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    Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż 

do tej chwili i Ja działam. Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał sza-

batu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca 

czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to 

wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza 

umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd 

przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, 

nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w 

Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. J 5,17-23 
 

Rok 2013 Rokiem św. Jana z Dukli 

Rok Rodziny w Metropolii Katowickiej – 1 XII 2013 – 28 XII 2014  

Kanonizacje w Watykanie – 27 kwietnia 2014 r. 

Ojciec Święty błogosławiony Jan XXIII 

Ojciec Święty błogosławiony Jan Paweł II Wielki  
 

Ojciec Święty Franciszek do Polaków 

Audiencja ogólna – środa 2 IV 2014 r. 

„Pozdrawiam serdecznie Polaków. Rocznica śmier-

ci Błogosławionego Jana Pawła II, przypadająca 

dzisiaj, kieruje naszą myśl do dnia jego kanonizacji, 

którą będziemy przeżywali na koniec tego miesiąca. 

Niech oczekiwanie na to wydarzenie będzie dla nas 

okazją do duchowego przygotowania się i ożywie-

nia dziedzictwa wiary, jakie nam zostawił. Naśladu-

jąc Chrystusa był on dla świata niezmordowanym 

głosicielem Bożego słowa, prawdy i dobra. Świad-

czył dobro nawet swoim cierpieniem. To było na-

uczanie jego życia, na które Lud Boży odpowie-

dział wielką miłością i czcią. Niech jego wstawien-

nictwo umocni w nas wiarę, nadzieję i miłość. 

W dniach tego przygotowania niech was wspiera 

moje Apostolskie Błogosławieństwo”. 

http://pl.radiovaticana.va/news/ 

 

Komunikat 

    W związku z nie zamieszczeniem w terminie 

sprawozdań KIK na stronie Ministerstwa, nie 

możemy przyjmować odpisu 1% na cele statuto-

we KIK w rozliczeniach podatkowych za 2013 

rok. Można ofiarować na Klub Inteligencji Ka-

tolickiej w Bielsku-Białej KRS: 0000010905 
Wszystkich ofiarodawców przepraszamy za kłopot. 

Wstęp do Wielkiego Postu... 

    (…) Boski Nauczycielu, klękamy przed Tobą 

na progu Wielkiego Postu i prosimy o dar sku-

pienia naszych oczu i naszego serca na tym, co 

najważniejsze, na tajemnicach Twego królestwa. 

Świadomi swoich słabości, zagubienia i po-

wierzchowności wspólnie wołamy: 

- o dar mądrego planowania pracy, nauki i odpo-

czynku 

- o skupienie na najważniejszych zadaniach 

w każdym dniu 

- o wewnętrzny spokój w planowaniu jutrzejsze-

go dnia 

- o czas na odnawiający nasze siły sen 

- o opanowanie w jedzeniu i piciu 

- o odporność na natrętne reklamy niepotrzeb-

nych nam produktów 

- o rozważne planowanie zakupów 

- o prostotę i skromność w zakupie nowej odzieży 

- o roztropne korzystanie z piękna otaczającego 

nas świata 

- o czas na troskę o zbawienie duszy 

- o dobre przeżycie Wielkiego Postu. 

Niech się tak stanie!  

Modlitwa podczas adoracji Najświętszego Sa-

kramentu 2 III 2014 r. w czasie Mszy św. w para-

fii MB Kochawińskiej w Gliwicach 

http://pl.radiovaticana.va/news/
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Dwie kanonizacje 

    W Niedzielę Miłosierdzia Bożego 27 kwietnia 

2014 r. odbędą się w Watykanie dwie kanoniza-

cje; Ojca Świętego błogosławionego Jana XXIII 

i Ojca Świętego błogosławionego Jana Pawła II, 

któremu wielu dodaje przydomek „Wielki”. Na 

okładce miesięcznika „WPiS” nr 10/36 z 19 X – 

22 XI 2013 r. przedstawiono obu Papieży.  

Jan Paweł II jest największym misjonarzem 

czasów nowożytnych 

    Rozmowa z kard. José Saraivą Martinesem, 

prefektem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych 

w latach 1998-2008, bliskim współpracownikiem 

bł. Jana Pawła II. 

(fragmenty) 

    W tym, co ksiądz Kardynał mówi, uderzają 

mnie dwie rzeczy . Po pierwsze duża współpraca 

miedzy laikatem a klerem, co ma się nijak do for-

sowanych przez media tez o rzekomym oderwaniu 

Kościoła od wiernych. Po drugie zaś, całość jest 

procesem bardzo demokratycznym i wieloszcze-

blowym. 

    Zgadza się, jest to proces bardzo demokratycz-

ny, a wszystko zaczyna się od ludzi świeckich, 

nie duchownych. Wiąże się to również z kultem, 

jakim dana osoba jest otaczana, który także jest 

wymogiem świętości. 

     A można zostać świętym bez uprzedniej beaty-

fikacji? 

    Właściwie to tak. To zależy od Ojca Świętego. 

Ale bardzo rzadko się coś takiego praktykuje. 

Oczywiście papież może zrobić to, co uważa za 

słuszne, ale według mnie takie podejście nie by-

łoby dobrym pomysłem. Po pierwsze, na 

wszystko potrzebny jest czas, również na to aby 

mógł się rozwinąć kult. Toteż w trakcie zbierania 

koniecznych materiałów, rozpoczęcia procesu 

beatyfikacyjnego i jego trwania jest czas na to, 

aby wokół kandydata na świętego zaczęli coraz 

liczniej gromadzić się ludzie i zaczęli prosić 

o jego wstawiennictwo. Po drugie, proces beaty-

fikacyjny to nie wymóg urzędniczy, to nie mno-

żenie biurokracji. Ten proces przecież ma swój 

sens i swój cel. W jego trakcie świeccy przed-

stawiciele różnych dziedzin nauki oraz ludzie 

Kościoła dokładnie zgłębiają sylwetkę świętego. 

    A czy oprócz cudu medycznego, czy też cudu 

nawrócenia, jest jeszcze inna możliwość, żeby 

zostać błogosławionym Kościoła katolickiego? 

    Owszem, poprzez męczeństwo. Niemniej do-

tyczy to tylko beatyfikacji, do kanonizacji – na-

wet w przypadku śmierci męczeńskiej – potrzeb-

ny jest cud.  

    Ksiądz Kardynał w naszej rozmowie myślami 

często wraca do Jana Pawła II – był ksiądz Kar-

dynał jego bliskim współpracownikiem. Z wia-

domych względów dla nas, Polaków, był on i jest 

niezwykle ważną postacią, a ksiądz Kardynał 

miał możliwość współpracować z nim prawie 

codziennie. 

    Jan Paweł II był wspaniałym i zupełnie nie-

zwykłym człowiekiem, i to pod wieloma wzglę-

dami. Przez trzy kadencje byłem rektorem Urba-

niany, przez dziesięć lat sekretarzem Kongrega-

cji ds. Edukacji Katolickiej, a w 1998 r. przeją-

łem stanowisko prefekta Kongregacji Spraw Ka-

nonizacyjnych. W roku 2001 zostałem miano-

wany kardynałem. To wszystko działo się za 

pontyfikatu Jana Pawła II. Będąc blisko niego, 

czułem jego ogromna wiarę, widziałem jego po-

korę, z jaką podchodził do swej posługi duszpa-

sterskiej, zarówno jako biskup, jak i później bę-

dąc papieżem. Imponowała mi też bardzo jego 

potrzeba misji i ewangelizacji, która ujawniła się 

głównie w podróżach. Proszę pamiętać, że to nie 

były podróże turystyczne, ale pielgrzymki ewan-

gelizacyjne. Ojciec Święty chciał głosić Ewange-

lie na wszystkich kontynentach świata. Jan Pa-

weł II jest największym misjonarzem czasów 

nowożytnych. 

Rozmawiał Adam Sosnowski, str. 7-11. 
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Początek przyjaźni Jana XXIII z Polską 

    Papież Franciszek kanonizuje wkrótce nie tylko 

papieża Jana Pawła II, ale też papieża Jana XXIII. 

To postać bardzo ważna dla Polaków. Jego powo-

łanie kapłańskie „wykiełkowało” z ofiary polskich 

powstań narodowo-wyzwoleńczych, a zwłaszcza 

powstania styczniowego. Wypada także przypo-

mnieć głębokie więzy łączące Jana XXIII z naszą 

Ojczyzną, z naszą historią i literaturą, a przede 

wszystkim z Matką Bożą Częstochowską. 

    O korzeniach swojej kapłańskiej drogi Ojciec 

Święty Jan XXIII opowiedział biskupom polskim 

podczas audiencji wyznaczonej na drugi dzień po 

przybyciu do Rzymu na Sobór kard. Stefanowi 

Wyszyńskiemu i tej części Episkopatu Polski, któ-

rej udało się otrzymać paszporty, umożliwiające 

wydostanie się zza „żelaznej kurtyny”. Papież po-

wiedział wówczas słowa, których nie usłyszeli bi-

skupi innych narodów zgromadzeni w Wiecznym 

Mieście: „Czuję się spowinowacony z biskupami 

polskimi, gdyż już z domu rodzicielskiego wynio-

słem wielką cześć dla Polski. (…) 

    Sięgając do wspomnień naszego dzieciństwa, 

z rozrzewnieniem wspominam osobę starszą, sa-

motną, żyjącą w naszym domu rodzinnym, którą 

dla jej wielkich zalet rozumu i serca powszechnie 

uważaliśmy za głowę rodziny. Ta czcigodna osoba 

mówiła nam często o Polsce, o bohaterskim naro-

dzie polskim, o powstaniach wolnościowych. 

W młodej naszej duszy budziły się uczucia po-

świecenia, rosła miłość ideałów wolności. To Pol-

ska i jej losy, często nieszczęśliwe, ale zawsze ide-

alne, kształtowały w nas chęć do pracy i poświe-

cenia dla innych” (fragment przemówienia z 8 

października 1962 r.). Starszą osobą, uznaną za 

głowę rodziny Roncallich, był dziadek-stryj Zave-

rio Roncalli, chrzestny ojciec małego Angelo. (…) 

    W okresie rzymskich studiów kleryka Roncal-

lego ukazało się we Włoszech pierwsze wydanie 

przetłumaczonej na język włoski „Trylogii” Hen-

ryka Sienkiewicza (1901 r.). Ponad pół wieku 

później papież Jan XXIII wspominał, że jako 

alumn czytał księgi Sienkiewicza z zaciekawie-

niem i podziwem, że romantyzm tych pism za-

chwycał go, z kart powieści bowiem wyłaniała 

się miłość piękna i czysta, bez chorobliwej eroty-

ki, że mógł podziwiać bohaterów „Trylogii”, 

szczególnie rycerza bez skazy – Michała Woło-

dyjowskiego. Jego szczególną uwagę przykuły 

stronice o „umiłowanej Częstochowie”.  

Anna Dorota Wójcik, 

Niedziela, nr 9, 2 III 2014, str. 18-19 

Bł. Jan Paweł II Wielki 

    Z okazji dziewiątej rocznicy odejścia do Do-

mu Ojca bł. Jana Pawła II przedstawiam czytel-

nikom „Dlatego” wybrane wypowiedzi, w któ-

rych zawarto przydomek „Wielki”. Poprzedni 

wybór został zamieszczony w biuletynie 5 (257) 

z 1 V 2013 r. a wcześniejszy w biuletynie 4 

(220) z 2 IV 2010 r. 

 „Jeśli Kościół w przyszłości obdarzy Jana Paw-

ła II mianem „Wielki”, to z następującej przy-

czyny: w innych niebezpiecznych momentach, 

gdy barbarzyńscy różnego pokroju zagrażali cy-

wilizacji, w Kościele pojawiali się bohaterowie, 

którzy stawiali czoło zagrożeniu i dawali ludziom 

nadzieję. W przypadku papieża Leona Wielkiego 

(440-461) tymi barbarzyńcami byli Attyla i Hu-

nowie. W przypadku papieża Grzegorza Wielkie-

go (590-604) barbarzyńcami byli Longobardo-

wie. W przypadku Jana Pawła II barbarzyń-

stwem zagrażającym cywilizacji jest zbiór idei 

pociągających za sobą barbarzyńską politykę – 

fałszywy humanizm, który w imię ludzkości i jej 

przeznaczenia stwarza nowe tyranie i przysparza 

ludziom cierpień”. Kalendarzyk 2009 z Janem 

Pawłem II, 10 VII 11 VII, Wydawnictwo Diece-

zjalne, Drukarnia w Sandomierzu, 2009. 

    „ … Jan Paweł II Wielki wzywał (…) brońcie 

krzyża …” Paulin Marian Lubecki podczas Ape-

lu Jasnogórskiego – prawdopodobnie 5 III 2010 

r. 

    „ … Jan Paweł Wielki często mówił …” 

Z homilii w kościele Narodzenia NMP w Biel-

sku-Białej Lipniku – 9 V 2010 r. (Msza św. o 

8.00). 

    „ … Jana Pawła Wielkiego …” Ks. inf. Kazi-

mierz Korszewicz – Apel Jasnogórski – 11 VI 

2010 r. 

    „ … dziękować za Wielkiego Jana Pawła II 

…” Apel Jasnogórski 16 VIII 2010 r. 

    „Mój wielki poprzednik Jan Paweł II pozosta-

wił nam trylogię encyklik społecznych: Laborem 

exercens (1981), Sollicitudo rei socjalis (1987) 

i w końcu Centesimus annus (1991).” Encyklika 

Ojca Świętego Benedykta XVI Deus Caritas Est, 

Bóg jest miłością, Rzym, 25 grudnia 2005 r., 

punkt 27. 

    „Był „Wielki” nie dlatego, że był Papieżem. 

Był „Wielki” i dlatego został Papieżem! A potem 

swą wielkość w każdym wymiarze ofiarował i dał 

całemu światu przez ponad ćwierć wieku swego 

pontyfikatu.” Józef Szaniawski, „Nasz Dzien-

nik”, 13 X 2010 r., str. 16. 
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    „ … Ojciec Święty Jan Paweł II Wielki głosił 

odważnie … a słowa Papieża Jana Pawła II 

Wielkiego są nadal aktualne i żywe…” Apel Ja-

snogórski 17 X 2010 r. 

    „ … Zbliża się rocznica wyboru Jana Pawła II. 

Wraz z wami dziękuję Bogu za świadectwo wiary, 

nadziei i miłości, jakie dawał nam mój wielki po-

przednik na Stolicy Piotrowej …” Ojciec Święty 

Benedykt XVI do Polaków 13 X 2010 r. podczas 

audiencji ogólnej w Watykanie.          

    „ … nasz Papież Jan Paweł II Wielki powie-

dział … O. Czesław Tomaszewski w homilii 

w kościele Matki Boskiej Kochawińskiej w Gli-

wicach – XI 2010 r. 

     „ … pozwólcie, że przytoczę słowa wielkiego 

Papieża Jana Pawła II …” Z homilii w Radiu 

Maryja 20 I 2011 r. (7.27). 

    „… Jan Paweł Wielki Drugi …” Słowa sta-

ruszki z Diecezji elbląskiej po katechezie w Ra-

diu Maryja, 29 I 2011 r. 

    „ … beatyfikacja sługi Bożego Jana Pawła II 

Wielkiego ….” Słowa ojca prowadzącego roz-

mowę w Radiu Maryja z ks. prof. Waldemarem 

Chrostowskim o beatyfikacji Jana Pawła II – 2 III 

2011 r. 

     „ … Błogosławiony Janie Pawle Wielki módl 

się za nami, Błogosławiony Janie Pawle Wielki 

módl się za nami, Błogosławiony Janie Pawle 

Wielki módl się za nami”. Ojciec Eustachy Rako-

czy – zakończenie Apelu Jasnogórskiego 4 V 

2011 r. Po Apelu o. E. Rakoczy zwrócił się do 

Ojca Świętego Benedykta XVI słowami: „Ojcze 

Święty dziękujemy Tobie za wyniesienie do chwa-

ły ołtarzy Błogosławionego Jana Pawła Wielkie-

go”. 

    „ … błogosławiony Jan Paweł II Wielki … 

przykład Karola Wojtyły jako kapłana, biskupa 

…” Apel Jasnogórski 23 V 2011.      

    „ … Błogosławiony Janie Pawle Wielki módl 

się za nami, Błogosławiony Janie Pawle Wielki 

módl się za nami, Błogosławiony Janie Pawle 

Wielki módl się za nami”. Apel Jasnogórski 7 VI 

2011 r. 

    „ … błogosławiony Jan Paweł II Wielki …” 

z homilii misjonarza w kościele Matki Boskiej 

Kochawińskiej w Gliwicach – 13 XI 2011 r.  

    „ … Jana Pawła Wielkiego Papieża … błogo-

sławiony Janie Pawle Wielki … módl się za nami 

…” Apel Jasnogórski 19 XI 2011 r. 

    „ … mamy ogromny apel do naszych duszpa-

sterzy. Jako godni reprezentanci Chrystusa roz-

wijajcie społeczną myśl Jana Pawła II w swoich 

katechezach i niedzielnych kazaniach. My wierni 

znamy już jego biografię i wiemy, że był Wielki”. 

Ewa z Wrocławia, „Niedziela”, 1 I 2012, str. 38. 

       Tłumy zwiedzających pojawiły się w siedzi-

bie Starostwa Powiatowego w Opatowie na 

otwarciu wystawy „Ziemia Opatowska w hołdzie 

Janowi Pawłowi Wielkiemu” z okazji VI Dnia 

Papieskiego. Honorowy patronat nad tym wyda-

rzeniem objął ks. bp prof. dr hab. Andrzej Dzię-

ga, ordynariusz sandomierski (…) znaczki, kartki 

okolicznościowe, wydane przez Pocztę Polską 

dla upamiętnienia wydarzenia z udziałem Jana 

Pawła Wielkiego. … Alicja Trzeciakowska: Śla-

dami Jana Pawła Wielkiego, „Nasz Dziennik” 

17 X 2006 str. 9 Jeszcze nigdy tak wielu nie za-

wdzięczało tak wiele jednemu – Janowi Pawłowi 

II, Lech L.: Jan Paweł II Wielki, „Niedziela” 22 

X 2006, str. 40 

„ … Ale odszedł Prymas Tysiąclecia, odszedł 

Jan Paweł II – Papież Wielki i …, kard. Stani-

sław Nagy SCJ, „Niedziela” 22 I 2012, s. 19 

    „ … błogosławiony jest Jan Paweł II, Wielki 

Papież, nasz Papież … niesamowite słowa Wiel-

kiego Papieża …”, - pod koniec Mszy św. po 

20.00 18 VI 2012 r. w Świętej Wodzie – trans-

misja w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. 

    Błogosławiony Janie Pawle Wielki – módl się 

za nami – Apel Jasnogórski 19 II 2013 r. 

„ … naszego Wielkiego Papieża …”, z homilii 

bpa Ignacego Deca podczas Mszy św. sprawo-

wanej 2 IV 2014 r. z okazji dziewiątej rocznicy 

śmierci Jana Pawła II. Msza św. była sprawowa-

na na stadionie w Wałbrzychu i transmitowana 

przez Radio Maryja i Telewizję Trwam.  

„Dziewięć lat temu umarł wielki współczesny 

święty – Jan Paweł II”. Ks. Ireneusz Skubiś, 

Niedziela nr 14, 6 IV 2014, str. 3. 
 

 
Fragment tablicy na pomniku bł. Jana Pawła II stoją-

cego przy katedrze Chrystusa Króla w Katowicach 
 

W HOŁDZIE WIELKIEMU PAPIEŻOWI 

HONOROWEMU OBYWATELOWI NASZE-

GO MIASTA WDZIĘCZNI MIESZKAŃCY 

KATOWIC 

20 czerwca 2006 roku w 23 rocznicę pobytu Jana 

Pawła II w Katowicach 

    Stanisław Waluś 
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Moje spotkania z błogosławionym 

papieżem Janem Pawłem II 

    Rok 2000 to rok Wielkiego Jubileuszu. W roku 

tym chór „Dei Patris” odbył pielgrzymkę do 

Włoch, aby uczcić 80. rocznicę urodzin Papieża 

Jana Pawła II i uczcić Rok Jubileuszu koncertami 

w miejscach uświęconych we Włoszech. Inicjato-

rem założenia chóru „Dei Patris” był Jerzy Do-

linkiewicz, ówczesny przewodniczący sekcji KIK 

na Tysiącleciu Dolnym.  

    W ten sposób chór, wraz z opiekunem, pro-

boszczem parafii, chciał podziękować Bogu 

Stwórcy za dar wybudowania kościoła na naj-

większym w Katowicach Osiedlu Tysiąclecia i za 

dar założenia chóru „Dei Patris”. To właśnie pa-

pież Jan Paweł II, jeszcze jako ks. arcybiskup Ka-

rol Wojtyła, wraz z ks. biskupem Herbertem 

Bednorzem, rzeszą młodzieży i górników, za po-

średnictwem Matki Bożej Piekarskiej w sanktu-

arium w Piekarach Śląskich, wymodlili zgodę na 

budowę kościoła. 

 
12.04.2000. Chórzyści na Placu Św. Piotra w Rzymie, 

przygotowują się do koncertu 

    Chór „Dei Patris” za pośrednictwem ojca Hej-

mo dostąpił łaski i zaszczytu wykonania koncertu 

na placu Świętego Piotra na Watykanie, tam 

gdzie wcześniej władcy Imperium Rzymskiego 

urządzili arenę cyrkową dla zagłady chrześcijan. 

Była to dla nas szczególna łaska Opatrzności Bo-

żej, bo przecież w Roku Jubileuszowym Ojciec 

Święty nie udzielał audiencji pojedynczym gru-

pom. Zaszczyt ten podzieliliśmy z chórem „Do-

minikantes” z Poznania, którego pani dyrygent 

występowała w sukni ślubnej, gdyż w tym dniu 

brała ślub i była zaproszona z chórem na audien-

cję do Ojca Świętego po błogosławieństwo. 

Pierwszy utwór „Gaude Mater” wykonały połą-

czone chóry. Po drugim utworze „Chór niewolni-

ków hebrajskich” z opery „Nabucco” Verdiego,  

(wykonał chór „Dei Patris”) przeszło 60 tysięcy 

ludzi zgromadzonych na placu Świętego Piotra 

długo oklaskiwało nasz zespół. W czasie audien-

cji generalnej Ojciec Święty w szczególny spo-

sób pozdrowił chór z Katowic i udzielił błogo-

sławieństwa, wtedy zespół zaśpiewał dla Ojca 

Świętego „Omni die dick Mariae”. Po audiencji 

generalnej chór został przyjęty na audiencji pry-

watnej. Zdjęcie tego wydarzenia umieszczono na 

pierwszej stronie włoskiego wydania czasopisma 

L’Osservatore Romano. 
 

 
Papież Jan Paweł II błogosławi ks. Pawłowi Furczy-

kowi 
 

 
Ks. Paweł Furczyk wręcza papieżowi płaskorzeźbę 

bryły budowanego kościoła na osiedlu Tysiąclecia w 

Katowicach. 
 

 
Błogosławieństwo dla chóru „Dei Patris” udzielone 

przez papieża Jana Pawła II 
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W L’Osservatore Romano z 13 IV 2000 r. 

umieszczone zostało zdjęcie z audiencji udzielonej 

chórowi przez papieża Jana Pawła II 

    Obdarzeni błogosławieństwem Ojca Świętego, 

prosimy Boga Stwórcę o dar, aby działalność 

chóru przyczyniła się do budowania więzi du-

chowej na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach.  

    W czerwcu 2001 roku asesor mons. Pedro 

López Quintana pisze chórowi: „Jego Świątobli-

wość Jan Paweł II z serca dziękuje za pamięć i za 

życzenie nadesłane z okazji rocznicy Jego uro-

dzin. W Liście apostolskim >>Nowo milennio in-

eunte<< Ojciec Święty napisał: Duc in altum! – 

wypłyń na głębię! Dzisiaj te słowa skierowane 

zostają do nas i wzywają nas, byśmy z wdzięcz-

nością wspominali przeszłość, całym sercem 

przeżywali teraźniejszość i ufnie otwierali się na 

przyszłość: >>Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten 

sam także na wieki<< (Hbr 13. 18). Jego Świąto-

bliwość zawierza swoich Rodaków macierzyń-

skiej opiece Maryi i przesyła swe błogosławień-

stwo”. 

    W listopadzie 2003 roku asesor mons. Gabriele 

Caccia z Watykanu w odpowiedzi na przesłane 

życzenia przez Jana Mikosa w imieniu chóru 

„Dei Patris” napisał: „Jego Świątobliwość Jan 

Paweł II wyraża wdzięczność za życzenia nade-

słane z okazji 25 rocznicy wyboru na Stolicę św. 

Piotra oraz za modlitwę i wszystkie dary ducho-

we składane w Jego intencji. W Jubileuszowej 

homilii Ojciec Święty powiedział: >>Podczas in-

auguracji pontyfikatu prosiłem: Pomóżcie Papie-

żowi i wszystkim, którzy pragną służyć Chrystu-

sowi, a mocą jego władzy – służyć człowiekowi 

i całej ludzkości. Dziś gdy wraz z Wami dziękuję 

Bogu za te dwadzieścia pięć lat działania Jego ła-

ski, odczuwam szczególną potrzebę wyrażania 

wdzięczności Wam, drodzy Bracia i Siostry 

w Rzymie i na całym świecie, którzy na różne 

sposoby odpowiadaliście i odpowiadacie na tę 

prośbę. Jeden Pan Bóg potrafi zliczyć, ile mo-

dlitw, ile cierpień i ofiar poświęcono, aby wes-

przeć moją posługę Kościołowi: ile życzliwości, 

dobrych słów i oznak jedności podtrzymywało 

mnie na duchu każdego dnia. Niech dobry Bóg 

obficie Wam to wynagrodzi! Proszę Was, nie 

ustawajcie w tym wielkim dziele miłości dla Na-

stępcy św. Piotra. Raz jeszcze proszę: pomóżcie 

Papieżowi i wszystkim, którzy pragną służyć 

Chrystusowi, służyć człowiekowi i całej ludzko-

ści<< (plac św. Piotra, 16.10.2003 r.). Słowa te 

Ojciec Święty kieruje w sposób szczególny do 

swoich Rodaków. Wdzięczny za pamięć i du-

chową łączność, zwłaszcza w tych dniach, pole-

ca wszystkich miłosierdziu Bożemu i z serca 

udziela swego Apostolskiego Błogosławieństwa. 

Z wyrazami szacunku Mons. Gabriele Caccia 

Asesor”. 

    Na początku kwietnia 2005 roku z wielkim 

smutkiem i żalem przyjęliśmy informację 

o śmierci Jana Pawła II, papieża Polaka. W piątą 

rocznicę udzielenia osobistej audiencji chórowi 

przez Jana Pawła II w Rzymie na placu Świętego 

Piotra, przyszło pożegnać Ojca Świętego, który 

odszedł do Wieczności. Już wcześniej głoszone 

komunikaty lekarskie o pogarszającym się stanie 

zdrowia papieża budziły niepokój, ale zawsze 

trwała nadzieja o jego dojściu do zdrowia i sił. 

Komunikat o Jego śmierci wywołał żal i potem 

chęć oddania Mu czci w postaci ostatniego po-

żegnania w Rzymie. W tym celu decyzją pro-

boszcza parafii Pawła Furczyka, wyruszyła trzy-

osobowa delegacja, aby w imieniu parafii, Rady 

Parafialnej, chóru „Dei Patris” i miasta Katowic 

oddać hołd Janowi Pawłowi II, Wielkiemu Pola-

kowi w bazylice Świętego Piotra w Rzymie 

i uczestniczyć w Jego pogrzebie. Po przylocie do 

Rzymu, w dniu 7 kwietnia 2005 roku o godz. 

6:45 ustawiamy się w kolejce na końcu placu 

Świętego Piotra, aby przejść obok sarkofagu 

z ciałem papieża. Policja pilnuje porządku, niko-

go nie wpuszczają bez kolejki do pochodu. Sze-

rokość kolejki w rzędzie liczy około 50 osób, 

a długość ponad kilometr. Po obu stronach po-

chodu poustawiane były barierki metalowe. 

Wzdłuż barierek stały służby porządkowe. Jeżeli 

osoba stojąca w kolejce jest w potrzebie, służba 

odsuwa barierkę i wypuszcza ją, potem w tym 

samym miejscu wpuszcza. Wzdłuż trasy prze-

marszu poustawiane były toalety dla potrzebują-

cych, ale w pewnym oddaleniu. Obok barierek 

jeździły wózki platformy, oferując chętnym bez-

płatnie napoje, owoce i kanapki. Zainteresowa-

nie posiłkami, mimo upalnego dnia, nie było 
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zbyt duże, aby nie korzystać z toalety. W kolejce 

najwięcej było młodzieży i dzieci, nawet w wó-

zeczkach. Bardzo dużo Polaków stało z flagami 

biało-czerwonymi. Pielgrzymi często spoglądali 

w okno w bibliotece, z którego Ojciec Święty 

błogosławił zgromadzonych na placu Świętego 

Piotra. Wśród maszerujących panował porządek, 

cisza, ale i radość. Twarze były radosne, 

uśmiechnięte, wyglądało, tak jakby papież czekał 

w bazylice na spotkanie i rozmowę osobistą. 

Około godz. 13:30 dochodzimy do drzwi bazyli-

ki. Tutaj pochód rozdziela się na dwie części, 

gdyż przez środek bazyliki są ustawione barierki 

dla sprawniejszego przejścia jedną i drugą stroną 

obok sarkofagu. W bazylice panuje zupełna cisza. 

Pielgrzymi pogrążeni są w modlitwie i rozmyśla-

niu nad własnym życiem. Ostatnie pożegnanie już 

ciała zmarłego papieża Jana Pawła II odbyło 

w bazylice św. Piotra w Rzymie. 

 
Żegnają w dniu 7.04.2005 r.: ks. Paweł Furczyk i Jan 

Mikos 

    Kolejka przesuwa się powoli, bo każdy chce 

przynajmniej przez chwilę uklęknąć i pomodlić 

się przed ciałem papieża i prosić o wstawiennic-

two u Boga Ojca. Czas od wejścia do bazyliki 

i dojścia do sarkofagu wynosi około 30 minut. 

Dochodzimy do sarkofagu odgrodzonego barier-

ką. Twarz Ojca Świętego jest lekko uśmiechnięta, 

ale naznaczona cierpieniem, przez chorobę i licz-

ne operacje. Klękamy, odmawiamy krótką modli-

twę, bo porządkowy każe się przesuwać. Prze-

chodzimy nieco dalej w lewą nawę bazyliki. Tu-

taj zatrzymujemy się trochę dłużej. Widzimy cia-

ło papieża, ale już z oddali. W tym miejscu już 

nie ma tłumów ludzi. Wszyscy spokojnie opusz-

czają bazylikę, niektórzy zatrzymują się trochę 

dłużej i modlą się przy bocznych ołtarzach. 

    W dniu 8 kwietnia 2005 r. jesteśmy o godz. 

5:00 w pobliżu placu Świętego Piotra i oczeku-

jemy na pogrzeb Ojca Świętego. Na telebimach 

pokazują urywki z wszystkich pielgrzymek Jana 

Pawła II, które odbył w czasie swojego pontyfi-

katu. Ceremoniał pogrzebowy rozpoczyna się 

o godz. 10:00. Sarkofag z trumną ustawiono 

przed bazyliką Świętego Piotra. Na trumnie po-

łożono Pismo Święte. Wiatr przewraca karty Pi-

sma Świętego od przodu do tyłu i z powrotem po 

kilka razy. Można by odnieść wrażenie, że Jan 

Paweł II zza grobu wskazuje na Pismo Święte, 

którym należy żyć na co dzień i ciągle do Niego 

powracać. Gdy rozpoczyna się liturgia Mszy 

Świętej wiatr zamyka Pismo Święte, które znala-

zło się na napisie „M” „Cały Twój Maryjo”. Ce-

remoniał pogrzebowy kończy się około godz. 

13:00. Przewodniczył mu kardynał Ratzinger. Po 

pogrzebie opuszczamy plac Świętego Piotra 

i zwiedzamy Rzym. Na witrynach wystawo-

wych, bilbordach i miejscach reklamowych wi-

dać piękne plakaty Jana Pawła II, a w tle obraz 

Jezusa Miłosiernego. W dniu 9 kwietnia wylatu-

jemy do Polski. Jeszcze ostatnie spojrzenie - już 

z wysokości ponad 10 km na miasto, w którym 

odszedł do „domu Ojca” Pasterz Jan Paweł II. 

    Po pogrzebie chór „Dei Patris” złożył kondo-

lencje na ręce sekretarza stanu w Watykanie. 

Wkrótce otrzymał odpowiedź: widokówkę, na 

której awersie znajduje się Jan Paweł II, pogrą-

żony na modlitwie, na czarnym tle, a na rewersie 

tekst: „Wszystkim pragnę powiedzieć jedno: 

>>Bóg Wam zapłać!<< >>In manus Tuas, 

Domine, commendo spiritus meum<<. Jan Paweł 

II papież. Z testamentu”. 

       
ooo„Owce” nie mogą 

pozostać bez pasterza, 

dlatego rozpoczęło się 

konklawe – wybór kolej-

nego następcy św. Piotra, 

który ma dalej prowadzić 

swój lud wierny do zba-

wienia i życia wieczne-

go. Wybrano kardynała 

Ratzingera - Niemca. 
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Przyjął imię Benedykt XVI. Zaskarbił sobie od 

razu przyjaźń Polaków, bo nie odciął się od swo-

jego poprzednika, ale zapowiedział kontynuację 

dzieła Jana Pawła II. Twarz jego też jest 

uśmiechnięta, pogodna. Chór „Dei Patris” złożył 

gratulacje nowemu papieżowi, by uczcić Jego 

wybór na Stolicę Apostolską. 

    W podzięce Bene-

dykt XVI przesłał chó-

rowi swoje zdjęcie 

z papieskim herbem 

i podpisem „Benedik-

tus PP XVI 19 / IV / 

2005”, a asesor mons. 

Gabriele Caccia napi-

sał: „W imieniu Jego 

Świątobliwości Bene-

dykta XVI serdecznie 

dziękuję za życzenia 

nadesłane z okazji 

wyboru na Stolicę Świętego Piotra. Podczas 

Mszy świętej inaugurującej Pontyfikat, w dniu 24 

kwietnia b.r. Ojciec Święty powiedział w homilii: 

>>Drodzy Przyjaciele – w tej chwili mogę po-

wiedzieć jedynie: módlcie się za mnie, abym na-

uczył się bardziej miłować Pana. Módlcie się za 

mnie, abym nauczył się bardziej miłować Jego 

trzodę – Ciebie Kościele święty, każdego z Was 

z osobna i wszystkich razem. Módlmy się nawza-

jem za siebie, aby Pan nas niósł, a my, byśmy na-

uczyli się nieść jedni drugich<<. Słowa te Ojciec 

Święty w szczególny sposób kieruje do tych 

Osób, które na różny sposób okazały Mu życzli-

wą pamięć, oraz z serca wszystkim błogosławi. 

Z Chrystusowym pozdrowieniem”. Mons. Ga-

briele Caccia. Asesor. 
 

 
Jan Mikos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

 
Kościół Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej - 

23 IV 2010 r. 
-------------------------- 

Mariusz Handzlik  

    Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezy-

denta RP. Z wykształcenia był socjologiem, 

studia ukończył na Katolickim Uniwersyte-

cie Lubelskim. Chciał napisać pracę doktor-

ską, ale polityka wciągnęła go na tyle, że na 

pracę naukową nie było już czasu. Na po-

czątku lat 90. doradca rządowy (u boku 

Hanny Suchockiej) w sprawie polityki za-

granicznej, a od 1994 do 2000 roku radca 

polityczno-wojskowy w Ambasadzie Polski 

w Waszyngtonie, później radca w Stałym 

Przedstawicielstwie RP przy ONZ w No-

wym Jorku. Doświadczenie dyplomatyczne  

zbierał wcześniej w Komisji Spraw Zagra-

nicznych w Izbie Reprezentantów USA. 

Z Kancelarią Prezydenta związał się w 2006 

roku, został wtedy szefem Biura Spraw Za-

granicznych. Kiedy w 2009 roku Instytut 

Pamięci Narodowej ujawnił, że Handzlik 

został zarejestrowany jako tajny współpra-

cownik Służby Bezpieczeństwa PRL, za-

przeczył, przyznając jedynie, że podpisał 

dokument zobowiązujący go do spotkania 

z oficerem SB. Wystąpił również o autolu-

strację do sadu, który w rezultacie uznał go 

za pokrzywdzonego, oczyszczając jedno-

cześnie z zarzutu tajnej współpracy. Sekre-

tarz Obrony Stanów Zjednoczonych w 2000 

roku odznaczył go Medalem za Wybitną 

Służbę Publiczną. Osierocił troje dzieci: Ju-

lię, Iwonę i Jana. Za dwa miesiące miał Ob-

chodzić 45. urodziny. 

Gość Niedzielny, 18 IV 2010, str. 12 
-------------------------- 
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47. miesięcznica tragedii pod Smoleńskiem 

    10 marca 2014 r. w kościele Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej była spra-

wowana comiesięczna Msza św. w intencji ofiar 

katastrofy narodowej pod Smoleńskiem. Kilka 

minut przed rozpoczęciem Mszy św. do kościoła 

weszły poczty sztandarowe reprezentujące NSZZ 

Solidarność oraz Prawo i Sprawiedliwość. 

 
   Mszę św. za naszą Ojczyznę i ofiary katastrofy 

pod Smoleńskiem koncelebrowało dwóch kapła-

nów. Homilię wygłosił ks. proboszcz Krzysztof 

Ryszka, który na początku powiedział, że gro-

madzimy się na miesiąc przed kolejną rocznicą 

katastrofy pod Smoleńskiem i zwrócił uwagę, że 

dzisiejsza liturgia słowa jest wielkim wezwa-

niem do świętości. 

    Zwracając się do nas powiedział, że są dwa 

słowa, które są nam bliskie i drogie; prawo 

i sprawiedliwość, ale nie ludzkie, tylko Boże 

prawo i Boża sprawiedliwość. Kaznodzieja 

zwrócił uwagę na to, że każdy człowiek, nawet 

ten, który nie doszedł do odkrycia prawdy o Bo-

gu, ma sumienie, a w tym sumieniu ma wyryte 

dziesięć przykazań. Nawiązując do pierwszego 

czytania, powiedział, że Księga kapłańska mówi 

nam, że człowiek ma wyryte prawo w sumieniu. 

Gdy sumienie nie ulega deprecjacji, to człowiek 

będzie respektował prawo Boże.  

    Sprawiedliwość Boża to po prostu przykaza-

nie miłości Boga i bliźniego. Nawiązując do 

obecnej godziny dziejów, zwrócił uwagę na to, 

że znów komuś spodobało się prawo silniejsze-

go, i który chce aby to prawo stało się prawem 

na ziemi. Pójdą z bratnią pomocą jak poszli na 

Czechosłowację, jak odcięli część Gruzji, bo śnił 

im się imperializm. Wyroki sędziów w Polsce 

uniewinniają bluźnierców znieważających Bi-

blię, bo to jest „ekspresja w kulturze”.  

    Czy ktoś jest prezydentem, czy zwykłym 

obywatelem; każdy stanie przed sądem Bożym, 

będzie sądzony według tych samych zasad; czy 

Krew Generała się broni 

    Badania przeprowadzili, a później eksper-

tyzę z nich sporządzili biegli krakowskiego 

Instytutu Ekspertyz Sądowych. (…) Materiał 

został odesłany do krakowskiego IES. A ten 

po badaniach wykluczył jakąkolwiek obec-

ność alkoholu we krwi generała Andrzeja 

Błasika. (…) W raporcie Tatiany Anodiny 

znalazł się zapis, jakoby we krwi generała 

stwierdzono obecność 0,6 promila alkoholu 

etylowego. (…)                       Nasz Dziennik, 

 nr 66 (4908), 20 III 2014, str. 1 i 5. 

Przeproście za szkalowanie 

generała Błasika 

    Generał Andrzej Błasik i członkowie załogi 

Tu-154M podczas lotu do Smoleńska byli 

trzeźwi – wykazały badania toksykologiczne, 

wykonane na zlecenie prokuratury wojsko-

wej. Ogłoszenie tych rezultatów kończy czte-

roletni dramat najbliższych Gen. Błasika, któ-

rzy przez ten czas musieli zmagać się z na-

gonką prowadzoną przez urzędników pań-

stwowych i mainstreamowe media. 

    Prym w atakowaniu gen. Błasika wiodła 

„Gazeta Wyborcza”. W jednym z artykułów 

dziennik Michnika pisał: „Jest świadek, który 

słyszał jak tuż przed wylotem prezydenckiego 

Tu-154 dowódcza sił powietrznych gen. An-

drzej Błasik zwymyślał kapitana samolotu 

Arkadiusza Protasiuka (…). Chodziło o to, że 

Protasiuk nie chciał lecieć, bo nie miał infor-

macji o sytuacji pogodowej nad lotniskiem 

w Smoleńsku, a wiedział o pogarszających się 

warunkach. Generał zwymyślał go w wulgar-

nych słowach”. Doniesienia „GW” okazały 

się oczywiście kłamstwem. (…) 

    Rodzi się pytanie, komu mogło zależeć, by 

ostateczne rozwiązanie sprawy rzekomej 

obecności alkoholu we krwi generała trwało 

aż tak długo, doprowadzając do utrwalenia się 

w świecie rosyjskiego kłamstwa.  

    „Pijany szef sił powietrznych zmusił pilotów 

do lądowania”, „Pilotom pomagał pijany do-

wódca”, „Winę za katastrofę ponosi polski pi-

lot naciskany przez pijanego dowódcę lotnic-

twa” – to tylko kilka wybranych nagłówków, 

jakie tuż po publikacji MAK ukazały się w 

światowej prasie. Oszczercze rewelacje Rosjan 

funkcjonują poza granicami Polski do dziś. 

(…)   Grzegorz Wierzchołowski, Gazeta Pol-

ska, nr 13 (1077), 26 III 2014, str. 1, 4-5 
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było w nim miejsce na Boga. Ojczyzna będzie 

silna, gdy będą silne charaktery, gdy nie będzie-

my wstydzić się pozdrawiać po chrześcijańsku, 

gdy nie będziemy wstydzić się symboli religij-

nych i narodowych. Kto hołduje prawom, które 

daje świat, nie zbuduje ani prawa, ani sprawie-

dliwości. Ks. Proboszcz homilię zakończył sło-

wami: Niech Duch Święty nas zapala do męstwa. 

Amen. 

    Komunię św. przyjmowaliśmy podchodząc 

w dwóch kolumnach do podwójnego klęcznika. 

Celebrans podawał ciało Pana Jezusa osobie klę-

czącej na klęczniku, ale też podał starszej pani, 

która wolno się poruszała i przyjęła Komunię św. 

na stojąco. 

 
    Msza św. została zakończona odśpiewaniem 

„Boże coś Polskę”. 

    Potem udaliśmy się pod tablicę pamiątkową, 

gdzie zostały zapalone znicze, złożone kwiaty 

i odmówiliśmy dziesiątkę Różańca Świętego. Do-

łączył do nas ks. Proboszcz i powiedział, żeby-

śmy pomodlili się za tych, co bronią wolności na 

Ukrainie, aby rosyjski imperializm zrozumiał, że 

nie tedy droga w wolnym świecie. Odmówiliśmy 

„Pod Twoją obronę”. Po okolicznościowym 

przemówieniu osoby świeckiej ks. Proboszcz za-

intonował „Boże coś Polskę” i po odśpiewaniu tej 

pieśni w zadumie udaliśmy się do domów.  

 
Stanisław Waluś 

Z Walnego Zebrania Delegatów 

w KIK w Katowicach 

    22 marca 2014 r. odbyło się WZD, podczas 

którego postanowiono wysłać trzy listy w związ-

ku z wyborami w Episkopacie Polski.  

 

Katowice, 22.03.2014 r.  

Jego Ekscelencja  

Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik  

Metropolita Przemyski 
 

Wasza Ekscelencjo, 

Najprzewielebniejszy Księże Arcybiskupie  
 

    Członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach zebrani na dorocznym Walnym 

Zebraniu Delegatów wyrażają Waszej Ekscelen-

cji serdeczne słowa podziękowania za wieloletni 

trud włożony w kierowanie Konferencją Episko-

patu Polski. Był to czas niezmiernie ważny dla 

Kościoła i dla Polski, czas trzech papieży: błogo-

sławionego Jana Pawła II, Benedykta XVI 

i Franciszka.  

    Śledziliśmy z uwagą nauczanie Waszej Eksce-

lencji, pisaliśmy w naszym biuletynie „Dlatego”. 

Wspominamy spotkanie Klubów Inteligencji Ka-

tolickiej z Waszą Ekscelencją w Przemyślu.  

    Życzymy dalszych owocnych lat pracy 

w służbie Kościoła i Ojczyzny.  

    Trwamy z Księdzem Arcybiskupem w modli-

twie. Niech Matka Boża Rokitniańska Cierpliwie 

Słuchająca czuwa a Święty Józef Redemptoris 

custos patron Waszej Ekscelencji chroni, strzeże 

i prowadzi do Jezusa naszego Pana. 

 

Katowice, 22.03.2014 r.  
 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski  

J. E. Ks. Abp Stanisław Gądecki  
 

    Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

składa Księdzu Arcybiskupowi najserdeczniejsze 

życzenia owocnej posługi w sprawowaniu funk-

cji Przewodniczącego Konferencji Episkopatu 

Polski. Niech dobry Bóg darzy łaską zdrowia, 

Chrystus zawsze prowadzi swoimi ścieżkami, 

a Duch Święty obdarza pełnią swoich darów.  

    Życzymy wytrwałości w podejmowanych 

trudnych zadaniach. Niech życzliwość ludzka 

oraz wszelkie wsparcie towarzyszą Waszej Eks-

celencji w każdym dniu posługi dla dobra pol-

skiego i powszechnego Kościoła.  
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Katowice, 22.03.2014 r.  
 

Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski  

J. E. Ks. Abp Marek Jędraszewski  
 

    Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

składa Księdzu Arcybiskupowi najserdeczniejsze 

życzenia owocnej posługi w sprawowaniu funkcji 

Wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu 

Polski. Niech dobry Bóg darzy łaską zdrowia, 

Chrystus zawsze prowadzi swoimi ścieżkami, 

a Duch Święty obdarza pełnią swoich darów.  

    Życzymy wytrwałości w podejmowanych 

trudnych zadaniach. Niech życzliwość ludzka 

oraz wszelkie wsparcie towarzyszą Waszej Eks-

celencji w każdym dniu posługi dla dobra pol-

skiego i powszechnego Kościoła.  

 

Czy Platforma Obywatelska jest obywatelska, 

 a Polskie Stronnictwo Ludowe jest polskie? 

    W piątek 14 marca 2014 r. Sejm RP odrzucił 

wniosek PiS o przeprowadzenie referendum 

w sprawie zniesienia obowiązku szkolnego sześcio-

latków. Wniosek poparło 174 posłów Prawa 

i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Sojuszu Le-

wicy Demokratycznej. Przeciw było 254 posłów 

Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa 

Ludowego i Twojego Ruchu, a więc posłowie ci 

byli przeciw temu, aby obywatele mogli się wypo-

wiedzieć w sprawie początku nauczania szkolnego.  

    Wniosek obywatelski, złożony przez Stowa-

rzyszenie Rzecznik Praw Rodziców Karoliny 

i Tomasza Elbanowskich, upadł w listopadzie 

2013 roku. Pod dokumentem podpisało się blisko 

milion Polaków. Wniosek ten poparło 222 po-

słów, 232 - było przeciw, nikt nie wstrzymał się 

od głosu. Przeciwko zagłosowali posłowie Plat-

formy Obywatelskiej i większość posłów Pol-

skiego Stronnictwa Ludowego - dwóch posłów 

Eugeniusz Kłopotek i Andrzej Dąbrowski złama-

ło dyscyplinę klubową i poparło wniosek. Posło-

wie z klubów opozycyjnych głosowali za przyję-

ciem obywatelskiego wniosku, czyli byli za 

stworzeniem możliwości wypowiedzenia się 

obywatelom Polski. 

    W Szwajcarii wiele spraw jest rozstrzyganych 

w drodze referendum – tam władze nie boją się 

głosu obywateli. W Polsce władza nie chce dać 

swoim obywatelom wolności wypowiedzenia się 

w referendum – i to po raz kolejny. Platforma 

Obywatelska nie szanuje woli obywateli, a Pol-

skie Stronnictwo Ludowe nie chce udzielić głosu 

polskiemu ludowi.                 Stanisław Waluś 

Większość posłów nie respektowała 

trzeciego przykazania Bożego 

i prawa do niedzielnego wypoczynku 

    W piątek 21 marca 2014 r. Sejm odrzucił dwa 

projekty ustaw – poselski i obywatelski dotyczą-

cych zmian w ustawie Kodeks pracy. Celem tych 

projektów było ograniczenie handlu w niedziele. 

     Poseł Robert Telus z PiS przedstawiając projekt 

obywatelski podkreślał, że niedziela powinna być 

przeznaczona na odpoczynek i życie rodzinne. Pro-

jekt został zgłoszony przez grupę posłów z róż-

nych klubów: Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej 

Polski, Platformy Obywatelskiej i Polskiego 

Stronnictwa Ludowego. Wnioskodawcy propono-

wali, aby zakaz handlu był taki, jak dla 12 świąt 

państwowych i kościelnych. Handel nie mógłby się 

odbywać w placówce, w której za ladą stoi pra-

cownik. Projekt został odrzucony.    

Wyniki głosowania nad przyjęciem wniosku 

o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego 

projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie 

ustawy Kodeks pracy, zawartego w druku 

nr 1612  (21 marca 2014 r.) 

Projekt poselski – za odrzuceniem projektu  

 Za Prz. Wstrz. 

się 

Nie 

Głos. 

Platforma 

Obywatelska 

186 2 1 14 

Prawo i 

Sprawiedliwość 

- 126 - 10 

Twój Ruch 33 1 - 2 

Polskie Stron-

nictwo Ludowe 

12 15 3 2 

Sojusz Lewicy 

Demokratycznej 

17 4 2 3 

Solidarna 

Polska 

- 13 - 3 

niezrzeszeni 2 7 1 1 

 250 168 7 35 

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?sy

mbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzen

ia=64&NrGlosowania=10 

    Projekt obywatelski zgłoszony przez Komitet 

Inicjatywy Ustawodawczej „Wolna Niedziela” 

został poparty podpisami blisko 114 tysięcy 

obywateli. Pełnomocnik komitetu „Wolna Nie-

dziela” Krzysztof Steckiewicz wskazał, że usta-

wowe gwarancje otrzymywania za pracę w nie-

dzielę innego dnia wolnego, nie zapewniają pra-

cownikom zatrudnionym w handlu możliwości 

integracji z rodziną. Obywatelski projekt został 

odrzucony w pierwszym czytaniu. 

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=64&NrGlosowania=10
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=64&NrGlosowania=10
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=64&NrGlosowania=10
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Głosowanie nad przyjęciem wniosku 

o odrzucenie w pierwszym czytaniu obywatel-

skiego projektu ustawy ˝WOLNA NIEDZIELA˝ 

o zmianie ustawy Kodeks pracy, zawartego 

 w druku nr 2113 (21 marca 2014 r.) 

Projekt obywatelski – za odrzuceniem projektu  

 Za Prz. Wstrz. 

się 

Nie 

Głos. 

Platforma 

Obywatelska 

189 1 1 12 

Prawo i 

Sprawiedliwość 

- 128 - 8 

Twój Ruch 34 - - 2 

Polskie Stron-

nictwo Ludowe 

18 10 4 - 

Sojusz Lewicy 

Demokratycznej 

18 1 3 4 

Solidarna 

Polska 

- 13 - 3 

niezrzeszeni 3 6 - 2 

 262 159 8 31 

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?sym

bol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=

64&NrGlosowania=12              Stanisław Waluś 

 

Moim zdaniem 

po przeczytaniu powyższych dwóch felietonów 

katolicy i Polacy nie powinni mieć wątpliwości 

jak głosować 25 maja 2014 r. do PE 

     Wybierać będziemy 51 posłów w 13 okręgach. 

Nr 

okręgu 

wybor. 

Siedziba okręgowej 

komisji wyborczej 

Liczba 

manda- 

tów 

1 Gdańsk (pomorskie) 2 

2 Bydgoszcz 

(kujawsko-pomorskie) 

3 

3 Olsztyn (podlaskie 

i warmińsko-mazurskie) 

2 

4 Warszawa 7 

5 Warszawa (mazowieckie) 3 

6 Łódź (łódzkie) 3 

7 Poznań (wielkopolskie) 6 

8 Lublin (lubelskie) 2 

9 Rzeszów (podkarpackie) 2 

10 Kraków (małopolskie 

i świętokrzyskie) 

7 

11 Katowice (śląskie) 6 

12 Wrocław (dolnośląskie 

i opolskie) 

5 

13 Gorzów Wielkopolski (lubu-

skie i zachodniopomorskie) 

3 

    Dla mających wątpliwości przytaczam dane 

z dwóch tygodników. W „Naszej Polsce” nr 13 

(960) z 25 III 2014 r. Paweł Siergiejczyk napisał: 

„Dlatego, przyglądając się kandydatom, na któ-

rych postawił Tusk, rzucamy hasło na majowe 

wybory: Ani jednego głosu na Platformę!”. W 

„Warszawskiej Gazecie” nr 11 (352) z 14-20 

marca 2014 r. Mirosław Kokoszkiewicz zamie-

ścił artykuł pt. „Największym zagrożeniem jest 

Tusk”, z którego przytoczę jedno zdanie: „Otóż 

dlatego, że to sprawowane przez tego szkodli-

wego i niebezpiecznego polityka rządy dopro-

wadziły polskie państwo do takiej sytuacji, 

w której stajemy dzisiaj bezbronni wobec zagro-

żeń dla naszego narodowego bytu”.  

    Czytając w prasie o kandydatach różnych ko-

mitetów wyborczych oraz biorąc pod uwagę wie-

le głosowań w Sejmie i Senacie, jako katolik 

i Polak uważam, że nie należy głosować na kan-

dydatów Twojego Ruchu, Sojuszu Lewicy De-

mokratycznej, Platformy Obywatelskiej i Pol-

skiego Stronnictwa Ludowego.  

Stanisław Waluś   

 

In vitro 

Należy, więc stwierdzić, iż 

sztuczne zapłodnienie stanowi 

sposób uprzedmiotowienia 

płciowości i zarazem drugiego 

człowieka. W procedurze 

sztucznych zapłodnień brak jest 

języka komunikacji cielesnej. 

Wszystko zostaje sprowadzone 

do skuteczności technicznej; kobieta ma wypro-

dukować odpowiednią liczbę komórek jajowych; 

mężczyzna ma dać nasienie; gamety zostają 

podporządkowane woli lekarza, który uzbrojony 

w odpowiednie środki techniczne „zmusza” je do 

połączenia. Jest to podporządkowanie przedmio-

towe zarówno kobiety, jak i mężczyzny. Także 

dziecko, owoc skuteczności technicznej, zostaje 

poniekąd zdominowane wolą silniejszego - nale-

ży mieć nieustannie na uwadze fakt, że w przy-

padku techniki FIVET lub GIFT dokonuje się 

wyboru, któremu z dzieci pozwoli się przeżyć 

(zagadnienie np. redukcji embrionalnej). Płcio-

wość zostaje zredukowana wyłącznie do wymia-

ru fizjologicznego. 

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

cji, www.globalizacja.org Warszawa 2010, str. 101-

102 

 

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=64&NrGlosowania=12
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=64&NrGlosowania=12
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=64&NrGlosowania=12
http://www.globalizacja.org/
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Spotkanie z ks. prof. Dariuszem Oko 

    We wtorek 4 Marca 2014 r. w siedzibie Na-

czelnej Organizacji Technicznej w Bielsku-Białej 

przy ul. 3 Maja odbyło się spotkanie z ks. dr. hab. 

Dariuszem Oko na temat „Prawdziwe oblicze 

ideologii gender”. Spotkanie zorganizował poseł 

Stanisław Pięta. Współorganizatorami byli: Sto-

warzyszenie Patriotyczne Bielsko-Biała, Forum 

młodych PiS w Bielsku-Białej i Klub Gazety Pol-

skiej w Bielsku-Białej. Duża sala była wypełnio-

na słuchaczami. 

   
Od lewej ks. prof. Dariusz Oko, drugi z prawej – po-

seł Stanisław Pięta  

   Na początku spotkania ks. Profesor zauważył, 

że dobrze jest, że na tej sali są też ludzie młodzi. 

Powiedział, że zjawiskiem gender zajmuje się od 

9 lat i nawiązał do wypowiedzi papieża Benedyk-

ta XVI, która zawierała ostrzeżenie przed gende-

ryzmem. Genderyzm jako program polityczny 

pod płaszczykiem równouprawnienia ma na celu 

totalną rewolucję kulturową. Genderyzm promuje 

homoseksualizm jako zachowanie równie dobre 

jak heteroseksualizm. Kierowanie programu gen-

der do czterolatków jest zbrodnią w stosunku do 

tych dzieci. Jest to program seksdeprawacji 

i gdyby nie opór rodziców, to byłby już w każdej 

szkole. Jeżeli młodzież tak wcześnie zacznie być 

deprawowana, to odejdzie od wartości, od wiary. 

Tak mocny opór Kościoła wobec gender wynika 

z fanatycznego propagowania seksualizmu.  

    Można powiedzieć, że gender to kolejna utopia 

ateistyczna, sprzeczna z wiarą i rozumem. Czło-

wiek musi mieć prawdziwego Boga, bo tak został 

stworzony, jeśli go nie ma – to będzie miał jakie-

goś bożka, np. seksualność. W języku angielskim 

słowo gender ma rodzaj nijaki i oznacza płeć kul-

turową, a nie biologiczną. Gender to redukcja 

człowieka do sfery uczuciowej i seksualnej. W 

genderyzmie jest wiele podobieństw do teorii 

marksistowskiej – od tolerancji przechodzi się do 

totalitaryzmu, gdyż w Polsce gender ma być na-

rzucone od góry. Judaizm był religią, w której 

obowiązywał monogenizm i to przejęło chrześci-

jaństwo. Genderyzm to wprowadzanie niesamo-

witej rozpusty, a Europa już wymiera, młodzi 

Polacy wyjeżdżają. Genderyzm popiera zjawiska 

homoseksualne, a w mediach mówi się o pedofi-

lii kapłanów, aby Judaszem zasłonić Jezusa. 

Prowadzona jest walka o legalizację homoseksu-

alizmu, po drodze trzeba zniszczyć Kościół, któ-

ry się temu sprzeciwia. W Niemczech Partia Zie-

lonych opowiedziała się za pedofilią, 

a czteroletnie dzieci są uczone masturbacji 

w przedszkolu. W Niemczech nie ma w konsty-

tucji, że rodzice mają prawo do wychowania. 

Rodzina, która wróciła ze Szwecji przekazała, że 

tam na pierwszym planie są homoseksualiści, 

a nie małżeństwo. W Wielkiej Brytanii zakazuje 

się mówić: ojciec i matka, tylko można mówić 

rodzic A i rodzic B. W Polsce przygotowywana 

jest ustawa, na podstawie której będzie można 

oskarżyć, a nawet wsadzić do więzienia 90% Po-

laków.  

    Papież Franciszek powiedział, że małżeństwo 

homoseksualne jest dziełem diabła. Około 60% 

chorych na AIDS to są geje, natomiast geje sta-

nowią 1% społeczeństwa. Do 40% zjawisk pedo-

filii ma miejsce wśród gejów. Genderyzm jest 

sprzeczny z nauką, jest to taki „łysenkizm” dwu-

dziestego pierwszego wieku. W Niemczech nie 

udało się wprowadzić genderyzmu, zahamowano 

go też w Rosji. W Polsce mamy św. Faustynę 

i bł. Jana Pawła II – musimy wiedzieć, co nam 

grozi. Siłą ludzi złych jest bierność ludzi do-

brych. Trzeba kontrolować programy nauczania 

w szkołach i w przedszkolach. Z Bogiem jeszcze 

nikt nie wygrał.                          Barbara Waluś   

 

Warto przeczytać 

Dyktatura gender 

Benedykt XVI, Adam Bujak, ks. 

prof. Waldemar Chrostowski, 

Krzysztof Feusette, Abp Henryk 

Hoser, Gabriele Kuby, List pa-

sterski KEP, Ks. prof. Dariusz 

Oko, Leszek Sosnowski, Dr hab. 

Aleksander Stępkowski 

    Z obrony skrajnej mniejszości – zrodził się 

atak na olbrzymią większość, z tolerancji dla 

odmienności – gloryfikacja dewiacji. Z badań 

nad wpływem kultury na zachowanie człowieka 

- inżynieria biologiczna. Z nowoczesnego wy-
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chowania – seksualizacja dzieci i to już od przed-

szkola. Ze swobody światopoglądowej – obo-

wiązkowa ateizacja. Tak oto na naszych oczach 

rodzi się dyktatura ideologii gender. 

    Przeróżni politycy znaleźli w gender usprawie-

dliwienie dla własnego niemoralnego życia. Prze-

ciętny człowiek nie wie, o co tu naprawdę chodzi 

i lekceważy zjawisko, choć jest ono przeciwne 

zarówno wierze chrześcijańskiej, jak i  ludzkiej 

naturze. „Dyktatura gender” przedstawia rodo-

wód, metody działania, cele i skutki nowej, groź-

nej ideologii. Książka wybitnych autorów, bogata 

treściowo i atrakcyjna edytorsko, pozwala na 

wszechstronne zapoznanie się z tematyką. 

    Zamówienia: Biały Kruk Sp. z o.o., ul. 

Szwedzka 38, 30-324 Kraków; telefon: 12 260 32 

40, 12 254 56 02; faks: 12 254 56 08; 

marketing@białykruk.pl, www.e-wpis.pl, 

www.bialykruk.pl              Tygodnik Solidarność, 

 nr 8 (1319), 21 II 2014, str. 29 

Źródło. Tygodnik Rodzin Katolickich,  

nr 8 (1156), 23 II 2014, str. 29  

 

Więcej o ideologii gender na stronach: 

http://fronda.gliwice.pl/content.php5?id=11 

https://www.niedlagender.pl/ 

Dużo wartościowych materiałów można zna-

leźć na stronie Diecezji Warszawsko-Praskiej: 

http://www.diecezja.waw.pl/3260 

 

EKUMENIZM 

    Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy 

dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszy-

scy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja 

w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby 

świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.       J 17, 20-21 

Złoto dla biskupa Anweilera 

   Zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła 

ewangelicko-augsburskiego, biskup Paweł Anwe-

iler, w niedzielę 23 lutego został odznaczony Zło-

tą Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Woje-

wództwa Śląskiego”. Duchowny zasłużył się 

m.in. dla Śląska Cieszyńskiego, także w dziedzi-

nie krzewienia ekumenizmu. (…)  

Monika Jaworska, Niedziela, nr 10, 9 III 2014, 

Niedziela na Podbeskidziu, nr 10 (480), 9 III 

2014, str. II 

 

NASZE ROCZNICE 

525 lat temu (19 maja 1489 r.) w Krakowie zmarł 

ks. Jan Długosz, arcybiskup nominat lwowski. 

510 lat temu (5 maja 1504 r.) w Krakowie urodził 

się Stanisław Hozjusz. Z ramienia papieża Piusa 

IV przewodniczył obradom Soboru Trydenckiego. 

120 lat temu (28 maja 1894 r.) we Lwowie na-

stąpiło uroczyste otwarcie wystawy Panoramy 

Racławickiej, której twórcami byli malarze Jan 

Styka i Wojciech Kossak. 

75 lat temu (25 maja 1939 r.) zmarł światowej 

sławy polski uczony, filolog i historyk sztuki 

Aleksander Brückner. 

70 lat temu (27 maja 1944 r.) w Krakowie przy 

ulicy Botanicznej Niemcy rozstrzelali 40 Polaków 

w odwecie za zabicie 2 niemieckich policjantów, 

którzy usiłowali aresztować partyzantów AK. 

70 lat temu (18 maja 1944 r.) po zaciekłych wal-

kach oddziały polskie II Korpusu gen. Andersa 

zdobyły wzgórze i klasztor Monte Cassino, 

otwierając sprzymierzonym drogę do Rzymu. 

65 lat temu (18 maja 1949 r.) zmarł ojciec Jacek 

Woroniecki, dominikanin, wybitny teolog i filo-

zof katolicki, były rektor KUL-u. 

55 lat temu (3 maja 1959 r.) na prośbę Prymasa 

Polski ks. kard. Stefana Wyszyńskiego i prezy-

denta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorow-

skiego Episkopat Meksyku dokonał zawierzenia 

Polski Matce Bożej z Guadalupe.  

Wybrała Barbara Kwaśnik 

 

    Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Ojca Świętego na rok 2014 
Kwiecień: Powszechna: Aby rządzący promowa-

li ochronę świata stworzonego i sprawiedliwy 

podział dóbr i zasobów naturalnych. 

Ewangelizacyjna: Aby Zmartwychwstały Pan 

napełnił nadzieją serca osób doświadczanych 

przez ból i chorobę. 

Maj: Powszechna: Aby środki przekazu były na-

rzędziami w służbie prawdzie i pokojowi. 

Ewangelizacyjna: Aby Maryja, Gwiazda Ewan-

gelizacji, prowadziła misję Kościoła, gdy głosi 

on Chrystusa wszystkim narodom. 

 

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę 

Codziennie przynajmniej jedna dzie-

siątka różańca, więcej informacji na 

stronie: 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl 

Brońmy księdza Małkowskiego 

    15 marca ksiądz Stanisław Małkowski wy-

głosił kazanie w ramach Krucjaty Różańcowej 

za Ojczyznę. Kazanie to stało się pretekstem do 

mailto:marketing@białykruk.pl
http://www.e-wpis.pl/
http://www.bialykruk.pl/
http://fronda.gliwice.pl/content.php5?id=11
https://www.niedlagender.pl/
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
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zmasowanego ataku na tego kapłana ze strony 

liberalno-lewicowych mediów. (…) 

    Modlimy się także o nawrócenie tych, którzy 

z takim zaślepieniem lub złą wolą atakują tego 

wspaniałego kapłana, a także o dar odwagi dla 

tych – zwłaszcza duchownych i katolików 

świeckich – którzy w milczeniu odwracają gło-

wę, gdy trwa atak na jednego z najlepszych pol-

skich księży. 

Maria Adamus i redakcja „Naszej Polski”,  

Nasza Polska, nr 13 (960), 25 III 2014, str. 3 

 

Informacja z zebrania Zarządu KIK 

 w Katowicach w dniu 13 marca 2014 r.  
1. Omówiono sprawy organizacyjne Walnego Ze-

brania Delegatów w dniu 22 marca.  

2. Przyjęto uchwałami: 

- sprawozdanie merytoryczne Zarządu za rok 2013,  

- przedstawienie do Walnego Zebrania Delega-

tów wniosków o członkostwo honorowe KIK 

w Katowicach.  

3. Omówiono projekty uchwał, stanowisk i wnio-

sków na WZD.  

4. Tegoroczne VII Metropolitalne Święto Rodzi-

ny odbędzie się w dniach 17 maja – 1 czerwca 

pod hasłem „Rodzina Miłością Wielką”.   

Robert Prorok  

 

Pielgrzymki w 2014 roku 

KANONIZACJA 

JANA PAWŁA II i JANA XXIII 
Propozycje: Biuro Pielgrzymkowe AVE,  

Katowice ul. Gawronów 20, 

http://www.ave.turystyka.pl/  

18.05.2014. Piesza Pielgrzymka KIK, ZG i SRK do 

sanktuarium MB Boguckiej. Wyjście sprzed 

kościoła Mariackiego o godz. 15.30.  

7.06.2014. Pielgrzymka KIK-ów na Jasną Górę.  

Pielgrzymki organizowane przez Antoniego 

Winiarskiego 

    W przypadku pielgrzymek organizowanych 

przy pomocy Biura Podróży (np. AVE 

z Katowic) uczestników pielgrzymki obowiązują 

zasady wynikające z umowy zawartej pomiędzy 

Klubem Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

a Biurem Podróży. 

    W pozostałych przypadkach, przy rezygnacji 

z uczestnictwa w pielgrzymce, osoby rezygnujące 

powinny zgłosić inną osobę zamienną, gdy nie 

ma podmiany z listy rezerwowej. W innym 

przypadku, będą odliczane poniesione już koszty.  

13-27.07.2014. Pielgrzymka do Ekwadoru 

i Archipelag Galapagos z krótką wizytą 

w Kolumbii. 

Pilot: dr Antoni Winiarski 

Kapelan: Ks. prof. dr hab. Józef Kozyra 

Organizacja: AVE Touroperator, ul. Gawronów 

23, 40-527 Katowice. 

Planowana trasa: 

13 lipca o godz. 22 zbiórka w Katowicach. 

Przelot przez Amsterdam do Quito (Ekwador). 

Zwiedzanie sanktuariów, zabytkowych miast 

i ciekawostek przyrodniczych w Ekwadorze oraz 

sanktuarium maryjnego w Las Lajas w Kolumbii.   

Przelot samolotem na Archipelag Galapagos na 

Oceanie Spokojnym gdzie spędzimy 4 dni.  

Powrót do Katowic 27 lipca przed północą.  

Zapisy: Antoni Winiarski, e-mail: 

awini55@yahoo.com, tel. 508 290199.  

   Aktualne informacje 
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/pieekw.html  
 

Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa  

Program Pielgrzymek Klubu Inteligencji 

Katolickiej przy parafii na Tysiąclecie Dolne 

    Kontakt telefoniczny; Jan Mikos, 697 684666, 

e-mail - mikosjan@gmail.com. Tel. domowy 

32/2544060. Dyżur: wtorki w salce nr 2 przy 

parafii na Tysiącleciu Dolnym w godz. 17-18 

i w każdy ostatni piątek miesiąca w siedzibie 

KIK w Katowicach przy kościele Mariackim. 

    Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania. 

Zgłoszenia na dostarczonej karcie. Można 

telefonicznie. Zgłoszenia przy braku wpłat 

traktowane będą jako rezerwowe. Kolejność 

siedzeń w autokarze wg zapisów i dokonanych 

wpłat zaliczek lub całości.  

26.04.2014. Centrum JPII i Łagiewniki. Koszt 30 

zł. Wyjazd godz. 7:00 przyjazd ok. 18:00.  

14-17.05.2014. Polska, Czechy. 1 dzień - 

Duszniki Zdrój, Lewin Kłodzki, Jeleniów, 

Czerna, Kudowa - 3 noclegi. 2 dzień - Czechy - 

Jaromierz, Hradec Kralowe, Pardubice. 3 dzień - 

Czechy - Święta Góra koło Przybram - 

Narodowe sanktuarium Czechów objawienia 

Maryjne. 4 dzień - Polska - Szczytno, Kłodzko, 

przyjazd do Katowic. Koszt 685 zł. Przejazdy, 

opłaty drogowe, opłaty parkingowe noclegi, 

3 śniadania, 3 obiadokolacje, posługa prze-

wodnika i kapłana. Wyjazd o godzinie 6:00 

z parkingu przy parafii i 6:15 z Placu Andrzeja 

w Katowicach.  

http://www.ave.turystyka.pl/
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/pieekw.html
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13-15.06.2014. Kalisz, Licheń. Koszt 300 zł  

w pok. 3 i 4 osobowych i 350 w pok. 2 

osobowych. Świadczenia - przejazd, 2 noclegi, 2 

śniadania, 2 obiadokolacje, ubezpieczenie. 

Wyjazd. godz. 6:30.  

21-24.08.2014. Polska, Słowacja. 1. Dzień - 

Nowy Sącz, Kamianna, Krynica - 3 noclegi. 

2 dzień - Słowacja - Sabinov, Bordejov, Presov, 

Spiska Kapituła. 3 dzień - Słowacja - Lewocza - 

Narodowe Sanktuarium Słowaków objawienia 

Maryjne, Podolinec, Poprad. 4 dzień - Polska - 

Ciężkowice, Lipnica Murowana. Koszt 695 zł. 

3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, przejazd, 

opłaty drogowe, opłaty parkingowe, ubezpie-

czenie, przewodnik, kapłan. Wyjazd godz. 6:00 

z parkingu przy par. na Dolnym Tysiącleciu.  

1-14.09.2014. Bałkany - szlakiem 6 stolic. Serbia 

- Belgrad - 2 noclegi, Bułgaria - Sofia – 

1 nocleg, Macedonia - Skopie - 1 nocleg, Albania 

- Tirana, Kruje, Shkoder - 2 noclegi, Czarnogóra - 

Podgorice, Cetinje, Kotor - 2 noclegi, Chorwacja 

- Dubrownik, BiH - Medjugorie, Krawice – 

4 noclegi, Węgry - Budapeszt 1 nocleg. Koszt 

2950 zł. + 25 Euro na wstępy. Świadczenia - 

przejazd, 13 noclegów, 13 śniadań, 12 obia-

dokolacji, ubezpieczenie, opłaty drogowe, opłaty 

graniczne, opłaty parkingowe, posługa prze-

wodnika, posługa kapłana. Wyjazd godz. 5:00 

z parafii na Dolnym Tysiącleciu i 5:15 z pl. 

Andrzeja w Katowicach.  

26-28.09.2014. Rekolekcje w Kokoszycach. 

Koszt 120 zł, z transportem 170 zł. 

4.10.2014. Leśniów, Częstochowa. Koszt 35 zł. 

Wyjazd godz. 7:0, przyjazd godz. 18:00.  

Kontakt w siedzibie KIK w Katowicach lub pod 

nr. telefonu 697 684666, 32/2544060 

    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. 

26-28 września 2014. Rekolekcje KIK w Archi-

diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Kokoszy-

cach. Koszt 120 zł z własnym transportem lub 

170 zł z przywozem i odwiezieniem autobusem 

z Katowic. Pełne wyżywienie - 3 posiłki dziennie. 

Wpłata przy zapisie. 

Zapisy: Jan Mikos tel. 697 684666.  

E-mail: mikosjan@gmail.com 

Dyżur we wtorki w salce nr 2 przy parafii na Ty-

siącleciu Dolnym w godz. 17-18.  

Sekcja Wiedzy Religijnej 

– Krąg Biblijny zaprasza 

    W siedzibie KIK w Katowicach raz w miesiącu, 

w drugą środę, odbywają się interesujące spotka-

nia. Od godz. 17.00 nasz kapelan ks. prof. dr hab. 

Józef Kozyra, biblista, odpowiada na różne pytania 

związane z wiarą, religią i Kościołem. O godz. 

18.00 pochylamy się nad Pismem Świętym. 

 

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 5 zł miesięcznie, od osoby 

niepracującej - 3 zł, wpisowe - 10 zł. O ile to jest 

możliwe, składki prosimy wpłacać skarbnikowi, 

Małgorzacie Piechoczek (605150654), która dy-

żuruje w siedzibie KIK w ostatni piątek miesią-

ca. Numer konta KIK w Katowicach: Klub Inte-

ligencji Katolickiej w Katowicach Plac Ks. Emi-

la Szramka 2, 40-014 Katowice Rachunek Ban-

kowy 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). 

Nakład: 350. Adres do korespondencji: Klub In-

teligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Ka-

towice 2, skr. poczt. 376. 

mailto:renekr@poczta.onet.pl
mailto:s.walus@data.pl

