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 Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd. Przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał 

ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali: «Skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? 

Czy Jego Matce nie jest na imię Miriam, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także Jego siostry czy 

nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc ma to wszystko?» I powątpiewali o Nim. A Jezus rzekł do nich: «Tylko w 

swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony». I niewiele zdziałał tam cudów, z powodu ich 

niedowiarstwa. Mt 13, 54-58 

 

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

Rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego 

Rok 2013 Rokiem Kardynała Augusta Hlonda 
  

Druga rocznica Beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II Wielkiego – Watykan – 1 maja 2011 r.  

 

 

Ojciec Święty Franciszek do Polaków 
 

Audiencja ogólna – środa 10 IV 2013 r. 

„Przedwczoraj obchodziliśmy uroczystość Zwia-

stowania Pańskiego, pamiątkę dnia, w którym 

Chrystus, Syn Boży zstąpił z nieba, przyjął ciało 

z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. To wy-

darzenie wspominamy w codziennej modlitwie, 

gdy pozdrawiamy Bożą Matkę słowami Anioła: 

«Zdrowaś Maryjo, łaski pełna». Uczmy się od 

Niej pokory, rozpoznawania woli Bożej, posłu-

szeństwa i zawierzenia Bogu. Z serca wam bło-

gosławię”.  
 

Audiencja ogólna – środa 17 IV 2013 r. 

 „Witam uczestniczących w tej audiencji Pola-

ków, a szczególnie pielgrzymów z sanktuarium 

św. Andrzeja Boboli z Warszawy, przybyłych do 

Rzymu w 75. rocznicę kanonizacji swego Patro-

na. Św. Andrzej – kapłan, jezuita, męczennik, je-

den z patronów Polski – to wierny świadek Chry-

stusa. Oddał życie za wiarę, pojednanie braci, 

zjednoczenie Kościoła. Niech jego wstawiennic-

two u Boga wyjedna Kościołowi dar jedności i 

pokoju. Z serca wam błogosławię”. 

  http://www.radiovaticana.org/pol 

Papież Franciszek 

 
Katolicka Agencja Informacyjna 

Wydawnictwo M 

ul. Kanoniczna 11, 31-002 Kraków 

Tel. 12-431-25-50; fax 12-431-25-75 

www.mwydawnictwo.pl 
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Rok Wiary 

Abp Józef Michalik: 

Wokół Roku Wiary, 

7. Zaangażowanie w wierze 

(…) Niestety Europa, która ode-

grała tak niezwykle ważną rolę w 

ewangelizacji świata, obecnie 

zrywa więzy z chrześcijaństwem, 

całkiem świadomie zaciera wraż-

liwość na sacrum, odchodzi od kryteriów dobra i 

piękna, co prowadzi do zaniku cywilizacji chrześci-

jańskiej. Z tym większym przekonaniem trzeba 

powiedzieć, że otwiera się nowe pole dla ewangeli-

zacji, przekazu wiary chrześcijańskiej, jako osobi-

stego spotkania z Chrystusem – Bogiem i Zbawi-

cielem. Temat ten budzi duże zainteresowanie. 

     Ojciec Święty Benedykt XVI po powrocie ze 

swej podróży do Afryki mówił z entuzjazmem o 

radości i żywotności wiary w Beninie i w Afryce. 

Oceniając sytuację w Europie, stwierdził: „Istotą 

kryzysu Kościoła w Europie jest kryzys wiary. Jeśli 

na to nie znajdziemy odpowiedzi, jeśli wiara nie 

nabierze żywotności, stając się głębokim przekona-

niem i realna siłą, dzięki spotkaniu z Jezusem Chry-

stusem, wszystkie pozostałe reformy okażą się nie-

skuteczne” (przemówienie do Kurii Rzymskiej, 22 

grudnia 2011 r.). Nawrócony zaś na chrześcijań-

stwo współczesny filozof francuski zauważy, iż 

„trzeba uznać, że pierwsza trudność polega na mó-

wieniu o Bogu z wierzącymi” (Fabrice Hadjadj). A 

zatem pierwszym wyzwaniem dla nowej ewangeli-

zacji jesteśmy my sami. To nasza wiara powinna 

stać się głębsza, żywsza i bardziej misyjna. Dopóki 

nie poczujemy ognia miłości do przyjętej Prawdy o 

Słowie Bożym, które nas przez chrzest odrodziło do 

nowego życia i włączyło do Kościoła, dopóki nasz 

zapał ewangelizacyjny nie zdoła rozświetlić ciem-

ności niewiary. Kościół w niektórych krajach Euro-

py jest „zmęczony” (a nawet „przestraszony”). (…) 
 

 
Parafia p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i 

św. Walentego, w Bielsku-Białej Lipniku – boczny oł-

tarz: Dokumenty Sobory Watykańskiego II, Lekcjo-

narz, Katechizm Kościoła Katolickiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 
Kościół Matki Boskiej Kochawińskiej w Gliwicach 

– 12 IV 2010 r.  
-------------------------- 

Władysław Stasiak 

    (…) Należał do najlepszych urzędników 

III Rzeczypospolitej. Pochodził z Wrocła-

wia, kształtował się w duszpasterstwie do-

minikańskim. Należał do absolwentów 

pierwszego rocznika Krajowej Szkoły Ad-

ministracji Publicznej, którą ukończył w 

1993 roku. Z Lechem Kaczyńskim poznał 

się w czasie pracy w Najwyższej Izbie Kon-

troli. Gdy Kaczyński został prezydentem 

Warszawy w 2002 r., Stasiak pełnił funkcję 

jego zastępcy, odpowiedzialnego za bezpie-

czeństwo. Lech Kaczyński mówił o nim 

wówczas jako o swoim „szeryfie”. Włady-

sław Stasiak, który znakomicie znał angiel-

ski i francuski, przeszedł staż w amerykań-

skich instytucjach odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo oraz we francuskiej Dyrek-

cji Generalnej Policji Państwowej. (…) 

Miał 44 lata. 

Gość Niedzielny, 18 IV 2010 r., str. 12 

-------------------------- 

 
Film „Prezydent”  - dodatek do Gazety Polskiej 

z 10 IV 2013 r. 
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Dziękujmy Episkopatowi polski za dokument 

„O wyzwaniach bioetycznych, przed którymi 

stoi współczesny człowiek”  

    Na 361 Zebraniu Plenarnym 

Konferencji Episkopatu Polski 

5 marca br. przyjęto dokument 

„O wyzwaniach bioetycznych, 

przed którymi stoi współcze-

sny człowiek”. Mottem do jego 

treści jest cytat z Księgi Ro-

dzaju: „Upomnę się też u 

człowieka o życie człowieka i 

u każdego - o życie brata”.  

    Obserwując oddźwięk jaki wywołał ten 

dokument w mediach, nieodparcie nasuwa się 

porównanie do reakcji mediów na list biskupów 

polskich do niemieckich w 1965 roku oraz 

antyreligijnej i antykościelnej propagandy jaka 

później nastąpiła.  

    Na stronie internetowej znanego dziennika 

nieomalże nie było dnia, aby nie ukazały się, czy 

to list (np. „Pierwszej Polki poczętej metodą in 

vitro”), czy artykuły dziennikarzy znanych z 

wywiadów z popularnymi w mediach 

duchownymi, po wypowiedzi czołowych 

dziennikarzy, którzy - a jakże - podkreślali swój 

związek z Kościołem i wielką „troskę” o tenże 

Kościół.  

    Zaczęto od przekręcania i wyrywania z kon-

tekstu wypowiedzi księdza profesora Franciszka 

Longchamps de Bérier, a kończono na przeina-

czaniu treści kościelnego dokumentu. Pojawiały 

się zarzuty: od braku szacunku dla dzieci już po-

czętych metodą in vitro, po zarzut braku wrażli-

wości dla par, które dotknął problem niepłodno-

ści i dla których rzekomo tylko in vitro jest 

ostatnią deską ratunku oraz szansą na posiadanie 

własnego potomstwa. Tłumaczono, że in vitro 

nie ma nic wspólnego z bardzo wyrafinowaną 

aborcją. Chcąc spowodować u niezdecydowa-

nych emocjonalne odrzucenie stanowiska Ko-

ścioła, piszący doszukują się oznak nienawiści 

Kościoła do dzieci poczętych (a raczej wyprodu-

kowanych) in vitro.  

    Kościół zaś w tej kwestii opowiada się za tym, 

co jest zgodne z naturą. Zarzuca się Kościołowi, 

że rani rodziców nie mogących mieć dzieci, że 

Kościół powinien „z jeszcze większą troską po-

chylić się nad takimi rodzinami”. Na czym w ta-

kim razie ma polegać zdaniem mediów atakują-

cych Kościół taka troska? Z tonu wypowiedzi 

można sądzić, że na tym, aby Kościół nie zabie-

 
Film „Testament” Marii Dłużewskiej - dodatek do 

Sieci z 8-14 IV 2013 r. 
 

Wielkanocne doświadczenia kulinarne 

    Sprawdziłem doświadczalnie znaną prawdę, 

że uderzając dwa jajka o siebie zawsze rozbije 

się jedno. Zrobiłem kilkadziesiąt prób na jaj-

kach surowych i gotowanych. Zawsze rozbiło 

się jedno – więc jak mogła być złamana brzoza 

i skrzydło, skoro ich wytrzymałość na pewno 

bardziej się różniły od siebie niż dwóch jajek.  

 
 

Homilia ks. bp. Józefa Zawitkowskiego, bi-

skupa pomocniczego diecezji łowickiej, wy-

głoszona podczas Mszy św. sprawowanej w 

bazylice archikatedralnej p.w. Męczeństwa 

św. Jana Chrzciciela w Warszawie 

w 3. rocznicę katastrofy smoleńskiej 

(…) Dowiemy się kiedyś prawdy 

o Katyniu, o Smoleńsku? 

Nie pytajcie bezbożnych 

kto zabił Prezydenta. 

Specjalnością czarnych aniołów 

jest kłamstwo i niszczenie miłości. 

Miłości, która jest miłością do Boga, do Oj-

czyzny i wzajemnej miłości do braci. 

My nie jesteśmy żałobnikami, 

co chodzą z katedry 

przed Pałac Namiestnikowski. 

My nie jesteśmy chorzy na Ojczyznę, 

my tylko chcemy pamiętać 

i zachować tożsamość. (…)  

http://www.radiomaryja.pl/multimedia/homili

a-ks-bp-jozefa-zawitkowskiego-podczas-

mszy-sw-w-intencji-wszystkich-ofiar-

katastrofy-smolenskiej-2/    

pobrane 11 IV 2013               Stanisław Waluś 

 

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=mainstremowe%20media&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fpoznajprawde.net%2Faktualnosci%2F339-do-kogo-naleza-polskie-mainstreamowe-media.html&ei=EOtrUY3SK8PdswagroDQAg&usg=AFQjCNG4vZfbi-XbWcy3OHnSzkBfDFewfg&bvm=bv.45175338,d.Yms
http://www.radiomaryja.pl/multimedia/homilia-ks-bp-jozefa-zawitkowskiego-podczas-mszy-sw-w-intencji-wszystkich-ofiar-katastrofy-smolenskiej-2/
http://www.radiomaryja.pl/multimedia/homilia-ks-bp-jozefa-zawitkowskiego-podczas-mszy-sw-w-intencji-wszystkich-ofiar-katastrofy-smolenskiej-2/
http://www.radiomaryja.pl/multimedia/homilia-ks-bp-jozefa-zawitkowskiego-podczas-mszy-sw-w-intencji-wszystkich-ofiar-katastrofy-smolenskiej-2/
http://www.radiomaryja.pl/multimedia/homilia-ks-bp-jozefa-zawitkowskiego-podczas-mszy-sw-w-intencji-wszystkich-ofiar-katastrofy-smolenskiej-2/
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rał głosu, nie wypowiadał się, aby milczał. Mil-

czenie ma być tą troską i większą wrażliwością? 

Zachód już to „przerabiał”.  

    Czyżby nieprawdziwe było jedno ze stwier-

dzeń zawartych w tym dokumencie („O wyzwa-

niach bioetycznych …”): „Procedura ta, znana 

w hodowli roślin i zwierząt, została wprowa-

dzona do medycyny i nie jest w istocie proce-

durą leczniczą. Jej celem jest wytworzenie 

człowieka w laboratorium i przeniesienie go 

mechanicznie do organizmu matki. W proce-

durze tej tworzy się większą liczbę zarodków i 

poddaje się je selekcji.”  

Dokumentu przyjętego przez Episkopat Polski 

bardzo dotychczas brakowało nam katolikom. 

Nawet w związanych z Kościołem czasopismach 

(przynajmniej tak wynika z głoszonych przez ko-

legia redakcyjne zapewnień), autorzy mieniący 

się za związanych z katolicką nauką społeczną, 

głosili całkiem różne od zawartych w dokumen-

cie „O wyzwaniach bioetycznych …” poglądy. A 

na uwagi niektórych biskupów, że te poglądy są 

sprzeczne z nauką Kościoła, reagowali odpowie-

dzią, że żadnego oficjalnego dokumentu na ten 

temat nie ma, a słowa o sprzeczności, to prywatne 

zdanie tego czy innego biskupa.  

    Dokument Episkopatu Polski jest bardzo waż-

ny, tak w obronie ludzkiej godności jak i naszych 

sumień. Dokument ten obowiązuje katolików w 

sumieniu, mowie i piśmie. Był on poprzedzony 

latami pracy Zespołu Ekspertów ds. Bioetycz-

nych przy Konferencji Episkopatu Polski, a w je-

go skład wchodzili wybitni lekarze, genetycy, 

prawnicy, bioetycy i duszpasterze. Autorytet na-

ukowy i osobisty członków Zespołu przeniósł 

dyskusję z poziomu emocji, polityki i biznesu na 

poziom faktów.  

    Ileż trzeba złej woli antykościelnych w gruncie 

rzeczy mediów, aby to co czarne nazywać bia-

łym, a białe – czarnym?  

    Nieprzychylne reakcje niektórych mediów 

wzbudził zapewne jeden z fragmentów dokumen-

tu: „Nie do przyjęcia jest dla katolika dualizm 

postaw, a więc wyznawanie innych zasad w ży-

ciu prywatnym, a innych w zaangażowaniu 

publicznym i opowiadanie się za rozwiązania-

mi sprzecznymi z wyznawaną wiarą.”  

    Najpewniej chodzi o to, aby metodą „kropla 

drąży skałę”, zmieniać zasady moralności tkwią-

ce w Polakach. To, co dla katolików jest teraz nie 

do przyjęcia (aborcja, eutanazja, zrównanie praw 

związków „jednopłciowych” z prawami kobiety i 

mężczyzny tworzącymi małżeństwo, in vitro) 

zmienić.  

    Starsze pokolenie raczej nie ulegnie takiej 

propagandzie, ale młodsi… Pokazywanie tak 

zwanego „piękna miłości jednopłciowej” w fil-

mach, organizowanie corocznych pokazów fil-

mowych jak „LGBT FILM FESTIVAL Katowi-

ce” przecież czemuś takiemu służy. Na takie 

„pokazy” dofinansowanie ze środków publicz-

nych się znajdzie. Dla „niewtajemniczonych”: L-

Lesbians, G-Gays, B-Bisexuals, T-Transgenders, 

skrót odnoszący się do lesbijek, gejów, osób bi-

seksualnych oraz osób transgenderycznych jako 

do całości, obejmujące również osoby transsek-

sualne. Wymieniony „festiwal” w ubiegłym roku 

był w kinie Rialto, w tym roku w Kinie Kosmos 

- Centrum Sztuki Filmowej.  

    W "Gościu Niedzielnym" z 14 IV 2013 r. do-

kument ten przedstawiono w postaci specjalnego 

dodatku, w "Niedzieli" z 14 IV 2013 r. opubli-

kowano na stronach 33-38, a internauci mogą go 

przeczytać np. pod adresem:  

http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/5066.1,

O_wyzwaniach_bioetycznych_przed_ktorymi_st

oi_wspolczesny_czlowiek.html  

Robert Prorok, Zabrze 15.04.2013 r.  

 

II rocznica beatyfikacji Jana Pawła II 

Watykan 1 V 2011 

Jan Paweł II Wielki 

    W biuletynie Dlatego z 2 

IV 2010 r., z okazji piątej 

rocznicy odejścia do Domu 

Ojca Jana Pawła II przed-

stawiłem czytelnikom „Dla-

tego” wybrane wypowiedzi, 

w których zawarto przydo-

mek „Wielki”. Niżej, konty-

nuuję to zestawienie. 

„ ... tak jak nasz Jan Paweł II Wielki czynił pod-

czas pielgrzymek, gdy całował ziemię … ”. - Me-

tropolita gdański abp Leszek Sławoj Głódź, 03 X 

2008 r. 

„ w całym kraju odprawiane są Msze św. … za 

Jana Pawła II Wielkiego … trwa proces beatyfi-

kacyjny …” - Wiadomości w Radiu Maryja 16 X 

2008, godz. 8.00.  

    „ ... Jan Paweł Wielki ...” - Słowa osoby pro-

wadzącej Apel Jasnogórski - 19 X 2008 r.  

    „ ... Jan Paweł II Wielki ...” – Tytuł dzieła ks. 

prof. Zygmunta Zielińskiego wydanego w 2006 

r. 

http://www.teczowka.org.pl/nasze-akcje/24-3-lgbt-film-festival-katowice-14-19-04
http://www.teczowka.org.pl/nasze-akcje/24-3-lgbt-film-festival-katowice-14-19-04
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lesbijka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Biseksualizm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Biseksualizm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Transgenderyzm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Transseksualizm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Transseksualizm
http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/5066.1,O_wyzwaniach_bioetycznych_przed_ktorymi_stoi_wspolczesny_czlowiek.html
http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/5066.1,O_wyzwaniach_bioetycznych_przed_ktorymi_stoi_wspolczesny_czlowiek.html
http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/5066.1,O_wyzwaniach_bioetycznych_przed_ktorymi_stoi_wspolczesny_czlowiek.html
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    „ ... Jan Paweł II Wielki ...” - Tytuł notatki o 

zakończeniu ziemskiego pielgrzymowania Jana 

Pawła II podpisanej AKJ, KAI – w Naszym 

Dzienniku z 3 IV 2005 r., str. 9. 

     „ ... o beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła 

Wielkiego ...” - Podczas modlitwy różańcowej w 

parafii Matki Boskiej Kochawińskiej w Gliwi-

cach – 23 I 2009 r.  

    „ ... naszego rodaka Jana Pawła Wielkiego ...” 

- Słowa z Apelu Jasnogórskiego – 31 I 2009 r.  

    „ ... Jan Paweł II Wielki ...” - Ks. prof. Cze-

sław Bartnik, Nasz Dziennik z 11 IV 2009 r. 

    „ ... któremu nasze pokolenie chciałoby nadać 

tytuł „Wielki”...” - Kard. T. Bertone w homilii 

podczas poświecenia kościoła na Zaspie w Gdań-

sku – 2 V 2009 r.  

    „ ... Jan Paweł Wielki - mówimy ...” - O. Tade-

usz Rydzyk w ramach katechezy w Radiu Maryja 

– 29 V 2009 r. 

    „Jeszcze o Wielkim Janie Pawle II” – Tytuł ar-

tykułu ks. Herberta Jeziorskiego w biuletynie 

Dlatego 163-165 z 15 VIII 2005 r. 

„… niech się spełni testament Wielkiego Papieża 

…” – Ks. abp Mieczysław Mokrzycki ze Lwowa 

powiedział w Drohiczynie 10 VI 2009 r. 

    „ ... wczoraj minęła 31-a rocznica wyboru Jana 

Pawła Wielkiego ...” - Słowa osoby prowadzącej 

Apel Jasnogórski – 17 X 2009 r.  

„ … o Europie Jan Paweł Wielki napisał …”- bp 

Wiktor Skworc w homilii podczas Mszy św. w 

Kościele św. Krzyża w Warszawie 18 X 2009 r.  

Stanisław Waluś 

 

Manifestacja przed Urzędem Wojewódzkim 

w Katowicach 

    We wtorek 26 marca 2013 r. wziąłem udział w 

manifestacji, której celem było wyrażenie soli-

darności ze strajkującymi na Śląsku. Najważniej-

sze postulaty związkowe dotyczyły spraw spo-

łeczno-gospodarczych: wprowadzenie systemu 

rekompensat dla przedsiębiorstw objętych skut-

kami pakietu klimatyczno-energetycznego, 

uchwalenie przez Sejm ustaw ograniczających 

stosowanie tzw. umów śmieciowych, wycofanie 

niekorzystnych dla pracowników zmian w Ko-

deksie Pracy, likwidacja NFZ i utworzenie sys-

temu opieki zdrowotnej na zasadach dawnych kas 

chorych, zaprzestania likwidacji szkół i przerzu-

cania finansowania szkolnictwa na samorządy. 

    Poparcie dla strajku wyraziło ponad 90 proc. 

uczestników referendum (np. w hutnictwie – 

95%, w energetyce – 97%, w komunikacji miej-

skiej – 92%). 

   W materiałach informacyjnych można było 

przeczytać słowa dr. hab. Jana Wojtyły z Uni-

wersytetu Ekonomicznego w Katowicach: „… 

Najbardziej dramatycznym wskaźnikiem jest 

prognozowane bezrobocie, nawet do 15 proc. … 

- Traktuję strajk jako „krzyk rozpaczy”. To 

ostatnia instancja, kiedy nie ma możliwości po-

rozumienia się, kiedy racje są odrzucane, … je-

dyną drogą jest dialog społeczny …”  

 
Członkowie KIK w Katowicach (od lewej): Piotr 

Urbanowicz – członek Zarządu, Wojciech Pillich – 

przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Stanisław 

Waluś – wiceprezes 

    Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ 

„Solidarność” Prof. dr hab. Edward Malec swoje 

pisemne wezwanie do wsparcia akcji protesta-

cyjnych zakończył słowami luterańskiego pasto-

ra Martina Niemöllera” „Kiedy przyszli po Ży-

dów, nie protestowałem. Nie byłem przecież Ży-

dem. Kiedy przyszli po komunistów, nie prote-

stowałem. Nie byłem przecież komunistą. Kiedy 

przyszli po socjaldemokratów, nie protestowa-

łem. Nie byłem przecież socjaldemokratą. Kiedy 

przyszli po związkowców, nie protestowałem. Nie 

byłem przecież związkowcem. Kiedy przyszli po 

mnie, nikt nie protestował. Nikogo już nie było”. 

W manifestacji wzięli udział nie tylko członko-

wie NSZZ „Solidarność”, ale i członkowie 

OPZZ, Związku Zawodowego „Kadra”, Forum 

Związków Zawodowych i ZNP. 

Warto przeczytać artykuł Michała Bondyry 

„Masowy protest na Śląsku” opublikowany w 

Przewodniku Katolickim z 14 IV 2013 r., str. 22-

23, w którym napisano: „strajk generalny na Ślą-

sku i w Zagłębiu Dąbrowskim był największym 

społecznym protestem od przeszło 30 lat. 

Uczestniczyło w nim ponad 80 tys. osób”.  

Stanisław Waluś 
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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) 

    Dlatego potrzeba naszej troski o właściwe 

świętowanie niedzieli, o niepodejmowanie nieko-

niecznych prac, o zmianę ustawodawstwa doty-

czącego handlu w niedzielę. Chrześcijańska ro-

dzina nie powinna spędzać niedzieli w centrach 

handlowych na zwiedzaniu czy zakupach. Pamię-

tajmy, że takim zachowaniem wyrządzamy rów-

nież krzywdę osobom, które muszą z tego powo-

du pracować w niedzielę. Prawdziwe świętowa-

nie jest bowiem zawsze bezinteresowne i w łącz-

ności z drugimi. Jeżeli w niedzielę będziemy my-

śleć tylko o sobie samych, chodząc na zakupy, 

uciekając jedynie we własne hobby, w świat wir-

tualny, w nadmierne spędzanie czasu przed tele-

wizorem czy komputerem, nie doświadczymy 

nigdy radości rodzinnego świętowania. 

http://www.episkopat.pl/?a=dokumentyKEP&doc

=20121221_0  

 

In vitro 

Trudno zaś jest mówić o posza-

nowaniu praw wszystkich oby-

wateli, jeżeli najmniejsi człon-

kowie społeczeństwa zostają 

poddani arbitralnym decyzjom 

większych i silniejszych. Ma to 

miejsce szczególnie w sytuacji 

przeprowadzania redukcji em-

brionalnej oraz zamrażania lub niszczenia em-

brionów nadliczbowych. W konsekwencji na 

płaszczyźnie społecznej utrwala się logika pano-

wania i planowania silniejszego – jest to swoisty 

„darwinizm społeczny”. 

Artur J. Katolo: Contra In Vitro, Instytut Globalizacji, 

www.globalizacja.org Warszawa 2010, str. 60. 

 

Nawiązując do spotkania opłatkowego 

z arcybiskupem Wiktorem Skworcem 

w piątek 3 stycznia 2013 r. 

    Po złożeniu życzeń świątecznych ks. Arcybi-

skup Wiktor Skworc mówił o trzech osobach 

związanych ze Śląskiem, które warto by przypo-

minać i poznawać. Są to ks. kard. August Hlond – 

pierwszy biskup diecezji katowickiej i prymas 

Polski, ks. Jan Macha zgilotynowany w katowic-

kim więzieniu w czasach okupacji niemieckiej i 

Zofia Kossak-Szatkowska. Ze względu na Rok 

Kardynała Augusta Hlonda co miesiąc prezentu-

jemy Jego biografię. W sekcji KIK w Zabrzu 

odbyła się projekcja filmu o ks. Janie Macha, na-

tomiast 9 IV minęła 45 rocznica śmierci Zofii 

Kossak-Szczuckiej-Szatkowskiej.  

 

Bez jednego drzewa las lasem zostanie 

    17 kwietnia br. na spotkaniu zabrzańskiej sek-

cji KIK został wyświetlony film „Bez jednego 

drzewa las lasem zostanie” w reżyserii Pani 

Dagmary Drzazgi. Po seansie mieliśmy okazję 

wysłuchać historii powstania tego filmu w relacji 

reżyserki, montażysty filmu Norberta Rudzika 

oraz autora zdjęć Mieczysława Chudzika.  

    Premiera tego filmu odbyła się w październiku 

2011 r. Realizację filmu ułatwiła życzliwość 

różnych instytucji, bez których byłoby to nie-

możliwe. „Dzięki Muzeum Auschwitz-Birkenau 

otrzymaliśmy zgodę na złożenie na jeden dzień, 

z oryginalnych, znajdujących się w magazynie 

części, gilotyny, na której wykonywano wyroki 

śmierci w Katowicach” - mówiła po seansie re-

żyserka. Część środków na realizację filmu za-

pewnił Śląski Fundusz Filmowy, wsparcia pro-

jektowi udzieliła Kuria Metropolitalna w Kato-

wicach.  

    Dla mnie był to wstrząsający dokument. Ze-

brani na spotkaniu zabrzańskiej sekcji KIK obej-

rzeli go w skupieniu i milczeniu. Dokument 

wstrząsający jako historia, ale poprzez bardzo 

analityczne ukazanie postaci księdza Machy, po-

kazanie Jego motywów działania, wewnętrznie 

bardzo budujący. 

    W przedstawionych w filmie listach księdza 

Jana Machy z więzienia widać, jak ten 28-letni 

młody człowiek dorasta do męczeństwa. W za-

sadzie cała jego - krótka przecież bo 3,5 letnia - 

kapłańska droga była tym „dorastaniem do mę-

czeństwa”. Dawaniem świadectwa, którego ofia-

ra życia była efektem. Także czasów w jakich 

przyszło Mu żyć i działać.  

    Jan Macha urodził się 18 stycznia 1914 roku 

w Chorzowie Starym. Ojciec Paweł był mi-

strzem ślusarskim. Matka Anna z domu Cofała 

zajmowała się domem. Ukończył gimnazjum 

klasyczne w Królewskiej Hucie (Chorzów). Stu-

diował na Wydziale Prawa i Administracji Uni-

wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1934 

r. wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchowne-

go w Krakowie, a po jego ukończeniu 25 czerw-

ca 1939 r. otrzymuje z rąk biskupa Stanisława 

http://www.episkopat.pl/?a=dokumentyKEP&doc=20121221_0
http://www.episkopat.pl/?a=dokumentyKEP&doc=20121221_0
http://www.globalizacja.org/
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Adamskiego święcenia kapłańskie. W lipcu tego 

roku zostaje wikarym w kościele św. Marii Mag-

daleny w Chorzowie Starym. Od 10 września jest 

wikarym w Rudzie Śląskiej w kościele św. Józe-

fa, gdzie proboszczem był ks. Jan Skrzypczyk.  

    W parafii rudzkiej obecność ks. Skrzypczyka 

zaznaczyła się jego dobroczynnością wobec po-

trzebujących (którym udzielał pomocy głównie 

materialnej), dbałością o kościół parafialny i jego 

zaplecze, oraz gorliwością o duszpasterski rozwój 

całej parafii. W takim właśnie otoczeniu wzrastał 

młody kapłan Jan Macha.  

    Właśnie rozpoczęła się wojna. W parafii księ-

dza Machy jest wielu powstańców śląskich, za-

czynają się masowe aresztowania. Do księdza 

zwracają się o pomoc osierocone rodziny, po-

zbawione środków do życia, a on organizuje 

wsparcie dla rodzin polskich, dotkniętych skut-

kami wojny i okupacji. Myśli o tym, jak nakarmić 

głodnych. Zakłada podziemną organizację „Kon-

walia”. Wkrótce kieruje pomocą społeczną na ca-

łym Śląsku. Skupia wokół siebie byłych polskich 

studentów i harcerzy. Pomocą charytatywną obję-

tych było ponad 4 tys. rodzin. Wydają gazetkę 

„Świt”, wierząc w koniec wojny i klęskę hitle-

rowców.  

    W październiku 1939 roku ksiądz Macha był 

także jednym z założycieli podziemnej organiza-

cji o nazwie Polska Organizacja Zbrojna. Została 

ona podporządkowana Siłom Zbrojnej Polski i 

Związkowi Walki Zbrojnej. Trzeba wspomnieć, 

że Okręg Śląski ZWZ w roku 1940 należał do 

najsilniejszych w kraju (zrzeszał trzy razy więcej 

ludzi niż Okręg Warszawa).  

    Ks. Jan Macha stanął wtedy na czele tzw. 

Opieki Społecznej, której zadaniem było zbiera-

nie pieniędzy na cele charytatywne. Pochodziły 

one ze zbiórek organizowanych m.in. wśród za-

ufanych księży, a przekazywano je rodzinom 

aresztowanych i poległych na froncie.  

   Młodszy brat księdza, Piotr, zostaje aresztowa-

ny i osadzony w Auschwitz, ktoś doniósł na nie-

go, że zerwał swastykę, że cała jego rodzina jest 

bardzo propolska. Udział w tajnej organizacji i 

działalność charytatywna księdza nie uszła uwagi 

Niemców. Pierwszym ostrzeżeniem było wezwa-

nie na gestapo w Zielone Świątki 1941 r. 

   Jesienią 1941 r. w wyniku denuncjacji, został 

aresztowany przez gestapo, znaleziono przy nim 

sprawozdanie z czerwcowej akcji charytatywnej z 

wyszczególnieniem Rudy, Orzegowa, Goduli, Li-

pin, Nowego Bytomia, Chropaczowa i Łagiew-

nik. Aresztowano wtedy również m.in. kleryka 

Joachima Gürtlera oraz Leona Rydrycha (działa-

cza Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży). 

Aresztowań dokonano prawdopodobnie na pod-

stawie donosu jednego z mieszkańców Rudy, 

któremu nie chciano dać wsparcia materialnego 

ze względu na alkoholizm.  

    Ksiądz Macha 

przebywał w więzie-

niach: Mysłowice, 

Katowice, a po pro-

cesie w niemieckim 

Sądzie Okręgowym 

w Katowicach ska-

zano go na śmierć. 

Nigdy nie zdołano 

załamać jego wiary. 

W więzieniu, z kawałków sznurka zrobił sobie 

różaniec, do którego dorobił krzyż z drzazgi 

odłupanej ze stołu. Ten różaniec staje się potem 

rodzinną relikwią.  

    Jakże przejmujący jest Jego ostatni list - świa-

dectwo wiary niezłomnej - skierowany do rodzi-

ny:  

„Kochani Rodzice i Rodzeństwo! Niech będzie 

pochwalony Jezus Chrystus. To jest mój ostatni 

list. Za cztery godziny wyrok będzie wykonany. 

Kiedy więc ten list będziecie czytać mnie nie bę-

dzie już między żyjącymi. Zostańcie z Bogiem! 

Przebaczcie mi wszystko! Idę do Wszechmogą-

cego Sędziego, który mnie teraz osądzi. Mam 

nadzieję, że mnie przyjmie. Moim życzeniem było 

pracować dla niego, ale nie było mi to dane. 

Dziękuję za wszystko! Do widzenia tam w górze 

u Wszechmogącego. (...) Pozdrówcie wszystkich 

moich kolegów i znajomych. Niechaj w modli-

twach swoich pamiętają o mnie. (...) Umieram z 

czystym sumieniem. Żyłem krótko, lecz uważam, 

że swój cel osiągnąłem. Nie rozpaczajcie! 

Wszystko będzie dobrze. Bez jednego drzewa las 

lasem zostanie. Bez jednej jaskółki wiosna też 

zawita, a bez jednego człowieka świat się nie 

zawali. (...) Pogrzebu mieć nie mogę, ale urządź-

cie mi na cmentarzu cichy zakątek, żeby, od cza-

su do czasu, ktoś o mnie wspomniał i zmówił za 

mnie Ojcze Nasz. (…) Pozostało mi bardzo mało 

czasu. Może jeszcze jakie trzy godziny a więc do 

widzenia! Pozostańcie z Bogiem. Módlcie się za 

waszego Hanika.” 

    W tym samym procesie razem z księdzem 

Machą został skazany kleryk Joachim Gürtler 

oraz Leon Rydrych. W nocy z 2 na 3 grudnia 
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1942 r. został wykonany na nich wyrok śmierci 

przez zgilotynowanie, ksiądz Jan zginął jako 

ostatni. Zwłoki księdza, jak wynika z ustaleń In-

stytutu Pamięci Narodowej, zostały przewiezione 

do Oświęcimia i spalone w krematorium.  

    Koledzy z seminarium na cmentarzu przy ko-

ściele w Starym Chorzowie ufundowali mu po-

mnik z napisem: „Przechodniu! Ciała mojego tu-

taj nie ma, ale odmów na tym miejscu Ojcze Nasz 

za spokój mojej duszy”.  

    Tak swojego wujka - księdza wspomina Jan 

Cofałka (autor książek m.in. o uczestnikach po-

wstań śląskich i ich potomkach, o byłych po-

wstańcach warszawskich i synach Orląt Lwow-

skich): „Hanik - tak do księdza Jana Machy 

zwracali się jego bliscy. To był fascynujący czło-

wiek, można powiedzieć, że super współczesny. 

Do tańca i do różańca. Moje kuzynki, zawsze 

opowiadały, że jak Hanik przychodził to się dzia-

ło. I tańczyć je uczył, i śpiewać”. „Zawsze miał w 

sobie niezwykłą wrażliwość na ludzkie nieszczę-

ście i wpojone w domu rodzinnym przywiązanie 

do polskiej tradycji Śląska. Podtrzymywał ducha 

narodowego wiernych i włączył się w organizo-

wanie pomocy polskim rodzinom, których mężo-

wie i synowie zostali aresztowani i wywiezieni do 

obozów i więzień”.  

    W filmie wspomniano, że gdy po zajęciu Ślą-

ska przez Niemców nie wolno było głosić kazań 

po polsku i ksiądz Macha miał pierwszy raz je 

głosić po niemiecku, to zemdlał po wypowiedze-

niu po niemiecku słów „Niech będzie pochwalo-

ny Jezus Chrystus”. Taka była Jego reakcja na 

łamanie ludzkiego sumienia.  

    W ostatnich latach wiele osób stara się przy-

pominać historyczne fakty ze śląskiej historii. 

Warto tu wspomnieć o zorganizowanych w grud-

niu 2012 roku przez siemianowicki oddział To-

warzystwa Opieki nad Oświęcimiem w Parku 

Tradycji Górnictwa i Hutnictwa historycznych 

warsztatach edukacyjnych „W cieniu katowickiej 

gilotyny”. W programie były: projekcja filmu 

„Bez jednego drzewa las lasem zostanie”, spotka-

nie z reżyserką filmu Dagmarą Drzazgą oraz wy-

kład poświęcony katowickiemu więzieniu przy 

ulicy Mikołowskiej „Historia więzienia, gilotyny 

i jej ofiar”.  

    W „Fides et ratio” błogosławiony Jan Paweł II 

pisał: „Męczennik jest najbardziej autentycznym 

świadkiem prawdy o życiu. Wie, że dzięki spotka-

niu z Jezusem Chrystusem znalazł prawdę o wła-

snym życiu, i tej pewności nikt ani nic nie zdoła 

mu odebrać. Ani cierpienie, ani śmierć zadana 

przemocą nie skłonią go do odstąpienia od 

prawdy, którą odkrył spotykając Chrystusa. Oto 

dlaczego po dziś dzień świadectwo męczenników 

nie przestaje fascynować, znajduje uznanie, 

przyciąga uwagę i pobudza do naśladowania.”  

    Po obejrzeniu tego filmu jestem przekonany, 

że to także odnosi się do księdza Jana Machy. W 

archidiecezji katowickiej rozpoczęły się prace 

związane z procesem beatyfikacyjnym ks. Jana 

Machy. 7 marca br. Metropolita Katowicki Abp 

Wiktor Skworc mianował ks. dr Damiana Bed-

narskiego postulatorem procesu beatyfikacyjne-

go. Inicjatywę rozpoczęcia procesu beatyfika-

cyjnego ks. Jana Machy jednomyślnie poparła 

Konferencja Episkopatu Polski podczas swego 

niedawnego zebrania.  

(życiorys księdza Jana Machy opracowano na 

podst. filmu oraz źródeł: Dziennik Zachodni, , 

Puls Miasta - Siemianowice Śląskie, Wikipedia, 

„Śląskie groby ludzi Kościoła” Norberta 

Niestolika, Chorzowianin.pl, wPolityce.pl, 

Katowice Nasze Miasto, Gość Niedzielny, Śląskie 

Studia Historyczno-Teologiczne 2009, 

encyklopedia; zdjęcie ze strony www.gosc.pl ) 

Robert Prorok  

 

Zofia Kossak-Szczucka-Szatkowska 

    Po spotkaniu opłatkowym postanowiłem coś 

więcej dowiedzieć się o Zofii Kossak. Pobrałem 

z Internetu kilka życiorysów i moim zdaniem 

najlepiej oddają wielkość tej pisarki, Polki i ka-

toliczki życiorysy zamieszczone na stronach: 

http://wesola-herbaciana-

brac.blog.onet.pl/2007/10/21/wielcy-

zapomniani-zofia-kossak-szczucka/ 

http://www.zofiakossak.pl/?biografia,8 

pobrane 5 I 2013  

    W czasopiśmie Prace Komisji 

Naukowych wydawanym przez 

Oddział PAN w Katowicach (Ze-

szyt nr 34-35 z 2011 r.) są publi-

kowane streszczenia referatów 

wygłoszonych na zebraniach Ko-

misji Historycznej. 11 streszczeń 

jest poświęconych Zofii Kossak.  

    W bibliotece domowej mamy trzy książki Zo-

fii Kossak: Przymierze, Bursztyny i Błogosła-

wiona wina. Pierwsza z nich była prezentem 

imieninowym otrzymanym w 1976 r. od pani 

Olgi Korzeniowskiej, u której mieszkałem jako 

student.                                   Stanisław Waluś 

http://www.gosc.pl/
http://wesola-herbaciana-brac.blog.onet.pl/2007/10/21/wielcy-zapomniani-zofia-kossak-szczucka/
http://wesola-herbaciana-brac.blog.onet.pl/2007/10/21/wielcy-zapomniani-zofia-kossak-szczucka/
http://wesola-herbaciana-brac.blog.onet.pl/2007/10/21/wielcy-zapomniani-zofia-kossak-szczucka/
http://www.zofiakossak.pl/?biografia,8
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Adam Banaszkiewicz odszedł do Pana 

5 marca 2013 r. 

Drodzy Przyjaciele ! 

Głęboko poruszony i zasmucony chciałbym poin-

formować o śmierci współzałożyciela i długolet-

niego prezesa naszego Klubu, dr Adama Bana-

szkiewicza. Pozostanie w naszej pamięci jako 

człowiek wyjątkowej dobroci, prawości i skrom-

ności. Odznaczał się pracowitością i solidnością 

we wszystkim, czego się podejmował. Był szcze-

rze oddany pracy na rzecz naszego Klubu. (…)  

W imieniu całej wspólnoty Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Częstochowie, 

Kazimierz Świtalski - prezes 

 

Pan Kazimierz Świtalski 

Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Częstochowie 

Drogi Kazimierzu. 

Łączymy się w bólu z Najbliższymi i całą 

Wspólnotą Klubu Inteligencji Katolickiej w Czę-

stochowie z powodu śmierci ś.p. Adama Bana-

szkiewicza, który przez tyle lat służył goszcząc 

nas na tradycyjnej Ogólnopolskiej Pielgrzymce 

KIK-ów do stóp Naszej Pani Jasnogórskiej.  

Wierzę, że Pan dał mu Wody Życia, a Maryja, li-

tościwa Matka otoczyła go swoim płaszczem. 

Niech odpoczywa w pokoju. 

Wojciech Sala 

i cały Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie 

 

Niedziela 

Częstochowska 

Wydanie Specjalne 

17 III 2013 

Zawartość: Odszedł 

śp. Dr inż. Adam Ba-

naszkiewicz – ks. Ma-

riusz Frukacz, Wyczu-

lony na sprawy ludzi – 

Bogumił Sobuś, Był 

moralnym autoryte-

tem – Barbara Głąb, 

Świadek wiary – wspomnienie s. Ireny Makowicz 

USJK, Portret w kilku epizodach – Zygmunt Nit-

kiewicz, Takim go zapamiętałem – Marek Kuba-

ra, Współpracowałam z Człowiekiem – Opoką 

KIK-u – Barbara Popiołek, Wierny Magisterium 

Kościoła – ks. Marian Mikołajczyk, Człowiek 

wielkiej inteligencji, prostoty i pokory – ks. prał. 

Ludwik Warzybok, kapelan Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Częstochowie (strony I – VIII). 

Słowo abp. Wacława Depo 

do rodziny śp. Adama Banaszkiewicza 

    Wiadomość o śmierci pana dr. inż. Adama 

Banaszkiewicza napełniła smutkiem i żalem (…) 

+ Wacław Depo 

Arcybiskup Metropolita Częstochowski 

Niedziela, 17 III 2013 r., str. 17 

 

Adam Banaszkiewicz, ur. 16 VII 1946 w Czę-

stochowie. Absolwent Politechniki Śląskiej, 

Wydział Chemiczny (1969); w 1979 doktorat. 

1969-1970 pracownik Huty im. Bolesława Bie-

ruta w Częstochowie, 1971-1979, 1981-1987 i 

od 1989 pracownik naukowy Politechniki Czę-

stochowskiej, 1979-1981 pracownik Instytutu 

Efektywności Wykorzystania Materiałów w Dą-

browie Górniczej, 1987-1988 Terenowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej, 1988-1989 Biura 

Handlu Zagranicznego Przedsiębiorstwa Górnic-

twa i Modernizacji Przemysłu Budex w Często-

chowie. W 1979 zwolniony z pracy na PCz z 

powodu uczestnictwa w Duszpasterstwie Aka-

demickim przy Kurii Diecezjalnej. 

Od IX 1980 w „S”. W 1981 dzięki staraniom 

uczelnianej KZ przywrócony do pracy na PCz; 

współzałożyciel KIK w Częstochowie. 

Od I 1982 współpracownik s. Ireny Makowicz z 

Duszpasterstwa Osób Pozbawionych Wolności i 

ich Rodzin przy Kurii Diecezjalnej w Często-

chowie. 1982-1989 kolporter prasy i wydaw-

nictw podziemnych na Wydziale Metalurgicz-

nym PCz. 11 V 1983 – I 1989 członek Diece-

zjalnego Komitetu Pomocy Bliźniemu przy para-

fii katedralnej św. Rodziny w Częstochowie, kie-

rowanego przez bp. Franciszka Musiela; w 1987 

ponownie zwolniony z pracy. 1988-1989 członek 

Konsulty Wydziału Duszpasterstwa Zawodowe-

go Kurii Diecezjalnej, działającej przy kościele 

św. Wojciecha w Częstochowie. 

W 1989 ponownie przywrócony do pracy na 

PCz; współtwórca Regionalnego KO, członek 

komisji wyłaniającej kandydatów KO w wybo-

rach parlamentarnych, do 1990 członek Często-

chowskiego KO. W 1990 redaktor „Wiadomości 

Częstochowskich”. Od 1990 prezes KIK w Czę-

stochowie. W 1993 członek założyciel Ligi 

Miejskiej tamże. Od 1994 radny Miasta Często-

chowa, do 1998 i od 2002 wiceprzewodniczący 

Rady Miasta. Od 2009 na emeryturze. 

Autor rozdz. „Diecezjalny Komitet Pomocy 

Bliźniemu” w książce ks. Mariana Mikołajczyka 

Władza ludowa a diecezja częstochowska (Czę-
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stochowa 2000). Odznaczony Złotym Krzyżem 

Zasługi (1996), Krzyżem Kawalerskim Orderu 

Odrodzenia Polski (2009). 

Do 20 I 1978 rozpracowywany przez Wydz. III 

KW MO w Częstochowie w ramach SOR krypt. 

Klerykał; 1984-1989 przez Wydz. IV WUSW w 

Częstochowie w ramach SOR krypt. Myśliciel. 

Wojciech Rotarski 

http://www.encyklopedia-

solidarno-

sci.pl/wiki/index.php?title=Adam_Banaszkiewicz 

pobrane 17 III 2013                   Stanisław Waluś 

 

Amerykanie gromią cenzurę 

    Skandal z odmawianiem Telewizji Trwam miej-

sca na multipleksie cyfrowym figuruje w raporcie 

Departamentu Stanu USA jako przykład łamania 

praw człowieka w Polsce. 

    Amerykański raport o łamaniu praw człowieka w 

odniesieniu do naszego kraju zwraca uwagę m.in. 

na kulejącą wolność słowa i mediów. Opublikowa-

ny 19 kwietnia dokument dotyczy ubiegłego roku. 

Znajdziemy w nim paragraf „Cenzura i ogranicza-

nie treści” niemal w całości poświęcony trudno-

ściom, z jakimi boryka się katolicka Telewizja 

Trwam, bezskutecznie ubiegająca się o prawo do 

nadawania w nowoczesny sposób. 

    „17 stycznia [2012 r.] Krajowa Rada Radiofonii i 

Telewizji odmówiła koncesji na cyfrowe nadawanie 

katolickiej Telewizji Trwam, rzekomo z powodu 

braków we wniosku. 25 maja Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę Te-

lewizji Trwam na decyzję Krajowej Rady. 25 sierp-

nia Telewizja Trwam odwołała się do Naczelnego 

Sądu Administracyjnego. 10 stycznia Helsińska 

Fundacja Praw Człowieka skierowała list do Kra-

jowej Rady, stwierdzając, że kryteria przyznawania 

koncesji były niejasne, dające możliwość wydawa-

nia uznaniowych decyzji” – czytamy w raporcie 

Biura Demokracji, Praw Człowieka i Pracy Depar-

tamentu Stanu USA. (…) 

Marta Ziarnik, Nasz Dziennik, 23 IV 2013 r., str. 1 

Stanisław Waluś 

 

NASZE ROCZNICE 

500 lat temu (28 maja 1513 r.) w Krakowie w 

drukarni Floriana Unglera wydano pierwszą 

książkę w języku polskim. Był to Raj duszy Bier-

nata z Lublina. 

470 lat temu (24 maja 1543 r.) we Fromborku na 

Warmii zmarł Mikołaj Kopernik. 

140 lat temu (11-14 maja 1873 r.) zostały 

uchwalone pruskie ustawy uderzające w Kościół 

katolicki – proces ten zapoczątkował Kultur-

kampf. 

130 lat temu (23 maja 1883 r.) w przytułku dla 

najuboższych emigrantów, w Zakładzie św. Ka-

zimierza w Ivry pod Paryżem zmarł Cyprian 

Kamil Norwid. 

70 lat temu (30 maja 1943 r.) w gruzach getta 

warszawskiego Niemcy rozstrzelali ponad pół 

tysiąca polskich więźniów (kobiet i mężczyzn) z 

Pawiaka. 

65 lat temu (25 maja 1948 r.) zmarł po zakato-

waniu przez bezpiekę (Urząd Bezpieczeństwa) 

rotmistrz Witold Pilecki, który dał się złapać, 

aby będąc w obozie koncentracyjnym Auschwitz 

organizować opór i pomóc więźniom.  

60 lat temu (13 maja 1953 r.) zmarł w komuni-

stycznym więzieniu ks. Zygmunt Kaczyński, 

wybitny polityk chadecki. 

35 lat temu (28 maja 1978 r.) w czasie tradycyj-

nej pielgrzymki mężczyzn do Piekar Śląskich 

kardynał Karol Wojtyła wygłosił kazanie, które-

go mottem były słowa wypisane na fasadzie Ba-

zyliki: Mocni w wierze.  

30 lat temu (14 maja 1983 r.) zmarł w szpitalu 

Grzegorz Przemyk wskutek pobicia przez trzech 

funkcjonariuszy w komisariacie Milicji Obywa-

telskiej przy ul. Jezuickiej w Warszawie.  

10 lat temu (18 maja 2003 r.) został kanonizo-

wany biskup przemyski Józef Sebastian Pelczar 

(1842-1924) w Rzymie przez Ojca Świętego Ja-

na Pawła II.                Wybrała Barbara Kwaśnik 

 

Rok 2013 

Rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego 

 
Wystawa poświęcona 150. rocznicy Powstania 

Styczniowego – przed Kościołem Mariackim 

w Katowicach (1 III 2013) 
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Po co nam powstanie styczniowe? 

(…) Może właśnie po to, by ufundować odrodzo-

ną Rzeczpospolitą. By na przełomie wieków XIX 

i XX zabiegali o nią i arystokraci, i burżuazja, i 

inteligencja, i chłopi. By stać się wzorem dla po-

wstańców wielkopolskich i śląskich, dla walczą-

cych z bolszewikami i broniących kraju we wrze-

śniu 1939 r., wreszcie dla żołnierzy Polski Pod-

ziemnej. (…) 

Filip Musiał, Posłaniec Serca Jezusowego, 

kwiecień 2013, str. 42-45. 
     

Rok 2013 Rokiem Kardynała Augusta Hlonda 

Tygodnik Rodzin Katolickich 

„Źródło” nr 33(972) z 15 VIII 2010 

r. został wydany jako numer spe-

cjalny; poświęcony Słudze Bożemu 

ks. kard. Augustowi Hlondowi. 

Kalendarium życia Prymasa Polski 

ks. kard. Augusta Hlonda (wybór) 

30 listopada 1933 – Powołał do życia Radę Spo-

łeczną przy Prymasie Polski w Poznaniu. 

25 czerwca 1937 – Jako legat papieski zainaugu-

rował Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla 

w Poznaniu. 

28 lipca 1939 Jako legat papieski otworzył Między-

narodowy Kongres Chrystusa Króla w Lublanie. 

Ciąg dalszy w następnym numerze „Dlatego” 
 

„Prymas Polski Kardynał August Hlond 

- Bogu i Ojczyźnie” 

    24 kwietnia 2013 r. w Gdańsku odbyła się 

ogólnopolska konferencja i ogłoszenie wyników 

VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Prymas 

Polski Kardynał August Hlond - Bogu i Ojczyź-

nie”. Konferencja rozpoczęła się Mszą Świętą w 

intencji beatyfikacji Sługi Bożego ks. Kard. Au-

gusta Hlonda w kościele p.w. św. Elżbiety. Anna 

Kołakowska z Gdańska wygłosiła referat „Zwy-

cięstwo, gdy przyjdzie, przyjdzie przez Maryję: 

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę – realizacja te-

stamentu Sługi Bożego ks. Kard. Augusta Hlon-

da”. Stanisław Grzesiak z Poznania wygłosił refe-

rat: „Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa 

zwany pomnikiem Chrystusa Króla i pomnikiem 

Wdzięczności w Poznaniu w latach 1932-1939 – 

jego dzieje i perspektywy odbudowy”. Patronat 

nad konferencją przyjął Metropolita Gdański 

Ksiądz Arcybiskup dr Sławoj Leszek Głódź. 

Więcej informacji na stronach: 

www.pomorski.civitaschristiana.pl, 

www.ak.rumia.pomorskie.pl 

     Stanisław Waluś 

Przegląd prasy 

Śląska obrona konieczna 

Bronimy Śląsk przed separatyzmem i jego za-

właszczaniem. Bronimy prawdy o Śląsku, dziś fał-

szowanej i zaciemnianej – mówi Jadwiga Rudnic-

ka z Towarzystwa Obrony Kresów Zachodnich 

Polski w rozmowie z Teresą Semik. (…) 

 Polska Dziennik Zachodni, 12 IV 2013, str. 18.  

Sprzedać Wawel! 

Kościół potrzebuje osób, które potrafią zdobywać i 

pomnażać pieniądze na realizację dzieł apostol-

skich i charytatywnych. (…) 

Ks. Dariusz Kowalczyk SJ,  

Gość Niedzielny, 14 IV 2013, str. 34 

Ponowne badanie katastrofy 

Początkowo raport Millera miał obowiązywać 

również prokuraturę. Okazał się jednak tak wiel-

kim bublem, że biegli z prokuratury postanowili 

zbadać sprawę od początku. (…) Mec. Małgorzata 

Wassermann, córka śp. Zbigniewa Wassermanna: - 

Wydaje mi się, że 10 kwietnia 2010 r. premier Do-

nald Tusk był bardzo wystraszony. Bał się, bo od 

początku zdawał sobie sprawę z tego, że był to 

zamach. Uznał, że lepiej będzie tej sprawy w ogóle 

nie ruszać i zostawić ją Rosjanom. (…)  

Artur Stelmasiak, Niedziela 14 IV 2013, str. 16-17 

Widmo gender nad Polską 

Rząd przygotowuje program równościowy, opie-

rający się na głoszonej przez skrajne feministki 

ideologii gender, której celem jest „wyzwolenie” 

kobiet przez odrzucenie macierzyństwa i rodzi-

ny. (…)                                    Bogumił Łoziński, 

 Gość Niedzielny, 14 IV 2013 r., str. 32-33 

Trzy pontyfikaty, jeden fundament 

Ks. dr Paweł Deskur, Przewodnik Katolicki, 14 

IV 2013, str. 18-21 

Pamięci polskich Żydów 

W tym roku obchodzimy 70. Rocznicę powsta-

nia w getcie warszawskim. Z tej okazji po raz 

pierwszy swoje podwoje otworzy dla gości Mu-

zeum historii Żydów Polskich. (…) 

Natalia Budzyńska, 

 Przewodnik Katolicki, 14 IV 2013, str. 30-31 

Inteligencja i mądrość 

Inteligencja nie jest tym samym co mądrość, 

gdyż niektórzy ludzie używają zdolność myśle-

nia w niemądry sposób – na przykład po to, by 

oszukiwać innych ludzi lub po to, by usprawie-

dliwiać popełnione przez siebie błędy i żyć w 

świecie fikcji czy ideologii. (…) 

Ks. Marek Dziewiecki, 

 Przewodnik Katolicki, 14 IV 2013, str. 40-41 

http://www.pomorski.civitaschristiana.pl/
http://www.ak.rumia.pomorskie.pl/
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To nie jest taka Polska, jakiej chcieliśmy – 

mówi Pani Irena Siła-Nowicka, która w styczniu 

skończyła 100 lat. 

    W ’49 roku siedział w celi śmierci razem z żoł-

nierzami podziemia niepodległościowego Hiero-

nima Dekutowskiego „Zapory”. Ocaliła go ciotka 

– rodzona siostra Feliksa Dzierżyńskiego. Później 

stał się głośnym obrońcą w procesach politycz-

nych. Po ’89 roku domagał się lustracji i odejścia 

skompromitowanych sędziów. Krytykował polską 

transformację. Mija setna rocznica urodzin mece-

nasa Siła-Nowickiego, ale o tym cicho. (…) 

Krzysztof Świątek, 

 Tygodnik Solidarność 19 IV 2013, str. 1, 16-18 

Ewangelia – wiara – zbawienie (2) 

    O Tygodniu Biblijnym, lekturze i znaczeniu 

Pisma Świętego z ks. prof. Henrykiem Witczy-

kiem – przewodniczącym Działa Biblijnego im. 

bł. Jana Pawła II – rozmawia ks. inf. Ireneusz 

Skubiś. (…)     Niedziela, 21 IV 2013, str. 10-11 

Dlaczego Polacy nie chcą mieć więcej dzieci? 

    Wymieramy, to już nie żarty. Więcej Polaków 

umiera, niż się rodzi. Żeby ratować sytuację, żeby 

zadziałał system tzw. zastępowalności pokoleń, 

współczynnik dzietności powinien wynosić 2,1, a 

wynosi 1,38. To katastrofa, demografowie łapią 

się za głowy. Konieczne są rozwiązania prawne, 

by ten proces zatrzymać. (…)  

Katarzyna Wojnarowska, 

 Niedziela, 21 IV 2013, str. 16-17 

Państwo niszczy rodzinę 

O tym, dlaczego rodzina jest receptą na kryzys i co 

hamuje dzietność w Polsce, z prof. Michałem Woj-

ciechowskim rozmawia Bogumił Łoziński. (…) 

Gość Niedzielny, 21 IV 2013, str. 40-42 

Bilans ujemny 

Państwo nie oddało Kościołowi ponad 62 tys. ha 

gruntów, wynika to z bilansu przygotowanego 

przez ks. prof. Dariusza Walencika. (…) 

Andrzej Grajewski, 

 Gość Niedzielny, 21 IV 2013, str. 46-47. 

Cuda ks. Jerzego 

Oficjalnie zarejestrowano ich ponad czterysta. Są 

zapisem ludzkich losów, lecz przede wszystkim 

świadectwem głębokiej wiary. (…) 

Milena Kindziuk,   

Sieci, 22 IV – 5 V 2013, str. 26-29 

Kulisy Wielkiego Wschodu 

Utrzymywanie, ze masoneria to organizacja 

szkodliwa i złowroga, jest dziś co najmniej ryzy-

kowne. Przekonał się o tym niedawno abp Józef 

Michalik, który w liście pasterskim do wiernych 

napisał: „Widzimy, jak planowo atakowany jest 

dziś Kościół przez różne środowiska libertyń-

skie, ateistyczne i masońskie”. (…) Wolnomu-

larstwo krytykowali też papieże w XX stuleciu: 

Pius X, Benedykt XV, Pius XI czy Pius XII, (…) 

Grzegorz Górny, Sieci, 22 IV – 5 V 2013, str. 50-52 

Zbrodnie „nieznanych sprawców” 

Wśród dziesiątków dramatycznych wydarzeń w 

PRL, wobec których potwierdzały się „spiskowe 

teorie”, były tajemnicze zgony duchownych ka-

tolickich. (…)                             Jerzy Jachowic, 

 Sieci, 22 IV – 5 V 2013, str. 64-65 

Przebudzenie Węgrów 

Bez lokalnych obywatelskich wspólnot, inicja-

tyw przełamujących atmosferę bierności nie ma 

szans na polityczne zwycięstwo. (…) Nawet jed-

na telewizja jest w stanie przełamać medialny 

monopol. Na Węgrzech jego utrata w obozie le-

wicowo-liberalnym naruszyła hegemonię kultu-

rową i polityczna tego środowiska. (…) 

Z przewodniczącym węgierskiego parlamentu 

László Kövérem rozmawia Grzegorz Górny,  

Sieci, 22 IV – 5 V 2013, str. 92-95 

Współcześni niewolnicy 

Jak zagraniczny kapitał traktuje polskich pra-

cowników (…)                          Anna Wiejak, 

Nasza polska, 23 IV 2013, str. 6 

Konwencja pod młotek 

O zagrożeniach rodziny wynikających z ideolo-

gii „gender”, z Antonim Szymańskim – socjolo-

giem, członkiem Zespołu ds. Rodziny Komisji 

Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski, rozmawia 

Antoni kowalski. (…) 

Źródło, 28 IV 2013, str. 18-19 

Bóg – Honor – Ojczyzna 

Bóg – Honor – Ojczyzna – dewiza Wojska Pol-

skiego, wypisywana na sztandarach polskich sił 

zbrojnych to bardzo ważne wezwanie, któremu 

powinien być wierny każdy Polak katolik. (…) 

Ks. Ireneusz Skubiś,  

Niedziela, 28 IV 2013, str. 3 

Niepolitycznie o polityce 

Choć staramy się nie zajmować tzw. polityką, 

jako obywatele swojej ojczyzny nie możemy 

udawać, że nie widzimy wielu niesprawiedliwo-

ści, które nie tylko dzieją się na naszych oczach, 

ale które nas dotyczą. Byłaby to z naszej strony 

zwykła obłuda i grzech zaniedbania w kwestii 

napomnienia brata (por. Mt 18, 15-18). (…) 

 Ks. Ireneusz Skubiś, Niedziela, 28 IV 2013, str. 3 

Stanisław Waluś 
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Weekend z Żydami mesjańskimi w szkole 

En Christo w Lanckoronie 

Motto: 

Może Was to przyprawi o ból głowy, ale powtórz-

cie sobie kilka razy: „Biblia nie mówi o Koście-

le”. Powtórzcie to sobie tyle tysięcy razy, ile razy 

przeczytaliście to słowo. Powtarzajcie to sobie od 

dzisiaj za każdym razem, gdy tylko je usłyszycie 

lub przeczytacie. To pomoże Wam zrozumieć 

prawdziwy tekst biblijny, choć możecie mieć pro-

blemy mentalne podczas takich imprez jak do-

roczny piknik Waszego kościoła. 

Daniel Gruber (fragment książki „Kopernik i Ży-

dzi”) 

   Kim są Żydzi mesjańscy? To pytanie obecnie 

coraz częściej pojawia się na ustach wielu chrze-

ścijan z różnych kościołów. Bardzo interesujący 

artykuł autorstwa Anny Wieczorek, stanowiący 

odpowiedź na to pytanie, znalazłem na portalu 

[1]. Jego większe fragmenty cytuję poniżej:  

„Historia Żydów mesjańskich to historia po-

czątków chrześcijaństwa. Pierwsi wyznawcy Je-

zusa to właśnie wspólnota Żydów, którą dzisiejsi 

chrześcijanie nazywają pierwotnym kościołem. 

Uznając Jeszuę (Jezusa) za Mesjasza stali się 

przedmiotem zaciekłych prześladowań ze strony 

swoich rodaków (Dzieje 13,50; 22,4-5), pomimo 

faktu, iż w pełni respektowali przepisy Zakonu, 

zgodnie ze słowami Jezusa: 

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo 

Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypeł-

nić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki 

niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani 

jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się 

wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno 

z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby 

tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie 

Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, 

ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo po-

wiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie bę-

dzie większa niż uczonych w Piśmie i faryze-

uszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego.  

(Mat. 5,17-2, [BT-Biblia Tysiąclecia]) 

   Od dnia Pięćdziesiątnicy, kiedy to został wyla-

ny Duch Święty na ok. 120 uczniów Jezusa 

(Dzieje 1,15; 2,1), następuje gwałtowny przyrost 

Jego wyznawców. Tylko w tym bowiem dniu 

w Mesjasza uwierzyło blisko 3 tysiące osób 

(Dzieje 2,41). Byli to Żydzi i prozelici, którzy 

zgodnie z Prawem Zakonu, przybyli do Jeruzalem 

z okazji święta Szawuot.  

   Ta pierwotna społeczność składała się wyłącz-

nie z Żydów mesjanistycznych zwanych wtedy 

Nazarejczykami. Po raz pierwszy nazwano ich 

chrześcijanami (gr. Χριστιανός) w Antiochii 

(Dzieje 11,26). To greckie słowo, pochodzące od 

słowa Хριστός (Chrystus), oznacza ludzi należą-

cych do Chrystusa, czyli Mesjasza. 

   Wierzący w Jezusa Żydzi nadal zachowywali 

przepisy Zakonu (Dzieje 21,26), wszystkie świę-

ta nadane przez Boga za pośrednictwem Mojże-

sza (Dzieje 20,6; 20,16b; 25,8), modlili się 

w Świątyni (Dzieje 2,46; 3,1; 22,17) i chodzili 

do synagog (Dzieje 9,20; 13,14-15; 14,1).  

   Można więc rzec, że ten pierwotny kościół 

bardzo różnił się od współczesnego chrześcijań-

stwa. Pierwsza chrześcijańska gmina w Jerozo-

limie - wraz ze swoim biskupem, który był ob-

rzezanym Żydem - była wierna nakazom Tory 

(Rzym. 2,13) i tradycji żydowskiej, w pełni jed-

nak świadoma, iż nie na podstawie Zakonu, lecz 

przez Chrystusa dostępują usprawiedliwienia 

(Rzym. 5,1; 5,9 por. Jakuba 2,14-24). 

Obfite błogosławieństwo Boże ciągle pomnażało 

ich liczbę:      

A słowo Boże rozszerzało się, wzrastała też bar-

dzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bar-

dzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. 

    (Dzieje 6,7 BT) 

Tymczasem kościół, budując się i żyjąc w bojaźni 

Pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Ga-

lilei i Samarii, i wspomagany przez Ducha Świę-

tego, pomnażał się.   

 (Dzieje 9,3, [BW-Biblia Warszawska]) 

Słysząc to, wielbili Boga, ale powiedzieli mu: 

Widzisz, bracie, ile tysięcy Żydów uwierzy-

ło, a wszyscy trzymają się gorliwie Prawa. 

    (Dzieje 21,20-21 BT)                                      

   Pierwszym poganinem, któremu przedstawiona 

została Dobra Nowina o Mesjaszu był bardzo 

pobożny, rzymski setnik Korneliusz (Dzieje 

10,1-4). Stało się to dopiero jakieś 3,5 roku po 

dniu Pięćdziesiątnicy (ok. 34 r. n.e.). Wówczas 

uwierzył w Jezusa on oraz jego domownicy 

(Dzieje 10,28; 10,45-48). Od tego czasu do zbo-

rów mesjańskich zaczęło przybywać coraz wię-

cej pogan (Dzieje 28,28). 

    Wskutek wielu różnych czynników, zbory co-

raz bardziej zatracały swoją żydowskość. Z jed-

nej strony przyczyniła się do tego decyzja San-

hedrynu z Jawne (ok. 90 r. n.e.), która oficjalnie 

wyklęła wszystkich Żydów mesjańskich, a z 

drugiej narastający antysemityzm spowodowany 
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ówczesną sytuacją polityczną. Ta powszechna dla 

pierwotnych społeczności mesjańskich żydow-

skość została zupełnie odcięta od chrześcijaństwa 

na skutek prześladowań Żydów w dalszych wie-

kach oraz potępiania wszystkiego co żydowskie, 

aż do niepojętego paradoksu. Oto ci, dzięki któ-

rym poganie przyjęli Ewangelię, stali się jej ofia-

rami. Chrześcijańskie wojny krzyżowe i przymu-

sowe nawracanie Żydów (chrzest pod groźbą 

śmierci, palenie synagog, masowe pogromy) wy-

tworzyły w nich uzasadnioną niechęć do chrze-

ścijaństwa.  

    Długie wieki trzeba było czekać na powrót do 

korzeni. W XIX wieku z coraz większą siłą na 

światło dzienne zaczął przebijać się ruch mesjań-

ski. Takiego określenia użyto w 1895 roku dla 

określania grup judeo-chrześcijańskich. Bynajm-

niej nie był to jakiś nowy ruch religijny próbujący 

dopasować swą ideologię do starożytnych, chrze-

ścijańskich korzeni. Wręcz przeciwnie, gdyż na 

przestrzeni wieków zawsze istnieli Żydzi wierzą-

cy, iż Jezus był żydowskim Mesjaszem. Obecnie 

jednak następuje dynamiczny wzrost liczby kon-

gregacji mesjańskich na całym świecie. Jest to 

znak czasów, zgodnie z tym, co zapowiedział Ży-

dom Jezus: Albowiem powiadam wam: Nie ujrzy-

cie Mnie odtąd, aż powiecie: Błogosławiony, któ-

ry przychodzi w imię Pańskie. (Mat. 23,38 BT) 

Apostoł Paweł napisał: ...chcę wam, bracia, od-

słonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na 

część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni 

wejdą, i w ten sposób będzie zbawiony cały Izra-

el, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i 

odwróci bezbożność od Jakuba. 

    (Rzym. 11,25b-26 BW) 

    Liczbę współczesnych Żydów mesjańskich 

szacuje się obecnie na ok. 1,5 mln. Tworzą oni 

własne kongregacje (synagogi), w których uwiel-

biają Boga w jedyny w swoim rodzaju sposób. 

Jest to połączenie bogatego dziedzictwa wielo-

wiekowego nauczania Tory w kontekście Mesja-

sza, na którym znajduje ona swoje wypełnienie. 

Tworzą również wspaniałą muzykę, która ma 

niepowtarzalny urok — głęboko zakorzeniona w 

tradycji Izraela, a przy tym równie głęboko prze-

siąknięta Duchem Ewangelii.  

    Więcej na temat Żydów mesjańskich można 

znaleźć w książkach:  

 Daniel Juster , Powrót do korzeni, wyd. Sofer, 

Kraków 1999. 

 Willem J.J. Glashouwer, Dlaczego Izrael? 

Nowe początki, wyd. Wspólnota „Drzewo 

Oliwne”, Warszawa 2010. 

 Sid Roth, Niepełny Kościół - Budowanie po-

mostu pomiędzy Bożymi dziećmi, wyd. Dobry 

Skarbiec.pl, 2009. 

 Benjamin Berger, Jedna Owczarnia jeden Pa-

sterz – Kościół w drodze do swojej pełni, 

wyd. Rhema, Kielce 2010. 

   Osobiście spotykałem się kilka razy z Żydami 

mesjańskimi. Każde takie spotkanie było dla 

mnie radosnym przeżyciem i odkrywaniem, że 

oni kochają swojego Mesjasza Jeszuę czyli mo-

jego Zbawiciela Jezusa Chrystusa tak samo jak i 

my, chrześcijanie. Ale oni, w odróżnieniu od 

nas, w dalszym ciągu kultywują ustanowione 

przez Boga na wieki święta biblijne, takie jak np. 

Szawuot – Święto Namiotów, o którym Zacha-

riasz tak pisze w swojej księdze: 

Wszyscy ci, którzy ocaleją spośród wszystkich 

ludów, biorących udział w wyprawie na Jerozo-

limę, rokrocznie pielgrzymować będą, by oddać 

pokłon Królowi - Panu Zastępów - i obchodzić 

Święto Namiotów.  (Zach. 14,16 BT)   

   Święto Namiotów od kilku lat obchodzimy w 

naszej społeczności z KEA. Głównym celebrują-

cym jest Żyd i pastor w jednej osobie - Kazi-

mierz Barczuk z Warszawy. Kilka lat temu rabin 

z Jerozolimy, Żyd mesjański Michael Zinn, cele-

brował w Gliwicach kolacje paschalne nawiązu-

jące do innego, na wieki ustanowionego, biblij-

nego Święta Paschy. Przebywanie i bezpośrednie 

z nim rozmowy pozostawiły we mnie niezatarte 

ślady świadczące o miłości, jaką darzy on Jezu-

sa. 

   Niedawno, w styczniu, w auli Centrum Jana 

Pawła II w Gliwicach obchodziliśmy święto Tu 

B’Szwat, na które zaprosiliśmy br. Andrzeja 

Sionka z Lanckorony, byłego ucznia ks. Blach-

nickiego. Prowadzi on tam Szkołę Ewangelizacji 

i Życia Chrześcijańskiego - En Christo. Powie-

dział on znamienne słowa, że dzisiejszy Kościół, 

oderwany do swoich korzeni żydowskich, ma 

ducha ze skażonym DNA. To ważne słowa 

świadczące o tym, że my, chrześcijanie zaczy-

namy rozumieć słowa Pawła zapisane w 11 roz-

dziale Listu do Rzymian. Andrzej Sionek zapro-

sił nas, uczestników obchodów święta Tu 

B’Szwat, do En Christo w Lanckoronie w dniach 

1-3 marca 2013 r. na kolejny weekend mesjań-

ski. Pojechałem tam wraz ze swoim przyjacielem 

Adamem w sobotę, 2 marca. Spotkaliśmy tam 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Żydzi_mesjańscy


 15 

dwóch Żydów mesjańskich z USA, Daniela Gru-

bera i jego syna Izajasza, którzy dzielili się z 

uczestnikami weekendu swoimi przemyśleniami 

nt. „Prawo i Łaska”. Daniel Gruber jest jednym z 

czołowych przedstawicieli myśli mesjańskiej w 

USA, autorem wielu książek i artykułów, m.in. 

Kościół i Żydzi, Tora i Nowe Przymierze, Koper-

nik i Żydzi, The Messianic Writings. 

   Dzięki obecności Daniela i Izajasza oraz ich 

nauczaniu mieliśmy okazję pogłębić rozumienie 

żydowskich korzeni Kościoła i zasiąść wspólnie 

do rozważania Słowa Bożego, między innymi cy-

towanego poniżej:  

  Prawo Pana doskonałe - krzepi ducha; świadec-

two Pana niezawodne - poucza prostaczka; 

   (Psalmów 19,8 BT) 

   Podstawą Twego tronu sprawiedliwość i pra-

wo; przed Tobą kroczą łaska i wierność. 

          (Psalmów 89,15 BT). 

Lecz Pan czeka, by wam okazać łaskę, i dlatego 

stoi, by się zlitować nad wami, bo Pan jest spra-

wiedliwym Bogiem. Szczęśliwi wszyscy, którzy w 

Nim ufają!             (Izajasza 30,18 BT)   

A więc Boża łaska i miłosierdzie były zawsze u 

Boga, również w czasach opisanych w ST. 

Ewangelista Jan podsumował to w następującym 

zdaniu: Podczas gdy Prawo zostało nadane przez 

Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa 

Chrystusa.   (Jana 1,17 BT)   

   Inne wersy, które także rozważaliśmy, można 

znaleźć w Ozeaszu 12,7; Zachariaszu 7,9; Jere-

miaszu 9,22, a także w Micheaszu 6,8.      

   Dzięki Danielowi i Izajaszowi dowiedzieliśmy 

się, czym dla Żydów mesjańskich jest w istocie 

Prawo i Łaska. To doświadczenie z pobytu w En 

Christo pokazało nam, jak wyjątkowym jest na-

uczanie Daniela w formie, ale także w treściach 

jakie przekazuje. Dało ono nam nowe możliwości 

pogłębienia naszego poznania, abyśmy wiedzieli, 

jak wiedzieć należy. 

   Następny, tym razem tydzień mesjański w En 

Christo w Lanckoronie z udziałem Daniela Gru-

bera, planowany jest na 22-29 lipca 2013 roku 

[2]. Myślę, że ponownie tam pojadę. Zachęcam 

także Ciebie, Czytelniku do spotkania z Danielem 

i jego niezwykłym nauczaniem.  

Bibliografia 

[1]http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZR/konf

mesjanska-gdansk2009.html 

[2] http://www.enchristo.pl/kalendarium-

wydarzen/ 

                                     Andrzej Hławiczka 

Mój ojciec 

    Przedstawiam obraz części życia społecznego 

na Górnym Śląsku w II Rzeczpospolitej, jaki mój 

ojciec zanotował we fragmencie swoich wspo-

mnień. Konrad Ignacy Pillich urodził się 19. 

października 1895 roku w Sielcach (Sosnowiec), 

a zmarł 6. listopada 1979 roku w Zabrzu. Przod-

kowie (z XVII w.) ojca wywodzą się spod Stare-

go Koźla i spod Strzelec Opolskich. Był absol-

wentem Politechniki Warszawskiej i pierwszym 

asystentem prof. Wojciecha Świętosławskiego 

(późniejszego rektora i ministra)
1
. W szeregach 

Legii Akademickiej walczył pod Pińskiem w 

wojnie z bolszewikami. Karierę akademicką po-

zostawił dla prowadzenia działalności na rzecz 

polskiego Śląska. Działał w Polskim Komitecie 

Plebiscytowym w Bytomiu oraz uczestniczył w 

II i III Powstaniu Śląskim, m.in. służył w Inten-

denturze Naczelnej Komendy Wojsk Powstań-

czych. Wojciech Korfanty nadał mu w 1921 roku 

Odznakę Honorową. Był sekretarzem i prelegen-

tem Uniwersytetu Ludowego, bibliotekarzem 

Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz sekretarzem 

Biura Organizacji Towarzystwa Oświaty im. św. 

Jacka w Bytomiu. Od 1925r. był organizatorem i 

nauczycielem Wojewódzkiej Szkoły Mechanicz-

nej i Hutniczej w Królewskiej Hucie. Propago-

wał ideę budowy Śląskich Technicznych Zakła-

dów Naukowych, był jednym z projektantów i 

Gł. Doradcą d/s Budowy i Urządzenia Wydziału 

Chemicznego. Wykładał: chemię, fizykę, analizę 

chemiczną, technologię chemiczną i technologię 

koksownictwa (1930-1939). W sposób szczegól-

ny był zaangażowany w działalność Sodalicji 

Mariańskiej, począwszy od Akademickiej Soda-

licji Mariańskiej w Warszawie, a następnie w 

Chorzowie i w Katowicach. Po szczęśliwym 

powrocie do Katowic z działań wojennych (m.in. 

Legii Oficerskiej), włączył się w tajne nauczanie. 

Po wojnie pełnił odpowiedzialne funkcje w 

przemyśle koksochemicznym. Wspomnienia spi-

sał z pamięci w latach 70-tych ub. wieku.  

Zachowano oryginalną redakcję tekstu, na-

tomiast uzupełnienia w nawiasach i przypisy są 

mojego autorstwa.      

                                          Wojciech Pillich 

                                                 
1
 Ciekawostką jest, że przed portretem prof. 

Wojciecha Świętosławskiego w sali Senatu Po-

litechniki Warszawskiej, został mi wręczony 

Medal Edukacji Narodowej przez Panią Mini-

ster Krystynę Łybacką.  

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZR/konfmesjanska-gdansk2009.html
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZR/konfmesjanska-gdansk2009.html
http://www.enchristo.pl/kalendarium-wydarzen/
http://www.enchristo.pl/kalendarium-wydarzen/
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Konrad Pillich - działalność społeczna w II RP 

Fragment wspomnień  

W związku z przeniesieniu szkoły (Woje-

wódzkiej Szkoły Mechaniczno – Hutniczej w Kró-

lewskiej Hucie, której byłem nauczycielem) do Ka-

towic (Śląskich Technicznych Zakładów Nauko-

wych w marcu 1930 r.), zamieszkaniem u rodziców 

w Sosnowcu i straciłem kontakt z organizacjami 

chorzowskimi (m.in. Kołem TNSW w Królewskiej 

Hucie). Pozostałem nadal w Zarządzie Okręgowym 

Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyż-

szych (TNSW)
2
 (pełniąc funkcję skarbnika) i jego 

Krajowej Sekcji Nauczycieli Szkół Zawodowych. 

W tym czasie Zarząd Okręgowy TNSW podjął 

wielką akcję założenia w Katowicach Instytutu Pe-

dagogicznego. Instytut szybko powstał dzięki 

wsparciu władz oświatowych. Najwięcej pracy w tę 

akcje włożyli dyrektor gimnazjum katowickiego 

(Państwowego Gimnazjum Klasycznego w Kato-

wicach czyli dzisiejszego Liceum Ogólnokształcą-

cego im. Adama Mickiewicza) dr (Edward) Czerni-

chowski i dr (Vilim) Franczić - sekretarz Zarządu 

Okręgowego TNSW. W Instytucie wykładali profe-

sorowie z Krakowa. Dla słuchaczy wydawano 

skrypty. Zapisałem się także na słuchacza, aby mieć 

także wykształcenie pedagogiczne. Po pół roku 

przekonałem się, że zbyt wiele trzeba by w to wło-

żyć pracy i zrezygnowałem. W tym czasie Zarząd 

Główny TWSW próbował pozyskać nauczycieli 

szkół zawodowych. W tym całą naszą Sekcję, któ-

rej byłem sekretarzem, najaktywniejszą w kraju, 

mianował Sekcją Główną (Sekcji Szkół Zawodo-

wych) i asygnował dla nas fundusze na wydawanie 

miesięcznika „Szkolnictwo Zawodowe”, którego 

redaktorem został inż. (Zygmunt) Łabęcki – prezes 

naszej Sekcji. TNSW uchodziło za organizację 

konserwatywną, której ostro przeciwstawiał się ra-

dykalny Związek Nauczycielstwa Polskiego. Na 

zjeździe nauczycieli szkół zawodowych z całego 

kraju w Warszawie, w którym brałem udział, 

znaczną większością uchwalono utworzenie odręb-

nego Związku Nauczycieli Szkół Zawodowych. W 

konsekwencji nasza sekcja została zlikwidowana. 

                                                 
2
 W roku 1928 Okręg Śląski Towarzystwa Na-

uczycieli Szkół Średnich i Wyższych skupiał w 

15 kołach 477 członków, t.j., niemal wszystkich 

nauczycieli szkół średnich ogólnokształcących i 

większą część nauczycieli szkół zawodowych 

na Śląsku. 

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/plain-

content?id=133691  

Przystąpiliśmy do nowego Związku Nauczycieli 

Szkół Zawodowych. Tak skończyła się moja dzia-

łalność w TNSW. W Związku byłem tylko bier-

nym członkiem, ale pracy społecznej nigdy mi nie 

brakowało.  

Już w Chorzowie nawiązałem żywy kontakt 

z ks. dr Emilem Szramkiem prezesem Towarzy-

stwa Przyjaciół Nauk na Śląsku, którego byłem 

przecież inicjatorem i jednym z organizatorów. 

Ks. dr Emil Szramek wciągnął mnie szybko do 

Zarządu Towarzystwa, w którym następnie zaj-

mowałem stanowisko skarbnika prawie do II 

wojny światowej. Do Zarządu wchodzili także dr 

(Wacław) Olszewicz, Franciszek Popiołek i dr 

(Emil) Cyran. Dr Olszewicz był ekonomistą w 

Syndykacie Hut Żelaznych. Przez niego miałem 

dostęp do byłego ministra przemysłu (i handlu) 

inż. (Józefa) Kiedronia, wpływowego prezesa 

Syndykatu Hut Żelaznych, gdy potrzebowałem 

jego poparcia dla mojego memoriału w sprawie 

centralizacji szkół technicznych w Katowicach.  

W końcu września 1939 roku (w Kiwer-

cach, po ucieczce z sowieckiego transportu je-

nieckiego), spotkałem dr Olszewicza z żoną i inż. 

Zalewskim z Chorzowa z żoną. Zajmowali kryty 

wagon kolejowy w pociągu, który wojska so-

wieckie skierowały znad granicy rumuńskiej rze-

komo do Lublina. Na moją prośbę, po pewnych 

wahaniach, p. Olszewiczowie i Zalewscy zgodzili 

się wziąć mnie do swego wagonu. Lecz wtedy 

„jakby z nieba” zjawił się mój szwagier Stanisław 

i zabrał mnie do swojego wagonu, w którym je-

chał wraz z innymi rozbrojonymi w Łucku żołnie-

rzami. Franciszek Popiołek był dyrektorem gim-

nazjum w Cieszynie i zamiłowanym badaczem 

Śląska Cieszyńskiego
3
. Dr Cyran był dyrektorem 

Zakładu Psychiatrycznego w Lublińcu
4
. Ja byłem 

w Zarządzie skarbnikiem. Funkcję tę miałem bar-

dzo dobrze opanowaną. Byłem już poprzednio 

skarbnikiem w „Odrodzeniu”
5
 i TNSW, prowa-

                                                 
3
 W 1938 r., w 35-lecie pracy naukowej otrzymał 

pierwsze w dziejach honorowe członkostwo 

Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku. W 

1948 r. w 80-lecie urodzin i 45-lecie pracy 

twórczej Uniwersytet Jagielloński przyznał mu 

tytuł doktora honoris causa. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Doctor_honoris_ca

usa" \o "Doctor honoris causa  
4
 Obecnie Wojewódzki Szpital Neuropsychia-

tryczny w Lublińcu nosi imię dr Emila Cyrana. 
5
 Członkiem założycielem, pierwszym skarbni-
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dziłem księgowość Bratniej Pomocy Uczniów. 

Księgowości amerykańskiej nauczył mnie kol. inż. 

K. Machalski, który prowadził ją we własnym 

przedsiębiorstwie. Z łatwością a nawet przyjemno-

ścią sporządzałem bilanse. Składki członków ścią-

gałem terminowo i systematycznie przy pomocy 

blankietów PKO. Skarb miałem zawsze „na bieżą-

co” w porządku.  

Trudniejsze zadanie miałem w organizacjach 

katolickich, w których odgrywałem rolę kierowni-

czą. Nie pamiętam, kiedy dowiedziałem się o ist-

nieniu Sodalicji Mariańskiej Inteligencji Męskiej 

w Katowicach i kiedy się do niej zgłosiłem. W 

każdym razie (przed rokiem 1930), gdy mieszka-

łem w Chorzowie. Sodalicję utworzyło kilku soda-

lisów – urzędników przybyłych z Małopolski, 

gdzie sodalicje już dawno istniały. Byli to Gaud-

nik, st. urzędnik Urzędu Wojewódzkiego, architekt 

inż. Jan Biasion, dyrektor Szkoły Budowlanej, K. 

Majera, urzędnik Poczty i kilku innych. Moderato-

rem Sodalicji był ks. Romuald Moskała T.J., który 

dojeżdżał raz na (nieczytelne) na zebrania ogólne 

członków z Krakowa. Miesięczne msze sodalicyj-

ne w kaplicy ss. Elżbietanek, odprawiał ks. (Aloj-

zy) Siemienik, redaktor „Gościa Niedzielnego”. 

Widocznie zyskałem sobie zaufanie członków, je-

śli w roku 1931 przy wyborze prefekta na trzy lata, 

przy kontrkandydaturze inż. J. Biasiona uzyskałem 

znaczną przewagę głosów. Przyjąłem wybór, bo 

chciałem do Sodalicji wprowadzić więcej Śląza-

ków i usprawnić ją pod względem organizacyj-

nym
6
. Szczęśliwym zrządzeniem Opatrzności 

równocześnie z moim wyborem, Sodalicją zainte-

resował się ks. biskup dr Stanisław Adamski i wy-

znaczył na moderatora swego najzdolniejszego 

młodego księdza dr. Bolesława Kominka, na miej-

sce ks. R. Moskały z Krakowa. Współpraca z ks. 

dr B. Kominkiem ułożyła się doskonale. Zajął się 

sprawami ideowymi i duchowymi, ja zaś organi-

zacyjnymi. Zaprowadziłem księgowość amerykań-

ską i terminowe ściąganie składek przy pomocy 

blankietów PKO, zaprowadziłem miesięczne kalen-

darzyki nabożeństw, zebrań i imprez sodalicyjnych 

                                                                                  

kiem Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży 

Akademickiej „Odrodzenie” w Warszawie.  
6
 Sodalicja Mariańska w 1931 roku liczyła 46762 członków 

i była trzecim co do liczebności stowarzyszeniem  wcho-

dzącym w skład katolickiej Organizacji Misji Wewnętrz-

nej na Śląsku (na piętnaście działających, Bractwo Ró-

żańcowe i Żywy Różaniec miało 180 000 członków, a 

Dziecięctwo Jezusowe miało 48000 członków). 

http://www.wtl.us.edu.pl/ssht/25-26/SSHT_25-26(1992-

93)271-292.pdf  

zawierające najważniejsze informacje i polecenia 

organizacyjne, zorganizowałem (działalność) mi-

syjną, sam objąłem obowiązki instruktora kandyda-

tów. Wprowadziłem zwyczaj corocznych trzydnio-

wych około listopada rekolekcji zamkniętych w 

Domu Rekolekcyjnym O.O. Jezuitów w Czechowi-

cach - Dziedzicach. Sodalicja wkrótce stała się naj-

poważniejszą organizacją inteligencji katolickiej w 

Katowicach. Corocznie dnia 8. grudnia urządzali-

śmy wspólnie z Sodalicją Pań, w paradnym westy-

bulu gmachu Województwa uroczyste akademie 

mariańskie, w których brali udział najwyżsi dostoj-

nicy duchowni i świeccy oraz śmietanka towarzyska 

Katowic. Z wielką tremą zwykle zagajałem te aka-

demie jako prefekt. Praca moja w Sodalicji cieszyła 

się dużym uznaniem i wdzięcznością członków, 

którzy w jedne moje imieniny zaprezentowali mi 

pocieszny list pochwalny napisany (przez) presoda-

lisa Stanisława Wallisa
7
. Ważniejsze było uznanie 

ze strony krajowych władz sodalicyjnych. Wszyst-

kie sodalicje inteligencji męskiej w Polsce zrzeszo-

ne były w Związku Sodalicji Mariańskich Inteligen-

cji Męskiej z siedzibą w Krakowie. Najpierw zosta-

łem dokooptowany do Zarządu tego związku, a na-

stępnie na zjeździe w Wilnie formalnie wybrany. 

Prezesem Związku najpierw był hr. Potworowski z 

Poznańskiego, a później hr. Bosak - Hauke, archi-

tekt z Warszawy. Na zebrania Zarządu Związku 

musiałem jeździć do Krakowa. Jeszcze większy za-

szczyt spotkał mnie, gdy ks. biskup dr Stanisław 

Adamski specjalnym pismem (w 1934 r.), miano-

wał mnie zastępcą sekretarza w Diecezjalnym Insty-

tucie Akcji Katolickiej (DIAK). Sekretarzem był ks. 

dr Bolesław Kominek, moderator naszej Sodalicji, 

późniejszy arcybiskup wrocławski. Prezesem Akcji 

Katolickiej był dr Wincenty Spaltenstein, prezydent 

m. Chorzowa (Królewskiej Huty), z którym już 

współpracowałem w Komitecie Inteligencji Pracu-

jącej dla Niesienia Pomocy Bezrobotnym w Cho-

rzowie a także w Związku Polskiej Inteligencji Ka-

tolickiej (Odrodzenie), zrzeszającym inteligencję z 

wyższym wykształceniem. Związek ten z siedziba w 

                                                 
7
 Etnograf i folklorysta, zbieracz i badacz wy-

tworów kultury ludowej Górnego Śląska, kon-

tynuator jej dokumentowania przez ojca Łuka-

sza. Inicjator powołania Muzeum Powiatowe-

go w Świętochłowicach, przeniesionego do 

Chorzowa jako Muzeum Ziemi Bytomskiej, 

którego od 1937 r. był kustoszem. Autor ponad 

stu pięćdziesięciu prac, łącznie ze sztukami te-

atralnymi. http://rene7.w.interia.pl/  
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Lublinie stworzyli seniorowie akademickiego „Od-

rodzenia” (Związku Senjorów Odrodzenia (org.), 

powstałego w 1926 r., przekształconego w 1930 r. 

w Związek Polskiej Inteligencji Katolickiej Odro-

dzenie, wchodzący w skład Akcji Katolickiej). Mo-

głem liczyć na 6 seniorów „Odrodzenia” i na 10 so-

dalisów z wyższym wykształceniem. Na dalszy na-

pływ członków liczyłem w miarę rozwoju działal-

ności Koła. Zwołałem więc zebranie organizacyjne. 

Moi główni koledzy z „Odrodzenia” - adwokat (Je-

rzy) Lewandowicz
8
 i ks. dr (Antoni) Marchewka

9
 - 

zostali zaskoczeni, ponieważ ich się nie radziłem. 

Zaalarmowali więc Zarząd Główny Związku. Na-

tychmiast przyjechał prezes Związku ks. dr Antoni 

Szymański, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lu-

belskiego, który jednak moją akcję uznał za słuszną 

i jedynie możliwą. Zebranie organizacyjne wybrało 

mnie na pierwszego prezesa Koła (Związku Polskiej 

Inteligencji Katolickiej Odrodzenie). Znaczenie Koła 

obniżyło się nieco, kiedy wkrótce powstał w Kato-

wicach także Związek Inżynierów Katolików. Po ro-

ku prezesem Koła został p. (Adam) Brzostyński – 

(wice)prezes Sądu Apelacyjnego (w Katowicach)
10

. 

Po nim prezesem był zdaje się dr Bronisław Hager
11

 

z Tarnowskich Gór. W roku 1935 zacząłem wyco-

fywać się z pracy społecznej, bo po odejściu (w 1933 

r.) dyr. (Mariana) Klimki (Śląskich Technicznych 

Zakładów Naukowych w Katowicach), otrzymałem 

w szkole poważne stanowisko i zadanie wymagające 

pełnego zaangażowania.  

 

                                                 
8
Sekretarz Wojciecha Korfantego, z-ca sekretarza Okrę-

gowej Rady Adwokackiej w Katowicach, w 

1944 r. delegat Rządu Emigracyjnego na Okręg Śląsk.  
9
 Nauczyciel religii szkół średnich w Zagłębiu Dą-

browskim, organizator koła Chrześcijańskiego 

Uniwersytetu Robotniczego w Sosnowcu, dzien-

nikarz, publicysta wielu czasopism katolickich (w 

katowickiej „Polonii” pod redakcją Wojciecha 

Korfantego, prowadził dział religijny i społecz-

ny), uczestnik Powstania Warszawskiego, pierw-

szy powojenny naczelny redaktor „Niedzieli”.  
10

 Wieloletni sędzia Sądu Okręgowego w Cieszynie, 

później v-ce Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowi-

cach, (jego porzekadło: „Łże jak naoczny świadek”. 

http://www.piotrvandercoghen.pl/pl/89/gawedy

-starego-ratownika/44) 
11

 Działacz plebiscytowy na terenie powiatu za-

brskiego, w latach 1927-1930 wiceburmistrz 

Tarnowskich Gór, poseł na III Sejm Śląski, 

członków rządu polskiego na uchodźstwie.  

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 2013 
Maj: Ogólna: Aby odpowiedzialni za wymiar 

sprawiedliwości kierowali się zawsze uczciwo-

ścią i prawem sumienia. Misyjna: Aby seminaria, 

zwłaszcza Kościołów misyjnych, formowały pa-

sterzy według Serca Chrystusa, całkowicie od-

danych głoszeniu Ewangelii. 
 

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę 

Codziennie przynajmniej jedna 

dziesiątka różańca, więcej informa-

cji na stronie: 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl 
     

Pielgrzymka KIK w dniu 6.04.2013 roku 

do Krakowa: Bazylika Matki Bożej na Piasku 

i Bazylika Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach 

    Pielgrzymka rozpoczęła się o godz. 7:00. 

Uczestniczyliśmy we Mszy Świętej w Bazylice 

Matki Bożej na Piasku w kaplicy cudownego ob-

razu. Po Mszy Świętej przewodnik oprowadził nas 

po bazylice i klasztorze Zakonu Karmelitów. 

Przedstawił historię cu-

downego obrazu i bazyliki. 

Kościół powstał z fundacji 

Królowej Jadwigi i króla 

Jagiełły. Kościół został 

uszkodzony w czasie oblę-

żenia Krakowa jak i w cza-

sie najazdu Szwedów. Ob-

raz w XV wieku rozpoczął 

malowanie zakonnik na 

tynku zewnętrznej ściany 

kościoła.  Po przyjściu obraz już był namalowany. 

Szwedzi zburzyli kościół, ale część ściany, na której 

był obraz nie została zniszczona - obraz świecił 

promienistym światłem wśród gruzów. Obraz 

przedstawia Madonnę z Dzieciątkiem Jezus.  

    Drugim cudownym obrazem jest 

obraz Świętego Judy Tadeusza. Ju-

da Tadeusz występuje jako wsta-

wienniczy w sprawach beznadziej-

nych. Postacie obydwu obrazów 

udzielają wiele łask dla osób wier-

nych w modlitwie. 

    Od Ojców Karmelitów otrzyma-

liśmy do naszej biblioteki dwie 

książki o jednym ze stu ośmiu mę-

czenników drugiej wojny świato-

wej, ogłoszonych błogosławionymi 

przez Jana Pawła II 13 czerwca 

1999 r. 

http://www.piotrvandercoghen.pl/pl/89/gawedy-starego-ratownika/44
http://www.piotrvandercoghen.pl/pl/89/gawedy-starego-ratownika/44
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
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1) O. Stanisław Wysocki O. Carm.: 

„O. Hilary Paweł Januszewski Bło-

gosławiony Karmelita Męczennik z 

Dachau”, copyright by: Prowincjał 

OO. Karmelitów, druk: Drukarnia 

Rafael s.c., Kraków 2010. 2) Małgo-

rzata Pabis: „Wierny miłości”. 

    Z Bazyliki Matki Bożej Piaskowej pojechali-

śmy do Bazyliki Miłosierdzie Bożego w Krako-

wie Łagiewnikach.  Był to ostatni dzień nowenny 

przed Białą Niedzielą. W tym miejscu pielgrzymi 

korzystali z różnych form kultu, to jest Adoracji 

Najświętszego Sakramentu, drogi Krzyżowej, 

uczczeniu relikwii św. Siostry Faustyny. 

 

Tablice poświęcone Papieżom, którzy byli w Bazyli-

ce: Janowi Pawłowi II i Benedyktowi XVI  

    Po koronce do Miłosierdzia Bożego wrócili-

śmy do Katowic około godz. 18:00.   Jan Mikos 

 

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. 

1.06.2013. Doroczna XXXIII  Pielgrzymka KIK -

ów z całej Polski na Jasną Górę. Godz. 9.30 – 

Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki 

Bożej. Godz. 11.30 – 13.30 – Wykłady w Kaplicy 

Różańcowej. Godz. 14.00 – Droga Krzyżowa na 

Wałach Jasnogórskich. Godz. 15.15 – Spotkanie 

prezesów KIK. 

Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa 

31.08 – 13.09.2013. Chiny 14 dni. Szanghaj - Qu-

fu - Luoyang - Dengfeng - Szaolin - Zhongyue - 

Gongyi – Xi’an - Hua Shan - Terakotowa Armia - 

Xiahe - Lanzhou - Xiahe (Tybet) - Ganjia (Tybet) 

- Lanzhou - Pekin - Badaling (Wielki Mur Chiń-

ski) - Pekin.  

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

27.09 - 29.09.2013. Rekolekcje KIK w Kokoszy-

cach, 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. An-

drzeja. Przyjazd ok. godz. 18:00. koszt 35 zł. 

Świadczenia: przejazd, ubezpieczenie NW, opła-

ty drogowe i parkingowe. Wpłata przy zapisie.  

Kontakt telefoniczny; Jan Mikos, 697 684666, e-

mail - mikosjan@gmail.com. Tel. 32/2544060.  

Dyżur: wtorki w salce nr 2 przy parafii na Tysiąc-

leciu 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 Ma-

riackim.  

    Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania. 

Zgłoszenia na dostarczonej karcie. Można tele-

fonicznie. Zgłoszenia przy braku wpłat trakto-

wane będą jako rezerwowe. Kolejność siedzeń 

w autokarze wg zapisów i dokonanych wpłat za-

liczek lub całości. 

Pielgrzymka KIK do Ekwadoru 

i na Galapagos w II połowie lipca 2014 r. 

Bliższe informacje: Antoni Winiarski, E-mail 

awini55@yahoo.com, Tel. kom. 508 290199 

 

Poprawka do str. 24 „Dlatego” z 8 IV 2013 r. 

W punkcie 3 z zebrania Zarządu powinno być: 

- stanowisko w sprawie prób zalegalizowania 

tzw. „związków partnerskich”, 

- listu do Jego Świątobliwości Benedykta XVI,  

- listu do Ojca Świętego Franciszka.  

Za błąd przy konwertowaniu do pdf przepraszam 

Stanisław Waluś 

 

Zebranie Zarządu KIK w Katowicach  

w dniu 11 kwietnia 2013 roku.  

1. Omówiono rekolekcje wielkopostne, które dla 

KIK odbywały się wspólnie z rekolekcjami w 

parafii Mariackiej oraz spotkanie dla człon-

ków KIK z rekolekcjonistą.  

2. Omówiono sposoby realizacji uchwał WZD 

przekazanych Zarządowi: 

- upamiętnienie pamięci Jana Rychłego po-

przez upowszechnienie w Sekcjach KIK Jego 

książki „Antropologia dla agnostyków”, 

- w sprawie wniosku o znalezienie nowej 

formy publikacji treści biuletynu „Dlatego” 

postanowiono, że Stanisław Waluś opracuje i 
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rozprowadzi ankietę wśród czytelników biule-

tynu – wraz z następnym biuletynem, 

- projekt nazwania nowopowstającej ulicy w 

centrum Katowic imieniem Jana Pawła II –

Zarząd wystąpi ze stosownym wnioskiem do 

Przewodniczącego Rady Miasta Katowice.  

3. Tegoroczne Dni Organizacji Pozarządowych 

w Katowicach odbędą się w dniach  

20-21 września w rejonie ulic Mielęckiego, 

Staromiejskiej i Dyrekcyjnej.  

4. Przyjęto uchwałę o przeprowadzeniu konsulta-

cji z Przewodniczącymi Sekcji KIK w spra-

wie zmiany składek członkowskich (nowa wy-

sokość składek miesięcznie to 5 zł dla pracują-

cych oraz 3 zł dla niepracujących).  

5. Przedstawiono projekt powołania sekcji KIK 

w Gliwicach – Wilczym Gardle.  

6. Przyjęto uchwałę o wystąpienie z wnioskiem 

do Komisji Głównej II Synodu Archidiecezji 

Katowickiej w sprawie powołania Zespołu 

Synodalnego KIK w Katowicach.  

7. Przedstawiono zaproszenie na organizowaną w 

dniu 20 kwietnia br. przez Związek Górnoślą-

ski „Paradę Korfantego”.  

8. Wojciech Sala omówił zaawansowanie projektu 

wydania książki o śp. księdzu Józefie Danchu.  

9. Jan Mikos zreferował przebieg pielgrzymki do 

MB Piaskowej w Krakowie oraz do Sanktu-

arium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Ła-

giewnikach (wzięło udział 49 osób).  

10. Antoni Winiarski przedstawił najbliższe 

ważne wydarzenia: 

- Rada Ruchów Katolickich: pielgrzymka do 

Rzymu na spotkanie z Ojcem Świętym Fran-

ciszkiem 18-19 maja br., 

- Ogólnopolska pielgrzymka Klubów Inteli-

gencji Katolickiej na Jasną Górę jak zwykle  

odbędzie się w pierwszą sobotę czerwca, to 

jest w dniu 1 czerwca, 

- Marsz dla Życia i Rodziny odbędzie się w 

Katowicach 2 czerwca br., 

- IV Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolic-

kich odbędzie się w dniach 14-15 czerwca w 

Warszawie, 

- Rada Porozumienia KIK w Polsce – 23-24 li-

stopada w Warszawie, konferencja na temat 

przyszłości i tożsamości KIK w Polsce.  

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. 17.00 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 Świę-

tym.                                  Antoni Winiarski 
 

Msze św. pierwszopiątkowe 

Godz. 19.00 w Kościele Akademickim (krypta 

katedry Chrystusa Króla w Katowicach) wspólne 

z Duszpasterstwem Akademickim.  
 

Dyżury 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.  
 

Dyżury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach 

Czwartek w godz. 16.00 – 18.00. 40-006 Kato-

wice, ul. Warszawska 6/305. Wśród dyżurują-

cych 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 oso-

by niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł. 

O ile to jest możliwe, składki prosimy wpłacać 

skarbnikowi, Małgorzacie Piechoczek 

(605150654), która dyżuruje w siedzibie KIK 

w ostatni piątek miesiąca lub Janowi Mikosowi 

(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 

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.  

Redagują: Barbara Kwaśnik, Lidia Kania, Stani-

sław Waluś (32-2381797, s.walus@data.pl). Na-

kład: 350. Adres do korespondencji: Klub Inteli-

gencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Kato-

wice 2, skr. poczt. 376 

mailto:renekr@poczta.onet.pl

