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 Jezus wraz z uczniami przyszli znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego ar-

cykapłani, uczeni w Piśmie i starsi i zapytali Go: Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żeby to 

czynić? Jezus im odpowiedział: Zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie Mi na nie, a powiem wam, ja-

kim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie Mi! Oni za-

stanawiali się między sobą: Jeśli powiemy: z nieba, to nam zarzuci: Dlaczego więc nie uwierzyliście mu? 

Powiemy: Od ludzi. Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy uważali Jana rzeczywiście za proroka. Odpo-

wiedzieli więc Jezusowi: Nie wiemy. Jezus im rzekł: Więc i Ja nie powiem wam, jakim prawem to czynię. 

 Mk 11, 27-33 

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

Rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego 

Rok 2013 Rokiem Kardynała Augusta Hlonda 
  

Trzecia rocznica beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki – Warszawa – 6 czerwca 2010 r. 

Dwudziesta piąta rocznica strajków w 1988 r. 

Trzydziesta rocznica pielgrzymki bł. Jana Pawła II Wielkiego do Polski – 16-23 VI 1983 r. 

 

Otrzymaliśmy podziękowanie 

od Ojca Świętego Benedykta XVI 

 

Watykan, 27 marca 2013 r. 

N.208.800 

Szanowny Panie, 

 W imieniu Jego Świątobliwości Bene-

dykta XVI dziękuję za nadesłany list oraz zawar-

te w nim wyrazy życzliwości i oddania. 

 Ojciec Święty podczas Audiencji General-

nej w dniu 13 bm. Wyraził swoja wdzięczność, 

zwracając się do pielgrzymów obecnych w Auli 

Pawła VI z tymi słowami:  

Podtrzymuje mnie i umacnia pewność, że Kościół 

jest Chrystusa, który nie przestanie go prowadzić 

i troszczyć się o niego. Dziękuję wszystkim za miłość 

i modlitwę, którymi mnie wspieraliście. W tych nie-

łatwych dla mnie dniach czułem niemal fizycznie 

moc modlitwy, którą miłość Kościoła i wasza mi da-

ją. Módlcie się nadal za mnie, za Kościół i za przy-

szłego Papieża. Pan Bóg będzie nas prowadził. 

 Ojciec Święty, wdzięczny za wszelkie do-

bro, jakiego doświadczał i doświadcza, otacza 

wszystkich swoją modlitwą, wypraszając potrzebne 

łaski. 

Z wyrazami szacunku 

Mons. Peter B. Wells Asesor 
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Otrzymaliśmy podziękowanie 

od Ojca Świętego Franciszka 

 
Watykan, 25 kwietnia 2013 r. 

Szanowny Panie, 

 Jego Świątobliwość Franciszek serdecznie 

dziękuje za nadesłane gratulacje z okazji wyboru 

na Stolicę św. Piotra oraz za zapewnienie o mo-

dlitwie w Jego intencji. 

 Podczas ingresu do Bazyliki św. Jana na 

Lateranie Ojciec Święty zapraszał: «Drodzy Bra-

cia i Siostry, pozwólmy, by nas otoczyło Boże 

Miłosierdzie; zaufajmy Jego cierpliwości, która 

zawsze daje nam czas; miejmy odwagę, aby wró-

cić do Jego domu, by zamieszkać w ranach Jego 

miłości, pozwalając, by nas miłował, spotkajmy 

Jego Miłosierdzie w sakramentach. Poczujmy Je-

go czułość – tak piękną – poczujmy Jego uścisk, 

i my także będziemy bardziej zdolni do miłosier-

dzia, cierpliwości, przebaczenia i miłości». 

 W duchu tej ufności Papież Franciszek 

zawierza Bożemu Miłosierdziu wszystkich, któ-

rzy przez życzliwość i modlitwę wspierają Jego 

posługę Następcy św. Piotra, i wyprasza dla nich 

obfitość Bożego błogosławieństwa. 

Z Chrystusowym pozdrowieniem 

+ Arcybiskup Angelo Becciu 

Substytut Sekretariatu Stanu 

 
 

Rok Wiary 

Abp Józef Michalik: 

Wokół Roku Wiary, 

7. Zaangażowanie w wierze 
Niemałym utrudnieniem, a za-

razem i wyzwaniem, staje się 

brak jedności w sprawach wiary 

i pokusa manipulacji w inter-

pretacji prawd wiary oraz misji 

samego Kościoła, co w niektórych Kościołach lo-

kalnych Europy znalazło wyraz w hasłach typu: 

„Chrystus – tak, Kościół nie”, a co w praktyce 

oznacza: „To my jesteśmy Kościołem”, i każdy 

z nas chce na swój sposób interpretować Ewange-

lię. Niestety, trzeba jeszcze raz powiedzieć, że to 

szukanie na własną rękę tzw. „nowej skutecznej 

metody” ewangelizowania przydarza się niekiedy 

i duchownym, i biskupom, o czym czytamy w 

prasie, a co utrudnia przyjęcie nauki Kościoła ja-

ko w pełni jednoznacznej i wiarygodnej. 

    Przed szczególnym egzaminem stajemy tu 

w sprawach dotyczących ochrony życia (aborcja, 

eutanazja), problemów związanych z bioetyką (eks-

perymenty genetyczna, in vitro etc.), a także z etyką 

społeczną czy dotyczącą seksualności człowieka. 

 
Plakat na budynku przy ul. Bytomskiej w Zabrzu. 
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Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 
Kościół Najświętszej Maryi Panny w Bielsku-

Białej Lipniku – 19 IV 2010 r. – polska flaga z 

kirem na wieży kościoła. 
-------------------------- 

Agnieszka Pogródka-Węcławek 

   Urodziła się 15 grudnia 1975 r. w Piasecz-

nie. Pracę w BOR rozpoczęła w 1998 r. jako 

pracownik cywilny. W 2002 r. została mia-

nowana na funkcjonariusza BOR w służbie 

przygotowawczej, a od 2004 r. w służbie sta-

łej. Dwa lata wcześniej jako funkcjonariusz 

BOR i stewardesa zaczęła latać z najważ-

niejszymi osobami w państwie. Jej pogrzeb 

odbył się 20 kwietnia 2010 r. w rodzinnej 

Górze Kalwarii. Liturgii przewodniczył ks. 

płk Krzysztof Jamrozik, kapelan BOR, który 

w 2005 r. udzielił ślubu Agnieszce.  

 „Pożegnanie”, opracowanie Marian Piotr 

Romaniuk, Dom Wydawniczy RAFAEL, 

Kraków 2012, str. 298-299. 
-------------------------- 

Premiera Tuska strach przed prawdą 

O wadze Raportu smoleńskiego, zarzutach 

zespołu Macieja Laska i gotowości zespołu 

parlamentarnego do otwartej debaty z An-

tonim Macierewiczem rozmawia Wiesława 

Lewandowska. 

Niedziela, 23 VI 2013, str. 22-25 

 

 

 

 

 

 

 

Relacja por. Artura Wosztyla 

Stojąc przy swoim samolocie, usłyszeliśmy 

dźwięk silników Tu-154M podchodzącego do 

lądowania. Rozpoznałem to po charaktery-

stycznym dźwięku pracy silników tego rodzaju 

samolotu. Nadmieniam, że go nie widziałem, 

a jedynie słyszałem. Był dźwięk podejścia do 

lądowania na ustalonym zakresie pracy silni-

ków. W pewnym momencie usłyszałem, że sil-

niki zaczynają wchodzić na zakres startowy, 

tak jakby pilot chciał zwiększyć obroty silnika, 

a tym samym wyrównać lot lub przejść na 

wznoszenie. W tej chwili zastanawiam się, co 

mogło ich skłonić do takiego działania. Po 

dodaniu obrotów po upływie kilku sekund 

usłyszałem głośne trzaski, huki i detonacje. 

Do tego doszedł milknący dźwięk pracującego 

silnika, a następnie nastała cisza.  

Niedziela, 23 VI 2013, str. 23 

Krew mówi za ofiary 

    Istnieją dokumenty, które każą postawić py-

tanie, jak to możliwe, że w ciałach pasażerów 

Tu-154M stwierdzono ponadnormatywną, dają-

cą się wytłumaczyć tylko wybuchem, obec-

ność tlenku węgla? I jak to możliwe, że do dziś 

nikt tego jeszcze nie zweryfikował? 

    Karboksyhemoglobina występuje naturalnie 

w organizmie człowieka. Jej stężenie jest nie-

wielkie, wynosi 1-2 proc. (…) Wyjątek stano-

wią palacze, u których poziom COHb może 

sięgnąć nawet 12 proc. (w zależności od liczby 

wypalanych papierosów). U osób niepalących 

stężenie nie powinno przekraczać 3 proc. 

    Wśród czterech znanych nam wyników ba-

dań toksykologicznych po sekcjach zwłok 

przeprowadzonych w Moskwie są upublicz-

nione niegdyś praz MAK dokumenty dotyczą-

ce gen. Andrzeja Błasika. Dowódca Sił Po-

wietrznych palił i wiadomo, że przed wejściem 

na pokład wyszedł z budynku portu lotniczego, 

by sięgnąć po papierosa. Stężenie COHb w je-

go przypadku wyniosło 7,7 proc., nie musi 

więc niepokoić. (…)  

     Jednak pozostałe trzy osoby były niepalące 

(z uwagi na dobro rodzin nie podajemy na-

zwisk). Na podstawie danych zawartych w ma-

teriałach rosyjskich chemików można obli-

czyć, ze poziom COHb wyniósł u nich odpo-

wiednio: 6 proc., 12 proc. oraz 16 proc. (…)  

Marek Pyza, Sieci 27 V – 2 VI 2013, str. 16-18 

 

 

Tu o czymś  
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Niedziela jest Boża i nasza 

Podpisz się pod wnioskiem o wolną niedzielę 

    Władze Regionu Mazowsze przypominają 

o zbiórce podpisów pod obywatelskim projektem 

ustawy „Wolna Niedziela”. Akcje popiera Soli-

darność. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej 

Ustawy „Wolna Niedziela” musi zebrać 100 tys. 

podpisów pod projektem wprowadzającym zakaz 

pracy w placówkach handlowych w każdą nie-

dzielę. 

    - Nad sytuacją, w której niedziela stała się ko-

lejnym dniem powszednim, ubolewamy chyba 

wszyscy – uważa Krzysztof Steckiewicz, pełno-

mocnik komitetu. – Tysiące pracowników handlu 

zmuszanych jest do rozłąki z rodzinami i spędza-

nia tego świątecznego dnia w pracy. (…) 

    Szczegóły projektu, w tym informację, gdzie 

można się pod nim podpisać, można znaleźć na 

www.wolnaniedziela.org. 

Tygodnik Solidarność, 21 VI 2013 r., str. 8 

 

In vitro 

J. L. Brugués stwierdza, że jeże-

li przez chorobę rozumie się za-

kłócenie zdrowia, to niepłod-

ność, która nie wpływa na nor-

malne funkcjonowanie organi-

zmu, czyli nie niesie z sobą za-

grożenia życia, nie jest chorobą 

w sensie ścisłym. Wiele osób 

żyjących w celibacie nigdy się nie dowie, czy są 

płodne czy też nie. A jednak ten fakt nie prze-

szkadza im w prowadzeniu normalnego życia. 

Wynika z tego wniosek, że sztuczne zapłodnie-

nia nie stanowią formę leczenia, ale jedynie 

pewną rekompensatę bezpłodności. Wszak po 

zastosowaniu jakiejś techniki sztucznej repro-

dukcji nie zostaje przywrócona fizjologiczna 

zdolność do naturalnego poczęcia nowego życia 

ludzkiego. 

Artur J. Katolo: Contra In Vitro, Instytut Globaliza-

cji, www.globalizacja.org Warszawa 2010, str. 61. 

Handlują polskimi embrionami 

    „Nie mamy żadnych gwarancji, że nie dochodzi 

do handlu embrionami. Przeciwnie. Myślę, że mo-

żemy być pewni, że do takiego handlu dochodzi, 

i możemy z dużym prawdopodobieństwem powie-

dzieć, że na embrionach dokonuje się rozmaitych 

eksperymentów naukowych, z reguły prowadzą-

cych do uśmiercania tych embrionów” – oświad-

czył minister sprawiedliwości Jarosław Gowin na 

antenie TVN24. Jego słowa stanowią reakcję na 

informację o odnalezieniu w Poznaniu, w jednej 

z byłych klinik in vitro faktur potwierdzających 

handel zarodkami. Według Gowina pewne jest, że 

zarodki sprzedawano do Niemiec. Minister spra-

wiedliwości zarzucił także niemieckim naukow-

com, że „importują” embriony z innych krajów, 

prawdopodobnie m.in. z Polski, i na nich przepro-

wadzają eksperymenty. Tamtejsze prawo zabrania 

bowiem prowadzenia eksperymentów naukowych 

nie na embrionach, ale „tylko na embrionach nie-

mieckich”. W ostatnich dniach do prokuratury 

wpłynęło doniesienie, z którego wynika, że w 

prywatnej klinice okulistycznej w Poznaniu znale-

ziono pojemnik służący do przechowywania za-

rodków. Klinika jeszcze kilka lat temu oprócz 

działalności okulistycznej zajmowała się leczeniem 

bezpłodności i stosowała procedurę in vitro. 

Przewodnik katolicki, 28 IV 2013, str. 7 

In vitro łamie prawa natury 

    Nie można dziś milczeć, jeśli dzisiaj czyni się 

eksperymenty. In vitro, czyli poczęcie człowieka 

w probówce, jest związane z grzechem złamania 

prawa natury, bo dziecko ma się poczynać w mi-

łości między kobietą i mężczyzną, w małżeń-

stwie, w rodzinie. Dziecko ma prawo do ojca 

i matki, o których wie, że są jego rodzicami. Ty-

siące dzieci znajduje się w płynnym azocie i nie 

wiadomo, co z tym zrobić. To jest eksperyment, 

który woła o pomstę do nieba. (…) 

Ks. abp Józef Michalik, Przewodniczący Konfe-

rencji Episkopatu Polski, Metropolita Przemyski, 

Źródło, 16 VI 2013, str. 5 

Na Pradze odsłonięto tablicę smoleńską 

W sobotę [8 VI 2012 r.] o godzinie 18 w ko-

ściele Najczystszego Serca Maryi na war-

szawskim Grochowie odbyła się uroczystość 

odsłonięcia i poświęcenia tablicy czci ofiar 

tragedii smoleńskiej. Uroczystości przewod-

niczył abp Henryk Hoser. (…)  

Okazała granitowa tablica o wymiarach 120 

na 70 cm została odsłonięta na terenie przy-

kościelnym, pod Krzyżem Katyńskim. Wej-

rzyj na naszych braci i siostry, którzy oddali 

swoje życie, służąc Bogu, Kościołowi i Oj-

czyźnie – prosił w czasie modlitwy abp Hen-

ryk Hoser. 

Samuel Pereira, Niezalezna.pl,  

Gazeta Polska Codziennie, 10 VI 2013, str. 4 

Stanisław Waluś 

 

http://www.wolnaniedziela.org/
http://www.globalizacja.org/
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Pielgrzymka KIK do Włoch 

    Włochy są atrakcyjne o każdej porze roku. Jan 

Mikos zorganizował pielgrzymkę w czasie (29.04 

– 9.05.2013), gdy skumulowało się kilka dni 

wolnych, co miało ten plus, że mało dni urlopu 

było potrzebnych, a minus taki, że wszędzie było 

tłoczno. Naszym kapelanem był O. Kazimierz 

Kościński OMI, który raczył nas bardzo interesu-

jącymi opowieściami o Kamerunie, gdzie na misji 

spędził 20 lat. 

 
Asyż. Pomnik rodziców św. Franciszka. 

 
Watykan. Ojciec Święty Franciszek na Placu Św. Piotra. 

    Środowa audiencja 1 maja była okazją zobacze-

nia Ojca Świętego Franciszka z bliska, chociaż, 

z powodu tłumu, w pewnym momencie niektórzy 

zwątpili, czy uda nam się wejść na plac św. Piotra. 

Ojciec Święty bardzo długo jeździł po placu św. 

Piotra docierając na sam jego koniec, przez co dał 

okazję wielu tysiącom ludziom zobaczenia papieża 

z bliska. Zatrzymywał się, brał dzieci na ręce, 

a wszystko to można było oglądać na rozstawio-

nych telebimach. Wcześniej, wymieniane były róż-

ne grupy pielgrzymkowe, w tym nasz KIK. W 

związku z przypadającym w tym dniu świętem św. 

Józefa Robotnika, swoją katechezę papież poświę-

cił pracy, która ma służyć godności osoby. Przypo-

mniał też o drugiej rocznicy beatyfikacji Jana Pawła 

II. Następnego dnia w Bazylice św. Piotra była 

specjalna Msza św. dla Polaków, której przewod-

niczył abp Edward Nowak. Powiedział, że słowa 

naszego rodaka „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi 

Chrystusowi” są nadal aktualnym zadaniem dla 

nas. Na tę Mszę św. wpuszczani byli tylko Polacy. 

Jak ich odróżnić od innych? Przy wejściu do pre-

zbiterium Bazyliki, gdzie miała być celebrowana 

Msza św., stał Włoch i mówił do wpuszczanych 

osób „dzień dobry”. Jeśli ktoś nie potrafił w odpo-

wiedzi poprawnie wymówić „dzień dobry”, to nie 

był wpuszczony na Mszę św.  

 
Watykan. Grób bł. Jana Pawła II w kaplicy św. Seba-

stiana w Bazylice św. Piotra. 

 
Monte Cassino. Polski Cmentarz Wojenny. 

    W San Giovanni Rotondo mieliśmy okazję nie 

tylko być przy grobie św. O. Pio, ale też zoba-

czyć kaplicę grobową na miejscowym cmenta-

rzu, gdzie pochowani są rodzice Świętego. 

W mieście, przykre wrażenie robi wnętrze ko-

ścioła, od którego nazwę wzięła miejscowość. 

Kiedyś była tam świątynia pogańska, potem wy-

budowano rotundę pw. św. Jana Chrzciciela, któ-

ra po przebudowach i dobudowaniu nawy do-

trwała do dnia dzisiejszego. Niestety, przykro 

patrzeć, że we wnętrzu tej najstarszej świątyni 

obecnie znajduje się śmietnik.  
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San Giovanni Rotondo. Grób św. O. Pio. 

 
Opactwo Pomposa. 

    Pielgrzymka do Włoch była dla nas okazją do 

odwiedzenia polskich cmentarzy wojennych na 

Monte Cassino i w Loreto. 

    Rimini znane jest głównie z pięknych plaż. My 

mieliśmy okazję zobaczenia zabytków sięgają-

cych czasów rzymskich. Rzadko odwiedzane 

Treviso pokazało nam uroki średniowiecznego 

miasta, a w kościele św. Leonarda modliliśmy się 

przed bardzo czczonym tu obrazem św. Rity 

z Cascia. 

 
Treviso. Sanktuarium św. Rity z Cascia. 

    Do kraju wracaliśmy podziwiając piękne 

alpejskie krajobrazy. 

Fotoreportaż z pielgrzymki jest na stronie: 

http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/pieital1.html  

Antoni Winiarski 

Zdjęcia Antoni Winiarski 

 

Relacja z XXXIII Pielgrzymki KIK-ów 

na Jasną Górę oraz ze spotkania Prezesów 

(01.06.2013 r.) 

Pielgrzymka. 

   Już po raz 33. przed cudownym obrazem Ja-

snogórskiej Pani zebrali się członkowie z ponad 

20 Klubów Inteligencji Katolickiej z całej Polski 

na tradycyjnej Pielgrzymce, by dziękować Bogu 

za kolejny rok pracy i prosić Go o umocnienie na 

dalsze lata działalności. 

   Program Pielgrzymki obejmował: 

- Mszę św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki 

Bożej, koncelebrowaną przez Ks. Biskupa Bro-

nisława Dembowskiego i kapelanów Klubów; 

- Wykłady w Kaplicy Różańcowej: „Chrześci-

jaństwo nie jest religią! Jest wiarą!” - O. dr Sta-

nisław Łucarz SJ, kapelan KIK-u w Krakowie 

oraz „Kilka uwag o reformie liturgicznej doko-

nanej przez Sobór Watykański II” - Paweł 

Broszkowski, wiceprezes KIK-u w Warszawie. 

- Modlitwę i złożenie kwiatów pod pomnikiem 

Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego; 

- Drogę Krzyżową na Wałach Jasnogórskich, 

a po niej modlitwę i złożenie kwiatów pod po-

mnikiem Błogosławionego Ojca Świętego Jana 

Pawła II. 

 
Msza św. przed obrazem Matki Bożej. 
   Mszę św. z bp. Bronisławem Dembowskim 

koncelebrowali kapelani z kilku KIK-ów. 

W homilii bp Dembowski mówił o tym, gdzie 

należy szukać mądrości - członkowie KIK-u ma-

ją jej szukać w modlitwie i słuchaniu Słowa Bo-

żego. „Trzeba, abyśmy Boga prosili, jak Syracy-
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des, o mądrość”. Odnosząc się do Roku Wiary bi-

skup zaapelował do członków KIK-u o wierność 

w naśladowaniu Chrystusa. - Wiara podpowiada 

nam, byśmy patrzyli na życie Jezusa i byli stale 

nim zadziwieni - podkreślił bp Dembowski. Się-

gając do początków KIK-u warszawskiego 

w 1956 r. biskup senior z Włocławka podkreślił, 

że „od samego początku była to posługa myśle-

nia.” 

   Po Mszy św. w kaplicy różańcowej odbyły się 

wykłady. O. dr Stanisław Łucarz SJ, kapelan kra-

kowskiego KIK-u mówił nt. „Chrześcijaństwo nie 

jest religią! Jest wiarą!”. Natomiast Paweł Brosz-

kowski, wiceprezes warszawskiego KIK-u podjął 

refleksję nt. „Kilka uwag o reformie liturgicznej 

dokonanej przez Sobór Watykański II.”  

 
Grażyna Gradowicz, prezes KIK w Zielonej Górze, 

dziękuje za wykład Pawłowi Broszkowskiemu. 

    O. dr Stanisław Łucarz SJ wskazał na św. Ju-

styna jako na „pierwszego intelektualistę chrze-

ścijańskiego.” - Dzisiaj, tak jak św. Justyn, też 

świadcząc, musimy bronić chrześcijaństwa i kato-

licyzmu - mówił. Prelegent nawiązując do myśli 

teologa protestanckiego, Karla Bartha, nieco 

prowokująco postawił tezę, że „chrześcijaństwo 

nie jest religią, ale jest wiarą.” - Trzeba zwrócić 

uwagę na religijność naturalną. Człowiek jest 

z natury religijny. Religijność zrodziła się z po-

trzeby bezpieczeństwa, pragnienia oswojenia mo-

cy, aby były przyjazne człowiekowi - mówił 

o. Łucarz. „My jednak jesteśmy zaproszeni do re-

lacji z Bogiem takiej, jaka zachodzi w Trójcy 

Świętej. To jest najgłębsza istota chrześcijań-

stwa” - kontynuował o. Łucarz. Prelegent odno-

sząc się do pojęcia wiary przypomniał, że „jest 

ona łaską.” - Samo słowo wiara oznacza funda-

ment, coś co trwa w prawdzie. Wierząc odnosimy 

się do czegoś, co trwa. Odnosimy się do prawdy 

zawsze trwającej - mówił prelegent. - „Wiara ro-

dzi się z kerygmatu, z głoszenia zwycięstwa 

Chrystusa nad śmiercią”. Kapelan krakowskiego 

KIK-u wskazał również na Maryję, która „jest 

Matką w wierze i ma piękno wiary.” 

   Natomiast Paweł Broszkowski, wiceprezes 

warszawskiego KIK-u podejmując tematykę re-

formy liturgicznej na Soborze Watykańskim II 

przypomniał, że „liturgia jest oddaniem czci Bo-

gu i budowaniem wspólnoty wiary.”- Reforma 

liturgii przyniosła odnowienie życia chrześcijań-

skiego - mówił Broszkowski. „Sobór Watykań-

ski II wskazał przez reformę liturgiczną jak bar-

dzo ważna jest świadomość uczestnictwa we 

wspólnocie Kościoła ” - kontynuował wicepre-

zes warszawskiego KIK-u. 

 
Włodzimierz Wysoczański, współprzewodniczący 

Rady Porozumienia KIK, składa kwiaty pod pomni-

kiem kard. Stefana Wyszyńskiego. 

    Po wykładach Klubowi pielgrzymi zgromadzi-

li się przy pomniku Sługi Bożego Stefana Wy-

szyńskiego - Prymasa Tysiąclecia. Przedstawi-

ciele KIK-ów zmówili modlitwę w intencji ry-

chłej beatyfikacji Stefana Wyszyńskiego i złoży-

li - u stóp pomnika - wiązankę kwiatów. 

 
Droga Krzyżowa na Jasnogórskich Wałach. 

    Kolejnym ważnym etapem Pielgrzymki była 

Droga Krzyżowa po Wałach Jasnogórskich. Głę-
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bokie rozważania z wiodącym motywem potrze-

by zdobywania i pogłębiania mądrości przygoto-

wali członkowie KIK-u z Płocka. Oni też popro-

wadzili zgromadzonych wokół kompleksu klasz-

tornego podczas Drogi Krzyżowej. W Drodze 

Krzyżowej wziął udział bp Bronisław Dembow-

ski. 

   Pielgrzymkę zakończono tradycyjnie przy po-

mniku Błogosławionego Jana Pawła II. Tu wła-

śnie odmówiono modlitwę o kanonizację i złożo-

no kwiaty. Biskup Bronisław Dembowski udzielił 

pielgrzymom z KIK-ów apostolskiego błogosła-

wieństwa. 

 
Biskup Bronisław Dembowski błogosławi uczestni-

kom pielgrzymki. 

Spotkanie prezesów 

    Po krótkiej przerwie prezesi (bądź inni przed-

stawiciele) KIK-ów zebrali się w redakcji tygo-

dnika "Niedziela", gdzie rozpoczęło się zapowia-

dane wcześniej spotkanie. Program spotkania, 

które prowadził Antoni Winiarski, współprze-

wodniczący Rady Porozumienia, był następujący: 

1. Dzień Papieski 2013. 

2. Konferencja n.t. tożsamości, tradycji i współ-

czesności Klubów Inteligencji Katolickiej -  

    Warszawa 23-24.11.2013. 

3. Inicjatywa "Jeden z nas". 

4. Dyskusja nad formułą dalszego funkcjonowa-

nia Klubów Inteligencji Katolickiej. 

5. Sprawy różne i komunikaty. 

   Informację o Dniu Papieskim 2013 przedstawił 

Stanisław Latek. Mimo, że Kluby tradycyjnie od 

wielu lat angażują się w rozmaite działania zwią-

zane z obchodami Dnia Papieskiego, to tegorocz-

ne obchody organizowane (13 października) pod 

hasłem Jan Paweł II - Papież Dialogu powinny 

być szczególnie uroczyste i powszechne. Panuje 

przekonanie, że w tym roku Jan Paweł II zostanie 

kanonizowany, co może mieć wpływ na kształt 

i przebieg Dnia Papieskiego. Niektóre środowi-

ska już planują wyjazd na uroczystości kanoni-

zacyjne. Warto przypomnieć społecznościom 

klubowym ważniejsze elementy nauczania Jana 

Pawła II o istocie i potrzebie dialogu, a w szcze-

gólności te zawarte w Jego adhortacji apostol-

skiej „Reconciliatio et paenitentia”, przemówie-

niach wygłoszonych w Częstochowie w roku 

1991 roku oraz w Asyżu w 1986 roku. Sekretarz 

Rady i członek Ogólnopolskiego Komitetu Dnia 

Papieskiego apelował też o włączanie się Klu-

bów w zbiórkę publiczną organizowaną w okre-

sie obchodów Dnia Papieskiego. W tej sprawie 

S. Latek prześle Klubom odpowiednie materiały 

w odrębnej korespondencji. 

 
Wojciech Pillich, Ryszard Kleszcz (Łódź), Andrzej 

Dawidowski i Robert Prorok na sali obrad. 

    Temat konferencji o tożsamości Klubów dys-

kutowany był już na poprzednich spotkaniach 

przedstawicieli KIK-ów w Częstochowie, w Lu-

baczowie i w Warszawie. Ustalono miejsce 

(Warszawa) i datę spotkania: 23-24 listopada 

2013 roku. Sekretarz Porozumienia i członek Za-

rządu KIK-u w Warszawie przytoczył treść ma-

ila wystosowanego do niego kilka dni temu 

przez p. Prezes warszawskiego Klubu. Pani Pre-

zes napisała: "....Jestem przekonana, że rozmowa 

na temat tożsamości jest bardzo nam potrzebna. 

Jeżeli będziemy mieli już sformułowany nasz 

"etos" to wtedy warto - a nawet myślę, że jest to 

naszym obowiązkiem- rozmawiać na ten temat 

z pozostałymi Klubami, gdyż myślę, że jasne 

sformułowanie pomaga w zrozumienia celu i w 

ocenieniu poszczególnych działań pod kątem ich 

celowości. (...) Zacznijmy więc od naszego etosu 

i naszego celu. Trzeba naciskać na Sekretarza 

Klubu by przesłał nam dawny tekst ("Misja 

i etos KIK-u") do dalszej pracy...". S. Latek 

przypomniał też wcześniejsze stanowisko Prezy-

dium Zarządu Klubu warszawskiego postulujące 
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"...aby do jesiennego spotkania wszyst-

kie uczestniczące w spotkaniu Kluby opracowały 

przynajmniej robocze wersje swoich dokumen-

tów. Dzięki temu będziemy pewni, że Kluby będą 

przygotowane do dyskusji oraz - co niezwykle 

istotne - będzie im o wiele łatwiej przyjąć coś 

własnego niż w pewien sposób "narzuconą" przez 

nasz Klub treść tych dokumentów". 

    W dyskusji, w której uczestniczyli niemal 

wszyscy przedstawiciele Klubów poruszono bar-

dzo wiele tematów, dotyczących zarówno tema-

tyki jak i formy jesiennej konferencji. Oto wy-

brane przez niżej podpisanego tematy i propozy-

cje do dyskusji na listopadowym spotkaniu: 

- zebranie i omówienie dokumentów (podobnych 

do warszawskiej propozycji "Misja i etos KIK-

u"); KIK w Lubaczowie już przygotował swoją 

Deklarację Ideową. Zaproponowano, aby 

wszystkie Kluby przygotowały i przesłały do 

sekretarza Porozumienia podobne dokumenty. 

Ostateczny termin: 30 września. 
- przypomnienie historii, tradycji i założeń pro-

gramowych najstarszych Klubów oraz rys histo-

ryczny ruchu klubowego do chwili obecnej; 

- powody osłabienia, lub wręcz zanikania działal-

ności niektórych Klubów oraz porównanie i ana-

liza tego zjawiska występującego(?) w innych ru-

chach i stowarzyszeniach katolickich; 

- przykłady konstruktywnych/pozytywnych dzia-

łań umożliwiających stabilizację działalności 

klubowej; 

- współpraca KIK-ów z innymi stowarzyszeniami 

i organizacjami (organizacje harcerskie, studenc-

kie, samorządy); 

- KIK-i jako baza, miejsce i forum działalności 

dla innych podmiotów i inicjatyw; 

- KIK-i wobec podziałów w polskim Kościele 

i społeczeństwie; 

- jak promować KIK-i i ich działalność; 

- aktualność przemówienia Jana Pawła II do KIK-

ów. 

   Zebrani zgłosili postulat, aby współprzewod-

niczący i sekretarz Rady jeszcze przed sezo-

nem wakacyjnym zaproponowali tematy i au-

torów wystąpień na konferencji. Wystąpienia 

mają być krótkie i powinny być wprowadzeniem 

do dyskusji.  

   Zgłoszono też propozycje harmonogramu prze-

biegu konferencji. Wydarzenie rozpocznie się 

Mszą św. u św. Marcina w sobotę 23. listopada 

o    godz. 10-ej, a zakończy w niedzielę 

(24.11.2013) około godz. 13.00.  

   Pozostają do załatwienia liczne sprawy o cha-

rakterze logistycznym: noclegi, posiłki, wieczor-

ny koncert w sobotę 23. listopada, "werbunek" 

prelegentów. Zebrani na spotkaniu w Często-

chowie przedstawiciele 20 Klubów ponawiają 

swą prośbę do władz KIK-u warszawskiego 

o wyznaczenie w trybie pilnym (przed końcem 

czerwca br.) osoby, która będzie czuwała nad 

przygotowaniem i organizacją spotkania. 

 
Współprzewodniczący Rady Porozumienia KIK: 

Włodzimierz Wysoczański, Zbigniew Mortek, Anto-

ni Winiarski i sekretarz Stanisław Latek. 

   Inicjatywę "Jeden z nas" scharakteryzował An-

toni Winiarski. Inicjatywa “Jeden z Nas” to naj-

większa akcja pro-life na naszym kontynencie 

i pierwsze wspólne działanie wszystkich organi-

zacji broniących życia z całej Europy. Jest jedną 

z pierwszych zarejestrowanych Europejskich 

Inicjatyw Obywatelskich - instytucji tzw. „de-

mokracji uczestniczącej” dla obywateli UE 

przewidzianej w traktacie lizbońskim. Celem ak-

cji jest zablokowanie finansowania z budżetu 

Unii Europejskiej aborcji i doświadczeń na ludz-

kich embrionach. By to zrobić, potrzeba zebrać 

milion głosów. 

   „Jeden z nas” wykorzystuje legalną drogę 

prawną obowiązującą w krajach UE. Powołuje 

się na wyrok Europejskiego Trybunału Sprawie-

dliwości w Luksemburgu w sprawie Brüstle kon-

tra Greenpeace z 2011r. ETS orzekł wtedy, że 

życie człowieka zaczyna się od chwili zapłod-

nienia. Embrion ludzki wymaga szacunku i ma 

swoją godność. To wyklucza „możliwość opa-

tentowania jakiejkolwiek procedury, która za-

kłada jego niszczenie lub tego wymaga”. Inicja-

tywa “Jeden z Nas” chce więc by zapewnić spój-

ność prawa europejskiego w sprawach dotyczą-

cych życia. 

   Aby zapoznać się szczegółowiej z tą akcją 

i ewentualnie złożyć swój podpis należy wejść 
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na odpowiednią stronę internetową, W wyszuki-

warce wystarczy wpisać słowa "Jeden z nas". 

Podpisy będą zbierane do końca października. Do 

1-go czerwca zebrano już blisko pół miliona pod-

pisów. 

   Krótko omawiana była sprawa dalszego funk-

cjonowania Porozumienia. Ostatecznie zebrani 

potwierdzili wolę pozostawienia Porozumienia 

w dotychczasowej formule, ale bez formalnego 

powoływania Rady Porozumienia. Grupa kierują-

ca, czyli trzej współprzewodniczący i sekretarz 

Porozumienia będzie wybierana przez przedsta-

wicieli wszystkich obecnych na spotkaniu Klu-

bów. Kolejne wybory odbędą się podczas spotka-

nia prezesów po Pielgrzymce KIK-ów na Jasną 

Górę w roku przyszłym. Prezesi powinni się spo-

tykać minimum 2 razy w roku.  

   W punkcie: "sprawy różne i komunikaty" poru-

szona została sprawa terminu Klubowej Piel-

grzymki. W tym roku na Jasnej Górze było wy-

jątkowo tłoczno. Odbywała się bowiem po raz 

pierwszy liczna Pielgrzymka Żywego Różańca. 

Mimo licznych niedogodności podczas tegorocz-

nej Pielgrzymki zebrani przedstawiciele Klubów 

większością głosów pozostawili dotychczasowy 

termin Pielgrzymki KIK-ów.  

   Przedstawiono kilka istotnych informacji. Poin-

formowano zebranych o przyszłorocznym Kon-

gresie ORRK, o mianowaniu bp. Józefa Kupnego 

arcybiskupem, metropolitą wrocławskim, o spo-

tkaniach Pax Christi w Polsce, zorganizowanych 

przy współudziale KIK-u warszawskiego, o zbli-

żającym się Jubileuszu Klubu wrocławskiego, 

o samorozwiązaniu się KIK-u w Sosnowcu. 

Sprawozdanie sporządził Stanisław Latek 

Zdjęcia – Antoni Winiarski 

 

Droga Krzyżowa ulicami Katowic 

 
Trudne warunki atmosferyczne podczas Drogi Krzy-

żowej. 

    W piątek 22 marca 2013 po raz kolejny nabo-

żeństwo Drogi Krzyżowej zostało odprawione na 

ulicach Katowic na trasie od Pomnika Poległych 

Górników przy kop. Wujek do katedry Chrystusa 

Króla.  

 

 
Na trasie Drogi Krzyżowej. 

 

 
Pod pomnikiem Jana Pawła II. 

 

 
Rozważania XIV Stacji czyta Antoni Winiarski. 

    Mimo nie sprzyjającej aury, w przemarszu 

wzięło udział kilkanaście tysięcy osób na czele 

z Metropolitą katowickim ks. abp. Wiktorem 
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Skworcem. Rozważania XIV Stacji przygotował 

Antoni Winiarski (KIK). 

 
Uczestnikom Drogi Krzyżowej pobłogosławił ks. abp 

Wiktor Skworc.                            Antoni Winiarski  

Fot. Antoni Winiarski 

 

Pielgrzymka Rodzin 

do Matki Bożej Boguckiej. 

    Pod przewodnictwem kapelana KIK, ks. prof. 

Józefa Kozyry, w niedzielę 19 maja wyszliśmy 

sprzed kościoła mariackiego w Katowicach poże-

gnani przez proboszcza ks. dr. Andrzeja Suchonia.  

 
Idziemy ul. Ks. L. Markiefki. 

 
Pielgrzymów wita ks. prałat Jan Morcinek. 

 

    Odmawiając do Różaniec, zatrzymywaliśmy 

się przy krzyżach przydrożnych, zmierzając do 

Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej. Tam powi-

tał nas kustosz Sanktuarium.  

 
Prezes KIK Andrzej Dawidowski dziękuje pielgrzy-

mom i księżom. 

 
Odpoczynek po pielgrzymce. 

    Nabożeństwo maryjne po Mszy św. przygo-

towali członkowie Stowarzyszenia Rodzin Kato-

lickich, a poczęstunek – Związek Górnośląski. 

Pielgrzymka odbyła się w ramach Metropolital-

nego Święta Rodziny. 

Antoni Winiarski 

 

Sekcja KIK w Janowie 

    Ostatnie przedwakacyjne spotkanie członków 

sekcji odbyło się 19 czerwca 2013 r. Spotkanie 

zaczęło się wspólnym zwiedzaniem wystawy 

„Pod patronatem Spółki Giesche. Gmina Janów 

na Górnym Śląsku”. Wystawa jest w Muzeum 

Historii Katowic – Dział Etnologii Miasta w Ni-

kiszowcu przy ul. Rymarskiej 4 i będzie czynna 

do 29 września b.r.  Po wystawie oprowadzała 

mgr Joanna Tofilska, komisarz wystawy. Na-

stępnie uczestniczyliśmy we Mszy św. w para-

fialnym kościele św. Anny. 
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Modlitwę wiernych przygotowała Anna Wowra, 

przewodnicząca sekcji. Obok ks. Proboszcz Zygmunt 

Klim, kapelan sekcji. 

    Atrakcją wieczoru było ognisko, na które zo-

staliśmy zaproszeni przez Annę i Mariana Wo-

wrów.  

 
Przy ognisku. 

Antoni Winiarski 

 

Sympozjum i pielgrzymka mężczyzn 

do Piekar Śląskich 

    Tematem tegorocznego dwudniowego XVII 

Piekarskiego Sympozjum Naukowego było świę-

towanie niedzieli w wymiarze społeczno-

etycznym. Wykłady podzielono na 4 sesje: „Tra-

dycja”, „Dostrzeganie”, „Ocena” i „Działanie”. 

Wszystkie były bardzo dobre, a moją szczególną 

uwagę zwrócił wykład dr. Andrzeja Sadowskiego 

z Centrum im. Adama Smitha w Warszawie. Pre-

legent zwrócił uwagę na wysokie podatki w Pol-

sce. Wyższe podatki w UE mają tylko Szwecja 

i Dania. Wysokie podatki w Polsce mają związek 

z bezrobociem – w Polsce pracy nie ma, bo jest 

bardzo wysoko opodatkowana. Wysokie opodat-

kowanie pracy w Polsce jest przyczyną emigracji 

zarobkowej młodych Polaków. Dr Sadowski 

przywołał słowa Margaret Thatcher, która powie-

działa, że rząd nie ma własnych pieniędzy, nie 

ma czegoś takiego jak „publiczne pieniądze”. Je-

śli rząd komuś coś da, to tobie odbierze. Zacią-

ganie przez rząd długów sprawia, że przez wiele 

lat trzeba będzie te długi spłacać, a co z tym 

idzie dłużej i więcej pracować. Rząd niemiecki 

dopiero w 2013 roku spłacił długi z I wojny 

światowej. Zdaniem prelegenta, wolna niedziela 

staje się dobrem luksusowym.  

    Nasuwa się refleksja – skoro w Polsce, Szwe-

cji i Danii są najwyższe podatki, to na co one są 

przeznaczone? W Szwecji i Danii jest bardzo 

rozwinięta pomoc socjalna i zdrowotna. A w 

Polsce? Pomoc socjalna jest na bardzo niskim 

poziomie. Dziurę łatają organizacje charytatyw-

ne takie jak Caritas. Coraz trudniejszy jest dostęp 

do świadczeń NFOZ, na niektóre świadczenia 

wyznaczane są nawet 5-letnie terminy! Osoba 

chora może po prostu nie dożyć kolejnej wizyty 

u specjalisty! A więc, na co idą nasze wysokie 

podatki? Co „zjada” nasze pieniądze? Przyczyn 

jest kilka, wymienię niektóre: korupcja, marno-

trawstwo pieniędzy podatników przez złe decy-

zje gospodarcze, powodujące olbrzymie straty, 

brak odpowiedzialności materialnej decydentów, 

nadmierne zyski osób pełniących funkcje 

w przedsiębiorstwach państwowych, prawo pre-

ferujące pewne grupy. U podstawy tych przy-

czyn leży kryzys etyczny. Jeśli te niekorzystne 

czynniki radykalnie się nie zmniejszy, wolna 

niedziela rzeczywiście może stać się dobrem 

luksusowym. 

    Świętowanie niedzieli nie wszystkim jest da-

ne. Mówił o tym Alfred Bujara z NSZZ „Soli-

darność”. W handlu pracuje ok. 1 mln osób, 

z czego ok. 720.000 stanowią kobiety. Przepro-

wadzone w 2010 r. przez TNS Pentor badania 

pokazały, że  jedynie 2% społeczeństwa robi za-

kupy w niedzielę. I te 2% zmusza wielusetty-

sięczną rzeszę kobiet do pracy w niedziele, kosz-

tem ich rodzin!  

    Dla katolika świętowanie niedzieli to po-

wstrzymanie się od prac niekoniecznych i obo-

wiązek uczestniczenia we Mszy św. Także 

w czasie urlopów i wakacji. Świadomość tego 

obowiązku wśród katolików jest niewielka. Ka-

tolik jadąc na wycieczkę zagraniczną lub wczasy 

w obcym kraju nie pyta się w biurze podróży, 

czy będzie możliwość uczestniczenia w nie-

dzielnej Mszy św. A wegetarianin zapyta, czy 

biuro zapewnia podczas wycieczki wegetariań-

skie posiłki. Jeśli nie, to idzie do innego biura. 
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A katolik nawet się nie zapyta. A potem się dzi-

wi, że stracił pieniądze lub ma zepsuty urlop, bo 

biuro zbankrutowało. 

Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców 

do Piekar Śląskich – Jesteśmy Solą Ziemi 

Ponad 100.000 mężczyzn udało się na kalwaryj-

skie wzgórze. Homilię podczas Mszy św. wygło-

sił prymas Czech ks. kard. Dominik Duka. 

 
 

 
 

 

    Metropolita katowicki ks. abp Wiktor Skworc 

wezwał do zagwarantowania niedzielnego wypo-

czynku i respektowania praw pracowniczych. 

Stwierdził też, że niektóre działania przedstawi-

cieli rządu i ministerstwa edukacji noszą zna-

miona „gwałtu na sumieniach”. Ks. kard. Stani-

sław Dziwisz, symbolicznie wręczył przedstawi-

cielom pielgrzymów dokument: "O wezwaniach 

bioetycznych, przed którymi stoi współczesny 

człowiek".                                  Antoni Winiarski 

 

Ks. Abp. Józef Kupny 

Metropolitą wrocławskim 
    W piątek 31 maja 2013 uroczyście pożegnaliśmy 

naszego dotychczasowego biskupa pomocniczego.  

 
Ks. abp Józef Kupny. 

    W samo południe w katowickiej katedrze 

Chrystusa Króla celebrowana była uroczysta 

Msza św. z udziałem licznie zebranych księży 

z naszej Archidiecezji. 

 
Msza św. w katowickiej katedrze. 

 
Ks. abp. Józef Kupny, Monika Owsianka i Antoni 

Winiarski. 
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   Ks. abp. Józef Kupny jest delegatem Konferen-

cji Episkopatu Polski ds. Ruchów i Stowarzyszeń 

Katolickich. Po Mszy św. podziękowanie za 

opiekę nad ruchami i stowarzyszeniami katolic-

kimi oraz 8-letnią posługę biskupią w naszej Ar-

chidiecezji jak również życzenia wielu łask Bo-

żych i światła Ducha Świętego dla posługi w sto-

licy Dolnego Śląska, w imieniu Rady Ruchów 

Katolickich Archidiecezji Katowickiej oraz KSM 

i KIK złożyli Monika Owsianka i Antoni Winiar-

ski.                                              Antoni Winiarski 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  

MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 

    Klub  Inteligencji  Katolickiej  w  Bielsku  Bia-

łej zwraca się z prośbą o kierowanie osób potrze-

bujących opieki całodobowej do Domu Pomocy 

Społecznej Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

działającego w ramach Katolickiego Domu Opie-

ki „Józefów” w Bielsku-Białej przy ul. Grzybo-

wej 8.  

    
W dniu 22 stycznia 2013 r. decyzją Nr  

PSII.9423.24.2012 Wojewody Śląskiego uzyska-

liśmy zezwolenie na prowadzenie domu  pomocy 

społecznej dla 25 osób w podeszłym wieku. Pla-

cówka ta  została wpisana do  rejestru  Wojewody 

Śląskiego pod pozycją o numerze  

PSII.9420.4.2.2013. 

    Dom znajduje się w  otoczeniu zieleni w re-

kreacyjnej dzielnicy Bielska-Białej. Obiekt przy-

stosowany jest dla osób niepełnosprawnych, 

składa się z części mieszkalnej z pokojami jedno 

lub  dwuosobowymi z łazienkami,  z  części  ja-

dalniano-socjalnej oraz  zaplecza  pielęgniarsko-

opiekuńczego.   Przyjmujemy  już  pensjonariu-

szy, którzy  czekali  na otwarcie  tego  domu. 

 
    Chcielibyśmy, aby mogły w nim zamieszkać 

również osoby biedne, które mają niewielką  

emeryturę, są samotne albo najbliższa rodzina 

nie  może  się  nimi  opiekować.  Oprócz zapew-

nienia całodobowej opieki, trzech posiłków  

dziennie: śniadanie, obiad i kolacja, realizujemy 

bogatą ofertę programową poprzez takie działa-

nia jak: spotkania społeczności, zajęcia kompute-

rowe, zajęcia rehabilitacyjne, rozwijające zainte-

resowania krajoznawcze, podtrzymujące spraw-

ność manualną, spotkania edukacyjne, spotkania  

integrujące seniorów i młodych. Nasz Dom poza 

innymi wymienionym cechami charakteryzuje 

się kompleksowym podejściem do problemu sta-

rości. Koszt pobytu w Domu skalkulowaliśmy na 

2 800 zł miesięcznie i jako organizacja pozarzą-

dowa prowadzimy tę placówkę w ramach od-

płatnej działalności statutowej. Kontakt DPS; 33 

8172298, sekretariatdps@kikjozefow.org.pl, 503 

72 10 18; 604 964 099 

       

              XIX Dni Maryjne w Białymstoku 

Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku był 

organizatorem XIX Dni Maryjnych, które odbyły 

się od 5 V do 29 V 2013 r. „Wiara Maryi” to te-

goroczne hasło Dni, które odbyły się pod hono-

rowym patronatem J.E. Arcybiskupa Edwarda 

Ozorowskiego Metropolity Białostockiego. 

Opiekę medialną sprawowały Radio „i” Biały-

stok, miesięcznik „Drogi Miłosierdzia” i Portal 

Internetowy Archidiecezji Białostockiej. 

Stanisław Waluś 

mailto:sekretariatdps@kikjozefow.org.pl
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Kościół w Ojczyźnie Papieża Franciszka 

    Miałem szczęście być w Argentynie ponad 

2 miesiące. Mówi się że Papież jest z końca świa-

ta. Ale Río Turbio to jest naprawdę koniec świa-

ta. Dotarcie na miejsce przy "dobrych wiatrach" 

zajmuje ponad 2 dni. Río Turbio to mała osada 

górnicza na pograniczu z Chile. Zamieszkują ją 

nieco ponad 7 tys. mieszkańców. Główne utrzy-

manie dają kopalnie i trochę turystyka. Ale my-

ślę, że trzeba mieć wiele samozaparcia aby tam 

dotrzeć z własnej woli. 

 
Kaplica św. Barbary w kopalni. 

    W trakcie mojego pobytu wielokrotnie miałem 

okazję uczestniczyć w Mszach św. Na pierwszą 

Mszę udaliśmy się w sobotę wieczorem. Kościół 

jest pod wezwaniem Santa Maria de la Paz.  

 
Kościół w Río Turbio. 

    Już w trakcie pierwszej wizyty w kościele, 

zwrócił moją uwagę ogromny fresk na ścianie, na 

którym jedną z postaci był nasz Papież Jan Paweł 

II. Gdy zwiedzaliśmy inną kaplicę pod wezwa-

niem św. Barbary, również zwrócił moją uwagę 

plakat z Naszym Papieżem. Moje zaskoczenie 

wzbudził chrzest udzielany przed Mszą św. ale 

nie dzieci malutkich, lecz kilkuletnich, które po-

tem dziękowały księdzu za udzielony sakrament. 

Na początku Mszy uwagę wzbudziły nasze "blade 

twarze". Pod względem rasowym mieszkańców 

jest duża mieszanka ale w dużej mierze można 

spotkać ludzi o rysach typowo indiańskich. 

Ksiądz wypytał nas skąd się wzięliśmy i po co 

przybyliśmy. Po naszych wyjaśnieniach odśpie-

wano dla nas pieśń powitalną. Na kolejnych 

Mszach byliśmy już w niedziele. Ponieważ 

w niedziele jest tylko JEDNA Msza św., to ko-

ściół był pełen ludzi. Msza rozpoczynała się pro-

cesją księdza wraz z ministrantami i MINI-

STRANTKAMI do ołtarza. Po czym ksiądz za-

siadał na swoim miejscu a po bokach gromada 

dzieciaków. Niestety rola ministrantów i mini-

strantek sprowadzała się wyłącznie do bycia. 

Przed czytaniami obywała się druga procesja 

z Pismem św. spod chóru do ołtarza. W procesji 

szło dwoje dzieci ze świecami i trzy osoby doro-

słe. Dzieci ze świecami stawały przed ambonką, 

a dorośli czytali I czytanie, psalm, II czytanie. 

Kolejnym "zaskoczeniem" była oprawa muzycz-

na. Nie ma tam organów, ale gra zespół składa-

jący się z tradycyjnych instrumentów: gitary, 

perkusji i akordeonu. Ogromną radość sprawiła 

mi ukochana piosenka naszego Papieża - "Bar-

ka" - oczywiście zaśpiewana po hiszpańsku. Ka-

zania, jakie były wygłaszane w czasie Mszy nie-

raz trwały kilkanaście minut i były starannie 

przygotowane. Niestety słaba znajomość języka 

nie pozwalała mi w pełni zrozumieć treści kazań. 

Jedynie po Mszy św. nasz tłumacz krótko przed-

stawiał treść kazań. W trakcie modlitwy "Ojcze 

nasz" wszyscy trzymali się za ręce i z uniesio-

nymi rękami śpiewali tę modlitwę. Wtedy można 

było poczuć siłę Kościoła i działanie Ducha Św. 

Za każdym razem gdy odmawialiśmy "Ojcze 

nasz" miałem łzy w oczach. A przekazywanie 

znaku pokoju to istne szaleństwo. Jeden drugie-

mu rzucał się na szyję. Ja zastałem obcałowany 

przez zupełnie nieznane panie, które stały obok 

mnie. Przekazywanie znaku pokoju nie ograni-

czało się do najbliższych sąsiadów ale niektóre 

osoby potrafił przejść przez cały kościół aby ko-

goś uściskać.  

          
"El Domingo" to po prostu "Niedziela" - w kościele 

do zabrania a do zamówienia na stronie http://www.san-

pablo.com.ar/libreriavirtual/product_info.php?products_id=352 
"La Hojita de los niños" to "Karteczka dzieci" - tygo-

dnik rozdawany w kościele. Na stronie 
http://www.san-pablo.com.ar/lit/index.php?seccion=hojita 
są dostępne aktualne wydania. 

http://www.san-pablo.com.ar/libreriavirtual/product_info.php?products_id=352
http://www.san-pablo.com.ar/libreriavirtual/product_info.php?products_id=352
http://www.san-pablo.com.ar/lit/index.php?seccion=hojita
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    Komunia św. była udzielana nie tylko przez 

księdza ale również przez nadzwyczajnych szafa-

rzy. Przed każdą Mszą można było wziąć gazetkę 

"El Domingo" w której były czytania na daną 

niedzielę oraz artykuły z życia Kościoła. 

 
Cmentarz w Río Turbio. 

 
Jedna z nagrobnych kaplic. 

     Jednej soboty udaliśmy się na Mszę do sąsied-

niej osady o pięknej nazwie "28 de Noviembre" 

czyli 28 Listopada. Weszliśmy do kościoła żeby 

zapytać o której będzie Msza. Zastaliśmy robot-

ników wykonujące jakieś prace remontowe. Je-

den z nich powiedział, że za pół godziny. Kiedy 

wróciliśmy, ze zdziwieniem zauważyłem, że 

księdzem okazał się jeden z robotników. Oczywi-

ście w czasie Mszy św. było wypytywanie skąd 

jesteśmy. Na Mszy było nie więcej niż 10 osób, 

w tym nasza piątka. Do czytania Pisma św. 

ksiądz również nas zachęcał. Do czytania do-

słownie wypchnąłem naszego tłumacza Andrzeja. 

Również w trakcie tej Mszy, dla tej garstki osób, 

ksiądz wygłosił solidne kazanie. W tygodniu 

o godzinie 15 przychodziła do kościoła grupka 

pań aby odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bo-

żego przed obrazem Chrystusa Miłosiernego. Już 

wtedy, w trakcie tych Mszy dało się odczuć, że 

właśnie tam, w Ameryce Południowej, bije serce 

Kościoła. 

Marcin Grajewski 

Tegoroczna matura 

    Temat maturalny z języka polskiego 

,,Porównaj obrazy przeszłości i refleksje na 

temat pamięci ukazane we fragmentach nowe-

li E. Orzeszkowej ,,Gloria  victis”  i w wierszu 

K. Kamila  Baczyńskiego ,,Mazowsze” – był 

wyraźnym przykładem na to jak ważna jest pa-

mięć o naszych bezimiennych bohaterach naro-

dowych, którzy zginęli w powstaniach: stycz-

niowym i listopadowym. Oni, poświęcając wła-

sne życie dla odzyskania niepodległości, wyzwo-

lenia Ojczyzny, mieli nadzieję, że czynią to dla 

pokoleń, że kiedyś Polska będzie wolna, a naród 

tę wolność zachowa i umiłuje. Czy tak się stało?  

Czy potrafimy zachować ich w pamięci, brać 

przykład z odwagi i heroizmu na rzecz własnej 

Ojczyzny?  Czy nie powinniśmy się wstydzić te-

go, że ,,Jedynie przyroda będąca świadkiem 

owych walk, przechowuje ich obraz w pamięci”, 

że ,,Wiatr płakał nad grobami poległych”, że to 

wiatr wołał ,,Gloria victis ”?  

    Tradycja i własne korzenie, duma z Tych, któ-

rzy przez pokolenia całe, walczyli dla nas i za 

nas, są teraz niemodne. Wmawia się wszystkim, 

że globalizm może zastąpić potrzeby każdego 

człowieka, w oderwaniu od własnych korzeni i 

tradycji narodowej.  Inaczej myślący, Ci, którzy 

utożsamiają się z bohaterami naszej Ojczyzny, 

Tymi z nazwiska /w tym przypadku R. Traugutt i  

Chłopicki/ i Tymi bezimiennymi, są uważani za 

mało postępowych, cofających się, nienowocze-

snych.  

    Chociaż nie jest łatwo, to jednak wierzę w to,  

że jest ogromna rzesza prawdziwych Polaków 

dla których pamięć narodowa, godność, prawda, 

Bóg, honor - to wartości najwyższe.  My nie za-

pomnimy o naszych Bohaterach – Chwała zwy-

ciężonym! 

     ,,Polsko odezwij się Polsko, gdy w boju pad-

nę – o daj mi imię, moja ty twarda żołnierska 

ziemio”.                                         Danuta Jarosz 

 

 

Telewizja w szpitalu 

W lutym 2013 r. byłem kilka dni w szpitalu w 

Zabrzu. Na sali był telewizor, który uruchamiali 

pacjenci. Ja w tym nie uczestniczyłem, ale mu-

siałem słuchać przekazu i od czasu do czasu mo-

głem zobaczyć, co jest nadawane. Moi współpa-

cjenci oglądali głównie trzy stacje telewizyjne i 

emitowane programy określiłbym na podstawie 

tego, co słyszałem następująco: Telewizja TVN 
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– ogłupiające, Telewizja Puls – erotyzujące i Te-

lewizja Silesia – dokształcające. 

     Drugi raz byłem w tym samym szpitalu od 15 

do 17 maja 2013 r. Tym razem moi współpacjen-

ci wybierali przede wszystkim Telewizję Polsat i 

nieco TVN i mniej TVP1 i TVP2. Jak poprzednio 

byłem tylko przymusowym słuchaczem treści. 

Program Telewizji Polsat był podobny do pro-

gramu Telewizji TVN, natomiast TVP1 i TVP2 – 

do Telewizji Silesia.  

    Teraz się nie dziwię, że kiedyś nie chciano, aby 

powstała Telewizja Familijna, a teraz robi się 

wszystko, aby Telewizja Trwam nie mogła nada-

wać na cyfrowym multipleksie.    

Stanisław Waluś 

 

 

NASZE ROCZNICE 

410 lat temu (8 czerwca 1603 r.) zmarł wielce za-

służony dla polskiego Kościoła Stanisław Karn-

kowski, arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski. 

345 lat temu (22 czerwca 1768 r.) Konfederaci 

barscy, broniący Krakowa odparli wojska rosyj-

skie atakujące miasto od strony Barbakanu. 

170 lat temu (15 czerwca 1843 r.) urodził się 

Edward Grieg, norweski kompozytor, dyrygent i 

pianista zwany Chopinem Północy.  

150 lat temu (27 czerwca 1863 r.) w Wilnie został 

publicznie powieszony Zygmunt Sierakowski, 

dowódca oddziałów powstańczych na Żmudzi. 

115 lat temu (11 czerwca 1898 r.) w Krakowie 

rozpoczęło działalność Towarzystwo Gimna-

styczne „Sokół”. Spełniało ono ważną rolę nie 

tylko w wychowaniu sprawnościowym, lecz 

przede wszystkim w wychowaniu patriotycznym. 

Przerwało swoją działalność w latach okupacji 

niemieckiej. Nie mogło również działać w cza-

sach rządów komunistycznych. Zostało reakty-

wowane po przemianach politycznych w naszym 

kraju. 

115 lat temu (27 czerwca 1898 r.) w Krakowie na 

Rynku odsłonięto pomnik Adama Mickiewicza 

(w 100. rocznice urodzin). W czasie niemieckiej 

okupacji pomnik został wysadzony w powietrze. 

95 lat temu (3 czerwca 1918 r.) zebrani w Wersa-

lu premierzy Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch 

ogłosili deklarację, że warunkiem pokoju po za-

kończeniu wojny będzie powstanie niepodległego 

państwa polskiego. 

75 lat temu (11 czerwca 1938 r.) po kanonizacji 

św. Andrzeja Boboli w Rzymie jego relikwie 

przewieziono do Warszawy, gdzie spoczęły w 

kościele oo. jezuitów przy ul. Rakowieckiej. 

75 lat temu (18 czerwca 1938 r.) w Warszawie, 

po kilku latach od rozpoczęcia budowy, otwarto 

nowy gmach Muzeum Narodowego. 

70 lat temu (11 czerwca 1943 r.) utworzono ko-

lejny obóz koncentracyjny w ruinach getta 

w Warszawie. Obóz jeniecki na Kole działał już 

od 1939 r., (od października 1942 r. przekształ-

cony na koncentracyjny, co stwierdzono na IV 

Procesie Norymberskim). W końcu 1942 r. 

Niemcy wybudowali jeszcze dwa lagry w War-

szawie Zachodniej i zaadaptowali tunel w ciągu 

ulicy Bema na komorę gazową. Sędzia Maria 

Trzcińska ocenia na podstawie dokumentów 

liczbę ofiar Konzentrationslager Warschau na 

200 tys. warszawiaków.   

70 lat temu (30 czerwca 1943 r.) w Warszawie 

został aresztowany gen. dywizji Stefan Rowecki, 

ps. Grot, komendant Armii Krajowej. 

55 lat temu (1 czerwca 1958 r.) w podziemiach 

Bazyliki św. Piotra w Rzymie kard. F. Tedeshini 

poświecił polską kaplicę pod wezwaniem Matki 

Boskiej Częstochowskiej. Umieszczony tam na-

pis głosi: Polska zawsze wierna. 

50 lat temu (3 czerwca 1963 r.) w Watykanie 

zmarł papież Jan XXIII. Ogłoszony błogosła-

wionym w 2000 r. przez bł. Jana Pawła II. 

40 lat temu (16 czerwca 1973 r.) w 500. rocznicę 

urodzin genialnego, polskiego astronoma Miko-

łaja Kopernika biskupi zebrani w Pieniężnie na 

137. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski 

ogłosił list pasterski poświęcony życiu i działal-

ności fromborskiego Kanonika. Była to jakby 

odpowiedź na niemiecką propagandę, która gło-

siła, że Kopernik był Niemcem. 

10 lat temu (16 czerwca 2003 r.) zmarł ks. Mi-

chała Poradowski, wybitny intelektualista i pi-

sarz katolicko-narodowy. 

10 lat temu (7-8 czerwca 2003 r.) odbyło się re-

ferendum, które zaakceptowało przystąpienie 

Polski do Unii Europejskiej.  

 Wybrała Barbara Kwaśnik 

 

 

XXX rocznica pielgrzymki bł. Jana Pawła II 

do Polski - 16 – 23 czerwca 1983 r. 

Pokój Tobie, Polsko! Ojczyzno moja! 

Papież przywiózł nadzieję 

    Ta pielgrzymka miała się odbyć latem 1982 r. 

Papież chciał odwiedzić ojczyznę z okazji jubi-

leuszu 600-lecia obrazu Matki Boskiej Jasnogór-
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skiej. Ale opór władz stanu wojennego był wielki. 

Właśnie mija 30 lat od drugiej pielgrzymki Ojca 

św. do ojczyzny. (…) 

Wojciech Dutkiewicz, Tygodnik Solidarność,  

21 VI 2013, str. 32-33 

Pielgrzymka narodowej nadziei 

    Druga papieska pielgrzymka trwała tydzień. 

Jan Paweł II odwiedził Warszawę, Niepokala-

nów, Częstochowę, Poznań, Katowice, Wrocław, 

Górę św. Anny i Kraków. Znalazł także czas na 

prywatną wizytę w ukochanych Tatrach. 

    Intensywny program dyktowany był ducho-

wymi potrzebami wiernych. Punktem centralnym 

pielgrzymki były obchody 600-lecia Cudownego 

Obrazu Madonny z Dzieciątkiem na Jasnej Gó-

rze, ale nie mniej istotnymi akcentami beatyfika-

cje: Rafała Kalinowskiego, Alberta Chmielow-

skiego i Urszuli Ledóchowskiej. 

    Po represjach stanu wojennego, w czasie któ-

rego zginęło 40 opozycjonistów, ok. 10 tys. inter-

nowano, a sady skazały kilkanaście tysięcy osób, 

chyba nie można było wymarzyć sobie bardziej 

wymownej beatyfikacji. (…) 

Filip Musiał, Posłaniec Serca jezusowego, 

 czerwiec 2013   

Pełna dokumentacja pielgrzymki do 

Polski została zamieszczona w mie-

sięczniku „Chrześcijanin w Świecie”, 

nr 118-119 lipiec – sierpień 1983  

 

Przemówienie podczas nabożeństwa maryjnego 

Katowice – Lotnisko Muchowiec 20 VI 1983 

Fragmenty (ze stron 161-166) 

    Wchodzę tutaj w wielką modlitwę, która trwa 

nie tylko od ostatniej niedzieli maja, nie tylko 

dziś od rana – ale trwa od pokoleń, wypełnia każ-

dy rok, każdy tydzień i każdy dzień. 

    Niegdyś – gdy jeszcze nie było współczesnego 

Śląska, ale był już wizerunek Matki Bożej w Pie-

karach – w tę modlitwę włączył się król polski 

Jan III Sobieski, idąc na odsiecz Wiednia. 

    Dziś ja – Biskup Rzymu, a równocześnie syn 

polskiego Narodu pragnę włączyć się w modlitwę 

współczesnego Śląska, który w wizerunek Pani 

Piekarskiej wpatruje się jako w obraz Matki 

sprawiedliwości i miłości społecznej. 

    I dlatego też tę modlitwę pragnę wyprowadzić 

z wielorakiej pracy, tak jak wy ją na co dzień wy-

prowadzacie, kiedy – właśnie pośród pracy – 

wymieniacie to pozdrowienie: Szczęść Boże – 

Szczęść Boże! (…) 

 
Krzyż na Muchowcu. 

    Ta miłość społeczna nie jest też niczym in-

nym, jak stale przypominana przez Papieża Paw-

ła VI „cywilizacją miłości”, w stronę której trze-

ba sterować w całym rozwoju życia społe-

czeństw i życia międzynarodowego. (…) 

 
Procesja z darami. 

    Trzeba więc, ażeby naprawdę miłowany był 

człowiek, jeżeli w pełni mają być zabezpieczone 

prawa człowieka. To jest pierwszy i podstawowy 

wymiar miłości społecznej. Wymiarem drugim 

jest rodzina. Rodzina jest pierwszą i podstawową 

szkołą miłości społecznej. (…) 

    Dalszym wymiarem miłości społecznej jest 

ojczyzna: synowie i córki jednego narodu trwają 

w miłości wspólnego dobra, jakie czerpią z kul-

tury i historii, znajdując w nich oparcie dla swej 

społecznej tożsamości, a zarazem dostarczając 

tego oparcia bliźnim, rodakom. (…) 
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Miłość społeczna jest otwarta ku wszystkim lu-

dziom i ku wszystkim ludom. Jeżeli ukształtuje 

się ona głęboko i rzetelnie w swych podstawo-

wych kręgach (człowiek, rodzina, ojczyzna), 

wówczas zdaje również swój egzamin w kręgu 

najszerszym. (…)                  Papież Jan Paweł II 

Stanisław Waluś 

Zdjęcia: Antoni Winiarski 

 

XXV rocznica strajków w 1988 r. 

Senat pamięta 

(…) Wydarzenia 1988 r., jeśli chodzi o polską 

drogę do wolności, są nie do przecenienia. Wte-

dy, dwadzieścia pięć lat temu wszystko posta-

wiono na jedna kartę. Było nią obalenie systemu. 

Pamiętał o „Wiośnie Solidarności” Senat RP. 

Właśnie Senat w sposób szczególny oddał hołd 

tym, którzy wówczas podjęli nierówną walkę 

z systemem komunistycznym. Stosowną uchwałę 

w tej sprawie zgłosili senatorowie Prawa i Spra-

wiedliwości, ale głosowanie nad nią było wyra-

zem jednoznacznego uznania dla uczestników 

strajków i protestów przez całą izbę. Odnotujmy: 

na 77 obecnych na Sali senatorów tylko jeden nie 

głosował nad tą uchwałą. (…) W uchwale wy-

mieniono zasłużone zakłady pracy; szkoda, że 

wiele z nich już nie funkcjonuje. (…) 

    „W 1988 r. rozpoczęta została pokojowa rewo-

lucja w duchu uchwał I Krajowego Zjazdu Dele-

gatów NSZZ Solidarność – głosi uchwała Senatu 

RP. – Przemiany zapoczątkowane w Polsce obję-

ły w 1989 r. wszystkie kraje Europy Wschodniej, 

zgodnie z ideą, która legła u podstaw «Posłania 

do ludzi pracy Europy Wschodniej» przyjętego 

na I Zjeździe NSZZ Solidarność. Popierał je Jan 

Paweł II i Episkopat Polski. Fundamentem  zwy-

cięstwa sprzed 25 lat było nauczanie Jana Pawła 

II. W rocznicę strajków i protestów Senat Rzecz-

pospolitej Polskiej składa hołd tym wszystkim, 

którzy czynem dowiedli, że marzenia o wolności 

mogą się spełniać. Oddajmy sprawiedliwość tym, 

którzy w niedemokratycznym państwie, ignorując 

realia geopolityki i dysproporcji sił, nie bacząc na 

osobiste zagrożenie, walczyli o spełnienie aspira-

cji milionów”. 

    Ze  zdumieniem czytałem prasę w dniu następ-

nym. Od „Rzeczpospolitej” do „Naszego Dzien-

nika” nikt nie odnotował senackiej uchwały. Nie 

inaczej postąpiły elektroniczne media. (…) 

Mieczysław Gil, Tygodnik Solidarność, 

 24 V 2013, str. 4-5 

Prezentacja wystaw „Kultura niezależna 

w Kościele w latach 80.”oraz „Za Marksem 

bez Boga. Laicyzacja życia społeczno-

politycznego w Polsce Ludowej 

w latach 1945–1989” – Ruda Śląska, 

1 maja – 30 września 2013 

    Od 1 maja do 30 września 2013 r. w Muzeum 

PRL-u w Rudzie Śląskiej (przy ul. Zajęczej 42) pre-

zentowane będą dwie wystawy: „Kultura niezależna 

w Kościele w latach 80.” oraz „Za Marksem bez 

Boga. Laicyzacja życia społeczno-politycznego w 

Polsce Ludowej w latach 1945–1989”. 

    Organizatorami ekspozycji są: Oddziałowe 

Biuro Edukacji Publicznej IPN w Katowicach i 

Fundacja Minionej Epoki.  

Więcej informacji:  

http://www.muzeumprl-u.pl/index.php?id=132 

 

Warto obejrzeć 

Film „Bez jednego drzewa las la-

sem zostanie” jest to film doku-

mentalny o tragicznych losach 

księdza Jana Machy. Został za-

mieszczony jako dodatek do Go-

ścia Niedzielnego z 28 IV 2013 r. 

Majowy numer „Dlatego” zawiera sprawozdanie 

z projekcji tego filmu w zabrzańskiej sekcji KIK.  

 

Rok 2013 

Rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego 

Przegląd żenady 

    Z pewnym niedowierzaniem obserwujemy, jak 

jedna z legendarnych postaci Solidarności, marsza-

łek Senatu Borusewicz, szarga swoje dobre imię. 

Przez wiele lat marszałkowania nie błysnął żadną 

istotną myślą, nie zapisał się żadnym ważnym 

przemówieniem. Stał się niemrawym operatorem 

senackiej maszynki do głosowania. Do historii ma 

jednak szansę przejść z powodu zdania wypowie-

dzianego podczas wizyty we Lwowie. Pytany, dla-

czego polski parlament nie uczcił godnie 150. 

rocznicy Powstania Styczniowego odpowiedział: 

„Takie obchody, jakie powstanie”. Ta pogardliwa 

wypowiedź dyskwalifikuje go jako polskiego poli-

tyka. Nie ma potrzeby w tym miejscu przypominać 

jak heroiczną decyzją była walka z potwornym 

imperium carów, jak polskiego umiłowania wolno-

ści nienawidzili moskiewscy tyrani. Borusewicz 

stojący obecnie twardo po stronie Putina, postano-

wił stanąć również po stronie caratu. Żałość (…)  

Jan Pietrzak, Tygodnik Solidarność, 

 3 V 2013, str. 5 
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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 (dokończenie) 

21 września 1939 – Został przyjęty na audiencji 

u Ojca Świętego Piusa XII w Rzymie, po opusz-

czeniu Polski po wybuchu wojny, 28 września 

przez Radio Watykańskie wygłosił przemówienie 

do narodu polskiego: „Nie zginęłaś Polsko…”. 

2 lutego 1944 – Został aresztowany przez tajną 

policje niemiecką i wraz z ks. Bolesławem Fili-

piakiem przewieziony do Paryża, gdzie próbowa-

no nakłonić go do współpracy i wydania oświad-

czenia wzywającego Polaków, by wystąpili prze-

ciw Związkowi Sowieckiemu. 

4 marca 1946 – Objął metropolię warszawską, za-

trzymując stolicę prymasowską. 

8 września 1946 – Dokonał aktu poświęcenia na-

rodu polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi na 

Jasnej Górze, w obecności całego Episkopatu 

i miliona wiernych. 

22 października 1948 – Prymas Polski ks. kard. 

August Hlond zmarł w szpitalu Sióstr Elżbietanek 

w Warszawie.  

 

Ciekawe miesięczniki 

    Przed kilkudziesięciu laty czytałem następujące 

miesięczniki: Communio Międzynarodowy Prze-

gląd Teologiczny, Chrześcijanin w świecie, Prze-

gląd Powszechny, W Drodze, Więź, Znak, Znaki 

Czasu. Pamiętam, jak kiedyś mój Tato, widząc, że 

w pociągu czytam Znak, zapytał mnie czy się nie 

obawiam prenumerować i czytać ten miesięcznik. 

Ojciec był praktykującym katolikiem, osobą bez-

partyjną, urzędnikiem państwowym – pracował 

w sądzie. W czasie II wojny światowej był wywie-

ziony na roboty przymusowe do Berlina.  

    Po latach oceniłbym Communio Międzynaro-

dowy Przegląd Teologiczny i Chrześcijanin 

w Świecie jako dwa najbardziej dla mnie warto-

ściowe miesięczniki. Kilka lat temu porównałem 

sobie cztery miesięczniki: Przegląd Powszechny, 

W Drodze, Więź, Znak. W Więzi było moim zda-

niem najwięcej ważnych artykułów, natomiast 

Przegląd Powszechny przestał obecnie wychodzić. 

Wtedy miesięcznikiem o szerokim zasięgu (nie 

tylko zawierającym sprawy wiary i Kościoła, ale 

i przepisy kulinarne) był miesięcznik Rodzina Ra-

dia Maryja, który już nie wychodzi. Obecnie po-

dobnym w treści jest W Naszej Rodzinie.  

    Teraz do tematu. Jako obecnie dla mnie ciekawe 

wymieniłbym następujące miesięczniki: Egzorcysta, 

Moja Rodzina, Nowe Państwo i WPiS. Egzorcystę 

kiedyś przyniósł do nas Marcin i zapytał, czy znam 

ten nowy interesujący miesięcznik. Krótko przybli-

żę Czytelnikom Dlatego te cztery miesięczniki. 

Egzorcysta. W numerze z kwietnia 

2013 r. są między innymi artykuły: 

- Zbrodnie w imię Szatana, - Wy-

wiad z ks. Andrzejem Chorzępą, 

egzorcystą diecezji katowickiej, - 

Cristiada W obronie wiary i wolno-

ści, - Czy zniewolenie? Kryteria 

psychologiczne, - Rozważania o potępieniu 

wiecznym.  

Wydawcą jest moim zdaniem jedno z najbardziej 

wartościowych wydawnictw w Polsce: Polskie 

Wydawnictwo Encyklopedyczne. 

Moja Rodzina. W numerze z marca 

2013 r. są między innymi artykuły: - 

Minął miesiąc – przegląd wydarzeń 

lutego w opracowaniu Roberta Wita 

Wyrostkiewicza, - Święty Ojciec 

Narodów (o Benedykcie XVI), - Eu-

ropa liczy się z polskim chrześcijaństwem – z ks. 

bp. Jackiem Jezierskim rozmawia ks. Ryszard 

Halwa, - Komunizm wiecznie żywy – Hanna Karp, 

- Uczmy się być dobrymi katolikami – ze Zbi-

gniewem Kaliszukiem rozmawia Rafał Staniszew-

ski. 

Nowe Państwo. W numerze z lu-

tego 2013 r. są między innymi ar-

tykuły: - Mój brat, Ojciec Święty 

(rozmowa z bratem Papieża), - 

Grzegorza Górnego – Europa, te-

ren misyjny, - ks. Jarosława Wą-

sowicza SDB – Wielki nauczyciel wiary (o Be-

nedykcie XVI), a w numerze z marca 2013 r. jest 

między innymi: - rozmowa z dr. Mikiem David-

sonem pt. Homoseksualizm to kwestia wyboru, 

nie genów, - Dyktatura kastratów, - Nowa teolo-

gia męskości, - Czego się boja kłamcy smoleń-

scy, - Lewica: nowy papież – nowy wróg, - My, 

Sybiracy, - Kościół z latynoska duszą.   

WPiS Wiara, Patriotyzm i Sztuka. 

W numerze kwietniowym są mię-

dzy innymi następujące artykuły: - 

Niezłomny uczeń Chrystusa (o pa-

pieżu Franciszku), - bpa Antonie-

go P. Dydycza – Kościół nie może 
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potraktować ze złem, - Kulisy konklawe, - Naj-

starszy cud eucharystyczny w Polsce, - Witold Pi-

lecki – Boży wojownik, Jesteśmy papuga Europy 

W obronie polskiej piosenki. Wydawcą miesięcz-

nika jest Biały Kruk sp. z o. o. 

    Na koniec zachęcam czytelników „Dlatego” do 

dzielenia się na łamach naszego biuletynu uwa-

gami odnośnie czytanej prasy, książek, widzia-

nych filmów.                           Stanisław Waluś  

 

Przegląd prasy 

koniec kwietnia, maj 

W obronie prawdy o Szarych Szeregach 

    Dlaczego żołnierze Szarych Szeregów muszą 

znowu walczyć o swoje dobre imię? Dlaczego, 

jak w głębokim stalinizmie, Polka, naukowiec 

PAN, waży się na publiczne poniżanie patriotów? 

    Z okazji 70. Rocznicy akcji pod Arsenałem 

Elżbieta Janicka z Instytutu Slawistyki PAN 

w wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej po-

dzieliła się swoimi opiniami na temat wydanej 

jeszcze w latach okupacji książki Aleksandra 

Kamińskiego Kamienie na szaniec. Pani doktor 

stwierdziła, że jest to książka mitotwórcza i że 

„ignorowany był jej realny kontekst” oraz że 

„trzeba się zastanowić, co z jej etosu warto kul-

tywować”. Harcerzom z Szarych Szeregów pani 

doktor zarzuciła także antysemityzm i oznajmiła, 

że Tadeusz Zawadzki „Zośka” i Jan Bytnar „Ru-

dy” byli… homoseksualistami. (…)  

    Ponad pół wieku w żadnej szkole nie uczono 

o Szarych Szeregach, przekazywano fałszywą 

mizerną wiedzę o powstaniu warszawskim, 

prawda o Katyniu była zakazana cenzurą, kolejne 

pokolenia rosły bez wiedzy o Sybirakach, milio-

nach Polaków zesłanych tylko „za to”, że byli Po-

lakami, katolikami czy żydami. (…) 

    Nasze zadanie teraz, tu, w niby wolnej Polsce, 

to bronić swojej mentalności. Nie godzić się z za-

cieraniem zasad Dekalogu, na którym wyrosła 

Polska. Zachować rozeznanie dobrego i złego. 

Dlatego upominamy się o obecność Kamieni na 

szaniec w zestawie lektur szkolnych. (…) 

Anna T. Pietraszek, Przewodnik Katolicki, nr 17 

28 IV 2013, s. 14-15 

Homoszkoła 

    Aktywiści homoseksualni wkraczają do szkół. 

A konkretnie – do szkolnych podręczników. Ich 

zdaniem książki do nauczania wychowania do 

życia w rodzinie, WOS-u, a nawet biologii „są 

jedną wielką homofoniczną mową nienawiści”.  

    Czy szkolny przedmiot: wychowanie do życia 

w rodzinie „służy zaklinaniu rzeczywistości, 

ignorowaniu przemian” i „tępej, nachalnej re-

produkcji modelu konserwatywnego”? Okazuje 

się, że tak, a ściśle, tak według jednej niewielkiej 

grupy osób. W tym roku Stowarzyszenie na 

rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, 

Osób Transpłciowych oraz Osób Queer „Pra-

cownia Różnorodności” wydało raport pt. „Szko-

ła milczenia” (dostępny na www.spr.org.pl). 

Wzięło w nim pod lupę 51 podręczników: do 

biologii, WOS-u, wychowania do życia w rodzi-

nie (WDŻ) i omówiło je pod kątem „przedsta-

wienia w nich problematyki LGBTQ i treści ho-

mofonicznych”. Pieniądze na 190-stronicowy 

raport (65 300 zł) dała Fundacja im. Stefana Ba-

torego. Publikacja prezentuje stanowisko „czte-

rech niekwestionowanych ekspertów”: dr hab. 

Jacka Kochanowskiego, dr hab. Zbigniewa Lwa-

Starowicza, dr. Roberta Kowalczyka i dr. 

Krzysztofa Węża. Wszyscy reprezentują ten sam 

punkt widzenia na sprawy moralności i obycza-

jowości, wszystkim są bliskie genderowe idee. 

(…) 

Magdalena Guziak-Nowak, Przewodnik 

 Katolicki, nr 17, 28 IV 2013, s. 24-25 

Otrzymali po denarze – ewangeliczne spoj-

rzenie na bezrobocie 

    (…) królestwo niebieskie podobne jest do go-

spodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby 

nająć robotników do swej winnicy. (…)  

    Bo to przecież jawna niesprawiedliwość, jaw-

na krzywda. Cały dzień pracy, znoszenie ciężaru 

dnia i spiekoty, solidność i rzetelność okazywane 

przez cały dzień… A zapłata? Taka sama dla 

tych, którzy pracowali zaledwie chwilę. 

    To wywołuje protest. To rodzi sprzeciw. 

A jest tak dlatego, że mimo wszystko patrzymy 

na pracę w kategoriach przedmiotowych. (…) 

Spróbujmy zatem odłożyć na chwilę to myślenie 

w kategoriach ekonomicznych, w kategoriach 

prostej relacji praca-płaca. Spróbujmy stanąć 

w sytuacji tych, którzy stoją na rynku bezczyn-

nie. A stoją tak dlatego, że nikt ich nie najął. Nie 

są bezczynni, bo nie mają ochoty pracować, nie 

są bezczynni, bo cenią lenistwo i bierność, nie są 

bezczynni, bo nie są zdolni do pracy… Stoją tak 

dlatego, że nikt ich nie najął. 

    Zastanówmy się przez chwilę, co się dzieje, 

gdy ludzie nie mają pracy? 

    Być może pojawiło się w tych stojących na 

rynku poczucie braku wartości. (…) Jest także 
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pogłębiające się poczucie winy wobec najbliż-

szych. Towarzyszy mu pewien rodzaj wstydu: nie 

okazałem się dość fachowy, dość utalentowany, 

dość „konkurencyjny”, by ów nowoczesny i atrak-

cyjny świat gospodarki rynkowej okazał się moim 

światem. Jestem przeżytkiem, anachronizmem, 

kimś, kto „wypada z gry”. W Polsce po 1989 r., 

w wyniku transformacji ustrojowej i restruktury-

zacji gospodarki można zaobserwować całe obsza-

ry geograficzne i całe generacje ludzi wykluczo-

nych i zmarginalizowanych. (…) 

    W przywołanym wcześniej liście biskupów 

amerykańskich o sprawiedliwości gospodarczej 

można przeczytać, że „Nie stać nas na koszty 

ekonomiczne, deformacje społeczne i bezmiar 

tragedii ludzkich spowodowanych przez bezrobo-

cie. To, na co nas najmniej stać, to zamach na 

godność człowieka, który zdarza się tam, gdzie 

miliony ludzi pozostają bez właściwego zatrud-

nienia”. (…) 

Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TCHR, 

Przewodnik Katolicki nr 17, 28 IV 2013, str. 42-45 

Front obrony komunistycznych przestępców 

    Wojciech Jaruzelski, Czesław Kiszczak, Stani-

sław Kociołek, Stanisław Kania, Florian Siwicki, 

Tadeusz Tuczapski – to np. za tymi nazwiskami 

kryje się z jednej strony ogromny ból, cierpienie, 

śmierć i krew ofiar komunistycznego bezprawia, 

a z drugiej – interesy armii funkcjonariuszy reżi-

mu PRL. (…) Sądowe rozstrzygnięcia w tych 

sprawach, połączone z medialną kampanią 

ochrony komunistycznych dygnitarzy oraz poli-

tycznym wsparciem dla komunistów (w postaci 

np. zaproszenia Jaruzelskiego jako doradcy przez 

prezydenta Komorowskiego, czy odkurzaniem 

dyktatora przez lewicę) pokazują,  jak szeroki jest 

w III RP front obrony komunistycznych przestęp-

ców. (…) 

Stanisław Żaryn, Tygodnik Solidarność nr 18, 

 3 V 2013, str. 24 

Skretynienie płynie z mediów 

    Z Karoliną Korwin-Piotrowską, dziennikarką 

telewizyjną i radiową, rozmawia Dorota Łosie-

wicz. 

    Mówi pani o przesyceniu celebrytyzmem, a z 

drugiej strony to właśnie TVN jest stacją, która 

„produkuje” celebrytów na masową skalę. 

    TVN to pierwsza stacja, która postawiła na 

gwiazdy w promocji swoich programów. Inni 

próbowali to ściągnąć, ale się nie udało. TVN 

skopiowała ten sposób ze świata. To jest, jak pani 

mówi, masowa, świadoma produkcja celebrytów, 

perfekcyjny PR. Tych ludzi kreuje się od pod-

staw. Od 2001 r., czyli startu Big Brothera, przez 

kolejne reality show obserwujemy kompletne 

skretynienie płynące z mediów. (…) 

Sieci nr 18, 6-12 V 2013, str. 38-40. 

Po dymisji Gowina 

    Gdyby Premier wyrzucał z rządu każdego mi-

nistra, którego słowa przekręciły media, nie 

miałby z kim rządzić. Usunął natomiast ministra 

pracowitego, ideowego, którego jedyną wadą by-

ło to, że bronił swych przekonań. (…) 

Andrzej Grajewski, Gość Niedzielny nr 19, 

 12 V 2013, str. 40 – 41 

„Kręcenie lodów” na prywatyzacji 

    Propagatorzy tego typu postaw: by sprzeda-

wać szybko, tanio, byle obcym, spod znaku 

KLD, UW, AWS, SLD, których media ochrzciły 

mianem „aferałów”, dziś dysponują prawdzi-

wymi prywatnymi fortunami i w swej zdecydo-

wanej większości nawet nie zbliżyli się do są-

dowych ław. (…) Sprzedaliśmy prawie 80 proc. 

najwartościowszego majątku narodowego za 

kwotę porównywalna z rocznymi potrzebami 

pożyczkowymi Polski rzędu 145-175 mld zł. 

(…) 

Janusz Szewczak, Sieci nr 19, 

 13-19 V 2013, str. 82-83 

Ożeł morze w rurzowym koloże 

    Jakiś tajny sztab wizerunkowo-marketingowo-

propagandowy wymyślił, że Święto Flagi, jak 

wiadomo biało-czerwonej, trzeba urządzić w ko-

lorze różowym. Nie byłoby o czym mówić, gdy-

by na taki pomysł wpadła np. ludność Różana 

albo Różowej Wólki (z całym szacunkiem dla 

tych miejscowości). Można by potraktować jako 

koloryt lokalny, fantazję na temat regionalnych 

barw. Jednak święto odbywało się przed Pała-

cem Prezydenckim z udziałem prezydenta, pre-

zydentowej, równie grubego ptaka z czekolady 

oraz kilkuset dworzan i dworaków po cywilne-

mu. Czyli róż zyskał rangę państwową, co jest 

oczywistym naruszeniem prawa, bo przepisy wy-

raźnie mówią o kolorach flagi. (…) 

Jan Pietrzak, Tygodnik Solidarność nr 20, 

 17 V 2013, str. 5 

Strata pracy za cytat z GN 

    24-letni Tymoteusz Demski stracił pracę 

w banku w Szkocji, bo w prywatnej rozmowie 

zacytował „Gościa Niedzielnego”. Wyraził 

obawę, że pedofilia może zostać uznana za 

„orientacje seksualną” i powołał się na zamiesz-

czoną na gosc.pl wypowiedź ks. prof. Oko, który 
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stwierdził, że na 1000 pedofilów 400 to homo-

seksualiści, a tylko jeden ksiądz. (…) 

Gość Niedzielny nr 20, 19 V 2013, str. 39 

Komunizm trzeba rozliczyć moralnie 

    O konieczności moralnego rozliczenia komu-

nizmu, przyczynach fatalnego stanu wymiaru 

sprawiedliwości oraz drogach do jego naprawy z 

Wiesławem Johannem rozmawia Bogumił Ło-

ziński 

    W kwietniu zapadły dwa wyroki dotyczące 

komunizmu. W procesie w sprawie masakry ro-

botników w grudniu ’70 roku na Wybrzeżu sąd 

uniewinnił ówczesnego wicepremiera Stanisława 

Kociołka, oskarżonego o namawianie robotników 

do pójścia do pracy, gdzie zostali zaatakowani 

przez wojsko. Z kolei w procesie dotyczącym 

śmierci 9 górników z kopalni „Wujek” sąd unie-

winnił gen. Czesława Kiszczaka, uznając, że nie 

udowodniono, iż jego działania przyczyniły się 

do śmierci górników. Jak Pan ocenia te orzecze-

nia? 

    Nie jestem w stanie zrozumieć wyroków w obu 

tych sprawach. Nie chcę stawiać zbyt daleko idą-

cych tez, ale dla mnie to jest konsekwencja ukła-

du zawartego pomiędzy ustępującą władzą ko-

munistyczną a nowym politycznym establishmen-

tem. To widać na przykładzie postawy Adama 

Michnika, człowieka, którego odwiedzałem w 

więzieniu i którego postrzegałem jako jeden z fi-

larów polskiej opozycji. Tymczasem po odzyska-

niu wolności on sformułował słynne stwierdzenie 

odnoszące się do Wojciecha Jaruzelskiego: „Od-

pieprzcie się od generała”. To znaczy, że nie 

mamy rozliczyć tego zbrodniarza za rok 1968, za 

interwencje w Czechosłowacji, za Grudzień ’70 

r., za Radom i Ursus 1976 r., za stan wojenny. 

(…)  

Często pada argument, że komunistyczni zbrod-

niarze są już za starzy na procesy i należy dać im 

spokój. 

    Absolutnie z takim stanowiskiem się nie zga-

dzam. Wiek nie ma znaczenia. W Niemczech 93-

letni oprawca z obozu koncentracyjnego stanął 

przed sadem. Nie chodzi o to, aby teraz pan Jaru-

zelski poszedł do więzienia, tylko o to, aby sąd – 

który jest wymiarem sprawiedliwości, elementem 

demokratycznego państwa prawa – powiedział: to 

jest zbrodniarz. Niech on z tym piętnem zbrod-

niarza żyje sobie w swojej willi na Mokotowie. 

Trzeba rozliczyć ich moralnie. (…) 

 Gość Niedzielny nr 20, 19 V 2013, str. 22-24 

 

Manifestacja w obronie Trwam 

    Tysiące mieszkańców stolicy oraz przybyli 

z całego kraju sympatycy Telewizji Trwam de-

monstrowali w jej obronie na placu Zamkowym 

pod hasłem „Obudźcie się, Polacy!” (…) a w ca-

łym kraju odbyło się już ponad 160 marszów i 

manifestacji w tej sprawie. (…) 

ag, Gość Niedzielny nr 20, 19 V 2013, str. 5 

Językiem w rodzinę 

Orwell, pisząc w Roku 1984” o nowomowie, prze-

widział działania dzisiejszych ideologów. Tak 

zmienić język, by nie dało się nawet pomyśleć cze-

goś, co godziłoby w panujący system – oto cel przy-

świecający twórcom nowego totalitaryzmu. (…)  

Gabriele Kuby w swojej najnowszej książce wyka-

zuje, jak od czasu Wielkiej Rewolucji Francuskiej 

do dziś w sposób systemowy niszczono moralność 

chrześcijańską, a przede wszystkim rodzinę. (…) 

Szymon Babuchowski, Gość Niedzielny, 

 26 V 2013, str. 52-53 

Gabriele Kuby: Globalna rewolucja seksualna. 

Likwidacja wolności w imię wolności, Homo 

Dei, Kraków 2013, ss. 416. 

 

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 2013 
Czerwiec: Ogólna: Aby przeważała wśród ludów 

kultura dialogu, słuchania i wzajemnego posza-

nowania. Misyjna: Aby tam, gdzie wpływ seku-

laryzacji jest silniejszy, wspólnoty chrześcijań-

skie potrafiły skutecznie prowadzić nową ewan-

gelizację.  
 

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę 

Codziennie przynajmniej jedna 

dziesiątka różańca, więcej informa-

cji na stronie: 

 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl 

     

Pielgrzymki w 2013 roku 

Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa 

31.08 – 13.09.2013. Chiny 14 dni. Szanghaj - 

Qufu - Luoyang - Dengfeng - Szaolin - Zhongy-

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

Armia - Xiahe - Lanzhou - Xiahe (Tybet) - 

Ganjia (Tybet) - Lanzhou - Pekin - Badaling 

(Wielki Mur Chiński) - 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 Koko-

szycach, koszt 110 zł z własnym transportem 
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i 160 zł z przywozem i odwiezieniem autokarem. 

Pełne wyżywienie 3 posiłki dziennie. Wpłata przy 

zapisie u Jana Mikosa. 

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, opłaty 

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 telefo-

nicznie. Zgłoszenia przy braku wpłat traktowane 

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, tel. kom. 

508 290199,  E-mail awini55@yahoo.com oraz 

http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/piel1.html 

 

Informacja z zebrania Zarządu KIK w Kato-

wicach w dniu 16 maja 2013 r.  

1. Omówiono przygotowania do pielgrzymki 

członków KIK w Katowicach do MB Bo-

guckiej w niedzielę 19 maja 2013 r.  

2. Andrzej Dawidowski przedstawił nadesłane 

przez KIK w Częstochowie zaproszenie 

z programem ogólnopolskiej pielgrzymki 

Klubów Inteligencji Katolickiej.  

3. Przedstawiono program Marszu dla Życia 

i Rodziny w dniu 2 czerwca oraz udział w 

nim KIK w Katowicach.  

4. Andrzej Dawidowski oraz Antoni Winiarski 

omówili powołanie grupy synodalnej KIK w 

Katowicach.  

5. Andrzej Dawidowski przedstawił program 

Dnia Dziecka, który w tym roku odbędzie się 

w ogrodach kurialnych 8 czerwca.  

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. Numer konta KIK w 

Katowicach: Klub Inteligencji Katolickiej w Ka-

towicach Plac Ks. Emila Szramka 2, 40-014 Ka-

towice Rachunek Bankowy w 

PKO BP SA XI O/Katowice 

29 1020 2313 0000 3302 0124 7709 

 

Biblioteka KIK 

Czynna w godzinach 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

