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Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go 

przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej bę-

dzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie 

z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy 

i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie 

ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Ro-

dzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosła-

wił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje 

oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan 

i chwałę ludu Twego, Izraela. A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogo-

sławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, 

i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wie-

lu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego 

panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostawała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie 

rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie 

chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili 

wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta - Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabiera-

ło mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim. Łk 2,22-40 
 

Rok Życia Konsekrowanego – 30 XI 2014 – 2 II 2016 

Rok 2015 Rokiem św. Jana Pawła II 

Rok 2015 Rokiem Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945 

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego 2 lutego 
 

 

Ojciec Święty Franciszek do Polaków 

Audiencja ogólna – środa 28 I 2015 r. 

„Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. 

Moi drodzy, medytując nad rolą ojca w rodzinie 

ludzkiej, zdajemy sobie sprawę, że brak doświad-

czenia ojcowskiej miłości może stanowić prze-

szkodę w stworzeniu prawdziwej relacji z Bogiem, 

który jest Ojcem. Módlcie się zatem za wszystkich 

ojców, aby zawsze podejmowali ich odpowie-

dzialność i byli dla swoich dzieci znakiem miłości 

Boga Ojca. Niech będzie pochwalony Jezus Chry-

stus!”.              http://pl.radiovaticana.va/news/ 

Audiencja ogólna – środa 4 II 2014 r. 

„Witam przybyłych na audiencję pielgrzymów 

polskich. – Przedwczoraj obchodziliśmy święto 

Ofiarowania Pańskiego i Dzień Życia Konsekro-

wanego. Waszej modlitwie polecam wszystkich, 

którzy zostali powołani do życia w duchu rad 

ewangelicznych. Niech prowadzeni przez Chry-

stusa wiernie służą Bogu i braciom. Swoimi mo-

dlitwami, postami i wyrzeczeniami niech wypra-

szają wszystkim łaskę nawrócenia, pokój dla 

świata, Boże Miłosierdzie i dobro. Niech będzie 

pochwalony Jezus Chrystus”. 

http://pl.radiovaticana.va/biuletynu-polski 

 

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 

http://pl.radiovaticana.va/news/
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media oraz władze dysponujące publicznymi pie-

niędzmi, co stawia ich w trudnej sytuacji finan-

sowej. Dzieciom przybliżamy kulturę chrześci-

jańską podczas corocznych Dni Dziecka 

w ogrodach Kurii. Dbamy też o działalność wy-

dawniczą. 

    Dziękujemy wszystkim dotychczasowym Dar-

czyńcom i prosimy wszystkich o wspieranie 

chrześcijańskiej kultury. 

    Aby przekazać 1% należnego podatku na rzecz 

KIK, w zeznaniach podatkowych należy 

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 

malgorzata@holdimex.pl 

 

 

 

Archidiecezja katowicka otrzymała w sobotę 

6 I 2015 r. dwóch biskupów pomocniczych 

    Ks. Marek Szkudło urodził się 28 lutego 1952 

r. w Tychach. 23 marca 1978 r. przyjął święcenia 

kapłańskie w katedrze 

Chrystusa Króla 

w Katowicach, któ-

rych udzielił mu ich 

bp Herbert Bednorz.  

    Pierwszą parafią ks. 

Marka Szkudły była 

parafia św. Małgorza-

ty w Lyskach. Od 

1981 r. ks. Marek 

Szkudło mieszkał 

przy parafii św. Mi-

chała Archanioła 

w Katowicach, gdzie 

zaprzyjaźnił się ze swoim proboszczem ks. Hen-

rykiem Bolczykiem. W czasach solidarnościo-

wych i w okresie stanu wojennego przeprowa-

dzali długie rozmowy. Ks. Bolczyk, jako kapelan 

górników strajkujących na "Wujku", zanim wy-

buchł stan wojenny, w ich ewangelizację "wcią-

gnął" także ks. Szkudłę. "Dla młodego księdza, 

który szukał wzorca mądrej, roztropnej i odważ-

nej służby kapłańskiej, 13 prawie lat przeżytych 

u boku ks. Henryka było prawdziwą lekcją dusz-

pasterskiej mądrości. Wspólna modlitwa, prze-

żywane doświadczenia, wspólne szukanie mą-

drych rozwiązań stały się źródłem prawdziwej 

przyjaźni" - miał powiedzieć po latach przyszły 

biskup. W Katowicach ks. Marek Szkudło pra-

cował jako diecezjalny kapelan harcerzy oraz 

wizytator katechetyczny, a w 1994 r. został pro-

boszczem parafii NMP Matki Kościoła w Ja-

strzębiu-Zdroju. 

    Święcenia biskupie ks. Marek Szkudło otrzy-

mał 06.01.2015 r. 

w Katowicach. Aktual-

nie pełni następujące 

urzędy w archidiecezji: 

- biskup pomocniczy, - 

wikariusz generalny, - 

moderator Kurii Me-

tropolitalnej, - członek 

Rady Kapłańskiej, Rady Duszpasterskiej i Kole-

gium Konsultorów. 

    Ks. Adam Wodarczyk urodził się 3 stycznia 

1968 r. w Tarnowskich Górach. Ukończył Wyż-

sze Śląskie Seminarium Duchowne w Katowi-

cach i uzyskał tytuł magistra teologii na Papie-

skim Fakultecie Teologicznym w Krakowie. 

Święcenia kapłańskie 

przyjął 14 maja 1994 

r. w katedrze Chrystu-

sa Króla w Katowi-

cach z rąk abpa Da-

miana Zimonia. 

W 2007 r. otrzymał 

stopień doktora nauk 

teologicznych w za-

kresie teologii pasto-

ralnej na Wydziale 

Teologicznym Uni-

wersytetu Śląskiego 

w Katowicach na pod-

stawie pracy „Ksiądz Franciszek Blachnicki 

(1921-1987) – życie i działalność”.  

    Ks. Adam Wodarczyk należy do Ruchu Świa-

tło-Życie i tam przeszedł całościową, dogłębną 
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formację: był animatorem i moderatorem wspól-

not parafialnych, wielu oaz rekolekcyjnych na 

różnym stopniu formacji, a także moderatorem 

diakonii w ramach ruchu na szczeblu diecezjal-

nym.  

    Święcenia biskupie 

otrzymał 06.01.2015 r. 

w Katowicach. Biskup 

Adam Wodarczyk nie ma 

samochodu ani prawa 

jazdy, więc można go 

spotkać w tramwaju czy 

pociągu. Aktualnie pełnione urzędy w archidiece-

zji: - biskup pomocniczy, - wikariusz generalny, - 

członek Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsulto-

rów. W Konferencji Episkopatu Polski pełni 

urzędy: - moderator Generalny Ruchu Światło-

Życie, - członek Zespołu ds. Nowej Ewangeliza-

cji (przy Komisji Duszpasterstwa), - członek Kra-

jowej Rady Misyjnej. 

    Opracowano na podstawie: 

http://www.archidiecezja.katowice.pl/index.php/b

iskupi-archidiecezji 

http://www.archidiecezja.katowice.pl/index.php/i

nformacje-biece/5763-biskup-nominat-adam-

wodarczyk 

http://katowice.gosc.pl/doc/2281190.Biskup-od-

brakujacych-kwiatow 

http://katowice.gosc.pl/doc/2281185.Nominacja-

dla-pierwszego-oazowicza 

Stanisław Waluś 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Aleksander Szczygło 

    Urodził się 27 października 1963 r. w Je-

zioranach. W 1990 r. ukończył studia na Wy-

dziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Gdańskiego. W 1996 r. ukończył roczny kurs 

dla pracowników administracji publicznej 

z Europy Środkowej i Wschodniej organizo-

wany przez Uniwersytet w Georgetown (zaję-

cia odbywały się w University of Wiskonsin) 

oraz odbył praktykę w Kongresie Stanów 

Zjednoczonych. 

    W latach 1990-1991 był asystentem senato-

ra Lecha Kaczyńskiego w Biurze Obywatel-

skiego Komitetu Parlamentarnego w Gdań-

sku. W tym czasie pracował równocześnie ja-

ko specjalista w biurze prawnym Komisji 

Krajowej NSZZ „Solidarność”. Przez kolejne 

lata jego kariera zawodowa i polityczna była 

związana z Lechem Kaczyńskim. W latach 

1991-1992 pracował jako specjalista ds. legi-

slacyjnych w kierowanym przez niego Biurze 

Bezpieczeństwa Narodowego. Kiedy Lech 

Kaczyński został prezesem Najwyższej Izby 

Kontroli w 1992 r., Aleksander Szczygło zo-

stał szefem jego gabinetu. 

    Po objęciu rządów przez Prawo 

i Sprawiedliwość został wiceministrem obro-

ny narodowej (grudzień 2005 r.). Przestał 

pełnić tę funkcję 2 sierpnia 2006 r., kiedy ob-

jął stanowisko szefa Kancelarii Prezydenta 

Lecha Kaczyńskiego. 

    Do Ministerstwa Obrony Narodowej wrócił 

7 lutego 2007 r., zastępując na stanowisku 

Radosława Sikorskiego. W wyborach parla-

mentarnych w 2007 r. po raz trzeci zdobył 

miejsce w ławach poselskich, ale 15 stycznia 

po raz kolejny stracił mandat posła, bo został 

szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. 

   Jako szef Biura Bezpieczeństwa Narodowe-

go bardzo ostro krytykował rząd Donalda Tu-

ska. Uważał m.in., że pośpieszne odejście od 

obowiązkowej służby wojskowej odbija się na 

zdolności bojowej armii. Po cięciach budże-

towych w Ministerstwie Obrony Narodowej 

zwracał uwagę, że odbije się to na zmniejsze-

niu zleceń dla przemysłu zbrojeniowego.  

Serwis Informacyjny NSZZ „Solidarność”  

nr 15 (169) 14 IV 2010, str. 4 
--------------------------- 
   

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 
Wieńce pod pomnikiem Ducha Świętego obok 

katedry w Gliwicach - 16 IV 2010 r.: Solidarność 

Politechniki Śląskiej, Prawo i Sprawiedliwość 
-------------------------- 

http://www.archidiecezja.katowice.pl/index.php/biskupi-archidiecezji
http://www.archidiecezja.katowice.pl/index.php/biskupi-archidiecezji
http://katowice.gosc.pl/doc/2281190.Biskup-od-brakujacych-kwiatow
http://katowice.gosc.pl/doc/2281190.Biskup-od-brakujacych-kwiatow
http://katowice.gosc.pl/doc/2281185.Nominacja-dla-pierwszego-oazowicza
http://katowice.gosc.pl/doc/2281185.Nominacja-dla-pierwszego-oazowicza
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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 adora-

cją Najświętszego Sakramentu w kaplicy, potem 

przeszliśmy do salki, aby wysłuchać konferencji,  

 

Jedynie wiarygodne kopie 

    Rozpowszechniana w mediach od ponad 

czterech lat wersja wydarzeń z 10 kwietnia 

2010 r. zakłada, że załoga Tu-154M w wa-

runkach ograniczonej widoczności zdecydo-

wała się ładować, postępując wbrew komen-

dzie zezwalającej na obniżenie lotu do wyso-

kości 100 m. Następnie samolot zderzył się 

z brzozą, stracił kawałek skrzydła, wykonał 

tzw. beczkę i nie pozostawiając żadnego kra-

teru w miękkim podłożu, rozpadł się na blisko 

60 tys. kawałków. (…) 

Marta Kaczyńska, wSieci, nr 4 (113), 

 26 I – 1 II 2015, str. 11 

 
 

Perfidna gra śledczych 

    Do wojskowych prokuratorów nie można 

mieć już najmniejszego zaufania. Dopuścili 

się potężnej manipulacji zeznaniami pilotów 

Jaka-40. Ujawniamy, co mówią dokumenty 

ukrywane przez śledczych oraz co naprawdę 

zeznali lotnicy. (…) Dotarliśmy do niezna-

nych dotychczas dokumentów, o których ist-

nieniu prokuratura nie chce pamiętać. To 

oświadczenia złożone przez por. Artura 

Wosztyla, pierwszego pilota Jaka-40 w dniu 

katastrofy, technika pokładowego chor. Re-

migiusza Musia oraz II pilota por. Rafała 

Kowaleczki. Noszą one daty odpowiednio: 19 

kwietnia 2010, 15 kwietnia 2010 i 19 kwiet-

nia 2010 r. A zatem były składane kilka dni 

po katastrofie, nie w ogniu pytań przesłuchu-

jącego, lecz na chłodno, po dokładnym zasta-

nowieniu się, opisaniu i poprawieniu wszyst-

kiego, co ważnego zapamiętali z feralnego 

poranka.  

 

 

 

 

 

 

    Każdy z lotników podaje w tych dokumen-

tach informację – tak dziś dementowaną przez 

śledczych – że smoleńska wieża poleciła ko-

legom zbliżającym się do lotniska zaniżoną 

wysokość. A zatem świadków wskazujących 

na niewłaściwe naprowadzanie przez Rosjan 

jest nie dwóch, lecz trzech! 

    Por. Kowaleczko napisał m.in.: „Kontroler 

przekazał również załodze Tupolewa, aby by-

ła gotowa na odejście na drugi krąg z 50 m”. 

Identyczna informacje zarówno w swoich 

oświadczeniach, jak i zeznaniach podawali 

Wosztyl oraz Muś. 

Drugim dowodem, który dotychczas nie był 

znany, jest transkrypcja rozmów kontrolerów 

z załogą transportowego Iła-76, który próbo-

wał lądować w Smoleńsku po polskim jaku. 

Odsłuchania nagrania z wieży dokonali spe-

cjaliści z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-

nego. Na ósmym kilometrze przed pasem 

wieża przekazała rosyjskim lotnikom, by byli 

gotowi do odejścia na wysokości 50 m. (…) 

    Nie po raz pierwszy śledczy zostali złapani 

na manipulacjach. Najbardziej spektakularna 

i jedna z ostatnich jest kwestia materiałów 

wybuchowych odnalezionych najpierw przez 

spektrometry w Smoleńsku, a później – jak 

coraz więcej na to wskazuje – przez CLKP 

w warszawskim laboratorium. Śledczy, igno-

rując inteligencję słuchaczy, zaprzeczali 

wszystkim oczywistościom w tej sprawie. 

(…) 

Marek Pyza, wSieci, nr 4 (113),  

26 I – 1 II 2015, str. 16-18 

 

Porażka kłamstwa smoleńskiego 

    Przyczyną katastrofy pod Smoleńskiem 

mógł być zamach? 

tak 39% 

nie 48% 

trudno powiedzieć 13% 

(…) Badania zrealizowane 5-10 grudnia 2014 

r. dla „wSieci” przez TNS Polska wśród 1000 

osób w wieku od 15 lat. (…) 

    Następne lata, 2012 i 2013, dla ludzi do-

magających się prawdy o 10 kwietnia 2010 r. 

były najtrudniejsze. Wojna o krzyż świado-

mie rozpętana przez ekipę Komorowskiego, 

ze wsparciem jego przyjaciela Janusza Paliko-

ta, zepchnęła ludzi krytycznie patrzących na 

oficjalne śledztwo do defensywy. Na dodatek  
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Konwencja ma służyć tresurze 

    Pod przewodem Platformy Obywatelskiej Sejm 

wyraził zgodę na ratyfikacje Konwencji Rady Eu-

ropy, w myśl której rodzina jest siedliskiem zwy-

rodnień społecznych i przemocy.   

    Za wyrażeniem zgody na ratyfikację Konwen-

cji rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu 

przemocy wobec kobiet i przemocy domowej 

głosowało 254 posłów, przeciw było 175, od gło-

su wstrzymało się 8. 

    Z klubu PO za ratyfikacją opowiedziało się 187 

posłów, przeciwko było 3, a 5 wstrzymało się od 

głosu. Cały klub SLD był za przyjęciem ustawy, 

podobnie jak Twój Ruch. Przeciwko głosowały 

kluby parlamentarne Prawa i Sprawiedliwości, 

Sprawiedliwej Polski, część posłów niezrzeszo-

nych i 19 ludowców. Z klubu PSL za ratyfikacją 

było 11 posłów. (…) 

    Argumentów prawnych i etycznych przyta-

czano bez liku. – Ten potworek legislacyjny tak 

naprawdę nie walczy z przemocą, lecz spełnia 

postulaty środowisk LGBT, środowisk homosek-

sualnych. Jest on niezgodny z artykułem 2, 18, 

38, 48 i 53 Konstytucji, takie są fakty – dowo-

dziła poseł Beata Kempa (SP). (…) Tu nie cho-

dzi o przemoc, ale o przemodelowanie naszego 

społeczeństwa, o wprowadzenie do naszego po-

rządku prawnego pojęcia płci społeczno-

kulturowej – stwierdziła poseł Wróbel. (…) 

Piotr Czartoryski-Sziler, Nasz Dziennik nr 31 

(5175), 7-8 II 2015, str. 1 i 6  

 

 

Katowice 12.02.2015 r. 

 

Apel do Senatorów RP 

 

    Zarząd KIK w Katowicach apeluje do Senato-

rów RP o głosowanie przeciwko ratyfikowaniu 

Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemo-

cy wobec kobiet i przemocy domowej, ponieważ 

Konwencja nawiązuje do ideologii gender 

sprzecznej z nauką Kościoła Katolickiego, a źró-

dła przemocy upatruje w tradycyjnie pojętej ro-

dzinie. 

    Naszym zdaniem katolik nie powinien głoso-

wać za ratyfikowaniem tej Konwencji. 

 

Prezes KIK w Katowicach: 

Andrzej Dawidowski 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie! 

      W piątek, dnia 6 lutego 2015 r., Sejm Rze-

czypospolitej Polskiej przyjął uchwałę otwiera-

jącą drogę do ratyfikacji "Konwencji Rady Eu-

ropy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemo-

cy wobec kobiet i przemocy domowej". Ratyfi-

kacja tego dokumentu i wprowadzenie jego po-

stanowień w życie rodzinne i społeczne stanowi 

wielkie zagrożenie dla wartości naturalnych 

i ogólnoludzkich, przede wszystkim uderza w in-

stytucję małżeństwa i rodziny. Wskazało na to 

wiele środowisk naukowych i społecznych po-

czuwających się do odpowiedzialności za przy-

media prorządowe, zwłaszcza TVN i gazeta 

Michnika, zupełnie bezkarnie podrzucały opi-

nii publicznej ewidentne (jak dziś wiemy) 

kłamstwa. (…) Ciężką pracę podjęły zresztą 

setki ludzi. Przede wszystkim rodziny ofiar 

katastrofy, w tym m.in. Zuzanna Kurtyka, 

Marta Kaczyńska, Andrzej Melak, Janusz 

Walentynowicz. Wszystkich zaangażowanych 

w sprawę nie da się wymienić, ale wysiłków 

Anity Gargas i Joanny Lichockiej z „Gazety 

Polskiej”, Jana Pospieszalskiego, Pawła No-

wackiego, Marii Dłużewskiej, zespołu „Na-

szego Dziennika”, Radia Maryja, wreszcie 

Marka Pyzy z Polityce.pl i „wSieci” nie spo-

sób pominąć. Dzięki nim już pod koniec 2013 

r. media rządowe donosiły z niepokojem, tak-

że opierając się na sondażach, że Polacy prze-

stają wierzyć oficjalnym raportom. (…) 

    Jeszcze rok temu w gazecie Michnika 

można było przeczytać: „W zamach lub spi-

sek wierzy 23 proc. ankietowanych – to dużo 

więcej niż przed rokiem (17 proc.) i dwa lata 

temu (12 proc.)”. (…) Agresja Rosji na Ukra-

inę, cyniczne zestrzelenie malezyjskiego MH 

17 z bezbronnymi ludźmi, w tym dziećmi, na 

pokładzie, skala kłamstw, które każdego dnia 

słyszymy od Putina, pokazały Polakom, do 

czego jest zdolny ten reżim. Na tym tle po-

stawa zaprezentowana przez rządzących po 

Smoleńsku, cyniczne żółwiki przybijane 

przez Tuska z Putinem wyglądają jeszcze ża-

łośniej. Do prawdy o 10 kwietnia 2010 r. 

jeszcze daleko, ale jej odkrycie wydaje się już 

całkiem możliwe, całkiem realne. (…) 

Michał Karnowski, wSieci, nr 4 (113),  

26 I – 1 II 2015, str. 20-21   
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szłość Polski. Jasne stanowisko w tym względzie 

zajął Episkopat Polski. (…) 

    Panie Prezydencie, wielokrotnie Pan określał 

się jako wierzący i praktykujący katolik. Jest Pan 

katolikiem od chwili chrztu, a zwolennikiem 

określonej partii od pewnego czasu. Partie i rządy 

przemijają, a słowo Boga trwa na wieki (Ps 

119,89; Iz 40,8), słowo, którego aktualnie strzeże 

Kościół, którego Pan jest członkiem. Pomni na 

słowa pierwszego papieża, św. Piotra Apostoła, 

który powiedział przed Sanhedrynem: "Trzeba 

bardziej słuchać Boga niż ludzi" (Dz 5,29), pro-

simy o niepodpisywanie aktu ratyfikacji. (…) 

W imieniu Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckich  

bp Ignacy Dec  

Biskup Świdnicki, Przewodniczący Rady 

http://www.niedziela.pl/artykul/14064/Bp-Dec-

apel-do-prezydenta-Komorowskiego-o 

 

 

Oświadczenie rzecznika Konferencji 

Episkopatu Polski w związku ze zgodą Sejmu 

na groźną konwencję 

    Sejm RP przyjął 6 lutego 2015 r. ustawę o raty-

fikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu 

i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy 

domowej, sporządzonej w Stambule 11 maja 

2011 r. Ustawa przyjęta przez Sejm upoważnia 

prezydenta RP do ratyfikacji konwencji. Oto peł-

ny tekst oświadczenia: Decyzja posłów głosują-

cych za przyjęciem ustawy o ratyfikacji Konwen-

cji CAHVIO jest sygnałem, że nie jest dla nich 

priorytetem dobro małżeństwa, rodziny i przy-

szłość demograficzna Polski. (…) 

Ks. dr hab. Józef Kloch,  

Niedziela, nr 7, 15 II 2015, str. 25 

 

 

Świeczka i ogarek 

    W Sejmie 6 lutego br. została przegłosowana 

ratyfikacja konwencji o przeciwdziałaniu prze-

mocy, która jest w sposób oczywisty sprzeczna 

z polską konstytucją oraz zbudowaną na funda-

mencie chrześcijaństwa tradycją kultury polskiej. 

Tymczasem ustawa ratyfikacyjna została przefor-

sowana głosami polityków PO, którzy przy róż-

nych okazjach bardzo lubią podkreślać przywią-

zanie do chrześcijańskich wartości, fotografować 

się z ważnymi ludźmi Kościoła, pokazywać się 

na inauguracji pontyfikatu czy ingresach, 

a z drugiej strony – zabiegają o przychylność śro-

dowisk „postępowych”. Zgodnie z porzekadłem: 

„Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek”, gdyż ci 

posłowie doskonale wiedzieli, co zawiera kon-

wencja oraz jakie niesie konsekwencje. (…) 

 Jan Maria Jackowski, 

Niedziela, nr 7, 15 II 2015, str. 25 

 

 

Terroryzm 

a identyfikowanie się z bluźniercami 

    Ateistyczny rząd francuski przez wiele lat 

przymykał oko na łamanie prawa przez wydaw-

ców bluźnierczego pisemka „Charlie Hebdo”. 

Obrażanie w wulgarny sposób katolików, 

a w ostatnim okresie również muzułmanów, jest 

wbrew francuskiej Konstytucji, w której zapisa-

no, że republika szanuje wszystkie wierzenia.  

    Nie poszanowanie prawa w krajach europej-

skich stało się przyczyną wielu tragedii chrześci-

jan w krajach muzułmańskich, gdzie dla miesz-

kających tam ludzi Europejczyk jest tożsamy 

z chrześcijaninem. Akty nienawiści w stosunku 

do chrześcijan, sprowokowane przez bluźnier-

stwa w europejskich ateistycznych pismach, 

spowodowały śmierć setek chrześcijan, znisz-

czenie ich mienia oraz spalenia wielu kościołów. 

    Czy francuski rząd, współodpowiedzialny za 

prześladowanie chrześcijan w krajach muzuł-

mańskich, zadośćuczyni krzywdom wyrządzo-

nych mieszkającym tam chrześcijanom i ich ro-

dzinom? Czy odbuduje 70 zniszczonych kościo-

łów w Nigrze? Czy złoży kondolencje na ręce 

prezydenta Nigru, gdzie dokonano pogromu 

chrześcijan 16 i 17 stycznia 2015 r.?  

    
Zniszczony kościół św. Gabriela w Nigrze. Źródło: 
http://www.redemptor.pl/aktualnosci.php?id=1028&typ=2 
 

    Przypuszczam, że są to pytania retoryczne, bo 

pod pozorem świeckości państwa, we Francji to-

czy się bezwzględna walka z chrześcijaństwem. 

    Tym bardziej żałosne jest to, że protesty prze-

ciw zamachom terrorystycznym odbywały się 

pod hasłem identyfikacji z bluźniercami „Jestem 

Charlie”. W Paryżu, w marszu pod tym hasłem, 

http://www.niedziela.pl/artykul/14064/Bp-Dec-apel-do-prezydenta-Komorowskiego-o
http://www.niedziela.pl/artykul/14064/Bp-Dec-apel-do-prezydenta-Komorowskiego-o
http://www.redemptor.pl/aktualnosci.php?id=1028&typ=2
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wzięli udział znaczący polscy politycy, a niektó-

rzy, przesyłając kondolencje kończyli słowami 

„Wszyscy jesteśmy Charlie”. W Parlamencie Eu-

ropejskim jedynie Janusz Korwin-Mikke miał 

odwagę pokazać napis „Nie jestem Charlie”. 

    Każda akcja terrorystyczna powinna budzić 

sprzeciw, ale dowodem braku rozsądku jest utoż-

samianie się z bluźniercami, których publikacje 

spowodowały śmierć wielu chrześcijan i tragedie 

chrześcijańskich rodzin w krajach muzułmań-

skich. Takie postępowanie uważam za nie odpo-

wiedzialne.                              Antoni Winiarski 

 

 

Rada Europy o dyskryminacji chrześcijan 

w Europie 

    29 stycznia 2015 r. Zgromadzenie Parlamen-

tarne Rady Europy podczas posiedzenia w Stras-

sburgu przyjęło ogromną większością głosów 

Raport w sprawie dyskryminacji i nietolerancji 

wobec chrześcijan w Europie. 

    Nietolerancja i dyskryminacja chrześcijan 

szczególnie nasiliła się w ostatnich latach. Nie 

jest od niej wolna też Polska. W raporcie czyta-

my, że państwo uznaje prawo rodziców do za-

pewnienia takiej edukacji i nauczania, które będą 

w zgodzie z ich przekonaniami religijnymi i filo-

zoficznymi. Polityka MEN jest sprzeczna z tym 

zapisem i powinna ulec zmianie.  

Więcej: http://info.wiara.pl/doc/2344558.RE-o-

dyskryminacji-chrzescijan 

Antoni Winiarski 

 

 

List otwarty Katolickiego Stowarzyszenia 

Lekarzy Polskich do premier Ewy Kopacz 

    Szanowna Pani Premier, Zwracamy się do Pa-

ni, poruszeni nieodpowiedzialną – naszym zda-

niem – decyzją Ministerstwa Zdrowia, która do-

puszcza sprzedawanie w Polsce bez recepty pigu-

łek „dzień po”. Produkt ten jest kierowany głów-

nie do młodych, a nawet młodocianych Polek, 

niedojrzałych jeszcze psychicznie i społecznie. 

Z założenia ma on wywrzeć co najmniej dwa ne-

gatywne skutki. Pierwszy, szybki, dotyczy samej 

młodej kobiety i jej ewentualnego jeszcze nieza-

gnieżdżonego w macicy dziecka. Zawsze zakłóca 

strukturę i funkcje endometrium, co, zwłaszcza w 

pierwszych latach dojrzałości płciowej, pociąga 

za sobą różnoraką patologię, jako przyczynek do 

bezpłodności włącznie. Jeśli doszło do zapłod-

nienia i nowy człowiek już żyje w jajowodzie, 

dopuszczony bez recepty produkt zadziała jako 

środek wczesnoporonny, antynidacyjny. Drugi, 

odłożony w czasie, skutek negatywny dotyczy 

zmian mentalności dziewczyny, już matki, jej 

partnera seksualnego, rodziców ludzi młodych, 

a nawet nauczycieli. Niedojrzali psychicznie 

i społecznie młodzi ludzie, podejmujący nieod-

powiedzialne współżycie seksualne, przyzwy-

czają się do tego, że bezstresowo i bezkarnie 

można zabijać własne dzieci, jeśli nie były za-

planowane. (…) Należy wycofać błędną i złą de-

cyzję Ministerstwa Zdrowia. To się społecznie 

opłaci. Z wyrazami należnego szacunku i z mo-

dlitwą w intencji odważnej i mądrej Pani decyzji. 

dr n. med. Wanda Terlecka – prezes 

 Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, 

dr n. med. Jacek Brendzel – sekretarz 

 Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, 

 Niedziela, nr 5, 1 II  2015, str. 49 

 

Ministerstwo Zdrowia wspiera 

śmiercionośną pigułkę „dzień po” 

    Tzw. pigułka „dzień po” ma także działanie 

wczesnoporonne, czyli niszczy poczętą istotę 

ludzką. (…) Ta decyzja władz, o dostępności pi-

gułki bez recepty, narusza obowiązujące obecnie 

polskie prawo. 

(AZ), Źródło, nr 4, 25 I 2015, str. 26 

 

Adam i Ewa po pigułce 

    Tygodnik „Time”, filozof Francis Fukuyama, 

aktorka Requel Welch i ostatni papieże zgadzają 

się co do jednego: od chwili, gdy Adam i Ewa 

sięgnęli po zakazany owoc, nic nie wpłynęło tak 

mocno na relacje między płciami jak wynalazek 

chemicznej antykoncepcji.  Minęło ponad pół 

wieku od wprowadzenia do aptek hormonalnej 

pigułki antykoncepcyjnej (w USA w 1960 roku, 

w Polsce w 1966). Środki antykoncepcyjne nie 

są lekami, choć za takie uchodzą. Z prostego 

powodu. Ciąża nie jest chorobą, więc zapobiega-

nie jej nie jest żadną terapią. Hormonalne środki 

antykoncepcyjne wyłączają funkcjonowanie 

układu rozrodczego kobiety. Takie odłączenie 

powoduje zaburzenie pracy zdrowego organi-

zmu. Jeśli człowiek przestanie używać na jakiś 

czas np. mięśni nóg, to zaczną one zanikać. Le-

karze zwracają uwagę na liczne uboczne skutki 

działania hormonalnej antykoncepcji (np. rako-

twórcze). Wiele osób wzrusza na to ramionami, 

bo przecież każda pigułka ma jakieś niepożądane 

działanie. Wystarczy przeczytać ulotkę. W przy-
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padku antykoncepcji jej skutki uboczne dotyczą 

nie tylko samego zdrowia kobiety. O wiele waż-

niejsze są konsekwencje społeczne, demograficz-

ne, ekonomiczne, moralne. Po pół wieku na-

ukowcy różnych dziedzin dostarczają na to mnó-

stwo dowodów. (…)        

 ks. Tomasz Jaklewicz,  

 Gość Niedzielny, nr 6, 8 II 2015, str. 18-21 

 

Trucizna na nienarodzone dzieci 

    Bez żadnych ograniczeń można teraz kupić 

w aptece pigułkę „dzień po”. Jest ona przez jed-

nych uznawana za środek antykoncepcyjny, przez 

innych – za pigułkę wczesnoporonną. Dla „Nie-

dzieli” sprawę komentuje prof. Bogdan Chazan. 

Decyzją Komisji Europejskiej 7 stycznia 2015 r. 

w krajach UE wprowadzono do sprzedaży ap-

tecznej bez recepty preparat ellaOne, zwany po-

tocznie tabletką „dzień po”. Podobno nie ma żad-

nego znaczenia, że pewne kraje, w tym Polska, 

głosowały przeciwko tej decyzji na posiedzeniu 

Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA). (…)          

Niedziela, nr 6, 8 II 2015, str. 44-45 

 

Przeciw pigułce „dzień po” 

    Nie milkną sprzeciwy w sprawie dopuszczenia 

do swobodnego obrotu handlowego pigułki 

„dzień po”. Zaprotestowały przeciw temu 

wszystkie katolickie organizacje zajmujące się 

etyką życia seksualnego, m.in. Polskie Stowarzy-

szenie Obrońców Życia Człowieka, Katolickie 

Stowarzyszenie Lekarzy Polskich, Krajowa Rada 

katolików Świeckich, Zespół Ekspertów KEP ds. 

Bioetycznych. (…) 

Źródło, nr 6, 8 II 2015, str. 17 

 

Śmierć można kupić w aptekach? 

    Minister zdrowia zdecydował, że w polskich 

aptekach bez recepty będzie można kupić pigułkę 

„dzień po”, która ma doprowadzić do poronienia, 

gdyby poczęło się dziecko. Będą ją już mogły na-

bywać dziewczynki, które ukończyły 15. rok ży-

cia. O co tutaj chodzi? (…) To wstyd, Panie Mi-

nistrze Arłukowicz, że nie dostrzega Pan tych 

wszystkich zagrożeń, które kładą się cieniem na 

przyszłości naszej ojczyzny! Z wielką nadzieją 

zwracamy się też do Pani Premier Kopacz, pro-

sząc, by nie zaakceptowała decyzji o wprowadze-

niu bez recepty śmiercionośnej pigułki. 

Ks. Ireneusz Skubiś,  

Niedziela, nr 7, 15 II 2015, str. 3 

 

Brak odpowiedzialności za życie 

    Działanie pigułki „dzień po” kwalifikuje się 

jako środek aborcyjny, gdy jest zastosowany 

w drugiej fazie cyklu miesięcznego, po owulacji. 

Uniemożliwia zagnieżdżenie kilkudniowego za-

rodka w śluzówce macicy (endometrium). (…) 

Stosowanie pigułki „dzień po” stanowi grzech 

ciężki.  (…)           ks. abp. Henryk Hozer SAC, 

 Źródło, nr 7, 15 II 2015, str. 5 

 

    Ulotkę informacyjną o skutkach używania tej 

pigułki można pobrać ze strony: 

http://www.hli.org.pl/drupal/pl/node/10111 

 

 

Oświadczenie w sprawie sytuacji 

w polskim górnictwie i strajków na Śląsku 

Poznań, 16.01.2015 r. 

    Akademickie Kluby Obywatelskie im. Prezy-

denta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Krakowie, 

Warszawie i Łodzi z wielkim niepokojem obser-

wują narastanie napięcia na Śląsku w związku z 

protestami górników w obronie miejsc pracy i źró-

deł utrzymania ich rodzin. Konflikt, który wybuchł 

przed kilkoma dniami jest efektem wieloletnich 

zaniedbań państwa, braku reform nie tylko w gór-

nictwie, ale w wielu dziedzinach życia gospo-

darczego Polski. Ma także bardzo głębokie przy-

czyny w katastrofalnej dla kraju polityce ograni-

czania, wręcz likwidowania polskiego potencjału 

wytwórczego. Doświadczamy teraz kolejnej fazy 

likwidacji polskich zasobów gospodarczych. Już w 

latach dziewięćdziesiątych zlikwidowano wiele ga-

łęzi polskiego przemysłu, który – to prawda – wy-

magał dokapitalizowania, unowocześnienia, re-

strukturyzacji, ale nie likwidacji, wyprzedaży czy 

pseudoprywatyzacji, kiedy polskie przedsiębior-

stwa były przejmowane przez państwowe firmy 

zagraniczne. 

    W obce ręce przeszedł gromadzony przez po-

kolenia majątek narodowy i polski potencjał pro-

dukcyjny w wielu dziedzinach gospodarczych, 

np. w produkcji cukru, cementu, stali i wyrobów 

hutniczych itd., a wiele innych zostało po prostu 

zlikwidowanych – np. przemysł stoczniowy, włó-

kienniczy, motoryzacyjny – lista jest bardzo dłu-

ga. Szczególnie bolesna jest dla nas perfidna me-

toda stosowana przez polskich decydentów: do-

prowadzanie przedsiębiorstw do upadłości i li-

kwidacja lub sprzedaż w obce ręce za bezcen. 

Nowi właściciele albo likwidowali polskie przed-
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siębiorstwa jako konkurencyjne, albo je rewitali-

zowali, by transferować zyski za granicę. (…) 

                        http://ako.poznan.pl/5397/ 

    Podpisy pod oświadczeniem złożyli między in-

nymi: Jacek Bachniak, Jerzy Chmielewski,  Ry-

szard Gessing, Halina Kamionka-Mikuła, Jerzy 

Kuźnik, Maria Lasończyk, Hanka Łącka-

Szczudło, Jan Mikos, Bolesław Pochopień, Kry-

stian Probierz, Robert Prorok, Andrzej Pułka,  

Krystyna Rożek-Lesiak, Małgorzata Sołtysiak, Te-

resa Szkuta-Pochopień, Stanisław Waluś, Wło-

dzimierz Wawszczak, Maria Wieloch, Krystyna 

Wojciechowska. Wśród nich są trzy osoby z tytu-

łem profesora, dwóch przewodniczących komisji 

naukowych Oddziału PAN w Katowicach, trzech 

członków zarządu KIK w Katowicach.   

                                                   Stanisław Waluś  

 

Oni podnieśli rękę za likwidacją kopalń 

    Lista posłów, którzy głosowali za nowelizacją 

ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla ka-

miennego w latach 2008-2015 - nazwiska posłów 

z województwa śląskiego i okręgu podkrakow-

skiego, gdzie znajduje się kopalnia „Brzeszcze”.  

    Platforma Obywatelska: Tadeusz Arkit, Joanna 

Bobowska, Jacek Brzezinka, Borys Budka, 

Krzysztof Gadowski, Andrzej Gałażewski, Cze-

sław Gluza, Tomasz Głogowski,  Jan Kaźmier-

czak, Joanna Kluzik-Rostkowska, Ewa Kołodziej, 

Sławomir Kowalski, Marek Krząkała, Izabela 

Leszczyna, Robert Maciaszek, Beata Małecka-

Libera, Anna Nemś, Dorota Niedziela, Mirosława 

Nykiel, Małgorzata Pępek, Elżbieta Apolonia 

Pierzchała, Danuta Pietraszewska, Jarosław Pięta, 

Halina Respondek, Jan Rzymełka, Henryk Sie-

dlaczek, Katarzyna Stachowicz, Grzegorz Sztol-

cman, Krystyna Szumilas, Tomasz Tomczykie-

wicz, Aleksandra Trybus-Cieślar, Piotr Van der 

Coghen, Marek Wójcik, Ryszard Zawadzki. 

    Polskie Stronnictwo Ludowe: Artur Bramora, 

Artur Górczyński. 

    Wstrzymali się od głosu: Jerzy Ziętek. 

 Nasz Dziennik, nr 13 (5157), 17-18 I 2015, str. 6 

 

Bierzmy przykład ze Śląska 

    Po dramatycznych zmaganiach górników, ich 

rodzin i społeczeństwa Śląska w obronie zagro-

żonych likwidacją kopalń: „Bobrek Centrum”, 

„Brzeszcze”, „Pokój” i „Sośnica-Makoszowy”, 

ogłoszono porozumienie. Pod ogromną presją 

społeczną rząd odstąpił od bezpośredniego wy-

rzucania z pracy wielu tysięcy pracowników ko-

palń i kooperujących firm, doraźnie ludzie za-

chowali środki do życia. (…) 

    Dziękując Śląskowi, za przykładem górników 

włączajmy się wszyscy i wszędzie w solidarne 

i publiczne żądanie przywrócenia Narodowi 

(według konstytucji – suwerenowi) naszego pań-

stwa, a potem powierzmy władzę tym, którzy za-

sługują na kredyt zaufania. 

    Za Polskie Stowarzyszenie Morskie-

Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego 

Zbigniew Wysocki, Przewodniczący Kolegium 

Nasza Polska, nr 4 (1002), 27 I 2015, str. 3 

 

Wszyscy jesteśmy górnikami 

    Wiara, Patriotyzm 

i Sztuka, Nr 1 (51), 24 

I – 20 II 2015,  

Adam Sosnowski: I jak 

tu sercem nie być 

z górnikami? str. 3-9, 

Piotr Duda: Rząd nie 

zabierze nam godności, 

str. 11, Rozmowa 

z      przewodniczącym 

małopolskiej „Solidar-

ności” Wojciechem Grzeszkiem, str. 12-15.  

 

 

Tajny plan sprzedaży lasów 

    Polskie lasy miały pójść 

pod młotek. Prezydent Komo-

rowski obiecał Amerykanom, 

że za uzyskane w ten sposób 

pieniądze wypłaci Żydom od-

szkodowania za utracone 

w naszym kraju mienie. Dla-

czego ta informacja ukrywana 

jest przed Polakami? 

    Prywatyzacja kopalń i likwidacja polskiego 

przemysłu wydobywczego to tylko czubek góry 

lodowej. Doniesienia ostatnich tygodni obnażają 

obłudę rządu i dowodzą, jak głęboko zakrojony 

był plan wyprzedaży polskiego majątku. Po 

zniszczeniu stoczni, hut, kopalń, fabryk 

i przetwórni dobrano się do ostatniego bastionu. 

Platforma Obywatelska, obłudnie zapewniając, 

jak bardzo troszczy się o polską ziemię i pań-

stwowe lasy, konsekwentnie parła do ich prywa-

tyzacji. (…) 

Wielki majątek 

    Polskie Lasy Państwowe mają 90 lat i są nie-

doścignionym wzorem dla całej Europy. Dosko-
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nale prosperują, zajmują blisko 1/4 powierzchni 

kraju, a na 8 mln ha gromadzą ok. 2 mld m
3
 

drewna wartego prawie 400 mld zł. (…) 

Nocna zmiana konstytucji 

    Pomysł był prosty i miał zostać przeprowadzo-

ny błyskawicznie na ostatnim posiedzeniu Sejmu 

minionego roku. W przeładowany program 

przedświątecznych, nocnych obrad, między po-

prawki budżetowe i związki partnerskie wciśnięto 

fundamentalną sprawę lasów, zapewniając, że 

proponowane zmiany jeszcze bardziej je zabez-

pieczą. Ewentualną debatę miał zagłuszyć cham-

ski rechot Twojego Ruchu pastwiącego się nad 

sałatką prof. Krystyny Pawłowicz. 

O wprowadzeniu do programu 82. Posiedzenia 

Sejmu dwóch kluczowych wniosków poinfor-

mowano posłów dopiero w przeddzień obrad. 

Parlamentarzyści mieli rozpatrzeć obywatelski 

wniosek przeprowadzenia ogólnopolskiego refe-

rendum ws. Przyszłości Lasów Państwowych i 

polskiej ziemi, pod którym podpisało się ponad 

2,5 mln Polaków. Mieli też debatować nad pro-

jektem ustawy o zmianie konstytucji, dotyczącym 

polskich lasów. (…) 

    W środku nocy z 17 na 18 grudnia 2014 r., 

o godz. 0.45 koalicja PO-PSL podjęła próbę 

zmiany konstytucji RP. (…) Do zmiany konsty-

tucji władza potrzebowała 296 głosów. Poparli ja 

posłowie PO, PSL, SLD i TR. Przeciwko głoso-

wali członkowie PiS i SP. Ostatecznie Lasy Pań-

stwowe uratowano. Zdecydowało o tym pięć gło-

sów przewagi. (…) 

Co PO obiecała Żydom? 

    25 grudnia 2014 r. portal Polityce.pl opubliko-

wał zapiski ukryte w dokumentach amerykańskiej 

administracji, które wyciekły za pośrednictwem 

WikiLeads. Dowodzą, że Bronisław Komorowski 

już w 2009 planował spieniężenie leśnego mająt-

ku, by z tych środków wypłacić odszkodowania 

Żydom, a Platforma Obywatelska konsekwentnie 

ten pomysł realizowała.  

Nieudane skoki na lasy 

    Pierwsze próby położenia łapy na Lasach od-

były się już za czasów rządu AWS-UW. Jerzy 

Buzek próbował z nich stworzyć po cichu jedno-

osobową spółkę skarbu państwa. Sprawa została 

ukartowana nawet za plecami ówczesnego mini-

stra ochrony środowiska, zasobów naturalnych 

i leśnictwa prof. Jana Szyszki – autora AWS-

owskiego „programu ochrony środowiska czło-

wieka”. (…) W 2010 r. rząd Donalda Tuska pod-

jął próbę włączenia PLP do sektora finansów pu-

blicznych. Koncepcja miała na celu pozbawienie 

ich możliwości samofinansowania się, co do-

prowadziłoby do szybkiego bankructwa. (…) 

Słaba pamięć Komorowskiego 

    (…) Zapytany o deklarację złożoną ambasado-

rowi USA wymownie milczy. (…) W istocie 

kiepski stan zdrowia wyraźnie dyskwalifikuje 

Komorowskiego z walki o prezydenturę. I nie 

ma tu większego znaczenia, czy nadszarpnięta 

została kondycja fizyczna, intelektualna, moral-

na, czy może każda po trosze. Światło rzucone 

przez WikiLeads świeci jaśniej niż jupitery za-

przyjaźnionych telewizji.             

Marzena Nykiel,  

wSieci, nr 3 (112)19-25 I 2015, str. 16-21. 

 

 

Kto powinien być prezydentem Polski? 

    Czekają nas wybory prezydenta. Myślę, że 

w wyborze mogą być pomocne dwa artykuły, ja-

kie zostały zamieszczone w wartościowej prasie 

oraz moje podsumowanie końcowe. Moja próba 

odpowiedzi na to pytanie będzie się składała 

z pięciu części. Pierwsze dwie stanowią frag-

menty artykułów o byłym prezydencie Irlandii, 

a ostatnia podsumowanie.  

Człowiek z ducha 

    Gdyby Europą rządzili dziś tacy politycy, nie 

byłoby w niej miejsca ani na pustkę marki 

„Charlie Hebdo”, ani na fanatyzm islamskich ra-

dykałów. Najpierw jestem katolikiem, potem Ir-

landczykiem i politykiem – mówił o sobie 

Eamon de Valera, ojciec niepodległej Irlandii. 

Dziś brzmi to jak wyznanie średniowiecznego 

władcy. A tymczasem jeszcze pół wieku temu 

polityk z taką hierarchią wartości mógł nie tylko 

rządzić europejskim krajem, ale wywierać na 

niego wpływ, który na dziesięciolecia zaważył 

na społeczno-politycznym klimacie kraju. Bo nie 

były to tylko pobożne deklaracje, ale pewna wi-

zja i konsekwencja, której tak bardzo brakuje 

dzisiejszym europejskim elitom. (…) 

    W każdym razie konstytucję de Valery papież 

Pius XII określił jako… „pisaną ręką Boga”. (…) 

W dniu św. Patryka w 1943 roku mówił: „Zro-

bimy z Irlandii dom dla ludzi, którzy cenią sobie 

dobrobyt materialny tylko jako podstawę dla rze-

telnego i prawego życia, Irlandię dla ludzi, któ-

rzy zadowalają się małym i poświęcają swój 

wolny czas sprawom duchowym. (…) 

Jacek Dziedzina, Gość Niedzielny, 

 nr 4, rok XCII, 25 I 2015, str. 54-55 
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Mężny prezydent Irlandii 

    Éamon de Valera to prawdziwy gigant polityki. 

Pokazał, jak wiara katolicka inspiruje do budo-

wania pomyślności swojego kraju. Nie znajdzie-

my chyba w historii XX-wiecznej Europy drugie-

go demokratycznego przywódcy, który tak długo 

oddziaływałby na swoją ojczyznę, jak na Irlandię 

oddziaływał Éamon de Valera. Aż dziw, że tym 

swoistym fenomenem długowieczności politycz-

nej w Polsce nikt się do tej pory szerzej nie zain-

teresował. Być może przyczyną tego milczenia 

jest fakt, że de Valera przez całe życie pragnął 

przede wszystkim uczynienia z Irlandii republiki 

katolickiej z Jezusem Chrystusem jako jej pra-

wowitym władcą. (…) Jednym z ważniejszych 

momentów prezydentury było odznaczenie, jakie 

otrzymał z rąk Papieża Jana XXIII, w postaci Or-

deru Chrystusa, które w XX wieku trafiło do za-

ledwie kilku mężów stanu z całego świata. (...) 

    Za czasów de Valery największym „towarem” 

eksportowym Irlandii byli misjonarze. Dziś z sze-

ściu seminariów ostało się tylko jedno. (…) Dla 

katolików postać de Valery, w Polsce niestety 

zupełnie nieznanego, powinna być znakomitym 

przykładem, jak skutecznie można połączyć de-

mokrację z katolicką wiarą. 

Paweł Toboła-Pertkiewicz, Nasz Dziennik, nr 3 

(5147), 5-6 I 2015, str. 14 

Jaka partia – taki prezydent 

    Osoba decydująca się na członkowstwo danej 

partii wyraża aprobatę dla wartości reprezento-

wanych przez daną partię – a te wyrażają się np. 

przez głosowania w Sejmie lub w Senacie. Na 

podstawie tych głosowań można się zorientować, 

czy członkowie danej partii głosują zgodnie 

z Dekalogiem i interesem Polski. Na podstawie 

wielu głosowań mogę napisać, że nie można mieć 

zaufania dla członków następujących partii (wy-

mieniam najważniejsze i w kolejności od naj-

mniejszego zaufania): Twój Ruch, Sojusz Lewicy 

Demokratycznej, Platforma Obywatelska, Polskie 

Stronnictwo Ludowe. Moim zdaniem można 

mieć zaufanie do kandydata będącego członkiem 

Prawa i Sprawiedliwości, Prawicy Rzeczpospoli-

tej i Solidarnej Polski.  

Moja ocena dotychczasowych prezydentów 

po 1989 r. 

    Aby dokonać rzetelnej oceny trzeba wpierw 

przyjąć kryteria i potem, na ich podstawie, doko-

nać oceny. Na podstawie mojej wiedzy o działach 

dotychczasowych pięciu prezydentów mógłbym 

podzielić ich na trzy grupy: 1) najgorsi: Wojciech 

Jaruzelski i Aleksander Kwaśniewski, 2) średni:  

Bronisław Komorowski i Lech Wałęsa, 3) naj-

lepszy: Lech Kaczyński.  

Podsumowanie 

    Moim zdaniem prezydentem powinien zostać: 

1) Polak, który jest patriotą, 

2) chrześcijanin (nie koniecznie katolik), który 

jest wierzącym i praktykującym, 

3) osoba, która nie jest członkiem żadnej tajnej 

organizacji, np. masonerii, 

4) osoba, która sprawdziła się w dotychczasowej 

działalności społecznej i politycznej.  

Stanisław Waluś 

 

 

Czesław Ryszka senatorem 

    Czesław Ryszka (PiS) wygrał wybory uzupeł-

niające do Senatu w okręgu wyborczym nr 75, 

który obejmuje Mysłowice, Tychy oraz powiat 

bieruńsko-lędziński. Senator Ryszka zasiadał już 

w izbie wyższej (w latach 2005-11), był także 

posłem (1997 – 2001).  

    Przeprowadzenie wyborów uzupełniających 

było konieczne po tym, jak dotychczasowa sena-

tor Elżbieta Bieńkowska została komisarzem 

Unii Europejskiej.  

    Czesław Ryszka, absolwent Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego, jest pisarzem kato-

lickim, dziennikarzem, autorem ponad 50 ksią-

żek, m.in. o tematyce maryjnej i papieskiej. Po-

nadto ma na swoim koncie kilka tysięcy artyku-

łów w prasie krajowej i zagranicznej. Pracę za-

wodową rozpoczynał na KUL w Zakładzie Ba-

dań nad Literaturą religijną. 

    Następnie pracował 6 lat jako redaktor tygo-

dnika „Gość Niedzielny” w Katowicach, potem 

przez 10 lat kierował działem religijnym w tygo-

dniku „Katolik”, wychodzącym w Katowicach. 

Od 1993 r. był redaktorem Tygodnika Katolic-

kiego „Niedziela” i do chwili obecnej jest jego 

stałym współpracownikiem i publicystą. Jako 

poseł na Sejm pracował w Komisjach rodziny 

oraz Kultury i Środków Przekazu. (…) „Śląsk 

był i powinien pozostać gospodarczą perłą w ko-

ronie Polski (…). Kto myśli inaczej, ten nie ro-

zumie specyfiki naszego regionu, nie pragnie 

dobra ojczyzny” – to jego słowa z reklamówki 

wyborczej. (…) Senator Czesław Ryszka jest 

żonaty, ma troje dorosłych dzieci, mających wła-

sne rodziny. (…)        

 Niedziela, nr 7, 15 II 2015, str. 9 
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PiS odbija Platformie Śląsk 

     Na nowego senatora ze Śląska został wybrany 

w niedzielę Czesław Ryszka. (…) Za Czesławem 

Ryszką opowiedziało się 8541 wyborców. To 

56,6 proc. spośród tych, którzy oddali ważne gło-

sy. Kandydat Platformy Obywatelskiej, były wi-

ceprezydent Tychów Michał Gramatyka, który na 

wyborczych bilbordach pozował z unijną komi-

sarz Elżbietą Bieńkowską, otrzymał zaledwie 

4452 głosy (29,5 proc.), a kandydat zgłoszony 

przez komitet wyborczy „Ze Śląska – Nie z Par-

tii”, wspierany przez Ruch Autonomii Śląska, 

Dariusz Dyrda – 2104 głosy (13,9 proc.). (…) 

Artur Kowalski, Nasz Dziennik, 

 nr 33 (5177), 10 II 2015, str. 5 

PiS wygrywa na Śląsku 

    W wyborach do senatu zdecydowanie zwycię-

żył kandydat PiS-u Czesław Ryszka. (…) To ko-

lejne wygrane przez PiS wybory uzupełniające do 

Senatu. W ubiegłym roku PiS wygrał w trzech 

okręgach, a senatorami zostali: Maria Koc, Izabe-

la Kloc i Jarosław Rusiecki. Wcześniej na Pod-

karpaciu mandat zdobył Zdzisław Pupa, 

a w okręgu rybnickim Bolesław Piecha. (…) 

Jacek Liziniewicz, Gazeta Polska Codziennie, 

nr 33 (1036), 10 II 2015, str. 5 

 

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”, Kra-

ków 2010 

Chrońcie małżeństwa i rodziny 

przed grzechem 

    Trzeba chronić małżeństwa i rodziny przed 

grzechem, przed ciężkim grzechem wobec po-

czynającego się życia – wiadomo wszak, że oko-

liczności tego grzechu obciążają całą moralność 

społeczną, a jego skutki zagrażają przyszłości na-

rodu. Trzeba chronić człowieka przed grzechem 

rozwiązłości i nietrzeźwości, bo niosą one poni-

żenie jego godności ludzkiej, a w skali społecznej 

zawierają nieobliczalne następstwa. Trzeba wciąż 

czuwać, wciąż budzić ludzkie sumienia, wciąż 

przestrzegać przed naruszaniem prawa moralne-

go, wciąż porywać do realizacji przykazania mi-

łości; łatwo bowiem zakorzenia się w ludzkich 

sercach wewnętrzna znieczulica. Str. 11-12 

Częstochowa, 5 czerwca 1979,  

Przemówienie do Konferencji Episkopatu Polski 

Litania Narodu Polskiego 

    Ciąg dalszy z poprzed-

niego numeru „Dlatego”. 

Maryjo Bogarodzico, 

Królowo Polski 

módl się za nami 

Święty Stanisławie, ojcze 

Ojczyzny 

módl się za nami 

Święty Wojciechu, patronie 

Polski módl się za nami 

Święty Andrzeju Bobolo, patronie Polski, 

wielki męczenniku, autorze ślubów lwowskich 

Jana Kazimierza módl się za nami 

Święci pierwsi męczennicy Polski: Benedykcie, 

Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie 

módlcie się za nami 

Święty Brunonie, apostole ziem polskich 

módl się za nami 

Święci Andrzeju Świeradzie i Benedykcie 

módlcie się za nami 

Święty Ottonie, apostole Pomorza 

módl się za nami 

 

 

In vitro 

Techniczna możliwość stwa-

rzania życia ludzkiego w wa-

runkach In vitro, jak stwierdza 

S. Leone, otworzyła drogę dla 

handlu ludzkimi embrionami, 

które mogą być wykorzysty-

wane albo jako „zapas” narzą-

dów do transplantacji, albo ja-

ko „materiał” biologiczny do dalszych ekspe-

rymentów, lub dla przemysłu kosmetycznego 

oraz farmaceutycznego. Ponieważ możliwości 

te nie należą do gatunku fantastyki naukowej, 

dlatego tez 4 października 1984 r. został przed-

stawiony na forum Parlamentu europejskiego 

projekt ustawy, który zakazywałby jakiegokol-

wiek wykorzystywania embrionów i płodów 

ludzkich w celach komercyjnych i eksperymen-

talnych (wyjątek stanowi eksperyment terapeu-

tyczny na rzecz bezpośredniego dobra samego 

embrionu).   

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

cji, www.globalizacja.org Warszawa 2010, str. 127 

Argument przeciw in vitro 

    Na skutek pomyłki przy procedurze in vitro 

kobieta urodziła nie swoje dziecko, do tego 

z licznymi wadami genetycznymi. To kolejny 

http://www.globalizacja.org/
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argument, aby metoda sztucznego zapłodnienia 

była zakazana. Do błędu doszło w Laboratorium 

Wspomaganego Rozrodu w Policach, które nale-

ży do Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w 

Szczecinie. Małżeństwo starało się o dziecko od 

kilku lat. Zdecydowało się na in vitro. Po kilku 

próbach w sierpniu ubiegłego roku urodziła się 

dziewczynka. Dziecko ma liczne wady genetycz-

ne, przebywa obecnie w szpitalu. Rodzice posta-

nowili przeprowadzić badania DNA. Okazało się, 

że kobieta, która urodziła dziecko, nie jest jej bio-

logiczną matką. Najprawdopodobniej podczas 

zabiegu nasienie męża połączono z komórką ja-

jową innej kobiety. Małżeństwo zgłosiło sprawę 

do prokuratury, ale ta odmówiła wszczęcia postę-

powania, gdyż w Polsce nie istnieją żadne regula-

cje dotyczące metody in vitro. Teraz czekają na 

decyzję sądu, do którego się odwołali. Pojawiły 

się też informacje, że nie był to jedyny taki przy-

padek błędu w polickiej placówce. (…) 

    Odnosząc się do błędu w klinice w Policach, 

min. Arłukowicz podkreślił, że pokazuje on, jak 

bardzo potrzebna jest ustawa regulująca metodę 

sztucznego zapłodnienia. To wyjątkowa hipokry-

zja. Właśnie rząd PO wprowadził finansowanie 

metody in vitro z budżetu państwa bez odpo-

wiedniej ustawy, a jedynie na mocy rozporządze-

nia, które określa warunki realizacji programu. 

(…) 

    W ubiegłym roku Ministerstwo Zdrowia przy-

gotowało projekt ustawy o leczeniu niepłodności. 

(…) Regulacja ta w żaden sposób nie uwzględnia 

argumentów krytyków metody in vitro, z Kościo-

łem katolickim na czele. Dlatego w czasie głoso-

wania w Sejmie posłowie katoliccy nie powinni 

jej popierać. (…) Kościół katolicki uważa, że me-

toda in vitro powinna być zakazana. (…) Aby 

mogło urodzić się jedno dziecko z in vitro, trzeba 

poświęcić kilkoro innych. Drugi argument prze-

ciwko in vitro dotyczy tego, że dziecko nie po-

czyna się w naturalnych warunkach. (…) Taki 

sposób poczynania życia jest jednym z powodów 

częstszych wad genetycznych dzieci poczętych na 

skutek sztucznego zapłodnienia. (…)  

Bogumił Łoziński, Gość Niedzielny, nr 7, rok 

XCII, str. 50-51  

 

Rodzina oparta na związku mężczyzny 

i kobiety jest faktem antropologicznym 

    17 listopada rado Papież Franciszek spotkał się 

w watykańskiej Auli Synodalnej z uczestnikami 

międzynarodowego seminarium miedzy religij-

nego na temat komplementarności mężczyzny 

i kobiety. Zorganizowała je Kongregacja Nauki 

Wiary we współpracy z Papieskimi Radami: ds. 

Rodziny, Dialogu Międzyreligijnego i Popiera-

nia Jedności Chrześcijan. W imieniu przybyłych 

głos zabrał prefekt tej Kongregacji kard. Gerhard 

Ludwig Müller, a następnie przemówienie wy-

głosił Papież. 

    Drodzy Bracia i Siostry! 

(…) Trzeba kłaść nacisk na fundamentalne fila-

ry, na których wspiera się dany naród – jego do-

bra niematerialne. Rodzina pozostaje fundamen-

tem współżycia i zabezpieczeniem przed rozkła-

dem społecznym. Dzieci mają prawo wzrastać w 

rodzinie, mając tatę i mamę, którzy potrafią 

stworzyć odpowiednie środowisko dla ich roz-

woju i ich uczuciowego dojrzewania. (…) Ro-

dzina jest faktem antropologicznym, a w konse-

kwencji faktem społecznym, kulturowym itd. 

Nie możemy jej klasyfikować za pomocą pojęć 

natury ideologicznej, które ważne są tylko w da-

nym momencie historii, a później się przedaw-

niają. Nie można mówić dzisiaj o rodzinie kon-

serwatywnej czy o rodzinie postępowej – rodzina 

jest rodziną! Nie pozwólcie, by was określano 

takimi czy innymi pojęciami, by was określano 

takimi czy innymi pojęciami o charakterze ide-

ologicznym. (…) Dziękuję wam za modlitwy, 

którymi towarzyszycie mojej posłudze dla Ko-

ścioła. Ja również modlę się za was i z serca 

wam błogosławię. Bardzo dziękuję. 

 L’Osservatore Romano, 12/2014 str. 37-38  

 

 

Prawdziwa twarz gender 

    Reporterka „Do Rzeczy” 

została studentką podyplo-

mowych gender studies. 

Przez pół roku przysłuchiwa-

ła się też temu, co dzieje się 

na spotkaniach, wystawach 

i konferencjach genderystów. 

Podyplomowe gender studies 

w IBL PAN dostępne są dla 

każdego, kto ma dyplom wyższej uczelni albo 

może niebawem złoży egzamin magisterski lub 

licencjacki. (…) 

    W programie semestru są prawo i ekonomia 

w genderowym ujęciu, a także zajęcia o nieco 

bardziej rozbudowanych nazwach: „Performaty-

ka wizualności w perspektywie gender”, „Psy-

chologia po Freudzie”, „Polityka płci: teoria 
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i praktyka »gender« w naukach społecznych, 

prawie międzynarodowym i praktyce życia”, „Po-

lityka równości w Polsce – możliwości i ograni-

czenia”, a także „Oblicza polskiego backlashu” 

czy „Literatura a gender”. (…)  

Agnieszka Niewińska, Do Rzeczy, nr 43/091, 20-

26 X 2014, str. 16-22 

 

Twoje Dziecko - Wielka Sprawa! 

    W ponad stu parafiach archidiecezji poznańskiej 

odbywają się dziś [1 lutego 2015 r.] prelekcje 

w ramach inicjatywy "Twoje Dziecko - Wielka 

Sprawa!". Jej celem jest ukazanie rodzicom zagro-

żeń związanych z nieodpowiednią edukacją seksu-

alną oraz tzw. edukacją równościową, a także 

wsparcie ich w procesie wychowania w duchu 

chrześcijańskich wartości. Akcję honorowym pa-

tronatem objął abp Stanisław Gądecki. 

    Inicjatywę "Twoje Dziecko - Wielka Sprawa!" 

podjęły Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Ar-

chidiecezji Poznańskiej oraz Duszpasterstwo Ro-

dzin Archidiecezji Poznańskiej. W pierwszym jej 

etapie przeszkolono ponad stu wolontariuszy, 

którzy 1 lutego wygłoszą prelekcje przybliżające 

zagrożenia wynikające z edukacji seksualnej, 

edukacji równościowej i seksualizacji. Każdy 

z rodziców uczestniczący w prelekcji otrzyma 

także "Vademecum rodzica" przygotowane przez 

organizatorów akcji. (…) 

http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-

zycia-kosciola/art,21197,twoje-dziecko-wielka-

sprawa.html 

    W „Naszym Dzienniku”, nr 25 (5169), z 31 I – 

1 II 2015, na str. 23 został zamieszczony artykuł 

Małgorzaty Bochenek pod tym samym tytułem.  

    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 

Wspominany już ksiądz Mirosław 

Drozdek pytany o misje siostry Łucji, 

powiedział, że najważniejsza dla niej 

była miłość do Kościoła i służba Ojcu 

Świętemu. Siostra Łucja pozostawiła 

nam testament, a w nim kilka próśb, które mamy 

wprowadzić w życie. 

    Pierwszą z nich jest wezwanie do wierności 

orędziu fatimskiemu. 

    Drugą prośbą, jaką kieruje do nas siostra Łu-

cja – zdaniem ks. Drozdka – to wierność nabo-

żeństwu pierwszych sobót. Znowu wizjonerka 

prosi nie tylko o praktykowanie tego nabożeń-

stwa, ale i jego rozpowszechnianie.  

    Kolejnym punktem testamentu siostry Łucji – 

podkreślił Kustosz Krzeptówek – jest apel 

o wierność różańcowi. Znamy powtarzane wie-

lokrotnie życzenie, by odmawiać codziennie ró-

żaniec, bo tylko on może zapewnić światu pokój 

i otworzyć bramy nieba.               Str. 101-102 

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 

Apel biskupów Kościoła rzymskokatolickiego 

w Polsce i zwierzchników Kościołów 

zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej 

o poszanowanie i chrześcijańskie świętowanie 

niedzieli 

Warszawa, 20 stycznia 2015 r. 

Drogie Siostry, Drodzy Bracia, 

Współwyznawcy Jezusa Chrystusa! 

    Zwracamy się do Was ze wspólnym apelem do-

tyczącym świętowania dnia Pańskiego – niedzieli. 

    Fundamentem chrześcijańskiego życia jest 

wiara w Jezusa Chrystusa, który umarł i zmar-

twychwstał, by nas zbawić. Dzięki Niemu 

otrzymaliśmy Ducha Świętego, by odziedziczyć 

błogosławione królestwo Ojca. Niedzielne litur-

giczne wspomnienie tych wydarzeń, spotkanie ze 

słowem Bożym i modlitwa, pogłębia i umacnia 

tę wiarę. Co więcej, Pan Jezus zapewnił: „Gdzie 

są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam je-

stem pośród nich (Mt 18,20)”. Niedziela, dzień 

zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, powinna 

być zatem dniem modlitwy i świętowania. Wy-

pełnia ona duchową prawdę Bożego przykaza-

nia: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił” (por. 

Wj 20,8-11) – przynajmniej jeden dzień w tygo-

dniu poświęć Bogu, sobie i bliźniemu; wypocz-

nij fizycznie, intelektualnie, duchowo. 

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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    Zauważamy jednak, że w naszym codziennym 

życiu niedziela traci swój wyjątkowy charakter. 

Staje się takim samym dniem, jak pozostałe dni 

tygodnia. Praca ponad miarę odbiera jej sakralny 

charakter. Coraz częściej chrześcijanie są zmu-

szani do rezygnowania z udziału w niedzielnych 

nabożeństwach. A przecież po wielodniowej pra-

cy człowiek ma prawo nie tylko do odpoczynku, 

ale także – jako chrześcijan – do świętowania 

dnia Pańskiego zgodnie ze swoją wiarą. 

    Dlatego apelujemy do wszystkich chrześcijan 

w Polsce, by na nowo odkryli wartość dnia Pań-

skiego jako dnia wspólnotowego świętowania w 

duchu wiary. Jego istotnym wyrazem jest modli-

tewne zgromadzenie wokół daru Bożego Słowa 

oraz Sakramentu. Przypomnijmy sobie nawoły-

wanie zawarte w Liście do Hebrajczyków: „Nie 

opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się 

to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy 

się nawzajem …” (Hbr 10,25a). 

    Jako pasterze Kościołów w Polsce wspieramy 

wszelkie inicjatywy społeczne, które mają na celu 

zachowanie świątecznego wymiaru niedzieli, 

przywracanie w przestrzeni społecznej jej uroczy-

stego charakteru oraz troskę o zgodne z chrześci-

jańskim duchem formy niedzielnego wypoczyn-

ku. Pragniemy przy tym podkreślić, że szanujemy 

inne rozumienie dnia świętego. Dlatego kieruje-

my nasz apel także do tych, od których zależy 

społeczny kształt świętowania niedzieli w Polsce: 

apelujemy do pracowników, by w niedziele 

i święta nie podejmowali niekoniecznej pracy za-

robkowej; 

apelujemy do pracodawców, by uszanowali świę-

tość dnia Pańskiego, nie angażując zawodowo 

pracowników jeżeli nie jest to bezwzględnie ko-

nieczne; 

apelujemy do parlamentarzystów, by zapewnili 

takie regulowania prawne, które uszanują w na-

szej ojczyźnie prawo ludzi pracy do niedzielnego 

wypoczynku i świętowania; 

apelujemy do władz, by uczyniły wszystko w ce-

lu ochrony niedzieli, tak aby człowiek nie był 

traktowany jako narzędzie zysku i mógł przeży-

wać niedzielę zgodnie ze swoimi przekonaniami; 

apelujemy wreszcie do wszystkich ludzi dobrej 

woli o poszanowanie niedzieli i świąt z uwagi na 

społeczny pożytek należnego odpoczynku 

i świętowania – dla dobra naszych rodzin, dla do-

bra obywateli naszego państwa. 

    Drogie Siostry, Drodzy Bracia w Chrystusie! 

    Uwielbienie Boga za jego wspaniałość, pa-

mięć o Jego dziełach i wdzięczność za Jego 

dobrodziejstwa, radość ze zmartwychwstania 

Chrystusa i z daru Ducha Świętego, modlitwa za 

siebie i za bliźnich są charakterystyczną cechą 

chrześcijańskiego świętowania niedzieli. Dlatego 

zachęcamy, by przeżywać dzień Pański jako czas 

łaski i umocnienia do nowego zaangażowania 

w głoszenie światu Ewangelii. Chrystus idzie 

z nami w drodze do domu Ojca. We wspólnocie 

Kościoła mocą Ducha Świętego wyjaśnia nam 

Boże słowo i karmi Chlebem Życia. Nie może-

my nie dzielić się tak wielką radością! Pragnie-

my, by każdy usłyszał w swym sercu głos Ducha 

Świętego, spotkał Jezusa Chrystusa i przyjął mi-

łość Ojca, który jest w niebie. 

    w imieniu Kościołów zrzeszonych w Polskiej 

Radzie Ekumenicznej i Konferencji Episkopatu 

Polski 

/ks. prezbiter Mateusz Wichary/ 

Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan 

Baptystów w RP 

/ks. bp Jerzy Samiec/ 

Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 

/ks. sup. Andrzej Malicki/ 

Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-

Metodystycznego w RP 

/ks. bp Marek Izdebski/ 

Biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP 

/ks. bp Wiktor Wysoczański/ 

Biskup Kościoła Polskokatolickiego w RP 

/ks. bp Ludwik Jabłoński/ 

Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego 

Mariawitów w RP 

/Metropolita Sawa/ 

Prawosławny Metropolita Warszawski i Całej 

Polski 

/ks. abp Stanisław Gądecki/ 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/6400.1,Apel

_biskup_w_Ko_cio_a_rzymskokatolickiego_w_Polsc

e_i_zwierzchnik_w_Ko_cio_w_zrzeszonych_w_Pols

kiej_Radzie_Ekumenicznej_o_poszanowaniu_i_chrz

e_cija_skim_wi_towaniu_niedzieli.html 

Nie handlować w niedzielę 

    Solidarność od wielu lat zabiega o wprowa-

dzenie zakazu handlu w niedziele i święta. Ale 

nie zgadza się na to koalicja rządowa. 

     Związkowcy najbliżej osiągnięcia tego celu 

byli w 2001 roku, gdy Sejm i Senat przyjęły 

ustawę wprowadzającą takie regulacje, ale zosta-

ła ona zawetowana przez prezydenta Aleksandra 

http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/6400.1,Apel_biskup_w_Ko_cio_a_rzymskokatolickiego_w_Polsce_i_zwierzchnik_w_Ko_cio_w_zrzeszonych_w_Polskiej_Radzie_Ekumenicznej_o_poszanowaniu_i_chrze_cija_skim_wi_towaniu_niedzieli.html
http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/6400.1,Apel_biskup_w_Ko_cio_a_rzymskokatolickiego_w_Polsce_i_zwierzchnik_w_Ko_cio_w_zrzeszonych_w_Polskiej_Radzie_Ekumenicznej_o_poszanowaniu_i_chrze_cija_skim_wi_towaniu_niedzieli.html
http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/6400.1,Apel_biskup_w_Ko_cio_a_rzymskokatolickiego_w_Polsce_i_zwierzchnik_w_Ko_cio_w_zrzeszonych_w_Polskiej_Radzie_Ekumenicznej_o_poszanowaniu_i_chrze_cija_skim_wi_towaniu_niedzieli.html
http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/6400.1,Apel_biskup_w_Ko_cio_a_rzymskokatolickiego_w_Polsce_i_zwierzchnik_w_Ko_cio_w_zrzeszonych_w_Polskiej_Radzie_Ekumenicznej_o_poszanowaniu_i_chrze_cija_skim_wi_towaniu_niedzieli.html
http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/6400.1,Apel_biskup_w_Ko_cio_a_rzymskokatolickiego_w_Polsce_i_zwierzchnik_w_Ko_cio_w_zrzeszonych_w_Polskiej_Radzie_Ekumenicznej_o_poszanowaniu_i_chrze_cija_skim_wi_towaniu_niedzieli.html
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Kwaśniewskiego. AWS zaś nie była w stanie 

zdobyć większości zdolnej do odrzucenia weta. 

    Potem ten postulat ciągle wracał wielokrotnie, 

ale jedyne, co udało się osiągnąć, to przyjęcie 

w 2007 roku (za rządów PiS) ustawy o zakazie 

w niektóre dni ustawowo wolno od pracy. Usta-

lono wtedy, że sklepy zatrudniające pracowników 

najemnych będą zamykane: 1 stycznia, w dwa dni 

Wielkanocy, dwa dni Bożego Narodzenia, 1 i 3 

maja, Zesłanie Ducha Świętego, Boże Ciało, 15 

sierpnia, 1 i 11 listopada. Potem, gdy dniem wol-

nym od pracy ustanowiono także dzień 6 stycz-

nia, zakaz ten rozszerzono również na to święto. 

    Ostatni raz sprawa ta pojawiła się w marcu 

2014 roku, gdy Sejm – głosami PO, SLD, TR 

i większości klubu PSL – odrzucił dwa projekty 

ustaw: obywatelski i poselski (popierane przez 

„Solidarność”), wprowadzających zakaz handlu 

w niedziele. (…) 

KL, Nasz Dziennik, nr 3 (5147), 5-6 I 2015, str. 2 

 

Tragedia społeczeństw na przykładzie 

 Śląska 1945 

     W dniu 4 lutego 2015 r. od-

było się spotkanie zabrzańskiej 

sekcji KIK-u w Katowicach.  

    Po Mszy Świętej, którą od-

prawił ks. prałat Grzegorz Skop, 

przewodniczący Stowarzyszenia 

Pamięci Tragedii Śląskiej 1945 

prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł 

wygłosił odczyt pt. „Tragedie 

społeczeństw na przykładzie Śląska 1945”. Poru-

szył m.in. problem zadziwiającego milczenia opi-

nii publicznej w trakcie trwania tych tragedii. 

Przypomniał też ludobójstwo Ormian w roku 

1915 oraz ludobójstwo w Kambodży w latach 

1975-79. Opinia publiczna jak gdyby budziła się 

dopiero po dokonaniu tych okrutnych zbrodni. Po 

odczycie w dyskusji pojawiły się głosy, że obec-

nie w dobie tak powszechnego dostępu do Inter-

netu, takie milczenie opinii publicznej nie powin-

no mieć miejsca.                          Robert Prorok 

Tragedia Górnośląska 

    Bezpłatny dodatek do „Go-

ścia Niedzielnego” nr 4 rok 

XCII, 25 I 2015, wydany dzięki 

wsparciu Regionalnego Ośrodka 

Kultury w Katowicach. 

    Wstęp – Wojciech Saługa, 

W cieniu tragedii – ks. prof. Je-

rzy Myszor, Dzieło 29 gmin – 

Przemysław Kucharczak, Pamięć dla przyszłości 

– z dr. hab. Adamem Dziurokiem i prok. Ewą 

Koj rozmawia Andrzej Grajewski, Musi ustać 

wywózka – Adam Dziurok, Zamordowani 

w 1945 – ks. dr hab. Henryk Olszar, Wzięła tyl-

ko płaszcz – Przemysław Kucharczak, Zapisać 

każdego – Dariusz Węgrzyn, Powrót – bp Jan 

Wieczorek wspomina powrót ojca z deportacji 

na Wschód, „Osierocone” wnuki – Marcin 

Wiatr. 

 

NASZE ROCZNICE 

1015 lat temu (7 marca 1000 r.) w czasie zjazdu 

gnieźnieńskiego odbyło się uroczyste spotkanie 

Ottona III z Bolesławem Chrobrym. 

415 lat temu (26 marca 1600 r.) król Zygmunt III 

Waza ogłosił inkorporację do Rzeczypospolitej 

Estonii, dotychczasowej posiadłości szwedzkiej. 

170 lat temu (27 marca 1845 r.) urodził się Kon-

rad Wilhelm Roentgen, niemiecki fizyk. 

130 lat temu (26 marca 1885 r.) rozpoczęły się 

tzw. rugi pruskie - akcja usuwania Polaków nie 

posiadających obywatelstwa niemieckiego z ob-

szarów Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego.  

85 lat temu (29 marca 1930 r.) odbyła się pre-

miera pierwszego polskiego udźwiękowionego 

w kraju filmu „Moralność pani Dulskiej”. 

80 lat temu (16 marca 1935 r.) nastąpiło jedno-

stronne zerwanie przez Niemcy porozumień 

traktatu wersalskiego przez wprowadzenie po-

wszechnego obowiązku służby wojskowej. 

80 lat temu (17 marca 1935 r.) w hucie „Pokój” 

rozpoczęła pracę nowoczesna walcarka blach, 

skonstruowana przez inż. Tadeusza Sendzimira, 

wybitnego polskiego metalurga. 

75 lat temu (1 marca 1940 r.) niemieckie władze 

okupacyjne wydały rozporządzenie rozszerzają-

ce w Generalnej Guberni obowiązek pracy na 

młodzież w wieku 14-18 lat.  

75 lat temu (5 marca 1940 r.) na podstawie no-

tatki podpisanej przez Stalina, Mikojana, Moło-

towa i Woroszyłowa skazano na śmierć bez sądu 

nie mniej niż 21 768 Polaków, jeńców wojen-

nych  uwięzionych w Związku Sowieckim.  

75 lat temu (12 marca 1940 r.) zmarł ks. Alojzy 

Orione, założyciel zgromadzeń orionistów 

i orionistek, beatyfikowany 26 X 1980 r. przez 

Ojca Świętego Jana Pawła II, a 16 V 2004 r. ka-

nonizowany w Rzymie.  

75 lat temu (16 marca 1940 r.) generalny guber-

nator Hans Frank zakazał obchodzenia katolic-

kich świąt kościelnych, związanych z polskimi 
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tradycjami narodowymi, a przede wszystkim 

święta Królowej Korony Polski w dniu 3 maja. 

75 lat temu (27 marca 1940 r.) szef SS Heinrich 

Himmler nakazał budowę obozu koncentracyjne-

go w Oświęcimiu. 

75 lat temu (30 marca 1940 r.) pod Huciskiem 

Oddział Wydzielony Kawalerii Wojsk Polskich 

majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” stoczył 

zwycięską bitwę z oddziałami armii niemieckiej, 

która próbowała urządzić obławę na stacjonujący 

we wsi oddział „Hubala”. 

70 lat temu (13 marca 1945 r.) w obozie koncen-

tracyjnym w Mauthausen zmarł Kazimierz Pró-

szyński, inżynier mechanik. W 1898 r. skonstru-

ował urządzenie do przesyłania obrazów na odle-

głość, zwane telefotem. 

70 lat temu (24 marca 1945 r.) ukazał się pierw-

szy numer „Tygodnika Powszechnego” pod re-

dakcją ks. Jana Piwowarczyka. Wydawcą była 

Kuria Metropolitalna Krakowska. 

70 lat temu (27 marca 1945 r.) w nocy 27/28 

marca NKWD aresztowało podstępnie w Prusz-

kowie 16 przywódców polskiego podziemia 

i przewiozło do wiezienia w Moskwie. 

45 lat temu (16 marca 1970 r.) w Warszawie 

zmarł Jerzy Szaniawski, wybitny autor dramatów. 

35 lat temu (24 marca 1980 r.) podczas odpra-

wiania Mszy św. w kaplicy szpitala dla obłoż-

nie chorych, prowadzonego przez siostry ze 

Zgromadzenia Opatrzności Bożej, w stolicy 

Salwadoru został zastrzelony arcybiskup Óscar 

Arnulfo Romero y Galdámez, ordynariusz die-

cezji San Salvador. Była to zemsta ze strony 

lewicowych władz. Wcześniej arcybiskup wie-

lokrotnie występował w obronie pozbawionej 

wszelkich praw ludności w Salwadorze. Na po-

czątku 2015 r. Ojciec Święty Franciszek upo-

ważnił Kongregacje Spraw Kanonizacyjnych do 

opublikowania dekretu o męczeństwie arcybi-

skupa San Salvadoru.  

            Wybrała Barbara Kwaśnik 

 

 

   Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Ojca Świętego na rok 2015 
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. 

Marzec: Powszechna: Aby wszyscy ludzie pro-

wadzący badania naukowe stawiali sobie za cel 

służenie integralnemu dobru człowieka. 

Ewangelizacyjna: Aby coraz bardziej uznawany 

był specyficzny wkład kobiety w życiu Kościoła. 

Kwiecień: Powszechna: Aby ludzie nauczyli się 

szanować świat stworzony i strzec go jako dar 

Boży. 

Ewangelizacyjna: Aby prześladowani chrześci-

janie odczuwali pocieszającą obecność zmar-

twychwstałego Pana i solidarność całego Ko-

ścioła. 
 

II Krucjata Modlitwy w intencji Ojczyzny – 

Intencja na luty: O łaskę odnowy życia zakon-

nego w Roku Życia Konsekrowanego.  

Intencja na marzec: Niech okres Wielkiego Po-

stu będzie czasem uzdrowienia wewnętrznego po-

przez pogłębioną modlitwę i sakrament pokuty. 

Intencja na kwiecień: Za katolików, aby z od-

wagą dawali świadectwo uczciwości i bezintere-

sowności w życiu publicznym naszego kraju. 

 

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. 

Zabieram Was na spacer 

Aleją Najświętszej Maryi Panny 

w Częstochowie, 

do Świadków Zmartwychwstania. 
 

Piękna Pani Mario, 

to Ty jeszcze płaczesz? 

To z radości. 

Wyście Go nie widzieli Żywego, 

On do mnie powiedział słodko: 

Mario! 

Rabbuni, Nauczycielu Kochany, 

to Ty żyjesz? 

Chciałam ucałować Jego stopy, 

ale On powiedział: 

Nie dotykaj mnie, 

Jeszcze nie wstąpiłem do Ojca (J 20,17). 
 

Powiedziałam tym tchórzliwym Apostołom, 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
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co uciekli spod krzyża 

i zamknęli się w Wieczerniku 

z obawy przed Żydami: 

On żyje i to mi powiedział: (J 20,18) 

ale nie chcieli uwierzyć kobiecie. 
 

Mario, ale już nie płacz! 

Ja Go kocham, wiecie za co? 

Przecież On mi wszystko przebaczył! 

On mnie ocalił, 

przecież oni by mnie ukamienowali. 

Rabbuni! 

Dla mnie to ciekawi są 

ci dwaj pielgrzymi, 

co szli z Jerozolimy do Emaus, 

z Warszawy do Częstochowy, 

i dołączył się do nich ten trzeci, 

Nieznajomy? 
 

Panowie, cóż to za rozmowy 

prowadzicie na pielgrzymce 

i jesteście smutni? 
 

Jak to? 

Ty nie wiesz, co się w tych dniach stało? 

Nie słyszałeś o Jezusie, 

co był potężny w czynach i w mowie? 

No słyszałem, ale co z tego? 

Patrz, myśmy się spodziewali, 

że on będzie królem i wyzwoli Izraela, 

a tymczasem trzeci dzień jest w grobie (por. Łk 

24, 13-21). 
 

I diabli wzięli całą politykę, ideologię i religię. 

Trzeba wracać do domu. 

Wiosna przyszła wcześnie, 

trzeba orać i siać. 
 

A Nieznajomy powiedział im zdanie, 

którego boję się powtórzyć 

na Jasnej Górze, przy Matce Bożej Królowej 

i przy Różańcowych Pielgrzymach: 
 

Ale Wy jesteście głupi 

i wałkonie w myśleniu! 

Przecież Wam mówił, że będzie cierpiał 

ukrzyżują Go i zabiją, i tak wejdzie  

do chwały (por. Łk 24,25-26). 

No mówił, ale kto by w to wierzył, 

że On zmartwychwstanie? 
 

Słuchaj, zostań z nami. 

Tak się dobrze z Tobą politykuje. 

Zjemy kolację, 

Bo ma się ku wieczorowi, 

a jutro pójdziesz dalej, 

dokąd zamierzasz. 

I został. 

A kiedy usiedli do stołu, 

wziął chleb, tak jak w czwartek, 

błogosławił i łamał… 

I poznali Go po Łamaniu Chleba, 

ale On zniknął im sprzed oczu (Łk 24,25-35). 
 

Nie nocowali już w Emaus, 

ale nocą przyszli do Apostołów w Wieczerniku 

i powiedzieli: Widzieliśmy Pana! 

I poznaliśmy Go po Łamaniu Chleba (por. Łk 

24,35). 
 

Oni powiedzieli: 

My też widzieliśmy. 

Przeraziliśmy się, bo wszedł 

przez zamknięte drzwi i powiedział: 

Nie lękajcie się! 

To ja jestem! 

Weźmijcie Ducha Świętego 

i odpuszczajcie ludziom grzechy (por. J 20,19-23). 

Ciąg dalszy w następnym numerze „Dlatego”. 

 

Informacja z zebrania Zarządu KIK 

w Katowicach w dniu 11 grudnia 2015 r. 

1. Przyjęto w poczet członków Klubu Inteligen-

cji Katolickiej w Katowicach Panią profesor 

Grażynę Chełkowską.  

2. Omówiono przygotowania do spotkania 

opłatkowego, które odbędzie się 9 stycznia 

2015 r. 

3. Omówiono wstępny program obchodów 

XXXV-lecia KIK-u w Katowicach przypada-

jących jesienią 2015 roku.  

4. Omówiono przygotowania do rekolekcji 

wielkopostnych u OO Jezuitów w Czechowi-

cach w dniach 6-8 marca 2015 r. Zapisy 

przyjmuje Antoni Winiarski, telefon 508-

290-199.  

5. Rekolekcje KIK w Archidiecezjalnym Domu 

Rekolekcyjnym w Kokoszycach odbędą się  

w dniach 25-27 września 2015 r. Rekolekcjo-

nista: Ks. Piotr Brząkalik. Zapisy: Jan Mikos  

telefon 697-684-666.  

Robert Prorok  

 

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 dzien-
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nie. Koszt: Pokój dwuosobowy z łazienką: 200 zł 

od 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 przy-

wozem i odwiezieniem autobusem. Pełne wyży-

wienie - 3 posiłki dziennie. Wpłata przy zapisie.  

Zapisy: Jan Mikos tel. 697 684666.  

E-mail - mikosjan@gmail.com 

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

siącleciu Dolnym w godz. 17-18 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/pieturyn.html  

19-31 sierpnia 2015. Pielgrzymka KIK. Japonia. 

Katowice – Tokio – Nikko – Jez. Chuzenji – Jo-

kohama – 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. 

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 szkaple-

rza) wyj. G. 7:00 z parafii, 7:15 z Pl. Andrzeja. Koszt 

30 zł., świadczenia: przejazd, ubezpieczenie, opłaty 

parkingowe i drogowe, przewodnik miejscowy.  

19-21.06.2015 – Warszawa (Stare Miasto, Powąz-

ki, Wilanów, Sanktuarium i relikwie św. A. Bobo-

li, Bazylika Opatrzności Bożej). Wyjazd 6:30 z pa-

rafii 6:45 z pl. Andrzeja. Koszt 370 zł. Świadcze-

nia: przejazd, 2 noclegi. 2 obiadokolacje, 2 śniada-

nia, ubezpieczenie NW, opłaty drogowe i parkin-

gowe, przewodnik w Warszawie, wstępy do obiek-

tów, przyjazd ok. 19:00. Zaliczka 100 zł. 

12-20.09.2015 – Polska – Litwa: 8 noclegów 

w hotelach i Domach Pielgrzyma, 8 śniadań i 8 cie-

płych kolacji. Trasa: Kodeń, Św. Góra Grabarka, 

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 

malownicze miasteczko na Litwie, Sanktuarium 

MB Trockiej. Najbardziej czczona MB po 

Ostrobramskiej. Szawle – Święta Góra Krzyży, 

ok. 200 tys. krzyży. Miejsce historyczne, stolica 

mailto:mikosjan@gmail.com
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/piel1.html
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/piel1.html
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Żmudzi. Szydłów – Sanktuarium Narodowe 

Żmudzinów, miejsce pierwszych objawień MB w 

Europie. Kowno – druga stolica Litwy, zamki, 

kościoły, warownie, Pożajście – klasztor 

i kościół kamedulski z XVI wieku, dziś należący 

do sióstr Kazimierzatek. Wilno – Matka Boża 

Ostrobramska, stolica Litwy, spuścizna kultury 

polskiej, drugiej po Krakowie, Sejny – nocleg, 

Sanktuarium NNMP, Święta Lipka – przepiękny 

barokowy kompleks klasztorny, ze słynnymi or-

ganami, Świętolipska bazylika z cudownym ob-

razem Matki Bożej. Gietrzwałd – nocleg, polskie 

Lourdes. Jedyne miejsce w Polsce gdzie objawie-

nia MB zostały uznane i zatwierdzone – nocleg, 

Niepokalanów – nocleg, bazylika i Sanktuarium 

św. Maksymiliana Marii Kolbego Szymanów – 

Sanktuarium Matki Bożej Jazłowieckiej. Cudow-

na figura z Jazłowca. Katowice. Koszt 890 zł 

(przejazdy, noclegi w kraju i wyżywienie w for-

mie śniadań i ciepłych kolacji, ubezpieczenie 

NW, KL, posługa kapłańska, posługa przewodni-

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

nia i ciepłe kolacje, wstępy do miejsc zwiedza-

nych, przewodnicy miejscowi, opłaty drogowe, 

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

25-27.09.2015 – rekolekcje w Kokoszycach 

3.10.2015 – Mrzygłód, Częstochowa. Wyj. 

G. 7:00 z parafii, 7:15 z Pl. Andrzeja. Koszt 30 zł. 

świadczenia: przejazd, ubezpieczenie, opłaty dro-

gowe, parkingowe, przewodnik miejscowy. 

Zgłoszenia: KIK Katowice w siedzibie lub tel. 

697684666 32/2544060 lub w każdy wtorek 

w salce nr 2 przy parafii na Dolnym Tysiącleciu. 

    Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania. 

Zgłoszenia na dostarczonej karcie. Można telefo-

nicznie. Zgłoszenia przy braku wpłat traktowane 

będą jako rezerwowe. Kolejność siedzeń 

w autokarze wg zapisów i dokonanych wpłat za-

liczek lub całości. Zapisy: Jan Mikos tel. 

697 684666. E-mail: mikosjan@gmail.com 

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

siącleciu Dolnym w godz. 17-18.  

 

Sekcja Wiedzy Religijnej 

– Krąg Biblijny zaprasza 

    W siedzibie KIK w Katowicach raz w miesiącu, 

w drugą środę, odbywają się interesujące spotkania. 

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

Kozyra, biblista, odpowiada na różne pytania zwią-

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

pochylamy się nad Pismem Świętym. 

 

Sekcja Nauka-Wiara 

Zmiana terminu. Począwszy od października 

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.  
 

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.  
 

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. 
 

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. 

mailto:mikosjan@gmail.com
mailto:s.walus@data.pl

