aprobaty jego postawy.
Życzymy Zarządowi, aby w przyszłości nie zabrakło mu wyobraźni co do skutków swoich deklaracji, aby zechciał ich treść konsultować z możliwie szerokim gronem osób, a publikować je dopiero po uzyskaniu możliwie szerokiej aprobaty. Inaczej może się to kojarzyć z mniej lub bardziej
umiejętną grą frakcyjną bardziej typową dla partii
politycznej niż stowarzyszenia katolickiego.

Katowice, 11 stycznia 2007 r.
J.E. Ks. Arcybiskup Stanisław Wielgus
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach wyraża głębokie współczucie w związku
z cierpieniem wynikającym z działań Służby
Bezpieczeństwa i atakami medialnymi.
Pozostajemy solidarni w modlitwie.
Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Dr Antoni Winiarski
Do wiadomości:
J.E. Ks. Abp Damian Zimoń, Metropolita Katowicki
J.E. Ks. Kard. Józef Glemp, Prymas Polski
J.E. Ks. Abp Józef Michalik, Przewodniczący
KEP
KAI
PAP
Siemianowice Śląskie, 23.01.2007 r.
Wielebny Ksiądz Arcybiskup
Stanisław Wielgus
Pragniemy zapewnić Ekscelencję o bólu, który
przeżyliśmy w związku z rezygnacją Ekscelencji
z objęcia metropolii warszawskiej. Atak mediów
na Osobę Ekscelencji odebraliśmy jako atak na
Kościół katolicki.
Kościół posiada autonomię i wobec tego media
miały tylko prawo do informacji, ale nie do sądu
i wymierzania kary, którą było medialne biczowanie pasterzy Kościoła i ludzi Go tworzących.
Uważamy, że media przekroczyły swoje uprawnienia. Ufamy, że Bóg i czas uleczą rany.
Serdecznie pozdrawiamy Ekscelencję, życzymy Błogosławieństwa Bożego, zdrowia oraz spokojnej dalszej pracy dla Boga i ludzi przez wiele
jeszcze lat, zapewniając o naszej pamięci w modlitwie. Szczęść Boże.
List podpisało 18 osób.
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Wyrażamy również nadzieję, że o ile Zarząd zechce opublikować swój list do abpa Wielgusa
w naszym biuletynie, znajdzie się tam również
miejsce na nasze votum separatum.
List podpisał ks. Herbert Hlubek i 16 osób.
Czytelniczkom i Czytelnikom „Dlatego” pozostawiam ocenę treści tych trzech listów.
Stanisław Waluś

Przegląd prasy
Raport o Polsce pod rządami PO
Feralna trzynastka Tuska
1. Demografia. (…) w 2010 r. urodziło się 413
tys. dzieci, a w 2011 r. już tylko 391 tys.
W ostatnich latach wyraźnie rośnie też liczba
dzieci urodzonych w związkach pozamałżeńskich, która wynosi już 18-21 proc., podczas gdy
w latach 90. było to zaledwie 6-7 proc. (…)
2. Bezrobocie. W pierwszym roku rządów PO
stopa bezrobocia wynosiła niespełna 10 proc.
(…) Dane GUS z listopada 2012 r. mówią o 12,9
proc. (…)
3. Emigracja. W 2011 r. poza granicami Polski
przebywało na stałe ponad 2 miliony naszych
obywateli (…)
4. Ubóstwo. Z raportów GUS przedstawionych
pod koniec listopada 2012 r. wynika, że dotknięte
ubóstwem jest w Polsce blisko 28 proc. gospodarstw domowych. Częściej dotyczy to mieszkańców wsi i osób gorzej wykształconych. O ile w latach 2006-2008 wystąpił spadek poziomu ubóstwa, to pod rządami PO nastąpiła stabilizacja,
a w 2011 r. odnotowano wzrost poziomu zagrożenia skrajnym ubóstwem: odsetek gospodarstw
domowych znajdujących się poniżej minimum
egzystencji wyniósł 6,7 proc. (o 1 pkt proc. więcej
niż rok wcześniej). Grupę najbardziej zagrożoną
ubóstwem stanowią rodziny wielodzietne – wśród
małżeństw z co najmniej czwórką dzieci na
utrzymaniu w ubóstwie żyje blisko 44 proc. Przez
cały okres rządów Tuska poziom dochodów
uprawniający do pomocy socjalnej nie był waloryzowany, gdyż nie zgadzał się na to minister finansów Jacek Rostowski. (…)
5. Zadłużenie. Rząd Tuska jest niekwestionowanym rekordzistą jeśli chodzi o powiększanie
długu publicznego w całym okresie III RP. Według danych resortu finansów, zadłużenie Skarbu
Państwa na koniec października 2012 r. wyniosło ponad 795 mld zł (z czego 31 proc. to dług
zagraniczny). Warto przypomnieć, że w 2007 r.
dług ten wynosił ok. 500 mld zł (24 proc. – zagraniczny). (…)
6. Prywatyzacja. Żaden rząd nie sprzedawał
majątku narodowego na taką skalę, jak obecny.
W ciągu pierwszej kadencji Tuska przychody
z prywatyzacji sięgnęły 43 mld zł. Za rządów
ministra Aleksandra Grada rozpoczęto wyprzedaż spółek energetycznych (Tauron, ENEA,
PGE) i kopalń (lubelska “Bogdanka”, Jastrzębska Spółka Węglowa). Pod młotek poszły więk-

„NIEDZIELA”:
NIE WYKLUCZAĆ TELEWIZJI TRWAM
Utkwiły mi w pamięci słowa kard. Józefa Glempa, który kiedyś na Jasnej Górze wołał o normalność w Polsce, o to, żeby wszystko było u nas zwyczajne i logiczne. Dzisiaj, gdy patrzymy na minione
ponad 20 lat od wolnych wyborów w 1989 r., dokonujemy pewnych podsumowań. I nasuwa się pytanie: Czy Polska jest krajem normalnym… (…)
Tymczasem Telewizja Trwam ma już swoją tradycję (istnieje od 2003 r.), cieszy się dużą oglądalnością i ma poparcie Episkopatu Polski oraz Stolicy
Apostolskiej – a zatem spełnia wszystkie warunki
potrzebne stacji nadającej programy katolickie. Po
raz kolejny stawiamy więc dziś nasze żądanie, które
wypływa z zasad demokracji: Nie wolno zbagatelizować 2,5 mln podpisów z prośbą o miejsce Telewizji Trwam na multipleksie cyfrowym. Nie wolno nie
zwrócić uwagi na to, że w polskich miastach odbyło
się ok. 150 manifestacji w tej sprawie. Jakie tu można mieć wątpliwości?! Tym bardziej że decydenci
w tej sprawie nie są właścicielami Polski ani telewizji.
Są tylko urzędnikami, których decyzje nie mogą być
subiektywne, ale muszą respektować wolę narodu.
Polska jest krajem, w którym demokratyczna
większość musi mieć swoje prawa. Jako redakcja
Tygodnika Katolickiego „Niedziela” żądamy od
KRRiT zwrócenia uwagi na głos narodu i jego wolę. Nasz naród ma prawo do obrony swojej chrześcijańskiej kultury przed zalewem importowanych
laickich ideologii masońskich, które mącą ludziom
w głowach i prowadzą na manowce.
Ks. Ireneusz Skubiś
Niedziela, 27 I 2013, str. 3
Nagroda za służbę Polsce
W zeszłym numerze „Dlatego” napisałem o wielu wyróżnieniach osób za rok 2012. Warto jeszcze
dodać Antoniego Macierewicza, który został Człowiekiem Roku klubów „Gazety Polskiej” za rok
2012. Z drogą życiową Laureata można się zapoznać czytając artykuł w „Gazecie Polskiej” z 30
I 2013, na str. 5.
Stanisław Waluś
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szościowe pakiety akcji Giełdy Papierów Wartościowych, PZU, Mennicy Polskiej czy Ruchu SA.
Konsekwentnie wyprzedaje się akcje KGHM
i prywatyzuje się uzdrowiska. (…)
7. Emerytury. W 2008 r. koalicja rządowa odrzuciła weto prezydenta Lecha Kaczyńskiego do
ustawy radykalnie ograniczającej (z 1 mln do 250
tys.) liczbę osób mogących korzystać z wcześniejszych emerytur ze względu na pracę w szkodliwych warunkach. (…)W maju 2012 r. uchwalono
stopniowe wydłużanie wieku emerytalnego do 67
lat i zrównanie go dla kobiet i mężczyzn, (…)
8. Biurokracja. Według opublikowanego we
wrześniu 2012 r. raportu Fundacji Republikańskiej, w latach 2008-2012 liczba urzędników administracji centralnej wzrosła o prawie 20 tys.
(czyli o blisko 11 proc.). Wydatki na administrację wzrosły w tym czasie o 10,6 mld zł. (…)
9. Służba zdrowia. Od połowy 2011 r. obowiązuje reforma autorstwa minister Ewy Kopacz,
która faktycznie wymusza na samorządach przekształcanie szpitali w spółki prawa handlowego.
Jednak – jak wynika z raportu NIK z końca 2011
r. – przekształcanie takie nie zmniejszyło tempa
zadłużania się placówek ani nie poprawiło dostępności do świadczeń medycznych, zwłaszcza
u specjalistów. (…)
10. Edukacja. Z powodu kryzysu demograficznego co roku likwiduje się przynajmniej kilkaset
szkół. W ciągu ostatnich 6 lat samorządy zamknęły już ponad 4,7 tys. placówek, a w najbliższych latach może zostać zamkniętych drugie tyle. Oszczędza się bowiem na etatach zamiast
zmniejszać liczebność klas, co mogłoby znacząco
poprawić warunki nauczania. Rząd Tuska wprowadził też nową podstawę programową, która
ogranicza liczbę godzin przeznaczonych na ważne przedmioty, w tym historię. Poprzednia minister Katarzyna Hall wbrew protestom rodziców
doprowadziła do obniżenia wieku szkolnego z 7
do 6 lat, ale reforma była do tego stopnia nieprzygotowana, że jej następczyni Krystyna Szumilas musiała przesunąć o dwa lata obligatoryjne
wprowadzenie tej zmiany.
11. Budownictwo. Z raportu NIK z marca 2012
r. wynika, że w Polsce brakuje 1,5 mln mieszkań,
zaś ok. 200 tys. lokali zostanie wkrótce wycofanych z użytku w wyniku złego stanu technicznego. W rezultacie 6,5 mln Polaków mieszka w warunkach nieodpowiadających przyjętym normom
i standardom. (…)

12. Transport. Z planowanych na Euro 2012
wielkich inwestycji drogowych niewiele wyszło.
W całości ukończono jedynie autostradę A2
z Warszawy do granicy niemieckiej. Pozostałe
autostrady (zwłaszcza A4, która miała połączyć
Polskę z Ukrainą) oraz większość dróg ekspresowych pozostają niedokończone, do czego
przyczyniła się zeszłoroczna fala bankructw
przedsiębiorstw budowlanych. W fatalnej sytuacji finansowej znajdują się polskie koleje. (…)
13. Wojsko. Przeprowadzona przez ministra
obrony Bogdana Klicha reforma polskiej armii
polegała głównie na radykalnym zmniejszeniu
jej liczebności. Gdy Klich obejmował stanowisko, armia liczyła 150 tys. żołnierzy, w tym około połowy z poboru. W wyniku zniesienia poboru polskie wojsko ma się składać ze 100 tys. żołnierzy zawodowych i 20 tys. ochotników z korpusu Narodowych Sił Rezerwowych. W armii
zawodowej służy dziś prawie 22 tys. oficerów (w
tym niemal 120 generałów), prawie 40 tys. podoficerów i zaledwie 36,5 tys. szeregowych. (…)
Paweł Siergiejczyk, Nasza Polska, 8 I 2013, str.
1 i 8,
cały tekst:
http://www.naszapolska.pl/index.php/component
/content/article/42-gowne/3553-feralnatrzynastka-tuska
Cywilizacyjny skok w bok
Rok 2012 inaczej kończy się, niż zaczynał.
Polska dzięki Euro 2012 miała zrobić cywilizacyjny skok. Autostrady, drogi szybkiego ruchu,
tysiące turystów z całego świata - to wszystko
miało przełożyć się na to, że nasza kraina będzie
płynąć mlekiem i miodem. Niestety... (…) Oby
do wiosny (…) Afera za aferą (…) Obudź się,
Polsko (…) Ślady trotylu (…)
Witold Dudziński,
Niedziela 23-30 XII 2012, str. 40-41.
Cały tekst:
http://www.niedziela.pl/artykul/103563/nd/Cywi
lizacyjny-skok-w-bok
Rządy bylejakości
O Sejmie jako miejscu debaty, leczeniu chorej
demokracji, konieczności „upaństwowienia” polityki europejskiej i o strachu przed ludźmi z posłem Kazimierzem Ujazdowskim rozmawia
Wiesława Lewandowska. (…)
Niedziela, 23-30 XII 2012, str. 42-43.
Cały tekst:
http://www.niedziela.pl/artykul/103564/nd/Rzad
y-bylejakosci
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O tym, jak naprawić Państwo Polskie,
z prof. Witoldem Kieżunem,
ekspertem od zarządzania rozmawia
Piotr Legutko
(fragmenty)
- Sprawa pierwsza i podstawowa to demografia.
My w tej chwili wymieramy. (…)
- Od dawna głoszę tezę, że jesteśmy państwem
o kolonialnym typie gospodarki. (….)
Także cały wielki handel nie jest w polskich
rękach. (…)
W komunistycznej Polsce końca lat 80. ub.
wieku centralna administracja liczyła 46 tys. pracowników. Dziś dobijamy do 180 tys. (…)
Gość Niedzielny, 17 II 2013 r., str. 24-26.

Czyniłem co do mnie należało
Wolność jest tą przestrzenią, bez której człowiek nie umie być człowiekiem – z ks. dr Henrykiem Bolczykiem, kapelanem z kopalni Wujek w 1981 roku, rozmawia Beata Gajdziszewska.
- Często Ksiądz modli się za górników zabitych na Wujku?
- Modlę się za nich każdego dnia. Modlę się, by
wartości, za które górnicy złożyli życie, dla
współczesnych pokoleń były najświętszymi. (…)
- Napisał Ksiądz „Patriota nosi w sobie wyobrażenie ideałów wielu pokoleń i nie zwalnia
się łatwo z chęci ich naśladowania”. Czy uważa Ksiądz, że dziś wielu z nas zdobyłoby się na
naśladowanie górników z kopalni Wujek?
- Boleję nad tym, że obecnie wielu wychodzi
z prymitywnego założenia: mnie nie obchodzi,
czy źródło wysycha czy nie, byleby mi z kranu
woda leciała. Dobra nie należy tylko brać, lecz
też je pomnażać. Przykładanie ręki do dobra,
zwłaszcza dobra wspólnego, wymaga odwagi.
Ale jeśli dobro we wspólnocie jest zagrożone, to
należy o nie walczyć.
Tygodnik Solidarność, 4 I 2013, str. 12
Powyższe wiadomości są zasmucające. Niżej
piszę o czterech faktach budzących nadzieję.
W autobusach i w tramwajach w Częstochowie można zobaczyć naklejki, na których widnieje zdjęcie „Inki”, Danuty Siedzikówny i jej
słowa „Powiedz babci, że zachowałam się jak
trzeba” oraz napis „Chwała Bohaterom”!”. Pojawiły się one w związku z profanacją jej popiersia w Krakowie. Więcej o tej akcji młodzieży
jest w Warszawskiej Gazecie z 22-28 II 2013 r.,
str. 16. O profanacji napisano też w Naszej Polsce z 26 II 2013 r., str. 2, w Niedzieli z 3 III 2013
r., str. 13, w Tygodniku Solidarność z 1 III 2013
r., str. 51, w Źródle z 3 III 2013 r., str. 27.
W poniedziałek 18 II br. na zaproszenie poseł
na Sejm RP Izabeli Kloc siedzibę biura poselskiego w Mikołowie odwiedziła poseł na Sejm
prof. Krystyna Pawłowicz. Słuchacze szczelnie
wypełnili obszerną salę konferencyjną.
Młodzież Wszechpolska rozdawała za darmo
w Bielsku-Białej 14 II br. czerwone serduszka
z orłem w koronie i napisem „Kocham Polskę”.
Dorota Kuc z Pilchowic została uhonorowana
medalem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”. Więcej w Śląskiej Gazecie SpołecznoPolitycznej z 22-28 II 2013 r., str. 4, 8-9, 14-15.
wybrał Stanisław Waluś

RACHUNEK ZA 5 LAT ZABAWY TUSKA
SMUTNY FINAŁ
Krzysztof Rybiński: „Zielona wyspa wygląda
jak po ataku wygłodniałej szarańczy. Polsce grozi, że stanie nad klifem fiskalnym. I co? I nic! Nie
ma żadnej dyskusji na ten temat.” Str. 14-16.
Krzysztof Feusette: „Rząd ma na głowie ważniejsze sprawy niż dbanie o dobrobyt Polaków.”
Str. 17-19.
Grzegorz Kostrzewa-Zorbas: „Unia ciągnie
Europę na dno. Odważni Brytyjczycy już zaczęli
jej naprawę? A odważni Polacy? Dołączymy?”
Str. 20-21.
W Sieci, 28 I – 3 II 2013 r.
Bronisław Wildstein:
„Zagrożenia A.D. 2013.”
(fragmenty)
PRZECIW KULTURZE I RODZINIE
(…) Tak samo oczywiste miało być podpisanie
Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania
i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy
domowej. (…) W rzeczywistości konwencja ta
jest wymierzona przeciw kulturze i modelowi rodziny funkcjonującym dotąd w Europie, co jej autorzy formują wprost, uznając, że to one są źródłami przemocy wobec kobiet. (…)
INTERESY PARTII WŁADZY
(…) Niestety, sprawa konwencji każe myśleć, że
degrengolada rządu Tuska przeniosła się na całość jego partii, dla przedstawicieli której jedynym celem pozostaje utrzymanie się u władzy.
Kontrkulturowa rewolucja, której istotnym
krokiem jest podpisanie konwencji w sprawie
przemocy, otwiera drogę nihilistycznym trendom
zatruwającym cały naród.
Do Rzeczy, 25 I – 3 II 2013 r., str. 54-56.
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Prof. Krystyna Pawłowicz:
„Społeczeństwo nie może fundować słodkiego
życia nietrwałym, jałowym związkom osób,
z których społeczeństwo nie ma żadnego pożytku.
- Projekty zmieniają też naturalny, biologiczny
sens zwrotu „wspólne pożycie” oznaczające
m.in. więź fizyczną, seksualną między kobietą
a mężczyzną. Tylko między nimi. Zwrot
„wspólne pożycie” odnoszony w projektach do
układów homo nie ma sensu, gdyż w tych relacjach nie ma żadnego pożycia. W tych układach
jest co najwyżej tylko jałowe użycie drugiego
człowieka traktowanego jako przedmiot.
- Legalizacja związków homoseksualnych jest
sprzeczna z obowiązującym prawem. Promowanie jest zakazane i proponowane związki mają
cel czysto hedonistyczny, autodestrukcyjny dla
człowieka i partnera, członków jego rodziny.
Mają zapewnić na koszt społeczeństwa i budżetu
państwa, ale nie w interesie społecznym, wygodne, łatwe praktykowanie egoistycznych, nieuporządkowanych pragnień. Zjawisko związków
jednopłciowych jest sprzeczne z naturą, projekty
są sprzeczne z konstytucją, zmierzają do jej
obejścia, są szkodliwe, niesprawiedliwe, naruszające zasadę równości, prawo do intymności,
ekshibicjonistycznie pozwalają obnosić w przestrzeni publicznej skłonności seksualne, czym
naruszają poczucie estetyki i moralności większości Polaków”.
Ks. abp Henryk Hozer
“Choć na razie obroniliśmy Polskę przed związkami partnerskimi, problem ten będzie wracał jak
bumerang, bo jest on częścią światowej strategii
rewolucji obyczajowej, narzucanej z udziałem
i zaangażowaniem potężnych środków, sił i metod
oraz organizacji międzynarodowych”.
Poseł PO John Godson:
Homoseksualizm jest wypaczeniem
Należący do konserwatywnej frakcji PO John
Godson jasno zdeklarował, że sprzeciwia się legalizacji związków partnerskich osób homoseksualnych. „Słyszę argumenty, że ciemnoskóry powinien być szczególnie wyrozumiały dla potrzeb
mniejszości, ale przecież bycie ciemnoskórym nie
jest wypaczeniem od normy – mówi John Godson.
– Pan Bóg stworzył mężczyznę i dał mu wszystkie
potrzebne narzędzia, by był mężczyzną, stworzył
też kobietę i dał jej wszystkie narzędzia, by być
kobietą. Wypaczeniem jest, kiedy mężczyzna
i mężczyzna pałają do siebie namiętnością”.
Tygodnik Solidarność, 15 II 2013 r., str. 4.

W Sejmie o poszerzeniu praw
dla homoseksualistów
W dniu 25 stycznia 2013 r. odbyło się w Sejmie głosowanie nad projektami ustaw dotyczących tzw. związków partnerskich (projekty ustaw
przedstawiła Platforma Obywatelska (PO), Ruch
Palikota (RP) i Sojusz Lewicy Demokratycznej
(SLD)). Minister sprawiedliwości Jarosław Gowin powołując się na Konstytucję RP i ekspertyzy był przeciwko poszerzeniu praw dla homoseksualistów, natomiast premier Donald Tusk miał
przeciwne zdanie.
Posłowie w większości zaprezentowali rozumne i zgodne z Pismem Świętym podejście do zagadnienia i odrzucili wszystkie trzy projekty. Projekt PO miał największe szanse – przepadł 17
głosami. Za odrzuceniem tego projektu głosowało 228 posłów, przeciw było 211, wstrzymało się
10, nie głosowało 11. Zdecydowanie za odrzuceniem byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości
(PiS), Solidarnej Polski (SP) i Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL). Za odrzuceniem projektu PO było 46 posłów tego klubu. Poniżej przedstawione są wyniki głosowania.
Klub/Koło Za
PO
46
PiS
137
RP
0
PSL
27
SLD
0
SP
17
Niez.
1

Prz.
146
0
42
0
23
0
0

Wstrz.
8
0
0
2
0
0
0

Nie gł.
6
1
1
0
2
0
1

Głos w Sejmie posłanki PiS dr hab. Krystyny
Pawłowicz, prof. nadzwyczajnego, spotkał się
z protestem naukowców w liście podpisanym
przez 40 naukowców („Nasz Dziennik”, 7 II 2013
r., str. II), a z kolei ten list został merytorycznie
skrytykowany w oświadczeniu ponad 250 naukowców z Poznania i innych ośrodków naukowych (w tym mgr Przemysław Alexandrowicz –
KIK w Poznaniu). Treść oświadczenia i lista sygnatariuszy jest na stronie:
http://ako.poznan.pl/2079/#more-2079.
Za tygodnikiem „Warszawska Gazeta” z 1-7 II
2013 r., str. 2 udostępniam Czytelniczkom i Czytelnikom „Dlatego” treść wypowiedzi prof. Krystyny Pawłowicz i ks. abpa Henryka Hozera, gdyż
uważam, że media (w tym prasa) powinny przede
wszystkim udostępniać Czytelnikom oryginały
wypowiedzi a nie komentarze na ich temat.
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z tym związanych. Twierdzi, że gdy je wieszano,
była zgoda i Rady Pedagogicznej, i rodziców
uczniów. Ponadto w klasach 4-6 tylko trzech
uczniów nie uczęszcza na lekcje religii.
Dodatkowo dyrektorka szkoły twierdzi, że
szkoła wychowuje dzieci w duchu wartości
chrześcijańskich, co jest zapisane w statucie ich
szkoły. Poza tym nawet w Ustawie o systemie
oświaty jest mowa o „respektowaniu wartości
chrześcijańskich”, a modlitwa przed jedzeniem
należy do kultury chrześcijańskiej. Jednocześnie,
zgodnie z wypowiedzią pani dyrektor, nikt nikogo do żadnych modlitw nie zmusza.
Stań w obronie wierzących i ich prawa do wyrażania swoich poglądów. Konstytucja pozwala
nam swobodnie wyrażać swoją wiarę (art. 25).
Rozdział Kościoła od państwa winien skutkować
w obie strony. Żadna instytucja państwowa nie
ma prawa ingerować w nasz styl życia.
Prosimy o wyrażenie swojego pisemnego poparcia dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Lublinie,
wysyłając je na adres mailowy szkoły: sekretariat@sp51.lublin.eu , oraz dodatkowo do Kuratorium Oświaty w Lublinie, na adres: kuratorium@kuratorium.lublin.pl.
Jednocześnie prosimy o pisemne wyrażenie
swojego niezadowolenia tym stanem rzeczy, wysyłając je na adres mailowy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: skargi@krrit.gov.pl , powołując się w piśmie na Międzynarodowy Pakt
Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19
grudnia 1966 r.(Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. 167),
który jest ratyfikowaną przez Polskę umową
międzynarodową, zawierającą regulacje prawne
dotyczące funkcjonowania środków masowego
przekazu. W szczególności można powołać się
na następujące artykuły w/w dokumentu:
Art. 18, ust. 1: „Każdy ma prawo do wolności
myśli, sumienia i wyznania. Prawo to obejmuje
wolność posiadania lub przyjmowania wyznania
lub przekonań według własnego wyboru oraz do
uzewnętrzniania indywidualnie czy wspólnie
z innymi, publicznie lub prywatnie, swej religii
lub przekonań przez uprawianie kultu, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie.”
Art. 19, ust. 1: „Każdy człowiek ma prawo do
posiadania bez przeszkód własnych poglądów.”
Art. 20, ust. 2: „Popieranie w jakikolwiek sposób
nienawiści narodowej, rasowej lub religijnej,
stanowiące podżeganie do dyskryminacji, wrogości lub gwałtu, powinno być ustawowo zakazane.”

Trochę humoru
W Warszawskiej Gazecie z 15-21 II 2013 r., na
str. 5 są zamieszczone dwa zdjęcia podpisane następująco:
„John Godson Wielki odważny człowiek” i
„Donald Tusk Mały ważny człowiek”.
Ks. kard. Stanisław Dziwisz
Spór o fundamentalne zasady
Powiedzmy jasno: obowiązkiem chrześcijańskich parlamentarzystów jest udział w ustanawianiu godziwych praw i sprzeciw wobec prób tworzenia praw naruszających godność człowieka,
zniekształcających obraz małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety, i godzących w ludzkie
życie od jego poczęcia. Natomiast powołaniem
i obowiązkiem wszystkich uczniów Jezusa jest
niegodzenie się ze złem, nawet zadekretowanym
w ludzkich ustawach i nieprzyjmowanie obyczajów nie mających nic wspólnego z prawem Bożym. Wyrażam uznanie posłom, którzy kierując
się głosem sumienia i rozsądku stanęli ostatnio
w obronie małżeństwa i rodziny.
Fragment słowa pasterskiego na Wielki Post
2013 roku, Źródło, 17 II 2013 r., str. 5
Warto przeczytać w tygodniku W Sieci z 25 II –
3 III 2013, str. 62-63 artykuł Aleksandra Nalaskowskiego, profesora zwyczajnego pedagogiki,
„Mój homofoniczny test – jedenaście pytań
o przyszłość Polski, a tym samym o przyszłość
twojego dziecka”, w którym wytłuszczono zdanie: „Wykreślenie homoseksualizmu przez WHO
z listy chorób nastąpiło wskutek głosowania. Była to więc decyzja stricte polityczna”. Natomiast
w tygodniku Do Rzeczy z 25 II – 3 III 2013, str.
58-60 polecam artykuł Bronisława Wildsteina
„Dlaczego jestem homofobem”.
Opracował: Stanisław Waluś
Nagonka na Szkołę Podstawową nr 51
im. Jana Pawła II w Lublinie
W ostatnim czasie media przeprowadziły nagonkę na Szkołę Podstawową nr 51 im. Jana
Pawła II w Lublinie za modlitwę, którą uczniowie
odmawiają przed posiłkiem.
Mediom nie podoba się to, iż na ścianie stołówki wiszą modlitwy i przypomnienie o modlitwie
przed i po jedzeniu oraz to, że w statucie szkoły
jest mowa m.in. o Kościele katolickim. Należy
podkreślić, iż – jak mówi dyrektorka szkoły,
p. Marianna Olszańska - tablice wiszą w szkole od
kilku lat (i ta z zasadami spożywania posiłków, i te
z modlitwami) i nikt nigdy nie zgłaszał jej uwag
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Art. 26: „Wszyscy są równi wobec prawa i są
uprawnieni bez żadnej dyskryminacji do jednakowej ochrony prawnej. Jakakolwiek dyskryminacja w tym zakresie powinna być ustawowo zakazana oraz powinna być zagwarantowana przez
ustawę równa dla wszystkich i skuteczna ochrona
przed dyskryminacją z takich względów, jak: rasa, kolor skóry, płeć, język, religia, poglądy polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, sytuacja majątkowa, urodzenie lub jakiekolwiek inne okoliczności.”
Zachęcamy też do wysłania swojego protestu
do redakcji Gazety Wyborczej, w związku z artykułem pani Anny Gmiterek-Zabłockiej z TOK
FM, na adres:
sekretariat.naczelnych@agora.pl .
http://www.ne.kuria.gliwice.pl/komentarze/41komentarz-do-nagonki-przeprowadzonej-przezmedia-na-szkole-podstawowa-nr-51-im-janapawla-ii-w-lublinie-za-modlitwe-ktorauczniowie-odmawiaja-przed-posilkiem
Warto przeczytać w tygodniku W Sieci z 25 II – 3
III 2013, str. 38-38 artykuł Mirosława Szumiło pt.
„Modlitwa w stołówce. Lubelska szkoła na froncie
wojny kulturowej”, w którym wytłuszczono zdanie:
„W tej awanturze nie chodzi w istocie o tolerancję,
o prawa człowieka, tylko o walkę ideologiczną
prowadzoną przez tzw. nową lewicę”.

się nadającym.” - wspomniał ks. Arcybiskup.
Pełny tekst homilii będzie dostępny w wydawnictwie opracowywanym przez katowicki KIK.

Wieczór wspomnień
Ks. Arcybiskup i proboszcz kościoła Mariackiego przyszli również na drugą część spotkania
do domu parafialnego. W pewnym momencie
dołączył ks. Stanisław Puchała z obiecanymi
stronami maszynopisu wspomnień o ks. Józefie.
Wśród świeckich uczestników spotkania można było wyodrębnić trzy kręgi: dawną grupę
wtorkową duszpasterstwa akademickiego absolwentów, Klub Inteligencji Katolickiej i Wieczernik modlitwy za kapłanów z miejscowej parafii.

„Dzieci Ziuta”
Tymi słowami przywitał zgromadzonych absolwentów
duszpasterstwa
akademickiego
ks. Stanisław Puchała, proboszcz katedralny, gdy
przybył na spotkanie poświęcone ks. Józefowi
Danchowi z okazji 30-lecia jego tragicznej śmierci; zorganizowane w dniu 18 października 2012 r.
w Katowicach.
Spotkanie składało się z dwóch części: Mszy
św. koncelebrowanej w kościele Mariackim
i wieczoru wspomnień w domu parafialnym.
Msza święta
Mszę św. koncelebrowali ks. abp senior Damian
Zimoń, ks. Andrzej Suchoń - aktualny proboszcz
kościoła Mariackiego oraz ks. Bartłomiej Kuźnik.
W homilii ks. Arcybiskup nawiązał do postaci ks.
Józefa Dancha. Znał go osobiście jako wychowawca w Seminarium Duchownym pod koniec
jego pobytu, a potem jako proboszcz w parafii
Mariackiej od 1975 do 1976, gdy ksiądz Józef był
jego wikarym. „Wybijał się jako duszpasterz akademicki, interesował się młodzieżą. Był człowiekiem niezwykle do głoszenia Królestwa Bożego

Grupa wtorkowa DA absolwentów, to inicjatywa duszpasterska z lat siedemdziesiątych, pa14

miętająca ks. Stanisława Sierlę, ówczesnego duszpasterza akademickiego, red. Halinę Bortnowską
zaproszoną z Krakowa i ks. Ziuta, który grupie służył jako duszpasterz akademicki. Głównym celem
grupy było formowanie osób świeckich do samodzielnego zaangażowania w życie Kościoła poprzez
pracę we wspólnocie. Stąd cotygodniowe spotkania
formacyjne przygotowywane przez świeckich
z kulminacją we Mszy świętej celebrowanej przez
duszpasterza akademickiego, sesje organizowane
raz do roku dla szerokiego grona uczestników
z kraju i z zagranicy, udział w ruchu ekumenicznym, organizowanie wspólnego wypoczynku wakacyjnego, zaangażowanie w I Synod Diecezji Katowickiej. Grupa funkcjonowała przez ponad dziesięć lat. Przyjaźnie w niej zawiązane wytrzymały
próbę czasu i trwają do dziś, choć upłynęło już 40
lat. Wtorkowicze odpowiedzieli na apel i dostarczyli pamiątki po spotkaniach z ks. Ziutem, napisali
również wspomnienia.

Wieczernik modlitwy za kapłanów to bardzo
ciekawa, współczesna inicjatywa duszpasterska
funkcjonująca w parafii Mariackiej od dwóch lat.
Uczestniczy w nim 14 osób. Udział przejawia się
na trzy sposoby: w codziennej modlitwie osobistej za wybranego kapłana w domu, w modlitwie
w kościele i w specjalnych spotkaniach Wieczernika.
Prezentacja multimedialna
Prezentację multimedialną przygotował Wojciech Sala. Na nią złożyły się 54 zdjęcia z kolekcji Aleksandry i Józefa Bednarzów z BielskaBiałej, Sabiny i Jana Głuszyńskich z Sosnowca,
Anny i Wojciecha Salów z Chrzanowa. Na większości zdjęć występuje ksiądz Józef Danch, inne
zostały dołączone, by lepiej zobrazować spotkania, w których uczestniczył.
Pierwsza seria zdjęć dotyczyła uroczystości
rodzinnych, na które był zapraszany duszpasterz
akademicki, jak uroczystości zaślubin w kościele, przyjęcia weselne w ośrodku DA czy w domu
rodzinnym, poświęcenie mieszkania ze Mszą
świętą, zabawy sylwestrowe.
Druga seria przedstawia uczestnictwo ks. Ziuta w naszym wypoczynku wakacyjnym: w spływie kajakowym na Czarnej Hańczy w roku 1980
a także wakacje w Pewli Małej połączone
z ekumenicznym kursem języka polskiego dla
Niemców w 1980 r.

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach,
organizator spotkania, jest prężną organizacją pożytku publicznego, mocno obecną od ponad trzydziestu lat w województwie śląskim, na forum
ogólnopolskim i przez pielgrzymki w szerokim
świecie. Uczestnicy grupy wtorkowej DA absolwentów w latach osiemdziesiątych należeli do
grona założycieli Klubu.
Zdjęcia trzeciej serii przedstawiają sesję organizowaną przez grupę absolwentów DA
w Ośrodku Centralnym przy Kościele Akademickim. Kilka zdjęć jest z chwili obecnej.
Wspomnienia
Na spotkaniu zostały przedstawione wspomnienia spisane przez braci kapłanów: ks. Henryka Bolczyka, ks. Stanisława Holonę, ks. Stanisława Puchałę, wywiad z ks. Zdzisławem Zieleźnikiem - kolegą rocznikowym i następcą na
probostwie w Cieszynie-Bobrku. Również
świeccy przyjaciele z Duszpasterstwa Akade15

mickiego, owe „dzieci Ziuta”, którzy mu wiele
zawdzięczają, spisali swoje świadectwa: Aleksandra Bednarz, Eugen Géci, Sabina Głuszyńska,
Anna Sala, Nina i Kazimierz Waloszkowie.

okolicznościową broszurkę zredagowaną przez
Adama Błaszkowskiego, Władysława Ciążyńskiego i Edwarda Hrynkiewicza.
Po otwarciu sesji i powitaniu uczestników przez prof.
Edwarda Hrynkiewicza i prof.
Adama Czornika – Dziekana
Wydziału AEiI doc. Adam
Błaszkowski przedstawił drogę życiową profesora Zagajewskiego. W ramach referatu
zaprezentował fragment filmu
zrealizowanego przez Telewizję Śląską z okazji
sesji poświęconej 90-leciu urodzin Profesora,
który pozwolił nam na wysłuchanie wypowiedzi
byłego rektora Politechniki Śląskiej, prof. Bolesława Pochopienia o profesorze Tadeuszu Zagajewskim. Doc. Adam Błaszkowski wspomniał
pod koniec, że prof. Tadeusz Zagajewski był
przewodniczącym zespołu doradców NSZZ „Solidarność” przy Politechnice Śląskiej. Następne
referaty poświęcone były pracom Profesora
w obszarze układów analogowych (prof. Zdzisław Filus) i cyfrowych (prof. Edward Hrynkiewicz). Prof. Jerzy Klamka, Prezes Oddziału PAN
w Katowicach przedstawił działalność Profesora
w PAN. Ostatnie referaty były poświęcone działalności Profesora w PTETiS i w SEP.

Była też okazja do wypowiedzi. Nina Miazgowicz podzieliła się swoimi wspomnieniami, które
zostały nagrane i są dostępne również w formie
pisemnej. Wszystkie zebrane materiały pisemne
i zdjęcia ukażą się drukiem staraniem Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Ks. abp Damian dziękując za spotkanie powiedział „dobrze,
że to robicie”.

Dlaczego wspominamy ks. Józefa Dancha po
30 latach? Bo chcemy podziękować Bogu, że go
powołał na kapłana, a on to kapłaństwo przyjął
i służył pośród nas. Chcemy dać świadectwo, że
to dla nas było i jest bardzo ważne, że jego cząstka jest w nas. „Niech w wieczności przeżywa
błogosławioną obecność z Panem”.
Fot. Anna i Wojciech Salowie oraz ze zbiorów
Sabiny i Jana Głuszyńskich
Wojciech Sala 12 lutego 2013 r.

Po zakończeniu sesji została odsłonięta tablica
poświęcona Prof. Tadeuszowi Zagajewskiemu –
jako czwarta upamiętniająca profesorów Wydziału: prof. Edmunda Romera, prof. Ernesta
Czogałę i prof. Jerzego Siwińskiego.

Profesor Tadeusz Zagajewski
twórca Elektroniki Przemysłowej w Polsce
12 grudnia 2012 r. na Wydziale Automatyki,
Elektroniki i Informatyki odbyła się sesja z okazji
setnej rocznicy urodzin profesora Tadeusza Zagajewskiego. Uczestnicy uroczystości otrzymywali
16

Dla mnie najważniejszy jest fragment napisu:
CZŁOWIEK
NIEZŁOMNEJ
POSTAWY.
W marcu 1968 roku jako Dziekan Wydziału Automatyki poinformował nas, że Senat nie uchwalił
uchwały potępiającej studentów, natomiast
w Trybunie Robotniczej ukazał się komunikat,
w którym Rektor prof. Jerzy Szuba w imieniu
Senatu i organizacji uczelnianych potępił demonstrację nazywając uczestników mętami i chuliganerią. Więcej o tym można przeczytać w książce
dostępnej na stronie Instytutu Elektroniki
http://iele.polsl.pl/ie/node/11.
Po południu w Klubie Pracowników Politechniki Śląskiej odbył się koncert fortepianowowokalny prof. Juliana Gembalskiego i prof. Elżbiety Grodzkiej-Łopuszańskiej a nastepnie wieczór literacki Adama Zagajewskiego. Przed koncertem otrzymaliśmy jego program z przedstawieniem sylwetek artystów. Czytając te życiorysy
zwróciłem uwagę, że prof. Grodzka-Łopuszańska
w 2012 roku została laureatką Nagrody im. Błogosławionego Ks. Emila Szramka, a prof. Julian
Gembalski został laureatem m.in. nagrody im.
Korfantego, nagrody im. Ligonia, nagrody „Lux
ex Silesia” i został odznaczony przez Papieża Jana Pawła II medalem „Pro Ecclesia et Pontifice”.
Stanisław Waluś

miast podważania znaczenia podstawowych
wspólnot, jakimi są małżeństwo i rodzina, oczekujemy przygotowania Narodowego Programu
Polityki Rodzinnej. Powinien on być rzetelnie
przedyskutowany z rodzinami i organizacjami
prorodzinnymi, ponadpartyjny i oprócz diagnozy
zawierać konkretne działania państwa i samorządu na rzecz wzmocnienia rodzin.
Przypominamy:
* Młodzi ludzie i całe rodziny masowo wyjeżdżają z Polski w poszukiwaniu normalnych warunków życiowych (w ostatnich latach ponad
2 miliony).
* Dramatycznie wzrasta bezrobocie, słabnie
rozwój gospodarczy, a nakłady na politykę rodzinną w Polsce są wśród najniższych w Unii
Europejskiej.
* W ciągu ostatnich 20 lat populacja polskich dzieci w wieku 0-17 lat zmalała o ponad 4 miliony.
* W skrajnym ubóstwie żyje ok. 2,5 mln osób.
Dotyka ono głównie rodzin wielodzietnych, które ponoszą największe trudy wychowania następnego pokolenia.
* Wzrasta liczba dzieci wychowywanych w zastępczych formach opieki, poza naturalnymi rodzinami i wynosi ok. 95 tys.
* Państwo promuje samotne wychowanie dzieci
(przez preferencje podatkowe, pierwszeństwo
w przyznawaniu miejsc w żłobkach i przedszkolach itd.), co zwiększa liczbę dzieci wychowywanych tylko przez jednego rodzica i jest
sprzeczne z ich podstawowym dobrem.
Te i wiele innych problemów dotyczących
polskich rodzin wskazują, że pilnie potrzebny
jest Narodowy Program Polityki Rodzinnej, a nie
budowanie alternatywy dla małżeństwa poprzez
związki partnerskie. Apelujemy do wszystkich,
dla których ważna jest kondycja polskiej rodziny, o poparcie naszego stanowiska.
Pragnę podpisać się pod Apelem:
Osoba prywatna
Organizacja
Podpisało się już 9348 osób prywatnych oraz
206 organizacji.
Podpisy w imieniu organizacji:
(-) Ewa Kowalewska, Klub Przyjaciół Ludzkiego
Życia z siedzibą w Gdańsku (…)
(-) Prof. Bogusław Grabowski, Klub Inteligencji
Katolickiej w Gdańsku (…)
(-) Janina Miazgowicz, Stowarzyszenie Mediatorów i Powierników Rodzin (…)
http://www.hli.org.pl/drupal/pl/apel
pobrano 19 II 2013, Stanisław Waluś

Gdańsk, 4 lutego 2013 r.
A P E L POMORSKICH STOWARZYSZEŃ
O ZAPRZESTANIE ATAKÓW
NA MAŁŻEŃSTWO I RODZINĘ
ORAZ O PRZYJĘCIE NARODOWEGO
PROGRAMU POLITYKI RODZINNEJ
Z najwyższym niepokojem obserwujemy nasilające się ostatnio destrukcyjne działania skierowane przeciwko rodzinie, które są sprzeczne
z deklaracjami o jej wspieraniu, a nawet ogłoszeniu roku 2013 Rokiem Rodziny.
W grudniu 2012 r. rząd podpisał Konwencję Rady Europy o Przeciwdziałaniu Przemocy wobec
Kobiet, która pod tym nośnym i społecznie akceptowanym hasłem ukrywa rzeczywisty cel, jakim
jest oparta na ideologii gender walka z tradycyjnym
małżeństwem, rodziną i wychowaniem dzieci.
Od kilku tygodni prowadzona jest intensywna
propaganda na rzecz wprowadzenia związków
partnerskich. Zmierza ona do zakwestionowania ładu społecznego poprzez zmarginalizowanie trwałego małżeństwa i opierającej się na nim rodziny.
Polska rodzina przeżywa kryzys, a powyżej
wymienione działania tylko go pogłębiają. Za17

http://naszeblogi.pl/36351-list-otwarty-dominister-barbarykudryckiej?utm_source=niezalezna&utm_medium=glo
wna&utm_campaign=blogi
pobrane 14 II 2013, Stanisław Waluś

List otwarty do Minister Barbary Kudryckiej
w sprawie tekstu „Sumienność i sumienie naukowca” zamieszczonego na stronach MNiSW
Szanowna Pani Minister!
Czujemy się zbulwersowani treścią tekstu zamieszczonego na stronach MNiSW, w którym
skomentowała Pani Kodeks Etyki Pracownika Naukowego opracowany przez komisję do spraw etyki
w nauce, działającą przy Polskiej Akademii Nauk
pod kierunkiem prof. Andrzeja Zolla. Zwracamy się
do Pani w formie listu otwartego, ponieważ uważamy za konieczne zwrócenie uwagi opinii publicznej na to, w jaki sposób odniosła się Pani do
sprawy tak elementarnej jak etyka naukowca.
Nasz sprzeciw budzi przede wszystkim część
komentarza, w której Pani Minister pisze: "Ale
nie mniej ciężkim przewinieniem [jak plagiat czy
sfabrykowanie wyników] jest choćby próba zarażania studentów swoim światopoglądem –
zwłaszcza gdy ten światopogląd wymyka się regułom uznawanej powszechnie wiedzy, dotychczasowym ustaleniom naukowym i rzetelnej metodologii." A następnie przytacza Pani w ironicznej formie przykłady związane z Katastrofą Smoleńską i działalnością o. Tadeusza Rydzyka.
Uważamy, że nie ma Pani prawa, jako urzędnik
państwowy, narzucać nauczycielom akademickim
i naukowcom, co im wolno powiedzieć w czasie
wykładu, seminarium lub publicznych wystąpień.
Truizmem jest stwierdzenie, że możliwość wyrażania nawet kontrowersyjnych opinii jest podstawą rozwoju nauk zarówno humanistycznych, jak
i ścisłych. Zdecydowany niepokój budzą przytoczone przez Panią przykłady, gdyż wskazują one,
że Pani zdaniem Kodeks Etyki mógłby być narzędziem bieżącej walki politycznej, wykorzystywanym do dyscyplinowania, jeśli nie karania,
pracowników naukowych prezentujących poglądy
odmienne od poglądów decydentów politycznych
i administracji państwowej.
Stanowisko zaprezentowane przez Panią Minister jest dla nas nie do zaakceptowania. List ten
przekazujemy także do Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz komisji do spraw
etyki w nauce.
1. Prof. dr hab. Janusz Adamowski, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
4. Mgr Przemysław Alexandrowicz, KIK Poznań
118. Prof. dr hab. inż. Ryszard Gessing, Politechnika Śląska
519. Prof. dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski, Uniwersytet Łódzki

Europejska młodzież w Gliwicach
Idąc z pracy w poniedziałek 28 I 2013 r. zauważyłem leżącego na ośnieżonym chodniku
mężczyznę w średnim wieku i dwie młode osoby
stojące przy nim; prawdopodobnie studentka
i student. Pomyślałem sobie, że skoro ktoś jest
przy leżącym, to mogę pójść dalej, ale zapytałem
czy można w czymś pomóc. Młodzi nie wiedzieli, czy mężczyzna upadł, zasłabł, czy jest pijany.
Poprosiłem ich, aby pozostali przy leżącym,
a sam poszedłem kilkanaście metrów i zgłosiłem
sytuację na portierni komisariatu Policji. Wychodzący ze mną policjant zapytał o stan leżącego – powiedziałem, że nie mam rozeznania. Policjant podszedł do leżącego, pomógł mu wstać
i dojść na komisariat w celu wyjaśnienia. Młodzieniec wrócił się w stronę Wydziału AEiI, natomiast dziewczyna w drugą stronę. Powiedziała
mi, że szkoda byłoby, gdyby ten człowiek zamarzł. Po tym opowiedziałem jej przypadek
sprzed kilkudziesięciu lat, gdzie późnym wieczorem, a właściwie w nocy odprowadziliśmy z kolegą starszego pijanego człowieka do domu (było
kilka stopni mrozu) sprzed bramy Huty im. Lenina w Krakowie. Dziewczyna skręcała w lewo
i zapytała: „spisaliśmy się?” Powiedziałem – tak
i na odchodne usłyszałem: „miłego dnia” wypowiedziane z uśmiechem.
Stanisław Waluś
Wielka Okazja Świątecznego Przekrętu
Wychodząc ze Mszy św. w Święto Chrztu
Pańskiego 13 stycznia 2013 r. spotkaliśmy znajomego, który powiedział, że widzi, że też nie
dajemy na WOŚP – bo on nie dałby nawet grosika i powiedział, że ten skrótowiec powinien być
rozwinięty jako Wielki Świąteczny Przekręt. Żona w domu po śniadaniu powiedziała, że lepiej
byłoby powiedzieć: „Wielka Okazja Świątecznego Przekrętu”.
Stanisław Waluś
Rekord hipokryzji
Kwestować wśród tych, którym w przypadku
choroby proponuje się w praktyce trumnę i
„godne” uśmiercenie zamiast leczenia to chyba
rekord obłudy, który tego roku zamierza osią18

gnąć Jerzy Owsiak podczas imprezy, do której
jak na komendę włączy się większość dziennikarzy, w przeciwieństwie do dziennikarzy niezależnych. Czy i tym razem wolontariusze WOŚP, jak
muchy oblepiający wychodzące z kościołów starsze osoby, zbiorą obfite żniwo naiwności? (…)
Dr hab. Andrzej Lewandowicz,
Nasz Dziennik, 12-13 I 2013, str. 2.

In vitro
Pozycja libertariańska przypisuje pragnieniom prokreacyjnym wyższą wartość niż prawom dziecka poczętego. Prawa
dziecka poczętego o tyle mają
jakiekolwiek znaczenie, o ile są
zgodne z osobistymi preferencjami przyszłych rodziców.
Dane dotyczące harmonijnego i pełnego wzrastania dziecka w rodzinie są dla libertarianizmu
czymś bardzo względnym – dlatego dopuszczalne się staje, w takim ujęciu zagadnienia, zapładnianie osób samotnych bez jakichkolwiek odniesień do partnera.
Artur J. Katolo: Contra In Vitro, Instytut Globalizacji, www.globalizacja.org Warszawa 2010, str. 5859.

Możemy zrobić coś wielkiego
(…) W Polsce w ciągu ostatnich dwóch tygodni
wielkie zasługi dla budowania „nowoczesnego”
społeczeństwa położyli organizatorzy Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Swoimi wypowiedziami wywołali dyskusje o eutanazji. Niby
nic nadzwyczajnego. Przecież rozmowa nie może
być czymś nagannym. Tylko w istocie czego ta
rozmowa ma dotyczyć? Gdyby panowała powszechna zgoda co do niedopuszczalności eutanazji, nie byłoby tematu. Tymczasem Bohdan
Maruszewski, wiceszef WOŚP, powiedział, że
„od tematu eutanazji nie uciekniemy, bo za chwilę starszych ludzi będzie więcej niż młodych”.
Łatwo sobie dopowiedzieć, że w takim razie
z tymi starszymi coś trzeba będzie zrobić. Nie
ulega wątpliwości, że samo podjęcie dyskusji jest
już wyraźnym przesunięciem granicy. Czy uda
się zatrzymać te i podobne szaleństwa? Chłodna
ocena sytuacji podpowiada, że absolutnie nie.
Jeszcze długo walec postępu będzie miażdżył europejskie społeczeństwa. Nadzieję daje jednak
najnowsza historia. W latach 80. ubiegłego wieku
tylko zupełnie nieliczni przewidywali rozpad systemu komunistycznego. Związek Radziecki –
zdawało się powszechnie – będzie trwał wiecznie.
Dzisiaj po tamtej potędze nie ma śladu.
Ks. Marek Gancarczyk
Gość Niedzielny, 27 I 2013, str. 3

NASZE ROCZNICE
860 lat temu (25 marca 1153 r.) arcybiskup
gnieźnieński Jan ufundował pierwszy na ziemiach polskich klasztor oo. Cystersów w Brzeźnicy (dzisiaj: Jędrzejów).
680 lat temu (2 marca 1333 r.) zmarł Władysław
Łokietek, król Polski.
790 lat temu (8 marca 1223 r.) w klasztorze oo.
Cystersów w Jędrzejowie zmarł Wincenty Kadłubek, biskup krakowski, kronikarz.
340 lat temu (20 marca 1673 r.) zmarł ks. Augustyn Kordecki, bohaterski obrońca Jasnej Góry.
150 lat temu (11 marca 1863 r.) Marian Langiewicz ogłosił się dyktatorem Powstania Styczniowego.
150 lat temu (29 marca 1863 r.) zmarł Józef
Lompa, nauczyciel w Lubszy (pow. Lubliniec).
Całe swoje życie poświęcił obronie polskiego
ludu przed germanizacją.
105 lat temu (20 marca 1908 r.) parlament pruski, wbrew ostremu protestowi polskich posłów,
przyjął ustawę o wywłaszczeniu Polaków z posiadanej ziemi.
90 lat temu (25 marca 1923 r.) w Moskwie zakończył się proces arcybiskupa Cieplaka i 14 katolickich księży. Abp Cieplak i prałat Konstanty
Budkiewicz zostali skazani na śmierć, a inni kapłani otrzymali kary - 10 lat więzienia.
80 lat temu (1 marca 1933 r.) oddano do użytku
magistralę węglową - linię kolejową łączącą
Górny Śląsk z Gdynią.

Sedno sporu o WOŚP
(…) Prawie wszyscy duszpasterze już widzieli
film „Woodstock 2012, bez cenzury”, dostępny
bez problemów w Internecie, a zatem nie ma co
przekonywać zorientowanych. (…) Dlaczego
mamy do końca świata pielęgnować pamięć o festiwalu Woodstock z 1969 roku? Cóż pozytywnego dla ludzkości się wtedy wydarzyło? Z pewnością nazwa tego festiwalu to niewątpliwy symbol degrengolady ówczesnej młodzieży, bo jej
buntu wobec własnych rodziców. (…)
Marek Czachorowski,
Nasz Dziennik, 22 I 2013, str. 24
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75 lat temu (1 marca 1938 r.) zmarł Władysław
Grabski, polityk i działacz gospodarczy, reformator polskiej waluty.
75 lat temu (6 marca 1938 r.) rozpoczął obrady
pierwszy Kongres Związku Polaków w Niemczech.
75 lat temu (13 marca 1938 r.) wojska niemieckie
weszły do Austrii. Nastąpił Anschluss (wcielenie)
Austrii do Rzeszy Niemieckiej.
70 lat temu (13 marca 1943 r.) w Krakowie, na
terenie dzielnicy Pogórze, w ciągu dwóch dni
Niemcy przeprowadzili likwidację żydowskiego
getta.
70 lat temu (18 marca 1943 r.) niemieckie władze
okupacyjne wprowadziły karę śmierci dla Polaków ukrywających Żydów lub udzielających im
jakiejkolwiek pomocy.
70 lat temu (26 marca 1943 r.) w akcji pod Arsenałem oddział Grup Szturmowych z Szarych Szeregów pod dowództwem hm. Stanisława Broniewskiego odbił z rąk gestapo Jana Bytnara
„Rudego” i 20 innych więźniów przewożonych
z siedziby gestapo przy alei Szucha na Pawiak
45 lat temu (8 marca 1968 r.) rozpoczęły się studenckie protesty w Warszawie.
35 lat temu (15 marca 1978 r.) zmarł Aleksander
Kamiński, wybitny działacz harcerski w latach
przedwojennych i w czasie okupacji. Był współtwórcą „Szarych Szeregów”. Autor wielu książek,
z których najbardziej znana to „Kamienie na szaniec”.
25 lat temu (2 marca 1988 r.) zmarł ks. bp Jan
Pietraszko. W 1994 r. rozpoczął się jego proces
beatyfikacyjny.
Wybrała Barbara Kwaśnik

w swych zeznaniach (w czasie wielomiesięcznego
przesłuchania nie wymienił ani jednego nazwiska).
„Celem jedynym i rzeczywistym powstania naszego jest odzyskanie niepodległości i ustalenie w kraju naszym porządku opartego na miłości chrześcijańskiej, na poszanowaniu prawa i wszelkiej sprawiedliwości […] Idea narodowości jest tak potężną
i czyni tak szybkie postępy w Europie, że jej nic
nie pokona…”.
Romuald Traugutt jest dziś kandydatem na ołtarze. Dwaj inni powstańcy są już świętymi Kościoła
katolickiego. (…)
Andrzej Nowak, W Sieci, 14-20 I 2013, str. 17
Dwaj inni to św. Rafał Kalinowski, który został beatyfikowany 22 czerwca 1983 r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Krakowie, a kanonizowany 17 listopada 1991 r. w Rzymie oraz
św. brat Albert Chmielowski, który został beatyfikowany 22 czerwca 1983 r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Krakowie, a ogłoszony świętym 12 listopada 1989 r. w Rzymie.
Obchody rocznicy wybuchu
Powstania Styczniowego
We wtorek 22 stycznia
2013 r. przed kaplicą
Golgota Polska przy kościele p.w. św. Barbary w
Gliwicach odbyły się uroczystości upamiętniające
rocznicę
Powstania
Styczniowego. Jedna z tablic jest poświęcona temu wydarzeniu. Zostały
złożone wieńce i zapalono znicze (zdjęcia 23 I
2013 r.)

Rok 2013
Rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego
Powstanie styczniowe to nie wynik
„kompleksu antyrosyjskiego”, to
kolejna reakcja ludzi, którzy zachowali honor i osobistą godność.
Reakcja na zniewolenie
(…) Żołnierze Pierwszej Kadrowej
szykowali się do boju o niepodległość dokładnie w
50. rocznicę egzekucji ostatniego dyktatora powstania. Stracony 5 sierpnia 1864 r. na stokach Cytadeli razem z czterema innymi urzędnikami władz
powstańczych, ekspodpułkownik saperów armii
carskiej sformułował ideowy testament powstania

Informacja o obchodach w Gliwicach i innych
kilkunastu miastach została zamieszczona w Gazecie Polskiej Codziennie z 22 I 2013 r., str. 9.
20

Rok 2013 Rokiem Kardynała Augusta Hlonda
Tygodnik
Rodzin
Katolickich
„Źródło” nr 33(972) z 15 VIII 2010
r. został wydany jako numer specjalny; poświęcony Słudze Bożemu
ks. kard. Augustowi Hlondowi.
Kalendarium życia Prymasa Polski
ks. kard. Augusta Hlonda (wybór)
24 czerwca 1926 – Papież Pius XI mianował ks.
bpa Hlonda arcybiskupem gnieźnieńskopoznańskim oraz Prymasem Polski.
20 czerwca 1927 – Otrzymał godność kardynała.
2 lipca 1927 – Ks. kard. Hlond uczestniczył w koronacji obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie,
dokonanej przez kard. A. Kakowskiego, w obecności
Prezydenta RP i marszałka Józefa Piłsudskiego.
26 czerwca 1930 – Otworzył Krajowy Kongres Eucharystyczny w Poznaniu w obecności legata papieskiego nuncjusza apostolskiego abpa Franciszka
Marmaggi.
Ciąg dalszy w następnym numerze „Dlatego”

Rekolekcje Wielkopostne w Katowicach
Rekolekcje wielkopostne KIK w Katowicach
odbędą się w dniach 17-20 marca w ramach rekolekcji parafii Niepokalanego Poczęcia NMP
w Katowicach (Kościół Mariacki), na terenie
której KIK ma swoją siedzibę.
Sprawozdanie z pielgrzymek KIK
w roku 2012
W roku 2012 zorganizowanych zostało 5 pielgrzymek z inicjatywy i przy zaangażowaniu Jana
Mikosa. 3 pielgrzymki miały wymiar krajowy,
1 pielgrzymka zagraniczny, odbyły się też rekolekcje w Kokoszycach.
1. pielgrzymka 14.04. - do sanktuariów w Krakowie: Matki Bożej Smętnej Dobrodziejki. Jedyny klasztor franciszkański, który trwa do dziś
jest sprzed roku 1249. Nie był skasowany przez
okupantów. Jest Bazyliką Mniejszą z cudownym
obrazem M.B. Bolesnej. Następne sanktuarium
to Światowe Sanktuarium Miłosierdzia Bożego,
Bazylika Mniejsza z obrazem Miłosiernego Jezusa namalowanym wg wskazań samego Jezusa
udzielonych św. siostrze Faustynie Kowalskiej.
Modląc się do Jezusa w wizerunku tego obrazu
koronką, którą sam Jezus Chrystus podyktował,
ufając bezgranicznie Jezusowi, można uzyskać
odpuszczenie wszystkich grzechów.
2. pielgrzymka 26-28.05.
Pielgrzymka do
Sanktuarium Świętej Rodziny - Bazyliki
Świętego Józefa w Kaliszu i do Sanktuarium Bazyliki Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski
w Licheniu. Kolegiata, Bazylika Kaliska, sięga
XIII wieku. Jest tam łaskami słynący obraz M.B.
od ognia i cenny obraz Świętej Rodziny z XVI
wieku jako wotum dziękczynne za łaskę
uzdrowienia w modlitwach do św. Józefa.
W modlitwach do św. Józefa w kaliskim obrazie,
w cudowny sposób zostali ocaleni księża
w niemieckim obozie zagłady w Dachau. Jest
tam muzeum obozowe więźniów.

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy
przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 2013
Marzec: Ogólna: Aby wzrastało poszanowanie
przyrody, ze świadomością, że całe stworzenie
jest dziełem Boga, powierzonym ludzkiej odpowiedzialności. Misyjna: Aby biskupi, prezbiterzy
i diakoni byli niestrudzonymi głosicielami Ewangelii aż po krańce ziemi.
Kwiecień: Ogólna: Aby publiczne wyznawanie
wiary i modlitwa były dla wiernych źródłem życia. Misyjna: Aby kościoły partykularne na terytoriach misyjnych były znakiem i narzędziem nadziei i zmartwychwstania.
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
Codziennie przynajmniej jedna
dziesiątka różańca, więcej informacji
na stronie:
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
Rekolekcje Wielkopostne w Czechowicach
8-10.03.2013. Rekolekcje Wielkopostne u OO
Jezuitów w Czechowicach. Rekolekcje rozpoczynają się kolacją w piątek a kończą obiadem
w niedzielę. 3 posiłki dziennie. Koszt: pokój
dwuosobowy z łazienką: 160 zł od osoby, pokój
jednoosobowy z łazienką - 200 zł. Wpłata na
miejscu w Domu Rekolekcyjnym.
Zapisy: Antoni Winiarski, E-mail
awini55@yahoo.com Tel. 508 290199.

Bazylika w Licheniu
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położone w Alpach Julijskich z jeziorkiem
i średniowiecznym kościołem na wyspie.
Brezje - Narodowe Sanktuarium Słowenii, gdzie
czczona jest Matka Boża Nieustającej Pomocy.
Bazylikę z cudownym obrazem Matki Bożej
odwiedził papież Jan Paweł II w 1996r. Skofia
Loca - piękne stare miasto i zamek.

Pielgrzymi na schodach bazyliki w Licheniu

W Licheniu znajduje się cudowny obraz MB
Bolesnej z 1772 roku. Jest to kopia obrazu MB
Rokitniańskiej. Na piersiach objawiającej się
Maryi widnieje orzeł - symbol uciemiężonej
Polski przez zaborców.
3. pielgrzymka 2-12.06. Szlakiem sanktuariów
i najpiękniejszych miejsc w Europie. Austria,
Szwajcaria, Lichtenstein, Słowenia, Bośnia
i Hercegowina, Chorwacja, Węgry, Słowacja.

Medjugorie – Kriżewacz
Lublana - stolica Słowenii, urokliwe stare
miasto. Postojna - największa i jedna
z najpiękniejszych jaskiń w Europie i na świecie,
Medjugorje, Podbrdo, Kriżewacz - miejsca
objawiającej się od 25 czerwca 1981 roku Matki
Bożej. Mostar - miasto dwóch kultur,
chrześcijaństwa i islamu. Krawica - przepiękne
miejsce wypoczynkowe. Dubrownik - perła
Adriatyku, klasztor franciszkanów, Pałac
Rektorów, klasztor
dominikanów, mury
obronne, baszty, twierdze, wieże zegarowe.
Tihalina – miejsce, gdzie znajduje się figura
objawiającej się w Medjugorje Matki Bożej
najbardziej do niej podobna. Plitvice - jeziora
i wodospady najpiękniejsze w Europie.
4. 28-30.09. Rekolekcje w Kokoszycach.
5. 06.10. Pielgrzymka: Mstów, Częstochowa.
Mstów - Sanktuarium Kanoników Regularnych
oparty na Regule św. Augustyna.
Częstochowa
Bazylika
Jasnogórska
Wniebowzięcia Maryi Panny. Stolica Królowej
Korony Polski. Obraz namalowany jest według
przekazów na desce ze stołu Nazaretańskiego
Świętej
Rodziny.
Obraz
pochodzi
z Konstantynopola, przywiózł go przez Ruś
Władysław Opolczyk w roku 1382. Fundując
klasztor paulinom, ofiarował im też obraz
Bogarodzicy. Obraz szybko podbił serca
Polaków i nie tylko. W roku 1430 złodzieje
napadli na klasztor, ograbili kościół i klasztor,

Ks. Biskup na uroczystości I Komunii Świętej w stolicy Lichtensteinu – Vadus

Trasa pielgrzymki wiodła przez Insbruck,
Vaduz - stolicę Lichteinstejnu, Einsiedeln narodowe sanktuarium Szwajcarii. Położone jest
na południe od Jeziora Zuryskiego. Klasztor sięga
X wieku. Biskup Konstanty chcąc konsekrować
klasztor usłyszał głos z nieba: „Wstrzymaj się
synu, albowiem sam Bóg wyświęcił to miejsce.”
Wydarzenie to uznano za cud i potwierdzono
bullą papieską. Na tę pamiątkę, każdego roku 14
września, obchodzone jest Święto Cudownej
Konsekracji Kościoła. Jest tam też cudowna
figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem. Zurich jedno z większych i przepięknych miast
Szwajcarii. Bled - popularne uzdrowisko
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potem spalili go, zakonników pozabijali, a obraz
połamali i twarz Matki Bożej przecięli szablą.
Król Władyslaw Jagiełło zafundował odnowienie
obrazu.

z katedrami i kościołami, nocleg. Wyj. godz.
6:00 z parafii na Tysiącleciu Dolnym i 6:15 z pl.
Andrzeja, przyj. ok. 21:00. Koszt: 2350 zł + 65
Euro na zwiedzanie i przejazdy metrem w Rzymie. Świadczenia: przejazd autokarem klimatyzowanym, 10 noclegów w pok. 2 i 3 osobowych,
10 śniadań, 9 ciepłych kolacji, Ubezpieczenie
NW i KL, opieka przewodnika, kapłana, opłaty
drogowe, autokarowe, parkingowe, wjazdy do
miast. Przy zapisie włata zaliczki 300 zł, do końca lutego 2013 - 1000 zł, całość do końca marca
2013 r.
31.08 – 13.09.2013. Chiny 14 dni. Szanghaj Qufu - Luoyang - Dengfeng - Szaolin - Zhongyue - Gongyi – Xi’an - Hua Shan - Terakotowa
Armia - Xiahe - Lanzhou - Xiahe (Tybet) Ganjia (Tybet) - Lanzhou - Pekin - Badaling
(Wielki Mur Chiński) - Pekin.
Szczegółowy program pielgrzymki:

Częstochowa – przed pomnikiem bł. Jana Pawła II

http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/chiny2013a.doc
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/chiny2013b.pdf

Każdy król mianowany złożył hołd Matce
Bożej Jasnogórskiej. Nie zrobił tego tylko ostatni
król Stanisław August Poniatowski – za jego
rządów doszło do rozbiorów Polski.
Opracował: Jan Mikos

27.09 - 29.09.2013. Rekolekcje KIK w Kokoszycach, koszt 110 zł z własnym transportem
i 160 zł z przywozem i odwiezieniem autokarem.
Pełne wyżywienie 3 posiłki dziennie. Wpłata
przy zapisie.
5.10.2013. Sobota. Wyjazd do sanktuariów:
Święta Anna i Częstochowa. Wyj. godz. 7:00
z parafii na Tysiącleciu Dolnym i 7:15 z pl. Andrzeja. Przyjazd ok. godz. 18:00. koszt 35 zł.
Świadczenia: przejazd, ubezpieczenie NW, opłaty drogowe i parkingowe. Wpłata przy zapisie.
Kontakt telefoniczny; Jan Mikos, 697 684666, email - mikosjan@gmail.com. Tel. 32/2544060.
Dyżur: wtorki w salce nr 2 przy parafii na Tysiącleciu Dolnym w godz. 17.00 – 18.00 i w każdy
ostatni piątek miesiąca w godz. 17.00 – 18.00
w siedzibie KIK w Katowicach przy kościele Mariackim.
Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania.
Zgłoszenia na dostarczonej karcie. Można telefonicznie. Zgłoszenia przy braku wpłat traktowane będą jako rezerwowe. Kolejność siedzeń
w autokarze wg zapisów i dokonanych wpłat zaliczek lub całości.

Pielgrzymki w 2013 roku
19.05.2013. Piesza pielgrzymka KIK, ZG i SRK
do sanktuarium MB Boguckiej. Wyjście sprzed
kościoła Mariackiego o godz. 15.30. Msza św.
w sanktuarium o godz. 17.00.
Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa
6.04.2013. Sanktuaria w Krakowie: Matki Bożej
Piaskowej i Miłosierdzia Bożego.
29.04.-9.05.2013. 11 dni, wyjazd w poniedziałek.
Włochy: trasa: Padwa - św. Antoni, nocleg, Asyż
- św. Franciszek, Rzym - Watykan - 3 noclegi,
Katakumby, Bazyliki, zwiedzanie Rzymu, papieska audiencja, Fuggi – nocleg, Monte Cassino klasztor i polski cmentarz, Pietrelcina - miejsce
urodzenia i młodości św. Ojca Pio, Fogia - malowniczy kościół w stylu barokowym, Monte Sant'Angelo - Objawienia i sanktuarium św. Michała Archanioła, San Giovanni Rotondo - 2 noclegi,
sanktuarium pobytu i śmierci św. Ojca Pio, Lanciano - cud Eucharystyczny, Manopello - chusta
św. Weroniki, Loreto - domek Matki Bożej, Rimini - nocleg, wypoczynek nad morzem, San Marino, Trevisio - średniowieczne miasto

Zebranie Zarządu KIK w Katowicach
w dniu 14 lutego 2013 roku.
1. Przyjęto do zaproponowania delegatom porządek obrad WZD KIK w Katowicach na dzień
16 marca br.
2. Przyjęto następujące uchwały: - preliminarz
budżetowy na rok 2013, - wydanie przez KIK
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Msze św. pierwszopiątkowe
Godz. 19.00 w Kościele Akademickim (krypta
katedry Chrystusa Króla w Katowicach) wspólne
z Duszpasterstwem Akademickim.

w Katowicach tomiku wierszy Pani Haliny Lipka
z Siemianowic Śląskich.
3. Omówiono przygotowania KIK w Katowicach
do udziału w tegorocznym Metropolitalnym
Święcie Rodziny w dniach 19 maja – 2 czerwca.
4. Ogólnopolska pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę odbędzie się
w tym roku 2 czerwca.
5. Omówiono udział KIK w Katowicach w tegorocznej Drodze Krzyżowej ulicami Katowic.
6. Rekolekcje wielkopostne KIK w Katowicach
odbędą się w dniach 17-20 marca w ramach rekolekcji parafii Niepokalanego Poczęcia NMP
w Katowicach (Kościół Mariacki), na terenie której KIK ma swoją siedzibę.
7. Omówiono przygotowania do tegorocznych
rekolekcji w Czechowicach – odbędą się one
w dniach 8-10 marca.
8. Antoni Winiarski omówił zakończoną pielgrzymkę do Indii. Następnie przedstawił coraz
częstsze problemy katolików – uczestników wycieczek organizowanych przez świeckie biura podróży, z możliwością uczestnictwa w świątecznych i niedzielnych Mszach Świętych. Podkreślił,
że biorąc udział w takich wycieczkach, my katolicy, powinniśmy domagać się możliwości spełniania praktyk religijnych.
W tym samym tonie wypowiedział się Wojciech Sala, dając jako przykład swoją weekendową wycieczkę do Pragi, gdzie Organizator wstępnie zapewnił Go o możliwości uczestnictwa
w niedzielnej Mszy Świętej w Pradze. Na miejscu
okazało się, że takiej możliwości nie ma i dopiero
po nieomalże awanturze można było na czas
Mszy Świętej odłączyć się od grupy wycieczkowej.
Robert Prorok

Dyżury w siedzibie KIK
W piątki od godz. 17.00 do 18.00. Prezes pierwszy piątek miesiąca, skarbnik - ostatni piątek miesiąca, przewodniczący Sekcji Śródmieście - trzeci piątek miesiąca.
Dyżury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach
Czwartek w godz. 16.00 – 18.00. 40-006 Katowice, ul. Warszawska 6/305. Wśród dyżurujących są: Rajmund Rał, Piotr Pietrasz, Wiesław
Mrowiec i Mariusz Skiba – członkowie KIK
w Katowicach (renekr@poczta.onet.pl).
Składki:
Od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł.
O ile to jest możliwe, składki prosimy wpłacać
skarbnikowi, który dyżuruje w siedzibie KIK
w ostatni piątek miesiąca (Jan Mikos, tel. 032
2544060 - wieczorem). Numer konta KIK w Katowicach: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach Plac Ks. Emila Szramka 2, 40-014 Katowice Rachunek Bankowy w
PKO BP SA XI O/Katowice
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709
Biblioteka KIK
Czynna w godzinach dyżurów. 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

Sekcja Wiedzy Religijnej
– Krąg Biblijny zaprasza
W siedzibie KIK w Katowicach raz w miesiącu, w drugą środę, odbywają się interesujące spotkania. Od godz. 17.00 nasz kapelan ks. prof. dr
hab. Józef Kozyra, biblista, odpowiada na różne
pytania związane z wiarą, religią i Kościołem.
O godz. 18.00 pochylamy się nad Pismem Świętym.
Antoni Winiarski

E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl
Dyżury w siedzibie Klubu w Katowicach
(pl. Ks. Emila Szramka 2/13): w piątki od godz.
17.00 do 18.00.
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