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    Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo 

rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim 

sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwaj-

cie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy 

rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: 

Czuwajcie!   Mk 13,33-37 

 

Rok 2014 Rokiem św. Jana z Dukli 

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

Rok Życia Konsekrowanego – 30 XI 2014 – 2 II 2016 
 

 

 

Ojciec Święty Franciszek do Polaków 

Audiencja ogólna – środa 15 X 2014 r. 

„Dzisiaj obchodzimy wspomnienie św. Teresy od 

Jezusa, karmelitanki, dziewicy i doktora Kościo-

ła. Jutro natomiast przypada rocznica wyboru na 

Stolicę Piotrową świętego Jana Pawła II. Tych 

dwoje świętych łączy zawierzenie wszystkiego 

Bogu, oddanie Kościołowi i doświadczenie mi-

styczne. Uczmy się od nich ewangelicznego ra-

dykalizmu i dorastania do życia w pełnej komunii 

z Bogiem. Z serca błogosławię wam tu obecnym 

i waszym bliskim.”   

Audiencja ogólna – środa 22 X 2014 r. 

„Pozdrawiam serdecznie przybyłych na audiencję 

pielgrzymów polskich. Dzisiaj obchodzimy litur-

giczne wspomnienie świętego Jana Pawła II. Za-

chęcał wszystkich, by otworzyli drzwi Chrystu-

sowi; podczas pierwszej wizyty w waszej Oj-

czyźnie prosił Ducha Świętego, by zstąpił i od-

nowił oblicze polskiej ziemi; przypomniał całemu 

światu tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Niech Je-

go duchowe dziedzictwo nie pójdzie w zapo-

mnienie, lecz inspiruje nas do przemyśleń i kon-

kretnych działań dla dobra Kościoła, rodziny, 

społeczności. Niech będzie pochwalony Jezus 

Chrystus!”. 

Audiencja ogólna – środa 29 X 2014 r. 

„Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. 

Zbliżamy się do uroczystości Wszystkich Świę-

tych. Dziękujemy Panu za wszystkich mężczyzn 

i kobiety, którzy w różnych okolicznościach hi-

storycznych umieli współpracować z Bożą łaską 

i mieli odwagę dawać świadectwo wiary, nadziei 

i miłości w codziennym życiu. Uczmy się od 

nich jak stawać się świętymi w naszych czasach! 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!” 

Audiencja ogólna – środa 5 XI 2014 r. 

„Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków – 

powiedział Franciszek na audiencji ogólnej. – 

Moi drodzy, w najbliższą niedzielę Kościół w 

Polsce będzie obchodził szósty Dzień Solidarno-

ści z Kościołem Prześladowanym, który w tym 

roku jest poświęcony Syrii. Bądźcie bliscy bra-

ciom, którzy w tym kraju i w innych częściach 

świata cierpią z powodu bratobójczych wojen i 

przemocy. Niech dzięki waszej jedności w mo-

dlitwie i konkretnym gestom pomocy materialnej 

odczuwają troskliwą obecność i miłość Chrystu-

sa. Niech Bóg wam błogosławi!”. 

Audiencja ogólna – środa 12 XI 2014 r. 

„Dzisiaj przypada 25-lecie kanonizacji Brata Al-

berta – Adama Chmielowskiego – przypomniał 

Papież. – Święty Jan Paweł II nazwał go «Patro-

nem trudnego przełomu w waszej Ojczyźnie i w 

Europie». Uczmy się od niego wdrażania w ży-

cie miłości miłosiernej wobec najbardziej po-

trzebujących, niesienia pomocy tym, którzy no-

szą w sobie Obraz Chrystusa – „Ecce Homo”. 

Niech dewiza życiowa Brata Alberta „Być do-

brym jak chleb” owocuje w naszym codziennym 

życiu, w naszej trosce o braci. Z serca wam bło-

gosławię”. 
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Audiencja ogólna – środa 19 XI 2014 r. 

„Drodzy bracia i siostry, wczoraj obchodziliśmy 

wspomnienie błogosławionej Karoliny Kózki, 

dziewicy i męczennicy, w setną rocznicę jej 

śmierci. Ta młoda dziewczyna realizowała swoje 

powołanie do świętości przez służbę bliźnim, 

przez troskę o czystość serca i wierność Chrystu-

sowi aż do poświęcenia życia. Niech jej przykład 

zachęca wszystkich, szczególnie młodych, do po-

szukiwania dróg świętości, nawet idąc po prąd 

współczesnych tendencji łatwego życia, skoncen-

trowanego na egoistycznej przyjemności. Opiece 

błogosławionej Patronki powierzam członków 

Ruchu Czystych Serc. Niech Bóg wam wszyst-

kim błogosławi!”. 

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

 

Przemówienie Papieża Franciszka 

w Parlamencie Europejskim 

Strasburg, 25 listopada 2014 r. 

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie 

Wiceprzewodniczący, 

Dostojni Eurodeputowani, 

Szanowni Państwo z różnych tytułów pracujący 

w tej Izbie, 

Drodzy przyjaciele! 

    Dziękuję wam za zaproszenie, by zabrać głos 

na forum tej fundamentalnej instytucji życia Unii 

Europejskiej i za daną mi przez was szansę zwró-

cenia się za waszym pośrednictwem do reprezen-

towanych przez was ponad pięciuset milionów 

obywateli 28 państw członkowskich. (…) 

    Moja wizyta ma miejsce ponad ćwierć wieku 

od tej, jaką złożył papież Jan Paweł II. Wiele się 

zmieniło od tamtych czasów w Europie i na ca-

łym świecie. Nie ma już przeciwstawnych blo-

ków, które wówczas dzieliły kontynent na dwie 

części i powoli spełnia się pragnienie, aby „Euro-

pa suwerenna i wyposażona w wolne instytucje 

rozszerzyła się kiedyś aż do granic, jakie wyzna-

cza jej geografia, a bardziej jeszcze historia” 

(JAN PAWEŁ II, Przemówienie w Parlamencie 

Europejskim, 11 października 1988, n. 5). (…) 

    Krzewienie godności osoby oznacza uznanie, że 

posiada ona niezbywalne prawa, których nie może 

być pozbawiona arbitralnie przez nikogo, a tym 

mniej, na rzecz interesów ekonomicznych. (…) 

    Dlatego też uważam, że ważniejsze niż kiedy-

kolwiek jest dziś pogłębienie takiej kultury praw 

człowieka, która mogłaby roztropnie łączyć wy-

miar indywidualny, czy - lepiej - osobowy, z 

wymiarem dobra wspólnego, z owym « nas-

wszystkich», czyli poszczególnych osób, rodzin 

oraz grup pośrednich, tworzących wspólnotę 

społeczną (Por. BENEDYKT XVI, „Caritats in 

veritate”, 7; Sobór Watykański II, Konstytucja 

duszpasterska „Gaudium et spes”, 26). (…) 

Z wielu stron odnosi się ogólne wrażenie zmę-

czenia i starzenia się Europy - babci, już bez-

płodnej i nie tętniącej życiem. (…) 

    Jestem również przekonany, że Europa, która 

byłaby w stanie docenić swoje korzenie religijne, 

umiejąc wydobyć ich bogactwo i potencjał, mo-

głaby być także bardziej odporna na tak wiele 

ekstremizmów, jakie plenią się we współcze-

snym świecie, także z powodu wielkiej pustki 

ideowej, z jaką mamy do czynienia na tak zwa-

nym Zachodzie, ponieważ „to właśnie zapomi-

nanie o Bogu, a nie Jego uwielbienie, rodzi 

przemoc” (BENEDYKT XVI, Przemówienie do 

członków korpusu dyplomatycznego, 7 stycznia 

2013). (…) 

    W tym sensie uważam, że Europa powinna 

być rodziną narodów, które mogłyby odczuć bli-

skość instytucji Unii Europejskiej, o ile będą one 

w stanie umiejętnie połączyć ideał pożądanej 

jedności z właściwą każdemu różnorodnością, 

doceniając poszczególne tradycje; zdając sobie 

sprawę ze swej historii i korzeni; uwalniając się 

od wielu manipulacji i fobii. Umieszczenie 

w centrum osoby ludzkiej oznacza przede 

wszystkim zezwolenie, aby wyrażała ona swo-

bodnie swe oblicze i swoją kreatywność, zarów-

no na poziomie jednostki jak i narodu. (…) 

    Myślę przede wszystkim o sektorze rolni-

czym, który jest powołany, by dać człowiekowi 

wsparcie i pokarm. (…) Drugim obszarem, na 

którym rozwijają się talenty człowieka jest pra-

ca. Nadszedł czas, aby wspierać politykę zatrud-

nienia, ale przede wszystkim trzeba przywrócić 

godność pracy, zapewniając także odpowiednie 

warunki do jej realizacji. Oznacza to z jednej 

strony znalezienie nowych sposobów, by łączyć 

elastyczność rynku z potrzebą stabilności i pew-

nością perspektyw zatrudnienia, niezbędnych dla 

ludzkiego rozwoju pracowników; z drugiej stro-

ny, oznacza krzewienie odpowiedniego kontek-

stu społecznego, który nie zmierza do wyzysku 

ludzi, ale zapewnienia poprzez pracę możliwości 

budowania rodziny i wychowywania dzieci. (…) 

Dziękuję. 

http://episkopat.pl/aktualnosci/6294.1,Przemowi

enie_Papieza_Franciszka_w_Parlamencie_Europ

ejskim.html 

http://pl.radiovaticana.va/news/
http://episkopat.pl/aktualnosci/6294.1,Przemowienie_Papieza_Franciszka_w_Parlamencie_Europejskim.html
http://episkopat.pl/aktualnosci/6294.1,Przemowienie_Papieza_Franciszka_w_Parlamencie_Europejskim.html
http://episkopat.pl/aktualnosci/6294.1,Przemowienie_Papieza_Franciszka_w_Parlamencie_Europejskim.html
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Przemówienie papieża Franciszka 

wygłoszone na forum Rady Europy 

Panie Sekretarzu Generalny, 

Pani Przewodnicząca, 

Ekscelencje, Panie i Panowie, 

    Cieszę się, że mogę zabrać głos na tym forum, 

które reprezentuje znaczące przedstawicielstwo 

Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, 

Przedstawicieli krajów członkowskich, sędziów 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak 

również różnych instytucji tworzących Radę Eu-

ropy. Rzeczywiście w tej auli obecna jest niemal 

cała Europa, wraz z jej narodami, językami, ich 

tożsamością kulturową i religijną, stanowiącymi 

bogactwo tego kontynentu. (…) 

    Wystarczy pomyśleć, że dziesięć lat przed 

owym 5 maja 1949 r., kiedy podpisano w Londy-

nie traktat ustanawiający Radę Europy, rozpoczy-

nał się najkrwawszy i najbardziej rozdzierający 

konflikt, jaki pamiętają te ziemie, a którego po-

działy trwały przez szereg następnych lat, gdy tak 

zwana żelazna kurtyna dzieliła kontynent od Bał-

tyku do Zatoki Triesteńskiej. Plan ojców założy-

cieli polegał na odbudowie Europy w duchu wza-

jemnej służby, który także dzisiaj, w świecie bar-

dziej skłonnym do rewindykacji niż do służby, 

musi stanowić podstawę misji Rady Europy na 

rzecz pokoju, wolności i godności człowieka. (…) 

    Jednak pokój nie jest jedynie brakiem wojny, 

konfliktów i napięć. W wizji chrześcijańskiej jest 

on równocześnie darem Boga i owocem wolnego 

i racjonalnego działania człowieka, który zamie-

rza realizować dobro wspólne w prawdzie i miło-

ści. (…)  

    W pewnym sensie w tym świetle możemy po-

myśleć o Europie. W ciągu swojej historii zawsze 

dążyła ona ku temu, co wzniosłe, ku nowym am-

bitnym celom, ożywiana nienasyconym pragnie-

niem poznania, rozwoju, postępu, pokoju i jedno-

ści. Jednak wznoszenie się myśli, kultury, odkryć 

naukowych jest możliwe jedynie dzięki solidności 

pnia i zagłębieniu korzeni, które go karmią. Jeśli 

utracone zostaną korzenie, pień powoli staje się 

pusty w środku i umiera, a gałęzie – niegdyś bujne 

i proste – chylą się ku ziemi i opadają. Na tym po-

lega  być może jeden z najbardziej niezrozumia-

łych paradoksów wyizolowanej mentalności na-

ukowej: aby zmierzać ku przyszłości potrzebna 

jest przeszłość, konieczne są głębokie korzenie, 

potrzebna jest także odwaga, by nie ukrywać się 

przed chwilą obecną i jej wyzwaniami. (…) 

    Należy również pamiętać, że bez tego poszu-

kiwania prawdy, każdy staje się miarą samego 

siebie i  swoich działań, torując drogę do subiek-

tywistycznego potwierdzenia praw, tak, że poję-

cie praw człowieka, które samo w sobie ma war-

tość uniwersalną, zastępuje się ideą prawa indy-

widualistycznego. Prowadzi to do zasadniczego 

niedostrzegania innych i promowania owej glo-

balizacji obojętności, jaka rodzi się z egoizmu, 

jako owoc koncepcji człowieka niezdolnego do 

przyjęcia prawdy i życia autentycznym wymia-

rem społecznym. (…) Możemy Europie postawić 

pytanie: (…) Gdzie jest twe pragnienie prawdy, 

które dotąd z pasją przekazywałaś światu? (…) 

    Myślę szczególnie o roli Europejskiego Try-

bunału Praw Człowieka, który jest w jakiś spo-

sób „sumieniem” Europy w zakresie poszano-

wania praw człowieka. Chciałbym, aby sumienie 

to coraz bardziej dojrzewało, nie tyle przez mar-

ne porozumienie między stronami, ile jako owoc 

dążenia ku tym głębokim korzeniom, stanowią-

cym fundament, na którym postanowili budować 

ojcowie założyciele współczesnej Europy. (…) 

     Mam tu na myśli szczególnie kwestie związa-

ne z ochroną życia ludzkiego, kwestie wrażliwe, 

wymagające poddania wnikliwej analizie, która 

bierze pod uwagę prawdę o całej istocie ludzkiej, 

nie ograniczając się do specyficznych środowisk 

medycznych, naukowych czy prawniczych. Po-

dobnie, istnieje wiele wyzwań współczesnego 

świata wymagających studium i wspólnego zaan-

gażowania, począwszy od gościnności dla imi-

grantów, którzy potrzebują przede wszystkim te-

go, co niezbędne do życia, ale nade wszystko, aby 

uznano ich godność osoby. Jest także następnie 

cały poważny problem pracy, zwłaszcza ze 

względu na wysoki poziom bezrobocia wśród 

młodzieży, z jakim mamy do czynienia w wielu 

krajach – prawdziwe obciążenie na przyszłość – 

ale również ze względu na kwestię godności pra-

cy. (…) Błogosławiony Paweł VI określił Kościół 

jako „znawcę spraw ludzkich”. Pomimo grze-

chów swoich dzieci, na wzór Chrystusa nie szuka 

on w świecie niczego innego, jak służenia i dawa-

nia świadectwa prawdzie. Nic poza tym duchem 

nie kieruje nami we wspieraniu dróg ludzkości. 

Dziękuję. 

Tłumaczenie: Radio watykańskie 

http://www.radiomaryja.pl/kosciol/przemowienie

-papieza-franciszka-wygloszone-na-forum-rady-

europy/ 

 

http://www.radiomaryja.pl/kosciol/przemowienie-papieza-franciszka-wygloszone-na-forum-rady-europy/
http://www.radiomaryja.pl/kosciol/przemowienie-papieza-franciszka-wygloszone-na-forum-rady-europy/
http://www.radiomaryja.pl/kosciol/przemowienie-papieza-franciszka-wygloszone-na-forum-rady-europy/
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Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

 
Wyrazy pamięci pod pomnikiem Ducha Świętego 

obok katedry w Gliwicach  - 12 IV 2010 r. 
-------------------------- 

Jolanta Szymanek-Deresz 

    Wcześniej m.in. szefowa Kancelarii prezy-

denta Aleksandra Kwaśniewskiego. Pochodzi-

ła z rodziny prawniczej (ojciec był sędzią Są-

du Najwyższego), sama też ukończyła studia 

w tym kierunku. Praca u boku prezydenta 

Kwaśniewskiego uczyniła ją osobą na tyle 

znaną, że zdobyła bez problemu mandat po-

selski. Miała opinię polityka świetnie radzą-

cego sobie w dyskusjach i sporach, które zaw-

sze prowadziła stanowczo, ale też z kulturą. 

Oprócz polityki pochłaniał ją sport, a kon-

kretnie tenis, w którym była niedościgniona 

wśród parlamentarzystów, w rozgrywkach 

pokonała m.in. Jerzego Szmajdzińskiego. 

Wygrywała dwukrotnie rankingi „Polityki” 

i „Wprost” – w pierwszym wygrała jako naj-

lepszy z 12 posłów, w drugim jako najlepiej 

ubrana posłanka. Przed wylotem do Smoleń-

ska na lotnisko odprowadził ją mąż Paweł, 

osierociła córkę Katarzynę, w lipcu skończy-

łaby 56 lat.  

 Gość Niedzielny, 18 IV  2010, str. 18 
--------------------------- 

III Konferencja Smoleńska 

    Prezydencki samolot rozpadł się jeszcze 

w powietrzu – dowodzili naukowcy podczas 

III Konferencji Smoleńskiej, która odbyła się 

20 października w Warszawie. W czasie spo-

tkania wygłosili oni 18 referatów. Nie było 

w nich ustaleń przełomowych, ale padły waż-

ne treści, które na pewno mogą posłużyć do  

dalszego wyjaśniania okoliczności tragedii. 

Uczeni wskazywali również kolejne niepra-

widłowości w raportach MAK i Millera. 

    W tym roku naukowcy skupili się na pro-

blemie, czy samolot rozpadł się w efekcie 

zderzenia z ziemią, czy jeszcze w powietrzu. 

Prelegenci zdecydowanie opowiedzieli się za 

drugą wersją. (…) 

Bogumił Łoziński, Gość Niedzielny nr 43, 

 26 X 2014, str. 9 

 

Naukowcy, którzy nie chcą wierzyć, 

lecz chcą wiedzieć 

    W natłoku wielu wydarzeń wiele czoło-

wych mass mediów nie zauważyło, ze odbyła 

się III Konferencja Smoleńska. Naukowcy, 

którzy nie chcą wierzyć, lecz chcą wiedzieć, 

uparcie krok po kroku starają się wyjaśnić na-

tłok wątpliwości. Za sprzymierzeńców maja 

tylko prawa fizyki, doskonale opanowany 

warsztat naukowy i dociekliwość badawczą. 

Niektóre analizy dają się dobrze przybliżyć za 

pomocą prostego przykładu. Nawet poprzed-

nio czyniono takie próby. Mówiono na przy-

kład o odkształceniu puszki po piwie. Zrozu-

mie to wtedy każde dziecko, ale niektórzy do-

rośli już nie [podkreślenie od redakcji]. III 

Konferencja Smoleńska odbyła się 20 paź-

dziernika br. Wśród referatów można wyróż-

nić kilka grup. (…) 

    Grupa naukowców przedstawiła referaty 

umacniające hipotezę, że brzoza nie była 

przyczyną katastrofy samolotu oraz że Tu-154 

zaczął się rozpadać przed uderzeniem o zie-

mię. Są to referaty Glena Arthura Jørgensena, 

Wiesława Biniendy, a także Chrisa Cieszew-

skiego oraz Jacka Jabczyńskiego. To bardzo 

ważna rozbieżność z oficjalnym opisem 

ostatnich sekund samolotu. (…) 

    Normalnie wszystkie te referaty powinny 

być tematem szerszej dyskusji, a na pewno 

powinni zabrać głos merytoryczny twórcy 

kwestionowanych oficjalnych wersji. Tym-

czasem zamiast rzeczowej wymiany argu-

mentów mamy ataki na niezależnych na-

ukowców i próby ich lekceważenia. Wydawa-

ło się przez krótki czas, że realna jest rzeczo-

wa i publiczna debata autorów oficjalnej wer-

sji i naukowców podejmujących samodzielne 

próby wyjaśnienia przyczyn katastrofy. 
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Jak pamiętamy, nawet Prezes Polskiej Aka-

demii Nauk wystąpił z propozycją zorgani-

zowania takiej debaty. Pan Prezes się wyco-

fał. O takiej debacie nikt już nie mówi. (…) 

    Oddzielna kwestia jest brak w Polsce pod-

stawowych dowodów: wraku samolotu i czar-

nych skrzynek. (…) 

Janusz Sobieszczański, Tygodnik Solidarność 

nr 47 (1358), 27 XI 2014, str. 24     

 

 

Oświadczenie 

po III Konferencji Smoleńskiej 

 

Poznań, 3 listopada 2014 r. 

  

   20 października 2014 r. w Warszawie odby-

ła się trzecia Konferencja Smoleńska, podczas 

której ponad stu uczonych dyskutowało wy-

niki badań dotyczących zagadnień technicz-

nych, medycznych, socjologicznych i praw-

nych Katastrofy Smoleńskiej. Podobne inicja-

tywy niezależnych naukowców w zachodnich 

demokracjach określa się mianem „śledztwa 

akademickiego”. Właśnie takie śledztwo aka-

demickie zainspirowane przez fizyka Richar-

da Feynmana wskazało właściwą przyczynę 

katastrofy promu Challenger w 1986 roku. 

    Katastrofa w Smoleńsku to wydarzenie 

bez precedensu w historii Polski, o wielkim 

znaczeniu dla jej przyszłości. Uczeni biorący 

udział w jej badaniu kierują się poczuciem 

obowiązku dochodzenia do prawdy w zakre-

sie swych specjalności – zawartego w ślu-

bowaniu doktorskim. Spotykają się na konfe-

rencjach, które w środowisku naukowym są 

powszechnie przyjętym sposobem komuni-

kacji. Dochowane zostają wysokie standardy 

naukowe, w tym anonimowość autora i re-

cenzenta na etapie kwalifikacji prac oraz 

pełna jawność dyskusji (transmisja i zapisy 

wystąpień w internecie, materiały konferen-

cyjne przesyłane do bibliotek uczelni i insty-

tutów PAN). 

    W ciągu czterech lat badań naukowcy róż-

nych dziedzin doszli do zgodnych i ważnych 

wniosków, które nakazują odrzucenie oficjal-

nej hipotezy mówiącej o obcięciu skrzydła 

przez drzewo i rozbiciu samolotu wskutek 

uderzenia o ziemię.  

Przeczą jej zarówno prawa mechaniki, jak 

i zgromadzona obszerna dokumentacja – wy-

gląd szczątków samolotu oraz ich rozłożenie 

na powierzchni ziemi. Tym samym konkluzje 

raportów MAK i Komisji Millera należy 

uznać za fałszywe. 

    Przyjmując do wiadomości ustalenia 

i wnioski Konferencji Smoleńskich oraz kie-

rując się obowiązkiem poszukiwania prawdy, 

Akademickie Kluby Obywatelskie im. Prezy-

denta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Kra-

kowie, Warszawie i Łodzi zwracają się z ape-

lem do środowisk naukowych, by te zainicjo-

wały stosowne uchwały senatów uczelni i rad 

naukowych instytutów PAN, które umożliwią 

pracownikom naukowym włączenie się do 

badań i starań o ich finansowanie. 

    Poczucie elementarnej odpowiedzialności 

naukowej i obywatelskiej oraz obowiązek 

służenia społeczeństwu wiedzą domagają się 

zorganizowania odpowiedniego wsparcia dla 

zweryfikowania wniosków raportu Komisji 

Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa 

Państwowego pozostających w sprzeczności 

z prawami przyrody i zgromadzonymi dowo-

dami. 

    Jest to tym bardziej konieczne, że stosowne 

organa państwowe od ponad czterech lat wy-

kazują niesłychaną nieporadność i demonstra-

cyjnie nie podejmują żadnej dyskusji z usta-

leniami naukowców, a ich własne analizy 

i ekspertyzy urągają zasadom śledztwa i me-

todologii badania katastrofy. Fundamental-

nym zaniedbaniem jest nieodzyskanie przez 

polski rząd tak podstawowych dowodów, jak 

wrak i rejestratory lotu. Wszystko to daje ob-

raz złej woli i niekompetencji władz narażają-

cych Polskę na utratę prestiżu. 

    Wyrażamy uznanie i wdzięczność wobec 

wszystkich organizatorów i uczestników III 

Naukowej Konferencji Smoleńskiej. Tym 

większe, że wielu z nich zaryzykowało karie-

ry zawodowe, a nawet utratę prestiżowej pra-

cy. Szczególne podziękowanie kierujemy do 

Pana Profesora Piotra Witakowskiego za od-

wagę i upór w organizowaniu kolejnych kon-

ferencji. Oczekujemy, że jej bardzo ważne 

konkluzje znajdą się w zapowiedzianym 

i jakże potrzebnym Raporcie z wszystkich 

Konferencji Smoleńskich. 

    (U dołu można dodać swój podpis) 
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Rekolekcje w Kokoszycach 

    Coroczne rekolekcje KIK-u w Katowicach 

w Kokoszycach prowadził ks. Piotr Brząkalik 

i trwały od piątku 26 IX do niedzieli 28 IX 2014 

r. W piątek uczestniczyliśmy we Mszy św. i Re-

kolekcjonista w homilii wspomniał, że 40 lat te-

mu był tu jako maturzysta – tuż przed wyjazdem 

na studia do Krakowa. Nawiązał do pytania Je-

zusa: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowie-

czego” (Mt 16,13). Jezus uzyskawszy różne od-

powiedzi pyta uczniów: „A wy za kogo Mnie 

uważacie?” (Mt 16,15) Ks. Brząkalik  zwrócił 

uwagę na kolejność pytań; wpierw zapytał 

uczniów, czy wiedzą jak jest On postrzegany 

przez innych, a potem ich zapytał, aby się zo-

rientować, czy ich odpowiedzi wynikają z suge-

stii otoczenia, czy też mają własne zdanie. Warto 

wiec pytać siebie, kim dla mnie jest Jezus? Czy 

Jezus jest moim Zbawicielem, czy na moje wi-

dzenie Jezusa ma wpływ opinia publiczna? 

    
Pierwsza konferencja ks. Piotra Brząkalika. 

    W sobotę rano odbyła się pierwsza konferen-

cja. Ks. Piotr Brząkalik zwrócił się do nas, aby-

śmy popatrzyli na siebie, a do tego potrzebujemy 

światła i lustra. Powiedział, że o światło Ducha 

Świętego prosiliśmy wczoraj, a rolę lustra speł-

nią dwaj bracia z przypowieści o miłosiernym 

Ojcu. Rekolekcjonista miał ze sobą obraz Rem-

brandta „Powrót syna marnotrawnego” i posta-

wił go na stojaku na środku i powiedział, że po-

sługując się tym obrazem postaramy się zoba-

czyć ile jest w nas z młodszego, a ile ze starsze-

go syna. Młodszy jest pewny siebie, wie jak 

urządzić sobie życie. Warto tu zapytać siebie, 

kiedy prosiłem kogoś o radę? Czasem trzeba coś 

stracić, albo upaść, nawet na dno, aby zastano-

wić się nad sobą. Czy potrafię się przyznać do 

pomyłki, do grzechu? Z wiekiem i pozycją spo-

łeczną przychodzi to coraz trudniej. Młodszy syn 

ma świadomość, że to co zrobił ma podwójne 

    List podpisali członkowie Akademickiego 

Klubu Obywatelskiego w Poznaniu - 285 

podpisów, AKO w Krakowie – 40 podpisów, 

AKO w Warszawie – 66 podpisów, AKO 

w Łodzi – 6 podpisów. 
 

Wśród innych osób, które podpisały są: 

Jacek Bachniak 

Jerzy Chmielewski 

Wanda Czerwińska 

Ryszard Gessing 

Tadeusz Hanak 

Danuta Jarosz 

Halina Kamionka-Mikuła 

Eugeniusz Kosek 

Jerzy Kuźnik 

Zofia Lachtara 

Maria Lasończyk 

Krystyna Partuś  

Wojciech Pillich 

Bolesław Pochopień 

Krystian Probierz 

Robert Prorok 

Andrzej Pułka 

Krystyna Rożek-Lesiak 

Marek Smolik 

Jadwiga Stanek 

Marek Sterczewski 

Teresa Szkuta-Pochopień 

Janina Szymanowicz 

Piotr Urbanowicz 

Stanisław Waluś 

Włodzimierz Wawszczak 

Maria Wieloch 

Antoni Winiarski  

Krystyna Wojciechowska 

    Wśród wyżej wymienionych osób są człon-

kowie Klubów Inteligencji Katolickiej (w tym 

prezesi), NSZZ „Solidarność” (w tym profeso-

rowie), Apostolstwa Modlitwy, Stowarzysze-

nia Rodzin Katolickich, wiceprezes Zarządu 

Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Wy-

chowawców, Rzecznik Prasowy NSZZ RI 

"Solidarność", przewodnicząca NSZZ 

,,Solidarność" SUM w Katowicach, przewod-

niczący dwóch komisji naukowych Oddziału 

Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. 

    Zachęcam do dalszego podpisywania. 

http://ako.poznan.pl/5243/ 

  Stanisław Waluś 

 

 

 

 

 

 

 

ażamy uznanie i wdzięczność wobec wszyst-
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konsekwencje; zgrzeszyłem przeciw Bogu 

i przeciw tobie Ojcze. Może jest jakieś podobień-

stwo między mną a nim? 

 
Obraz Rembrandta był zawsze z nami w sali konfe-

rencyjnej (zdjęcie SW). 
 

 
Uczestnicy rekolekcji zapatrzeni w obraz i wsłuchani 

w objaśnienia Rekolekcjonisty. 
 

    Drugą konferencję poświęcił ks. Piotr Brząka-

lik starszemu synowi, który według Ewangelii 

był pracowity, porządny i nie przekroczył ojcow-

skiego rozkazu, ale nie miał odwagi, aby zoba-

czyć co się dzieje w domu – tylko posłał sługę. 

Czy my czasem nie uciekamy przed rzeczywisto-

ścią, która nas zaskakuje? Czy nie budzi się w nas 

uczucie gniewu, gdy szczęście jest udziałem in-

nych? Może czasem wypominamy Panu Bogu 

naszą wierność? Ręce starszego brata są grzecz-

ne, ale założone do siebie – nie ma zapowiedzi 

wyciągnięcia ręki. Czy jestem człowiekiem sko-

rym do zgody? Starszy syn nie chciał wejść do 

domu. Można zewnętrznie być całe życie w do-

mu, ale wewnętrznie być bardzo daleko. Dla ojca 

nie jest ważna motywacja powrotu syna, ale sam 

powrót. Podobnie dla Pana Boga najważniejszy 

jest sam powrót i wysiłek powracania.   

    W czasie rozmowy po konferencji Rekolek-

cjonista powiedział, że namawia wszystkich ka-

tolików, aby nie jeździli na urlop do Egiptu, Tu-

nezji, Turcji, … – aby nie dokładać do kasy tych, 

którzy prześladują moich braci w wierze. 

    Przed trzecią konferencją ks. Piotr Brząkalik 

dopowiedział dwie glosy. Często chcemy ułożyć 

życie według zasady, aby mnie było dobrze, ale 

trzeba zapytać, czy tej drugiej stronie jest do-

brze, bo to nie musi się nałożyć, a wtedy jest 

powód do rozczarowania. Często mówimy o 

bliźnich raczej źle, mamy dla nich mnóstwo rad, 

a przecież oni mają też pewne zalety. Im częściej 

będziemy mówili o bliźnich dobrze, tym częściej 

i oni o nas będą mówili dobrze.  
 

 
Msza św. w kaplicy. 
 

 
Msza św. w kaplicy. 
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    Trzecią konferencję Rekolekcjonista zaczął 

stwierdzeniem, że Pan Bóg i starość mają dwie 

cechy: czekanie i wyrozumiałość. W starości cze-

ka się na wnuki, w kolejce do lekarza, na rentę, 

na śmierć. Ojciec z przypowieści nie próbował 

zatrzymać młodszego syna w domu, ale na niego 

czekał. Czekał też na starszego syna, aż wejdzie 

do domu. To czekanie może trwać latami. Pan 

Bóg też na nas czeka. Aby zilustrować wyrozu-

miałość, ks. Piotr Brząkalik opowiedział nam 

zdarzenie ze swojego życia. Mój dziadek Franci-

szek, powstaniec śląski, przychodził do nas 

w niedziele na obiad. Pewnego dnia spodobał mi 

się jego zegarek marki Ruhla. Dziadek bez więk-

szego oporu dał ten zegarek do zabawy. Wnuczek 

zapragnął być zegarmistrzem. Miał tylko jeden 

sprzęt, to znaczy młotek i go użył. Dziadek nawet 

się nie rozzłościł. Cechą starości jest wyrozumia-

łość. Ojciec z przypowieści wybiegł do młodsze-

go brata, a do starszego wyszedł. Żadnego nie 

pochwalił, żadnego nie skrytykował. Każdy z nas 

ma w sercu Pana Boga tyle samo miejsca. Jego 

miłość jest niezależna od naszych sukcesów, czy 

prowadzenia się. Rembrandt namalował ojcu 

dwie różne ręce; męską i kobiecą – bo Pan Bóg 

nas kocha i miłością ojcowska, jak i miłością 

matczyną. Gdy coś trzeba było naprawić, to bie-

gliśmy do taty, gdy ktoś nas zbił – do mamy. 

W języku polskim używamy jednego słowa: mi-

łość, natomiast w języku biblijnym jest rozróż-

nienie: eros, agape, fileo. Miłość Pana Boga jest 

dla nas czymś więcej niż oczekujemy. Na twarzy 

ojca nie widać szczęścia – bo jego rodzina nie jest 

kompletna – bo starszy syn nie chce wejść. Naj-

większym dramatem starszego syna jest niezgoda 

na przebaczenie młodszemu bratu. Pan Bóg daje 

zawsze więcej niż oczekujemy.  
 

 
Wracając do domu zauważyliśmy grupę odmawiającą 

Koronkę do Miłosierdzia Bożego (zdjęcie SW).  

Stanisław Waluś 

zdjęcia Antoni Winiarski 

XXXII DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

Katowice – październik – listopad 2014 rok 

    Mottem tego-

rocznych Dni Kul-

tury Chrześcijań-

skiej były słowa 

św. Jana Pawła II: 

„Kultura jest wyra-

zem człowieka”. 

Dni odbywały się 

pod patronatem 

honorowym JE Ks. 

Arcybiskupa Wik-

tora Skworca – 

Metropolity Kato-

wickiego i Piotra 

Uszoka – Prezydenta Katowic. Organizatorami 

byli: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowi-

cach, Rzymskokatolicka Parafia p.w. Niepokala-

nego Poczęcia NMP (mariacka) w Katowicach 

i Bractwo Myśli Bratniej Związku Górnośląskie-

go. Dni były objęte patronatem medialnym Go-

ścia Niedzielnego, Telewizji Silesia i Radia eM.  

    Program Dni był następujący: 

    Środa, 15 października 2014, godzina 18.45 - 

Dom Katechetyczny parafii św. Anny w Katowi-

cach – Janowie: Marian Badura – Spotkanie 

z ikoną.  

    Środa, 15 października 2014, godzina 19.30 - 

sala parafii p.w. Matki Bożej Piekarskiej, Kato-

wice ul. Ułańska 13: Czesław Ryszka – Przesła-

nie Fatimy. 

    Środa, 29 października 2014, godzina 19.15 - 

Nowy Dom Katechetyczny parafii p.w. Niepoka-

lanego Poczęcia NMP (Mariackiej), Katowice, 

pl. Ks. Emila Szramka 2 - Koncert Kwartetu 

Akademos Wielka sztuka jest w swojej istocie 

zawsze religijna. Program: J. S. Bach - Aria na 

strunie G, L. van Beethoven - Modlitwa dzięk-

czynna cudownie uzdrowionego (pochodząca 

z Kwartetu a-moll op.132), A. Vivaldi - „Lato” 

lub „Zima” z cyklu „Pory roku”, 

W. A. Mozart - Kwartet smyczkowy D-dur KV 

499. 

    Wtorek, 4 listopada 2014 r., godz. 16.30 - 

Sala Koncertowa PSM I i II st. im. M. 

Karłowicza, ul. Teatralna 16, Katowice. 

Spotkanie zatytułowane 10 lecie beatyfikacji 

ks. Emila Szramka odbyło się w ramach cyklu: 

„Pomnóżmy talenty – prezentacja dokonań 

młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 

śródmieścia Katowic”.  
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 Program obejmował: 

1. Pokaz filmu Adama Kraśnickiego o bł. ks. 

Emilu Szramku pt. Zakotwiczony w Bogu, 

2. Słowo ks. Proboszcza dr Andrzeja Suchonia 

z parafii mariackiej – Pomnażanie talentów, 

3. Spektakl: Przed sklepem jubilera  Karola 

Wojtyły. Dzieło opublikowane w 1960 roku 

jest głęboką medytacją o miłości 

i małżeństwie. Przedstawia wartości moralne 

i duchowe, które powinny towarzyszyć 

człowiekowi w jego dorastaniu do świętego 

małżeństwa. Wykonanie: uczniowie IX LO 

im. I. J. Paderewskiego, IV LO im. St. 

Maczka i Śląskich Technicznych Zakładów 

Naukowych, 

4. Prezentacja dokonań młodzieży szkół ponad-

gimnazjalnych śródmieścia Katowic (VIII LO 

im. Marii Skłodowskiej - Curie, Liceum Ka-

tolickiego im. Bł. Ks. Emila Szramka, PSM I 

i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowi-

cach). 

Organizatorami byli Państwowa Szkoła 

Muzyczna I i II stopnia im. M. Karłowicza 

w Katowicach oraz KIK Katowice. 

    Środa, 5 listopada 2014 r., godz. 16.00 - 

Biblioteka Śląska, Katowice, Sala Parnassos – 

sesja naukowa Praca – etyka – Śląsk 

organizowana przez Górnośląskie Towarzystwo 

Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego 

w Katowicach, KIK Katowice oraz Bibliotekę 

Śląską w Katowicach. Program: prof. zw. dr hab. 

Franciszek Piontek: Etyka w biznesie funkcją 

wdrażanych koncepcji rozwoju, dr hab. prof. UE 

Alojzy Czech: Bp Adamski dla Wyższego Studium 

Nauk Społeczno-Gospodarczych [obecnie 

Uniwersytetu Ekonomicznego] w Katowicach, dr 

Ryszard Kurek: Ekonomiczne i pozaekonomiczne 

aspekty pracy przymusowej na przykładzie 

przemysłu węglowego Chorzowa w latach 1945-

1956. 

    Środa, 5 listopada 2014, godzina 19.30 - Ka-

towice, Tysiąclecie Górne, sala parafii pw. Matki 

Bożej Piekarskiej, Katowice ul. Ułańska 13 - An-

toni Winiarski – Ekwador i Galapagos – refleksje 

po pielgrzymce. 

    Środa, 12 listopada, godzina 18.45 - Katowice, 

Tysiąclecie Dolne, sala parafii p.w. Podwyższe-

nia Krzyża i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, 

ulica Mieszka I 6 - Czesław Ryszka - Nie zginęłaś 

Polsko, bo nie umarł Bóg” aktualność nauczania 

Prymasa II RP kard. Augusta Hlonda. 

Andrzej Dawidowski 

Krótka relacja z pobytu na dwóch 

spotkaniach w ramach Dni Kultury  

Chrześcijańskiej, które odbyły się 

w październiku i listopadzie 2014 r. 

    Pierwsze spotkanie odbyło się 29 października 

w Katowicach w Domu Katechetycznym przy 

parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP. Był 

to Koncert Kwartetu Akademos z Bytomia. 

Koncert składał się z trzech części: I część: J. S. 

Bach – „Aria na strunie G”, II część: L. van Be-

ethoven – „Modlitwa dziękczynna cudownego 

uzdrowienia”, III część: A. Vivaldi – „Lato” lub 

„Zima” i W. A. Mozard – Kwartet smyczkowy. 

Piękny koncert  wykonały cztery sympatyczne 

artystki. Za każdą wykonaną część koncertu 

otrzymały duże brawa. Obecnych było 20 osób. 

    Drugie spotkanie odbyło się 12 listopada. Spo-

tkanie z Czesławem Ryszką, pisarzem katolic-

kim i publicystą tygodnika „Niedziela” odbyło 

się w salce parafialnej na Osiedlu Tysiąclecie 

Dolne w Katowicach. Tematem spotkania była 

prelekcja „Nie zginęłaś Polsko, bo nie umarł 

Bóg”. Autor wielu książek przedstawił aktual-

ność nauczania  kardynała Augusta Hlonda Pry-

masa II RP. Nawiązał do objawień fatimskich, 

jak też do konieczności opuszczenia kraju przez 

Prymasa w czasie II wojny światowej, potem 

powrotu do Polski i zagospodarowania odzyska-

nych ziem północno-zachodnich dla utworzenia 

nowych parafii i diecezji. Zmagania z komuni-

stami były ogromne, bo w doktrynie komuni-

stycznej największym jej wrogiem jest Kościół 

i wiara w Boga. Prymas Hlond nie uległ komuni-

stom, nie poszedł na współpracę. Na prośbę 

Gomułki I sekretarza KC partii, aby odprawił 

Mszę św. z okazji powstania nowego rządu 

i wyborów, zdecydowanie odmówił, mówiąc, że 

wybory zostały sfałszowane. Nie chciał identyfi-

kować Kościoła z komunizmem. Prymas wie-

dział, że komunizm zniszczył całkowicie kościo-

ły w Rosji i w krajach okupowanych i może też 

to próbować zrobić w Polsce. Matka Boża w Fa-

timie przepowiedziała prześladowanie kościoła. 

Dlatego wszystko postawił na Maryję, powierza-

jąc Polskę w Częstochowie Niepokalanemu Ser-

cu Maryi. W homilii wypowiedział, że zwycię-

stwo jak przyjdzie, to będzie zwycięstwo przez 

Maryję. Bardzo był nienawidzony przez komuni-

stów za zdecydowaną i nieugiętą postawę. Gdy 

zachorował na wyrostek robaczkowy po operacji 

zmarł. Nigdy się nie dowiemy, czy to było celo-

wo zaplanowane morderstwo przez komunistów. 
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Po prelekcji można było zakupić książki o pry-

masie kard. Auguście Hlondzie i tomik 10 ksią-

żek nawiązujących do objawień fatimskich, pon-

tyfikatu papieża JP II i kultu Miłosierdzia Bożego 

w świetle Dzienniczka siostry Faustyny Kowal-

skiej i iskry, która wyszła z Polski. Iskra ta ma 

zapalić cały świat, a jest nią Miłosierdzie Boże, 

które przychodzi przed powtórnym przyjściem 

Jezusa Chrystusa. Obraz Jezusa Miłosiernego 

„Jezu Ufam Tobie”, Koronka do Miłosierdzia 

Bożego, Nowenna do Miłosierdzia Bożego 

i Światowe Centrum Miłosierdzia Bożego w Kra-

kowie Łagiewnikach to owoce Bożego działania.  

    Jan Mikos 

 

 

Czesław Ryszka: 

100-lecie objawień fatimskich 

1917 – 2017 

Seria obejmuje: 

1. Przed finałem 

2. Trzecia tajemnica 

3. Zamach w godzinie Maryi 

4. Orędzie o apokalipsie i miłosierdziu 

5. Na polskiej ziemi 

6. Bramy piekielne go nie przemogą 

7. Rodzina na celowniku 

8. Moje Niepokalane Serce zwycięży 

9. Różaniec fatimski z św. Janem Pawłem II 

10. Teraz jest czas miłosierdzia 

 

    Czesław Ryszka jest członkiem  założycielem 

KIK-u w Katowicach, a na IV stronie okładki 

każdej z książek serii jest podana następująca no-

tatka: 

    CZESŁAW RYSZKA, pisarz i polityk, poseł 

na Sejm (1997-2001), senator (2005-2011), pu-

blicysta tygodnika „Niedziela”, autor ponad 60 

książek, tłumaczonych również na języki obce. 

W swojej twórczości łączy zainteresowania histo-

ria Kościoła, teologią i literaturą. Autor jasnogór-

skiej trylogii, licznych książek biograficznych 

o świętych, sanktuariach i objawieniach maryj-

nych, zagrożeniach duchowych. Kilka książek 

o tematyce papieskiej wieńczy tom „Jan Paweł II. 

Święty XXI wieku”. Zob. www.ryszka.com   

 

    W następnych biuletynach będą przedstawiane 

kolejne książki z tej serii. Wydawca: Wydawnic-

two IKONA Szydłówek 15A 26-500 Szydłowiec 

Tel. +48 486 175 153, +48 605 565 152. 

 

Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej 

Bielsko-Biała 

    Mottem XXX Tygodnia Kul-

tury Chrześcijańskiej w Bielsku-

Białej zorganizowanego przez 

Klub Inteligencji Katolickiej 

w Bielsku-Białej były słowa św. 

Jana Pawła II „Nie lękajcie się, 

otwórzcie na oścież drzwi Chry-

stusowi”. Tydzień odbył się 

w dniach 11 – 18 X 2014 r. Patronat honorowy 

objęli: Ordynariusz Bielsko-Żywiecki Ks. Bi-

skup Roman Pindel, Biskup Diecezji Cieszyń-

skiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Ks. 

Paweł Anweiler, Prezydent Bielska-Białej Jacek 

Krywult i Starosta Bielski Andrzej Płonka. 

Współorganizatorami byli: Urząd Miejski 

w Bielsku-Białej, Starostwo Powiatowe w Biel-

sku-Białej, Bielskie Centrum Kultury, Miejski 

Dom Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej, 

Stowarzyszenie Forum Edukacyjne Rezydujące 

w Komnacie Małego Księcia, Książnica Be-

skidzka, Parafia Zbawiciela Kościoła Ewange-

licko-Augsburskiego, parafie rzymsko-katolickie 

w Bielsku-Białej: Św. Mikołaja, Opatrzności 

Bożej (Biała), NMP Królowej Polski, Najświęt-

szego Serca Pana Jezusa, Przenajświętszej Trój-

cy, Św. Andrzeja Boboli, Narodzenia NMP oraz 

parafia Jezusa Chrystusa Odkupiciela w Cze-

chowicach-Dziedzicach. Patronat medialny: Be-

skidzkie Radio Katolickie „Anioł Beskidów” 

i Gość Niedzielny. 

    Tydzień rozpoczął się w kościele św. Andrze-

ja Boboli koncertem finałowym XIX Festiwalu 

Kompozytorów Polskich i inauguracyjnym XXX 

Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w wykonaniu 

Orkiestry i Chóru Filharmonii Śląskiej im. Hen-

ryka Góreckiego w Katowicach. W niedzielę 12 

X, w Dniu Papieskim w katedrze św. Mikołaja 

Mszę św. sprawował i homilię wygłosił ks. bi-

skup Roman Pindel. W Teatrze Polskim na Ma-

łej Scenie odbył się spektakl „Anielnik” w wy-

konaniu Kacpera Wojaczka i uczniów z Zespołu 

Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy i Gimna-

zjum nr 2 w Godziszce. W kościele Najświętsze-

go Serca Pana Jezusa  odbył się koncert multi-

medialny Świętymi bądźmy… - rozważania 

w świetle nauczania Jana Pawła II. W ponie-

działek 13 X nastąpiło otwarcie wystawy IPN 

Kultura niezależna w Kościele w latach 80, spek-

takl Mały Książę i koncert Józefa Skrzeka po-

święcony św. Janowi Pawłowi II Zbliż się do 
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mego serca. 14 X w Ośrodku Wydawniczym Au-

gustana odbył się wernisaż wystawy ks. Karola 

Macury Kolor i znak w służbie Słowa, w Książni-

cy Beskidzkiej ks. dr Jan Piszczan zaprezentował 

książkę Mądrość biblijna, a w katedrze Św. Mi-

kołaja odbył się koncert Jerzego Kukli i Orkiestry 

Symfonicznej Zespołu Szkół Muzycznych I i II 

st. W Bielsku-Białej. 15 X Ewa Owsiany zapre-

zentowała książkę Rekolekcje Rabczańskie ks. 

Karola Wojtyły, ks. prof. dr hab. Marek Uglorz 

(ChAT) wygłosił wykład Ewangelizacyjny poten-

cjał słów Chrystusa „Ja jestem drzwiami dla 

owiec”, a w kościele Jezusa Chrystusa Odkupi-

ciela w Czechowicach-Dziedzicach Południo-

wych odbył się koncert Śpiewajmy i grajmy Pa-

nu… 16 X redaktor Gościa Niedzielnego Andrzej 

Grajewski wygłosił wykład Odrodzenie religijne 

na Ukrainie i odbył się koncert Święty pośród nas 

w wykonaniu zespołu Dzień Dobry. 17 X 

w Książnicy Beskidzkiej ks. dr Jacek Waligóra 

prezentował książkę Ks. Jan Szetela – duszpa-

sterz, ojciec, dobroczyńca, w kościele Narodzenia 

NMP (Lipnik) odbył się koncert Chwalcie Pana, 

a w kościele NMP Królowej Polski koncert pieśni 

religijnej w wykonaniu chóru parafii ewangelic-

ko-augsburskiej w Goleszowie. 18 X odbył się 

koncert laureatów konkursu recytatorskiego 

Chrześcijańskie korzenie literatury polskiej i w 

Kościele Opatrzności Bożej ks. biskup Tadeusz 

Rakoczy sprawował Mszę św. i wygłosił homilię. 

Chrzanów 
   XXVIII Tydzień 

Kultury Chrześci-

jańskiej w Chrza-

nowie odbył się 

w dniach 12 – 19 X 

2014 r. W niedzie-

lę, w Dniu Papie-

skim była sprawo-

wana Msza św. dziękczynna za kanonizację Jana 

Pawła II z prośbą o zachowanie Jego dziedzictwa 

oraz odbył się koncert Kolory miłości – refleksja 

nad przeżywaniem miłości w życiu św. Jana Paw-

ła II. 13 X Renata Hejmo prowadziła zajęcia pla-

styczne dla dzieci Taki mały taki duży może świę-

tym być, a Darwin Matuszczak przedstawił pre-

lekcję multimedialną Pieszo przez Kubę. 14 X 

Wojciech Sala zaprezentował tomik Modlitwa 

Ojcze nasz ks. Michała Potaczały. 15 X odbył się 

wernisaż wystawy jubileuszowej na 100 lecie 

rozbudowy kościoła św. Mikołaja w Chrzanowie 

Wiara zakorzeniona w historii. 16 X była spra-

wowana Msza św. w intencji Barbary i Jana La-

chendrów i promocja książki ks. dra Stefana Mi-

sinieca Święty Jan Paweł II. Dojrzewanie do ka-

płaństwa. 17 X miało miejsce czytanie Pisma 

Świętego i odbyło się spotkanie poetycko – mu-

zyczne Ważne jest tylko to, aby zawierzyć miło-

ści. W niedzielę 19 X po Mszy św. odbył się 

spektakl Z Wadowic do Nieba w wykonaniu 

uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Paw-

ła II i zaprezentowano film o bpie Albinie Mały-

siaku Najweselszy biskup połączone ze spotka-

niem z reżyserem Łukaszem Lechem oraz odby-

ła się promocja książki Z pastorałem i humorem 

o biskupie Albinie Małysiaku. 

Gorzów Wielkopolski 

     XXX Gorzowskie Dni Kultury 

Chrześcijańskiej organizowane 

przez Klub Inteligencji Katolickiej 

w Gorzowie Wielkopolskim odby-

ły się we wrześniu i październiku 

2014 r. pod patronatem J.E. Bisku-

pa Diecezjalnego dr Stefana Reg-

munta. Współorganizatorami byli 

Parafia Katedralna, Urząd Miasta 

Gorzowa Wlkp., Wojewódzka i 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa 

Herberta i Akcja Katolicka. Motto Dni było na-

stępujące: „Bądź skory do słuchania, a odpowia-

daj po namyśle!” Syr 5.11. 25 IX Mszę św. cele-

brował ks. bp dr Stefan Regmunt, a 26 IX ks. 

abp prof. dr hab. Henryk Muszyński wygłosił 

prelekcję Chrześcijański wymiar dialogu w spo-

łeczeństwie pluralistycznym. 30 IX ks. dr hab. 

Andrzej Draguła, prof. Uniwersytetu Szczeciń-

skiego wygłosił wykład Czy możliwy jest dialog 

chrześcijaństwa z kulturą współczesną. 3 X re-

daktor naczelny miesięcznika „Więź” przedsta-

wił wykład Wiara jest dialogiem. 6 X została 

otwarta wystawa fotograficzna Emilii Wójcik 

Więzy i więzi. 9 X odbył się recital muzyki sa-

kralnej Ave Maria, 12 X pokaz filmu o Janie 

Pawle II – Cud w Kostaryce, a 13 X Elżbieta 

Kuczyńska i Weronika Zapadka wykonały Za-

proście mnie do stołu. 15 X recytacje Niech mo-

wa wasza będzie tak, tak, nie, nie przedstawili 

uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wła-

dysława J. Ciesielskiego w Gorzowie Wlkp. 

I uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. 

Marii Skłodowskiej – Curie w Gorzowie Wlkp., 

koncert Kresowe klimaty dał Chór Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku „Uniwerek”. 21 X nastąpiło 

otwarcie wystawy fotograficznej Gdzieś na koń-
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cu świata Dariusza Górnego. 27, 28 i 29 X można 

było zobaczyć film produkcji duńskiej pt. Rodzina 

reż. Pernille Fischer Christensen. Na zakończenie 

Dni 30 X Mszę św. w intencji zmarłych członków 

KIK celebrował ks. bp dr Paweł Socha. 

Lubaczów 
    XXVIII Tydzień Kultury Chrze-

ścijańskiej w Lubaczowie odbył się 

pod patronatem J.E. ks. bpa dra 

Mariana Rojka od 19 do 26 X 2014 

r. Mottem były słowa: Jan Paweł II 

– Wielki Święty XXI wieku. Orga-

nizatorem był KIK w Lubaczowie, 

a instytucje sponsorujące i współ-

pracujące to: Dziekan i Proboszcz 

Parafii Konkatedralnej w Lubaczo-

wie, Burmistrz Miasta Lubaczowa, Powiatowe 

Centrum Kultury w Lubaczowie, Miejski Dom 

Kultury w Lubaczowie, Gimnazjum Nr 2 w Lu-

baczowie. Patronat medialny: Katolickie Radio 

Zamość, Telewizja Lubaczów, Miesięcznik „Te-

raz” wydawany przez KIK w Lubaczowie. 19 X 

była sprawowana Msza św. z homilią pod prze-

wodnictwem J.E. Ks. Bpa dr Mariana Rojka Pa-

sterza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i z 

udziałem chóru CANZONE Miejskiego Domu 

Kultury w Lubaczowie. Potem Pasterz Diecezji 

otwarł wystawę poświęconą Świętemu Janowi 

Pawłowi II, a zespół wokalny LECICI z Hrubie-

szowa dał koncert Święty, święty, święty. 20 X 

odbył się wykład dr Magdaleny Parzyszek z KUL 

pt. Jana Pawła II nauka o człowieku, 21 X spek-

takl pt. Nikt nie nudzi się w niebie. 22 X odbył się 

wykład ks. dra Mariusza Sztaby z KUL pt. Czło-

wiek jako byt moralny w myśli Karola Wojtyły – 

Jana Pawła II. 23 X odbył się wykład ks. prałata 

dra Franciszka Rząsy pt. Apostoł Bożego Miło-

sierdzia. 24 X wykład Historia procesu kanoni-

zacyjnego Jana Pawła II wygłosił ks. dr Krzysz-

tof Budzyń. Wykłady i spektakl w dniach 20-24 

X odbywały się po Mszy św. o godz. 18.00 w lu-

baczowskiej konkatedrze. 25 X odbył się III 

Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Pre-

zesa KIK w Lubaczowie, była sprawowana Msza 

św. dziękczynna za kanonizację Jana Pawła II 

i wykład ks. dra Dariusza Kowalczyka z Fundacji 

Dzieło Nowego tysiąclecia pt. Prawda was wy-

zwoli. 26 X Mszy św. przewodniczył J.E. ks. bp 

dr hab. Mariusz Leszczyński, a teatr Arka Lwow-

ska przedstawił spektakl Szukałem Was… w re-

żyserii ks. Józefa Jana Dudka. 

Stanisław Waluś 

Renesans różańca - dlaczego odmawianie 

"zdrowasiek" ma sens? 

    W środę 5 listopada 2014 r. gościem gliwic-

kiej sekcji KIK-u był ks. Waldemar Packner 

i wygłosił wykład o różańcu. Na początku 

Ksiądz powiedział, że jest opiekunem Żywego 

Różańca w Diecezji gliwickiej i że modlitwa ró-

żańcowa przeżywa obecnie renesans. Są ludzie, 

którzy odmawiają Nowennę Pompejańską i po-

wiedział, że jest świadkiem tego, jak ta prosta 

modlitwa przyciąga do siebie ludzi. 

      Ewangelie zawierają tylko dwa dialogi Jezusa 

z Matką. Pierwszy miał miejsce, gdy Jezus miał 12 

lat, a dugi – Kanie Galilejskiej. „Zróbcie wszystko, 

cokolwiek wam powie” – są to ostatnie słowa Maryi 

zanotowane w Ewangelii. Jezus, troszcząc się o los 

kobiet zwracał uwagę na nierozerwalność małżeń-

stwa, nie pozwolił na ukamienowanie słabej kobie-

ty, dostrzegł los wdowy pozbawionej utrzymania, 

potrafił współczuć matce z Naim. Wydaje się, że 

dzięki Maryi Jezus nabrał wrażliwości na dzieci. Są 

dwie sceny, w których Jezus jakby dystansuje się od 

swojej matki. Pierwsza scena, gdy pewna kobieta 

mówi: „błogosławione łono…”, a Jezus odpowiada, 

że błogosławieni są ci, którzy słuchają nauczania 

Bożego. W drugiej scenie powiedziano Jezusowi, że 

tam jest jego Matka i bracia, a Jezus mówi, że mat-

ką i braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego 

i wypełniają je. Miłość Jezusa do swojej Matki ob-

jawiła się na krzyżu – po ludzku powiedział Janowi, 

aby zaopiekował się Jego Matką. 

    Różaniec jest modlitwą na wskroś Jezusową – 

skierowuje modlącego się na Jezusa. O modlitwę 

różańcową mocno apelowała Maryja w swoich ob-

jawieniach. W krajach, gdzie jest odmawiany ró-

żaniec, wiara jest silniejsza. Są seminaria duchow-

ne, gdzie po Soborze wyśmiewano różaniec. Oka-

zuje się, że wiara ocalała tam, gdzie ludzie i parafie 

mieli pobożność Maryjną. Podczas jedynego ob-

jawienia uznanego w Polsce, w Gietrzwałdzie – 

Maryja zawsze mówiła: odmawiajcie różaniec. 

Św. Łucja powiedziała, że w życiu ludzkim nie ma 

takiego problemu, którego nie udawało się rozwią-

zać za pomocą modlitwy różańcowej.  

    Niezwykle mądre było odmawianie modlitwy 

różańcowej przed wystawionym Najświętszym 

Sakramentem. Ks. Waldemar Packner zakończył 

wezwaniem, aby różaniec zawsze nam towarzy-

szył, gdyż parafia Maryjna jest parafią wiary, na-

ród, który kocha Maryję jest narodem wierzą-

cym, a człowiek, który kocha Maryję, kocha Jej 

Syna.                                        Stanisław Waluś    
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Homilia ks. bp. Kazimierza Ryczana, 

ordynariusza kieleckiego, wygłoszona 

w bazylice św. Krzyża w Warszawie w czasie 

Mszy św. radiowej w uroczystość Najświętszej 

Maryi Panny Królowej Polski, 3 maja 2014 r. 

    Panie i Panowie parlamentarzyści! Niezależnie 

od wyznania, nie pozwólcie, by ten koń trojański 

pozbawił Polaków prawa do ochrony elementar-

nych wartości naturalnych i chrześcijańskich, za-

równo w życiu społecznym, jak i prywatnym, w 

rodzinach oraz w wychowywaniu swoich dzieci. 

Z tej ratyfikacji nie przybędzie miejsc pracy ani 

miejsc w szpitalach. Nie pozwólcie, by ustawa ta 

spowodowała utratę naszej suwerenności w spra-

wach etycznych i rodzinnych. Niech sądy euro-

pejskie nie wydają wyroków na nasze matki i oj-

ców. Tak niedawno zrzuciliśmy niewolę ideologii 

marksizmu i leninizmu ze Wschodu. Nie dopu-

śćmy, by nowa ideologia z Zachodu zabijała na-

szą wolność i nasze dusze. Królowo Polski, za-

chowaj nas przed kolejnym potopem. 

    W dniu święta Królowej Polski wzywam braci 

Rodaków w Polsce i za granicą, wyruszmy bronić 

prawdy. Nie ma dwóch prawd telewizyjnych: Te-

lewizji Trwam i TVN. Nie ma dwóch prawd 

o małżeństwie i rodzinie. Nie ma dwóch prawd 

o Smoleńsku. Prawda jest jedna, poglądy są róż-

ne. Prawda wymaga dialogu, pokory, służby, 

cierpliwości, czasu, wyrzeczenia, jednej twarzy. 

Prawda nie ma nic wspólnego z partyjniactwem, 

z nienawiścią, z brakiem tolerancji. Silniejszy, 

bogaty, głośno krzyczący, dysponujący władzą 

medialną czy czołgami nie ma patentu na prawdę. 

To przerabialiśmy tak niedawno. Idąc na odsiecz 

prawdzie, bronimy suwerenności Ojczyzny. 

    Autostrady można zbudować w następnych la-

tach. Można odtworzyć likwidowane szkoły, 

można reprodukować nowe stada bydła. Trudno 

jest odrodzić zamarłą miłość Ojczyzny, wskrzesić 

zabite wartości. 

    Przyzywając świętość Jana Pawła II, męczeń-

stwo błogosławionego księdza Popiełuszki, mą-

dry patriotyzm Sługi Bożego kardynała Wyszyń-

skiego, przed Tobą, Maryjo, deklarujemy: nie 

możemy zdradzić Boga, prawdy, życia, człowie-

ka, dekalogu, Ojczyzny za żadną sumę euro. To 

już nie będzie Polska. 

    Dziś należy o tym pamiętać, bo na zachodniej 

granicy stoi potęga ekonomiczna i finansowa, ale 

dzieci Polaków urodzone z matek niemieckich 

nie można uczyć języka polskiego. Dziś należy 

o tym pamiętać, bo za wschodnią granicą są 

ogromne zasoby bogactw naturalnych i od nowa 

brzmi hymn „Niezłomny jest Związek Republik 

swobodnych”. Należy pamiętać, że wschód z za-

chodem łączy omijający Polskę prawdziwy, a nie 

wirtualny rurociąg gazu. Na lotnisku w Smoleń-

sku leżą szczątki polskiego tupolewa. Na Zacho-

dzie napisano, że przemiany w Europie zaczęły 

się od obalenia muru berlińskiego. Jednak nie 

przestańmy się modlić za Naród. Maryjo, Kró-

lowo Polski, przyjmij modlitwę za ukochaną Oj-

czyznę. Amen. 

Nasz Dziennik nr 102 (4944), 5 V 2014, str. 10 

http://gloria.tv/?media=606356 

 

 

In vitro 

To, że życie nie jest wartością 

absolutną tylko fundamentalną 

formułuje przykazanie „Nie bę-

dziesz zabijał”. Użyte w tekście 

hebrajskim słowo „rasah”, jak 

twierdzi S. Leone, nie oznacza 

bowiem zabijania zwierząt czy 

też nieprzyjaciela podczas woj-

ny. Sens tego słowa można oddać w sposób opi-

sowy, przez: nie obciążaj siebie przestępstwem 

przelania krwi gwałtem. Życie fizyczne może 

być poświęcone w obronie wyższych wartości, 

np. podczas niesienia komuś pomocy (dobro 

bliźniego) czy też w obronie wiary w Boga (cena 

życia za wyparcie się Boga). (…) W przypadku 

narażania na utratę życia embrionów ludzkich 

(w procesie sztucznych zapłodnień) nie można 

zastosować zasady poświęcenia życia ludzkiego 

(dziecka nienarodzonego) na rzecz jakiejś więk-

szej wartości z dwu przede wszystkim powodów. 

Po pierwsze, spełnienie aktu heroicznego musi 

stanowić owoc wolnej, świadomej i dobrowolnej 

decyzji podmiotu działającego. Bohaterstwem 

można nazwać ochranianie kogoś własnym cia-

łem. Czynem heroicznym nie będzie natomiast 

osłanianie siebie samego za pomocą cudzego, 

żywego ciała; tym bardziej, jeżeli nikt nie pyta 

zainteresowanego, czy chce być taką „żywą tar-

czą” w obronie jakichś większych wartości. 

W kontekście sztucznej reprodukcji nikt nie pyta 

dzieci poczętych, czy zechcą poświęcić swoje 

życie na rzecz zaspokojenia oczekiwań rodzi-

ców. Oczywiście fizyczną niemożliwością jest 

uzyskanie takiej zgody od kilkukomórkowego 

embrionu – wobec powyższego zastosowanie 

znajduje zasada bezwzględnego szacunku dla 

http://gloria.tv/?media=606356
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życia osoby najsłabszej, najbardziej bezbronnej 

i zarazem najbardziej niewinnej. 

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

www.globalizacja.org Warszawa 2010, str. 114-115 

 

Franciszek bardzo ostro o in vitro 

    Każda czynność przeciw życiu jest „grzechem 

wymierzonym w samego Boga”, nie ma więc 

mowy o „ulgach, kiedy w grę wchodzi ludzkie 

życie, nie ma usprawiedliwienia dla in vitro, 

aborcji i eutanazji” – podkreślił papież w prze-

mówieniu do 7 tysięcy lekarzy zgromadzonych 

na sympozjum w Rzymie. Ojciec święty powie-

dział, że „ani aborcja, ani in vitro, ani eutanazja 

nie są kwestią religijną”, a katoliccy lekarze mają 

„obowiązek wyrażać sprzeciw sumienia” przy 

tych zabiegach. „Dziś dominuje logika fałszywe-

go współczucia: rzekomo pomaga się kobietom 

w trudnej sytuacji i dokonuje aborcji, proponuje 

się godne zakończenie życia przez eutanazję, czy 

też dokonuje się naukowego zamachu na życie, 

produkując dzieci w laboratorium. Dziecko trak-

tuje się jako należność, a nie dar” – podkreślił 

Franciszek. Papież dodał, że zarówno in vitro, jak 

i badania na embrionach sprowadzają człowieka 

do roli „doświadczalnych królików”. (…)  

Joanna Bątkiewicz-Brożek, Gość Niedzielny, 

nr 47 (rok XCI), 23 XI 2014, str. 7  

 

Lenin-Gender wiecznie żywy? 

    Nie dajmy sobie wmówić kolejnych koniecz-

ności dziejowych. Wszak towarzysz Lenin umarł, 

umrze też towarzysz Gender. Swego czasu Joan-

na Szczepkowska ogłosiła: „Proszę Państwa, 

4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce ko-

munizm”. Być może… Wygląda jednak na to, że 

nie skończył się marksizm-leninizm. Ideologia, 

która legła u podstaw komunizmu, przeszła jedy-

nie mutację. Jednym z jej głównych elementów 

jest idea, że oto mamy walkę klas – jest klasa uci-

skająca i klasa uciskana. Trzeba zatem na 

wszystkie możliwe sposoby uwolnić klasę uci-

skaną, by powstał nowy, wspaniały świat, w któ-

rym wszyscy będą równi. W nowym świecie po-

wstanie z czasem nowy człowiek, o nowych wła-

ściwościach. Powstanie on na gruzach starego, 

zmurszałego rozumienia człowieka i człowie-

czeństwa. 

    Dla sowieckiego komunizmu klasą uciskającą 

był burżuj i kułak, a klasą wymagającą wyzwole-

nia robotnicy i chłopi. Z tym wyzwalaniem chło-

pa różnie bywało (przypomnijmy Wielki Głód na 

Ukrainie), ale przynajmniej w teorii wszystko się 

zgadzało. Nowy człowiek radziecki (homo 

sovieticus) miał być kolejnym etapem ewolucji 

człowieka (homo sapiens). Ideolodzy zmutowa-

nego marksizmu-leninizmu widzą rzeczywistość 

w analogicznym schemacie, ale inaczej. Klasą 

uciskaną, którą trzeba wyzwolić, są geje, lesbij-

ki, transseksualiści (cokolwiek miałoby to zna-

czyć), a ostatnio także kazirodcy. A kto jest klasą 

uciskającą? Tą klasą jest m.in. Kościół katolicki, 

oczywiście z wyjątkiem jego „postępowej” czę-

ści.  

    Współcześni „komuniści genderowi” nie 

wszczynają krwawych rewolucji, ale bezwzględ-

nością i długofalowością działania nie różnią się 

od sowieckich „bohaterów”. Jest to zresztą 

zgodne z ideologią nowej lewicy, którą wykuwał 

m.in. niejaki Gramsci. Twierdził on, że potrzeb-

ny jest „długi marsz przez instytucje”, czyli że 

trzeba obsadzać „swoimi ludźmi” media, szkoły, 

uniwersytety, centra władzy i kultury, a także 

kościoły, aby stawały się „postępowe”. Celem 

jest osłabienie, jak to tylko możliwe, różnych 

„burżuazyjnych” wartości, w tym przede 

wszystkim tradycyjnej, chrześcijańskiej rodziny. 

Nowa lewica ma swoje ulubione pojęcia wytry-

chy: walka ze stereotypami, obalanie tabu, tole-

rancja, otwartość. Katolicy „postępowi” dorzuca-

ją tutaj hasło „miłość”, które jednak ma niewiele 

wspólnego z miłością głoszoną przez Chrystusa.  

    Chorym ideologiom trzeba sprzeciwiać się 

stanowczo, ale ze spokojem. Nie dajmy sobie 

wmówić kolejnych konieczności dziejowych. 

Wszak towarzysz Lenin umarł, umrze też towa-

rzysz Gender.  

ks. Dariusz Kowalczyk SJ, Gość Niedzielny, nr 

42, rok XCI, 19 X 2014, str. 38 

 

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 

 

Poparcie dla ks. abpa Gądeckiego 

    Watykański Synod Biskupów, który miał być 

poświęcony rodzinie, został wykorzystany do 

przeprowadzenia ataku na tradycyjne nauczanie 

Kościoła. Sprzeciwił się temu arcybiskup Stani-

sław Gądecki, któremu można udzielić poparcia 

na stronie http://popierajmy.pl/. 

http://www.globalizacja.org/
http://fronda.gliwice.pl/content.php5?id=11
https://www.niedlagender.pl/
http://www.diecezja.waw.pl/3260
http://popierajmy.pl/
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Czcigodny Księże Arcybiskupie, 

    Proszę przyjąć wyrazy wielkiego uznania i so-

lidarności w związku z odważną i bezkompromi-

sową postawą Waszej Ekscelencji w kwestii 

obrony nienaruszalnych i fundamentalnych zasad 

moralnych podczas obrad Synodu Biskupów 

w Rzymie. (…) 

Z wyrazami oddania,      

http://popierajmy.pl/ 

 

Pierwszy Marsz Niepodległości w Gliwicach 

11 listopada 2014 r. o godz. 15.30 

wyruszył z Rynku Pierwszy Pa-

triotyczny Marsz Niepodległości 

w Gliwicach. Brała w nim udział 

głównie młodzież szkół średnich 

(38 chłopców i dwie dziewczyny) 

niosąc flagi narodowe i Kongresu 

Nowej Prawicy (2 sztuki). 

    Zanim rozpoczął się marsz pan 

Marek Waniewski powitał zgromadzonych 

i przedstawił cele organizatorów manifestacji, 

którymi byli młodzi patrioci, kibice narodowi 

i Kongres Młodej Prawicy. Podkreślił, że są mło-

dzi ludzie, którym zależy na suwerennej Polsce, 

na tradycji i tożsamości narodowej uformowanej 

na chrześcijańskich korzeniach. Mówca powie-

dział, że świętujemy by podziękować i oddać 

hołd naszym rodakom, którzy często oddawali 

życie aby Polska odzyskała wolność, by wyrazić 

troskę o dobro naszej Ojczyzny. 

    Grupa manifestantów wymachując flagami 

i wznosząc okrzyki przeszła ul. Zwycięstwa i ul. 

Dolnych Wałów pod pomnik A. Mickiewicza, 

gdzie wysłuchaliśmy dwóch przemówień przed-

stawicieli młodzieży. W dużym skrócie zostały 

przypomniane wydarzenia historyczne na prze-

strzeni dziejów, podczas których pradziadowie 

walczyli o Polskę. Oddano cześć wszystkim żoł-

nierzom; walczącym w powstaniach, dwóch woj-

nach światowych, żołnierzom podziemia i żołnie-

rzom wyklętym.  

    Następnie idąc ul. Wieczorka i ul. Jasnogórską 

maszerujący zatrzymali się obok czołgu przy ul. 

Powstańców. Tutaj niestety zawiodło nagłośnie-

nie i przemówienie pana Marka Waniewskiego 

nie mogło być słyszane przez obserwatorów. 

Młodzież zgromadziła się wokół mówcy i z uwa-

gą, w milczeniu i z szacunkiem słuchała o współ-

czesnych sposobach walki – wojnie ekonomicz-

nej, internetowej, edukacyjnej – ideologii gender. 

Mówca podkreślił wartość rodziny dla osobistego 

szczęścia i stabilizacji Ojczyzny, wartość trady-

cji chrześcijańskiej dla jedności Europy i pokoju. 

Końcowe słowa przemówienia o tym, że źró-

dłem osobistego szczęścia jest dawanie dobra in-

nym, Ojczyźnie (postawa służenia wobec dru-

giego człowieka) i życzenia aby młodzi z tym 

nastawieniem doszli w przyszłości do władzy 

odebrałam jako przekazanie misji młodemu po-

koleniu. 

     Zakończeniem marszu pod pomnikiem Mar-

szałka J. Piłsudskiego było odśpiewanie hymnu 

„Jeszcze Polska nie zginęła”. Dwie pochodnie 

rozjaśniały w ciemności poważne twarze mani-

festantów i przechodniów, którzy z szacunkiem 

przystanęli śpiewając Hymn. 

    Oto niektóre hasła skandowane podczas 

Pierwszego Marszu Niepodległości w Gliwicach: 

Bóg, Honor, Ojczyzna! 

Cześć i chwała Bohaterom! 

Cześć waszej pamięci Żołnierze Wyklęci! 

Śląsk zawsze Polski! 

Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela niepodległość 

nam zabiera! 

Nie czerwona, nie tęczowa, tylko Polska naro-

dowa! 

Duma, duma, narodowa duma! 

P.S.  

    Można tylko pogratulować i podziękować or-

ganizatorom, nauczycielom i rodzicom takiej 

młodzieży. Wierzę, że oddziaływanie wycho-

wawcze prowadzone jest we właściwym kierun-

ku i z nadzieją patrzę w przyszłość – że za rok 

będzie nas na Marszu Niepodległości 10 razy 

więcej. 

Maria Lasończyk 

 

 

Marsze w Warszawie 11 XI 2014 r. 

    W Warszawie odbyło się kilka marszów i bie-

gów. Zainteresowałem się  dwoma: Marszem 

Niepodległości, który przebiegał pod hasłem 

„Armia Patriotów”, zorganizowanym przez śro-

dowiska narodowe i organizowanym przez pre-

zydenta Bronisława Komorowskiego marszem 

„Razem dla Niepodległej”.  

    W Internecie i w prasie podawane były różne 

liczby uczestników. W przypadku Marszu Nie-

podległości znalazłem następujące dane: 30 tys., 

prawie 100 tys., 100 tys., natomiast dla marszu 

„Razem dla Niepodległej” znalazłem następujące 

dane: kilkaset osób, 3 tys., około 10 tys. 

Stanisław Waluś 

http://popierajmy.pl/
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Szef straży Marszu Niepodległości: 

Zadymiarze to margines, ale niszczą naszą pracę 

    – Jest grupa ludzi, która dołącza się do Marszu 

Niepodległości tylko po to, by robić zadymę. Nie 

szanuje kombatantów i uczestników Marszu, na-

szej całorocznej pracy i wartości, które chcemy 

przekazać – mówi Adam Małecki, szef straży 

Marszu Niepodległości. Kiedy największa w 

Święto Niepodległości manifestacja zbliżała się 

do końca, pod Stadionem Narodowym trwały 

starcia chuliganów z policją, które potem stały się 

głównym tematem serwisów informacyjnych. Nie 

przebierając w słowach Małecki zaapelował do 

zgromadzonych pod sceną uczestników Marszu 

o odcięcie się od zadymiarzy. – Moi drodzy, na-

leży się odciąć raz na zawsze od tej hołoty, która 

właśnie urządza zamieszki. Mówię to z pełną 

świadomością, to są idioci, kretyni i ćwierćmózgi, 

których nie obchodziło to, że przemawiał komba-

tant – powiedział wiceprezes Młodzieży Wszech-

polskiej. – Ich nie obchodzi ani to, co my tu krzy-

czymy, ani co my tu śpiewamy, ich nie obchodzi 

to, co wy mówicie. (…) Ci ludzie muszą zorgani-

zować swój marsz, niech go nazwą "Marsz Anty-

policyjny". Nie kocham policji, nieraz miałem 

kłopoty z policją, ale to niedopuszczalne, żeby 

w święto narodowe banda debili niszczyła ideę 

narodową – dodał. (…) 

Idziemy, nr 46, 16 listopada 2014 r. 

 

Polacy nie wyrzekną się patriotyzmu 

    W całej Polsce celebrowano Msze św. i odbyły 

się uroczystości patriotyczne w Narodowe Święto 

Niepodległości. O tym jak krótkowzroczni byli 

i są ci, którzy wmawiali i nadal wmawiają naro-

dowi, że Ojczyzna oznacza zacofanie i nienor-

malność, a obrona Jasnej Góry i „Cud nad Wisłą” 

to mity leczące kompleksy – mówił ks. bp Piotr 

Libera podczas Mszy świętej za Ojczyznę. (…) 

Źródło nr 47, 23 XI 2014, str. 24 

 

Marsz Niepodległości 

– przecież prawdziwie patriotyczny 

    Ważna wydaje się tu okoliczność, że marszem 

kierują młodzi ludzie, zapatrzeni w historię i od-

czuwający wielkie pragnienia odrodzenia narodu 

polskiego. (…) Jak opowiadano później, wiele 

grup podążających do Warszawy z różnych stron 

Polski było też zatrzymywanych przez służby po-

licyjne, szczegółowo kontrolowanych i długo 

przetrzymywanych. (…) Co ciekawe, właśnie 

w miejscu, gdzie zaatakowały zamaskowane gru-

py chuligańskie, których celem było zakłócenie 

pokojowego przecież marszu, zainstalowane by-

ły wcześniej kamery TVN. Akurat w centrum 

walki miedzy rozrabiackimi grupami a policją… 

Jednocześnie padły zarzuty przeciwko Marszowi 

Niepodległości; prezydent m. Warszawy Hanna 

Gronkiewicz-Waltz opowiedziała się za tym, by 

w przyszłym roku w ogóle nie udzielać pozwo-

lenia na taki marsz, gdyż jest groźny i niebez-

pieczny dla społeczeństwa. Gdyby intencje i za-

łożenia uczestników marszu były nieetyczne 

i groźne dla Polski, to katolicka Telewizja 

Trwam nie włączałaby się w przekaz z uroczy-

stości na wskroś patriotycznej. (…) 

Ks. Ireneusz Skubiś,  

Źródło nr 49, 7 XII 2014, str. 7 

 

 

Europejskość w Gliwicach 

Europejscy pasażerowie w autobusie 

    W piątek 12 września 2014 r. wracałem auto-

busem nr 32 do domu. Siedziałem w połowie au-

tobusu przodem do kierunku jazdy. Prawie 

wszystkie miejsca siedzące były zajęte. Gdy au-

tobus mijał stary kościół św. Bartłomieja przy ul. 

Toszeckiej trzech mężczyzn i jedna kobieta 

przeżegnali się. 

Europejski sklep 

    W poniedziałek 15 września 2014 r. szedłem 

pieszo do domu ul. Grottgera w Gliwicach. Zo-

baczyłem nowy pawilon „Społem”. Gdy zoba-

czyłem tabliczkę z godzinami otwarcia postano-

wiłem wstąpić do sklepu i coś kupić. Kupiłem 

towarów na przeszło 70 zł. Kasjerka zaoferowała 

mi kartę stałego klienta – podziękowałem, bo 

rzadko bywam w tej części miasta. Po zapłaceniu 

powiedziałem jej, dlaczego wstąpiłem do sklepu: 

bo jest polski i pracownicy nie muszą pracować 

w niedzielę.  

 
    W tym miejscu mam prośbę do chrześcijan, a 

tym bardziej do katolickiej inteligencji: szanujcie 

Państwo III przykazanie Boże – aby wasze sio-

stry i wasi bracia nie musieli pracować w nie-

dziele. Co robić? Nigdy nie kupować w sklepie 

w niedzielę i w miarę możliwości kupować 

w tych sklepach, które w niedzielę są zamknięte, 

gdzie jest respektowane III przykazanie Boże.     
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Europejska parafia 

    Codziennie o godz. 12.00 

bije dzwon na Anioł Pański 

w parafii Matki Boskiej Ko-

chawińskiej w Gliwicach. Bije 

też pół godziny przed Mszą 

św. o godz. 18.00. 

Stanisław Waluś 

 

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Feusette 

w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II 

w Gliwicach 

    Gliwicki Klub Frondy zorganizował w środę, 

8 października 2014 r.  spotkanie autorskie 

z dziennikarzem "wSieci" Krzysztofem Feusette 

[czytaj fese], który przedstawił swą książkę Alfa-

bet Salonu. Autor oparł się na tym, co opisywane 

osoby mówiły publicznie, a cytaty podał z szer-

szym kontekstem. Opisał w swojej książce 

osiemdziesięciu bohaterów mainstreamowych te-

lewizji. Są to ludzie oddani władzy, a wśród nich 

tacy, którzy wypowiedzieli otwartą walkę Ko-

ściołowi.  

    Podaję nazwiska opisywanych osób: Adamek 

Agata, Baczyński Jerzy, Bartoszewski Włady-

sław, Bartoś Tadeusz, Biedrzycka-Osica Kamila, 

Blumsztajn Seweryn, Boniecki Adam ks., Brat-

kowska Katarzyna, Bratkowski Stefan, Czapiński 

Janusz, Czubaszek Maria, Czuchnowski Woj-

ciech, Darski „Nergal” Adam, Dobrosz-Oracz Ju-

styna, Durczok Kamil, Figurski Michał, Gugała 

Jarosław, Hajdarowicz Grzegorz, Hartman Jan, 

Hołdys Zbigniew, Jacyków Tomasz, Jethon 

Magdalena, Karolak Tomasz, Knapik Maciej, 

Kolenda-Zaleska Katarzyna, Kondrat Marek, 

Korwin-Piotrowska Karolina, Krasko Piotr, 

Krzemiński Ireneusz, Krzywonos Henryka, Ku-

blik Agnieszka, Kuczyński Waldemar, Kurski Ja-

rosław, Kutz Kazimierz, Kuźniar Jarosław, Lis 

Hanna, Lis Tomasz, Lizut Mikołaj, Łaszcz Mał-

gorzata, Łazarewicz Cezary, Machała Tomasz, 

Markowski Radosław, Materna Krzysztof, Ma-

ziarski Wojciech, Mazowiecki Wojciech, Meller 

Marcin, Michalski Cezary, Michnik Adam, 

Mleczko Andrzej, Morozowski Andrzej, Naj-

sztub Piotr, Ogórek Michał, Olbrychski Daniel, 

Olejnik Monika, Owsiak Jerzy, Pacewicz Piotr, 

Pałasiński Jacek, Parandowska Janina, Piasecki 

Konrad, Płuska Paweł, Pochanke Justyna, Racz-

kowski Marek, Saramonowicz Andrzej, Sekiel-

ski Tomasz, Sianecki Tomasz, Sobieniowski Ja-

kub, Sowa Kazimierz ks., Stasiński Piotr, Stuhr 

Maciej, Szczuka Kazimiera, Środa Magdalena, 

Wajda Andrzej, Wielowieyska Dominika, Wła-

dyka Wiesław, Wojewódzki Jakub, Wołek To-

masz, Wroński Paweł, Żakowski Jacek. 

 
Książkę można kupić w Księgarni św. Jacka 

w Gliwicach – zdjęcie fragmentu wystawy. 

Stanisław Waluś 

 

 

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 

Nagroda dla abp. Michalika 

    Lwów. Metropolita przemyski abp Józef Mi-

chalik został jednym z laureatów tegorocznej 

edycji Nagrody im. bł. Emiliana Kowcza. Kapi-

tuła nagrody, w skład której wchodzą przedsta-

wiciele Kościołów, świata kultury i nauki, wy-

różnia osoby, których inicjatywy i działania są 

zbliżone do postawy prezentowanej przez jej pa-

trona. (…) Arcybiskup Michalik otrzymał presti-

żową nagrodę za wkład w rozwój dialogu eku-

menicznego, dialogu kultur i narodów, porozu-

mienia międzyreligijnego i między narodami 

oraz za osobisty, życiowy przykład ofiarności 

i humanizmu. (…) 

Ag/KAI, Gość Niedzielny, nr 44, 2 XI 2014, str. 6 

Ekumeniczne modlitwy za abp. Głódzia 

    Solidarność w modlitwie za ciężko chorego 

abp. Leszka Sławoja Głódzia wyraziły listownie 
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Kościoły chrześcijańskie i wspólnoty religijne 

w Gdańsku, m.in. prawosławni, protestanci, mu-

zułmanie i przedstawiciele gminy żydowskiej. 

Idziemy, nr 43 (475), str. 10 

Przeszkoda w dialogu 

    Angielska Izba Lordów zaaprobowała, po kilku 

miesiącach, propozycję Synodu Generalnego Ko-

ścioła anglikańskiego, dotyczącą dopuszczenia 

kobiet do grona anglikańskich biskupów. Przy-

pomnijmy, że najwyższe gremium Kościoła an-

glikańskiego podjęło tę kontrowersyjną decyzję 

już w lipcu br., lecz aby weszła w życie, musiał ją 

jeszcze zaaprobować angielski parlament, co sta-

ło się właśnie teraz. Decyzje anglikanów skryty-

kowali katolicy, podkreślając, że stawia ona ko-

lejną przeszkodę na drodze do jedności, jedno-

cześnie strona katolicka zaznaczyła wolę konty-

nuowania dialogu ekumenicznego w celu głęb-

szego wzajemnego zrozumienia i praktycznej ko-

operacji wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. 

Niedziela, nr 44, 2 XI 2014, str. 39 

Stanisław Waluś  

 

 

NASZE ROCZNICE 

600 lat temu (5 grudnia 1414 r.) rozpoczął obrady 

Sobór w Konstancji, w czasie którego zamknięty 

został okres schizmy zachodniej. 

180 lat temu (20 grudnia 1834 r.) we Francji 

w wieku 30 lat zmarł Maurycy Mochnacki, 

wszechstronnie uzdolniony, historyk, wybitny 

pianista i krytyk literacki. 

180 lat temu (30 grudnia 1834 r.) urodził się ks. 

Stanisław Brzóska, ostatni dowódca partyzantki 

w powstaniu styczniowym. 

160 lat temu (8 grudnia 1854 r.) Ojciec Święty 

Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu 

Najświętszej Maryi Panny. 

60 lat temu (19 grudnia 1954 r.) zmarł Ludwik 

Solski, legenda polskiego teatru. 

55 lat temu (29 grudnia 1959 r.) w Krakowie 

zmarł ks. Jan Piwowarczyk, który w marcu 1945 

r. na zlecenie ks. abpa Adama Stefana Sapiehy 

rozpoczął wydawanie Tygodnika Powszechnego. 

40 lat temu (3 grudnia 1974 r.) w Karagandzie 

(Kazachstan) zmarł ks. Władysław Bukowiński, 

ofiarny misjonarz „na zesłaniu”. 

35 lat temu (10 grudnia 1979 r.) w Sandomierzu 

zmarł wybitny teolog, profesor i rektor KUL-u ks. 

Wincenty Granat. 

Wybrała Barbara Kwaśnik 

 

   Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Ojca Świętego na rok 2014 
Listopad: Powszechna: Aby osoby, które cierpią 

z powodu samotności, zaznały bliskości Boga 

i wsparcia ze strony braci. 

Ewangelizacyjna: Aby młodzi seminarzyści, za-

konnicy i zakonnice mieli mądrych i dobrze 

przygotowanych formatorów. 

Grudzień: Powszechna: Aby narodziny Odkupi-

ciela przyniosły pokój i nadzieje wszystkim lu-

dziom dobrej woli. 

Ewangelizacyjna: Aby rodzice, przekazując 

dzieciom cenny dar wiary, byli autentycznymi 

ewangelizatorami. 

 

II Krucjata Modlitwy w intencji Ojczyzny - 

intencja na listopad: O podjęcie zdecydowanej 

walki z korupcją na wszystkich szczeblach wła-

dzy w naszym państwie. 

Intencja na grudzień: 

Za rodziny, zwłaszcza wielodzietne, aby były 

otoczone należytym szacunkiem i miały zapew-

nione godne warunki do jej utrzymania. 

 

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę 

Codziennie przynajmniej jedna dzie-

siątka różańca, więcej informacji na 

stronie: 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl 

 

Ciąg dalszy z poprzedniego numeru „Dlatego”:  

Dalej nie możemy! 

Homilia ks. bp. Józefa Zawitkowskiego 

wygłoszona podczas II Ogólnopolskiej 

Pielgrzymki Kół Żywego Różańca 

na Jasną Górę 8 czerwca 2014 r. 

U babci na kredencji stała figurka 

Matki Bożej, a na Jej rączkach 

wisiały nasze różańce. 

U Jej stóp leżały nasze książeczki, 

bo myśmy w październiku 

codziennie, na kolanach, wszyscy, 

głośno mówili Różaniec! – to we wrześniowym 

 

A w maju, przy kapliczkach, przy krzyżu, 

śpiewaliśmy Litanię Loretańską do Matki Bożej. 

Pawle, jak się teraz wszystko zmieniło. 

Telewizor gra do końca. 

Ludzie padają jak ćmy, 

bez dobranoc, bez krzyżyka 

na sny szczęśliwe. 

I taka ta nasza demokracja 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
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i nasze szczęśliwe gender 

i gejowska tęcza na placu mego Zbawiciela. 

 

I co dalej, proszę księdza? 

No przecież wiecie, dlaczego tu jesteśmy. 

Weź z ufnością do ręki 

koronkę różańca. (Jan Paweł II) 

 

Jedyną bronią, której Polska używając, 

odniesie zwycięstwo 

– to Różaniec. 

On tylko uratuje Polskę… 

A zwycięstwo przyjdzie  

przez Maryję 

i będzie to ostatnie zwycięstwo. (kard. A. Hlond) 
 

Ciąg dalszy w następnym numerze „Dlatego”. 

 

 

Informacja z zebrania Zarządu KIK 

w Katowicach w dniu 13 listopada 2014 r.  

1. Omówiono przygotowania do spotkania 

opłatkowego, które odbędzie się 9 stycznia 

2015 r.  

2. Zarząd KIK przyjął jednogłośnie uchwałę 

powołującą Panią profesor Grażynę Cheł-

kowską na Przewodniczącą Sekcji Nauka – 

Wiara.  

3. Omówiono przygotowania do Adwento-

wego Dnia Skupienia członków KIK 

w dniu 11 grudnia 2014 r.  

4. Przyjęto wstępny program obchodów 

XXXV-lecia KIK Katowice przypadają-

cych jesienią 2015 roku.  

5. Jan Mikos przedstawił sprawozdanie ze 

spotkań w ramach Dni Kultury Chrześci-

jańskiej.  

6. Pani Marianna Czerwińska została przyjęta 

w poczet członków KIK Katowice.  

7. Podjęto uchwałę o zwołaniu Walnego Ze-

brania Delegatów na dzień 21 marca 2015 

roku.  

Robert Prorok  

 

Pielgrzymki w 2014 roku 

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

Pielgrzymki organizowane przez Antoniego 

Winiarskiego 

Planowane są pielgrzymki: wiosną do Turynu 

(specjalne wystawienie Całunu) i w II połowie 

lipca do Japonii.  

 

Informacje i szczegóły wkrótce:  

Antoni Winiarski, e-mail: awini55@yahoo.com, 

tel. 508 290199.  

Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa  

Program Pielgrzymek Klubu Inteligencji 

Katolickiej przy parafii na Tysiąclecie Dolne 

11.04.2015 - Sanktuarium Ecce Homo św. Brata 

Alberta i Łagiewniki. Wyj. g. 7:00 z parafii, 7:15 

z Pl. Andrzeja. Koszt 30 zł. świadczenia: prze-

jazd, ubezp. opłaty drogowe, parkingowe, przew. 

miejscowy. 

9.05.2015 – Czerna – Sanktuarium Matki Bożej 

Szkaplerznej (możliwość przystąpienia do szka-

plerza) wyj. g. 7:00 z parafii, 7:15 z Pl. Andrze-

ja. Koszt  30 zł. świadczenia: przejazd, ubezpie-

czenie, opłaty parkingowe i drogowe, przewod-

nik miejscowy.  

19-21.06.2015 - Warszawa (Stare Miasto, Po-

wązki, Wilanów, Sanktuarium i relikwie św. A. 

Boboli, Bazylika Opatrzności Bożej). wyjazd 

6:30 z par. 6:45 z pl. Andrzeja. Koszt 370 zł. 

Świadczenia: przejazd, 2 noclegi. 2 obiadokola-

cje, 2 śniadania, ubezpieczenie NW, opłaty dro-

gowe i parkingowe, przew. w Warszawie, wstę-

py do obiektów, przyjazd ok. 19:00. Zaliczka 

100 zł. 

12-20.09.2015 - Polska – Litwa: 8 noclegów 

w hotelach i Domach Pielgrzyma, 8 śniadań i 8 

ciepłych kolacji. Trasa: Kodeń, Św. Góra Gra-

barka, Sokółka, Suchowola, Różanystok, Troki, 

Szawle, Szydłów, Kowno, Pożajście, Wilno, 

Sejny, Święta Lipka, Gietrzwałd, Niepokalanów, 

Szymanów. 

Kodeń – nocleg Sanktuarium MB Zwycięskiej, 

obraz cudowny MB wykradziony przez księcia 

Sapiehę z Rzymu po uzdrowieniu go z paraliżu, 

Św. Góra Grabarka ze źródłem – miejsce 

święte dla prawosławnych wskazane przez Bożą 

Opatrzność dla uzdrowienia z pomoru bakterią 

cholery pobliskich mieszkańców. Uzdrowionych 

wg kroniki było ok. 10 tys. osób, Sokółka – Cud 

eucharystyczny Jezus przypomina, że jest żywy 

w Najświętszym Sakramencie, Suchowola – 

miejsce urodzenia, dzieciństwa, powołania, lat 

szkolnych i pobytu ks. Jerzego Popiełuszki, śro-

dek Europy, Różanystok – nocleg, Sanktuarium 

MB. Cudowny obraz z XVI wieku - słynie cu-

dami, Wilno – 3 noclegi. Troki – najbardziej 

malownicze miasteczko na Litwie, Sanktuarium 

MB Trockiej. Najbardziej czczona MB po 

Ostrobramskiej. Szawle – Święta Góra Krzyży, 

ok. 200 tys. krzyży. Miejsce historyczne, stolica 
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Żmudzi. Szydłów – Sanktuarium Narodowe 

Żmudzinów, miejsce pierwszych objawień MB 

w Europie. Kowno – druga stolica Litwy, zamki, 

kościoły, warownie, Pożajście – klasztor i ko-

ściół kamedulski z XVI wieku, dziś należący do 

sióstr Kazimierzatek. Wilno – Matka Boża 

Ostrobramska, stolica Litwy, spuścizna kultury 

polskiej, drugiej po Krakowie, Sejny - nocleg, 

Sanktuarium NNMP, Święta Lipka – przepiękny 

barokowy kompleks klasztorny, ze słynnymi or-

ganami, Świętolipska bazylika z cudownym ob-

razem Matki Bożej. Gietrzwałd – nocleg, polskie 

Lourdes. Jedyne miejsce w Polsce gdzie objawie-

nia MB zostały uznane i zatwierdzone - nocleg, 

Niepokalanów – nocleg, bazylika i Sanktuarium 

św. Maksymiliana Marii Kolbego Szymanów – 

Sanktuarium Matki Bożej Jazłowieckiej. Cudow-

na figura z Jazłowca. Katowice. Koszt 890 zł 

(przejazdy, noclegi w kraju i wyżywienie w for-

mie śniadań i ciepłych kolacji, ubezpieczenie 

NW, KL, posługa kapłańska, posługa przewodni-

ka) + 195 Euro (pobyt na Litwie, noclegi śniada-

nia i ciepłe kolacje, wstępy do miejsc zwiedza-

nych, przewodnicy miejscowi, opłaty drogowe, 

wjazdy do miast, parkingi). Zal. 300 zł. 

25-27.09.2015 – rekolekcje w Kokoszycach 

3.10.2015 - Mrzygłód, Częstochowa. Wyj. 

g. 7:00 z parafii, 7:15 z Pl. Andrzeja. koszt 30 zł. 

świadczenia: przejazd, ubezpieczenie, opłaty dro-

gowe, parkingowe, przewodnik miejscowy. 

Zgłoszenia: KIK Katowice w siedzibie lub Tel. 

697684666 32/2544060 lub w każdy wtorek 

w salce nr 2 przy parafii na Dolnym Tysiącleciu. 

    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. 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 spotkania. 

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

Kozyra, biblista, odpowiada na różne pytania zwią-

zane z wiarą, religią i Kościołem. O godz. 18.00 

pochylamy się nad Pismem Świętym. 

 

Sekcja Nauka-Wiara 

Zmiana terminu. Począwszy od października, 

spotkania będą się odbywać w trzecią środę mie-

siąca o godz. 18 w sali O.O. Oblatów, Katowice 

- Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12 

(wejście od podwórza, parter). 

 

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 dyżuruje w siedzibie KIK 

w ostatni piątek miesiąca. Numer konta KIK 

w Katowicach: Klub Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach Plac Ks. Emila Szramka 2, 40-

014 Katowice Rachunek Bankowy w  

PKO BP SA XI O/Katowice 

29 1020 2313 0000 3302 0124 7709 

Biblioteka KIK 

Czynna w godzinach dyżurów. Zapraszamy. 

Informacja o Radzie Porozumienia KIK 

w Internecie: 

http://porozumienie.kik.opoka.org.pl 

Informacja o KIK w Internecie: 

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

E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl 

Dyżury w siedzibie Klubu w Katowicach 

(pl. Ks. Emila Szramka 2/13): w piątki od godz. 

17.00 do 18.00.  

 

Redagują: Barbara Kwaśnik, Lidia Kania, Stani-

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

Nakład: 350. Adres do korespondencji: Klub In-

teligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Ka-

towice 2, skr. poczt. 376. 
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