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W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do 

swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mo-

wie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: Panie, czy 

Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. 

A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego. Ma-

ria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Łk 10,38-42 
 
 

Rok Życia Konsekrowanego – 30 XI 2014 – 2 II 2016 

Rok 2015 Rokiem św. Jana Pawła II 

Rok 2015 Rokiem Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945 
 

 
 

Ojciec Święty Franciszek do Polaków 

 

Audiencja ogólna – środa 5 VIII 2015 r. 

„Witam obecnych tu polskich pielgrzymów. 

W sposób szczególny pozdrawiam siostry ze 

Zgromadzenia św. Elżbiety i wszystkie osoby 

konsekrowane, które wykorzystują czas wakacji 

na rekolekcje i ćwiczenia duchowe, usiłując po-

głębić swoje więzi z Chrystusem i zaangażowanie 

we wspólnocie Kościoła. Jednoczę się z wami 

w modlitwie, prosząc Boga o dary Ducha Święte-

go niezbędne do wypełnienia misji powierzonej 

wam wraz z zakonnym charyzmatem. Niech 

wszystkim wam Bóg błogosławi!” 

Biuletyn Radia Watykańskiego 05.08.2015 

 

Audiencja ogólna – środa 12 VIII 2015 r. 

„W sobotę będziemy obchodzili uroczystość 

Wniebowzięcia Matki Bożej. Z tej okazji liczni 

polscy wierni, w towarzystwie swych kapłanów, 

zakonników i zakonnic, udają się na pieszą piel-

grzymkę do jasnogórskiego Sanktuarium, aby 

oddać cześć Maryi i modlić się o wstawiennictwo 

w różnych intencjach, jakie każdy niesie w swo-

im sercu. Jednoczę się z tymi pielgrzymami 

i z wami, tu obecnymi, w modlitwie za was i za 

wasze rodziny. Módlcie się również za mnie. 

Niech Bóg wam wszystkim błogosławi!” 

Biuletyn Radia Watykańskiego 12.08.2015 

 

Katowice, 21 lipca 2015 r. 
 

   Szanowny Pan 

   Bronisław Komorowski 

   Prezydent RP 

   Warszawa 
 

Szanowny Panie Prezydencie 
 

    Członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach zwracają się do Pana Prezydenta 

z prośbą o skierowanie do Trybunału Konstytu-

cyjnego przyjętej niedawno przez Sejm i Senat 

RP Ustawy o leczeniu niepłodności (zwanej 

ustawą o in vitro). 

    Dla nas katolików wiele zapisów tego doku-

mentu budzi zastrzeżenia pod względem etycz-

no-moralnym. Do ustawy tej również prawnicy 

mają zastrzeżenia formalno-prawne. 

    Dla członków Klubu Inteligencji Katolickiej, 

ochrona życia jest bezwzględnie najważniejszym 

nakazem moralnym. Apelujemy zatem do Pana 

Prezydenta o szacunek dla życia i prawną ochro-

nę życia i zdrowia dziecka poczętego, czego nie 

gwarantuje prawo dopuszczające możliwość se-

lekcji zarodków w trakcie procedury „in vitro”, 

przypominając powszechnie potępione praktyki 

eugeniczne oraz możliwość wyboru płci dziecka. 

Niszczenie ludzkich embrionów narusza przecież 

art. 157 podpunkt „a” Kodeksu karnego. Artykuł 

19. ustawy zakłada, że nie można stosować pre-



 2 

natalnych badań genetycznych, które mogą okre-

ślić płeć dziecka, do wyboru płci – chyba że mia-

łoby to uchronić płód przed "ciężkimi, nieule-

czalnymi chorobami". Problem w tym, że nie 

wiadomo, o jakie choroby chodzi. 

    Oczekujemy od Pana, jako Prezydenta RP, aby 

zawsze stawał Pan obronie prawa i Konstytucji. 

Dlatego wnosimy o skierowanie Ustawy o lecze-

niu niepłodności do Trybunału Konstytucyjnego, 

aby jednoznacznie rozstrzygnął zasygnalizowane 

wątpliwości, wyrażając swoje stanowisko w tak 

fundamentalnej kwestii, jaką jest ochrona ludz-

kiego życia, od samego początku. 
 

 Z wyrazami Szacunku 
 

 Andrzej Dawidowski 

 Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej 

   w Katowicach 

 

 

Pan Andrzej Dawidowski 

Prezes Klub Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach 
 

Szanowny Panie 
 

Potwierdzamy wpływ pisma Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Katowicach z dnia 21 lipca 2015 

roku nadesłanego na prezydencką skrzynkę pocz-

ty elektronicznej w sprawie skierowania ustawy 

o leczeniu niepłodności do Trybunału Konstytu-

cyjnego. Informujemy uprzejmie, że zawarte 

w korespondencji apele, stanowiska i postulaty są 

w Kancelarii Prezydenta RP wnikliwie rozpatry-

wane i analizowane.   

 

Jak Panu zapewne wiadomo, Prezydent RP pod-

pisał ww. ustawę w dniu 22 lipca br. 

i zapowiedział jednocześnie, że po jej ogłoszeniu 

w Dzienniku Ustaw skieruje do Trybunału Kon-

stytucyjnego jeden z jej zapisów (dotyczący kwe-

stii pobieranie komórek rozrodczych od osób, 

które nie są zdolne do świadomego wyrażenia 

zgody). 

     

Z poważaniem 

WITOLD TRĘBICKI 

Główny specjalista 

Biuro Listów i Opinii Obywatelskich 

KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ 

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisać 3 biu razem – VI VII VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 
Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej 

 - 12 IV 2010 r. 
-------------------------- 

Artur Karol Ziętek 
Kapitan pilot – nawigator tupolewa 

    Urodził się w 1979 r. W roku 1997 ukończył 

Liceum Lotnicze w Dęblinie, a następnie kon-

tynuował naukę w Wyższej Szkole Oficerskiej 

Sił Powietrznych w Dęblinie. Był pilotem II 

klasy. Miał uprawnienia do wykonywania lo-

tów w charakterze drugiego pilota w dzień 

i w nocy na samolocie Jak-40 oraz nawigatora 

na Tu-154 M. Całkowity nalot por. Ziętka wy-

niósł 1069 godzin, z czego na Tu-154 M 

w charakterze nawigatora 59 godzin. 

    Jego pogrzeb odbył się 24 kwietnia 2010 r. 

w Radomiu. O godz. 15.00 w kościele Księży 

Pallotynów pw. Najświętszej Maryi Panny 

Królowej Apostołów na os. Młodzianów 

w Radomiu została odprawiona Msza żałobna 

w intencji Zmarłego, w której uczestniczyło 

około 3 tys. wiernych. Liturgii przewodniczył 

bp Henryk Tomasik, biskup diecezjalny die-

cezji radomskiej. 

Pożegnanie. W hołdzie Ofiarom tragedii pod 

Smoleńskiem, Opracowanie Marian Piotr 

Romaniuk, Dom Wydawniczy RAFAEL,  

Kraków 2012, str. 529-530. 
--------------------------- 

Msza św. za Lecha i Marię Kaczyńskich 

oraz pozostałe ofiary katastrofy  

smoleńskiej 

    Co miesiąc w kościele garnizonowym św. 

Barbary w Gliwicach jest sprawowana Msza 

św. w intencji ofiar katastrofy pod Smoleń-

skiem 10 kwietnia 2010 r. 10 sierpnia 2015 r. 

Mszę św. odprawił ks. ppłk. Mirosław Kwiat-

kowski, administrator parafii wojskowej.  
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    We wstępie do Mszy św. ks. Proboszcz 

przypomniał sylwetkę św. Wawrzyńca i po-

wiedział, że przeżywamy kolejną miesięczni-

cę katastrofy smoleńskiej i następnie powitał 

członków Klubu Gazety Polskiej, którzy za-

mówili Mszę św. 

 
    Modlitwę wiernych przygotowali członko-

wie Gliwickiego Klubu Gazety Polskiej i po-

szczególne wezwania były odczytane przez 

kolejno podchodzące do ambonki osoby; 

- Módlmy się w intencji Kościoła, za biskupa 

polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka, 

za wszystkich biskupów świata, kapłanów 

i całe duchowieństwo, aby trwając w jedności 

z Ojcem Świętym Franciszkiem, śmiało głosi-

li Ewangelię, bronili prawdy, solidaryzowali 

się z uciśnionymi, a dla nas byli przykładem 

w drodze do świętości. Ciebie prosimy … 

- Módlmy się za rządzących i stanowiących 

prawa w Polsce, niech Duch Święty oświeca 

ich serca i umysły aby spraw prywatnych nie 

mieli przed dobrem publicznym, aby w chwi-

lach próby nie bali się dawać świadectwa wia-

ry i nie ukrywali jej dla doraźnych korzyści 

osobistych. Ciebie prosimy …   

- W 71. rocznicę módlmy się za Powstańców 

Warszawy, Wilna i Lwowa, za żołnierzy nie-

podległości 1944 roku walczących o godność 

człowieka i wolność Ojczyzny, przeciw po-

twornemu złu idącemu od naszych sąsiadów. 

Ojcze, obdarz bohaterów palmą męczeństwa, 

a tym, którzy nie wytrzymali próby – okaż 

miłosierdzie. Ciebie prosimy … 

- W sierpniu – w miesiącu Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, 

która otacza nas swoją szczególną opieką, 

dziękujemy Ojcu niebieskiemu za zwycięską 

Bitwę Warszawską 1920 roku, za zrywy 

w sierpniu 1970 i 1980 roku, za ducha solidar-

ności, za danego nam na trudne czasy Prymasa 

Tysiąclecia, urodzonego 3 sierpnia 1901 roku  

wyświęconego 3 sierpnia 1924 roku. Jedno-

cześnie módlmy się za dr Andrzeja Dudę, za-

przysiężonego na Prezydenta RP 6 sierpnia 

2015 roku aby, pod opieką Królowej Polski, 

stał się godnym następcą polskiej sierpniowej 

tradycji. Ciebie prosimy …   

- Módlmy się za śp. Prezydentów: prof. Lecha 

i wyświęconego 3 sierpnia 1924 roku. Jedno-

cześnie módlmy się za dr Andrzeja Dudę, za-

przysiężonego na Prezydenta RP 6 sierpnia 

2015 roku aby, pod opieką Królowej Polski, 

stał się godnym następcą polskiej sierpniowej 

tradycji. Ciebie prosimy …   

- Módlmy się za śp. Prezydentów: prof. Lecha 

Kaczyńskiego z małżonką Marią i za Ryszar-

da Kaczorowskiego, za biskupa polowego 

Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusza Pło-

skiego, za kapelana Prezydenta RP ks. prałata 

Romana Indrzejczyka i za wszystkie ofiary 

tragedii smoleńskiej, a zwłaszcza za dusze 

tych, którzy szczególnie potrzebują Twojego 

miłosierdzia. Prosimy Ciebie, Panie, przyjmij 

ich do Swojego królestwa, daj im łaskę oglą-

dania Twojego Oblicza – a nam możliwość 

pełnego poznania ich ostatnich chwil życia 

w imię prawdy i sprawiedliwości. Ciebie pro-

simy … 

- Z niepokalanie poczętą Maryją, Matką Jezu-

sa, Królową Polski módlmy się za nas samych 

– abyśmy świadomi wielkiego dziedzictwa 

tysiącletniej kultury chrześcijańskiej, byli 

wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, abyśmy 

wypełniali Jasnogórskie Śluby Narodu, brali 

osobiście odpowiedzialność za losy Ojczyzny 

oraz czynem, słowem i całym swym życiem 

dawali świadectwo wiary, którą wyznajemy. 

Ciebie prosimy … 

    Po Mszy św. zgromadziliśmy się przed ko-

ściołem, przy kaplicy Golgota Polska (w któ-

rej jest tablica Smoleńsk 2010). 

 
    Osoby uczestniczące wcześniej we Mszy 

św. zapaliły znicze i potem Elżbieta Kotlarska 

odczytała życiorys ks. Romana Indrzejczyka. 

Jest zwyczaj, że w każdym miesiącu jest od-

czytywany życiorys jednej z poległych pod 

Smoleńskiem osób.  
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Józef Dziemba odszedł do Pana 

    Dnia 5 sierpnia 2015 r. po długiej chorobie od-

szedł do Pana Józef Dziemba. Urodził się  

1.09.1936 r. Był członkiem Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Katowicach od początku powstania 

sekcji w Zabrzu, to znaczy od stycznia 1987 r. 

Był wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej 

KIK w Katowicach (VII kadencja; 5 III 1995 – 13 

IV 1997), członkiem Komisji Rewizyjnej (VIII 

kadencja; 13 IV 1997 – 13 V 2000), przewodni-

czącym Komisji Rewizyjnej (IX kadencja; 13 V 

2000 – 10 V 2003, X kadencja; 10 V 2003 – 13 V 

2006, XI kadencja; 13 V 2006 – 28 III 2009, XII 

kadencja; 28 III 2009 – 17 III 2012). 

 
Józef Dziemba na Walnym Zebraniu Delegatów Klu-

bu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 13 marca 

2010 r. (w lewym rogu zdjęcia) 

   Msza św. w Kościele św. Anny w Zabrzu w in-

tencji Zmarłego była sprawowana w sobotę 

8 sierpnia o godzinie 9.00 i spoczął na cmentarzu 

przy kościele św. Andrzeja w Zabrzu. Niżej treść 

pożegnania na cmentarzu i zdjęcia z kościoła 

i cmentarza. 

 
 

 
 

W smutku pogrążona Rodzino,  

Szanowni Żałobnicy,  

w imieniu Klub Inteligencji Katolickiej w Kato-

wicach i Sekcji w Zabrzu Klubu Inteligencji Ka-

tolickiej w Katowicach oraz z upoważnienia Sto-

warzyszenia Rodzin Katolickich w Zabrzu, mam 

zaszczyt pożegnać zmarłego JÓZEFA DZIEM-

BĘ, członka Klubu Inteligencji Katolickiej w Ka-

towicach od 30-tu lat, współzałożyciela Sekcji 

Klubu Inteligencji Katolickiej w Zabrzu. Przez 

wiele lat jako członek Sekcji KIK w Zabrzu, 

wnosił znaczący wkład w jego prace. W roku 

1995 został wybrany na wiceprzewodniczącego, 

a od roku 2000 na następne cztery kadencje do 

roku 2012, był wybierany na przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej KIK w Katowicach.  

    Należał także do najaktywniejszych członków 

Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Zabrzu. 

    Rzetelnie i z pełnym zaangażowaniem włączał 

się w prace społeczne, wykorzystując swoje 

ekonomiczne wykształcenie.  

 
    Następnie pani Elżbieta Kotlarska popro-

wadziła modlitwę różańcową. W rozważaniu 

do drugiej tajemnicy radosnej (Nawiedzenie 

św. Elżbiety) zwróciła uwagę na spotkanie 

dwóch kobiet (jednej za starej na macierzyń-

stwo, drugiej za młodej) i dwóch mężczyzn: 

Jezusa i św. Jana. Po odmówieniu dziesiątki 

różańca zgromadzenie zakończyło się.    

Stanisław Waluś        
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Pan Bóg uznał, że w tym życiu, wypełnionym tak 

licznymi zadaniami, spełnił już swoje powołanie i 

przywołał Go do Siebie. 

 
 

    Dziękujemy Józefowi Dziembie za pracę dla 

naszych Wspólnot, a wspierającej Go w działal-

ności Szanownej Małżonce, Dzieciom z Rodzi-

nami, składamy głębokie wyrazy współczucia. 

Za św. Pawłem można stwierdzić, że w dobrych 

zawodach wystąpiłeś, bieg ukończyłeś, wiary 

ustrzegłeś. W modlitwach prośmy Stwórcę o Mi-

łosierdzie dla Niego.  
 

 
Wojciech Pillich - Przewodniczący Komisji 

 Rewizyjnej KIK w Katowicach 

Zdjęcia Antoni Winiarski 

 

Wybory do Parlamentu Rzeczypospolitej 

Polskiej – 25 października 2015 r. 

    25 października Polacy wybiorą na czterolet-

nią kadencję 460 posłów i 100 senatorów. Komi-

tety będą mogły zgłaszać listy kandydatów na 

posłów i kandydatury na senatorów do północy 

15 września 2015 r. Ponieważ biuletyn paździer-

nikowy będzie jubileuszowym, w niniejszym 

przekazuję informacje, które mogą być pomocne 

przy wyborze posła i senatora, a przede wszyst-

kim listy do Sejmu. Obecnie nie jest wiadomo, 

jakie komitety wyborcze będą zarejestrowane, 

a tym bardziej nie są znani kandydaci. Ja, jako 

katolik i Polak będę szukał osoby, na którą za-

głosuję spośród osób związanych z Prawicą Rze-

czypospolitej, Prawem i Sprawiedliwością oraz 

Solidarną Polską.                    Stanisław Waluś 
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Dobry katolik miesza się do polityki 

Ojciec Święty Franciszek 

 

Obowiązki wyborcze katolików 

        Widoczne są one z powyższych naszych za-

łożeń. Branie udziału w głosowaniu wyborczym 

jest istotną potrzebą państwa demokratycznego, 

jest prawem wszystkich obywateli, jest ich obo-

wiązkiem. Stąd wnioski: 

1) Katolicy, jako członkowie społeczności pań-

stwowej mają prawo wypowiadania swych 

przekonań politycznych. 

2) Katolicy mają prawo głosami swoimi roz-

strzygać o najbardziej podstawowych pra-

wach polskiego życia publicznego. 

3) Katolicy mają obowiązek obywatelski, naro-

dowy i religijny wziąć udział w wyborach. 

4) Katolicy nie mogą należeć do organizacji ani 

do partii, których zasady są sprzeczne z nauką 

chrześcijańską lub których czyny i działania 

zmierzają w rzeczywistości do podważania 

etyki chrześcijańskiej. 

5) Katolicy mogą głosować tylko na takie osoby, 

listy i programy wyborcze, które nie sprzeci-

wiają się katolickiej nauce i moralności. 

6) Katolicy nie mogą oddawać swych głosów, 

ani też kandydować z tych list, których pro-

gramy lub metody rządzenia są wrogie zdro-

wemu rozsądkowi, dobru narodu i Państwa, 

moralności chrześcijańskiej i światopoglądo-

wi katolickiemu. 

7) Katolicy powinni głosować tylko na kandyda-

tów o wypróbowanej uczciwości i prawości, 

zasługujących na zaufanie i będących godny-

mi przedstawicielami dobra dla narodu, Pań-

stwa polskiego i Kościoła. 

8) Katolicy nie mogą powstrzymywać się od 

głosowania bez słusznej i rozumnej przyczy-

ny. Każdy bowiem głos oddany wedle po-

wyższych wskazań pomaga dobru powszech-

nemu albo przeszkadza złu. 

Fragment Orędzia Episkopatu Polski 

 „W sprawie wyborów do Sejmu”,  

Jasna Góra, 10 września 1946 roku 

Źródło, nr 33 (972), 15 VIII 2010, str. 29    

 

     Zachodzi pytanie, skąd wziąć informacje, aby 

głosować zgodnie z powyższymi zasadami. Wy-

starczy przeglądnąć głosowania w Sejmie i w Se-

nacie oraz poznać decyzje byłego prezydenta. Ni-

żej zamieszczono podsumowanie kilkunastu gło-

sowań w ostatnich kilkunastu latach. 

Życie ocalone 

Socjalistyczna deputowana do Rady Europy 

z Finlandii, pani Halonan, usiłowała przeforso-

wać pod nazwą "wolny wybór macierzyństwa" 

dokument gwarantujący możliwość zabijania 

dzieci nie narodzonych. Do jego zatwierdzenia 

potrzebne były 2/3 głosów. 10 maja odbyło się 

w Strasburgu posiedzenie Zgromadzenia Parla-

mentarnego Rady Europy poświęcone przyjęciu 

owego dokumentu. W wyniku głosowania po-

przedzonego debatą, w której najbardziej zdecy-

dowany protest wyraził poseł Marcin Libicki, 

Rada Europy odrzuciła projekt p. Halonan - 74 

głosy były za przyjęciem, 56 - przeciw i 2 

wstrzymujące się. Z delegacji polskiej za przyję-

ciem dokumentu głosowali deputowani Iwiński, 

Cimoszewicz i Łuczak, przeciwko - Bender, 

Draus, Grześkowiak, Libicki i Moczulski. 

Wstrzymali się od głosu Kozłowski i Wielo-

wieyski.     

           Gość Niedzielny 23 V 1993 r. str. 3 

 

Głosowanie nad wnioskiem Platformy 

Obywatelskiej o odrzucenie w pierwszym 

czytaniu obywatelskiego projektu ustawy 

o przywróceniu Święta Trzech Króli 

– 17 października 2008 r. 

 Za     Przeciw Wstrz. 

się 

Nieo-

becni 

Platforma 

Obywatelska 

169 10 0 30 

Prawo i 

Sprawiedliwość 

0 145 0 13 

Sojusz Lewicy 

Demokratycznej 

28 3 0 11 

Polskie Stron-

nictwo Ludowe 

1 23 0 7 

SDPL – Nowa 

Lewica 

6 0 2 0 

Demokratyczne 

Koło Poselskie 

3 0 0 0 

Niezrzeszeni 0 5 0 4 

Razem 207 186 2 65 

    Nie dziwię się posłom lewicy, że głosowali 

przeciw apelowi zawartemu w liście Prezydium 

Konferencji Episkopatu Polski do marszałka Sej-

mu. Posłowie Platformy Obywatelskiej zlekcewa-

żyli inicjatywę obywatelską, a posłowie Demokra-

tycznego Koła Poselskiego zlekceważyli zasadę 

demokracji (demokracja = władza ludu).  

Stanisław Waluś, „Dlatego” nr 1 (205) z 6 I 2009  
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Sejm nie chciał pracować nad obywatelskim 

projektem ustawy zakazującej całkowicie 

zapłodnienie człowieka „in vitro” 

    Wyniki głosowania Nr 21 dnia 10.09.2009 

(godz. 21.46) w Sejmie nad wnioskiem o odrzu-

cenie w pierwszym czytaniu obywatelskiego pro-

jektu ustawy całkowicie zakazującej zapłodnienie 

„in vitro”. 

Klub/Koło Za Przeciw Wstrzy-

mało się  

Nie gło-

sowało 

PO 178 2 7 20 

PiS 11 134 1 8 

Lewica 37 0 0 5 

PSL 6 17 0 8 

niezrz. 7 4 2 1 

Polska_XXI 0 5 0 1 

DKP_SD 3 0 0 0 

SDPL 2 0 0 1 

    Warto zapamiętać nazwiska posłanek i posłów, 

którzy byli za tym, aby obywatelski projekt 

ustawy poddać dalszej procedurze legislacyjnej 

(uważam, że wśród tych posłów mogą katolicy 

szukać swoich kandydatów w następnych wybo-

rach parlamentarnych): 

Platforma Obywatelska (2): Kopeć Tadeusz, 

Żalek Jacek.  

Prawo i Sprawiedliwość (134): Abramowicz 

Adam, Adamczyk Andrzej, Andzel Waldmar, 

Arent Iwona, Babalski Zbigniew, Babinetz Piotr, 

Bartuś Barbara, Bąk Dariusz, Bętkowski Andrzej, 

Błaszczak Mariusz, Błądek Antoni, Bogucki Ja-

cek, Brudziński Joachim, Bury Jan s. Antoniego, 

Chłopek Aleksander, Chmielowiec Zbigniew, 

Chrapkiewicz Daniela, Cybuski Piotr, Czarnecki 

Witold, Czartoryski Arkadiusz, Czesak Edward, 

Ćwierz Andrzej, Dera Andrzej Mikłaj, Dolata 

Zbigniew, Drab Marzenna, Dziedziczak Jan, Fal-

fus Jacek, Gawęda Adam, Gęsicka Grażyna, Gi-

rzyński Zbigniew, Golba Mieczysław, Gołojuch 

Kazimierz, Gosiewski Jerzy, Gosiewski Przemy-

sław, Górski Artur, Górski Tomasz, Grabicka Kry-

styna, Gwiazdowski Kazimierz, Hajda Kazimierz, 

Jackiewicz Dawid, Jagiełło Jarosław, Janczyk 

Wiesław, Janik Grzegorz, Jasiński Wojciech, Ja-

worski Andrzej, Jurgiel Krzysztof, Kaczyński Ja-

rosław, Kempa Beata, Kloc Izabela, Kłosowski 

Sławomir, Kołakowski Lech, Kołakowski Robert,  

Kossakowski Wojciech, Kowalczyk Henryk, Ko-

walski Bogusław, Kozak Zbigniew, Kraczkowski 

Maks, Krasulski Leonard, Kuchciński Marek, 

Kwitek Marek, Latos Tomasz, Lipiec Krzysztof, 

Lipiński Adam, Łatas Marek, Machałek Marzena, 

Maciejewski Krzysztof, Macierewicz Antoni, Ma-

lik Ewa, Marianowska Barbara, Masłowska Ga-

briela, Masłowska Mirosława, Materna Jerzy, 

Matuszewki Marek, Matuszny Kazimierz, Mazu-

rek Beata, Michałkiewicz Krzysztof, Moskal Ka-

zimierz, Mularczyk Arkadiusz, Nowak Maria, 

Osuch Jacek, Owczarski Zbysław, Ożóg Stani-

sław, Paluch Anna, Piecha Bolesław Grzegorz, 

Pieta Stanisław, Pilch Jacek, Polak Marek, Polak 

Piotr, Popiołek Krzystof, Putra Krzysztof, Rafal-

ska Elżbieta, Religa Jan, Rąbek Jerzy, Rogalski 

Adam, Rojek Józef, Rusiecki Jarosław, Sadurska 

Małgorzata, Seliga Dariusz, Siarka Edward, Siko-

ra Anna, Sobecka Anna, Sońta Krzysztof, Spraw-

ka Lech, Stanke Piotr, Stawiarski Jarosław, 

Strzałkowski Stefan, Suski Marek, Szczypińska 

Jolanta, Szlachta Andrzej, Szwed Stanisław, Szy-

dło Beata, Szyszko Jan, Śnieżek Adam, Telus 

Robert, Terlecki Ryszard, Tobiszowski Grzegorz, 

Wargocka Teresa, Wassermann Zbigniew, Wią-

zowski Waldemar, Wiśniewska Joanna, Wita 

Tadeusz, Witek Elżbieta, Wojtkiewicz Michał, 

Woźniak Tadeusz, Wrona Waldemar, Wróbel 

Marzena Dorota, Zalewska Anna, Zarzycki Woj-

ciech Szczęsny, Zawiślak Sławomir, Zbronkow-

ski Łukasz, Zuba Maria, Żaczek Jarosław, Żu-

kowski Wojciech, 

Lewica (0). 

Polskie Stronnictwo Ludowe (17):  Borkowski 

Krzysztof, Deptuła Leszek, Dutka Bronisław, 

Grzeszczak Eugeniusz, Kalemba Stanisław, Ka-

miński Jan, Kasprzak Mieczysław, Kłopotek Eu-

geniusz, Łopata Jan, Łuczak Mieczysław Mar-

cin, Pałys Andrzej, Pawlak Mirosław, Sopliński 

Aleksander, Stefaniuk Franciszek Jerzy, Witasz-

czyk Stanisław, Woda Wiesław, Wojtas Edward, 

Polska_XXI: Karasiewicz Lucjan, Krzywicki 

Piotr, Polaczek Jerzy, Sellin Jarosław, Walko-

wiak Andrzej,  

DKP_SD (0). niezrzeszeni: Komołowski Lon-

gin, Libicki Jan Filip, Płażyński Maciej, Tom-

czak Jacek.                    

        Stanisław Waluś,  

„Dlatego” nr 10 (214) 16 X 2009  

 

Projekt PiS zakazujący in vitro do prac w 

komisjach też dzięki głosom PO 

    29.10.2010 Warszawa (PAP) - Projekt Bole-

sława Piechy (PiS), w którym zakazuje się sto-

sowania metody in vitro, w piątkowym głosowa-

niu w Sejmie trafił do dalszych prac w komisjach 

także dzięki głosom oddanym przez posłów PO. 
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W klubach nie było dyscypliny ws. głosowań nad 

in vitro. 

    Przeciwko odrzuceniu projektu Piechy opo-

wiedziało się 238 posłów z 405 głosujących, w 

tym 74 posłów Platformy Obywatelskiej, 141 

z PiS i 19 z PSL. Za odrzuceniem było 144 po-

słów, w tym 94 z PO i 33 z klubu SLD. Projekt 

zakazuje in vitro, ale dopuszcza możliwość tzw. 

adopcji zarodków, które zostaną wytworzone 

przed wejściem w życie nowych przepisów. 

http://www.salon24.pl/news/65370,projekt-pis-

zakazujacy-in-vitro-do-prac-w-komisjach-tez-

dzieki-glosom-po 

pobrane 14 XI 2010 r. 

Stanisław Waluś, 

 „Dlatego” nr 11 (227), 21 XI 2010 

Jak głosowali posłowie w obronie życia 

    W tabeli poniżej przestawione są wyniki gło-

sowania w Sejmie 24 października 2012 r. nad 

odrzuceniem projektu nowelizacji ustawy o pla-

nowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i wa-

runkach dopuszczalności przerywania ciąży, 

zgłoszonego przez Solidarną Polskę (która pro-

ponowała, aby nie było możliwe zabijanie czło-

wieka chorego przed urodzeniem po wykryciu 

nieuleczalnej choroby).  

 Liczba 

czł. 

Za Prz. Wstrz. Nie 

głos. 

PO 206 175 14 8 9 

PiS 136 0 129 0 7 

RP 43 42 0 0 1 

PSL 28 6 20 1 1 

SLD 25 22 0 0 3 

SP 19 0 19 0 0 

niez. 3 0 2 1 0 

PO – Platforma Obywatelska 

PiS – Prawo i Sprawiedliwość 

RP – Ruch Palikota 

PSL –  Polskie Stronnictwo Ludowe 

SLD – Sojusz Lewicy Demokratycznej 

SP – Solidarna Polska 

niez. – niezrzeszeni    

   Na stronie 

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

bol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=

24&NrGlosowania=13 

oraz w „Naszym Dzienniku” z 26 X 2012 r. moż-

na zapoznać się z tym, jak głosowali poszczegól-

ni posłowie.   

Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu 

ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy 

o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec 

kobiet i przemocy domowej, sporządzonej 

w Stambule dnia 11 maja 2011 r., w brzmie-

niu przedłożenia zawartego w druku nr 2515 

Głosowanie nr 40 - posiedzenie 86. 

Dnia 06-02-2015 godz. 10:53:44 

Głosowało – 437, za – 254, przeciw – 175, 

wstrzymało się – 8, nie głosowało - 22    

Klub/ 

Koło 

Liczba 

czł. 

Za Prze- 

ciw 

Wstrz. 

się 

Nie 

głos. 

PO 202 187 3 5 7 

PiS 132 0 127 0 5 

PSL 38 11 19 3 5 

SLD 34 32 0 0 2 

niez. 20 8 11 0 1 

SP 15 0 15 0 0 

TR 15 13 0 0 2 

BiG 3 3 0 6 0 

PO – Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 

PiS – Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 

PSL – Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa 

Ludowego 

SLD – Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokra-

tycznej  

niez. - niezrzeszeni 

SP – Klub Parlamentarny Sprawiedliwa Polska 

TR – Klub Poselski Twój Ruch  

BiG – Koło Poselskie Bezpieczeństwo i Gospo-

darka 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?sy

mbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzen

ia=86&NrGlosowania=40 

 

Jak ws. konwencji głosowali senatorowie 

    Senat przegłosował zgodę na ratyfikację gen-

derowej konwencji „antyprzemocowej”. Za gło-

sowało 49 senatorów, przeciw 38, wstrzymał się 

1, nie głosowało 12. Senacki sukces ideologów 

gender był możliwy głównie dzięki głosowaniu 

senatorów partii rządzącej. 

    Spośród 49 głosujących senatorów klubu Plat-

formy Obywatelskiej 45 opowiedziało się za ra-

tyfikacją konwencji. 

http://gosc.pl/doc/2380557.Jak-ws-konwencji-

glosowali-senatorowie 

 

Większość posłów nie respektowała 

trzeciego przykazania Bożego 

i prawa do niedzielnego wypoczynku 

    W piątek 21 marca 2014 r. Sejm odrzucił dwa 

projekty ustaw – poselski i obywatelski dotyczą-

cych zmian w ustawie Kodeks pracy. Celem tych 

projektów było ograniczenie handlu w niedziele. 

http://www.salon24.pl/news/65370,projekt-pis-zakazujacy-in-vitro-do-prac-w-komisjach-tez-dzieki-glosom-po
http://www.salon24.pl/news/65370,projekt-pis-zakazujacy-in-vitro-do-prac-w-komisjach-tez-dzieki-glosom-po
http://www.salon24.pl/news/65370,projekt-pis-zakazujacy-in-vitro-do-prac-w-komisjach-tez-dzieki-glosom-po
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=24&NrGlosowania=13
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=24&NrGlosowania=13
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=24&NrGlosowania=13
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=86&NrGlosowania=40
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=86&NrGlosowania=40
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=86&NrGlosowania=40
http://gosc.pl/doc/2380557.Jak-ws-konwencji-glosowali-senatorowie
http://gosc.pl/doc/2380557.Jak-ws-konwencji-glosowali-senatorowie
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Wyniki głosowania nad przyjęciem wniosku 

o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego 

projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie 

ustawy Kodeks pracy, zawartego w druku 

nr 1612  (21 marca 2014 r.) 

Projekt poselski – za odrzuceniem projektu  

 Za Prz. Wstrz. 

się 

Nie 

Głos. 

Platforma 

Obywatelska 

186 2 1 14 

Prawo i 

Sprawiedliwość 

- 126 - 10 

Twój Ruch 33 1 - 2 

Polskie Stron-

nictwo Ludowe 

12 15 3 2 

Sojusz Lewicy 

Demokratycznej 

17 4 2 3 

Solidarna 

Polska 

- 13 - 3 

niezrzeszeni 2 7 1 1 

 250 168 7 35 

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

bol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=

64&NrGlosowania=10 

    Projekt obywatelski zgłoszony przez Komitet 

Inicjatywy Ustawodawczej „Wolna Niedziela” 

został poparty podpisami blisko 114 tysięcy oby-

wateli.  

Głosowanie nad przyjęciem wniosku 

o odrzucenie w pierwszym czytaniu obywatel-

skiego projektu ustawy ˝WOLNA NIEDZIELA˝ 

o zmianie ustawy Kodeks pracy, zawartego 

 w druku nr 2113 (21 marca 2014 r.) 

Projekt obywatelski – za odrzuceniem projektu  

 Za Prz. Wstrz. 

się 

Nie 

Głos. 

Platforma 

Obywatelska 

189 1 1 12 

Prawo i 

Sprawiedliwość 

- 128 - 8 

Twój Ruch 34 - - 2 

Polskie Stron-

nictwo Ludowe 

18 10 4 - 

Sojusz Lewicy 

Demokratycznej 

18 1 3 4 

Solidarna 

Polska 

- 13 - 3 

niezrzeszeni 3 6 - 2 

 262 159 8 31 

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

bol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=

64&NrGlosowania=12               

Głosowanie w Sejmie nad przyjęciem ustawy 

dotyczącej in vitro - 25 czerwca 2015 r. 

    Wniosek o przyjęcie ustawy o leczeniu nie-

płodności poparło 261 posłów, przeciw było 176, 

wstrzymało się 6, a nie głosowało 17.  

Klub/ 

Koło 

Liczba 

czł. 

Głoso- 

wało 

Za Prze- 

ciw 

Wstrz. 

się 

Nie 

głos. 

PO 202 197 190 5 2 5 

PiS 134 130 0 130 0 4 

PSL 38 37 17 16 4 1 

SLD 34 31 31 0 0 3 

ZP 15 14 0 14 0 1 

RP 11 9 9 0 0 2 

Pn 26 25 14 11 0 1 

suma 460 443 261 176 6 17 

PO – Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 

PiS – Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 

PSL – Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa 

Ludowego 

SLD – Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokra-

tycznej  

ZP – Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica 

RP – Koło Poselskie Ruch Palikota  

Pn – posłowie niezrzeszeni 

 

W piątek 10 lipca 2015 r. senatorowie  

głosowali nad przyjęciem ustawy dotyczącej 

in vitro 

    Wniosek o przyjęcie ustawy o leczeniu nie-

płodności bez poprawek poparło 46 senatorów, 

przeciw było 43, wstrzymało się 4, a nie głoso-

wało 7. Pełne zestawienie głosowania nad tym 

wnioskiem zamieszczono w „Niedzieli”, nr 29 

z 19 VII 2015, na str. 7.   

Klub/ 

Koło 

Liczba 

czł. 

Głoso- 

wało 

Za Prze- 

ciw 

Wstrz. 

się 

Nie 

głos. 

PO 60 52 43 9 4 4 

PiS 32 30 0 30 0 2 

KSN 4 4 3 1 0 0 

ZP 1 1 0 1 0 0 

Sn 1 1 0 1 0 0 

PSL 2 1 0 1 0 1 

suma 100 89 46 43 4 7 

PO – Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 

PiS – Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 

KSN – Koło Senatorów Niezależnych 

ZP – Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica 

Sn – Senatorowie niezrzeszeni 

PSL – Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa 

Ludowego 

 

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=64&NrGlosowania=10
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=64&NrGlosowania=10
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=64&NrGlosowania=10
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=64&NrGlosowania=12
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=64&NrGlosowania=12
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=64&NrGlosowania=12
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Głosowanie w Sejmie  nad przyjęciem ustawy 

o uzgodnieniu płci - 23 lipca 2015 r. 

    Wniosek o przyjęcie ustawy poparło 252 po-

słów, przeciw było 158, wstrzymało się 11, a nie 

głosowało 39 posłów.  

Klub/ 

Koło 

Liczba 

czł. 

Głoso- 

wało 

Za Prze- 

ciw 

Wstrz. 

się 

Nie 

głos. 

PO 202 187 185 2 0 15 

PiS 134 129 0 128 1 5 

PSL 38 32 16 7 9 6 

SLD 33 31 31 0 0 2 

niez. 23 18 9 8 1 5 

ZP 15 13 0 13 0 2 

RP 11 7 7 0 0 4 

BC 4 4 4 0 0 0 

suma 460 421 252 158 11 39 

PO – Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 

PiS – Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 

PSL – Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa 

Ludowego 

SLD – Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej  

niez. – posłowie niezrzeszeni 

ZP – Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica 

RP – Koło Poselskie Ruch Palikota  

BC – Koło Poselskie Biało-Czerwoni 

Uzgodnisz papierową płeć? 

    Powiało groźnym absurdem z sejmowych ław. 

Oto Sejm uchwalił ustawę o tzw. uzgodnieniu 

płci. Autorka projektu jest Anna Grodzka. Usta-

wa (…) w rażący sposób godzi w naukę, normy 

społeczne i zdrowy rozsadek. Ten akt prawny 

uzależnia możliwość zmiany płci wyłącznie od 

prywatnych odczuć osoby zainteresowanej. (…) 

Agata Puciłowska, Gość Niedzielny, 

 nr 31 rok XCII, 2 VIII 2015, str. 13  

Płeć na życzenie 

    Najnowszą ustawę sejmową o „uzgodnieniu 

płci” skomentowano w Internecie słowami: „Te-

raz dwumetrowego mężczyznę z czarnym zaro-

stem, na którego kiedyś wołano Jacek, trzeba bę-

dzie całować w rękę, mówiąc: jak się masz Iwo-

na!”. (…)                                     Czesław Ryszka, 

 Niedziela, nr 31, 2 VIII 2015, str. 38 

Platforma Lewacka 

    Wygląda na to, że Platforma Obywatelska, nie 

mając żadnych innych argumentów, postanowiła 

stanąć w Polsce na czele światopoglądowego le-

wactwa. Przepchnięcie przez PO radykalnie le-

wackiej ustawy o in vitro jest tego kolejnym do-

wodem. I pomyśleć, że partia ta zaczynała jako 

ugrupowanie liberalno-konserwatywne, to znaczy 

liberalne w kwestiach gospodarczych, a konser-

watywne w sprawach światopoglądowych. Z bu-

dowania prężnej gospodarki, opartej na zasadach 

wolnościowych i silnej klasie średniej, wyszło 

im coś dokładnie odwrotnego; wartości konser-

watywnych dużo lepiej broni zjednoczona pra-

wica, a zatem PO pozostało umizgiwać się do 

wyborcy „postkomuszego” i „palikotowego”. 

    Co się stało z konserwatystami, w tym katoli-

kami, w Platformie? Niektórzy próbują jeszcze 

zachować twarz i głosują przeciwko lewackim 

ustawom, ryzykując, że nie będą mieli dobrych 

albo w ogóle żadnych miejsc na listach wybor-

czych. Chwała im za to, ale zrobiliby jeszcze le-

piej, gdyby sobie uświadomili, że PO w obec-

nym kształcie to już nie jest ich partia i trzeba ją 

opuścić. Do pozostałych można by prawdopo-

dobnie odnieść przypowieść o ziarnie, które pa-

dło „między ciernie, a ciernie wybujały i zagłu-

szyły je” (Mt 13, 7). Sam Jezus wytłumaczył 

apostołom, że ziarno „posiane między ciernie 

oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski do-

czesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że 

zostaje bezowocne” (Mt 13, 22). Można by do-

dać, że nie tylko zostaje bezowocne, ale przynosi 

złe, zatrute owoce. 

Dariusz Kowalczyk SJ, Idziemy nr 29 (512),  

19 VII 2015, str. 9 

PO-dobieństwo 

    Parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej 

wraz z pozostałą lewicą w ostatnim czasie ostro 

przyśpieszyli i po przepchnięciu genderowej 

konwencji zdążyli nam sprezentować najgorszą 

z możliwych ustaw o „leczeniu niepłodności”, 

przegłosowali ustawę o uzgodnieniu płci (jeśli 

wejdzie w życie, wystarczy „zmienić płeć” 

w dokumentach), wybrali też na Rzecznika Praw 

Obywatelskich Adama Bodnara, gorącego zwo-

lennika „małżeństw homoseksualnych” z adop-

cją dzieci włącznie. A z okazji kampanii wybor-

czej zapewne nie zapomną domagać się od Ko-

ścioła zachowania „bezstronności” i niewskazy-

wania partii politycznych, które są lepsze, a któ-

re gorsze. Chodzi o to, żeby się katolikowi wy-

dawało, że to moralnie obojętne, jaką partię wy-

biera. No i jest w tym coś racji. Bo po ostatnich 

osiągnięciach Platformy Obywatelskiej uczciwie 

należy przyznać, że ta formacja od partii Palikota 

i od SLD niczym istotnym się nie różni. 

http://gosc.pl/doc/2608451.Znikajaca-

motywacja/2 

Franciszek Kucharczak, Gość Niedzielny, 

 nr 31 rok XCII 2 VIII 2015, str. 39 

http://gosc.pl/doc/2608451.Znikajaca-motywacja/2
http://gosc.pl/doc/2608451.Znikajaca-motywacja/2
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„Poznacie ich po ich owocach” Mt 7,16 

Antykatolicki kurs Platformy Obywatelskiej 

i byłego prezydenta 

    W ostatnich latach byliśmy świadkami nara-

stającej działalności legislacyjnej koalicji PO-

PSL sprzecznej z wartościami chrześcijańskimi, 

nauką Kościoła Katolickiego, a nawet sprzecznej 

ze zdrowym rozsądkiem. Promocja 

homoseksualizmu i aborcji była jednym 

z ważnych zadań Platformy.  

    Aby osiągnąć antychrześcijańskie cele PO uru-

chomiła szeroko zakrojone działania w różnych 

obszarach, takich jak deprawacja dzieci i mło-

dzieży w przedszkolach i szkołach podstawo-

wych, ataki na wybranych duchownych, propa-

gandowe działania w mediach, emisja za pienią-

dze podatników telewizyjnego spotu promujące-

go legalizację w Polsce związków homoseksual-

nych, dopuszczenie pigułki „dzień po” do sprze-

daży bez recepty. Uwieńczeniem tych antykato-

lickich działań były:        

- ratyfikacja Konwencji Rady Europy o zapobie-

ganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet 

i przemocy domowej, podpisana przez prezydenta 

Bronisława Komorowskiego, o której polscy bi-

skupi powiedzieli, że konwencja "zbudowana jest 

na ideologicznych i niezgodnych z prawdą zało-

żeniach, których w żaden sposób nie można zaak-

ceptować".  

- ustawa o leczeniu bezpłodności, podpisana 

przez prezydenta Bronisława Komorowskiego – 

ustawa o mylącym tytule, gdyż nie zajmuje się 

leczeniem bezpłodności, tylko produkcją dzieci 

z zarodków i udostępnianiem wyprodukowanych 

dzieci również innym osobom, niż biologiczni 

rodzice. Przy tym procederze niszczy się wiele 

poczętych już istot ludzkich. Biskupi zwracali się 

do posłów, a potem do senatorów: „W roku św. 

Jana Pawła II, patrona rodzin i obrońcy życia, 

prosimy Senatorów o odważne odrzucenie propo-

nowanej ustawy, która w obecnym kształcie ma 

niewiele wspólnego z prawem naturalnym i sta-

nowionym”. Prezydent Bronisław Komorowski 

podpisując tę ustawę zignorował głos Episkopatu, 

lekarzy, prawników oraz wielu organizacji m.in. 

katowickiego KIK.  

- ostatnim, już absurdalnym aktem prawnym, jest 

uchwalona przez Sejm „ustawa o uzgodnieniu 

płci”, która po poprawkach dokonanych w Sena-

cie RP wraca Sejmu. 

    Wszystkie te akty prawne zostały przegłoso-

wane w Parlamencie, głównie głosami posłów 

Platformy Obywatelskiej. 

    Dlatego katolik nie powinien głosować na 

osoby i partie, które swoim postępowaniem nie 

tylko uderzają w Kościół katolicki, ale też ich 

działania są szkodliwe dla Polski. 

Antoni Winiarski 

 

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 

Otwórzcie się na Prawdę 

    Pamiętajcie przeto: „jesteście z ludzi wzięci 

i dla ludzi ustanowieni” (por. Hbr 5, 1). To niesie 

za sobą ogromne zobowiązanie. Zobowiązanie 

wobec Boga samego, wobec Kościoła, który wy-

pracował ten kredyt zaufania do polskiego ka-

płana ofiarną służbą, nieraz przypłaconą nawet 

śmiercią męczeńską. Zobowiązanie wobec ludu, 

zwłaszcza wobec najuboższych. Musicie być 

wierni. Musicie być solidarni z narodem. Stylem 

życia bliscy przeciętnej, owszem, raczej uboż-

szej rodziny. Całkowicie oddani Panu naszemu, 

Jezusowi Chrystusowi i jego Kościołowi, dusz-

pasterskiej pracy, w jedności z waszym bisku-

pem czy przełożonymi.   

Str. 63, Szczecin, 11 czerwca 1987, Przemówie-

nie do alumnów, księży i zakonników zgroma-

dzonych w katedrze  

Bierzcie odpowiedzialność za życie społeczne 

    Każdy człowiek wierzący jest w jakiś sposób od-

powiedzialny za kształt życia społecznego. Chrze-

ścijanin żyjący wiarą, żyjący Eucharystią, jest we-

zwany do budowania przyszłości własnej i swego 

narodu – przyszłości opartej na mocnych fundamen-

tach Ewangelii. Nie lękajcie się zatem brać odpo-

wiedzialności za życie społeczne w naszej Ojczyź-

nie. To jest wielkie zadanie, jakie stoi przed czło-

wiekiem: pójść odważnie do świata; kłaść podwali-

ny pod przyszłość, by była ona czasem poszanowa-

nia człowieka, by była otwarta na Dobrą Nowinę! 

Czyńcie to w jednomyślności, która wyrasta z miło-

ści do człowieka oraz umiłowania Ojczyzny. 

Str. 104, Legnica, 2 czerwca 1997, Homilia  

w czasie Mszy św. odprawianej na dawnym 

 radzieckim lotnisku wojskowym 
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Litania Narodu Polskiego 

    Ciąg dalszy z poprzedniego 

numeru „Dlatego”. 
 

Od długiej, ciężkiej pokuty 

dziejowej wybaw nas, Panie 

Od kajdan niewoli wybaw nas, 

Panie 

Od godziny zwątpienia wybaw 

nas, Panie 

Od podszeptów zdrady wybaw nas, Panie 

Od gnuśności naszej wybaw nas, Panie 

Od ducha niezgody wybaw nas, Panie 

Od nienawiści i złości wybaw nas, Panie 

Od wszelkiej złej woli wybaw nas, Panie 

Od śmierci wiecznej wybaw nas, Panie 

Winy królów naszych przebacz, o Panie 

Winy magnatów naszych przebacz, o Panie 

Winy szlachty naszej przebacz, o Panie 

Winy rządzących krajem przebacz, o Panie 

Winy kierujących ludem przebacz, o Panie 

Winy pasterzy naszych przebacz, o Panie 

Winy ludu naszego przebacz, o Panie 

Winy ojców i matek naszych przebacz, o Panie 

Winy braci i sióstr naszych przebacz, o Panie 

Winy całego Narodu Polskiego przebacz, o Panie 

 

 

 

In vitro 

    Faktem jest, że w przypadku 

odnotowywania niepożądanych 

skutków ubocznych wiele środ-

ków farmakologicznych lub 

technik lekarskich bywa wyco-

fywanych z praktyki medycz-

nej. Dziwić się zatem należy, że 

ta sama zasada nie jest stoso-

wana w odniesieniu do sztucznych zapłodnień. 

Istna hekatomba dzieci poczętych drogą sztucz-

nej reprodukcji, poważne komplikacje zdrowot-

ne dla organizmu kobiety (spowodowane np. 

wymuszaniem procesu nadowulacji) oraz odar-

cie aktu prokreacji z jego wymiaru osobowego 

(czyli dokonanie podziału w człowieku na to, co 

fizyczne i duchowe, z jednoczesnym zbagateli-

zowaniem strony duchowej) nie skłoniły świata 

lekarskiego do zaprzestania stosowania technik 

sztucznego kreowania życia. 

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

www.globalizacja.org Warszawa 2010, str. 137 
 

 

 

Każdy kiedyś był embrionem 

Z o. Karolem Meissnerem, Benedyktynem 

i lekarzem, rozmawia Iwona Żurek 

A co z argumentem, że antykoncepcja jest ko-

nieczna, bo ogranicza liczbę aborcji, która jest 

przecież większą krzywdą dla kobiety i dziecka? 

(…) Józef Stalin zwykł mawiać: „Nie ma czło-

wieka, nie ma problemu”. To jest tego typu my-

ślenie: próbowałem się „zabezpieczyć” przed 

dzieckiem, nie udało się, wiec teraz muszę je za-

bić. Większość osób tego nie dostrzega, ale do 

tej ponurej pary – antykoncepcji i aborcji – nale-

ży zaliczyć też metodę zapłodnienia in vitro. 

(…) Ponadto dziecko, które zostało tak poczęte, 

nie od razu jest umieszczane w łonie matki. Naj-

częściej trafia najpierw do ciekłego azotu, gdzie 

w temperaturze – 196 stopni Celsjusza czeka, aż 

ciało matki zostanie przygotowane na przyjęcie 

ciąży. Jest w tym coś głęboko urągającego god-

ności ludzkiej. 
 

 
W czym najpełniej widać, że 

aborcja, in vitro i antykoncepcja 

są z sobą połączone? 

    Chociażby w tym, że zwolennicy tych trzech 

metod odbierają człowiekowi w najwcześniejszej 

fazie życia miano człowieka. Tymczasem każdy 

z nas był kiedyś blastocystą. I pani, i ja. Nie ma 

możliwości, by z ludzkiego embrionu rozwinęła 

się kura. Jeśli uznamy, że embrion nie jest czło-

wiekiem, to kiedy i w jaki magiczny sposób ta 

istota ma się nim stać? (…) [podkr. redakcji] 

Idziemy, nr 30 (513), 26.07.2015, str. 14-15  

 

Wychłodzone dzieci 

(…) Nie ma takiej procedury in vitro, w której 

nie ginęłyby zarodki. Giną w pożywce na szkle, 

w macicy matki, giną w czasie procedury zamra-

żania i odmrażania. Jeszcze nie tak dawno są-

dzono, że można będzie z procedury in vitro wy-

eliminować zamrażanie zarodków i przenosić do 

macicy matki tylko świeżo utworzone zarodki. 

Można byłoby w ten sposób zmniejszyć częstość 

zgonów – sądzono. Ale okazało się, że łatwiej 

dochodzi do ciąży przy użyciu zarodków 

uprzednio zamrożonych. Co prawda, zabieg za-

mrożenia osłabia biologiczną wartość zarodków, 

ale za to moment ich przeniesienia do macicy nie 

jest poprzedzony podaniem kobiecie środków 

http://www.globalizacja.org/
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hormonalnych mających na celu wywołanie licz-

nych owulacji. A one wpływają niekorzystnie na 

proces zagnieżdżania zarodków w błonie śluzo-

wej macicy.  Prof. Bogdan Chazan, Nasz Dzien-

nik, nr 184 (5328), 8-9 VIII 2015 s. M9 

 

A jednak 22 lipca 2015 r. prezydent Bronisław 

Komorowski podpisał zbrodniczą ustawę 

   W lipcowym biuletynie „Dlatego” na stronie 6 

został zamieszczony list Przewodniczącego KEP 

do Prezydenta. Odpowiedzi Prezydenta nie znala-

złem w żadnym tygodniku (jedynie w Idziemy 

z 2 VIII na str. 12), więc niżej ją podaję.  

 

Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej 

                         Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. 

Jego Ekscelencja 

Ks. Abp Stanisław Gądecki 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
 

Z najwyższą uwagą przeczytałem list Księdza 

Arcybiskupa z dnia 17 lipca br., poświęcony 

Ustawie o leczeniu niepłodności. 

Ksiądz Arcybiskup podkreśla, że występuje nie 

tylko jako Przewodniczący Konferencji Episko-

patu Polski, lecz również Jako obywatel. Pragnę 

więc również podkreślać, że moje stanowisko 

w tej sprawie podyktowane jest zarówno troską 

o wszystkich obywateli Rzeczypospolitej, jak 

i szacunkiem dla roli Episkopatu w naszym życiu 

społecznym. Roli budowanej w oparciu o zasadę 

wzajemnego poszanowania autonomii państwa 

i Kościoła. 

Zadaniem Prezydenta jako głowy państwa jest 

troszczyć się o wszystkich obywateli, bez wzglę-

du na ich światopogląd czy wyznanie, godzić 

skrajne stanowiska i dbać o wypracowywany 

w Sejmie konsensus. Zapewniam Księdza Arcy-

biskupa, że w kwestii tak złożonej jak in vitro, 

rozbieżność poglądów jest radykalna, a rozpię-

tość oczekiwań ogromna. Od apeli o prezydenc-

kie weto, po apele o jak najszybsze podpisane 

ustawy. Od przekonania, że to zgoda na zabijanie, 

po entuzjazm i nadzieję na wymarzone, a często 

i wymodlone potomstwo. Zadaniem Prezydenta 

jest rozważenie wszystkich konsekwencji, jakie 

przyjęcie lub odrzucenie tej ustawy może spowo-

dować w życiu Polaków. 

Demokratyczny porządek prawny wymaga od nas 

wszystkich gotowości do kompromisu, co niekie-

dy wiąże się z uznaniem parlamentarnej zgody za 

ważniejszą niż osobiste przekonania. Proces legi-

slacyjny wymaga pogodzenia się z wolą więk-

szości w dążeniu do optymalnego kształtu usta-

wy. Niestety w parlamentarnej debacie nad kwe-

stią in vitro partyjne kalkulacje i ideologiczne 

spory przesłaniają rzeczowe argumenty: Ta 

ustawa ma swoje słabości. Na etapie prac senac-

kich Kancelaria Prezydenta RP sygnalizowała 

wątpliwość co do zgodności jednego z jej prze-

pisów z Konstytucją RP. Zgadzam się też 

z Księdzem Arcybiskupem, że trzeba dbać 

o godność i szacunek dla każdego człowieka. 

Dlatego warto dostrzec, że ustawa wprowadza 

między innymi istotne regulacje prawne unie-

możliwiające surogację, wybór płci dziecka na 

życzenie rodziców czy możliwość klonowania 

zarodków. 

W moim przekonaniu jest to postęp w porówna-

niu z sytuacją obecną, czyli brakiem stosownych 

regulacji prawnych. Dlatego zdecydowałem się 

podpisać tę ustawę jednocześnie kierując wnio-

sek do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący 

jednego z jej przepisów. 
 

Łączę wyrazy szacunku, 
 

Bronisław Komorowski 
 

http://www.radiomaryja.pl/kosciol/odpowiedz-

prezydenta-rp-na-list-abp-gadeckiego/ 

 

Odpowiedź Przewodniczącego KEP na list 

Prezydenta RP z dnia 22 lipca 2015 r. 

Poznań, dnia 27 lipca 2015 r.  

Szanowny Panie Prezydencie, w nawiązaniu do 

listu Pana Prezydenta skierowanego do mnie 

w dn. 22 lipca br. chciałbym zwrócić uwagę na 

następujące kwestie. 

    a.  W swoim liście Pan Prezydent odwołuje 

się m.in. do art. 25 Konstytucji RP, gdzie jest 

mowa o autonomii państwa i Kościoła: „Stosun-

ki między państwem a kościołami i innymi 

związkami wyznaniowymi są kształtowane na 

zasadach poszanowania ich autonomii oraz wza-

jemnej niezależności każdego w swoim zakresie, 

jak również współdziałania dla dobra człowieka 

i dobra wspólnego”. 

    W przywołanym fragmencie Konstytucji RP – 

jak widać – jest mowa nie tylko o autonomii, ale 

także o współdziałaniu państwa i Kościoła „dla 

dobra człowieka i dobra wspólnego”. Ostatecz-

nie bowiem obie wspólnoty – państwo i Kościół, 

chociaż z różnego tytułu – służą osobistemu 

i społecznemu powołaniu tych samych ludzi. 

Kościół i wspólnota polityczna wyrażają się bo-

http://www.radiomaryja.pl/kosciol/odpowiedz-prezydenta-rp-na-list-abp-gadeckiego/
http://www.radiomaryja.pl/kosciol/odpowiedz-prezydenta-rp-na-list-abp-gadeckiego/
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wiem w formach organizacyjnych, które nie są 

celami samymi w sobie, lecz mają służyć czło-

wiekowi, aby umożliwić mu pełne korzystanie 

z jego praw, ściśle związanych z jego tożsamo-

ścią obywatela i chrześcijanina, oraz właściwe 

wypełnianie odpowiadających tym prawom obo-

wiązków. Kościół i wspólnota polityczna mogą 

pełnić swoją służbę dla dobra wszystkich tym 

skuteczniej, im lepiej prowadzić będą ze sobą 

zdrową współpracę. Tego współdziałania dla do-

bra obywateli Polski  niejednokrotnie brakowało 

i dalej brakuje, szczególnie w obronie praw 

i godności człowieka od poczęcia do naturalnej 

śmierci. 

    b. W kwestii procedury „in vitro” Pan Prezy-

dent pisze, że rolą głowy Państwa jest m.in. „(…) 

troszczyć się o wszystkich obywateli, bez wzglę-

du na ich światopogląd czy wyznanie, godzić 

skrajne stanowiska i dbać o wypracowany 

w Sejmie konsensus”. Tymczasem Pan Prezydent 

podpisał ustawę, która jest nie tyle wyrazem kon-

sensu, ile raczej jest wyrazem skrajnego świato-

poglądu. 

    Pan Prezydent słusznie zauważa: „Niestety 

w parlamentarnej debacie nad kwestią in vitro 

partyjne kalkulacje i ideologiczne spory przesła-

niają rzeczowe argumenty. Ta ustawa ma swoje 

słabości”. 

    Jak więc w państwie prawa można było podpi-

sać ustawę, w której rzeczowe argumenty są 

przesłonięte partyjnymi kalkulacjami i która ma 

swoje słabości? Jeśli ustawa ma tyle słabości, to 

dlaczego do Trybunału Konstytucyjnego nie zo-

stała ona skierowana w całości bez podpisania? 

    c. Ponadto Pan Prezydent zwraca uwagę na to, 

że „Proces legislacyjny wymaga pogodzenia się 

z wolą większości w dążeniu do optymalnego 

kształtu ustawy”, lecz jednocześnie w liście za-

uważono, że ustawa nie jest optymalna, ponieważ 

ma swoje słabości. 

    W odpowiedzi na powyższe twierdzenia trzeba 

przyznać, że istotnie, aby zapewnić realizację do-

bra wspólnego, rząd każdego kraju ma szczegól-

ny obowiązek sprawiedliwego harmonizowania 

różnych partykularnych interesów. Uczciwe po-

godzenie partykularnych dóbr grup i jednostek 

jest jednym z najdelikatniejszych zadań władzy 

publicznej. Lecz poza tym nie można zapominać, 

że w demokratycznym państwie – w którym de-

cyzje zazwyczaj podejmuje większość reprezen-

tantów woli społeczeństwa – osoby odpowie-

dzialne za sprawowanie rządów są zobowiązane 

do interpretowania dobra wspólnego kraju nie 

tylko zgodnie z poglądami większości, ale 

przede wszystkim w poszanowaniu istotnych 

wartości ludzkich i moralnych. 

    „Są to wartości wrodzone «wynikają z prawdy 

o człowieku oraz wyrażają i chronią godność 

osoby: wartości zatem, których żadna jednostka, 

żadna większość ani żadne państwo nie mogą 

tworzyć, zmieniać ani niszczyć» [św. Jan Paweł 

II, Evangelium vitae, 71]. „Ich podstawą nie mo-

gą być także tymczasowe i zmienne „większo-

ści” opinii parlamentarnej ani publicznej. Po-

winny one po prostu być uznawane, szanowane 

i popierane jako elementy obiektywnego prawa 

moralnego, prawa naturalnego, wpisanego 

w serce człowieka (por. Rz 2, 15) i normatywny 

punkt odniesienia dla samego prawa cywilnego. 

Gdyby, z powodu tragicznego zagłuszenia su-

mienia zbiorowego, sceptycyzm poddał w wąt-

pliwość nawet fundamentalne zasady prawa mo-

ralnego, zachwiałoby to podstawami samego po-

rządku państwowego, sprowadzając go jedynie 

do mechanizmu pragmatycznej regulacji różnych 

i przeciwstawnych interesów” (Kompendium 

Nauki Społecznej Kościoła, 397). 

    d. Racje, które przemawiają za negatywnym 

osądem moralnym sztucznego zapłodnienia, ma-

ją charakter antropologiczny, medyczny i teolo-

giczny. Metoda ta – w okolicznościach, w któ-

rych zwykle się ją stosuje – oprócz ewentualne-

go zrodzenia dziecka, pociąga za sobą jednocze-

śnie niszczenie innych, żywych istot ludzkich, co 

sprzeciwia się nauce o dopuszczalności przery-

wania ciąży. Cel nie uświęca środków. 

    Nie można też nie zauważyć, że w dyskusji na 

temat procedury „in vitro” niejednokrotnie wy-

powiadano się tak, jakby to był jedyny sposób na 

wymarzone potomstwo. Dlaczego pomija się 

przy tej okazji inne metody prawdziwego lecze-

nia niepłodności, które są godziwe z punktu wi-

dzenia moralnego oraz adopcję dzieci z domów 

dziecka, które potrzebują ogniska domowego dla 

odpowiedniego rozwoju ludzkiego (por. Dignitas 

personae, 13)? 

    W obecnej sytuacji prawnej pragnę odwołać 

się do św. Jana Pawła II, który w jednym z naj-

ważniejszych dokumentów swego pontyfikatu, 

zatytułowanym Ewangelia  życia  napisał: „(…) 

parlamentarzysta, którego osobisty absolutny 

sprzeciw wobec przerywania ciąży byłby jasny 

i znany wszystkim, postąpiłby słusznie, udziela-

jąc swego poparcia propozycjom, których celem 
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jest ograniczenie szkodliwości takiej ustawy 

i zmierzających w ten sposób do zmniejszenia jej 

negatywnych skutków na płaszczyźnie kultury 

i moralności publicznej. Tak postępując bowiem, 

nie współdziała się w sposób niedozwolony 

w uchwalaniu niesprawiedliwego prawa, ale ra-

czej podejmuje się słuszną i godziwą próbę ogra-

niczenia jego szkodliwych aspektów” (Evange-

lium vitae, 73). 

    Dlatego w kwestii ustawy dotyczącej „in vitro” 

katolicy sprzeniewierzyliby się Ewangelii i na-

uczaniu o godności człowieka, gdyby zgodzili się 

na tego rodzaju kompromis. Tam gdzie chodzi 

o życie człowieka nie ma miejsca na żaden kom-

promis, ale jest miejsce – jak to ujmuje św. Jan 

Paweł II – na „ograniczenie szkodliwości takiej 

ustawy”. I takiego ograniczenia szkodliwości 

w tym przypadku zabrakło. 

    Piszę o tym z bólem oraz w duchu odpowie-

dzialności za najbardziej bezbronnych, których ta 

ustawa wyklucza i uprzedmiotawia. Na takie trak-

towanie człowieka i życia ludzkiego w jego naj-

wcześniejszej formie – nigdy i pod żadną presją – 

nie można się zgodzić. 

    Z wyrazami należnego szacunku, 

† Stanisław Gądecki 

 Arcybiskup Metropolita Poznański 

 Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 

Nasz Dziennik, nr 174 (5318),  28 VII 2015, str. 2  

Gość Niedzielny, nr 31 rok XCII, 2 VIII 2015, str. 7 

Idziemy, nr 31 (514), 2 VIII 2015, str. 54 

Niedziela, nr32 , 9 VIII 2015, str.23  

http://episkopat.pl/dokumenty/6764.1,Odpowiedz

_Przewodniczacego_KEP_na_list_Prezydenta_R

P_z_dnia_22_lipca_2015r.html 

http://gosc.pl/doc/2607591.Odpowiedz-

Przewodniczacego-KEP-na-list-Prezydenta-RP-z-

dnia-22 

 

    Nie bez powodu 24 lipca 2015 r. zostało wyda-

ne następujące oświadczenie:  

 

Kuria Warszawska o Mszy Świętej w intencji 

prezydenta Bronisława Komorowskiego. 

W związku z doniesieniami prasowymi odnośnie 

do Mszy Świętej w kościele sióstr wizytek infor-

mujemy, że: 

1. Archidiecezja Warszawska nie jest inicjatorem 

Mszy św. w intencji ustępującego prezydenta 

Komorowskiego. Msza została zamówiona 

w jednym z warszawskich kościołów przez grupę 

wiernych. Nieprawdą jest informacja, że będzie 

jej przewodniczył kard. Kazimierz Nycz. 

2. Mszą św., którą 6 sierpnia współorganizuje 

Archidiecezja Warszawska, razem z nowo po-

wstającą Kancelarią Prezydenta, jest Msza inau-

gurująca prezydenturę prezydenta elekta Andrze-

ja Dudy. 

3. Każdy wierny może zamówić Mszę św. 

w ważnej dla siebie intencji. Każdy ksiądz ma 

obowiązek zamawianą intencję przyjąć. Istotne 

jest, by ksiądz przyjmujący intencję i celebrujący 

Mszę św., odpowiednio i poprawnie pod wzglę-

dem teologicznym ją sformułował. 

4. Kościół, poprzez oświadczenia Prezydium 

Episkopatu Polski, jasno wyraził swoje stanowi-

sko w sprawie kontrowersyjnych – z punktu wi-

dzenia doktryny Kościoła – decyzji prezydenta 

Bronisława Komorowskiego. To stanowisko po-

dzielają wszyscy polscy biskupi, łącznie z Arcy-

biskupem Warszawskim. 

ks. Przemysław Śliwiński 

Rzecznik prasowy Arcybiskupa i Archidiecezji 

Warszawskiej 

http://archidiecezja.warszawa.pl/msza-za-

prezydenta-inicjatywa-grupy-wiernych/ 

 

Rozbijanie jedności 

Czterech księży dziękuje za prezydenturę Broni-

sławowi Komorowskiemu i przeprasza za „wiele 

niesprawiedliwości” wypowiadanych przez ludzi 

Kościoła. Prezydent jakby nic się nie stało przy-

stępuje do Komunii Świętej. To wszystko w cza-

sie Mszy św., która odprawiona  została 

w czwartek [6.08.2015] wieczorem w warszaw-

skim kościele Sióstr Wizytek. Eucharystia spra-

wowana była „za Bronisława Komorowskiego, 

jego małżonkę Annę i całą ich rodzinę”. Konce-

lebrowali ją: rektor kościoła Wizytek ks. Alek-

sander Seniuk oraz ks. Kazimierz Sowa, ks. Sta-

nisław Opiela i ks. Andrzej Luter. (…) Wiadomo 

tylko, że Komorowskiemu ks. Seniuk udzielił 

Komunii Świętej. (…) 

Małgorzata Papis, Nasz Dziennik, nr 184 (5328), 

8-9 VIII 2015, str. 23   

 

Grzech dodany do grzechu 

    Rozmowa z ks. bp. Wiesławem Meringiem, 

ordynariuszem włocławskim 

    W warszawskim kościele Wizytek została od-

prawiona Msza św., w czasie której jeden z ka-

płanów dziękował Bronisławowi Komorowskie-

mu za jego prezydenturę, stwierdzając, że kiero-

http://episkopat.pl/dokumenty/6764.1,Odpowiedz_Przewodniczacego_KEP_na_list_Prezydenta_RP_z_dnia_22_lipca_2015r.html
http://episkopat.pl/dokumenty/6764.1,Odpowiedz_Przewodniczacego_KEP_na_list_Prezydenta_RP_z_dnia_22_lipca_2015r.html
http://episkopat.pl/dokumenty/6764.1,Odpowiedz_Przewodniczacego_KEP_na_list_Prezydenta_RP_z_dnia_22_lipca_2015r.html
http://gosc.pl/doc/2607591.Odpowiedz-Przewodniczacego-KEP-na-list-Prezydenta-RP-z-dnia-22
http://gosc.pl/doc/2607591.Odpowiedz-Przewodniczacego-KEP-na-list-Prezydenta-RP-z-dnia-22
http://gosc.pl/doc/2607591.Odpowiedz-Przewodniczacego-KEP-na-list-Prezydenta-RP-z-dnia-22
http://archidiecezja.warszawa.pl/msza-za-prezydenta-inicjatywa-grupy-wiernych/
http://archidiecezja.warszawa.pl/msza-za-prezydenta-inicjatywa-grupy-wiernych/


 16 

wał się on zawsze „chrześcijańska intuicja i wia-

rą”. To szokujące słowa… 

- Co to była za dziwna „chrześcijańska intuicja” 

prezydenta Komorowskiego, która tuż po rozpo-

częciu urzędu kazała mu usunąć krzyż sprzed Pa-

łacu przy Krakowskim Przedmieściu w Warsza-

wie? Decyzja ta spowodowała ogromne napięcia, 

niepokoje i podziały między ludźmi. Ale to oka-

zało się zaledwie zapowiedzią… Potem było tyl-

ko coraz gorzej, aż do tych niedawnych podpisów 

pod ustawami, które już z chrześcijaństwem, 

z chrześcijańska moralnością nie maja już nic 

wspólnego. Co z nasza wiarą ma wspólnego zale-

galizowanie in vitro? I to po tak wyraźnym głosie 

Kościoła. Przecież w takich kwestiach, jak obro-

na rodziny, życia, godności człowieka, postawa 

chrześcijanina musi być zasadnicza, jednoznacz-

na. 

    A co powiedzieć o kapłanach, którzy tak po-

chlebnie wypowiadają się o Komorowskim? 

- Niestety, jest grupa duchownych, którzy uważa-

ją, że im bardziej oprą się stanowisku Episkopatu 

czy poszczególnych biskupów, tym większą ścią-

gną na siebie uwagę. (…)  

Bronisław Komorowski w czasie Mszy św. przy-

stąpił do Komunii św., choć nie zmienił publicz-

nie swych poglądów w sprawie podpisania przez 

siebie ustawy o in vitro… 

- Tu nie ma żadnych wątpliwości. Przyjęcie Ko-

munii św. w tej sytuacji jest wielkim nadużyciem, 

to jest zło dodane do zła, grzech dodany do grze-

chu. (…) 

Sławomir Jagodziński, Nasz Dziennik, nr 184 

(5328), 8-9 VIII 2015, str. 2 

 

Moim zdaniem 

    Jako historyk Bronisław Komorowski chyba 

wie, że nie było moralne zabijanie głodem nie-

winnych ludzi na Ukrainie czy gazem w Au-

schwitz. Obecna ustawa kłamliwie nazywana 

„o leczeniu niepłodności” pozwala na zamrażanie 

niewinnych ludzi, z których większość ma małe 

szanse na dalsze życie. I jeszcze jedno – chyba 

pan Bronisław Komorowski wie, że w Unii Euro-

pejskiej nie wykonuje się kary śmierci nawet na 

największych zbrodniarzach. Zupełnie nie rozu-

miem, jakimi motywami kierował się 

pan Bronisław Komorowski podpisu-

jąc jako prezydent zbrodniczą usta-

wę. 

    Dobrze byłoby, aby były prezydent 

Bronisław Komorowski zapoznał się 

z encyklopedią dla dzieci w wieku 4 – 7 lat wy-

daną przez wydawnictwo „Grupa Wydawnicza 

Bertelsmann Media” w Warszawie w 2002 r., 

choćby ze stroną szóstą. 

 

Str. 6: 1. Każde dziecko ma mamę i tatę, 2. Plemnik 

pochodzący od taty musi połączyć się z jajeczkiem 

w organizmie mamy, 3. Kiedy dojdzie do takiego po-

łączenia, w brzuchu mamy tworzy się zarodek, 

4. W pierwszym miesiącu zarodek dzieli się: jedna 

część utworzy głowę dziecka, z drugiej powstają ra-

miona i reszta ciała.  

Stanisław Waluś 

 

Oświadczenie w sprawie konsekwencji  

na płaszczyźnie sakramentalnej,  

wynikających z głosowania i podpisania 

ustawy dotyczącej procedury in vitro 

Warszawa, dn. 3 sierpnia 2015 r. 
 

W związku z pytaniami o interpretację sprawy 

głosowania w Parlamencie i podpisania ustawy 

dotyczącej procedury in vitro kierowanymi m.in. 

do Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, 

podaję poniżej kilka wyjaśnień. 
 

1. Przyjęta przez Polski Parlament ustawa doty-

cząca in vitro – za cenę urodzin dziecka – godzi 

wprost w życie innych dzieci poczętych podczas 

tej procedury oraz w nienaruszalność życia ludz-

kiego od poczęcia do naturalnej śmierci (por. 

Evangelium vitae, 58-63). Z tego powodu ustawa 

ta nie może być przez katolika w żaden sposób 

zaakceptowana. Pan Prezydent RP i parlamenta-

rzyści, którzy poparli ustawę dotyczącą in vitro, 

równocześnie publicznie wyrazili swoje poglądy, 

które stały się źródłem poważnego zgorszenia 

wielu wiernych, co „jest postawą lub zachowa-

niem, które prowadzi drugiego człowieka do po-

pełnienia zła” (KKK, 2284). Kto z katolików 

świadomie i dobrowolnie podpisuje się lub gło-

suje za dopuszczalnością metody in vitro, tym 

samym podważa communio, czyli swoją pełną 
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wspólnotę z Kościołem katolickim (KPK, kan. 

204-205, 208-214). 

2. Głosowanie w Parlamencie [Sejmie lub Sena-

cie] ma rangę deklaracji publicznej i tak też jest 

rozumiane przez obywateli Rzeczypospolitej. Dla 

tych obywateli, którzy należą do Kościoła kato-

lickiego, głosowanie to ma także rangę publicz-

nego oświadczenia woli. Należy przy tym zakła-

dać, że każdy poseł oraz senator – podejmując 

w tych sprawach decyzję w Parlamencie – działał 

w sposób świadomy oraz z pełną wolnością we-

wnętrzną. Gdyby jednak ktoś z parlamentarzy-

stów nie miał w momencie głosowania pełnej 

wiedzy lub miałby wiedzę fałszywą, lub miał 

ograniczoną aktualną świadomość, musiałby to 

publicznie oświadczyć. Analogicznie winien po-

stąpić ten, kto miał odebraną lub ograniczoną 

wolność. To samo dotyczy Pana Prezydenta Rze-

czypospolitej Polskiej. 

3. W kwestii osób przystępujących do sakramen-

tów świętych, według Kodeksu Prawa Kanonicz-

nego: „Kto ma świadomość grzechu ciężkiego, 

nie powinien bez sakramentalnej spowiedzi (…) 

przyjmować Komunii świętej (…)” (KPK, kan. 

916). Tak więc, jeśli ktoś świadomie i dobrowol-

nie opowiedział się przeciw godności człowieka 

przez głosowanie lub podpisanie ustawy legalizu-

jącej procedurę in vitro,  a chciałby przystępować 

do Komunii świętej, najpierw powinien pojednać 

się z Bogiem i wspólnotą Kościoła przez sakra-

ment pojednania, wyrazić żal za popełniony 

grzech, postanowić poprawę i dokonać zadość-

uczynienia. W tym przypadku musi być pewność, 

że dana osoba zmieniła opinię i przyznaje się do 

popełnionego błędu. W omawianym przypadku 

trzeba pamiętać, że grzech popełniony publicznie, 

jakim jest udział w stanowieniu prawa naruszają-

cego godność życia ludzkiego, stanowi szczegól-

ną formę zgorszenia. Z tej racji, taka osoba po-

winna ze swej strony powstrzymać się od przy-

stępowania do Komunii świętej, dopóki nie 

zmieni publicznie swego stanowiska. 

4. Co do osób udzielających sakramentów trzeba 

stwierdzić, iż faktyczne odmówienie komukol-

wiek Komunii świętej jest niezwykle trudne, po-

nieważ nigdy nie wiadomo czy dana osoba nie 

była wcześniej u spowiedzi i nie uzyskała roz-

grzeszenia z tego grzechu, okazując żal, posta-

nowienie poprawy i zadośćuczynienie Panu Bogu 

i ludziom. Jest to sprawa bardzo delikatna. Ze 

względu na trudność w dokonaniu jednoznacznej 

oceny, czy w tym przypadku zachodzi sytuacja 

trwania „z uporem w jawnym grzechu ciężkim” 

(Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 915), bez-

pieczniej jest przekazać tę sprawę do oceny or-

dynariusza. 

5. Poprzez głosowanie za ustawą dopuszczającą 

in vitro lub jej podpisanie nie zaciąga się auto-

matycznie ekskomuniki. Według Kodeksu Prawa 

Kanonicznego takową ma prawo nałożyć ordy-

nariusz po dokładnym zbadaniu danej sprawy 

(por. KPK, kan. 750; kan. 1371 § 1). 

    W tak ważnej kwestii dotyczącej życia ludz-

kiego i godności człowieka powtarzamy za św. 

Pawłem: „W imię Chrystusa prosimy: pojednaj-

cie się z Bogiem!” (2 Kor 5, 20). 

 /-/ + Andrzej Dzięga 

Arcybiskup Szczecińsko-Kamieński  

Przewodniczący Rady Prawnej KEP 

/-/ Ks. dr Andrzej Maćkowski    

Sekretarz Rady Prawnej KEP 

http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/6767.1,

Oswiadcze-

nie_w_sprawie_konsekwencji_na_plaszczyznie_

sakramental-

nej_wynikajacych_z_glosowania_i_podpisania_

ustawy_dotyczacej_procedury_in_vitro.html 

Nasz Dziennik, nr 181 (5325),  5 VIII 2015, str. 2  

Gość Niedzielny, nr 32 rok XCII, 9 VIII 2015, str. 7 

Idziemy [tylko krótkie omówienie], nr 32 

(515),92 VIII 2015, str. 5 

Niedziela, nr 33 ,169 VIII 2015, str. 7  

Warto przeczytać 

Kompendium Nauki Społecznej Ko-

ścioła, Papieska Rada Iustitia et Pax, 

Redakcja naukowa: ks. dr Józef Kup-

ny, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 

2005 

 opracował Stanisław Waluś 

 

 

„aby wszyscy stanowili jedno, …” J 17,21 

Tygodnik Powszechny dzieli Kościół 

    Do podziałów Kościoła na łagiewnicki i to-

ruński, Tygodnik Powszechny dorzucił nowy 

podział, pisząc na stronie tytułowej „Kościół 

Dudy kontra Kościół Komorowskiego”. Takie 

bzdurne sztuczne podziały sieją zamęt wśród ka-

tolików i są na rękę wrogom Kościoła. 

Tygodnik Powszechny, nr 33, 16.08.2015 

Antoni Winiarski 

 

    Mądrość ludową tkwi w przysłowiach, np.: 

 „Modli się pod figurą, a ma diabła za skórą”. 

http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/6767.1,Oswiadczenie_w_sprawie_konsekwencji_na_plaszczyznie_sakramentalnej_wynikajacych_z_glosowania_i_podpisania_ustawy_dotyczacej_procedury_in_vitro.html
http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/6767.1,Oswiadczenie_w_sprawie_konsekwencji_na_plaszczyznie_sakramentalnej_wynikajacych_z_glosowania_i_podpisania_ustawy_dotyczacej_procedury_in_vitro.html
http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/6767.1,Oswiadczenie_w_sprawie_konsekwencji_na_plaszczyznie_sakramentalnej_wynikajacych_z_glosowania_i_podpisania_ustawy_dotyczacej_procedury_in_vitro.html
http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/6767.1,Oswiadczenie_w_sprawie_konsekwencji_na_plaszczyznie_sakramentalnej_wynikajacych_z_glosowania_i_podpisania_ustawy_dotyczacej_procedury_in_vitro.html
http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/6767.1,Oswiadczenie_w_sprawie_konsekwencji_na_plaszczyznie_sakramentalnej_wynikajacych_z_glosowania_i_podpisania_ustawy_dotyczacej_procedury_in_vitro.html
http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/6767.1,Oswiadczenie_w_sprawie_konsekwencji_na_plaszczyznie_sakramentalnej_wynikajacych_z_glosowania_i_podpisania_ustawy_dotyczacej_procedury_in_vitro.html
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    „Aby oglądać wszystko ogarniającego 

Ducha Prawdy twarzą w twarz, trzeba 

umieć kochać najnędzniejsze ze stworzeń 

jak siebie samego. A człowiek, który stara 

się o to, nie może trzymać się z daleka od 

jakiejkolwiek dziedziny życia. 

    To właśnie oddanie się Prawdzie wcią-

gnęło mnie w działalność polityczną – 

i bez najlżejszego wahania, choć z cała 

pokorą mogę powiedzieć, że ci co twier-

dzą, że religia nie ma nic wspólnego z po-

lityką, nie wiedzą, co to znaczy religia”. 

Gandhi – Autobiografia. 

KTO ZEPSUŁ MSZĘ U WIZYTEK 

    Pod tym tytułem o. Wacław Oszajca SJ w Ty-

godniku Powszechnym (nr 33 z 16 sierpnia 2015, 

str. 10-12) stara się ustosunkować do wydarzeń 

podczas Mszy św. w warszawskim kościele sióstr 

Wizytek, odprawionej w intencji Bronisława 

Komorowskiego, Anny Komorowskiej i całej ich 

rodziny. Sam o. Oszajca nie uczestniczył w tej 

Mszy św. z powodów zdrowotnych. Na początku 

artykułu stawia tak sformułowane pytanie „Czy 

odprawiający mszę za byłego prezydenta sprze-

niewierzyli się swemu powołaniu, bo wypowie-

dzieli posłuszeństwo biskupom?” Otóż o. Oszajca 

wprowadza w błąd czytelników TP,  bo księża nie 

mieli od biskupów żadnego zakazu odprawiania 

Mszy św. za Bronisława Komorowskiego. Nato-

miast w całym długim artykule Autor zdaje się 

nie rozumieć powodu wzburzenia wielu katoli-

ków, wywołanego nieprzemyślanymi słowami 

wypowiedzianymi podczas Mszy św. przez księ-

ży Andrzeja Lutra, kapelana prezydenta i Alek-

sandra Seniuka, rektora kościoła sióstr Wizytek. 

Cytując zasłyszane pytanie „Jak śmieli kogokol-

wiek przepraszać w moim imieniu?” pisze, że 

„postąpili tak z prostego powodu. Próbowali na-

śladować papieża, …” Owszem, papież Franci-

szek przepraszał, za tych którzy podlegają głowie 

Kościoła katolickiego, a dopuścili się złych czy-

nów. Naśladując papieża, proboszcz może prze-

prosić co najwyżej za swoich parafian, a ksiądz 

rektor? 

    Prezydent Bronisław Komorowski podpisując 

ustawę o leczeniu bezpłodności postawił siebie 

w opozycji do nauczania Kościoła katolickiego. 

Ponieważ było to działanie publiczne a podobnie 

zachowało się wielu posłów i senatorów, Rada 

Prawna Konferencji Episkopatu Polski (nie Rada 

Prawna Episkopatu, jak pisze o. Oszajca!) wydała 

oświadczenie w sprawie konsekwencji na płasz-

czyźnie sakramentalnej, wynikających z głoso-

wania i podpisania ustawy dotyczącej procedury 

in vitro. O. Oszajca pisze, że „Suche oświadcze-

nie tego gremium, nie dość, że niemożliwe do 

odcyfrowania przez zwykłego wiernego (a pew-

nie niejednego księdza) …”. O. Oszajca powi-

nien wiedzieć, że dokumenty prawnicze, to nie 

poezja, czy felieton. Zdziwiony jestem, że Autor 

tak nisko ocenił poziom intelektualny wiernych 

i księży.  

    A na pytanie postawione w tytule, dał odpo-

wiedź banalną – liturgię psują prezbiterzy, bi-

skupi i katolicy świeccy.  

Antoni Winiarski 

 

Od 6 lipca 2015 r. prezydentem Polski 

jest dr Andrzej Duda! 

    W tych i w innych gazetach jest wiele artyku-

łów poświęconych nowemu Prezydentowi. 
 

    
 

    
 

Gazeta Polska 5 VIII 2015, Idziemy 9 VIII 2015, Na-

sza Polska 11 VIII 2015, Nasz Dziennik 6 VIII 2015, 

7 VIII 2015, Niedziela 2 VIII 2015, Tygodnik Soli-

darność 14 VIII 2015, wSieci 10-16 VIII 2015 

 

Dżihadyzm i gender 

    Jest „czas wojny i czas pokoju” – powiada 

mądry Kohelet. Mamy czas wojny z międzyna-

rodowym islamskim terroryzmem. Co gorsza, 

wygląda na to, że to dopiero początek... Ale 

trzeba też głośno powiedzieć, że mamy czas 

wojny z groźnymi ideologiami Zachodu, które 

zagrażają nie tylko ciału, ale i duszy. 

    Taką ideologią jest gender. Skończył się czas 

opowiadania bajek, że gender to współczesna 

nauka, która zajmuje się społeczno-kulturalnymi 

aspektami seksualności i znaczeniem płciowości 

człowieka. Wręcz przeciwnie, to ideologia, która 

chce kompletnie rozmyć sens biblijnej prawdy, 

że „stworzył Bóg człowieka na swój obraz […] 

stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1,27). 
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Gender ma z nauką tyle wspólnego, ile dzieła Le-

nina i Stalina z budowaniem sprawiedliwego spo-

łeczeństwa. Trzeba się tej ideologii konsekwent-

nie i na różne sposoby przeciwstawiać. Szczegól-

nie na gruncie szkolnictwa. 

    Jeśli się w porę nie obudzimy, dojdziemy do 

absurdów, jak w Szwecji. Pewna Szwedka, kato-

liczka, dowiedziała się od swego synka, że 

w szkole pani nauczycielka kazała dziewczynkom 

i chłopcom rozebrać się i wymienić ubrankami… 

Oburzona poszła do szkoły, by powiedzieć, że nie 

życzy sobie, aby jej dziecko uczestniczyło w tego 

rodzaju zajęciach. Tyle że nauczycielka zagroziła 

jej, że jak będzie protestować, to synek może jej 

być zabrany. No bo takie jest prawo, takie za-

twierdzone programy i jeśli rodzic z tym się nie 

zgadza, to znaczy, że nie dorósł do roli rodzica. 

Lewacki totalitaryzm w całej krasie! 

    Najwyższy zatem czas, by iść na wojnę z gen-

der. We Włoszech następuje przebudzenie. Ro-

dzice są uświadamiani, czym w istocie jest ta ide-

ologia. Ostatnie antygenderowe manifestacje 

przyniosły już swoje owoce. (…) 

    Genderyści nie ucinają –  tak jak dżihadyści – 

głów. Ale ich ideologia zatruwa głowy, niszczy 

poczucie tożsamości i zdrowe relacje. 

Ks. Dariusz Kowalczyk, Gość Niedzielny, nr 27 

rok XLII, 5 lipca 2015, str. 38 

    Więcej o ideologii gender na stronach: 

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

https://www.niedlagender.pl/ 

Dużo wartościowych materiałów można zna-

leźć na stronie Diecezji Warszawsko-Praskiej: 

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

i Diecezji Legnickiej: 

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

 

Cztery razy brawo 

1. Brawo dla radnych Szczecina 

2. Brawo dla ks. bp. Piotra Tuszyńskiego 

3. Brawo (małe) dla posłów Platformy Obywatelskiej  

4. Brawo dla Agaty Ławniczak 

1. Brawo dla radnych Szczecina 

Brawa dla Szczecina! Będzie pomnik śp. Lecha 

Kaczyńskiego 

    Jak podaje „Radio Maryja”, szczeciński radni 

zdecydowali, że w ich mieście wzniesiony zosta-

nie pomnik śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 

Inicjatywę poparli członkowie Prawa i Sprawie-

dliwości. Przeciw byli, oczywiście, politycy Plat-

formy Obywatelskiej. To już kolejne miasto, 

w którym radni PO próbowali zablokować upa-

miętnienie Kaczyńskiego. Na szczęście – bez-

skutecznie! Przewodniczący Rady Miasta Szcze-

cin Artur Szałabawka z PiS powiedział w roz-

mowie z „Radiem Maryja”, że decyzja o wznie-

sieniu pomnika to szczęśliwa chwila dla całego 

miasta, bo 15 radnych opowiedziało się za, 3 się 

wstrzymało, 7 było przeciw. Wśród radnych PO 

jeden się wstrzymał, a jeden zagłosował za. 

Radny wyjaśnił, że budowa zostanie sfinanso-

wana ze środków społecznych. Warto zauważyć, 

że mogłoby być przecież równie dobrze inaczej. 

Nie ma bowiem żadnego powodu, dla którego 

kasy miejskie nie miałby współfinansować 

wznoszenia pomników śp. Kaczyńskiego. Prze-

cież to nie tylko wyjątkowo zasłużony dla kraju 

człowiek – ale to także pierwszy prezydent wol-

nej, powojennej Polski, który nie miał ani komu-

nistycznej przeszłości, ani nie współpracował 

z SB. Jego pamięć należy czcić w całym kraju! 

http://www.fronda.pl/a/brawa-dla-szczecina-

bedzie-pomnik-sp-lecha-

kaczynskiego,54705.html 

2. Brawo dla ks. bp. Piotra Tuszyńskiego 

Ten biskup na podium! Mocne słowa 

o Komorowskim 

    Radomski biskup pomocniczy ks. dr hab. Piotr 

Turzyński odniósł się na antenie „Radia Plus 

Radom” do haniebnej decyzji prezydenta Komo-

rowskiego, który podpisał zbrodniczą ustawę 

o in vitro. 

    Przypomnijmy, że na mocy tej ustawy ludzie 

w Polsce na najwcześniejszym etapie rozwoju 

będą poddawani selekcji i mrożeni. To nie tylko 

wbrew jasnemu Bożemu prawu, ale także wbrew 

najbardziej oczywistym kategoriom zdroworoz-

sądkowym. Prezydent Komorowski nie posłużył 

się jednak rozumem, ale lewacką ideologią 

i chęcią ukontentowania wyborców, którzy na 

wzór szatana nienawidzą Bożej władzy. Budzi to 

najwyższą odrazę i sprzeciw, zwłaszcza, że pre-

zydent deklaruje katolicyzm i wszem i wobec 

ogłasza, jakoby nadal był katolikiem. Jest to 

tymczasem oczywista nieprawda – przynajmniej 

do momentu publicznej pokuty. 

    „Szkoda, że pan prezydent Komorowski nie 

odnalazł swojej tożsamości chrześcijańskiej, bo 

ustawa, którą podpisał, stawia go poza oficjal-

nym nauczaniem Kościoła” – powiedział bp Tu-

rzyński. (…)  

    Hierarcha zauważył, że słowa Komorowskie-

go o niechęci do bycia „prezydentem sumień” są 

najczystszej wody absurdem. „Ustawa skazuje 

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
http://www.fronda.pl/a/brawa-dla-szczecina-bedzie-pomnik-sp-lecha-kaczynskiego,54705.html
http://www.fronda.pl/a/brawa-dla-szczecina-bedzie-pomnik-sp-lecha-kaczynskiego,54705.html
http://www.fronda.pl/a/brawa-dla-szczecina-bedzie-pomnik-sp-lecha-kaczynskiego,54705.html
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nas, wierzących, na płacenie za metodę in vitro 

dla tych, którzy się na nią decydują. A wierzący 

tego nie chcą. Gdyby zachować jakikolwiek pary-

tet i powiedzieć, że jestem prezydentem wszyst-

kich Polaków, to należałoby do tej ustawy dodać 

naprotechnologię, finansowaną przez państwo” – 

zaznaczył biskup. 

http://www.fronda.pl/a/ten-biskup-na-podium-

mocne-slowa-o-komorowskim,54465.html 

3. Brawo (małe) dla posłów Platformy 

Obywatelskiej 

Sejm poparł Bodnara 

    Wiceszef Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 

został wybrany przez posłów na Rzecznika Praw 

Obywatelskich. Adam Bodnar został zgłoszony 

przez rządząca PO [Kontrkandydatem była Zofia 

Romaszewska zgłoszona przez PiS]. Nie udałoby 

się jednak przeforsować tej kandydatury, gdyby 

nie wsparcie lewicy i dyscyplina, którą swoim 

posłom narzuciły władze Platformy. (…)  

   Z dyscypliny partyjnej wyłamało się 8 posłów 

PO: Charłampowicz Jarosław [przeciw Andrze-

jowi Bodnarowi, przeciw Zofii Romaszewskiej], 

Gierada Artur [przeciw Andrzejowi Bodnarowi, 

przeciw Zofii Romaszewskiej], Koźlakiewicz Mi-

rosław [przeciw Andrzejowi Bodnarowi, przeciw 

Zofii Romaszewskiej], Piechota Sławomir Jan 

[przeciw Andrzejowi Bodnarowi, przeciw Zofii 

Romaszewskiej], Raniewicz Grzegorz Mirosław 

[przeciw Andrzejowi Bodnarowi, przeciw Zofii 

Romaszewskiej], Sikorski Radosław [przeciw An-

drzejowi Bodnarowi, przeciw Zofii Romaszew-

skiej], Staroń Lidia [przeciw Andrzejowi Bodna-

rowi, przeciw Zofii Romaszewskiej], Tomczak Ja-

cek [przeciw Andrzejowi Bodnarowi, przeciw Zo-

fii Romaszewskiej]. Za niesubordynację poniosą 

karę, najprawdopodobniej finansową. (…) 

Mariusz Majewski, Gość Niedzielny,  

nr 31 rok XCII, 2 VIII 2015, str. 12. 

    Dlaczego małe brawo? PO kiedyś reklamowała 

się jako partia o korzeniach solidarnościowych. 

Gdyby ta ósemka się z tymi dawnymi deklaracjami 

identyfikowała, to ci posłowie zagłosowaliby na 

Zofię Romaszewską. Po przeczytaniu artykułu 

w Gościu Niedzielnym postanowiłem sprawdzić, 

jak głosowali ci posłowie. Skorzystałem z informa-

cji podanych na stronie Sejmu i w nawiasach udo-

stępniam je Czytelnikom „Dlatego”. 

4. Brawo dla Agaty Ławniczak 

Zwolniona z TVP 

   Wyrzucona została z pracy Agata Ławniczak, 

wybitna dziennikarka, długoletnia działaczka 

związkowa, która ostatnio broniła kolegów wy-

rzucanych z pracy pod pretekstem przeniesienia 

ich do firmy leasingowej. Od kilku miesięcy 

straszono ją zwolnieniem za krytykę władz tele-

wizyjnych prowadzoną przez Związek Zawodo-

wy Pracowników Twórczych i Technicznych 

Mediów Polskich Wizja. Mimo to informowała 

media o tym, co dzieje się w TVP. Z Warszawy 

wysłano do Poznania specjalną delegację pra-

cowników, którzy wręczyli jej dyscyplinarne 

zwolnienie. Był to pierwszy dzień działalności 

nowo mianowanego prezesa TVP Janusza Da-

szyńskiego. 

Idziemy, nr 30 (513), 26 VII 2015, str. 13 

Stanisław Waluś   

 

Czesław Ryszka: 

100-lecie objawień fatimskich 1917 – 2017 

8. Moje niepokalane serce zwycięży 

Spis treści 

Przedmowa 

Zanim został ogłoszony przez pa-

pieża Piusa IX dogmat o Niepokala-

nym Poczęciu Najświętszej Maryi 

Panny (bullą apostolską „Ineffabilis 

Deus”, 8 grudnia 1854 r.), Kościół stopniowo 

odkrywał tę prawdę na przestrzeni wieków. (…) 

Waleczna Hetmanka 

Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater 

(„Matka Odkupiciela”, 1987), pisząc o roli Matki 

Bożej w Tajemnicy Kościoła, podkreśla aktywną 

obecność Maryi w życiu jednostek, rodzin i na-

rodów. (…) 

Cud Niepokalanej pod Lepanto 

W 638 r. podbojem Ziemi Świętej wkroczył 

w historię wojen islam. (…) 

Matka Boża doradza pod Chocimiem 

(…) Zdarzeń spod Chocimia do dziś nie sposób 

wyjaśnić racjonalnie, dobrze jednak pamiętać, że 

cały Kraków modlił się o zwycięstwo rodaków 

z chocimskiej twierdzy, stąd słusznie zwycię-

stwo pod Chocimiem nazywa się „polskim Le-

panto”. (…) 

Królowa z Jasnej Góry 

Najbardziej znaczącym miejscem obecności 

Matki Bożej w naszych dziejach stała się Jasna 

Góra Zwycięstwa. Trudno byłoby sobie wyobra-

zić dzieje narodu i Kościoła w Polsce bez Jasnej 

Góry, bez Cudownego Obrazu Matki Bożej 

z Dzieciątkiem. (…) 

Sobieski gromi Turków w imię Maryi 

http://www.fronda.pl/a/ten-biskup-na-podium-mocne-slowa-o-komorowskim,54465.html
http://www.fronda.pl/a/ten-biskup-na-podium-mocne-slowa-o-komorowskim,54465.html
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Król Jan III Sobieski, wielki pogromca Turków, 

był genialnym wodzem, ale nigdy nie przypisy-

wał sukcesów sobie, tylko Bogu i Najświętszej 

Maryi Pannie. (…) 

Wiek pełen cudów 

Warto jeszcze chwilę pozostać przy wieku XVII, 

o którym mówi się, że Matka Boża zdawała się 

chodzić po świecie. (…) 

Łaska objawień 

Dojeżdżając do Gietrzwałdu, każdy z daleka do-

strzega bazylikę, która wznosi się na tle malow-

niczej panoramy miejscowości. (…) Maryja mó-

wiła wyłącznie po polsku, czyli w języku, którym 

mówiły dziewczyny na co dzień, natomiast obja-

wienia dokumentowano w języku polskim, jak 

i w niemieckim.  (…) W Lourdes na pytanie, kim 

jest, odpowiedziała Bernadecie: „Jestem Niepo-

kalane Poczęcie”. W Gietrzwałdzie powiedziała 

do Justyny: „Jestem Najświętsza Panna Maryja 

Niepokalanie Poczęta”, a do Barbary: „Jestem 

Maryja Niepokalane Poczęcie”. (…) 

„Cud nad Wisłą” 

Zanim wydarzył się w sierpniu 1920 r. „cud nad 

Wisłą”, Polska przeszła zwycięsko ciemną noc 

rozbiorów, długie lata utraty niepodległości, nisz-

czenia wiary i deptania honoru Polaków. (…) 

Cenzura austriacka skwapliwie wycinała 

z książeczek do nabożeństwa kartki, na których 

było wezwanie: „Królowo Korony Polskiej”. Nie 

inaczej pozstępowano pod zaborem pruskim czy 

rosyjskim. (…) 

Rycerz Niepokalanej 

Łamiący się płaczem głos Franciszka Gajownicz-

ka rozległ się pośród przekleństw komendanta 

Fritscha. (…) Wystąpił z więziennego szeregu 

i w tym momencie usłyszał pytanie jak świst ba-

ta: - Was will das polnischer Shwein? (…) 

Proroctwo prymasa A. Hlonda 

Wieczorem 13 października 1948 r. prymas Pol-

ski kard. August Hlond poczuł się źle. (…) „Nie 

rozpaczajcie! Zwycięstwo, gdy przyjdzie – będzie 

zwycięstwem Błogosławionej Maryi Dziewicy”. 

(…) 

Maryjny Prymas Tysiąclecia 

Jan Paweł II podczas spotkania z rodakami, na-

stępnego dnia po inauguracji pontyfikatu, 23 paź-

dziernika 1978 r. powiedział: „Nie byłoby na Sto-

licy Piotrowej tego Papieża-Polaka, który dziś pe-

łen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna 

nowy pontyfikat, gdyby nie było wiary Prymasa 

Wyszyńskiego, … .” (…)  

Cały Twój, Maryjo 

Nie każdy wie, że Jan Paweł II został wybrany 

w 61. Rocznicę założenia Rycerstwa Niepokala-

nej przez o. Maksymiliana Kolbego. (…) 

Antoni Kaszczuk – polski Bartolo Longo 

Błogosławiony Bartolo Longo (1841-1926), Bo-

ży szaleniec, który w Pompejach wzniósł różań-

cowe sanktuarium, to postać za mało znana 

w Polsce. A przecież to dzięki jego inicjatywie 

papież Leon XIII w 1883 r. ustanowił paździer-

nik miesiącem modlitwy różańcowej. To rów-

nież dzięki niemu modlitwa tzw. nowenny pom-

pejańskiej przynosi tak liczne łaski za pośrednic-

twem Matki Bożej Królowej Różańca Świętego! 

(…) Anatol Kaszczuk (1912-2005) początkowo 

zakładał w naszym kraju stowarzyszenie Legion 

Maryi, by następnie – pod natchnieniem Ducha 

Świętego – propagować siedmiodniową modli-

twę różańcową zwaną Jerycho …  

Historyczny, współczesny cud 

7 grudnia 1992 r. powstało dzieło, które wielu 

nazywa wielkim cudem w najnowszej historii 

Kościoła w Polsce. Tego dnia zaczęło nadawać 

Radio Maryja z Torunia. (…) 

Wielka obietnica Fatimy 

Podczas objawienia 13 lipca 1917 r. Matka Boża 

przekazała w Fatimie: „Wojna zbliża się ku koń-

cowi, ale jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Bo-

ga, to w czasie pontyfikatu Piusa XI rozpocznie 

się druga wojna, gorsza. (…) 

Zakończenie 

Śp. ks. Mirosław Drozdek, budowniczy i kustosz 

zakopiańskich Krzeptówek, po ataku na Twin 

Towers i Pentagon w 2001 r. uznał, że jest to 

znak Bożej kary, wzywający wszystkich do 

opamiętania i nawrócenia. (…)  

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 

Niemcy: katolicy i protestanci wspólnie 

przeciw eutanazji 

    „Nie możemy dopuścić, by wspomagane sa-

mobójstwo stało się w naszym kraju codzienną 

oczywistością” – apelują zgodnie niemieccy ka-

tolicy i protestanci. We wspólnym oświadczeniu 

przewodniczący episkopatu i przewodniczący 
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Rady Kościoła Ewangelickiego podkreślają jed-

nocześnie konieczność rozbudowy opieki palia-

tywnej i hospicyjnej. 

    Kard. Reinhard Marx i ewangelicki biskup He-

inrich Bedford-Strohm przestrzegają, że „bez kla-

rownego sprzeciwu wobec zorganizowanej po-

mocy w samobójstwie nastąpi rozmiękczenie tabu 

zabójstwa”. Ludzie, którzy ze względu na swój 

wiek i ciężką chorobę są w trudnej sytuacji ży-

ciowej i boją się, że będą obciążeniem dla innych, 

teraz staliby się przedmiotem subtelnej presji spo-

łecznej. Biskupi piszą, że taka sytuacja byłaby 

„poważnym zagrożeniem dla godności ludzkiego 

życia”. 

    Dlatego katolicy i protestanci wspólnie apelują 

do polityków, by „przeciwdziałali jakiejkolwiek 

normalizacji prawnej co do pomocy 

w samobójstwie i chronili każde życie w jego 

kruchości”. Domagają się jednocześnie konse-

kwentnej rozbudowy opieki paliatywnej i hospi-

cyjnej oraz lepszego informowania obywateli 

o takich możliwościach. 

    Wspólny apel Kościołów jest częścią debaty, 

która trwa w niemieckim parlamencie. Jesienią 

posłowie mają przegłosować jeden z czterech 

projektów ustawy, od zakazującego wszelkiej eu-

tanazji po liberalny, dopuszczający nawet jej zor-

ganizowane formy. W tej kwestii nie obowiązuje 

dyscyplina partyjna. 

Biuletyn Radia Watykańskiego 03.07.2015 

Taizé: młodzi z całego świata poszukują dróg 

do solidarności 

    Ponad 4 tys. młodych (między 18. a 35. rokiem 

życia) ze wszystkich kontynentów przybyło wczo-

raj [9.08.2015] do Taizé, by wziąć udział 

w tygodniowym spotkaniu pod hasłem: „Aby od-

nowić więzi solidarności”. Jest ono kulminacyj-

nym wydarzeniem obchodów setnej rocznicy uro-

dzin brata Rogera, założyciela tej ekumenicznej 

wspólnoty, 10. rocznicy jego tragicznej śmierci, 

a także 75-lecia jego przybycia do Taizé. 

    Jak zaznaczył koordynujący to spotkanie brat 

David ideą tego tygodnia będzie nie tylko upa-

miętnienie życia Brata Rogera, ale także poszu-

kiwanie sposobów, by przyswoić sobie jego dzie-

dzictwo poprzez odnowienie życia wewnętrznego 

i zaangażowanie na rzecz solidarności. Rytm spo-

tkań tego tygodnia będzie nieco inny niż zazwy-

czaj, choć jak zawsze wyznaczać go będą trzy 

spotkania na modlitwie: rano, w południe i wie-

czorem. Do południa przewidziano forum ze 

świadectwem dotyczącym tematu dnia. Po obie-

dzie odbywać się będzie święto narodów z mu-

zyką z różnych kontynentów, a po nim spotkania 

tematyczne z osobami zaangażowanymi w życie 

Kościoła i społeczeństwa. Bowiem, jak zazna-

czył brat David, wiara w Boga nie oddala nas od 

świata, lecz przeciwnie angażuje nas bardziej 

w otaczający nas świat. Organizatorzy ufają, że 

po tym tygodniu młodzi będą pobudzeni do 

głębszego przemyślenia, co oznacza dla nich ży-

cie trzema wartościami ewangelicznymi: rado-

ścią, prostotą i miłosierdziem. 

rv / S. Tasiemski OP, KAI, Taizé 

Biuletyn Radia Watykańskiego 10.08.2015 

 

NASZE ROCZNICE 

Październik 

395 lat temu (7 października 1620 r.) w bitwie 

z Turkami pod Cecorą zginął Stanisław Żółkiew-

ski, hetman wielki i kanclerz koronny. 

105 lat temu (8 października 1910 r.) we Lwo-

wie zmarła Maria Konopnicka, najwybitniejsza 

poetka epoki pozytywizmu. 

105 lat temu (30 października 1910 r.) w Szwaj-

carii w przytułku dla ubogich zmarł, w wieku 82 

lat, twórca Czerwonego Krzyża Henryk Dunant. 

95 lat temu (12 października 1940 r.) gubernator 

dystryktu warszawskiego Fischer utworzył 

w Warszawie 3 dzielnice: dla Niemców, Pola-

ków i Żydów, co wymagało przesiedlenia ludno-

ści polskiej i żydowskiej. 

70 lat temu (31 października 1945 r.) w Krako-

wie zmarł Wincenty Witos, syn chłopski, mąż 

stanu i wielki patriota. 

35 lat temu (25 października 1980 r.) w Watyka-

nie zakończyło się V Zgromadzenie Generalne 

Synodu Biskupów poświęcone rodzinie. 

Listopad 

645 lat temu (5 listopada 1370 r.) na Wawelu 

zmarł król Kazimierz Wielki. 

360 lat temu (18 listopada 1655 r.) armia 

szwedzka pod wodzą gen. Müllera rozpoczęła 

oblężenie Jasnogórskiego klasztoru. Bohaterska 

obrona kierowana przez przeora Augustyna Kor-

deckiego stała się sygnałem do powszechnego 

powstania przeciw Szwedom. 

250 lat temu (19 listopada 1765 r.) w Warszawie 

został otwarty Polski Teatr Narodowy. Do jego 

rozwoju w znacznym stopniu przyczynił się 

Wojciech Bogusławski. 

160 lat temu (26 listopada 1855 r.) w Konstanty-

nopolu zmarł Adam Mickiewicz. 
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185 lat temu (29 listopada 1830 r.) wybuchło 

Powstanie Listopadowe. 

115 lat temu (1 listopada 1900 r.) z okazji ogło-

szenia Roku Świętego Ojciec Święty Leon XIII 

wydał encyklikę De Redemptore. 

90 lat temu (2 listopada 1925 r.) w Warszawie po 

uroczystym nabożeństwie w katedrze św. Jana 

odbyło się złożenie do Grobu Nieznanego Żołnie-

rza szczątków bezimiennego bohatera, ekshumo-

wanego z cmentarza Obrońców Lwowa. 

90 lat temu (20 listopada 1925 r.) zmarł Stefan 

Żeromski, wybitny powieściopisarz. 

75 lat temu (22 listopada 1940 r.) odbyła się 

pierwsza egzekucja w KL Auschwitz. Stracono 

40 Polaków. 

75 lat temu (24 listopada 1940 r.) w Warszawie 

rozpoczął działalność tajny Uniwersytet Ziem 

Zachodnich. Na czele Komitetu organizacyjnego 

stał ks. dr Maksymilian Rode. 

70 lat temu (10 listopada 1945 r.) w Rzymie zo-

stał otwarty Polski Instytut Historyczny, na czele 

którego stanął profesor Uniwersytetu Wileńskie-

go ks. Walerian Meysztorowicz. 

70 lat temu (20 listopada 1945 r.) w Norymberdze 

rozpoczął się proces hitlerowskich zbrodniarzy. 

Nie dołączono jednak do nich zbrodniarzy stali-

nowskich, odpowiedzialnych za mord polskich 

oficerów w Katyniu. 

65 lat temu (1 listopada 1950 r.) papież Pius XII 

uroczyście ogłosił dogmat o Wniebowzięciu Naj-

świętszej Maryi Panny. 

60 lat temu (26 listopada 1955 r.) w 100. rocznicę 

śmierci Mickiewicza na krakowskim Rynku od-

słonięto pomnik poety na tym samym miejscu, 

gdzie stał poprzedni, zniszczony przez niemiec-

kiego okupanta. 

45 lat temu (3 listopada 1970 r.) w Warszawie 

zmarł Władysław Jan Grabski, pisarz katolicki, 

autor popularnych przed wojną powieści (m.in. 

W cieniu kolegiaty, Konfesjonał). 

45 lat temu (9 listopada 1970 r.) zmarł Charles de 

Gaulle, wybitny mąż stanu i polityk. 

45 lat temu (18 listopada 1970 r.) ministrowie 

NRF i Polski parafowali w Warszawie układ, któ-

rego artykuł pierwszy stwierdza, że granica na 

Odrze i Nysie Łużyckiej jest nienaruszalną grani-

cą polskiego państwa. 

45 lat temu (29 listopada 1970 r.) zgodnie z zale-

ceniem Watykanu, w tę pierwszą niedzielę Ad-

wentu, do liturgii polskiego Kościoła został 

wprowadzony język polski. 

40 lat temu (11 listopada 1975 r.) w katedrze św. 

Jana w Warszawie Prymas Polski kard. Stefan 

Wyszyński poświęcił i odsłonił tablicę ku czci 

Orląt Lwowskich. 

35 lat temu (10 listopada 1980 r.) Sąd Woje-

wódzki w Warszawie zatwierdził statut „Soli-

darności”. 

35 lat temu (23 listopada 1980 r.) w katedrze 

wrocławskiej kard. Henryk Gulbinowicz po-

święcił tablicę ku czci żołnierzy Armii Krajowej 

Okręgu Wileńskiego i Lwowskiego zamordowa-

nych przez NKWD. 

35 lat temu (30 listopada 1980 r.) Ojciec Święty 

Jan Paweł II ogłosił encyklikę Dives in miseri-

cordia.                  Wybrała Barbara Kwaśnik 

 

Warto posłuchać 

    Ukazała się druga płyta, na 

której  Aukso Orkiestra Kame-

ralna Miasta Tychy pod dyrek-

cją Marka Mosia wykonuje 

kompozycje Henryka Mikołaja 

Góreckiego. Przepiękny album 

zawiera cztery utwory kameralne polskiego 

kompozytora: „Pieśni o radości i rytmie” op. 7, 

„Trzy utwory w dawnym stylu”, „Koncert na 

klawesyn i orkiestrę smyczkową” op. 40 oraz 

„Małe requiem dla pewnej polki” op. 66. (…) 

Ks. Arkadiusz Jędrasik, Nasz Dziennik, nr 184 

(5328), 8-9 VIII 2015, str. M12 
 http://www.miasto-ogrodow.eu/strona/goreckiaukso/mid/123 

 

Krótko 

Afera taśmowo-rządowa 

Kiedy przed rokiem wybuchła tzw. afera podsłu-

chowa (taśmowa), ówczesny premier Donald 

Tusk obiecał, że w ciągu kilku miesięcy sprawa 

zostanie wyjaśniona, a winni – zarówno podsłu-

chani politycy, jak i ci, którzy ich nagrali – będą 

ukarani. PiS domagał się wówczas powołania 

komisji śledczej do zbadania tej afery, ale PO nie 

zgodziło się na jej powołanie.  

Czesław Ryszka, Niedziela, nr 25, 21 VI 2015, str. 40. 

Pokłosie afery podsłuchowej? Nielegalnie 

zdobyte dowody nie będą brane pod uwagę 

„Jak informuje Rzeczpospolita, od 1 lipca sąd 

nie będzie mógł stosować w procesie karnym 

dowodu zdobytego z naruszeniem prawa. Pod-

słuchy z warszawskich restauracji zostaną więc 

zdyskwalifikowane jako dowody.” 

http://telewizjarepublika.pl/poklosie-afery-

podsluchowej-nielegalnie-zdobyte-dowody-nie-

beda-brane-pod-uwage,20779.html 

http://www.miasto-ogrodow.eu/strona/goreckiaukso/mid/123
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Czarna procesja polskiej nauki 

Studenci, doktoranci i naukowcy przeszli w środę 

w Warszawie w czarnej procesji polskiej nauki. 

Wyrażali sprzeciw wobec polityki Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ich najważniej-

szy postulat to zmiany w finansowaniu uczelni. 

Nowy Dziennik. 10 czerwca 2015. 

http://www.dziennik.com/wiadomosci/artykul/cza

rna-procesja-polskiej-nauki 

Apelacja odrzucona 

Sąd Okręgowy w Opolu oddalił wczoraj 

[18.06.15] apelację Stowarzyszenia Osób Naro-

dowości Śląskiej dotyczącą wyroku w sprawie 

rozwiązania i likwidacji tej organizacji. (…) 

„apelujący nie zdołali przedstawić takich argu-

mentów, które by podważały prawidłowość orze-

czenia wydanego przez Sąd Rejonowy, dotyczą-

cego rozwiązania Stowarzyszenia”. (…) wiążące 

jest w tym przypadku stanowisko Sądu Najwyż-

szego z grudnia 2013 r., który uznał, że Ślązaków 

nie można uznać za odrębny naród i dlatego sto-

warzyszenie nie powinno być zarejestrowane 

w KRS pod taką nazwą. 

PAP, Nasz Dziennik, nr 141 (5285), 19 VI 2015, str. 5 

Chazan niewinny! 

Naczelny rzecznik Odpowiedzialności Zawodo-

wej Naczelnej Izby Lekarskiej uznał, że nie ma 

podstaw do postawienia zarzutu popełnienia 

przewinienia zawodowego lekarzom uczestniczą-

cym w leczeniu pacjentki, której w warszawskim 

szpitali im. Świętej Rodziny odmówiono prze-

prowadzenia zabiegu aborcji, w tym prof. Bogda-

nowi Chazanowi. (…) Prezydent Warszawy Han-

na Gronkiewicz-Waltz jak do tej pory nie odnio-

sła się do sprawy.  

Agata Puścikowska,  Gość Niedzielny, nr 25 rok 

XCII, 21 VI 2015, str. 8 

Skład polskiej delegacji 

Konferencję Episkopatu Polski na synodzie bisku-

pów na temat rodziny w dniach 4-25 października 

2015 r. będą reprezentować: abp Stanisław Gądec-

ki, abp Henryk Hoser oraz bp Jan Wątroba. Na ich 

zastępców wybrano: abp. Józefa Michalika, abp. 

Marka Jędraszewskiego oraz ks. Edmunda Mi-

chalskiego MSF – przełożonego generalnego Mi-

sjonarzy Świętej Rodziny. 

(BP KEP), Niedziela, nr 26, 28 VI 2015, str. 4 

Polacy upominają się o Serce Jezusa  

W Poznaniu na pl. Adama Mickiewicza 30 paź-

dziernika 1932 r. stanął pomnik Najświętszego Ser-

ca Pana Jezusa jako wotum – Pomnik Wdzięczno-

ści za odzyskanie niepodległości po 123 latach za-

borów. Niemieccy okupanci zburzyli go w pierw-

szych dniach września 1939 r. Teraz zaś prezydent 

– Jacek Jaśkowiak nie zgadza się na jego lokaliza-

cję przy ul. Jana Pawła II nad Jeziorem Maltań-

skim. 

Ks. Tatara Antoni, Niedziela, nr 26, 28 VI 2015, 

str. 29 

Prawda i kłamstwo o in vitro 

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy „o le-

czeniu niepłodności”, który ogranicza się do le-

galizacji procedury in vitro w Polsce, a zupełnie 

pomija naprotechnologię.  

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia i Czło-

wieka, Niedziela, nr 26, 28 VI 2015, str. 48-49 

Podpalono kościół Rozmnożenia Chleba 

W Tabdze nad Jeziorem Galilejskim w Izraelu 

podpalono 18 czerwca katolicki kościół Roz-

mnożenia Chleba. (…) Sprawcy wypisali spray-

em napis w języku hebrajskim, pochodzący 

z modlitwy żydowskiej, w której znajduje się 

prośba do Boga o unicestwienie bożków i pogan.  

Tj/KAI, Gość Niedzielny, nr 26 rok XCII, 28 VI 

2015, str. 6 

Katowicki KIK nawiedził kościół Rozmnożenia 

Chleba podczas pielgrzymek w 2000 i 2008 r. 
 

 

 

Mozaika w ko-

ściele Rozmnoże-

nia Chleba. 

2008 r.  

Fot.  

Antoni Winiarski. 

 

Nie wierzcie PO!!! 

Od ośmiu lat rządzi w Polsce partia cyniczna, 

kłamliwa, antypolska, będąca zbieraniną cwa-

niaków, kombinatorów, przekręt asów, potrafią-

ca przyssać się do każdego i pójść za każdym, 

gdzie widzi materialny interes. To jedyna partia, 

może obok palikotowej, niewyznająca żadnych 

wartości, niekierująca się jakimiś nadrzędnymi 

ideami. 

De-Ha, Nasza Polska, nr 27 (1025), 7 VII 2015, str. 5  

Dlaczego islam tak łatwo zwycięża? 

Właśnie docierają do nas tragiczne wiadomości 

z Pakistanu, gdzie ponad 1200 osób zmarło 

z powodu ogromnych upałów, które przypadły 

akurat na początek ramadanu. (…) Przypomnij-

my sobie dla porównania, jak skromnie wygląda 

na tym tle post u chrześcijan i jak często udzie-

lana jest przez kapłanów dyspensa od spożywa-
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nia pokarmów mięsnych w piątki ze względu na 

przeróżne sytuacje, np. bycie w podróży, brak 

dań bezmięsnych w restauracyjnym menu, obawa 

o sprawienie przykrości częstującym nas szynką 

lub kotletem gospodarzy podczas proszonej kola-

cji, a zrozumiemy różnicę między religijną gorli-

wością muzułmanów oraz wyznawców innych re-

ligii (…). 

Jerzy Bukowski,  Nasza Polska, nr 27 (1025), 

 7 VII 2015, str. 13 

Stauffenberg a sprawa polska 

Ostatnia wizyta zagraniczna Bronisława Komo-

rowskiego skończyła się skandalem bo w Berlinie 

prezydent RP wychwalał bowiem… niemiecki 

ruch oporu wpisując się w tamtejszą politykę hi-

storyczną. (…) biorąc udział w wieczornicy ku 

czci oficerów Wehrmachtu, choć w tym samym 

czasie w Londynie odbywały się uroczystości 

z okazji 75. rocznicy bitwy o Anglię, w której 

ogromny wkład mieli polscy piloci. 

Piotr Legutko, Gość Niedzielny, nr 29 rok XCII, 

19 VII 2015, str. 4-5 

Domowy Kościół napisał do Franciszka 

„Naszym życiem pragniemy dawać mocne świa-

dectwo o tym, jak przeżywamy sakramentalny 

charakter małżeństwa; (…)” – napisali w swoim 

liście do papieża Franciszka członkowie Domo-

wego Kościoła, rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-

Życie. Jest on odpowiedzią na pojawiające się 

głosy, że mający się odbyć jesienią tego roku sy-

nod biskupów miałby zezwolić na przyjmowanie 

Komunii przez osoby żyjące w związkach niesa-

kramentalnych. 

Andrzej Macura, Gość Niedzielny, nr 29 rok 

XCII, 19 VII 2015, str. 4 

Benedykt XVI z tytułem doktora honoris causa 

Ojciec Święty Benedykt XVI otrzymał tytuł dok-

tora honoris causa dwóch krakowskich uczelni: 

Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i Aka-

demii Muzycznej. 

Źródło, nr 30 (1230), 26 VII 2015, str. 25 

Po Panu Bogu najbardziej kocham Polskę 

Rodzina Radia Maryja co roku stanowi najwięk-

szą pielgrzymkę przybywającą na Jasną Górę.  

Tym razem 11-12 lipca została ona zorganizowa-

na po raz 24. Pielgrzymi z całej Polski i z zagra-

nicy, podjęli szczególną modlitwę za Ojczyznę. 

Spotkanie odbywało się pod hasłem „Po Panu 

Bogu najbardziej kocham Polskę”. Uroczystą 

Sumę, w której uczestniczyło kilkaset tysięcy 

wiernych, celebrowało kilkunastu biskupów. Oj-

ciec Święty Franciszek specjalnie na tę piel-

grzymkę udzielił wszystkim jej uczestnikom – 

po spełnieniu podstawowych warunków – odpu-

stu zupełnego.    

Elżbieta Krawczyk, Niedziela, nr 29, 19 VII 

2015, str. 12-13 

In vitro i udawanie głupiego 

Propagandyści in vitro albo naprawę nic nie ro-

zumieją, albo udają głupich… (…) 

Ks. Dariusz Kowalczyk, Gość Niedzielny, nr 29 

rok XCII, 19 VII 2015, str. 38 

Gorąco polecam przeczytanie całego felietonu.  

Narodowe rekolekcje na Stadionie 

Trudno znaleźć inne tak doniosłe i niezwykle 

piękne narodowe modlitewne spotkanie, jakim 

były rekolekcje „Jezus na Stadionie 2015”, które 

18 lipca po raz drugi odbyły się na Stadionie Na-

rodowym. (…) Ojciec John Bashobora, ugandyj-

ski kapłan (…).  

Magdalena Kowalewska, Nasza Polska, nr 30 

(1028), 28 VII 2015, str. 19 

 Prezydent z powołaniem 

Kanwą do amatorskiego klipu poparcia dla An-

drzeja Dudy, który podbił Internet na finiszu 

kampanii prezydenckiej, były słowa Mahatmy 

Gandhiego: „Najpierw cię ignorują. Potem śmie-

ją się z ciebie. Później z tobą walczą. Później 

wygrywasz.” – wygrana Andrzeja Dudy oznacza 

nowy rozdział w polskiej polityce.  

Artur Stelmasiak, Niedziela, nr 31, 2 VIII 2015, 

str. 12-14 

Patrzmy im na ręce 

Tymczasem w kwestii stosunku do niezbywalnej 

godności człowieka, szacunku dla życia czy 

ochrony małżeństwa i rodziny obecna koalicja 

przeszła na pozycje Ruchu Palikota. W forsowa-

niu właśnie uregulowań prawnych i polityce ka-

drowej jest nawet bardziej lewacka, niżeli był 

SLD. 

Ks. Henryk Zieliński, Idziemy nr 31 (514), 2 VIII 

2015, str. 3 

Sejmowe rewolucje 

Jeszcze nie otrząsnęliśmy się po podpisaniu przez 

prezydenta ustawy o in vitro, a już sejm przyjął 

kolejną kuriozalną ustawę, dotyczącą zmiany płci.  

Halina Szydełko, Prezes Zarządu KIAK, Idziemy 

nr 31 (514), 2 VIII 2015, str. 5 

Podziękowania za służbę prezydenta? 

A teraz jacyś katolicy chcą dziękować za tego 

rodzaju „służbę narodowi”?! Niech dziękują ide-

olodzy gender, radykalne feministki, organizacje 

homoseksualne. (…) W tej sytuacji wystarczyła-

by Msza po prostu w intencji ustępującego pre-
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zydenta, bez dodatkowych określeń. Bo jeśli już, 

to pasowałaby bardziej Msza przebłagalna albo 

o nawrócenie niż uroczysta Msza dziękczynna.  

Dariusz Kowalczyk SJ, Idziemy nr 31 (514), 

2 VIII 2015, str. 9 

Polska pijana 

W 2014 r. na reklamę alkoholu w telewizji prze-

znaczono blisko 400 mln zł i poświęcono na nią 

2 tys. godzin. Średnie spożycie piwa wzrosło 

z 30 litrów w latach 90. do około 100 litrów na 

osobę obecnie. 

Idziemy nr 31 (514), 2 VIII 2015, str. 13 

Jak niemieckie dyskonty „zwalczały” polską 

biedę 

W Polsce co roku bankrutuje kilka tysięcy ma-

łych sklepów gdyż nie wytrzymują konkurencji 

z zagranicznymi marketami. 

Olga Doleśniak-Harczuk, Gazeta Polska, nr 31 

(1147), str. 12-16 

Banksterzy kontra SKOK 

Ponieważ do finału rządów PO-PSL zostały jeszcze 

trzy miesiące, podstawowym zadaniem koalicjan-

tów jest sprawne rozkradzenie wszystkiego, co się 

uda.  

Jan Pietrzak, wSieci, nr 31 (140) 3-9 VIII 2015, str. 12 

Przeprosili za „ludzi Kościoła” 

Ks. Aleksander Seniuk, przewodnicząc 6 sierpnia 

w warszawskim kościele sióstr Wizytek Mszy św. 

dziękczynnej za prezydenturę Bronisław Komo-

rowskiego, przeprosił byłego prezydenta za „nie-

sprawiedliwe słowa, które padły w ostatnich dniach 

pod jego adresem z ust ludzi Kościoła”. Zaznaczył, 

że czyni to również w imieniu współkoncelebran-

sów: ks. Kazimierza Sowy, ks. Andrzeja Lutra i ks. 

Stanisława Opieli SJ oraz nieobecnych ks. Adama 

Bonieckiego MIC, ks. Wacława Oszajcy SJ, o. To-

masza Dostatniego OP, o. Macieja Zięby OP i ks. 

Alfreda Wierzbickiego. Podkreślił, że czynią to ja-

ko kapłani, a nie biskupi. 

Idziemy, nr 33 (516), 16 VIII 2015, str. 10 

Musimy bić na alarm 

O moralnych i politycznych konsekwencjach usta-

wy o in vitro z dominikaninem o. Maciejem Ziębą 

rozmawia Andrzej Grajewski. 

„Gazeta Wyborcza” napisała, że m.in. w imieniu 

Ojca ks. Aleksander Semiuk przepraszał prezydenta 

Komorowskiego za „niesprawiedliwe słowa”, które 

padły o nim z ust ludzi Kościoła. Czy Ojciec upo-

ważniał kogokolwiek do takich przeprosin? 

Nikomu nie dawałem upoważnienia. O tym, że mo-

je nazwisko zostało wymienione w tym kontekście, 

dowiedziałem się z mediów. Napisałem wiec SMS 

do ks. Seniuka, który odpisał: „Teraz już wiem, że 

powinienem był zapytać”, a potem jeszcze za-

dzwonił z przeprosinami. 

Abstrahując od tego incydentu – za co mamy prze-

praszać prezydenta Komorowskiego, za stanowi-

sko abp. Gądeckiego czy abp. Dzięgi? Przecież to 

jakiś absurd. 

To cały kompleks spraw. (…) 

Gość Niedzielny, nr 33 rok XCII, 16 VIII 2015, str. 

22-23 

Komu Komunia, czyli „katolicyzm widzimisię” 

Wskazania dotyczące przyjmowania Komunii św. 

przez polityków, którzy doprowadzili do uchwale-

nia ustawy o in vitro, odwołują się do ich sumienia 

i dobrej woli. 

Dariusz Kowalczyk SJ, dziekan Wydziału Teolo-

gicznego na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzy-

mie,  Gość Niedzielny, nr 33 rok XCII, 16 VIII 

2015, str. 24-25 

Gorąco polecam przeczytanie całego artykułu.  

Wybrał Stanisław Waluś 

 

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Ojca Świętego na rok 2015 
Wrzesień: Powszechna: Aby wzrastały możli-

wości kształcenia się i pracy dla wszystkich lu-

dzi młodych. Ewangelizacyjna: Aby katecheci 

byli w swoim życiu konsekwentnymi świadkami 

wiary, którą głoszą. 

Październik: Powszechna: Aby został wykorze-

niony handel ludźmi, nowoczesna forma niewol-

nictwa. Ewangelizacyjna:  Aby wspólnoty chrze-

ścijańskie na kontynencie azjatyckim w duchu 

misyjnym głosiły Ewangelię tym, którzy jeszcze 

na nią czekają. 

Listopad: Powszechna: Abyśmy potrafili otwo-

rzyć się na osobiste spotkanie i dialog ze wszyst-

kimi, również z tymi, którzy mają inne niż my 

przekonania. Ewangelizacyjna: Aby Pasterze 

Kościoła, głęboko miłując swoje owce, mogli 

towarzyszyć im w drodze i podtrzymywać ich 

Nadzieję. 

 

II Krucjata Modlitwy w intencji Ojczyzny 

Intencja na wrzesień: Za katolików o aktywny 

udział w wyborach parlamentarnych oraz głoso-

wanie zgodne z sumieniem i nauczaniem spo-

łecznym Kościoła.  

Intencja na październik: O dalszy rozwój 

duszpasterstwa rodzinnego w Kościele polskim, 

obejmującym również pary niesakramentalne.  
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Krucjata Różańcowa za Ojczyznę 

Codziennie przynajmniej jedna dzie-

siątka różańca, więcej informacji na 

stronie: 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl 
 

Koncerty organowe 

w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach 

W 2015 r. koncerty odbędą się w dniach: 6 IX, 11 

X i 15 XI. 
 

25-27 września 2015. Rekolekcje KIK 

w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym 

w Kokoszycach 

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 

- mikosjan@gmail.com, lub w czasie dyżurów we 

wtorki w salce nr 2 przy parafii na Tysiącleciu 

Dolnym w godz. 17-18.  

   Rekolekcje o Bożym Miłosierdziu będzie pro-

wadził ks. dr Stanisław Puchała.  

    Ks. dr Stanisław Puchała urodził się 22 września 

1948 r. w Łaziskach Górnych jako syn Karola 

i Łucji z d. Blaski. W latach 1966-1973 studiował 

filozofię i teologię w Wyższym Śląskim Semina-

rium Duchownym w Krakowie, a w latach 1968-

1974 na Papieskim Wydziale Teologicznym. Uzy-

skał stopień licencjata teologii na podstawie pracy 

„Percepcja piosenki religijnej przez młodzież aka-

demicką”, która została napisana pod kierunkiem 

ks. prof. Tadeusza Wojciechowskiego.  

   Święcenia kapłańskie z rąk bpa Herberta Bed-

norza przyjął 19 kwietnia 1973 r. w katowickiej 

katedrze Chrystusa Króla. W 1976 z polecenia 

bpa Herberta Bednorza zorganizował I Tydzień 

Kultury Religijnej w Katowicach i współorgani-

zował następne tygodnie, już jako Tygodnie Kul-

tury Chrześcijańskiej. W latach 1981-1990 orga-

nizował i prowadził Diecezjalny Festiwal Piosen-

ki Religijnej Śląski Sacrosong.  

    W latach 1981-1998 był diecezjalnym duszpa-

sterzem akademickim w Katowicach; a od 1983 

roku rektorem Kościoła Akademickiego p.w. św. 

Maksymiliana Marii Kolbego w krypcie katowic-

kiej katedry. Był również duszpasterzem pracow-

ników naukowych. Jako dziekan dekanatu Kato-

wice-Centrum w 1996 roku był pomysłodawcą 

i organizatorem (do 2007 r.) Drogi Krzyżowej 

ulicami miasta Katowice, od Krzyża przy Kopalni 

Wujek do Pomnika Powstań Śląskich.  

    Od 1978 roku pełni funkcję kapelana rekolek-

cji małżeńskich typu "Marriage Encounter". Od 

2005 roku jest kapelanem NSZZ "Solidarność" 

Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 

   W 2005 roku uzyskał sto-

pień doktora teologii na 

Wydziale Teologicznym 

Uniwersytetu Śląskiego, 

broniąc pracy „Urzeczy-

wistnianie się Kościoła w 

środowisku akademickim 

diecezji katowickiej w la-

tach 1947-1992”, którą na-

pisał pod kierunkiem ks. 

prof. UŚ dr hab. Henryka 

Krzysteczki. Doktorat uzyskał w zakresie dyscy-

pliny KBN: nauki teologiczne i specjalności: teo-

logia pastoralna. Książka ks. dra Stanisława Pu-

chały „Duszpasterstwo akademickie w diecezji 

katowickiej w latach 1947-1992” została wydana 

przez wydawnictwo „Księgarnia św. Jacka” 

w Katowicach w 2007 roku. 
 

Pielgrzymki w 2015 roku 

21.11.2015. XXXV Pielgrzymka Klubów 

Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę. 

Na Jasnej Górze spotkamy się w sobotę 21 li-

stopada 2015 r. Swój udział zapowiedział abp 

senior archidiecezji gnieźnieńskiej Henryk Mu-

szyński. 

Od bieżącego roku, pielgrzymka Klubów będzie 

w trzecią sobotę listopada zamiast w pierwszą 

sobotę czerwca. 

Aktualne informacje o pielgrzymkach 

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

Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa  

Program Pielgrzymek Klubu Inteligencji 

Katolickiej przy parafii na Tysiąclecie Dolne 

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 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
mailto:mikosjan@gmail.com
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/piel1.html
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eucharystyczny – Jezus przypomina, że jest żywy 

w Najświętszym Sakramencie, Suchowola – 

miejsce urodzenia, dzieciństwa, powołania, lat 

szkolnych i pobytu ks. Jerzego Popiełuszki, śro-

dek Europy, Różanystok – nocleg, Sanktuarium 

MB. Cudowny obraz z XVI wieku – słynie cu-

dami, Wilno – 3 noclegi. Troki – najbardziej ma-

lownicze miasteczko na Litwie, Sanktuarium MB 

Trockiej. Najbardziej czczona MB po Ostrobram-

skiej. 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. 

3.10.2015 – Mrzygłód, Częstochowa. Wyj. 

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

Świadczenia: przejazd, ubezpieczenie, opłaty 

drogowe, parkingowe, przewodnik miejscowy. 

Zapisy na pielgrzymki i rekolekcje: Jan Mikos 

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

lub w każdy wtorek w godz. 17-18 w salce nr 2 

przy parafii na Dolnym Tysiącleciu albo w sie-

dzibie KIK podczas dyżurów. 

Zgłoszenia przy braku wpłat traktowane będą ja-

ko rezerwowe. Kolejność siedzeń w autokarze wg 

zapisów i dokonanych wpłat zaliczek lub całości. 

Sekcja Wiedzy Religijnej – Krąg Biblijny 

zaprasza 

    W siedzibie KIK w Katowicach raz w miesią-

cu, w drugą środę, odbywają się interesujące spo-

tkania. Od godz. 17.00 nasz kapelan ks. prof. dr 

hab. Józef Kozyra, biblista, odpowiada na różne 

pytania związane z wiarą, religią i Kościołem. 

O godz. 18.00 pochylamy się nad Pismem Świę-

tym. 

Sekcja Nauka-Wiara 

Spotkania odbywają się w trzecią środę miesiąca 

o godz. 18 w sali O.O. Oblatów, Katowice - Ko-

szutka, 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. 
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