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Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do 

Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wscho-

dzie i przybyliśmy oddać mu pokłon . Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Ze-

brał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu 

odpowiedzieli: W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła naj-

lichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, 

Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. 

A kierując ich do Betlejem, rzekł: Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie donie-

ście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, 

którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. 

Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli 

na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzy-

mawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.   Mt 2, 1-12 
 

Rok Życia Konsekrowanego – 30 XI 2014 – 2 II 2016 

Rok 2015 Rokiem św. Jana Pawła II 

Rok 2015 Rokiem Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945 

Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan – 18-25 stycznia 
 

 

Ojciec Święty Franciszek do Polaków 

Audiencja ogólna – środa 10 XII 2014 r. 

„W kontekście refleksji o Synodzie Biskupów 

szczególnie pozdrawiam dzisiaj wasze rodziny. 

Niech adwentowe oczekiwanie narodzin Zbawiciela 

będzie dla was czasem refleksji i nadziei. Wzorem 

Świętej Rodziny przygotujcie wasze serca i domowe 

wspólnoty, by godnie przyjąć Chrystusa. Niech spo-

tkanie z Nim w dniu Jego narodzin umocni waszą 

jedność małżeńską, wierność i otwartość dla życia. 

Wszystkich was tu obecnych zawierzam Świętej 

Rodzinie z Nazaretu i z serca wam błogosławię.” 

Audiencja ogólna – środa 17 XII 2014 r. 

„Na ostatniej w tym roku audiencji, w atmosferze 

adwentowego czuwania, witam i pozdrawiam 

serdecznie wszystkich Polaków. Życzę, by święta 

Bożego Narodzenia i Nowego Roku były dla was 

czasem radości, dobra i pokoju. Niech przycho-

dzący na ziemię Emmanuel, Książę Pokoju, 

opromieni swoim światłem, nadzieją i miłością 

wasze rodziny, bliskich, każdego z was. Wszyst-

kim, którzy pragną spotkać Jezusa w tajemnicy 

betlejemskiej nocy, z serca błogosławię.”  

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

1% podatku na rzecz KIK dla wsparcia 

chrześcijańskiej kultury 

    Większość Organizacji Pożytku Publicznego 

przeznacza 1% podatku na pomoc społeczną dla 

potrzebujących i działalność charytatywną. 

Ustawa o działalności pożytku publicznego wo-

luntariacie podaje aż 34 cele, która można 

wspomóc jednym procentem, a wśród nich kul-

turę. Nasz Klub dba o kulturę zapraszając chrze-

ścijańskich twórców na Dni Kultury Chrześci-

jańskiej i inne imprezy. Jest to ważne, bo chrze-

ścijańscy twórcy są prawie niezauważani przez 

media oraz władze dysponujące publicznymi 

pieniędzmi, co stawia ich w trudnej sytuacji fi-

nansowej. Dzieciom przybliżamy kulturę chrze-

ścijańską podczas corocznych Dni Dziecka 

w ogrodach Kurii. Dbamy też o działalność wy-

dawniczą. 

    Dziękujemy wszystkim dotychczasowym 

Darczyńcom i prosimy wszystkich o wspieranie 

chrześcijańskiej kultury. 

    Aby przekazać 1% należnego podatku na 

rzecz KIK, w zeznaniach podatkowych należy 

http://pl.radiovaticana.va/news/
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w odpowiednich rubrykach wpisać pełną nazwę 

KIK i numer KRS:  

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

KRS 0000068764 

    Jeśli wyrazicie Państwo zgodę na podanie nam 

danych osobowych, to z wdzięcznością prześle-

my podziękowanie. 

Prezes KIK w Katowicach 

 
 

    Wszystkie osoby zainteresowane pomocą przy 

wypełnianiu rocznych deklaracji podatkowych 

PIT mogą zgłosić się do Małgorzaty Piechoczek – 

skarbnika Klubu Inteligencji Katolickiej w Kato-

wicach. Telefon 605 150 654. 

malgorzata.piechoczek@tvs.pl 

malgorzta@holdimex.pl 

 

 

Apel Biskupów śląskich 

 

wezwanie do modlitwy w związku 

z sytuacją w górnictwie 

 

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie! 

    Pragniemy wyrazić naszą bliskość i solidarność 

wobec górników i ich rodzin, w dniach, w któ-

rych tak boleśnie daje o sobie znać trudna sytu-

acja w górnictwie. Jej wyrazem są akcje protesta-

cyjne, podjęte pod ziemią i na powierzchni, 

w kilku kopalniach na terenie naszych diecezji. 

    W poczuciu odpowiedzialności za dobro 

wspólne wzywamy do wytrwałej i ufnej modli-

twy – za wstawiennictwem świętej Barbary – za 

cały górniczy stan. Prosimy Bożą Opatrzność 

o zachowanie pokoju społecznego, dialog, dobrą 

wolę i roztropność dla wszystkich podmiotów za-

angażowanych w reformę branży górniczej. 

    Niech ta modlitwa znajdzie swe miejsce – 

przede wszystkim w czasie Eucharystii i nabo-

żeństw – we wszystkich naszych wspólnotach pa-

rafialnych. 

    Z serca Wam błogosławimy 
 

† Wiktor Skworc, Arcybiskup Metropolita 

Katowicki 

† Roman Pindel, Biskup Bielsko-Żywiecki 

† Jan Kopiec, Biskup Gliwicki 
 

Nasz Dziennik, nr 8 (5152), 12 I 2015, str. 3 

Ryszka: Zamkniętej kopalni nie można 

uratować. PO niszczy wszystko na swojej  

drodze. NASZ WYWIAD 

    Jedno miejsce pracy w polskim górnictwie, 

przekłada się na cztery miejsca pracy w sekto-

rach przyległych. – mówi w rozmowie z porta-

lem wPolityce.pl Czesław Ryszka, były poseł 

i senator PiS, kandydat do senatu w lutowych 

wyborach uzupełniających na Śląsku.  

    wPolityce.pl: Jak pan ocenia działania rządu 

PO-PSL, który w ramach pomocy polskiemu 

górnictwu będzie likwidował polskie kopalnie?  

    Czesław Ryszka: Obserwujemy stary scena-

riusz, który realizowany jest na przykładzie ca-

łego polskiego przemysłu, który stale jest zwija-

ny i likwidowany. To co się wyrabia z górnic-

twem jest skandalem. Rząd nic nie robi, tylko 

wiele obiecuje. Donald Tusk, czy Ewa Kopacz 

tylko spotykali się z górnikami, teraz rządowe 

delegacje bez pełnomocnictw chcą się spotykać 

ze związkami zawodowymi, jednak takie roz-

mowy nie niosą za sobą żadnych skutków. Rząd 

się stara? Nie, po prostu na koniec stosuje rady-

kalne cięcie w postaci likwidacji, lub sprzedaży 

za bezcen.  

    Czy zlikwidowaną kopalnię można otworzyć 

ponownie? 

    Z tym jest problem. Górnicy doskonale wie-

dzą, że zamknięcie kopalni wiąże się z tym, że 

już nigdy nie zostanie otworzona. To śmierć tego 

zakładu, ponieważ wszędzie wdziera się woda, 

przestają być sprawne przepływy wentylacyjne 

itd. Platforma Obywatelska działa więc w sposób 

typowy dla siebie – niszczy wszystko, co w Pol-

sce może dobrze funkcjonować.  

    A czy te kopalnie mogą dalej funkcjonować 

nie przynosząc strat? 

    Myślę, że cztery kopalnie, które obecnie są 

najbardziej narażone na likwidację obronią się 

i będą działały dalej. Tylko jest jeden warunek – 

potrzebny jest plan, który pomoże im funkcjo-

nować. A można tak działać. Wystarczy spojrzeć 

na kopalnie „Silesia” w Czechowicach-

Dziedzicach, która jest w prywatnych rękach 

i dobrze funkcjonuje. Gdyby rząd PO-PSL miał 

myślenie pro-państwowe – zrobiłby wszystko, 

żeby państwowe przedsiębiorstwo dobrze funk-

cjonowało.  

    Rok temu ówczesny premier Donald Tusk za-

powiadał powrót do wspierania polskiego węgla. 

Jak na przestrzeni czasu ocenia pan realizację 

tej deklaracji przez rząd?  
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    Nic się nie zmieniło, ponieważ cały czas mó-

wiliśmy o węglu, który spływa do Polski z Rosji, 

lub z innych krajów. W tej chwili rząd mówi, że 

nie może zamknąć importu z Rosji, bo surowiec 

przyjdzie z Niemiec. To oznacza kompletną bez-

radność. Tak mówią ludzie, którzy nie mają po-

mysłu jak rozwiązać problemy polskiego górnic-

twa.  

    Ale polski węgiel jest droższy. 

    To wynika z kilku kalkulacji. Proszę pamiętać, 

że nasz surowiec jest straszliwie opodatkowany, 

co powoduje obecny paradoks – polski węgiel 

jest droższy od tego wydobywanego i przywożo-

nego z Rosji. Rząd drenuje górnictwo wieloma 

podatkami i daninami, które wchodzą w cenę wę-

gla. Proszę zwrócić uwagę, że dzięki temu dobrze 

zarabia się na sprzedaży prądu, bowiem podatki 

są scedowane (jak akcyza, podatek od nie wyro-

bisk ziemnych) na sprzedawany węgiel do elek-

trowni, a nie wytwarzania prądu. Wystarczyłoby 

o połowę zmniejszyć podatki, a wszystko funk-

cjonowałoby zupełnie inaczej, sprzedaż węgla 

mogłaby się opłacać.  

    Popiera pan protestujących górników?  

    Oczywiście, że popieram i solidaryzuje się 

z nimi. Rząd musi im pomóc. Jedno miejsce pra-

cy w polskim górnictwie, przekłada się na cztery 

miejsca pracy w sektorach przyległych. Koniec, 

końców kilkaset tysięcy rodzin może zostać na 

lodzie. 

     Jak pan ocenia słowa wicepremiera i ministra 

gospodarki Janusza Piechocińskiego, który w 

kontekście problemów w polskim górnictwie, po-

wiedział w czasie ostatniej w Indiach, że polski 

rząd jest zainteresowany budowaniem kopalni na 

tamtejszym rynku?  

    W śląskiej prasie pisze się, że w okolicach 

Mysłowic-Brzezinki ma powstać prywatna ko-

palnia. Czyli na terenie, gdzie niby działalność 

kopalni jest nierentowna, ktoś chce zainwesto-

wać pieniądze? Zatem likwiduje się państwowe 

zakłady, żeby ktoś mógł postawić prywatny 

biznes. Szkoda, że w rządzie brakuje myślenia 

o państwie, o przyszłości Polaków. Lepiej wy-

dać pieniądze w Indiach, niż zadbać o swoje na 

miejscu.  

 

    Rozmawiał Łukasz Żygadło  

http://wpolityce.pl/polityka/229217-ryszka-

zamknietej-kopalni-nie-mozna-uratowac-po-

niszczy-wszystko-na-swojej-drodze-nasz-wywiad 

 

Komunikat na rozpoczęcie 

Roku Życia Konsekrowanego 

    W związku ze zbliżającym się Rokiem Życia 

Konsekrowanego, Komisja Konferencji Episko-

patu Polski ds. Życia Konsekrowanego, pod 

przewodnictwem ks. bpa Kazimierza Gurdy, 

przygotowała "Komunikat". 

    Drodzy Siostry i Bracia,  

    Z woli papieża Franciszka od pierwszej nie-

dzieli Adwentu 2014 roku do 02 lutego roku 

2016 w całym Kościele będzie trwał Rok Życia 

Konsekrowanego. Będzie on przeżywany pod 

hasłem: "Ewangelia, proroctwo, nadzieja - życie 

konsekrowane w Kościele dzisiaj". 

    Ogłaszając ten Rok w listopadzie 2013 r. pa-

pież powiedział: „życie konsekrowane jest zło-

żone, jest pełne łaski ale i grzeszności. W tym 

roku pragniemy uznać i wyznać nasze słabości, 

pragniemy też z mocą pokazać światu ile wśród 

nas jest świętości i żywotności. Jak wiele jest 

świętości ukrytej w naszych domach, klaszto-

rach, ale przez to nie mniej owocnej, która spra-

wia, że konsekrowani są "żywymi ikonami Bo-

ga" po trzykroć Świętego.” 

    W całym świecie żyje obecnie ok. 950 tys. 

osób konsekrowanych, czyli sióstr zakonnych, 

braci i ojców, osób należących do Instytutów 

Świeckich i do Indywidualnych Form Życia 

Konsekrowanego. Warto sobie uświadomić że 

jest ich ponad dwa razy więcej niż kapłanów 

(410 tys.). Wszystkie te osoby oddają całych sie-

bie na służbę Bogu i ludziom poprzez naślado-

wanie Jezusa na drodze rad ewangelicznych. Bez 

ich świadectwa i poświęcenia trudno sobie wy-

obrazić życie Kościoła. Mówił o tym 2 lutego 

2013 roku papież Franciszek: Pomyślmy jednak, 

co by było, gdyby zabrakło sióstr zakonnych w 

szpitalach, na misjach, w szkołach. Wyobraźcie 

sobie Kościół bez sióstr zakonnych! Nie można 

sobie tego wyobrazić. One są tym darem, tym 

zaczynem, który prowadzi naprzód Lud Boży. 

    W Polsce mamy ok. 35 tys. osób konsekrowa-

nych, a to oznacza, że co tysięczny Polak i Polka 

jest osobą konsekrowaną. Żyją obok nas 

i między nami. Od setek lat modlitwą, pracą 

i świadectwem ubogacają życie Kościoła i społe-

czeństwu. Tak bardzo wrośli w naszą codzien-

ność, iż współcześnie prawie ich nie zauważamy. 

Niewiele też o nich słychać w mediach, a prze-

cież prowadzone przez nich szpitale, domy opie-

ki społecznej, szkoły i przedszkola, różnorakie 

dzieła charytatywne, służą nam i naszym rodzi-

http://wpolityce.pl/polityka/229217-ryszka-zamknietej-kopalni-nie-mozna-uratowac-po-niszczy-wszystko-na-swojej-drodze-nasz-wywiad
http://wpolityce.pl/polityka/229217-ryszka-zamknietej-kopalni-nie-mozna-uratowac-po-niszczy-wszystko-na-swojej-drodze-nasz-wywiad
http://wpolityce.pl/polityka/229217-ryszka-zamknietej-kopalni-nie-mozna-uratowac-po-niszczy-wszystko-na-swojej-drodze-nasz-wywiad
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nom. Przecież tak wielu z nas korzysta z posługi 

sakramentalnej osób konsekrowanych, nawiedza 

prowadzone przez nich sanktuaria, czyta wyda-

wane przez nich książki, słucha i ogląda zakonne 

media. Nikt z nas nie może też powiedzieć, iż nie 

jest dłużnikiem sióstr klauzurowych, które modlą 

się nieustannie i ofiarują swoje życie za nasze 

zbawienie. 

    Papież Franciszek dał nam wszystkim bardzo 

dobrą sposobność, byśmy na nowo odkryli war-

tość całkowitego poświęcenia się Bogu, którego 

świadkami są osoby konsekrowane. Byśmy także 

lepiej poznali życie i specyfikę powołania tych 

ludzi, którzy zrezygnowali z kariery, z założenia 

rodziny, dla większego dobra, jakim jest Bóg. 

Zachęcamy Was wszystkich, Bracia i Siostry, do 

większego zainteresowania się życiem osób kon-

sekrowanych. Często blisko waszych domów jest 

jakiś klasztor, czy dom zakonny. Zainteresujcie 

się codziennością osób, które w nich żyją, na-

wiążcie z nimi osobisty kontakt, spróbujcie zro-

zumieć, dlaczego wybrali taką drogę. Pomoże to 

w głębszym zrozumieniu własnego powołania 

oraz odpowiedzialności za dar życia, który 

otrzymaliśmy wszyscy od Boga. 

    W ciągu najbliższego roku będzie też wiele 

wydarzeń, organizowanych po to, byśmy uświa-

domili sobie lepiej rolę osób konsekrowanych w 

Kościele. Będziemy mogli poznać bogactwo ich 

charyzmatów, niezwykłe życie świętych, różno-

rodność dzieł, które prowadzą. Niech to wszystko 

prowadzi nas do dziękczynienia Bogu, który nie-

ustannie wzywa kobiety i mężczyzn, by świadec-

twem życia konsekrowanego potwierdzali głębo-

ką myśl świętej karmelitanki Teresy z Avila, iż 

"temu, kto posiadł Boga, niczego nie braknie. 

Bóg sam wystarczy." 

    Niech Rok Życia Konsekrowanego, który roz-

poczniemy w pierwszą niedzielę adwentu, będzie 

również okazją do modlitwy za tych którzy reali-

zują swe powołanie w zakonach w Instytutach 

Świeckich, czy w Indywidualnych Formach Ży-

cia Konsekrowanego. Niech będzie czasem mo-

dlitwy o nowe, święte powołania do służby Bogu 

i ludziom we wspólnocie Kościoła. 

Bp Kazimierz Gurda 

Przewodniczący Komisji 

ds. Życia Konsekrowanego KEP 
 

http://www.kkis.pl/index.php/rok-zycia-

konsekrowanego/156-komunikat-na-rozpoczecie-

roku-zycia-konsekrowaneg 

 

2015 r. Rokiem św. Jana Pawła II, 

Jana Długosza i Polskiego Teatru 

    Sejm ustanowił rok 2015 Rokiem św. Jana 

Pawła II oraz Jana Długosza. Decyzją posłów w 

przyszłym roku będziemy też obchodzić Rok 

Polskiego Teatru.   

    W podjętej dziś uchwale w sprawie ustanowie-

nia roku 2015 Rokiem św. Jana Pawła II podkre-

ślono ogromne zaangażowanie papieża Polaka 

w proces odradzania się polskiej niepodległości 

oraz w propagowanie uniwersalnego przesłania 

o godności i prawach człowieka. Sejm chce, by te 

wartości towarzyszyły działaniom podejmowanym 

w ramach obchodów Roku św. Jana Pawła II. 

    Sejm uczcił też pamięć wybitnego polskiego 

historyka, dyplomaty i duchownego – Jana Dłu-

gosza. Posłowie podjęli uchwałę w sprawie usta-

nowienia go patronem przyszłego roku. W do-

kumencie podkreślono, że Jan Długosz jest uwa-

żany za ojca polskiej historiografii i heraldyki, 

twórcę największego dzieła opisującego dzieje 

państwa polskiego – „Roczniki, czyli Kroniki 

sławnego Królestwa Polskiego”. Zaznaczono też 

szczególne znaczenie jego dzieł dla polskiego 

dziedzictwa kulturowego. 

    Decyzją posłów w przyszłym roku będziemy ob-

chodzić też Rok Polskiego Teatru. Sejm RP oddaje 

hołd ludziom i instytucjom tworzącym polski teatr, 

który jest jednym z najważniejszych obszarów życia 

kulturalnego i społecznego – czytamy w podjętej 

dziś uchwale. W dokumencie podkreślono też przy-

padające w przyszłym roku 250-lecie istnienia Te-

atru Narodowego w Warszawie oraz Teatru Wiel-

kiego – Opery Narodowej. W uchwale czytamy też, 

że w ciągu 250 lat istnienia teatr publiczny w Polsce 

służył sztuce i społeczeństwu, podejmując dialog 

z tradycją, komentując otaczającą rzeczywistość 

oraz wytyczając nowe drogi rozwoju sztuki. 

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/komunikat.xsp

?documen-

tId=C437E15F8813AA28C1257DA500379F8F 

 

Rok 2015 

– Rokiem św. Jana Pawła II w Polsce 

    Rok św. Jana Pawła II uchwalił Sejm RP 5 

grudnia 2014 r. – „w poczuciu moralnego obo-

wiązku i głębokiego szacunku wobec postaci, 

która wywarła tak znaczący wpływ na losy nie 

tylko naszego narodu, ale i całego współczesne-

go świata”. Ta uchwała jest bardzo ważną decy-

zją naszego parlamentu, która zobowiązuje. 

Ukazuje największego z rodu Polaków, ogłoszo-

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=C437E15F8813AA28C1257DA500379F8F
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=C437E15F8813AA28C1257DA500379F8F
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=C437E15F8813AA28C1257DA500379F8F
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nego przez Kościół świętym, który nie tylko był 

niezwykłym kapłanem, biskupem, kardynałem 

i papieżem, ale także wielkim polskim patriotą. 

Dzięki swojemu papieskiemu wyniesieniu i wiel-

kiemu świadectwu wiary, które dawał całemu 

światu, nie omieszkał także zaświadczać o swojej 

miłości do rodzinnego kraju, zachęcając innych 

do miłości i szacunku do swojej ojczyzny.  

    Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za natchnienie, 

jakim obdarzył polski parlament, bo postać umi-

łowanego Jana Pawła II dokonuje wyjątkowej 

mobilizacji narodu polskiego. Przede wszystkim 

mobilizacji do wstępowania na drogi Boże, które 

nigdy nie zawodzą. Za przykładem tego Papieża 

musimy zadbać przede wszystkim o to, by odro-

dziło się w naszych sercach życie modlitwy, które 

jest pierwszym zadaniem każdego chrześcijanina. 

Z modlitwą łączy się zaufanie Bogu i miłość. 

Chodzi o miłość wierną i konsekwentną – na ca-

łego. Powiedział św. Jan Paweł II: „Totus Tuus” 

– Cały Twój!, niejako oświadczając się Matce 

Najświętszej, i całe jego życie było w sposób wy-

jątkowy z Nią związane. Wiemy, ile dla naszego 

narodu znaczy Jasna Góra, jest to zatem wezwa-

nie dla nas bardzo ważne. Maryja zawsze prowa-

dzi do Boga, a więc uczy miłości i dodaje siły.  

    Trzeba pamiętać, że św. Jan Paweł II jest rów-

nież patronem naszej wolności – w czasie znie-

wolenia przez reżim mówił za nas, którzy mieli-

śmy zakneblowane usta, ale też pouczał nas, co 

znaczy być Polakiem, który jest chrześcijaninem.  

Sądzę, że Rok św. Jana Pawła II w Polsce będzie 

miał swój program duszpasterski i narodowy. 

Przed Kościołem w Polsce i całym narodem stoi 

zatem wielkie zadanie. Z pewnością będziemy 

podejmować różne akcje związane ze świętym 

Patronem i zgłębiać jego nauczanie. Będziemy 

także analizować jego życie jako człowieka głę-

bokiej modlitwy. Trzeba podkreślić, że człowiek, 

który się modli, będzie dbał także o czystość swo-

jego sumienia, o wypełnianie Bożych przykazań, 

o chrześcijańską obecność w życiu społecznym, 

rodzinnym, zawodowym. Modlitwa może stać się 

bardzo ważnym czynnikiem mobilizacji Polaków 

do poprawy swojego życia i pracy nad sobą.  

    Patrzmy więc na Rok św. Jana Pawła II z wiel-

ką nadzieją na odrodzenie wiary i świadomości 

społecznej rodaków, jeszcze większego ich zwią-

zania się z Bogiem, Kościołem i Ojczyzną.  

Ks. Ireneusz Skubiś  

Niedziela, nr 1, 4 I 2015, str. 3   

 

Uchwała Nr IV/55/2/2014 

Sejmiku Województwa Śląskiego 

z dnia 29 września 2014 roku 

w sprawie: 

przyjęcia rezolucji o ogłoszeniu roku 2015 

Rokiem Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945 

Na podst. art. 18 pkt 20 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzą-

dzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 

roku, poz. 596 z późn. zm.) 

w związku z § 18 a ust. 2 pkt 1 

Statutu Województwa Śląskiego 

(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 26 z 2001 roku, poz. 657 

z późn. zm.) 

Sejmik Województwa Śląskiego 

Uchwala: 

§ 1 

Przyjmuje się rezolucję w sprawie ogłoszenia 

roku 2015 Rokiem Pamięci Ofiar Tragedii Gór-

nośląskiej 1945, stanowiącą załącznik do niniej-

szej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 

Województwa Śląskiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZEWODNICZACY SEJMIKU 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

Andrzej Gościniak 

 

  załącznik do uchwały 

  Nr IV/55/2/2014 

  Sejmiku Województwa Śląskiego 

  z dnia 29 września 2014 roku 

Rezolucja w sprawie ogłoszenia roku 2015 

Rokiem Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej 

1945 

     Sejmik Województwa Śląskiego dla upamięt-

nienia 70. Rocznicy Tragedii Górnośląskiej po-

stanawia ogłosić rok 2015 Rokiem Pamięci Ofiar 

Tragedii Górnośląskiej 1945. 

    W ten sposób pragniemy uczcić pamięć dzie-

siątków tysięcy Górnoślązaków wywiezionych 

do niewolniczej pracy w Donbasie i innych rejo-

nach Związku Sowieckiego, pomordowanych, 

uwiezionych, aresztowanych i internowanych, 

ofiar gwałtów, grabieży, represji, obozów pracy. 

 

  PRZEWODNICZACY SEJMIKU 

  WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

  Andrzej Gościniak 
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Rok Pamięci Tragedii Górnośląskiej 1945 

- działanie KIK-u w Katowicach 

    10 października 2013 r. Zarząd Klubu Inteli-

gencji Katolickiej w Katowicach zwrócił się 

z apelem do Andrzeja Gościniaka, Przewodniczą-

cego Sejmiku Województwa Śląskiego z apelem 

o uchwalenie przez Sejmik Województwa Ślą-

skiego roku 2014 Rokiem Pamięci o Tragedii 

Górnośląskiej 1945. Treść apelu została zamiesz-

czona w biuletynie „Dlatego” nr 262 z X 2013 r. 

na str. 23-24. 

    24 października 2013 r. otrzymaliśmy informa-

cję, że Zarząd Niezależnego Zrzeszenia Studen-

tów Uniwersytetu Śląskiego postanowił poprzeć 

apel Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

o ustanowienie roku 2014 Rokiem Pamięci Tra-

gedii Górnośląskiej 1945 i wysłał do Pana Prze-

wodniczącego Gościniaka odpowiednie pismo 

w tej sprawie. Skan pisma do Sejmiku i treść tego 

pisma zostały zamieszczone w biuletynie „Dlate-

go” nr 262 z X 2013 r. na str. 24. 

    Przewodniczący Sejmiku Województwa Ślą-

skiego Andrzej Gościniak z datą 6 listopada 2013 

roku przysłał list do Prezesa KIK: 

    W nawiązaniu do złożonego przez Zarząd Klu-

bu Inteligencji Katolickiej w Kancelarii Sejmiku 

Województwa Śląskiego pisma dotyczącego pro-

pozycji uchwalenia przez Sejmik Województwa 

Śląskiego roku 2014 Rokiem Pamięci o Tragedii 

Górnośląskiej 1945 informuję, że zapoznałem się 

z nim wnikliwie. Po przeanalizowaniu pisma in-

formuję, iż rozważę Państwa propozycję. 

Uprzejmie dziękując za Państwa sugestię, 

pozostaję z szacunkiem 

    Treść pisma od Przewodniczącego Sejmiku zo-

stała zamieszczona w „Dlatego” nr 265 z I 2014 

r. na str. 26. 

    W liście do nas z Raciborza datowanym 2 

stycznia 2014 r. Zarząd Towarzystwa Społeczno-

Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego 

poparł ideę Roku Pamięci o Tragedii Górnoślą-

skiej 1945, jednakże uznał, iż lepszym terminem 

będzie rok 2015, gdyż w tymże roku przypada 70 

rocznica tej tragedii. Treść pisma została w biule-

tynie „Dlatego” nr 265 z I 2014 r. na str. 26. 

         Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarno-

górskiej w Tarnowskich Górach wysłało do 

Przewodniczącego Sejmiku Województwa Ślą-

skiego z datą 15.11.2013 r. pismo popierające 

inicjatywę KIK w Katowicach. Skan pisma i jego 

treść pisma zostały zamieszczone w biuletynie 

„Dlatego” nr 264 z XII 2013 r. na str. 17-18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

 
Ulica Zwycięstwa w Gliwicach - 14 IV 2010 r. 
-------------------------- 

Janusz Kochanowski 

    Ur. 18 kwietnia 1940 w Częstochowie. By-

ły prezes zarządu fundacji „Ius et Lex”, od 

2006 do 2010 Rzecznik Praw Obywatelskich. 

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Admi-

nistracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

W 1980 uzyskał stopień doktora nauk praw-

nych. W latach 1966-1990 pracował na tym 

wydziale, ponownie został jego wykładowcą 

w 1997 roku. W latach 1980-1991 należał do 

„Solidarności”. Od 1989 do 1991 sprawował 

funkcję eksperta senackiej Komisji Praw 

Człowieka i Praworządności. Pełnił urząd 

konsula generalnego Polski w Londynie. Brał 

udział w pracach nad nowelizacją kodeksu 

karnego w latach 2000-2001. W 2000 został 

prezesem zarządu fundacji oraz redaktorem 

naczelnym magazynu „Ius et Lex”. 26 stycz-

nia 2006 Sejm przegłosował jego wybór na 

urząd Rzecznika Praw Obywatelskich (z re-

komendacji Prawa i Sprawiedliwości). 30 

stycznia tego samego roku jego kandydaturę 

zaakceptował Senat. Urząd objął 15 lutego 

2006 po złożonym ślubowaniu.   

Serwis Informacyjny NSZZ „Solidarność”  

nr 15 (169) 14 IV 2010, str. 3 

Gość Niedzielny, 18 IV  2010, str. 19 
--------------------------- 

Inżynier Wróbel  

był gotów do polemiki z MAK 

    Jeden z najlepszych w Polsce specjalistów 

z zakresu komputerowych systemów sterowa-

nia lotem samolotów ginie w nieprawdopo-

dobnych okolicznościach.  
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    Pół roku po katastrofie i na trzy dni przed 

publikacją przez MAK raportu na temat przy-

czyn katastrofy na lotnisku Smoleńsk Sie-

wiernyj w nieprawdopodobnych okoliczno-

ściach ginie dr inż. Eugeniusz Wróbel. Wy-

kładowca na Politechnice Śląskiej spełniał 

wszelkie kryteria, aby być powołanym 

w skład biegłych polskiej prokuratury. Nale-

żał do nielicznego grona ekspertów, którzy 

doskonale orientują się w tematyce lotniczej 

i są w stanie poddać merytorycznej ocenie 

dokument moskiewskiego Międzypaństwo-

wego Komitetu Lotniczego. 

http://jawamedia.pl/?p=2775, pobrane 2 I 2015  

 

 
Tablica odsłonięta 17 lutego 2014 r. na Wydziale 

Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechni-

ki Śląskiej  

 

PAMIĘCI 

DR. INŻ. EUGENIUSZA WRÓBLA 

1951 – 2010 

 

WIELOLETNIEGO NAUCZYCIELA 

AKADEMICKIEGO POLITECHNIKI 

ŚLĄSKIEJ UZNANEGO SPECJALISTY 

W DZIEDZINIE LOTNICTWA 

 ZA KRZEWIENIE TRADYCJI LOTNICZEJ 

I WKŁAD W ROZWÓJ LOTNICTWA 

CYWILNEGO W POLSCE 

 

FUNDATOR: GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZY-

STWO LOTNICZE S.A. 

 

Z INICJATYWY: RADY NAUKOWO – PRO-

GRAMOWEJ CENTRUM KSZTAŁCENIA 

KADR LOTNICTWA CYWILNEGO EUROPY 

ŚRODKOWO – WSCHODNIEJ 

Lasek będzie się tłumaczył 

    Uprawomocnił się wyrok ws. Macieja La-

ska pozwanego przez emigrantów z radia 

Nowy Polski Show. Teraz szef rządowej ko-

misji ds. wyjaśniania przyczyn katastrofy 

smoleńskiej będzie musiał odpowiedzieć na 

pytania dotyczące niejasności w rządowym 

raporcie ds. wyjaśniania przyczyn katastrofy 

smoleńskiej. 

    17 października 2014 r. Wojewódzki Sąd 

Administracyjny przyznał rację polskim emi-

grantom, którzy bezskutecznie próbowali 

uzyskać odpowiedź na wiele pytań dotyczą-

cych rządowego raportu komisji ds. badania 

przyczyn katastrofy smoleńskiej. Sędzia Iwo-

na Dąbrowska stwierdziła „bezczynność” 

komisji, której szefuje Maciej Lasek. Wczoraj 

sąd poinformował emigracyjnego dziennika-

rza Adriana Wachowiaka, że wyrok się upra-

womocnił, a oskarżony Maciej Lasek nie od-

wołał się od październikowego wyroku. Emi-

granci domagają się odpowiedzi na pytanie o 

sposoby obliczeń przeciążenia znajdującego 

w raporcie końcowym rządowej komisji. 

    „Oceniając charakter powstałych obrażeń 

głowy, klatki piersiowej i kręgosłupa, na ciała 

członków załogi w krótkim czasie oddziały-

wało udarowe przeciążenie nie mniejsze niż 

100 g” – brzmi fragment raportu Millera. 

W październiku ub. r. Wachowiak napisał do 

Laska prośbę o wyjaśnienie, w jaki sposób 

określono wartość tego przeciążenia. Dwa 

miesiące później Lasek odpowiedział Wa-

chowiakowi, że „charakter obrażeń ofiar wy-

padku dawał możliwości lekarzowi specjali-

ście na określenie wartości przeciążenia”. To 

nie zgadza się z wiedzą, jaką Wachowiak 

uzyskał od wypowiadającego się w filmie 

„Plane Crash” (ukazującym eksperyment po-

legający na celowym rozbiciu boeinga 727 na 

plaży w Meksyku) międzynarodowego eks-

perta Johna Hansmana z International Center 

for Air Transportation. (…)   

Magdalena Piejko, Gazeta Polska Codzien-

nie, nr 10 (1013), 14 I 2015, str. 4 

 

Lasek odpowie? 

    Uprawomocnił się wyrok w sprawie Macie-

ja Laska pozwanego przez emigrantów z radia 

Nowy Polski Show. (…) 

Idziemy, nr 4 (487), 25 I 2015, str. 13 

 

 

 

 

 

 

 

http://jawamedia.pl/?p=2775
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Adwentowy dzień skupienia 

11 grudnia 2014 r. 

    Adwentowy dzień skupienia prowadził ks. dr 

Stanisław Puchała – wieloletni duszpasterz aka-

demicki, były proboszcz parafii Chrystusa Króla 

w Katowicach i kapelan Śląsko-Dąbrowskiej So-

lidarności. Dzień skupienia rozpoczął się adoracją 

Najświętszego Sakramentu w kaplicy, potem 

przeszliśmy do salki, aby wysłuchać konferencji, 

był czas na Sakrament Pojednania i potem 

uczestniczyliśmy we Mszy św.  
 

 
 

    Na początku konferencji ks. Stanisław Puchała 

nawiązał do nauczania Ojca Świętego Franciszka 

z 19 listopada o Kościele, który jest wspólnotą 

i przypomniał, że w tym roku otrzymaliśmy dar 

świętości Jana Pawła II. Są tacy, co uważają, że 

Kościół musi się do świata dostosować, natomiast 

drudzy uważają, że świat ma się dostosować do 

Jezusa i ta druga postawa jest bliższa ks. Puchale. 

Musimy sobie uzmysłowić, że świętość to nie jest 

coś, co sobie zapewniamy, ale świętość jest da-

rem. Świętość jest najpiękniejszym obliczem Ko-

ścioła, nie jest przywilejem tylko niektórych 

osób, ale jest darem dla każdego chrześcijanina. 

Świętość to jest coś, co powinno cechować nas, 

jako chrześcijan. Czasami w realizowaniu ka-

płaństwa występuje pokusa tolerancji, żeby przy-

podobać się światu i gdy tak robimy, to z biegiem 

czasu widzimy, że mamy coraz mniej temu świa-

tu do powiedzenia. Dalej Papież Franciszek mó-

wi, że wszyscy jesteśmy powołani, aby stać się 

świętymi. Niektórzy myślą, że świętość polega na 

zamykaniu oczu i wyrazie twarzy jak z obrazka. 

Chodzi o to, aby myśleć o świętości jako o czymś 

zwykłym, aby wszystko co robię, robić z miło-

ścią, przeżywając z radością swoją posługę. Je-

steś żonaty, bądź święty kochając i troszcząc się o 

twoją żonę. Jeśli jesteś osobą niezamężną to bądź 

dla tych, z którymi pracujesz. W każdym miejscu 

można zostać świętym. Jesteś rodzicem lub 

dziadkiem – ucz z pasją dzieci lub wnuki po-

znawania i naśladowania Jezusa. Dalej ks. Stani-

sław Puchała zapytał: Jak dotychczas odpowia-

daliśmy na Boże wezwanie do świętości, w czym 

mogę stać się nieco lepszym? Następnie przyto-

czył pytanie z rekolekcji małżeńskich: co ci się 

w tobie najbardziej podoba? To jest trudne, aby 

sobie powiedzieć, co się we mnie podoba – aby 

za to Panu Bogu podziękować. Mam się starać 

rozwijać to dobro, które w sobie widzę – i gdy 

przykładam rękę do pługa, to nie mam oglądać 

się wstecz. Potem Rekolekcjonista podał kilka 

przykładów. Pani idąc na rynek postanawia, że 

nie będzie nigdy obmawiała. Gdy syn prosi cię 

o rozmowę – siądź i słuchaj cierpliwie. Gdy żona 

ma ci coś do powiedzenia – posłuchaj, poroz-

mawiaj. Cierpliwość w słuchaniu to krok ku 

świętości. Propozycja wspólnej modlitwy – to 

krok ku świętości. Każda spowiedź nieco nas 

oczyszcza, modlitwa różańcowa to krok ku świę-

tości. Gdy idę ulicą i widzę biednego – zatrzy-

muję się, pytam go, nawiązuję jakiś kontakt i coś 

mu potem kupuję lub daję. To są małe rzeczy, 

a to jest krok ku świętości. Mamy służyć sobie 

tym darem, który każdy z nas otrzymał. Drogi do 

świętości nie przeżywa się samotnie – jednoczy 

nas Jezus Chrystus, którego przyjmujemy 

uczestnicząc w Eucharystii. Kardynał Stanisław 

Dziwisz w homilii z okazji XXIII rocznicy po-

wstania Radia Maryja akcentował mocno, że nie 

ma podziału na kościół łagiewnicki i toruński. 

Jesteśmy różni, jedni patrzą na Kościół bardziej 

sercem, drudzy bardziej intelektem, i to nie ma 

nas dzielić, ale jednoczyć w służeniu sobie wza-

jemnie. Istnieje wszędzie potrzeba dialogu – po-

wiedz mi coś więcej, czy to dobrze zrozumiałem, 

czy tak to chciałeś powiedzieć?      

    Kilka osób skorzystało z Sakramentu Pojed-

nania i potem uczestniczyliśmy we Mszy św. 

W homilii ks. Stanisław Puchała przypomniał, że 

Karol Wojtyła dochodził do świętości przez mo-

dlitwę i powiedział o pewnej współczesnej za-

konnicy, która 3 godziny dziennie spędzała na 

modlitwie. Powiedział, że jeśli rozmawiam 

z kimś, to patrzę na tę osobę i w modlitwie we-

wnętrzny wzrok powinien być skierowany na Je-

zusa. Pan Jezus patrzy na ciebie, ty patrzysz na 

Niego. Na koniec ks. Stanisław Puchała powie-

dział, że trzeba wyznaczyć sobie pewien czas na 

modlitwę.   

Stanisław Waluś 
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Spotkanie opłatkowe Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Katowicach 

    Tradycyjne spotkanie opłatkowe odbyło się 

w piątek 9 stycznia 2015 r. w naszej siedzibie 

przy parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP 

(Mariackiej). Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. 

o godz. 17.00, którą koncelebrowali: ks. abp Wik-

tor Skworc, nasz kapelan ks. prof. Józef Kozyra, 

ks. Andrzej Suchoń – dziekan, proboszcz parafii 

Mariackiej, kapelan sekcji Katowice-

Śródmieście, ks. Marek Noras z parafii Podwyż-

szenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowie-

nia Chorych na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach 

i kapelan ks. Arcybiskupa ks. Łukasz Dziura. 

 
    Homilię wygłosił abp Wiktor Skworc, Metro-

polita Katowicki. Na początku nawiązał do trud-

nej sytuacji na Śląsku i powiedział, że wszystkie 

troski chcemy złożyć Chrystusowi, który zbliża 

się do swoich uczniów jak to słyszeliśmy 

w Ewangelii [Mk 6,45-52]. Wiatr przeciwny Ko-

ściołowi zdarza się często, ale siłą tej łodzi jest 

Chrystus i gdybyśmy prześledzili historię chrze-

ścijaństwa, to byśmy zobaczyli, że już wielokrot-

nie odtrąbiono jego koniec. Rok 2015 po naro-

dzeniu Chrystusa ma różne imiona. Sejmik Wo-

jewództwa Śląskiego ogłosił rok 2015 Rokiem 

Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945. 15 

lutego 1945 roku zaczęła się wywózka tutejszych 

robotników do Donbasu i Karagandy. Mamy Rok 

św. Jana Pawła II ustanowiony przez Sejm. Na-

wracajcie się i wierzcie w Ewangelię – jest to ha-

sło aktualnego roku duszpasterskiego. Dzięki Oj-

cu Świętemu Franciszkowi mamy teraz Rok Ży-

cia Konsekrowanego. W Kościele w Polsce za-

znacza się spadek liczby powołań, natomiast 

w klasztorach klauzurowych liczba powołań jest 

większa. W Europie liczba powołań się zmniej-

sza, natomiast zwiększa się w Azji – w Korei Pd. 

i w Wietnamie. Ks. Arcybiskup powiedział, że 

w Wietnamie jest około 9 tys. cystersów, którzy 

pracują w duszpasterstwie. Wielki prorok Jan 

Paweł II powiedział, że trzecie tysiąclecie będzie 

tysiącleciem ewangelizacji Chin, a Azjatom bę-

dzie łatwiej głosić Ewangelię Chińczykom. 

Ustanawiając Rok Życia Konsekrowanego Pa-

pież Franciszek chce nam powiedzieć, że zawsze 

są aktualne rady ewangeliczne: posłuszeństwo, 

ubóstwo i czystość. Te rady nie są zarezerwowa-

ne tylko dla tych, co składają śluby, ale są one 

wezwaniem do każdego z nas – niezależnie od 

stanu, w jakim żyjemy. Lekarstwem na grzechy 

świata są rady ewangeliczne. Dalej ks. Arcybi-

skup powiedział, że pamięta czasy minione, kie-

dy do Polski przyjeżdżały osoby z Zachodu i po-

dziwiały nas za to, jak sobie radzimy z materiali-

zmem teoretycznym. Pytali nas, jak sobie pora-

dzimy, gdy warunki życia się zmienią, gdy na-

stąpi materializm praktyczny. Materializm prak-

tyczny dotyka całe społeczeństwo, dotyka także 

ludzi Kościoła. Świat od nas potrzebuje życia 

według rad ewangelicznych. Żyjemy w świetle 

Epifanii, przyjmijmy Jezusa Chrystusa, który 

nam się objawia i próbujmy objawiać Go światu 

pamiętając, że Bóg jest miłością. 

    Pod koniec Mszy św. ks. abp Wiktor Skworc 

podziękował członkom KIK-u za naszą aktyw-

ność, za apele i stanowiska dotyczące życia spo-

łecznego i politycznego, a w szczególności w 

sprawie Konwencji dotyczącej przemocy 

w rodzinie. Podziękował także za prace człon-

ków KIK-u w ramach Synodu Archidiecezjalne-

go.    

    Po Mszy św. zeszliśmy do jadalni, gdzie cze-

kały na nas suche ciastka, herbata i kawa. 

     Prezes KIK Andrzej Dawidowski wręczył dyplom 

Członka Honorowego KIK w Katowicach ks. arcybi-

skupowi Wiktorowi Skworcowi – Metropolicie 

Katowickiemu.  
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    Ks. arcybiskup Wiktor 

Skworc pobłogosławił opłat-

ki i wysłuchaliśmy Jego ży-

czeń, życzeń naszego prezesa 

Andrzeja Dawidowskiego, 

naszego kapelana ks. prof. 

Józefa Kozyry i naszych Go-

ści. Potem składaliśmy sobie 

życzenia, śpiewali kolędy, 

a akompaniował nam na pianinie Rajmund Rał.  
     

Życzenia: Piotr Urba-

nowicz (członek Za-

rządu KIK w Katowi-

cach) i Czesław Ryszka 

(członek założyciel KIK 

w Katowicach)   
 

Stanisław Waluś 

 

 

Rekolekcje w Brennej 
    Kolejne spotkanie członków KIK-u w Katowi-

ce – sekcja w Gliwicach i absolwentów Duszpa-

sterstwa Akademickiego Diecezji Gliwickiej, Ka-

towickiej i Bielsko-Żywieckiej odbyło się 

w Ośrodku Spotkań i Formacji im. Św. Jadwigi 

Śląskiej w Brennej. Spowodowane było pragnie-

niem bycia razem, słuchania dobrych słów, ucze-

nia się umiejętnego rozeznania naszej wiary, 

możliwością zadziwienia się nad światem i jego 

różnorodnością, chęcią wspólnej modlitwy roz-

budzonej i utrwalonej przez założyciela Duszpa-

sterstwa Akademickiego śp. ks. Herberta Hlubka. 

    Ośrodek w Brennej położony w pięknej scene-

rii Beskidu Śląskiego jest częstym miejscem wy-

bieranym na takie spotkania. Służy wszystkim 

chcącym spotkać Boga i pogłębić swoją wiarę. 

Miejsce, atmosfera domu sprzyja duchowej od-

nowie, wyciszeniu a piękno przyrody przybliża 

do Boga. Pięknie zagospodarowane tereny zielo-

ne wokół Ośrodka umożliwiają spacery a plene-

rowa droga krzyżowa i górskie kapliczki stwarza-

ją możliwość do refleksji i medytacji. Baza noc-

legowa i żywieniowa, gościnność, dobre wyposa-

żenie czyni to miejsce wyjątkowo atrakcyjnym. 

    Tym razem spotkanie odbyło się 16 – 18 

stycznia 2015 r. w Ośrodku w Brennej, gdzie czę-

sto spotykaliśmy się z ks. Herbertem. Przyjechało 

ponad 70 osób. Organizatorami spotkania, już od 

wielu lat są Lidia i Jacek Bachniakowie - człon-

kowie KIK-u,  a po raz kolejny prowadziła je Jo-

anna Sosna. Każdy dzień uwzględniał Jutrznię, 

Mszę Św., nauki rekolekcyjne, wykłady popu-

larnonaukowe, adorację Najświętszego Sakra-

mentu, nieszpory także spacery czy chwile na 

wypoczynek. 

    Do przeprowadzenia rekolekcji zaproszono ks. 

dr Grzegorza Strzelczyka z Archidiecezji Kato-

wickiej. Postawił on uczestnikom do rozważania 

prowokacyjne pytania: „Wierzę w Kościół” - 

bałwochwalstwo? W Kościele nie ma demokra-

cji – to co jest? Ani „jeden”, ani „święty”, ani 

„powszechny”? II Synod Diecezjalny Archidie-

cezji Katowickiej - Co to jest? I po co? I wokół 

tych problemów przebiegały rozważania. 

    Kościół to wspólnota ludzi wierzących – mó-

wił ks. Grzegorz - przekraczająca to, co można 

zobaczyć, bo nie można uchwycić zmysłami 

działania Bożego dokonującego się i poprzez 

wspólnotę. Dlatego Kościoła nie można skutecz-

nie ująć definicjami - to misterium działającego 

we wspólnocie Ducha Świętego. Kościół oparty 

o Ewangelię prowadzi nas do zbawienia przez 

odpuszczenie grzechów. Ma swoją strukturę, na 

czele której stoją ludzie wybierani, umiejący za-

rządzać wspólnotą i zachować tradycję ewange-

liczną, którą zostawili Apostołowie przekazując 

ją następnym pokoleniom. Ciałem doradczym 

biskupa jest Synod Diecezjalny, powoływany 

przez biskupa. Biskup powołuje go, gdy chce się 

poradzić Kościoła, któremu przewodniczy, po-

słuchać Ducha, który przez wspólnotę przema-

wia. Ma pomóc w przyjrzeniu się w jakim punk-

cie jest Kościół lokalny, jaka jest jego wierność 

Ewangelii, jakie stoją przed nim wyzwania, 

z czym radzi sobie nieźle, a z czym kiepsko, ja-

kie środki ma do dyspozycji, jak sprawdzają się 

struktury, jaka jest jakość życia chrześcijańskie-

go w parafiach, jak ewangelizuje od poziomu 

wspólnot parafialnych, przez dekanaty po diece-

zje. 

    Taki Synod po raz drugi został powołany 

w Archidiecezji Katowickiej dekretem Arcybi-

skupa Metropolity Katowickiego ks. Wiktora 

Skworca z dn. 25 XI 2012 r. Synod to kilka po-

ziomów odpowiedzialności – od Komisji Głów-

nej, poprzez Zespół Legislacyjny, Teologiczny 

oraz Komisje Tematyczne wspomagane Zespo-

łami Synodalnymi. Końcowym efektem ich prac 

będzie pisemne opracowanie stanu tego co mówi 

Duch Kościołowi katowickiemu. Jest to proces 

długotrwały, trwający kilka lat. Ma stać się na-

rzędziem odnowy tak gorliwości pastoralnej jak 
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i dyscypliny prawnej Kościoła lokalnego – zrela-

cjonował rekolekcjonista. 

    Wiele nowych spostrzeżeń wniósł wykład prof. 

Aldony Skudrzyk nt „Czy słowo może zabić?”. 

Słowo ma moc, „było na początku a z niego 

wszystko się stało” jak głosi Ewangelia. Również 

inne przykłady z Ewangelii świadczą o jego mocy 

np. „język jest śmiercionośną strzałą” – z księgi 

Jeremiasza (9,7), „a język ich niby miecz ostry” 

Ps (57,5). Słowo może zmienić rzeczywistość da-

nej osoby przez donosicielstwo, obmowę, 

oszczerstwo, obrazę. Może wykluczyć, zniszczyć 

dobre imię, poniżyć, a nawet zabić. Trzeba być 

odpowiedzialnym za swoje słowa - podsumowała 

pani profesor. 

    Wysłuchaliśmy też ciekawego wykładu pani 

psycholog Ali Wawrzynek nt „Jak bronić się 

przed agresją słowa?”. Stwierdziła, że wokół nas 

jest dużo agresji, emocji. Agresja słowa niszczy, 

działa na szkodę drugiego, rani, zadaje ból i to 

najczęściej między osobami bliskimi. Omówiła 

jej przyczyny, skutki, poradziła jak reagować na 

agresję słowa. 

    W czasie pobytu w Brennej był też czas na in-

dywidualne rozmowy, wspomnienia, oglądanie 

ciekawego filmu, dawnych zdjęć, w świątecznej 

scenerii, przy kawie i ciastkach przygotowanych 

przez uczestników spotkania. Można tu było też 

wypożyczyć ciekawą książkę z biblioteki lub ku-

pić nową w księgarni św. Jacka. Był czas na wy-

cieczkę i spacer po urokliwej okolicy Ośrodka 

przy zmiennej pogodzie. W jednym dniu ogląda-

liśmy krajobraz prawie wiosenny, a w drugim 

dniu wszystko przykryła puszysta warstwa śnie-

gu.  

 
    Umocnieni duchowo, w dobrych nastrojach 

żegnaliśmy się serdecznie z nadzieją na następne 

wiosenne spotkanie, tym razem w Opactwie Cy-

sterskim w Rudach Raciborskich, o którym już 

pomyśleli organizatorzy. To miejsce dla nas waż-

ne, bo tam w parku zespołu pałacowego znajduje 

się kamień i rośnie Dąb Pamięci naszego Dusz-

pasterza śp. ks. Herberta Hlubka. Jesienne reko-

lekcje dla KIK-u i absolwentów DA przewidzia-

no na 20-22 XI 2015 r. w Brennej. O planowa-

nych szczegółach spotkań informacji udziela Ja-

cek Bachniak tel. 506 350 577 lub e-mail: bach-

niakjacek@wp.pl 

Bielsko-Biała, 25 I 2015 r.   

  Urszula Omylińska 

 

Kilka uwag uczestnika marszu w obronie 

wolności i demokracji 

    Brałem udział w grupie zorganizowanej przez 

Klub Gazety Polskiej z Gliwic. Zastanawiałem 

się wcześniej nad wyjazdem indywidualnym, ale 

jak Pani Marta dziesiątego grudnia zachęciła do 

wyjazdu z Klubem, to razem z kolegą już się 

dłużej nie zastanawialiśmy się. Trzynastego 

grudnia 2014 r. rano spod operetki w Gliwicach 

wyruszyliśmy w podróż. Przebiegała w zasadzie 

bez niespodzianek z wyjątkiem ponad półgo-

dzinnego postoju na życzenie inspektorów ITD. 

Zarzucali kierowcy, że autobus jest niesprawny 

(stwierdzili rzekomo wyciek oleju), ale po wy-

stawieniu mandatu puścili nas wolno. Nie wiem 

czy z własnej woli, czy na rozkaz „z góry”. 

    Marsz był wspaniały, godny i spokojny, może 

zbyt układny. Oceniłem liczbę uczestników na 

ponad 50 tysięcy. Było barwnie, widziałem spo-

ro młodzieży i trochę dzieci, nawet małych. By-

łem tym zbudowany. 

 
 

    Szcze-

gólnie ucie-

szył mnie 

widok księ-

dza trzyma-

jącego dłu-

gą flagę (bi-

skupów nie 

widziałem).  
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    Na mnie mocne wrażenie wywarł widok pol-

skich flag łopoczących na wietrze. Na nasz widok 

wzmocniono ochronę kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. Budujący był widok wybiegającej 

z budynku kolejnej sekcji ochroniarzy. Możemy 

czuć się bezpiecznie, jesteśmy skutecznie ochra-

niani. 

    Później krótki mityng przy pomniku Marszałka 

i długi marsz na Bartycką do autobusu (trochę 

uciążliwy dla osób starszych). Ja nie żałowałem, 

bo mijaliśmy słynną już restaurację „Sowa i przy-

jaciele”. Nie wstępowaliśmy jednak do niej bo 

byliśmy przekonani, że nas nikt nie nagra. Powrót 

do domu bez historii. Na kolejny marsz pojadę. 

Janusz Reznik 

 

Biskupi to strażnicy wartości 

    Histerią można nazwać atak medialny na pię-

ciu polskich biskupów: abp. Wacława Depo, bp. 

Wiesława Meringa, bp. Ignacego Deca, bp. 

Edwarda Frankowskiego i bp. Antoniego P. Dy-

dycza, którzy udzielili swego poparcia dla idei 

Marszu w Obronie Demokracji i Wolności Me-

diów. (…) 

Lidia Dudkiewicz,  

Niedziela nr 51/52, 21-28 XII, str. 43  

 

Komunikat Rzecznika Konferencji 

Episkopatu Polski 

Warszawa, 12 grudnia 2014 r. 

    Mając na względzie troskę o budowanie jedno-

ści wszystkich Polaków, przy jednoczesnym za-

chowaniu szacunku dla osób zwracających uwagę 

na przejrzystość działań w polskiej polityce, bi-

skupi, którzy objęli patronatem honorowym 

marsz organizowany dnia 13 grudnia br. w War-

szawie, wycofali się z Komitetu Honorowego te-

goż marszu. 

Ks. Józef Kloch 

Rzecznik KEP 

Warszawa, 12.12.2014 r. 
http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/6331.1,Komunikat

_Rzecznika_Konferencji_Episkopatu_Polski.html 

 

Homilia ks. kard. Stanisława Dziwisza 

wygłoszona w Toruniu z okazji XXIII rocznicy 

powstania Radia Maryja 

(fragmenty) 

Drodzy Bracia i Siostry! (…) 

3. Drogie siostry, drodzy bracia, przygotowując 

się w tych dniach do uczestnictwa w dziękczy-

nieniu za dwadzieścia trzy lata działalności Radia 

Maryja, zastanawiałem się nad tym, jaka powinna 

być rola tego ważnego katolickiego dzieła. Co 

powinno stanowić najgłębszą przekazywaną 

przez tę rozgłośnię treść, docierającą codziennie 

do polskich domów w kraju i za granicą, do 

wielkiej rzeszy słuchaczy, życzliwych, ale 

i mniej życzliwych czy uprzedzonych? (…) 

5. Zdaję sobie sprawę, że mój przyjazd i dzisiej-

sze wystąpienie w Radiu Maryja spotka się z 

krytyką niektórych środowisk. Podjąłem jednak 

tę decyzję, kierując się poczuciem odpowie-

dzialności za jedność Kościoła w Polsce. Nie ma 

bowiem Kościoła Pawła i Apollosa. Nie ma Ko-

ścioła łagiewnickiego i toruńskiego. Jest jeden 

Chrystusowy Kościół. Dlatego musimy stale 

wsłuchiwać się w słowa Apostoła zachęcającego 

nas, „abyśmy żyli w zgodzie i by nie było wśród 

nas rozłamów; abyśmy byli jednego ducha i jed-

nej myśli” (por. 1 Kor 1, 10). (…) Pasterz nie 

powinien się cofać przed zabraniem głosu, przed 

powiedzeniem prawdy, przed obroną owczarni. 

Już święty papież Grzegorz Wielki w swej Księ-

dze reguły pasterskiej podkreśla, że pasterz nie 

powinien milczeć, gdy wymaga tego sytuacja; 

nie powinien milczeć z obawy przed utratą przy-

chylności ludzi (por. II, 4). Sprzeniewierzyłby 

się wtedy swojej misji. Tak myślał, taką postawę 

zajmował św. Jan Paweł II. Nigdy nikogo nie ob-

raził. Nigdy nie zlekceważył człowieka, co nie 

znaczy, że z każdym się zgadzał. Chciał być 

wiernym Bogu i prawdzie. (…) 

6. Ojcze Prowincjale, Ojcze Dyrektorze, drodzy 

Ojcowie Redemptoryści, dziękuję wam i wa-

szym współpracownikom za dzieło, które ofiar-

nie prowadzicie od dwudziestu trzech lat. Należy 

się wam wdzięczność Kościoła i ludzi dobrej 

woli. Macie w ręku wielkie dobro. Czuwajcie 

nad nim. Dziękujemy wam, że dzień po dniu, 

w ciągu dnia i w nocy, towarzyszycie słucha-

czom. Pomagacie ludziom modlić się, żyć sło-

wem Bożym, formować sumienia. Pomagacie im 

żyć ważnymi sprawami Kościoła, Polski i świa-

ta. (…) 

8. Siostry i bracia, jutro rozpoczynamy kolejny 

Adwent, w którym wspominamy i przeżywamy 

przyjście na świat Syna Bożego. On wkroczył w 

nasze dzieje i radykalnie je odmienił. Szczególną 

patronką Adwentu jest Niepokalana Matka Jezu-

sa. Z Nią chcemy przeżywać ten święty czas 

oczekiwania na przyjście Pana, oczekując także 

Jego ostatecznego przyjścia w chwale. Jej po-

wierzamy nasze nadzieje. Jej powierzamy dalsze 

losy i misję Radia Maryja i Telewizji Trwam. Jej 
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macierzyńskiej opiece powierzamy w sposób 

szczególny wszystkie osoby konsekrowane 

w rozpoczynającym się jutro Roku Życia Konse-

krowanego, obchodzonego w całym Kościele 

z woli Papieża Franciszka. (…) Niech radość 

Ewangelii głoszonej całemu stworzeniu, również 

na falach Radia Maryja i Telewizji Trwam, bę-

dzie naszą radością i nadzieją. 

Amen! 

 

Sukces TV Trwam 

    Już co trzeci odbiorca telewizji w Polsce oglą-

da TV Trwam, trzy miliony Polaków oglądają tę 

telewizję regularnie! To wyniki badań Europej-

skiego Instytutu Badań i Analiz w Lublinie, opu-

blikowane z początkiem listopada. Dużą popular-

nością cieszą się transmisje uroczystości z Waty-

kanu, serwisy informacyjne (główny o 20.00), 

„Rozmowy niedokończone” o godz. 18.15, a tak-

że audycja „Polski punkt widzenia” o godz. 

21.40. (…) 

Źródło, nr 4 (1204), 25 I 2015, str. 3 

 

Kto chciał Telewizji Trwam? 

    Będąc pracownikiem Politechniki Śląskiej 

zbierałem podpisy w sprawie udostępnienia Te-

lewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfro-

wym. Między innymi podpisało trzech profeso-

rów: dwóch wierzących – chrześcijan i jeden 

niewierzący. Ci dwaj to katolik i ewangelik. Gdy 

z nieśmiałością podszedłem do niewierzącego (po 

podpisaniu powiedział mi o tym), to usłyszałem 

coś w rodzaju: ależ tak, oczywiście.  

    Tu ze smutkiem muszę napisać, że nie wszyscy 

podpisywali, a wśród nich byli regularnie uczest-

niczący w niedzielnej Mszy św. Nasuwa się cytat 

z listu św. Jakuba: Tak też i wiara, jeśli nie była-

by połączona z uczynkami, martwa jest sama 

w sobie (Jk 2, 17).  

Stanisław Waluś    

 

Sonda 

    Dlaczego Jerzy Owsiak zachował się tak agre-

sywnie, gdy usłyszał niewygodne pytanie na kon-

ferencji prasowej? 

• Ponieważ boi się prawdy o przepływach finan-

sowych swojej Fundacji - 5007  

• Wyszła z niego prawdziwa natura III RP - 737  

• Bo został sprowokowany - 168 

http://wpolityce.pl/ - pobrano 9 stycznia 2015 r. 

 

 

Katolik nie powinien na to dawać 

    W niedzielę 11 stycznia 2015 r. przed wej-

ściem na teren kościelny młodzież zbierała ofia-

ry na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Są-

siadka mówiąc, że da już teraz, podeszła do zbie-

rających i wrzuciła ofiarę. Jeszcze dwie inne, ra-

czej starsze panie też coś wrzuciły do puszek. 

    Widząc to powiedziałem głośno: katolik nie 

powinien na to dawać. Sąsiad, którego żona 

wrzuciła dar do puszki zapytał mnie: dlaczego? 

Odpowiedziałem tylko do niego coś takiego, że 

cześć zebranych pieniędzy idzie na rozpustę 

i przekręty finansowe. Sąsiad mi odpowiedział, 

że przeciw tym pieniądzom na rozpustę nic nie 

ma [jak sądzę żartował, bo zawsze ma dobre po-

czucie humoru]. Powiedziałem sąsiadowi, że 

w Telewizji Republika było powiedziane, na co 

idą pieniądze zbierane na Orkiestrę. Na to sąsiad 

mi odpowiedział, że wszyscy dziennikarze są 

jednakowi i ci z Republiki też. I potem dodał 

[o ile dobrze pamiętam], że dziennikarze to są 

albo świnie, albo idioci. Zdołałem odpowiedzieć, 

że rolą dziennikarza jest przede wszystkim do-

chodzenie i przekazywanie prawdy. Rozmowa 

się zakończyła, bo wchodziliśmy na schody 

prowadzące do drzwi kościoła. 

    Po przyjściu do domu zauważyłem, że kończy 

się transmisja Mszy św. w Telewizji Republika 

[około 9.20] i w ramach ogłoszeń duszpaster-

skich ksiądz powiedział, że podczas wychodze-

nia z kościoła można złożyć ofiarę na biednych. 

Uważam, że ten ksiądz wspaniale poradził wier-

nym, co mają robić z ewentualnym nadmiarem 

pieniędzy, które zostały po kolekcie, która jest 

zbierana w czasie Mszy św.      Stanisław Waluś     

 

Rok 2015 Rokiem św. Jana Pawła II 

Jan Paweł II 

144 zadania dla Polaków 

Redakcja: Tomasz Balon-Mroczka, 

Wydawnictwo św. Stanisława BM, 

Dom Wydawniczy „Rafael”, 

Kraków 2010 

Nie sposób zrozumieć Polski bez 

Chrystusa 

    Otóż tego, co naród polski wniósł w rozwój 

człowieka i człowieczeństwa, co w ten rozwój 

również dzisiaj wnosi, nie sposób zrozumieć 

i ocenić bez Chrystusa. „Ten stary dąb tak urósł, 

a wiatr go żaden nie obalił, bo korzeń jego jest 

Chrystus” (Piotr Skarga, Kazania sejmowe). 

Trzeba iść po śladach tego, czym – a raczej kim 

http://wpolityce.pl/
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– na przestrzeni pokoleń był Chrystus dla synów 

i córek tej ziemi. (…) Jeślibyśmy odrzucili ten 

klucz dla zrozumienia naszego narodu, narazili-

byśmy się na zasadnicze nieporozumienie. Nie 

rozumielibyśmy samych siebie. Nie sposób zro-

zumieć tego narodu, który miał przeszłość tak 

wspaniałą, ale zarazem tak straszliwie trudną – 

bez Chrystusa. Str. 11-12 

Warszawa, 2 czerwca 1979,  

Homilia podczas Mszy św. na placu Zwycięstwa 

 

Litania Narodu Polskiego 

    19 stycznia 2015 roku do „Naszego Dziennika” 

dołączono folder z Litanią Narodu polskiego, 

a od 1 września 2014 roku były codziennie za-

mieszczane rozważania poszczególnych wezwań 

Litanii. Litania ta jest do prywatnego odmawiania 

i została uwspółcześniona przez o. dr. Szczepana 

T. Praśkiewicza OCD, konsulatora Referatu 

Spraw Kanonizacyjnych w Kurii Metropolitalnej 

w Krakowie 22 sierpnia 2014 r., w liturgiczne 

wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królo-

wej, i opatrzona imprimatur przez ks. kard. Stani-

sława Dziwisza 26 sierpnia 2014r., w uroczystość 

Matki Bożej Częstochowskiej. Po raz pierwszy 

ukazała się drukiem w 1915 r. i była uwspółcze-

śniana w 1981 i 2001 roku. W kolejnych 12 nu-

merach biuletynu „Dlatego” będą udostępniane 

Czytelnikom kolejne fragmenty tej Litanii. 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison 

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas 

Ojcze z nieba, Boże 

zmiłuj się nad nami 

Synu, Odkupicielu świata, Boże 

zmiłuj się nad nami 

Duchu Święty, Boże 

zmiłuj się nad nami 

Święta Trójco, jedyny Boże 

zmiłuj się nad nami 

Nad Polską, Ojczyzną naszą 

zmiłuj się, Panie 

Nad narodem męczenników 

zmiłuj się, Panie 

Nad ludem zawsze wiernym Tobie 

zmiłuj się, Panie 

Jezu nieskończenie miłosierny 

zmiłuj się nad nami 

Jezu nieskończenie mocny 

zmiłuj się nad nami 

Jezu, Nadziejo nasza 

zmiłuj się nad nami 

Sonda 

Co było najważniejszym wydarzeniem 

roku 2014? 
(Uwaga! Można głosować na więcej niż jedną 

pozycję) 

Sfałszowanie wyborów do sejmików samorzą-

dowych - 2990  

Afera taśmowa/podsłuchowa - 2429  

Kanonizacja Jana Pawła II - 2321  

Majdan i agresja rosyjska na Ukrainę - 2113  

Hańba państwowego pogrzebu dla Wojciecha Ja-

ruzelskiego - 1394  

Rozpoczęcie nadawania przez TELEWIZJĘ 

TRWAM na multipleksie - 1234  

Zjednoczenie (PiS, PR, SP) prawicy - 978  

Andrzej Duda kandydatem PiS na prezydenta - 

883  

Sukcesy polskich sportowców (m.in. skoczko-

wie, piłkarze, siatkarze) - 604  

Spowolnienie poszukiwań grobów Żołnierzy 

Wyklętych - 541  

Janusz Palikot (prawie) na dnie - 257  

Wymiana Donalda Tuska na Ewę Kopacz - 245  

Wejście KNP do Parlamentu Europejskiego - 

117 

http://wpolityce.pl/ pobrano 1 I 2015  

 

Adresat petycji: 

Ambasador Kanady w Polsce 

Szanowna Pani Ambasador, 

ogromny niepokój polskiej opinii publicznej bu-

dzą doniesienia o aresztowaniu przez kanadyj-

skie władze Mary Wagner, działaczki na rzecz 

obrony życia poczętego. Prokuratura z Pani kraju 

oskarża ją o naruszenie nadzoru kuratorskiego 

i zakłócanie „działalności gospodarczej”, jaką 

w świetle kanadyjskiego prawa jest zabijanie 

dzieci nienarodzonych. 

    Piszemy do Pani by prosić rząd Kanady, któ-

rego Pani jest przedstawicielem w Polsce, o za-

przestanie prześladowania Mary Wagner za 

przekonania. Podejmowane przez kanadyjski 

wymiar sprawiedliwości kroki przeciwko Mary 

Wagner poddają w wątpliwość, czy kraj który 

Pani reprezentuje spełnia standardy demokra-

tycznego państwa prawnego, przestrzegającego 

podstawowych praw człowieka. 

    Przypominamy, że nie są to pierwsze wątpli-

we praktyki władz kanadyjskich przeciwko Mary 

Wagner. Za swoje przekonania była ona już ska-

zana na karę więzienia, w którym spędziła pra-

wie 2 lata. Pragniemy zwrócić Pani uwagę, że 
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więzienie ludzi za poglądy jest naruszeniem art. 

19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. 

    Domagamy się zaprzestania prześladowania 

Mary Wagner i zadośćuczynienia jej krzywd, któ-

re spotkały ją ze strony kanadyjskiego wymiaru 

sprawiedliwości. 

    Zgodnie z przeprowadzonymi przez CBOS ba-

daniami opinii publicznej, 75% Polaków uważa, 

że aborcja jest złem, które nigdy nie może być 

usprawiedliwione. Czy w związku z tym w razie 

przekroczenia kanadyjskiej granicy wielu Pola-

ków powinno się obawiać aresztowania? 

Z poważaniem, 

[Imię i nazwisko] 

http://citizengo.org/pl/15128-

b?sid=OTI2NDcwMzYxOTM5NDk%3D 

31 XII 2014 – 7580 podpisów, 

1 I 2015 – 20189 podpisów, 

6 I 2015 – 33538 podpisów, 

18 I 2015 – 39016 podpisów. 

 

Matka uwięzionej Mary Wagner do Polaków: 

„Dziękuję za Waszą miłość 

i wsparcie mojej córki” 

    Poniżej publikujemy cały list, który ukazał się 

na stronie internetowej „Gościa Niedzielnego”. 

Wszyscy dobrzy ludzie w Polsce, 

    Dziękuję z najgłębszych miejsc w moim sercu 

za Waszą miłość i wsparcie mojej córki, Mary. 

Myślę, że jako naród, naprawdę rozumiecie co 

Mary robi, i z tego powodu oraz ze względu na 

swoją wielkość serca, Mary miała więcej wspar-

cia od Was, niż gdziekolwiek indziej na świecie. 

Teraz rozumiem dlaczego wielki Święty Jan Pa-

weł II przyszedł spośród Was! Rzeczywiście je-

steście naprawdę błogosławieństwem dla Mary 

i niemowląt o których ona mówi. 

    W Kanadzie jest bardzo mało wsparcia dla Ma-

ry, nawet wśród katolików. Maryja spędziła 3 

miesiące w domu wśród nas, co było dla nas da-

rem. Ale nigdy ona nie była poproszona, aby 

przemówić w naszym kościele lub w innej parafii 

na wyspie Vancouver gdzie mieszkamy. Kiedy 

przyjechała do Polski, była stale zapraszana do 

wystąpień na temat Życia. 

    Myślę, że Kanadyjczycy są zaślepieni ideą 

prawa, które jest wyraźnie złe i wydaje się, że 

widzą tylko prawo. Boją się anarchii, jeśli można 

łamać prawo, aby wygrać argument. Istnieje 

prawdziwa duchowa śmierć w naszym kraju, na-

wet jeśli mogę tak powiedzieć, wśród duchowień-

stwa. Prawie nigdy nie słyszałam z ambony słowa 

potępienia aborcji lub poronnych środków anty-

koncepcyjnych. Nic więc dziwnego, że kanadyj-

scy katolicy dokonują aborcji prawie tak samo 

często, jak pozostali Kanadyjczycy. Nasi księża 

są w przeważającej części dziwnie milczący. Na-

si biskupi nie są inni. (…) 

    Niech Bóg błogosławi Polskę! Dziękuję za to, 

że jesteście dla Mary. Nie poddawajcie się 

w Waszych wysiłkach! 

Kochająca, 

Jane Wagner 

http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/227992-matka-

uwiezionej-mary-wagner-do-polakow-dziekuje-

za-wasza-milosc-i-wsparcie-mojej-corki 

http://gosc.pl/doc/2301171.List-do-Polakow 

Źródło, nr 3 (1203), 18 I 2015, str. 26 

 

 

In vitro 

Dziecko musi być chciane dla 

niego samego, a nie w celu za-

spokojenia własnych oczeki-

wań. Potraktowanie dziecka w 

sposób przedmiotowy jest po-

zbawieniem go wolności: nie 

przyszedłeś na świat, dlatego, 

że stanowisz owoc naszego 

osobowego i miłosnego zjednoczenia (a więc 

aktu wolnego i świadomego), ale dlatego, że 

zostałeś zaprogramowany i stworzony w labora-

torium, gdyż myśmy ciebie chcieli mieć. Taka 

logika dominacji nazywana jest przez kard. 

J. Ratzingera redukcją drugiego do „rzeczy”: 

„Jeśli zatem jestem zdolny zredukować drugie-

go do „rzeczy”, która może być wykorzystana 

i zniszczona, muszę również przyjąć konse-

kwencje takiego spojrzenia na niego, konse-

kwencje, które będą miały bezpośredni wpływ 

na mnie. „Taka miarą, jaka wy mierzycie, wam 

odmierzą” (Mt 7,2).  

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

cji, www.globalizacja.org Warszawa 2010, str. 124 

 

In vitro w Trybunale Konstytucyjnym 

    Grupa senatorów Prawa i Sprawiedliwości 

złożyła 8 grudnia wniosek do Trybunału Konsty-

tucyjnego o zbadanie, czy rządowy program re-

fundacji In vitro jest zgodny z prawem. Senato-

rowie zakwestionowali zarówno sam program, 

jak też tryb jego wprowadzenia. (…)  

Bogumił Łoziński, Gość Niedzielny nr 51-52 

 rok XCI, 21 XII 2014, str. 12 

http://citizengo.org/pl/15128-b?sid=OTI2NDcwMzYxOTM5NDk%3D
http://citizengo.org/pl/15128-b?sid=OTI2NDcwMzYxOTM5NDk%3D
http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/227992-matka-uwiezionej-mary-wagner-do-polakow-dziekuje-za-wasza-milosc-i-wsparcie-mojej-corki
http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/227992-matka-uwiezionej-mary-wagner-do-polakow-dziekuje-za-wasza-milosc-i-wsparcie-mojej-corki
http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/227992-matka-uwiezionej-mary-wagner-do-polakow-dziekuje-za-wasza-milosc-i-wsparcie-mojej-corki
http://gosc.pl/doc/2301171.List-do-Polakow
http://www.globalizacja.org/
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Abp Jędraszewski w obronie dzieci 

przed gender 

    Zaniepokojony i oburzony sytuacją, która mia-

ła miejsce w klasie IV Szkoły Podstawowej nr 8 

w Bełchatowie, gdzie bez wiedzy i zgody rodzi-

ców prowadzono zajęcia w duchu ideologii gen-

der, abp Marek Jędraszewski, metropolita łódzki, 

6 grudnia 2014 r. wystosował list do mieszkań-

ców Bełchatowa. (…) 

Anna Cichobłazińska, Niedziela nr 51/51, 21-28 

XII 2014, str. 9 

 

Czcigodni Księża, Drodzy Rodzice, 

Drodzy Katecheci, Szanowni Nauczyciele 

i Wychowawcy, Drodzy Siostry i Bracia. 

    W czytanym dwa tygodnie temu moim Liście 

Pasterskim na rozpoczęcie Adwentu 2014 roku 

wzywałem Wszystkich moich Drogich Archidie-

cezjan do postawy czujności, wskazując zwłasz-

cza na konieczność odnowienia w nas pełnego 

szlachetności, prawdy i dobra spojrzenia na czło-

wieka. 

    Tylko bowiem w takim usposobieniu ducha 

możemy z radością powitać Jezusa Chrystusa, 

Boga-Człowieka, który przeszło dwa tysiące lat 

temu narodził się jako Dziecko w Betlejem. 

     Jak bardzo konieczny był tego rodzaju apel 

i wezwanie do czujności, świadczą ostatnie wyda-

rzenia w Szkole Podstawowej nr 8 w Bełchato-

wie, w której w klasie czwartej, bez wiedzy 

i zgody rodziców, miały miejsce zajęcia dla dzie-

ci w duchu ideologii gender. Niektóre z dzieci 

płakały, czując się przymuszone do odgrywania 

ról, które godziły w ich poczucie tożsamości 

i godności. Ich rodzice, dowiedziawszy się o tym, 

byli zszokowani zaistniałą sytuacją, tym bardziej 

że w Programie Wychowawczej Szkoły jest zapis 

mówiący o tym, iż w Szkole tej jest tworzona at-

mosfera, „w której uczniowie, nauczyciele i ro-

dzice wspólnie pracują nad kształtowaniem oso-

bowości młodego człowieka". 

    Pragnę Was powiadomić, Drodzy Siostry 

i Bracia, że w powyższej sprawie wysłałem pi-

smo do Kuratora Wojewódzkiego, prosząc go o 

wyjaśnienie zaistniałej sytuacji w Szkole Podsta-

wowej nr 8 w Bełchatowie, jak również o zatro-

skanie, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca 

zarówno w tej szkole, jak również we wszystkich 

innych placówkach oświatowych podległych kie-

rowanemu przez niego Kuratorium. 

    Równocześnie wyrażam solidarność z dziećmi, 

które stały się ofiarami ideologii gender, oraz 

z ich rodzicami. Was wszystkich, Drodzy Siostry 

i Bracia, proszę o modlitwę i postawę nieustan-

nej czujności, aby polskie szkoły były ośrodka-

mi, w których dzieci wychowuje się do prawdy, 

dobra i piękna, a zatem do wartości, których 

Stwórcą jest sam Pan Bóg. 

    Na dalsze adwentowe przygotowania do Świąt 

Bożego Narodzenia, z serca Wam wszystkim 

błogosławię 

 Marek Jędraszewski 

 Arcybiskup Metropolita Łódzki 

http://www.katedra.lodz.pl/co-w-

katedrze/aktualnosci/245-list-arcybiskupa-

%C5%82%C3%B3dzkiego-do-

mieszka%C5%84c%C3%B3w-

be%C5%82chatowa 

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 

i Diecezji Legnickiej: 

http://www.diecezja.legnica.pl/documents/237 

 

Czesław Ryszka: 

100-lecie objawień fatimskich 1917 – 2017 

1. Trzecia tajemnica 

Przedmowa 

Trzy części jednej tajemnicy 

Jak dokument dotarł do Watykanu 

Dziennikarskie spekulacje 

Świadectwo kard. J. Ratzingera 

Beatyfikacja dzieci fatimskich 

Po ujawnieniu fatimskiego sekretu 

Nie ma czwartej tajemnicy fatimskiej 

Orędzie fatimskie po śmierci s. Łucji 

Orędzie po śmierci Jana Pawła II 

Fatimska droga Benedykta XVI 

Zawierzenie papieża Franciszka 

Zwycięstwo przychodzi w pierwsze soboty 

Zakończenie 

    Czekał więc świat i Kościół aż do 26 czerwca 

2000 r., na ujawnienie fatimskiej tajemnicy. Dla 

pełnej jasności przywołajmy od razu jej treść. 

Napisany w 1944 r. list siostry Łucji do Ojca 

Świętego brzmi następująco: Piszę w duchu po-

słuszeństwa Tobie, mój Boże, który mi to nakazu-

jesz poprzez Jego Ekscelencję Czcigodnego Bi-

skupa Leirii i Twoją, i moją Najświętszą Matkę. 

Po dwóch częściach, które już przedstawiłam, 

zobaczyliśmy po lewej stronie Naszej Pani nieco 

http://fronda.gliwice.pl/content.php5?id=11
https://www.niedlagender.pl/
http://www.diecezja.waw.pl/3260
http://www.diecezja.legnica.pl/documents/237
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wyżej Anioła trzymającego w lewej ręce ognisty 

miecz; iskrząc się wyrzucał języki ognia, które 

zdawało się, że podpalą świat; ale gasły one w 

zetknięciu z blaskiem, jaki promieniował z prawej 

ręki naszej Pani w jego kierunku; Anioł wskazu-

jąc prawą ręką ziemię, powiedział mocnym gło-

sem: Pokuta, Pokuta, Pokuta! I zobaczyliśmy w 

nieogarnionym świetle, którym jest Bóg: „coś 

podobnego do tego, jak widzi się osoby w zwier-

ciadle, kiedy przechodzą przed nim” Biskupa 

odzianego w biel „mieliśmy przeczucie, że to jest 

Ojciec Święty”. Wielu innych Biskupów, Kapła-

nów, zakonników i zakonnic wchodzących na 

stromą górę, na której szczycie znajdował się 

wielki Krzyż zbity z nieociosanych belek jak gdy-

by z drzewa korkowego pokrytego korą; Ojciec 

Święty, zanim tam dotarł, przeszedł przez wielkie 

miasto w połowie zrujnowane i na poły drżący, 

chwiejnym krokiem, udręczony bólem i cierpie-

niem, szedł modląc się za dusze martwych ludzi, 

których ciała napotykał na swojej drodze; do-

szedłszy do szczytu góry, klęcząc u stóp wielkiego 

Krzyża, został zabity przez grupę żołnierzy, którzy 

kilka razy ugodzili go pociskami z broni palnej 

i strzałami z łuku i w ten sam sposób zginęli jeden 

po drugim inni Biskupi, Kapłani, zakonnicy i za-

konnice oraz wiele osób świeckich, mężczyzn 

i kobiet różnych klas i pozycji. Pod dwoma ra-

mionami Krzyża były dwa Anioły, każdy trzyma-

jący w ręce konewkę z kryształu, do których zbie-

rali krew Męczenników i nią skrapiali dusze zbli-

żające się do Boga. 

Str. 60-61 

Wydawca: Wydawnictwo IKONA Szydłówek 

15A 26-500 Szydłowiec Tel. +48 486 175 153, 

+48 605 565 152. 

 

 

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 

Módlmy się o jedność Kościoła 

    Tradycyjnie od 18 do 25 stycznia obchodzony 

będzie na całym świecie Tydzień Modlitw o Jed-

ność Chrześcijan. Chrześcijanie różnych wyznań 

będą odwiedzać swoje świątynie i wspólnie mo-

dlić się o jedność wyznawców Chrystusa. Zwy-

czajem przyjętym na nabożeństwach ekumenicz-

nych w Polsce jest gościnna wymiana kaznodzie-

jów. Mottem tegorocznego tygodnia są słowa: 

Jezus rzekł do Samarytanki: Daj mi pić!” (J 4,7) 

(…) W Polsce w przygotowaniu i obchodach 

Tygodnia uczestniczą Polska Rada Ekumeniczna 

(PRE) i Kościół Rzymskokatolicki. W skład 

PRE wchodzą: Polski Autokefaliczny Kościół 

Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, 

Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół 

Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polskoka-

tolicki, Kościół Starokatolicki Mariawitów i Ko-

ściół Chrześcijan Baptystów. (…)      tj/KAI, 

Gość Niedzielny, nr 3 (rok XCII),18 I 2015, str. 5 

Coraz bliżej jedności 

    Z ks. prof. dr. hab. Henrykiem Sewerynia-

kiem, ekumenistą, rozmawia Hanna Dębska.  

Czy ekumenizm przypadkiem nie utknął dziś 

w martwym punkcie? Skoro żadna ze stron nie 

chce posunąć się dalej, to może osiągnęliśmy już 

wszystko, co było możliwe? 

Nie, nie można tak powiedzieć. W niektórych 

przypadkach osiągnęliśmy bardzo dużo w zbli-

żaniu się do istoty prawdy o sobie i teraz nabie-

ramy oddechu przed przejściem na kolejny etap. 

Ważne, żebyśmy byli Kościołami w dialogu, 

a nie w konkurencji czy walce. Na pewno w mi-

nionym półwieczu uczyliśmy się nie ranić się 

nawzajem i nie być przewrażliwionymi na swo-

im punkcie. Mniej jest taktyki, dyplomacji, 

a więcej postawy brata wobec brata. Tym bar-

dziej że coraz częściej łączą nas naprawdę więzy 

krwi, męczeńskiej krwi. W kalifacie islamskim 

chorzy z nienawiści fundamentaliści nie pytają, 

czy jesteś prawosławnym, ormianinem czy kato-

lickim melchitą. Oni znaczą twoje drzwi zna-

kiem „N” – „nazarejczyk”. A potem wyrzucają 

cię z domu lub zabijają. 

   Czy w dzisiejszych realiach możliwa jest cał-

kowita jedność chrześcijan? 

    Dla chrześcijanina „dzisiejsze realia” powinny 

być zawsze realiami, w których daje się miejsce 

działaniu Ducha Świętego, łasce, odwadze, entu-

zjazmowi. „Dla Boga nie ma nic niemożliwego”. 

Czy „w realiach” początku XX wieku można by-

ło sobie wyobrazić, że chrześcijanie będą, wę-

drując od kościoła do cerkwi, od cerkwi do zbo-

ru, spotykać się razem na modlitwie? Czy „w re-

aliach” lat pięćdziesiątych minionego wieku 

można było przypuszczać, że papież będzie pro-

sił patriarchę Konstantynopola o błogosławień-

stwo? 

Idziemy, nr 3, 18 I 2015, str. 18-19 
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Zawsze po stronie pokrzywdzonych 

     Kazimierz Świtoń był organizatorem akcji 

obrony krzyży na „żwirowisku” przy obozie za-

głady KL Auschwitz. 4 grudnia 2014 r. zmarł 

Kazimierz Świtoń. Był twórcą pierwszych po 

wojnie wolnych związków zawodowych. Bez-

kompromisowy. Swoją postawą jednych zbliżał 

do siebie i swoich idei, a innych odpychał. Jedni 

go podziwiali za niezłomność w upominaniu się 

o Boga i ludzi, inni wyszydzali. Przed kilku laty 

80-letni wówczas Kazimierz Świtoń opowiadał: – 

Kiedy założyłem Wolne Związki Zawodowe 

w Katowicach i po wielu przesłuchaniach nie 

udało się komunistom zniechęcić mnie do dzia-

łalności, Służba Bezpieczeństwa próbowała mnie 

zastraszyć. Kiedy się nie poddałem – usiłowano 

zastraszać moją rodzinę. A gdy i to nie pomogło, 

ciężko mnie pobito. Później oskarżono moich sy-

nów o kradzież. Żeby zaś zniechęcić do mnie 

działaczy Komitetu Obrony Robotników, nazwa-

no mnie antysemitą. Wreszcie ktoś w SB wpadł 

na pomysł, wykorzystując moją pryncypialność, 

aby przedstawić mnie jako wariata. I udało się. 

Ta etykietka krąży za mną do dzisiejszego dnia. 

(…) 

Mateusz Wyrwich, Niedziela 51/52, 

 21-28 XII 2014, str. 50-51 

 

Zmarli na przełomie roku 2014/2015 

    4 grudnia zmarł Kazimierz Świtoń – napisali-

śmy o Nim w grudniowym numerze „Dlatego” na 

str. 18-19. W grudniu i na początku stycznia 

zmarło jeszcze wiele osób wartych wspomnienia. 

Poniżej podane są informacje, gdzie można wię-

cej się o zmarłych dowiedzieć. 

8 grudnia 2014 r. zmarł Kazimierz Janusz 

W Warszawie zmarł Kazimierz Janusz, zasłużony 

działacz antykomunistycznej opozycji 

Źródło, 1 (1201), 4 I 2015, str. 27 

Z Internetu: 

Odszedł Kazimierz Janusz 

Zmarł Kazimierz Janusz 

Zmarł Kazimierz Janusz, zasłużony działacz opo-

zycji w PRL, współtwórca ROPCiO 

23 grudnia 2014 r. zmarł Jerzy Semkow 

Pamięci Jerzego Semkowa 

Nasza Polska, nr 2 (1000), 13 I 2015, str. 16 

Z Internetu: 

"Był księciem batuty". Jerzy Semkow nie żyje 

Jerzy Semkow nie żyje 

Muzyka prowadzona ręką mistrzów 

Nie żyje Jerzy Semkow 

Zmarł Maestro Jerzy Semkow 

Zmarł światowej klasy dyrygent Jerzy Semkow 

Żegnamy Jerzego Semkowa 

24 grudnia 2014 r. zmarł Krzysztof Krauze 

Krzysztof Krauze nie żyje 

Nasz Dziennik, nr 299 (5141), 27-28 XII 2014, str. 5 

Więcej filmów nie nakręci 

Edward Kabierz, Gość Niedzielny, 4 I 2015, str. 69 

Z Internetu: 

Krzysztof Krauze nie żyje 

Krzysztof Krauze nie żyje. Reżyser Krzysztof 

Krauze zmarł w wieku 61 lat  

Krzysztof Krauze pochowany w Kazimierzu. 

Reżyser pośmiertnie odznaczony przez prezy-

denta 

Krzysztof Krauze przegrał walkę z nowotworem 

Nie żyje Krzysztof Krauze 

Zmarł Krzysztof Krauze 

Zmarł Krzysztof Krauze. Przegrał walkę z nowo-

tworem 

26 grudnia 2014 r. zmarł Stanisław Barańczak 

Stanisław Barańczak nie żyje 

Tygodnik Solidarność, nr 2 (1363),  

9 I 2015, str. 6  

Szkoda, że cię tu nie ma… 

Szymon Babuchowski, Gość Niedzielny, nr 1, rok 

XCII, 4 I 2015, str. 12 

Testament poety 

Piotr Legutko, Gość Niedzielny, nr 2, rok XCII, 

11 I 2015, str. 66-67 

Zmarł Stanisław Barańczak 

Nasz Dziennik, nr 299 (5141), 27-28 XII 2014, 

str. 6 

Humanista klasowego formatu 

Przewodnik Katolicki, nr 2, 18 I 2015, str. 54-55 

Który dobijał się do oddechu… 

wSieci, nr 3 (112), 19-25 I 2015, str. 11 

Z Internetu: 

Hołd dla Stanisława Barańczaka. Wiersze wy-

świetlone na wieży zamku w Poznaniu 

Nie żyje Stanisław Barańczak 

Nie żyje Stanisław Barańczak. Miał 68 lat 

Nie żyje Stanisław Barańczak - poeta, krytyk li-

teracki i tłumacz poezji 

Stanisław Barańczak nie żyje 

30 grudnia 2014 r. zmarł Marian Jurczyk 

Świętym nie był 

Wojciech Dudkiewicz, Tygodnik Solidarność,  

nr 2 (1363) 9 I 2015, str. 12-13 

Zmarł Marian Jurczyk 

Idziemy, nr 2 (485), 11 I 2015, str. 10 

Szczecin pożegnał Mariana Jurczyka 
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PŁ,Tygodnik Solidarność, nr 3 (1364), 16 I 2015, 

str. 12-13 

Zmarł Marian Jurczyk 

Źródło, nr 3 (1203), 18 I 2015, str. 27  

Z Internetu: 

Był legendą Solidarności. Marian Jurczyk nie ży-

je 

Marian Jurczyk nie żyje 

Marian Jurczyk nie żyje. Były prezydent Szczeci-

na zmarł w wieku 79 lat 

Marian Jurczyk, zasłużony działacz opozycji de-

mokratycznej w czasach PRL-u, a po 1989 roku 

senator i dwukrotny prezydent Szczecina - nie ży-

je 

Nie żyje Marian Jurczyk 

Pogrzeb opozycjonisty Mariana Jurczyka 

Zmarł Marian Jurczyk 

30 grudnia 2014 r. zmarł Bogusław Nieznalski 

Zmarł Bogusław Nieznalski 

Tygodnik Solidarność, nr 2 (1363) 9 I 2015, str. 6 

Z Internetu: 

Bogusław Nieznalski nie żyje 

Fotograf pierwszej Solidarności nie żyje 

Nie żyje fotograf  'Solidarności', autor znanych 

zdjęć ze strajków 

Odszedł Bogusław Nieznalski 

Zmarł Bogusław Nieznalski 

2 stycznia 2015 r. zmarł 

ks. prof. Stefan Ryłko CRL 

Zmarł ks. prof. Stefan Ryłko CRL 

Idziemy, nr 3, 18 I 2015, str. 11 

Mąż opatrznościowy 

Bożena Weber, Źródło, nr 4 (1204), 25 I 2015, 

str. 7  

Z Internetu: 

Kraków: zmarł ks. prof. Stefan Ryłko CRL 

Pogrzeb ks. Stefana Ryłko CRL 

Stefan Ryłko z Ujsół, postulator wielu kanoniza-

cji i beatyfikacji, nie żyje 

Uczeń szkoły świętych 

Zmarł ks. prof. Stefan Ryłko 

Zmarł ks. prof. Stefan Ryłko CRL 

Zmarł ks. Stefan Ryłko CRL 

Zmarł ks. prof. Stefan Ryłko CRL, postulator 

wielu kanonizacji i beatyfikacji 

Zmarł ks. prof. Stefan Ryłko, postulator w wielu 

procesach 

Zmarł ks. prof. Stefan Ryłko, tropiciel polskich 

świętych 

Zmarł ks. prof. Stefan Ryłko z Ujsół, postulator 

wielu kanonizacji i beatyfikacji 

Zmarł ks. Stefan Ryłko, wicepostulator beatyfi-

kacji Jana Pawła II  

Zmarł wybitny kapłan, wicepostulator w proce-

sie Jana Pawła II 

3 stycznia 2015 r. zmarł Wojciech Pogorzelski 

To był człowiek o wielkim sercu  

Przewodniczący Rady Sekretariatu Rolnictwa 

NSZZ Solidarność 

Tygodnik Solidarność, nr 3 (1364), 16 I 2015, 

str. 9 

(Za)krótko o Wojciechu „Rolniku” 

Tygodnik Solidarność, nr43 (1365), 23 I 2015, 

str. 33 

Z Internetu: 

Nie żyje Wojciech Pogorzelski 

Pożegnaliśmy Wojciecha Pogorzelskiego 

Zmarł działacz Solidarności 

Zmarł Wojciech Pogorzelski 

Zmarł Wojciech Pogorzelski. Pogrzeb 9 stycznia 

7 stycznia 2015 r. zmarł Tadeusz Konwicki 

Zmarł Tadeusz Konwicki 

Robert Tekieli, Gazeta Polska Codziennie, nr 6 

(1009), 9 I 2015, str. 9 

Pisarz Tadeusz Konwicki nie żyje 

Tygodnik Solidarność, nr 3 (1364), 16 I 2015, 

str. 6 

Odszedł autor Małej Apokalipsy 

Przewodnik katolicki, nr 2, 18 I 2015, str. 10 

Pożegnanie z kinem 

Edward Kabierz, Gość Niedzielny, nr 3 (rok 

XCII), 18 I 2015, str. 67-68 

W Warszawie zmarł wybitny pisarz i reżyser 

Tadeusz Konwicki 

Idziemy, nr 3, 18 I 2015, str. 11 

Konwicki i Kołakowski pośmiertnie na nowo 

odkrywani 

O. Michał Legan OSPPE, Niedziela, nr 4, 25 I 

2015, str. 55 

„Zawsze czułem się obco” 

Przewodnik katolicki, nr 3, 25 I 2015, str. 58 

Z Internetu: 

Nie żyje Tadeusz Konwicki 

Tadeusz Konwicki nie żyje. "Zawsze się czułem 

wrzucony do jakiejś rzeki, która mnie niesie" 

Zmarł pisarz Tadeusz Konwicki, autor "Małej 

Apokalipsy" i "Kroniki wypadków miłosnych" 

Zmarł Tadeusz Konwicki 

11 stycznia 2015 r. zmarła 

Danuta Michałowska 

Nie żyje Danuta Michałowska 

Niedziela, nr 3, 18 I 2015, str. 9 

Jej teatr ogromny 
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Piotr Legutko, Gość Niedzielny, nr 4, 25 I 2015, 

str. 60-61 

Zwyczajne życie Danuty Michałowskiej 

Anna Wyszyńska, Niedziela, nr 4, 25 I 2015, str. 

46-47  

Odeszła do Pana Danuta Michałowska 

Źródło, nr 4 (1204), 25 I 2015, str. 24 

Zmarła Danuta Michałowska 

Przewodnik Katolicki, nr 2, 25 I 2015, str. 7 

Pożegnanie śp. Danuty Michałowskiej 

Źródło, nr 5 (1205), 1 II 2015, str. 25 

Wielka Dama polskiej sceny 

Źródło, nr 5 (1205), 1 II 2015, str. 31 

Z Internetu: 

Dorota Segda o śp. Danucie Michałowskiej: to 

wielka strata dla polskiego teatru i polskiej kultury 

Ludzie słowa 

Odeszła wielka aktorka, muza słowa i gestu 

Zmarła aktorka Danuta Michałowska, wieloletnia 

przyjaciółka Karola Wojtyły 

Zmarła Danuta Michałowska 

Zmarła Danuta Michałowska, aktorka, przyja-

ciółka Karola Wojtyły 

Zmarła Danuta Michałowska aktorka teatralna 

Zmarła mistrzyni słowa 

Zmarła prof. Danuta Michałowska 

Zmarła przyjaciółka Wojtyły z teatralnej sceny 

Stanisław Waluś 

 

Przegląd prasy – jednym zdaniem   

Reytan, który kąsa 

Człowiekiem Wolności tygodnika „wSieci” w ro-

ku 2014 wybrany został głosami Czytelników 

i decyzją Kapituły poeta, pisarz Jarosław Marek 

Rymkiewicz. 

Maciej Pawlicki, wSieci, nr 53/2014 N1 1/2015 

(109/110), 29 XII 2014 – 11 I 2015, str. 6-8 

Janusz Lewandowski 

Zmiana przewodniczącego Rady Gospodarczej 

przy premierze – czyli szefa doradców ekono-

micznych Ewy Kopacz – jest bardzo wymowna: 

Jana Krzysztofa Bieleckiego zastąpił Janusz Le-

wandowski, a oznacza to, że nowa premier kur-

czowo trzyma się tego samego środowiska 

„gdańskich liberałów”, z którego wywodził się 

Donald Tusk. 

(PS), Nasza Polska, nr 1 (999) 2 I 2015, str. 2 

Prezydent WSI 

Ciekawe, że nie powstała jeszcze żadna rzetelna 

biografia Bronisława Komorowskiego, a w USA 

natychmiast po objęciu władzy przez nowego 

prezydenta roi się od publikacji na jego temat; od 

książek sensacyjnych po świetnie udokumento-

wane biografie – wokół Bronisława Komorow-

skiego panuje przychylna cisza; nie wiemy na-

wet kim byli jego rodzice, pozostaje tajemni-

czym człowiekiem, którego nie należy dotykać. 

Z Witoldem Gadowskim, dziennikarzem śled-

czym, rozmawia Mateusz Rawicz, Nasza Polska, 

nr 1 (999) 2 I 2015, str. 4 

Kardynał Burke o szczerości i małżeństwie 

Kardynał Raymond Burke w wywiadzie dla pa-

ryskiego dziennika „Le Figaro” wezwał wszyst-

kich katolików, aby przed kolejnym Synodem 

Biskupów zaangażowali się w obronę prawdy 

o małżeństwie -  „w epoce zamieszania związa-

nego z teoriami gender potrzebujemy nauczania 

Kościoła o małżeństwie” – stwierdził.  

tj/KAI, Gość Niedzielny, nr 1, 4 I 2015, str. 7 

Dość zmuszania do pracy w niedzielę 

„Nikt nie powinien być zmuszany do pracy 

w niedzielę” – stwierdził premier Węgier Viktor 

Orbán i od 15 marca 2015 roku niedzielny han-

del zostanie na Węgrzech mocno ograniczony. 

Andrzej Macura, Gość Niedzielny, nr 1, 4 I 

2015, str. 9 

Wolność od wyboru 

W minionym roku pogodziliśmy się z sytuacją, 

w której w wyborach do sejmików 2 mln 200 

tys. głosów uznano za nieważne, a pytanie o to, 

czy to sytuacja normalna, zostało przez Prezy-

denta RP uznane za wezwanie do podpalenia 

Polski.  

Andrzej Nowak, Gość Niedzielny, nr 1, 4 I 2015, 

str. 74 

Nocna zmiana Konstytucji? 

W nocy z 17 na 18 grudnia odbyło się głosowa-

nie nad zmianą konstytucji RP, umożliwiającą 

w przyszłości de facto sprzedaż lasów państwo-

wych i zmianę Konstytucji uniemożliwiło 5 gło-

sów PiS, ziobrystów i gowinowców (Konstytucja 

uratowana) - niestety, nie udało się przegłosować 

obywatelskiego wniosku o poddanie pod refe-

rendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości Pań-

stwowego Gospodarstwa leśnego Lasy pań-

stwowe i polskiej ziemi, pod którym podpisy 

złożyło 2,5 mln obywateli. 

Idziemy, nr 1, 4 I 2015, str. 21   

Nowi biskupi pomocniczy 

Papież Franciszek mianował 13 grudnia 2014 r. 

dwóch nowych biskupów pomocniczych dla ar-

chidiecezji katowickiej - zostali nimi: 63-letni 

ks. prał. Marek Szkudło i 47-letni ks. Adam Wo-

darczyk. Niedziela, nr 1, 4 I 2015, str. 9 
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Kolęda jako „Kościół domowy”  

O sensie kolędy, jej ewolucji i o tym, dlaczego 

nie powinno się „wypożyczać” na kolędę księdza 

– z socjologiem religii prof. Wojciechem Świąt-

kiewiczem [członek KIK w Katowicach – od re-

dakcji] rozmawia ks. Marek Łuczak. (…) 

Niedziela, nr 1, 4 I 2015, str. 27 

Dziecko, matka, ojciec 

Odnoszę wrażenie, że współcześnie ludzkość 

chciałaby zapomnieć o Świętej Rodzinie oraz 

o przynależnej każdemu drodze do świętości – 

dowodem na to jest fakt, że dziecko, rodzina, 

małżeństwo są dzisiaj coraz częściej poza pra-

wem bo dopasowuje się prawa do ludzkich od-

mienności, zamiast uchwalać prawa służące po-

wszechnie szanowanym i wyznawanym warto-

ściom. 

Czesław Ryszka [członek założyciel KIK w Ka-

towicach – od redakcji], Niedziela, nr 1, 4 I 2015, 

str. 42 

Nowy rok 2015 pokazał język 

Nie trzeba było kreślić grubej krechy, nie trzeba 

było dotrzymywać zgniłych magdalenkowych 

kompromisów – bo teraz ton narodowej debacie 

nadają dobrze zachowane niedobitki dawnej wła-

dzy i oni sami, ich krewni, znajomi, wnuki i pra-

wnuki zrobią wszystko, aby demokratyczne wa-

hadło nie wychyliło się na prawą stronę – kie-

rownicza rola PO ma być niepodważalna. 

Zdzisław Skotnicki, Niedziela, nr 1, 4 I 2015, str. 

43 

Dialog w rodzinie 

Jeżeli nie uratujemy zdrowej, normalnej rodziny 

zbudowanej na Jezusie, nie ocalimy też człowieka 

widzącego dalej i szerzej, niż sięga czubek jego 

własnego nosa. 

Bp Wiesław Mering, Przewodnik Katolicki, nr 52 

na 28 XII 2014 – 4 I 2015, str. 11 

Orszak pod patronatem Heroda 

Decyzja, by warszawskiemu Orszakowi przewo-

dziła Hanna Gronkiewicz-Waltz, jest bowiem – 

przynajmniej dla mnie – nie do obrony, a to, co 

zrobili organizatorzy, to zdrada Jezusa, który 

przyszedł do nas w małym Jasiu, na którego zabi-

cie nie zgodził się prof. Chazan. 

Tomasz P. Terlikowski, Gazeta Polska, nr 1 

(1117), 7 I 2015, str. 38 

Inną drogą, Mędrcy! 

Nie tylko represje wobec prof. Chazana sytuują 

Hannę Gronkiewicz-Waltz, patronkę Orszaku 

Trzech Króli, w kręgu cywilizacji śmierci, a upór, 

by plac przed kościołem Zbawiciela szpeciła tę-

cza – symbol homoseksualnej ofensywy – jest 

swoistą deklaracją światopoglądową prezydent 

Warszawy. 

Jan Pospieszalski, Gazeta Polska, nr 1 (1117), 7 I 

2015, str. 40 

Niby kryzys, ale kancelarie sejmu i senatu 

zwiększają wydatki 

Kancelaria Sejmu zaplanowała w 2015 roku wy-

datki większe aż o 51 mln zł w porównaniu do 

roku 2014 (wzrost z 407,8 do 458,2 mln zł). 

Tygodnik Solidarność, nr 2, 9 I 2015, str. 4 

I tylko górników żal  

Wiadomo już, co rząd zamierza zrobić ze znaj-

dującą się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicz-

nej Kompanią Węglową - tyle tylko, że za taki 

stan rzeczy nie odpowiadają szeregowi pracow-

nicy, ale szefowie spółki, a ci zawsze byli z na-

dania rządowego. 

Ks. Marek Gancarczyk, Gość Niedzielny nr 2, 11 

I 2015, str. 3 

Rząd kontra lekarze 

U źródeł sporu między Ministerstwem Zdrowia 

a lekarzami z Porozumienia Zielonogórskiego 

leży kryzys całego systemu ochrony zdrowia 

w Polsce. 

Bogumił Łoziński, Gość Niedzielny nr 2, 11 I 

2015, str. 9 

Homeopatia osądzona 

Precedensowy proces samorządu lekarskiego 

z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumen-

tów wyraźnie pokazał, że homeopatia nie ma 

żadnej weryfikacji medycznej i lekarze powinni 

informować o tym pacjentów.  

Mariusz Majewski, Gość Niedzielny nr 2, 11 I 

2015, str. 48-49  

Powrót dziesięciny 

Regularnie, miesiąc w miesiąc – mówi Janusz 

Tarasiewicz, właściciel firmy poligraficznej 

z Warszawy, mąż i ojciec dwójki dzieci – dzie-

siątą część naszych dochodów wpłacamy na kon-

to wspólnoty, której jesteśmy członkami, z prze-

znaczeniem na ewangelizację. 

Iwona Żurek, Idziemy nr 2, 11 I 2015 

Trzy religie – wiara w jednego Boga 

Oprócz chrześcijaństwa wśród wielkich religii 

Księgi jest jeszcze judaizm i islam i ta prawda 

wybrzmiewa przede wszystkim w styczniu, kie-

dy katolicy w szczególny sposób poświęcają tym 

religiom swoją uwagę; Dzień judaizmu jest ob-

chodzony w Polsce w przeddzień Tygodnia Mo-

dlitw o Jedność Chrześcijan, a Dzień Islamu 

przypada w tym roku 26 stycznia. 
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Ks. Łukasz Jaksik, Niedziela nr 2, 11 I 2015, str. 

10 

W obronie naszych wartości 

Organizacja CitizenGO powstała ponad rok temu, 

a działa już w 60 krajach, a swoje petycje, pisane 

w 11 językach, kieruje zarówno do władz, jak 

i obywateli a podejmowane przez nią akcje, stają-

ce w obronie chrześcijańskich wartości, są bardzo 

skuteczne. 

Mateusz Wyrwich, Niedziela nr 2, 11 I 2015, str. 

24-25 

Bitwa o lasy nadal trwa 

Jesteśmy wzorem dla innych krajów, o czym 

świadczy nagroda UNESCO dla Lasów Pań-

stwowych za wzorową organizację – a obecne 

władze chcą niszczyć dorobek kilku pokoleń Po-

laków, natomiast  polskie lasy powinny pozostać 

własnością narodu i nie można dopuścić, by po-

wtórzyła się rabunkowa prywatyzacja, tak jak 

w przypadku banków czy przemysłu.  

Jan Maria Jackowski, Niedziela nr 2, 11 I 2015, 

str. 42 

Katolicy i Prawda 

W dniach 28 i 29 listopada w Wyższej Szkole 

Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła 

się VII Międzynarodowy Kongres „Katolicy 

i Prawda – szanse i zagrożenia” pod honorowym 

patronatem księdza kardynała Zenona Grocho-

lewskiego, prefekta Watykańskiej Kongregacji 

Wychowania Katolickiego i uczestniczyło w nim 

13 prelegentów z sześciu kontynentów. 

Katarzyna Cegielska, Źródło nr 2, 11 I 2015, str. 

I-II 

Nie traćmy nadziei 

Swoimi kłamstwami Ewa Kopacz chce dorównać 

Donaldowi Tuskowi, który tuż przed ucieczką do 

Brukseli uspokajał tych samych górników, że li-

kwidacja kopalń nie jest właściwym rozwiąza-

niem, bo najważniejszy jest węgiel, nasze naro-

dowe bogactwo, w które trzeba inwestować.  

Wojciech Reszczyński, Nasza Polska, nr 2 

(1000), 13 I 2015, str. 20 

Prezesi i obcy kapitał zarabiają na polskich 

kopalniach 

Niemiecka firma HMS Bergbau AG za 150 mln 

euro wybuduje na Górnym Śląsku nową kopalnię, 

czeski holding EPH odkupił kilka lat temu od 

Kompanii Węglowej kopalnię Silesia, zmoderni-

zował ją i zatrudnia coraz więcej ludzi - każdemu 

opłaca się wydobywać węgiel w Polsce, tylko nie 

nam samym -  skoro na pensje prezesów spółek 

węglowych idą miliony złotych. 

Magdalena Piejko, Gazeta Polska Codziennie, nr 

10 (1013), 14 I 2015, str. 8 

Niewidzialna ręka 

Donald Tusk przed ewakuowaniem się do Bruk-

seli zdążył nas zapewnić, że polskiemu górnic-

twu nic nie zagraża i że rząd czuwa – i to mi 

przypomniało inną, nie mniej bolesną dla Pola-

ków sprawę, gdy odpuszczoną przez rząd PO-

PSL sprawę likwidacji przemysłu stoczniowego 

raport NIK-u z 2011 r. ocenił jednoznacznie: 

„rząd nie zadbał wystarczająco o przyszłość 

stoczni, a podejmowane przez niego decyzje by-

ły chybione i przyczyniły się do upadku obu za-

kładów w 2008 r.”.  

Mieczysław Gil, Tygodnik Solidarność, nr 3 

(1364), 16 I 2015, str. 4-5 

Ciemne tumany nad horyzontem 

Odpychanie ludzi od polityki to dywersja na-

szych wrogów, którzy chcą w dalszym ciągu 

bezkarnie oszukiwać i okradać otumanionych 

przez telewizję Polaków. 

Jan Pietrzak, Tygodnik Solidarność, nr 3 (1364), 

16 I 2015, str. 5 

(Prze)moc Owsiaka 

W czwartek poprzedzający finał Wielkiej Orkie-

stry Świątecznej Pomocy dziennikarz TV Repu-

blika Michał Rachoń został siłą wyprowadzony 

z konferencji prasowej WOŚP, a polecenie wy-

dał osobiście Jerzy Owsiak po zadaniu mu pyta-

nia o ujawnienie dokumentacji finansowej spół-

ek szefa WOŚP i jego żony.   

Piotr Legutko, Gość Niedzielny, nr 3, 18 I 2015, 

str. 9 

Piszmy listy do Rady 

Posunąłbym się nawet do tego, by za papieżem 

Franciszkiem powtórzyć, że polityka jest jedną 

z najszlachetniejszych form praktykowania miło-

ści do ludzi, a problemem mediów publicznych 

jest upartyjnienie, nie upolitycznienie - polityki 

w mediach publicznych powinno być jak najwię-

cej, tyle że tej rozumianej jako roztropna troska 

o dobro wspólne. 

Z posłem Jarosławem Sellinem rozmawia Piotr 

Legutko, Gość Niedzielny, nr 3, 18 I 2015, str.  

22-23 

Rodzina – pomysł na miarę III tysiąclecia 

W debacie publicznej pojawiają się propozycje 

rewolucyjnych zmian – wprowadzenia związków 

partnerskich, zawieranych także przez osoby tej 

samej płci, oraz programów edukacyjnych za-

chęcających młodych ludzi do wybierania toż-

samości płciowej niezależnie od fizjologii wła-



 23 

snego ciała, a pozornie „kulturowa tożsamość 

płci” to naukowe osiągnięcie zwolenników teorii 

„płynnej ponowoczesności” - w praktyce projekt 

radykalnej dekonstrukcji osobowości nowych po-

koleń kobiet i mężczyzn. 

Barbara Fedyszak-Radziejowska, Gość Niedziel-

ny, nr 3, 18 I 2015, str. 74  

Symfonia codziennej pomocy 

Caritas jest największą w Polsce organizacją cha-

rytatywną - domy samotnej matki, schroniska dla 

bezdomnych, hospicja i okna życia: ponad 900 

placówek niesie codzienną pomoc na każdym 

etapie życia człowieka. 

Irena Świerdzewska, Idziemy, nr 3, 18 I 2015, str. 

14-15 

Nowa „wspaniała” Polska 

Nie ma takiej nieubłaganej konieczności dziejo-

wej, która kazałaby ludzkości zaakceptować zwa-

riowane ideologie i dlatego obojętność chrześci-

jan oraz ich odwrócenie się plecami od spraw pu-

blicznych jest w gruncie rzeczy przyzwoleniem 

na oddawanie pola przeciwnikowi, bo jak powie-

dział bowiem Edmund Burke: „Dla triumfu zła 

potrzeba tylko, żeby dobrzy ludzie nic nie robili”. 

Grzegorz Górny, Niedziela, nr 3, 18 I 2015, str. 

35 

Kibice na Jasnej Górze 

Około 5 tys. osób przybyło na Jasną Górę w 7. 

Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców i kombatanci, 

żołnierze Polski niepodległej, przekazali młodym 

Polakom „Testament Polski Walczącej”, doku-

ment z programem troski o przeszłość i przy-

szłość naszej ojczyzny. 

MS, Przewodnik Katolicki, nr 2, 18 I 2015, str. 7  

Polacy solidarni z Mary Wagner 

Fundacja PRO – Prawo do Życia zorganizowała 

pikietę w obronie Kanadyjki Mary Wagner przed 

Ambasadą Kanady w Warszawie.  

Źródło nr 3, 18 I 2015, str. 24 

Wybrał Stanisław Waluś 

 

 

NASZE ROCZNICE 

195 lat temu (23 lutego 1820 r.) w Krzemieńcu 

zmarł Alojzy Feliński, polski poeta i dramaturg, 

sekretarz Tadeusza Kościuszki, profesor Liceum 

Krzemienieckiego, autor hymnu „Boże coś Pol-

skę”.  

165 lat temu (24 lutego 1850 r.) zmarł Józef Bem, 

generał wojsk polskich, węgierskich i tureckich, 

wybitny oficer i teoretyk artylerii, bohater walk 

w Powstaniu Listopadowym i walk o wolność 

Węgier w 1848 r. 

115 lat temu (24 lutego 1900 r.) Szkoła Sztuk 

Pięknych w Krakowie została przekształcona na 

Akademię Sztuk Pięknych. Jednym z jej profeso-

rów był Jan Matejko. 

95 lat temu (19 lutego 1920 r.) powstał Polski 

Komitet Plebiscytowy z siedzibą w Bytomiu, na 

czele którego stanął Wojciech Korfanty. 

90 lat temu (10 lutego 1925 r.) w Watykanie zo-

stał podpisany konkordat  między Stolicą Apo-

stolską i Rzeczpospolitą. 

80 lat temu (20 lutego 1935 r.) polscy uczniowie 

w Czeskim Cieszynie podjęli strajk, żądając pol-

skich nauczycieli. 

75 lat temu (10 lutego 1940 r.) miała miejsce 

masowa zsyłka Polaków z Kresów Wschodnich 

na Syberię. 

70 lat temu (18 lutego 1945 r.) oddziały I Armii 

Wojska Polskiego zdobyły zamieniony w twier-

dzę Kołobrzeg. 

70 lat temu (27 lutego 1945 r.) żołnierze LWP 

postawili pierwszy słup graniczny nad Odrą. 

60 lat temu (23 lutego 1955 r.) zmarł Paul Clau-

del, wybitny francuski pisarz katolicki. 

40 lat temu (15 lutego 1975 r.) zmarł ks. Michał 

Sopoćko – beatyfikowany 28 września 2008 r. w 

sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymsto-

ku. Mszy św. przewodniczył legat papieski ks. 

abp Angelo Amato, prefekt watykańskiej Kon-

gregacji Spraw Kanonizacyjnych. 

35 lat temu (12 lutego 1980 r.) na życzenie Ojca 

Świętego Jana Pawła II ukazał się pierwszy nu-

mer polskiego wydania „L’Osservatore Roma-

no”. 

35 lat temu (17 lutego 1980 r.) dwaj Polacy, inż. 

Leszek Cichy i inż. Krzysztof Wielicki po raz 

pierwszy w warunkach zimowych stanęli na 

Mont Evereście. Pozostawili tam różaniec 

otrzymany od Ojca Świętego.  

            Wybrała Barbara Kwaśnik 

 

   Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Ojca Świętego na rok 2015 
Styczeń: Powszechna: Aby ludzie należący do 

różnych tradycji religijnych i wszyscy ludzie do-

brej woli współpracowali w promowaniu pokoju. 

Ewangelizacyjna: Aby w tym roku, poświęco-

nym życiu konsekrowanemu, zakonnicy i zakon-

nice odnaleźli radość płynącą z naśladowania 

Chrystusa i gorliwie oddawali się posługiwaniu 

ubogim. 
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Luty: Powszechna: Aby więźniowie, a szczegól-

nie młodzi, mieli możliwość ułożenia sobie na 

nowo godnego życia. 

Ewangelizacyjna: Aby małżonkowie, którzy się 

rozeszli, znaleźli zrozumienie i wsparcie we 

wspólnocie chrześcijańskiej. 

 

II Krucjata Modlitwy w intencji Ojczyzny –  

Intencja na styczeń: 

O przemianę serc nieprzyjaciół Kościoła i Ewan-

gelii w naszej Ojczyźnie. 

Intencja na luty: 

O łaskę odnowy życia zakonnego w Roku Życia 

Konsekrowanego.  

 

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. 

Opowiadajcie o tym dzieciom, 

co się wtedy w Polsce działo. 

Modlili się ludzie w kościołach, 

w autobusach, w pociągach, 

w szkołach, przy kapliczkach, 

że Bóg nas tak wywyższył, i to 

w miesiącu maryjnym, różańcowym, 

w październiku. 

Modlili się Polacy, płakali, tańczyli, 

śpiewali, niektórzy się upili z radości, 

na większą chwałę Bożą! 

I Żyd się pchał do kościoła, 

bo ja też przeciw rządowi. 

Oj, Polacy, Polacy! 
 

Siostra Magdalena napisała wtedy 

serdecznym atramentem 

i wyśpiewała nutkami: 

List do Papieża 
 

Bo trzeba, żebyś wiedział 

na swoim Watykanie, 

że w Polsce już niejeden 

zawiesił krzyż na ścianie. 
 

Dobrze nam było, gdy Ojciec Święty 

mówił do nas i za nas, 

ale już od zamachu 

na Jego życie 

był coraz słabszy. 

Ten mocny, wysportowany człowiek 

pochylił się, chodził coraz wolniej, 

mówił coraz słabiej, 

a w Niedzielę Palmową 

tylko nam błogosławił. 

W Wielki Piątek przytulał krzyż do serca. 
 

 Cały Kościół się modlił: 

Zachowaj nam Go, Boże! 

W oknie Papieża tliło się cichutko 

światełko życia. 

A w papieskim pokoju działo się 

misterium śmierci i życia. 
 

W sobotę, w wigilię Święta Miłosierdzia, 

o godz. 21.37 w 2005 r. zgasło światełko. 

Boże! Miłość nam umarła! 

Ojciec Święty ponoć zostawił nam taki list: 

Całe życie Was szukałem, 

teraz Wy przyszliście do mnie. 

Dziękuję! 

Pozwólcie mi teraz spokojnie odejść 

do Domu Ojca! 
 

Potem papieski pogrzeb, 

trumna z drewna cedrowego, 

czerwona z miłości polska róża, 

wiatr zamknął księgę. 

Amen. 
 

Ojcze, a co teraz z nami? 

Nie lękajcie się! 

Ale burze szaleją, 

ratuj barkę, 

bo bez Ciebie zginiemy! 

Nie lękajcie się! 

A wypłyńcie na głębię! 

Cała naprzód! 

Nowy świta już dzień. 
 

Teraz Wy będziecie mi świadkami. 

W Jeruzalem, w Samarii, 

na Jasnej Górze, 

aż po krańce ziemi. 
 

Opaszcie świat Różańcem! 

Przecież to modlitwa zwycięstwa! 

Nil desperandum! 

Żebyście nie zwątpili! 

Zwycięstwo przyjdzie!  

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
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I będzie to ostatnie zwycięstwo, 

a będzie to zwycięstwo Maryi. (kard. A. Hlond) 
 

I stało się, i jeszcze się stanie! 

Jeśli mówimy o naszych wielkich 

polskich zwycięstwach, to nie wiem, 

czy pod Grunwaldem to Jagiełło zwyciężył 

czy Bogurodzica Dziewica? 
 

Czy Jasną Górę obronił Kmicic 

czy modlitwa Ojca Kordeckiego? 

Dzieci moje! 

Jeszcze się kiedyś okaże, 

iż Najświętsza Panienka 

mocniejszą jest od szwedzkich kolumbryn. (H. 

Sienkiewicz) 
 

I tak się stało, 

a było to w Wigilię Bożego Narodzenia. 
 

Ludzie Różańcowi! 

Nie wiem też, czy w Wiktorii Wiedeńskiej 

Sobieski obronił Wiedeń i Europę 

przed jasyrami tureckimi 

czy królewskie Godzinki, 

codzienny Różaniec i królewskie wołanie: 
 

Przybądź nam, miłościwa  

Pani, ku pomocy, 

a wyrwij nas z potężnych 

nieprzyjaciół mocy! 
 

Nawet Marszałek Piłsudski 

mówił kardynałowi Kakowskiemu: 

Eminencjo! 

Ja sam nie wiem, 

jak myśmy tę bitwę wygrali. 

Ale wiedział to rozbitek pod Zambrowem: 

Bo ich osłaniała Bożaja Matier 
 

To już wszystko wiem. 

Ona jest dana ku obronie 

naszego Narodu! 

Minęły zabory, rozbiory, okupacje, 

przeminą też partie, orientacje, 

rewolucje genderowe, kulturowe, 

a Ona tu będzie Królową 

i Zwycięską Hetmanką, 

tylko weźcie do ręki z ufnością 

koronkę Różańca. (Jan Paweł II) 

Bądźcie założycielami 

nowych Kółek Różańcowych. 

Czytajcie piękne pismo Różaniec 

do Was skierowane, 

a pisane na kolanach 

przez Siostry Loretanki. 
 

Przecież my nie możemy 

stać jak gapy i patrzeć, 

na zwycięstwa Maryi. 
 

Wolność trzeba zdobywać 

i ciągle jej bronić! 

Wolność krzyżami się mierzy. 

Mężczyźni toczą wojny, 

a kobiety leczą rany. 

Taki jest ten świat, 

świat siły i dobroci. 
  

Patrzę na Wasze umęczenie, 

na Waszą cierpliwość i zasłuchanie, 

więc odpocznijcie trochę.  
 

W czasie wojen napoleońskich, 

pijane Francuziska 

śpiewali bluźniercze pieśni 

przeciwko Matce Bożej 

i świętym Pańskim. 
  

Nie wytrzymał tego stary kapral, 

wiarus napoleoński – Polak 

i krzyknął: 
 

Tych mi imion przy kielichu wara! 

Dawno nie wiem, 

gdzie moja podziała się wiara, 

nie mieszam się  

do Wszystkich Świętych z litanii, 

lecz nie dozwolę bluźnić 

Imienia Maryi. (A. Mickiewicz) 
 

W nocy Hiszpany pijanych Francuzów 

skrócili o głowę, 

a w czapce starego kaprala 

zostawili kartkę: 

Vivat Polonus, 

unus defensor Mariae! 

Niech żyje Polak, 

jedyny obrońca Matki Bożej! 
 

Bo ja, bracia, tym imieniem żyję! 

I niech tam sobie w Brukseli mówią, 

żeśmy do Unii za głupi, 

za biedni, za pobożni, to dobrze! 

Bo choć grzechów mamy wiele, 

nikt nam jednak nie zarzuci, 

że nie kochamy Matki Bożej 

i na tej miłości 

wszystko inne odbudowane być może! (H. Sien-

kiewicz). 
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Ludzie Różańcowi, 

czy wiecie, ile Was jest milionów? 

Nie powiem, bo bezbożni po wyborach 

dostaną księżycowego udaru, 

a partyjni będą się zapisywać 

do Kółek Różańcowych. 
 

Żartuję, a teraz Was zgorszę! 

Nie wystarczy odmawiać Różaniec. 

Trzeba w pacierzu mówić prawdę. 

Mówię: bądź wola Twoja! 

A jednak kłamię, 

bo wiem, jaka jest wola Boga, 

a ja i tak wszystko po swojemu. 
 

To może moja Armia Różańcowa, 

tu, na Jasnej Górze, 

w wigilię Zesłania Ducha Świętego 

stanie w prawdzie swojego sumienia. 

A Bóg nawet z wyschniętych kości 

może wzbudzić sobie naród doskonały… (por. Ez 

37,1-14)  
 

Jeszcze wiele rzeczy 

chciałbym Wam powiedzieć – mówi Pan, 

ale Wy teraz tego nie zrozumiecie, 

lecz gdy zstąpi na Was Duch Boży, 

on Wam przypomni 

i nauczy Was wszystkiego, 

cokolwiek Wam mówiłem 

i odtąd Wy będziecie mi świadkami (por. Dz 1,1-8). 
 

Świadek, słowo wzięte 

z instytucji sądowych. 

Nie chcę, abyście się sądzili. 

Nie chcę nawet, żebyście byli świadkami, 

bo świadek to ten, co przysięga: 

Będę mówił prawdę, 

całą prawdę i tylko prawdę! 

A można skłamać? 

Można, tylko nie zaśniesz, 

nie umrzesz spokojnie, 

boś krzywoprzysięzcą i wiarołomcą. 

Niech nas ksiądz nie straszy. 

Nie straszę, tylko kilku świadków 

Wam przypomnę; jesteśmy przecież 

po wydarzeniach wielkanocnych, 

a jutro Zielone Świątki. 
 

A gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, 

to próżna byłaby nasza wiara 

i bez sensu byłyby nasze przepowiednie (por. 1 

Kor 15,14). 

 

I ja nie zawracałbym Wam głowy 

polityką i ideologią, Kółkami i pielgrzymkami. 

Ale jeśli zmartwychwstał i jest? 

Ano właśnie… 

Ciąg dalszy w następnym numerze „Dlatego”. 

 

Informacja z zebrania Zarządu KIK 

w Katowicach w dniu 8 stycznia 2015 r.  

1. Omówiono bezpośrednie przygotowania 

do spotkania opłatkowego (9 stycznia 

2015 r. – uczestnictwo ks. abpa Wiktora 

Skworca – wręczenie dyplomu Członka 

Honorowego).  

2. Ustalono terminy zebrań Zarządu w naj-

bliższych miesiącach (12 II i 12 III). 

3. Zarząd przyjął preliminarz budżetowy na 

rok 2015. 

4. Omówiono wstępny plan pracy na rok 

2015: walne zebranie – 21 III, rekolekcje 

w Czechowicach – 6-8 III 2015, rekolek-

cje w Kokoszycach – 25-27 IX 2015, 

pielgrzymka do Bogucic w niedzielę 24 V 

(15.30 – wyjście z siedziby Klubu, 17.00 

– Msza św. w kościele w Bogucicach), 17 

X – 35-lecie KIK – Muzeum Górnictwa 

Węglowego w Zabrzu, w sobotę 21 XI – 

pielgrzymka KIK-ów na Jasną Górę. 

5. Antoni Winiarski poprosił o propozycje 

tematów i prelegentów na pielgrzymkę na 

Jasną Górę, na Kongres Ruchów w Kato-

wicach i na konferencję na temat tożsa-

mości KIK-ów, jaka jest przygotowywana 

przez KIK w Warszawie. 

6. Wojciech Pillich zaproponował, że warto 

zająć się następującą tematyką: Katolik w 

stanowieniu prawa. Odpowiedzialność i 

wina, indywidualna i zmultiplikowana. 

Katolik pełniący urząd. W tym sensie 

tworzy się ciąg problemów związanych z 

tematem "katolik we władzach". 

Stanisław Waluś 

 

Walne Zebranie Delegatów 

Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

    Walne zebranie Delegatów odbędzie się w so-

botę 21 marca 2015 r. w siedzibie KIK. 

 

6-8 marca 2015. Rekolekcje Wielkopostne 

u OO Jezuitów w Czechowicach.  
Rekolekcje rozpoczynają się kolacją w piątek a 

kończą obiadem w niedzielę. 3 posiłki dziennie. 

Koszt: Pokój dwuosobowy z łazienką: 200 zł od 
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osoby, pokój jednoosobowy z łazienką - 240 zł. 

Zgłoszenia: Antoni Winiarski.  

Tel. 508 290199, E-mail: awini55@yahoo.com.  

Wpłata na miejscu w Domu Rekolekcyjnym.  

25-27 września 2015. Rekolekcje KIK 

w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym 

w Kokoszycach. 

Rekolekcjonista: Ks. Piotr Brząkalik. 

Koszt 120 zł z własnym transportem lub 170 zł 

z przywozem i odwiezieniem autobusem. Pełne 

wyżywienie - 3 posiłki dziennie. Wpłata przy za-

pisie.  

Zapisy: Jan Mikos tel. 697 684666. E-mail - mi-

kosjan@gmail.com  

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

siącleciu Dolnym w godz. 17-18 i w każdy ostatni 

piątek miesiąca w siedzibie KIK w Katowicach 

przy kościele Mariackim.  

 

Pielgrzymki w 2015 roku 

24.05.2015. Piesza Pielgrzymka KIK, ZG i SRK do 

sanktuarium MB Boguckiej. Wyjście sprzed 

kościoła Mariackiego o godz. 15.30, 17.00 – Msza 

św. w kościele w Bogucicach.  

21.11.2015. Pielgrzymka KIK-ów na Jasną Górę.  

 

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

 

Pielgrzymki organizowane przez Antoniego 

Winiarskiego 

1-7 maja 2015. Pielgrzymka KIK. Całun Turyń-

ski i 200 rocznica urodzin św. Jana Bosco.  

Katowice – Pasawa – Marktl (rodzinne miasto 

papieża Benedykta XVI) – Altoeting (Czarna 

Madonna) – Einsiedeln – Sachseln (św. Brat 

Klaus, patron Szwajcarii) – Locarno – Mediolan 

– Castelnuovo (św. Jan Bosco) – Turyn (Całun w 

Katedrze, grób bł. P.G. Frassatiego, Bazylika 

Matki Bożej Wspomożenia Wiernych) – Oropa 

(Czarna Madonna) – Padwa (św. Antoni, św. Le-

opold) – Tarvisio – Katowice.  

Pilot: Antoni Winiarski. Kapelan: ks. prof. Józef 

Kozyra. Organizacja: Biuro Pielgrzymkowe AVE 

z Katowic. Cena, warunki uczestnictwa, zapisy:  

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

II połowa sierpnia 2015. Pielgrzymka KIK. Ja-

ponia. Katowice – Tokio – Nikko – Jez. Chuzenji 

– Jokohama – Panorama wulkanu Fuji (3776 m 

n.p.m.) – Kioto – Osaka – Kongobui – Okono-in 

– Koya – Hiroszima – Nagasaki – Tokio – Kato-

wice.  

Pilot: Antoni Winiarski. Kapelan: ks. prof. Józef 

Kozyra. Organizacja: Biuro Pielgrzymkowe 

AVE z Katowic. Bliższe szczegóły wkrótce. 

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

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, ubezpieczenie, opłaty drogowe, parkingo-

we, przewodnik 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 parafii 6:45 z pl. Andrzeja. Koszt 370 zł. 

Świadczenia: przejazd, 2 noclegi. 2 obiadokola-

cje, 2 śniadania, ubezpieczenie NW, opłaty dro-

gowe i parkingowe, przewodnik w Warszawie, 

wstępy do obiektów, przyjazd ok. 19:00. Zalicz-

ka 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 ży-

wy 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 

http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/piel1.html
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/piel1.html
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malownicze miasteczko na Litwie, Sanktuarium 

MB Trockiej. Najbardziej czczona MB po Ostro-

bramskiej. Szawle – Święta Góra Krzyży, ok. 200 

tys. krzyży. Miejsce historyczne, stolica Żmudzi. 

Szydłów – Sanktuarium Narodowe Żmudzinów, 

miejsce pierwszych objawień MB w Europie. 

Kowno – druga stolica Litwy, zamki, kościoły, 

warownie, Pożajście – klasztor i kościół kame-

dulski z XVI wieku, dziś należący do sióstr Ka-

zimierzatek. Wilno – Matka Boża Ostrobramska, 

stolica Litwy, spuścizna kultury polskiej, drugiej 

po Krakowie, Sejny – nocleg, Sanktuarium 

NNMP, Święta Lipka – przepiękny barokowy 

kompleks klasztorny, ze słynnymi organami, 

Świętolipska bazylika z cudownym obrazem 

Matki Bożej. Gietrzwałd – nocleg, polskie Lour-

des. Jedyne miejsce w Polsce gdzie objawienia 

MB zostały uznane i zatwierdzone – nocleg, Nie-

pokalanów – 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-

związane z wiarą, religią i Kościołem. O godz. 

18.00 pochylamy się nad Pismem Świętym. 
 

Sekcja Nauka-Wiara 

Zmiana terminu. Począwszy od października 

2014, spotkania odbywają się w trzecią środę 

miesiąca o godz. 18 w sali O.O. Oblatów, Kato-

wice - 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: Piotr Pietrasz i Rajmund Rał – człon-

kowie KIK w Katowicach. 

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, Stanisław 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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