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Piłat więc znowu wrócił do pretorium, przywołał Jezusa i zapytał Go: „Czy Ty jesteś królem Żydów?” 

Jezus rzekł:” Mówisz to od siebie, czy też inni powiedzieli ci to o Mnie? Wówczas Piłat powiedział „Czyż 

ja jestem Żydem? To Twój naród i wyżsi kapłani wydali mi Ciebie. Co zrobiłeś?. Jezus odpowiedział:” 

Moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby moje królestwo było z tego świata, moi podwładni walczyli-

by, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”. Wówczas Piłat rzekł Mu: 

„A więc jesteś królem”. Jezus odparł: „To ty mówisz, że jestem królem. Ja urodziłem się i przyszedłem na 

świat po to, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, jest mi posłuszny”. J 18, 33-37 
 

Rok Życia Konsekrowanego – 30 XI 2014 – 2 II 2016 

Rok 2015 Rokiem św. Jana Pawła II 

Rok 2015 Rokiem Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945 

Uroczystość Chrystusa Króla – 22 listopada 2015 
 

 

Ojciec Święty Franciszek do Polaków 

Audiencja ogólna – środa 14 X 2015 

 „Witam serdecznie Polaków. Wczoraj obchodzi-

liśmy wspomnienie błogosławionego ojca Honorata 

Koźmińskiego, wielkiego czciciela Matki Bożej, 

który własną krwią napisał akt oddania się Maryi: 

Tuus Totus. Założył liczne zgromadzenia zakonne, 

głównie niehabitowe. W najbliższą sobotę jego reli-

kwie zostaną złożone w Panteonie Wielkich Pola-

ków w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. 

W Roku Życia Konsekrowanego i ósmym Roku 

Nowenny przygotowującej do obchodów stulecia je-

go śmierci, prośmy za jego wstawiennictwem o du-

cha wierności dla wszystkich osób konsekrowanych 

oraz dar licznych i świętych powołań. Niech będzie 

pochwalony Jezus Chrystus”. 

Audiencja ogólna – środa 21 X 2015 r. 

„Witam polskich pielgrzymów. Moi drodzy, ju-

tro obchodzimy wspomnienie św. Jana Pawła II, 

Papieża rodziny. Bądźcie jego dobrymi naśladow-

cami w trosce o wasze rodziny i o wszystkie ro-

dziny, zwłaszcza te, które przeżywają trudności 

duchowe albo materialne. Wierność wyznawanej 

miłości, złożonym obietnicom i obowiązkom pły-

nącym z odpowiedzialności niech będą waszą siłą. 

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II módlmy 

się, aby kończący się Synod Biskupów odnowił 

w całym Kościele poczucie niezaprzeczalnej war-

tości nierozerwalnego małżeństwa i zdrowej ro-

dziny opartej na wzajemnej miłości mężczyzny 

i kobiety, i na łasce Bożej. Z serca błogosławię 

wam, tu obecnym i waszym najbliższym. Niech 

będzie pochwalony Jezus Chrystus”. 

Audiencja ogólna – środa 11 XI 2015 r. 

 „Witam serdecznie pielgrzymów polskich. 

Dzisiaj w Polsce obchodzicie Święto Niepodle-

głości. W kontekście tego wydarzenia pragnę 

wspomnieć to, co powiedział św. Jan Paweł II: 

«Nie można bez Chrystusa zrozumieć dziejów 

Polski» (Warszawa, 2 VI 1979). Służąc Ojczyź-

nie, trwajcie w wierności Ewangelii i tradycji Oj-

ców. Niech Bóg błogosławi Polskę i każdego 

z was. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.  

Audiencja ogólna – środa 18 XI 2015 r. 

„Serdecznie witam polskich pielgrzymów. 

Pozdrawiam szczególnie przedstawicieli Nieza-

leżnego Związku Zawodowego «Solidarność». 

Od trzydziestu pięciu lat wasz Związek angażuje 

się na rzecz świata pracy, zarówno fizycznej, jak 

i intelektualnej, jak również na rzecz obrony 

podstawowych praw osoby i społeczeństw. 

Bądźcie wierni temu zaangażowaniu, aby intere-

sy polityczne albo ekonomiczne nie były waż-

niejsze od wartości, które stanowią istotę ludz-

kiej solidarności. Zawierzam was i wszystkich 

członków Związku opiece waszego patrona, bło-

gosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, 

i z serca wam błogosławię. Niech będzie po-

chwalony Jezus Chrystus!”  

 Biuletyn Radia Watykańskiego 
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Pisać 3 biu razem – VI VII VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do publikacji sprostowania oświadczenia wzy-

wa wydawcę gazety wyrok prawomocny Sądu 

Apelacyjnego w Warszawie. Po ukazaniu się 

w 2013 r. artykułu „Trotyl na wraku tupolewa” 

wybuchła medialna burza. Gmyz ujawnił sen-

sacyjne wówczas informacje, że polscy eksper-

ci, którzy badali wrak samolotu w Rosji, odkryli 

na nim ślady materiałów wybuchowych. Wcze-

śniej polscy prokuratorzy, mający badać przy-

czyny katastrofy, powoływali się na ekspertyzy 

rosyjskich specjalistów, wykluczające wybuch 

na pokładzie Tu-154 M. Od tekstu opublikowa-

nego w „Rzeczpospolitej” odcięli się właściciel 

gazety Grzegorz Hajdarowicz i rada nadzorcza 

wydawcy, zamieszczając w „Rzeczpospolitej” 

oświadczenie uderzające w autora publikacji. 

W oświadczeniu rady nadzorczej pada stwier-

dzenie, jakoby Cezary Gmyz zobowiązał się do 

przedstawienia organom spółki Presspublika 

wszystkich dokumentów oraz nagrań, które po-

służyły mu do napisania tekstu. Jednocześnie 

stwierdzono, że dziennikarz nie wywiązał się ze 

swojego zobowiązania i materiałów nie dostar-

czył. Gmyz i ówczesny redaktor naczelny „Rz” 

Tomasz Wróblewski zostali wraz z dwiema in-

nymi osobami wyrzuceni z pracy. 

Wobec treści oświadczenia zaprotestował 

Cezary Gmyz, stwierdzając, że jest ono całko-

wicie nieprawdziwe. (…) Zażądał sprostowania 

nieprawdziwych informacji o rzekomym swoim 

zobowiązaniu wobec organów spółki. Skiero-

wał do sądu sprawę o publikację sprostowania 

nieprawdziwych informacji rozpowszechnio-

nych przez władze wydawcy dziennika i sprawę 

wygrał. Najpierw przed Sądem Okręgowym 

w Warszawie, który nakazał publikację spro-

stowania organom spółki. Od tego wyroku od-

wołali się adwokaci reprezentujący pozwanych. 

(…) Warszawski sąd apelacyjny zmienił wyrok 

sądu I instancji na korzyść spółki. Wtedy spra-

wa trafiła przed Sąd Najwyższy, a ten bez wąt-

pliwości podzielił racje dziennikarza. Wyrok 

uchylił i nakazał SA ponowny proces. Osta-

teczne rozstrzygnięcie w sprawie zapadło wczo-

raj z orzeczeniem SA, które nakazuje publikację 

sprostowania informacji zawartych w oświad-

czeniu organów spółki wobec dziennikarza. 

Wyrok SA kończy sprawę. 

http://niezalezna.pl/70356-slady-trotylu-

uwiarygodnione-przez-sad-gmyz-wygral-z-

hajdarowiczem  Stanisław Waluś 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

 
Zarząd Rady Osiedla Trynek – wiązanka przed 

pomnikiem Ducha Świętego koło katedry w Gli-

wicach  - 14 IV 2010 r. 
-------------------------- 

Barbara Maria Maciejczyk 
Członek załogi samolotu – stewardessa 

    Urodziła się 26 sierpnia 1981 r. w Białej 

Podlaskiej. Studiowała na Wydziale Filologii 

Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego, 

w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów 

Społecznych im. Jerzego Giedroycia w War-

szawie i Studium Zarządzania Zasobami 

Ludzkimi. Od 2 I 2007 r. była pracownikiem 

36 Specjalnego Lotnictwa Transportowego. Jej 

pogrzeb odbył się 25 IV 2010 r. wraz z trzema 

innymi członkami załogi samolotu (Natalią Ja-

nuszko, Robertem Grzywną i Andrzejem Mi-

chalakiem) w katedrze polowej Wojska Pol-

skiego. Mszy św. przewodniczył ks. płk Sła-

womir Żarski, administrator diecezji polowej. 

Została pochowana w Alei Zasłużonych na 

Powązkach Wojskowych. 

Pożegnanie. W hołdzie Ofiarom tragedii pod 

Smoleńskiem, Opracowanie Marian Piotr 

Romaniuk, Dom Wydawniczy RAFAEL, Kra-

ków 2012, str. 190-191. 
--------------------------- 

Ślady trotylu uwiarygodnione przez sąd. 

Gmyz wygrał z Hajdarowiczem 

Dodano: 28.08.2015 [11:44]   

Cezary Gmyz wygrał proces o publikację 

w „Rzeczpospolitej” sprostowania oświad-

czenia, w którym rada nadzorcza wydawcy 

gazety i właściciel Grzegorz Hajdarowicz za-

kwestionowali wiarygodność autora tekstu 

„Trotyl na wraku tupolewa” 

http://niezalezna.pl/70356-slady-trotylu-uwiarygodnione-przez-sad-gmyz-wygral-z-hajdarowiczem
http://niezalezna.pl/70356-slady-trotylu-uwiarygodnione-przez-sad-gmyz-wygral-z-hajdarowiczem
http://niezalezna.pl/70356-slady-trotylu-uwiarygodnione-przez-sad-gmyz-wygral-z-hajdarowiczem
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Rok 2015 Rokiem św. Jana Pawła II 

Jan Paweł II 

144 zadania dla Polaków 

Redakcja: Tomasz Balon-Mroczka, 

Wydawnictwo św. Stanisława BM, 

Dom Wydawniczy „Rafael”, Kraków 

2010 

Nie dajmy się zniewolić! 

Trzeba umieć używać swojej wolności, wybie-

rając to, co jest dobrem prawdziwym. Nie dajcie 

się zniewalać! Nie dajcie się zniewolić, nie dajcie 

się skusić pseudowartościami, półprawdami, uro-

kiem miraży, od których później będziecie się 

odwracać z rozczarowaniem, poranieni, a może 

nawet ze złamanym życiem. (…) Moi drodzy, 

módlcie się i uczcie się modlitwy, czytajcie 

i rozważajcie słowo Boże, umacniajcie więź 

z Chrystusem w sakramencie pokuty i Euchary-

stii, zgłębiajcie problemy życia wewnętrznego 

i apostolstwa w młodzieżowych wspólnotach, ze-

społach, ruchach, organizacjach kościelnych, któ-

rych jest teraz wiele w naszym kraju. 

Str. 113-114,Poznań, 3 czerwca 1997, Homilia 

w czasie liturgii słowa skierowana do młodzieży 

zgromadzonej na placu Mickiewicza.  

 

Litania Narodu Polskiego 

Ciąg dalszy z poprzedniego 

numeru „Dlatego”. 
 

Głos krwi męczenników na-

szych usłysz, o Panie 

Głos krwi żołnierzy naszych 

usłysz, o Panie 

Brzęk pękających kajdan na-

szych usłysz, o Panie 

Płacz matek i żon usłysz, o Panie 

Płacz wdów i sierot usłysz, o Panie 

Płacz dzieci katowanych za polski pacierz 

usłysz, o Panie 

Łzy przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny 

usłysz, o Panie 

Łzy rolników pozbawionych swej ziemi 

usłysz, o Panie 

Wołanie krzywdzonego roboczego ludu 

usłysz, o Panie 

Cierpienia i trudy gnębionego w czasach 

wojen Narodu usłysz, o Panie 

Jęki z więzień, obozów koncentracyjnych i ła-

grów usłysz, o Panie 

Jęki konających robotników Poznania, 

Wybrzeża, Radomia i kopalni „Wujek” 

usłysz, o Panie 

Rekolekcje KIK w Archidiecezjalnym 

Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach 

25 – 27 września 2015 r. 

Tegoroczne rekolekcje KIK-u w Katowicach 

prowadził ks. dr Stanisław Puchała. Temat reko-

lekcji był następujący: Wiara, Nadzieja, Miło-

sierdzie. Rekolekcje rozpoczęły się o 18.00 mo-

dlitwą w kaplicy. Potem udaliśmy się na kolację 

i o 19.30 rozpoczęła się Msza św., którą spra-

wował ks. Stanisław. W homilii zachęcił nas do 

pracy i zadał pytanie: Kim jest dla nas Jezus 

Chrystus, jaką rolę odgrywa w naszym życiu? 

Rekolekcjonista powiedział, że jesteśmy dzisiaj 

wezwani, aby przez ten rekolekcyjny czas doko-

nać rewizji naszej wiary w Jezusa Chrystusa. 

Dzień zakończyliśmy w kaplicy o 21.00 Apelem 

Jasnogórskim, który prowadził ks. Puchała 

zwracając uwagę na to, że łączymy się z piel-

grzymami na Jasnej Górze. Modlitwę wieczorną 

rozpoczęliśmy pieśnią Bogurodzica, potem od-

śpiewaliśmy Maryjo, Królowo Polski, odmówili-

śmy Pod Twoją obronę i tajemnicę bolesną – 

Ukoronowanie Pana Jezusa. Modlitwę zakończy-

liśmy odśpiewaniem jednej zwrotki pieśni Czar-

na Madonna. 

W sobotę 26 września rozpoczęliśmy dzień 

Jutrznią w kaplicy. Po śniadaniu wróciliśmy do 

kaplicy na pierwszą naukę rekolekcyjną. W pod-

tytule rekolekcji ks. Puchała zawarł słowa: wia-

ra, nadzieja i miłosierdzie. Zaczął od przedsta-

wienia św. Piotra, wielkiego apostoła, a zarazem 

wielkiego grzesznika. Jezus obiecuje Piotrowi, 

że uczyni go skałą, której bramy piekielne nie 

przemogą, a kilka wierszy dalej Piotr napomina 

Jezusa mówiącego o swym cierpieniu i w sło-

wach Jezusa słyszy napomnienie: zejdź mi 

z oczu szatanie. W nas też nieraz blisko jest wia-

ra i niewiara, dobro i grzech. Trzeba wiedzieć, 

w co się wierzy, jakie wydarzenia uznajemy za 

prawdziwe. Właściwa wiara zaczyna się dopiero 

wtedy, gdy postępujemy według tego, w co wie-

rzymy. Biblia mówi, że wiara bez uczynków jest 

martwa. Członkostwo w Klubie Inteligencji Ka-

tolickiej zobowiązuje do tego, abyśmy byli jak 

pierwsi chrześcijanie, wierni w morzu pogań-

skich poglądów. Nie mamy zamykać się w swo-

im kręgu, musimy promować chrześcijański tryb 

życia w naszym społeczeństwie. Nie zawsze uda 

się nam zmobilizować ustawodawców – wiemy, 

co stało się z milionami podpisów. Ale trzeba też 

jasno powiedzieć, że wielokrotnie to, co „wszy-

scy robią”, co „się robi” jest diametralnie różne 
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od tego, co sądzi na ten temat Chrystus - np. 

sprawa pojęcia istoty małżeństwa, trwałości mał-

żeństwa, czystości małżeńskiej i przedmałżeń-

skiej, stosunku do życia. Przykładem jest też 

choćby to, co się stało z niedzielą. Dramatem 

właściwie nie jest to, że niedziela w dziedzinie 

handlu w sklepach nie różni się od zwyczajnego 

dnia. Prawdziwym dramatem jest to, że gdy nie-

dzielny handel został ustawowo dozwolony, 

chrześcijanie w Polsce bez żadnego sprzeciwu 

dostosowali do takiego prawodawstwa swoje 

zwyczaje, swój sposób życia. Takie zwyczaje 

niszczą świętowanie niedzieli i właściwie tak 

niewiele trzeba by niszczyć naszą wierność, nasze 

życie w wierności. Mamy przykazanie pamiętaj, 

abyś dzień święty święcił, a Jan Paweł II pozo-

stawił nam przesłanie, że Eucharystia to centrum 

świętowania każdej niedzieli. Nie pracujemy 

w niedzielę – chyba, że to jest służba bliźniemu. 

Gdyby wszyscy chrześcijanie nie kupowali 

w niedzielę, to żadnej placówce handlowej nie 

opłacałoby się handlować. Narzekamy na pewne 

programy telewizyjne, a przecież te programy są 

najczęściej oglądane. Kto kupuje pewne gazety? 

Nie rzesze ateistów, ale wierzący katolicy. Na po-

stawione przez siebie pytanie: „co da mój indy-

widualny sprzeciw” ks. Stanisław odpowiedział: 

„myślę, że da”. Wiara, to moje codzienne decy-

zje. Być uczniem Chrystusa, to mieć odwagę 

spojrzenia na prawdę swojego życia, żeby nad 

swoimi grzechami zapłakać. Nie ma zmiany życia 

bez stanięcia przed Jezusem w prawdzie. Jezus do 

każdego z nas zwraca się z pytaniem: czy mnie 

kochasz? - nie tylko, czy we mnie wierzysz?  

O godz. 11.00 ks. Puchała sprawował Mszę 

św. i w homilii przytoczył słowa o wydaniu Syna 

Człowieczego. Apostołowie bali się pytać o zna-

czenie tych słów, być może dlatego, że w Jezusie 

widzieli Mesjasza, który miał wyzwolić Izrael 

spod okupanta, którym byli Rzymianie. A chodzi-

ło o wyzwolenie z grzechu – nie śmieli Go pytać 

o wyjaśnienie niezrozumiałych słów z lęku przed 

tym, co mogliby usłyszeć. Trzeba, abyśmy nie lę-

kali się iść za Nim.  

Po obiedzie był czas na Sakrament Pojednania. 

O 15.00 odmówiliśmy w kaplicy Koronkę do Bo-

żego Miłosierdzia. 

Tematem drugiej nauki, która rozpoczęła się 

o 16.00 była nadzieja. O wielkości nadziei wie-

dział św. Paweł i nadzieja napędzała całe jego ży-

cie. Szaweł był faryzeuszem, bardzo pobożnym, 

studiującym księgi święte. Czuł, że trzeba dzia-

łać, bo miłość do Boga wzywa do działania. Sza-

Szaweł miał na rękach krew chrześcijan. Pod 

Damaszkiem usłyszał głos Jezusa i wtedy 

wszystko się w życiu Szawła rozpada, jak domek 

z kart. Paweł musi pożegnać swoje stare życie i 

mozolnie budować nowe, gdyż chrześcijanie nie 

chcą w pełni wierzyć w szczerość jego nawróce-

nia. Paweł uczy nas nadziei, która nie da się 

zniszczyć niczym. W życiu Pawła nie ma miej-

sca na zgorzknienie, jest Pan Jezus i jego łaska. 

W listach św. Pawła są zdania, które stały się ży-

ciowymi maksymami, np.: wszystko mogę 

w Tym, który mnie umacnia. Rekolekcjonista 

powiedział, że wspominanie przeszłości może 

odbierać nam siły i sprawić, że cały czas żyjemy 

przeszłością i wtedy brakuje nam sił na zmaga-

nie się o kształt świata. Ks. Stanisław zakończył 

naukę słowami: nadzieja niech będzie nam 

przewodniczką. 

O godz. 16.45 rozpoczęliśmy nabożeństwo 

Drogi Krzyżowej, które prowadził rekolekcjoni-

sta korzystając z tekstów Teresy Snopkowskiej-

Malickiej. O 18.00 udaliśmy się do jadalni na 

kolację, a o 19.00 spotkaliśmy się w sali komin-

kowej omawiając nasze sprawy: uroczystość 

XXXV-lecia KIK w Zabrzu, Dni Kultury Chrze-

ścijańskiej w Katowicach, Kongres Ruchów Ka-

tolickich w Archidiecezji katowickiej, piel-

grzymka KIK-ów na Jasną Górę 21 listopada 

2015 r., spotkanie ze Stanisławem Kruszyńskim, 

wydanie przez IPN książki o działalności KIK-

ów, zbiórka z okazji Dnia Papieskiego. 

 
O 20.00 odbył się wieczór z Rekolekcjonistą. 

Ks. Stanisław Puchała przybliżył nam początki 

duszpasterstwa akademickiego w Katowicach 

i ks. Stanisława Sierlę, koryfeusza piosenki reli-

gijnej, dzięki któremu zaczęto śpiewać piosenki 

religijne w kościołach i poza nimi. Powiedział 

nam też o początkach i historii Sacrosongów. Ks. 

Stanisław Puchała przy akompaniamencie gitary 
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śpiewał piosenki religijne (Dominiku, Dominiku; 

Matka; Warto dla jednej miłości żyć; Wierzą 

w jednego Boga; Gdy szukasz Boga; …), 

a uczestnicy rekolekcji włączali się do wspólnego 

śpiewu. 

Dzień zakończyliśmy o 21.00 – Apelem Ja-

snogórskim. Śpiewaliśmy pieśń Bogurodzica, 

Maryjo Królowo Polski oraz odmówiliśmy dzie-

siątkę Różańca Świętego i modlitwę Pod Twoją 

Obronę. 

W niedzielę 28.09.2015 o godz. 7.45 rozpo-

częliśmy dzień w kaplicy modlitwą poranną. Re-

kolekcjonista zachęcił do rozważenia sytuacji 

z Ewangelii, gdy faryzeusze przyprowadzili do 

Jezusa kobietę pochwyconą na cudzołóstwie. 

Warto się zastanowić, dlaczego tak łatwo solida-

ryzujemy się z kobietą, którą Jezus nie potępił, 

ale okazał jej miłosierdzie. Człowiek często 

usprawiedliwia się ze swojego grzechu. Współ-

czesny świat próbuje nam powiedzieć: nie ma 

grzechu, tak zostałeś wychowany, nie ma zasad 

podstawowych, niech Kościół nie straszy nas 

grzechem. Można usprawiedliwić każde zło – i to 

jest ludzkie miłosierdzie. Jezus mówi; nie potę-

piam cię, nie grzesz więcej – jest to wezwanie do 

nawrócenia. Dopiero to „nie grzesz więcej” sta-

wia na właściwym miejscu obietnice nadziei 

i wolności. Są dwa miłosierdzia: ludzkie (nie 

przejmuj się, bo właściwie grzechu nie ma) i Bo-

że (zawsze możesz się nawrócić i nie grzeszyć). 

Tylko Boże miłosierdzie ma być dla nas wzorem; 

bądźcie miłosierni, jak i Ojciec jest miłosierny. 

O 8.30 udaliśmy się na śniadanie, a o 9.30 

rozpoczęła się trzecia konferencja w kaplicy. 

W Starym Testamencie miłosierdzie jest przed-

stawione za pomocą wielu terminów. W Nowym 

Testamencie miłosierdzie przejawia się przez 

słowa i czyny Chrystusa. Jezus Chrystus swoją 

osobą, postawami i czynami ukazuje miłosierdzie 

wobec niewidomych, paralityków, opętanych, 

cudzoziemców, trędowatych. Z miłości posłał Oj-

ciec Syna na świat i z miłości Syn poświęcił się, 

aby odkupić ludzkość. Ostatnim gestem zmar-

twychwstałego Jezusa było udzielenie uczniom 

władzy odpuszczania grzechów. Miłosierdzie 

Boga to nie lekceważenie zła. Św. Jan określa 

Boga słowem agape. O pierwszych chrześcija-

nach mówiono „jak się oni miłują”, a Jezus wzy-

wa: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały 

jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48). Miłosier-

dzie jest źródłem błogosławieństwa: „błogosła-

wieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia do-

stąpią” (Mt 5,7). Nie zamykajcie oczu na to, co 

jest złe, na grzech, ale bądźcie miłosierni. Na-

zbyt krytyczna postawa, stojąca ponad miłosier-

dziem nie jest dobra, bo zadaniem człowieka jest 

to, aby drugi człowiek osiągnął radość życia 

wiecznego. Rekolekcjonista zapowiedział też, że 

otrzymamy obrazki Jezusa Miłosiernego przy-

wiezione z Wilna, gdzie powstał pierwszy obraz 

Jezusa Miłosiernego ze słowami „Jezu ufam To-

bie”. 

 
O godz. 10.00 rozpoczęła się Msza święta. 

Pierwsze czytanie przeczytała Elżbieta Gettler, 

psalm zaśpiewała Danuta Makowska, a drugie 

czytanie przeczytał Karol Trzoński. Z homilii ks. 

Stanisława utkwiły mi w pamięci przede wszyst-

kim cztery zdania: Weźmy do serca mądrość 

Mojżesza i Jezusa – Bożą mądrość – z wrażliwo-

ścią miłosierdzia. Jak bolesne jest odcięcie ręki, 

tak bolesne jest odcięcie się od zła… i byśmy 

byli zdecydowani dobrem zło zwyciężać. Do-

brym słowem umacniać drugich, wspierać mo-

dlitwą tych, których może słusznie krytykujemy. 

Uświęć nas w prawdzie, bo Słowo Twoje jest 

Prawdą, umacniaj nas Swoją łaską, mocą i bło-

gosławieństwem. 

Po wezwaniach modlitwy wiernych przezna-

czonych do odczytania na niedzielę 27 IX 2015 

r.: - Dziękujemy Ci, Ojcze, za święty Kościół ka-

tolicki, do którego nas zaprosiłeś. Strzeż go i kie-

ruj nim przez wiernych i mądrych pasterzy. - 

Dziękujemy Ci, Ojcze, za pokój i wolność naszej 

Ojczyzny. Dawaj jej uczciwych rządzących, któ-

rzy patriotyzmem i prawością sumienia zasługi-

wać będą na miano mężów stanu. – Dziękujemy 

Ci, Ojcze, za nasze rodziny i przyjaciół. Umac-

niaj łączące nas więzi bezinteresownej miłości i 

gotowości niesienia pomocy. … ks. Stanisław 

Puchała dodał kilka dotyczących KIK-u. 
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Przed błogosławieństwem przedstawiciele 

KIK-u wręczyli Rekolekcjoniście dwie książki: 

„Polsko, uwierz w swoją wielkość. Głos biskupów 

w sprawie ojczyzny 2010-15”, która została wy-

dana w Krakowie w 2015 r. przez wydawnictwo 

Biały Kruk (z następującą dedykacją: „Księdzu 

dr. Stanisławowi Puchale za posługę Eucharystii, 

Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz za posługę 

rekolekcyjną serdeczne Bóg zapłać składają 

członkowie i sympatycy Klubu Inteligencji Kato-

lickiej w Katowicach, Kokoszyce, 25-27 września 

Roku Pańskiego 2015.”), oraz „Wiara w życiu 

publicznym”, która została wydana w Katowicach 

w 2013 r. i jest dokumentacją Kongresu Katolic-

kich Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modli-

tewnych Archidiecezji Katowickiej. 

Na zakończenie Mszy św. odśpiewaliśmy 

pieśń „Matko Piekarska”. 

O 11.45 odmówiliśmy część chwalebną Ró-

żańca Świętego – rozważania przygotowała Kry-

styna Partuś. Rozważania różańcowe to szczegól-

ny moment naszych rekolekcji - czas na własną 

modlitwę - własną, niby osobistą, a przez wyra-

żenie wobec wspólnoty trosk, próśb, podzięko-

wań jest to wręcz upublicznienie osobistej modli-

twy. O godz. 12.30 zakończyliśmy nasze rekolek-

cje obiadem przygotowanym jak wszystkie posił-

ki - z sercem, za co zawsze Siostrom bardzo 

dziękujemy. (Tekst autoryzowany) 

Stanisław Waluś 

 

25 lecie Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Rudzie Śląskiej 

W maju 2015 r. swoje 25 lecie obchodził Klub 

Inteligencji Katolickiej w Rudzie Śląskiej. Z tej 

okazji 5 maja została odprawiona Msza św. kon-

celebrowana, której przewodniczył ks. dr hab. 

Jacek Kempa, prodziekan Wydziału Teologiczne-

go Uniwersytetu Śląskiego. Współkoncele-

bransami byli: ks. prof. Jan Górecki – kapelan 

Klubu oraz ks. Proboszcz Józef Grella, ks. 

Proboszcz Ryszard Nowak, ks. Proboszcz Jan 

Małysek oraz ks. Krystian Łagowski. 

W homilii ks. J. Kempa, nawiązując do tematu 

przewodniego - tożsamości chrześcijańskiej - 

stwierdził, że jesteśmy świadkami Zmartwych-

wstałego Chrystusa. „Gdyby Chrystus nie zmar-

twychwstał, próżna byłaby nasza wiara”. Dlatego 

wszystko, co czynimy jako ludzie wiary, jako 

chrześcijanie, jako katolicy, czynimy jako świa-

dectwo o Chrystusie Zmartwychwstałym. Chrze-

ścijanin, świadek Chrystusa Zmar-

twychwstałego, to człowiek żyjący wiarą, na-

dzieją i miłością. Być człowiekiem wiary znaczy 

umieć dawać świadectwo, a często oznacza by-

cie znakiem sprzeciwu albo inaczej płynięcie 

pod prąd. Z wiarą wiąże się nadzieja. Nie ma na-

dziei bez trwania przy Chrystusie Zmartwych-

wstałym, bez trwania przy Zwycięzcy śmierci, 

piekła i szatana. Dzięki niej potrafimy wobec 

różnych krzyży wytrwać przy Prawdzie Bożej, 

wytrwać przy Bogu. I trzecia cnota – miłość - też 

wynika ze zmartwychwstania Chrystusa. W wa-

runkach świata, w którym żyjemy, kochać bliź-

niego swego jak siebie samego, to narazić się na 

szyderstwa, na kpiny. Kochać bliźniego swego 

jak siebie samego, a najpierw miłować Boga, jest 

jednak nie tyle przykazaniem, co darem. Jest da-

rem Boga, bo Bóg nas pierwszy umiłował. 

A najpełniej tę miłość objawił przez zmar-

twychwstanie. 

Po Mszy świętej ks. Proboszcz Ryszard No-

wak zaprosił uczestników do wysłuchania wy-

kładu ks. dra hab. Henryka Olszara pt.: „Jak za-

chować w dzisiejszych czasach katolicką tożsa-

mość”. 

Prelegent, powołując się na książkę George’a 

Weigla pt. Katolicyzm ewangeliczny. Gruntowna 

reforma Kościoła w XXI wieku stwierdził, że już 

Leon XIII w drugiej połowie XIX w. rozpoczął 

proces głębokiej transformacji katolicyzmu. 

W jej trakcie Kościół – szukając swojej tożsa-

mości w świecie – wyszedł powoli poza model 

katechetyczno-dewocyjny, dominujący od czasu 

kontrreformacji, kierując się ku nowemu mode-

lowi, który najtrafniej opisać można jako katoli-

cyzm ewangeliczny. Ten proces do chwili obec-

nej nie jest jeszcze zakończony. Tam, gdzie na 

sposób kontrreformacyjny przekazywano wiarę, 

dziś tej wiary już nie ma (kraje wokół Północne-

go Atlantyku). Nowoczesność zrelatywizowała 

system religijny. Tam, gdzie postawiono na mo-

del głęboko biblijny i sakramentalny, dziś toż-

samość katolicka wzrasta, jak to obserwujemy 

w Afryce i Azji. 

Sensem i celem chrześcijaństwa jest nawrócić 

świat i zrobić to w trudnych w obecnych czasach 

okolicznościach kulturowych. Kryzys katolickiej 

tożsamości pojawił się, ponieważ ludzie Kościo-

ła przestali wierzyć z pasją i przekonaniem, 

przestali znajdować radość w obecności Pana – 

i zaczęli szukać szczęścia gdzie indziej. Przy-

szłość katolicyzmu w Europie nie leży w refor-
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mach dotyczących zarządzania Kościołem, lecz 

w odnowie wiary. 

Nowa ewangelizacja wymaga Kościoła pew-

nego własnej tożsamości, ufającego prawdom, 

którym daje świadectwo. Od nas wymaga głębo-

kiej wiary, zdolności przedstawiania prawdy sło-

wem i przykładem. Jako ewangeliczni katolicy 

przyszłości, którzy spotkali Jezusa Zmartwych-

wstałego w Słowie Bożym i Sakramentach, wciąż 

będziemy głosić tym, którzy mają uszy, aby słu-

chać: „Widzieliśmy Pana” (J 20,25). 

Po wykładzie wszyscy uczestnicy przenieśli 

się do Domu Katechetycznego na dalszy ciąg 

uroczystości, gdzie zostało przypomniane 25 lat 

historii Klubu. 

Potrzeba utworzenia Klubu Inteligencji Kato-

lickiej zrodziła się w wyniku kilkuletnich, nie-

formalnych spotkań, jakie odbywały się z inicja-

tywy ówczesnego Dziekana ks. Józefa Grelli 

w Parafii św. Michała Archanioła w Orzegowie. 

W dniu 5 grudnia 1989 r. na probostwie Para-

fii św. Michała w Orzegowie zebrała się 44-

osobowa grupa osób, która wybrała spośród sie-

bie Komitet Założycielski. Na mocy postanowie-

nia Sądu Wojewódzkiego w Katowicach, w dniu 

24.01.1990 r. został zarejestrowany Klub Inteli-

gencji Katolickiej w Rudzie Śląskiej. Na patrona 

Klubu wybrano św. Stanisława ze Szczepanowa. 

Dlatego uroczysta inauguracja działalności Klubu 

z udziałem J. Ekscelencji ówczesnego ks. biskupa 

Ordynariusza Damiana Zimonia, odbyła się 

w święto św. Stanisława Biskupa 8 maja 1990 r. 

Pierwszym kapelanem Klubu decyzją Biskupa 

Damiana Zimonia w 1990 r. został mianowany 

ks. Dziekan Józef Grella. Funkcję tę pełnił do ro-

ku 1993. Jego następcą został ks. prof. Jan Gó-

recki i pełni tą funkcję do dnia dzisiejszego. 

Mówiąc o historii Klubu, nie sposób nie przy-

wołać wspomnienia jego wieloletniego prezesa, 

śp. Mariana Dąbrowskiego, którą to funkcję pełnił 

od 1994 r. przez wiele kolejnych kadencji do roku 

2002. W październiku 2000 roku, w ramach ob-

chodów Roku Jubileuszowego, osobiście przygo-

tował program i pilotował pielgrzymkę Klubu In-

teligencji Katolickiej do Rzymu z okazji III Świa-

towego Spotkania Ojca Świętego z Rodzinami. 

W 2006 roku został ponownie wybrany prezesem 

Klubu na lata 2006/2008, w czasie których prowa-

dził Klub zmagając się z ciężką chorobą. Jego 

działalność i osobowość pozostawi niezatarty ślad 

w historii Klubu Inteligencji Katolickiej w Rudzie 

Śląskiej, a jego postawa człowieka życzliwego, 

oddanego Bogu i ludziom, pozostanie na zawsze 

w pamięci członków Klubu. 

W gorącym okresie transformacji ustrojowej 

naszego kraju, Klub aktywnie włączył się w nurt 

przemian ustrojowych. 

W maju 2005 r. KIK w Rudzie Śląskiej złożył 

akces przystąpienia do Porozumienia Klubów In-

teligencji Katolickiej w Polsce i od czerwca 

2005 roku jest członkiem tego Porozumienia.  

Migawki z 25 letniego okresu działalności 

Klubu zostały przedstawione w krótkiej prezen-

tacji, na której wiele obecnych osób mogło roz-

poznać siebie sprzed lat. 

25 lat działalności Klubu to zasługa wielu 

osób, którym należą się podziękowania. Dlatego 

na zakończenie swego wystąpienia Prezes Klubu 

Jerzy Zdrzałek wyraził słowa wdzięczności 

szczególnie zasłużonym osobom m.in.: ks. pro-

boszczowi Józefowi Grelli, który był inicjatorem 

powstania Klubu oraz ks. prof. Janowi Góreckie-

mu za cały trud wysiłek i czas, jaki poświęcał 

przez wszystkie lata posługi jako kapelana Klubu. 

Następnie gratulacje z okazji rocznicy człon-

kom Klubu złożyli: Pan Poseł Grzegorz Tobi-

szowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Rudy 

Śląskiej Pan Kazimierz Myszur oraz Prezes KIK 

z Katowic Pan Andrzej Dawidowski i Pani Kry-

styna Partuś z Zabrza. 

Spotkanie zakończyło się chwilą wspomnień, 

w czasie której głos zabrali ks. prof. Jan Górecki, 

ks. proboszcz Józef Grella oraz byli i obecni 

członkowie Klubu. 

Jerzy Zdrzałek 

 

Bardzo warto przeczytać 

Polsko, uwierz w swoją 

wielkość 

Głos biskupów w sprawie 

Ojczyzny 2010-15 

Biały Kruk, Kraków 2015  

www.bialykruk.pl  

Tel. do wydawnictwa: 12 

254 56 02, 12 260 32 90 

 

 

Bp Ignacy Dec 

Abp Wacław Depo 

Bp Antoni Dydycz 

Abp Andrzej Dzięga 

Kard. Stanisław Dziwisz 

Bp Edward Frankowski 

Abp Stanisław Gądecki  
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Abp Sławoj Leszek Głódź 

Abp Henryk Hoser 

Abp Marek Jędraszewski 

Abp Józef Kupny 

Bp Wiesław Mering 

Abp Józef Michalik 

Bp Stanisław Napierała 

Bp Krzysztof Zadarko 

Bp Józef Zawitkowski 

Fotografie Adam Bujak 

Z ostatniej strony okładki: 

„Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszło-

ści, staje się wkrótce narodem bez ziemi, naro-

dem bezdomnym, bez przyszłości. Naród, który 

nie wierzy w wielkość i nie chce ludzi wielkich, 

kończy się. Trzeba wierzyć w swą wielkość i pra-

gnąć jej”.  

Kard. Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia 

Ta książka jest wyrazem sprzeciwu wobec 

triumfujących od kilku lat treści i tonu antypol-

skiej oraz antychrześcijańskiej propagandy. Wie-

lu ludzi dostrzega zło, sadza jednak, że są wobec 

zła bezsilni. Dzieło to dowodzi, że głos w obronie 

moralności, tradycji, polskości, normalności, 

w obronie uczciwości, a przeciwko chciwości 

wcale nie jest w Polsce odosobniony, także wśród 

hierarchów Kościoła. (…) 

Zwalczanie i odrzucanie prawd ewangelicz-

nych oraz nauki Kościoła skutkuje negatywnie 

w każdej sferze ludzkiego życia. W tej niespoty-

kanej książce 16 hierarchów porusza wiele naj-

bardziej aktualnych tematów (52 artykuły!). (…) 

Głos hierarchów winien być z oczywistych 

powodów szczególnie doniosły. Dlaczego jest 

akurat odwrotnie? Trzeba przeczytać to kompen-

dium, a odpowiedź przyjdzie sama. Przekaz ten 

obnaża ułudę i kłamstwa. (…) 

Rozdział 1 Niepodległość i suwerenność 

Rozdział 2 Odpowiedzialność władzy 

Rozdział 3 Hekatomba smoleńska 

Rozdział 4 Świat nieludzki 

Rozdział 5 Kościół nie będzie milczeć 

W następnych biuletynach będą przedstawiane 

poszczególne rozdziały. 

Stanisław Waluś  

 

Festiwal Organizacji Pozarządowych  

12 września 2015 r. 

Sobota 12 września 2015 r. była drugim dniem 

Festiwalu Organizacji Pozarządowych w Katowi-

cach. Organizatorami wydarzenia byli: Stowarzy-

szenie Wspierania Organizacji Pozarządowych 

MOST, Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lo-

kalnych, Fundacja Piaskowy Smok, Regionalne 

Centrum Wolontariatu w Katowicach, Klub 

Uczelniany AZS Uniwersytetu Śląskiego.  

W Parku Powstańców 

Śląskich zostało zorgani-

zowane miasteczko festi-

walowe, gdzie organizacje 

pozarządowe w Katowi-

cach przedstawiły swoje 

dotychczasowe osiągnię-

cia i programy pracy. 

Miasteczko Organizacji było czynne w godz. 

12.00 – 18.00. Jedną z tych organizacji był KIK 

w Katowicach. Nasze stoisko było czynne od 

godz. 15.00 do godz. 18.00. W tym roku zainte-

resowanym oferowaliśmy krótki informator 

o KIK-u, program pielgrzymek, informacje 

o najbliższych spotkaniach oraz biuletyn „Dlate-

go”.  

Naprzeciw naszego stoiska swoje stoiska mia-

ły: Wspólnota Dobrego Pasterza - klub Wysoki 

Zamek i Ewangelickie Centrum Diakonijne 

"Słoneczna Kraina" w Katowicach. 

 
Stoisko KIK w Katowicach – od lewej: Rajmund Rał, 

Robert Prorok 

Na naszym stoisku były plakaty, na których 

przedstawiono wybrane formy naszego działa-

nia: 1) XX Festiwal Muzyka Organowa w Kate-

drze, 2) Spotkanie z senatorem Czesławem 

Ryszką „Kardynał August Hlond”, 3) Wykład 

ks. prałata Stanisława Puchały w Janowie 

„W trosce o wspólny dom”, 4) Informacje 

o działalności naszego Klubu.  

Bardziej zainteresowanych naszym stoiskiem 

było kilkanaście osób. Rozmawialiśmy z panem, 

który przedstawił się jako wierzący ateista i z panią, 

która zainteresowała się szczególnie sekcją Nauka-

Wiara i zanotowała sobie dane o najbliższym spo-

tkaniu w tej Sekcji. Ktoś inny zainteresował się spo-

tkaniem w sekcji Katowice-Janów.  

Robert Prorok, Rajmund Rał, Stanisław Waluś 

Zdjęcia: Stanisław Waluś 
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XXXIII DNI KULTURY 

CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

W KATOWICACH  

21 X 2015 r. dr Antoni 

Winiarski wygłosił wykład 

pt. „Co dla nas oznacza dia-

log międzyreligijny?” Wy-

kład odbył się w Nowym 

Domu Katechetycznym para-

fii pw. Niepokalanego Po-

częcia NMP w Katowicach. 

22 X 2015 r. w tym sa-

mym miejscu odbyło się spo-

tkanie dyskusyjne z młodzieżą szkół licealnych, 

które prowadził red. Adam Kraśnicki. Temat spo-

tkania był następujący: „Czy dialog zawsze pro-

wadzi do spotkania?” 

Spotkanie autorskie z poetą i malarzem ks. 

Andrzejem Gruszką odbyło się 28 X 2015 r. 

w Domu Katechetycznym parafii św. Anny 

w Katowicach-Janowie.  

4 listopada 2015 r. w Bibliotece Śląskiej w sali 

Parnassos odbyła się sesja naukowa „Zobaczyć 

i usłyszeć Śląsk …” zorganizowana wspólnie 

z Górnośląskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk 

im. Walentego Roździeńskiego,  

4 XI 2015 r. dr Antoni Winiarski wygłosił wy-

kład „Święta Teresa z Avila światłem Kościoła”. 

Wykład odbył się w sali parafii pw. Matki Bożej 

Piekarskiej w Katowicach. 

8 XI 2015 r., z okazji Narodowego Święta 

Niepodległości, w Kościele pw. Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (Mariacki) 

w Katowicach wystąpił zespół The Feel Harmo-

nic ze spektaklem „Gospel, swing, soul”. 

Spotkanie z wierszami Barbary Gruszki-Zych 

i jej nową książką „Takie piękne życie. Portret 

Wojciecha Kilara” odbyło się 9 XI 2015 r. Spo-

tkanie odbyło się w Galerii Teatru Ateneum, 

a poprowadził je Krzysztof Łęcki. 

 

Jan Mikos: Modlitewnik 

     
 

Bractwo Adoracji Jezusa Eucharystycznego 

w Najświętszym Sakramencie Ołtarza przy para-

fii Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej 

Uzdrowienia Chorych w Katowicach. 

Wydanie V uzupełnione, październik 2015. 

Spis treści 

Veni Creator 

Rozdział I  Godzina Adoracji Najświętszego Sa-

kramentu 

Rozdział II Katechizm skrócony 

Rozdział III Przygotowanie do Sakramentu Po-

kuty  

Rozdział IV Odpusty 

Rozdział V Modlitwy i litanie do Pana Jezusa 

Rozdział VI Modlitwy do Boga Ojca 

Rozdział VII Modlitwy do Maryi Panny Królo-

wej Nieba i Ziemi 

Rozdział VIII Modlitwy w różnej potrzebie 

Rozdział IX Inne obrzędy liturgiczne 

 

Gliwicka sekcja KIK w Katowicach 

Spotkania poświęcone encyklice Laudato si’ 

Spotkanie pierwsze 

Pierwsze spotkanie sek-

cji gliwickiej KIK po prze-

rwie wakacyjnej odbyło się 

7.10.2015 r. Rozpoczęło 

ono cykl poświęcony ency-

klice Ojca Św. Franciszka 

„Laudato si’ – W trosce 

o wspólny dom” zwanej 

popularnie „ekologiczną”. 

Cykl prowadzi ks. dr Seba-

stian Marecki kapelan sek-

cji w Gliwicach. W czasie spotkania uczestnicy 

pracowali nad wybranymi fragmentami tekstu 

encykliki, korzystając z dostarczonych przez 

Księdza egzemplarzy. 

Na pierwszym spotkaniu praca poświęcona 

była Wstępowi i rozpoczęła się od przeczytania 

przez prowadzącego punktu pierwszego. Ojciec 

Św. odwołał się w nim do pieśni swojego Patro-

na św. Franciszka. Następnie rozważając punkt 6 

zwrócił uwagę, że przedmiotem encykliki nie 

jest sama przyroda, ale również życie kulturalne 

i społeczne ludzi. Papież pisze, że już jego po-

przednik Benedykt XVI stwierdził, że środowi-

sko naturalne jest pełne ran spowodowanych 

nieodpowiedzialnym zachowaniem w tym zakre-

sie. 

W punkcie 10 i 11 Ojciec Święty nadal powo-

łuje się na swego Patrona. Pisze, że jego uczeń 
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św. Bonawentura tłumaczy traktowanie każdej 

żywej istoty przez swego Przełożonego jako sio-

stry lub brata, bo pochodzą z jednego „Źródła”. 

Nie uznając Go, nasze postawy będą postawami 

władcy i konsumenta wyzyskującymi zasoby na-

turalne, niezdolnymi do ograniczeń doraźnych in-

teresów . 

Uleczyć sytuację mogą wskazania patriarchy 

Bartłomieja (punkt 8 i 9) na konieczność prze-

miany duchowej polegającej na przejściu m.in. od 

konsumpcji do poświęcenia, od chciwości do 

wielkoduszności, od marnotrawstwa do zdolności 

dzielenia się, do ascezy, która oznacza uczenie się 

dawania, a nie po prostu rezygnowania. Jest to 

sposób miłowania polegający na przechodzeniu 

od tego czego chcę ja, do tego czego chce Boży 

Świat. 

W rozmowie pracownicy naukowi, uczestnicy 

spotkania odpowiadali na pytanie Księdza na ile ich 

praca lub zainteresowania przyczyniały się do prze-

konania o stworzeniu świata przez Boga 

w przeciwieństwie do twierdzeń o przypadkowości.  

Spotkanie drugie 

14.10.2015 r. odbyło się kolejne spotkanie 

sekcji gliwickiej KIK prowadzone przez ks. dra 

Sebastiana Mareckiego. Czytaliśmy wspólnie 

rozdział pierwszy Encykliki „Laudato si’”. Autor, 

papież Franciszek nadał mu tytuł: „Co się dzieje 

w Naszym Domu?” Czytając encyklikę ks. Ma-

recki wyróżnił w tym Domu cztery środowiska: 

I. przyrodnicze, II. społeczne, III. moralne, 

IV. polityczne. 

I. Środowisko przyrodnicze 

Głównie w punktach od 17 do 42 Papież Fran-

ciszek wylicza zagrożenia dotyczące środowiska 

naturalnego znane z mediów i naszych zaintere-

sowań jak: zanieczyszczenie powietrza, zaśmie-

canie odpadami, zmiany klimatyczne (w tym 

ocieplenie, zanikanie gatunków roślin i zwierząt, 

wchłanianie do ich pożywienia szkodliwych sub-

stancji, zmniejszenie dostępu do wody pitnej 

i bezpiecznej, brak zdolności ponownego wyko-

rzystania i recyklingu pozostałości i odpadów, 

brak ograniczania zużycia zasobów nieodnawial-

nych i szereg innych. 

II. Środowisko społeczne 

Myśl Ojca Świętego idzie dalej niż ochrona 

przyrody. W punkcie 22. mówi, że kultura odrzu-

cenia dotyka zarówno ludzi wykluczonych jak 

i przedmiotów, które szybko stają się śmieciami. 

Związek z nią ma również niepohamowana kon-

sumpcja. W punkcie 18. czytamy o tym, że szyb-

kość przemian kontrastuje z naturalną powolno-

ścią ewolucji biologicznej, co prowadzi do de-

gradacji świata i degradacji jakości życia. O de-

gradacji życia społecznego mówią też punkty od 

43 do 47, w których Ojciec Święty porusza za-

gadnienia niekontrolowanego rozrostu miast, 

częsty brak zaprojektowanej zieleni dostępnej 

dla wszystkich mieszkańców (nie tylko żyjących 

w warunkach luksusowych), rozpowszechnienie 

porozumiewania się np. za pomocą ekranów, 

które zastępują realną relację między ludźmi 

i inne. 

III. Środowisko moralne 

W punkcie17. rozpoczynającym rozdział 

pierwszy Papież pisze, że zastanowienie się nad 

tym co dzieje się w naszym domu ma służyć 

rozpoznaniu jak wiara wnosi nowe motywacje 

i wymagania wobec świata. W punkcie 30. mó-

wiąc np. o problemie jakości wody stwierdza, że 

w niektórych miejscach rozwija się skłonność do 

prywatyzacji szczupłych zasobów, stających się 

towarem podporządkowanym prawom rynku. 

W rzeczywistości dostęp do wody pitnej i bez-

piecznej jest istotnym, fundamentalnym i po-

wszechnym prawem człowieka, ponieważ de-

terminuje przeżycie osób i z tego względu jest 

warunkiem korzystania z innych praw człowie-

ka. Dług społeczny w tym zakresie szczególnie 

wobec ubogich jest spłacany częściowo. Woda 

jest często marnotrawiona. Jej dotkliwy brak w 

ciągu kilku dziesięcioleci może mieć wpływ na 

miliardy ludzi, a kontrola przez wielkie świato-

we korporacje stanie się głównym źródłem kon-

fliktów. 

Prawie każdy punkt tego rozdziału kończy się 

wnioskami natury moralnej. Np. czytając o giną-

cych gatunkach traktowanych jako eksploatowa-

ne zasoby w punkcie 33. uświadamiamy sobie, 

że z naszego powodu nie będą swoim istnieniem 

chwaliły Boga. Istnieją alternatywy łagodzące 

budowę dróg, ogrodzeń, zbiorników wodnych 

itp. w postaci korytarzy biologicznych, umożli-

wiających migrację zwierząt, ale w niewielu kra-

jach mamy do czynienia z taką troską 

i wrażliwością (punkt 35). 

IV. Środowisko polityczne 

Środowisko polityczne scharakteryzowane 

zostało głównie w podrozdziale V. pt. Globalna 

Niesprawiedliwość. Niektóre jego cechy to: zno-

szenie skutków przestępstw przeciwko środowi-

sku przez najuboższych (punkt 48), których pro-

blemy poruszane są jako dodatek. Specjaliści, 
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osoby opiniotwórcze, środki przekazu i ośrodki 

władzy znajdują się w izolowanych obszarach 

miejskich. Żyją i dumają w luksusowych warun-

kach (punkt 49), zamiast rozwiązywać problemy 

ubogich i myśleć o innym świecie. Niektórzy 

chcą jedynie proponować ograniczenie liczby 

urodzeń. Istnieją naciski związane z udzielaniem 

pomocy gospodarczej (punkt 50), istnieje dług 

ekologiczny między Północą i Południem zwią-

zany z mającym konsekwencje w dziedzinie eko-

logii brakiem równowagi handlowej i niepropor-

cjonalnym wykorzystywaniem zasobów natural-

nych w dziejach (punkt 51 ). Słabość polityki 

międzynarodowej podporządkowanej technologii 

i finansom została przedstawiona w punkcie 54. 

W trakcie rozmów podawano przykłady roz-

wiązywania problemów ekologicznych na po-

ziomie prywatnym - grupa wakacyjna nie używa-

jąca detergentów w schronisku w górach, nauko-

wym - istnienie Wydziału Ochrony Środowiska 

Politechniki Śląskiej, gdzie opracowywane są 

projekty oczyszczalni i innych obiektów, ale są 

kłopoty związane z ich wdrażaniem. Zwrócono 

uwagę na nieczystość intencji działań politycz-

nych i ingerencji zbrojnych dotyczących krajów, 

w których występują surowce np. Libia. Osta-

tecznie na pytanie „Co dzieje się w naszym do-

mu” otrzymujemy dość ostrą odpowiedź w punk-

cie 61.: „…wystarczy uczciwie spojrzeć na rze-

czywistość, aby zobaczyć, że ma miejsce wielka 

degradacja naszego wspólnego domu.” 

Spotkanie trzecie 

Spotkanie odbyło się 22.10.2015 r. i było pro-

wadzone przez ks. dra Sebastiana Mareckiego. 

Było poświęcone rozdziałowi drugiemu encykliki 

„Laudato si’ – W trosce o wspólny dom”. W na-

wiązaniu do poprzedniego spotkania ks. Marecki 

przypomniał szeroko rozumiane przez Ojca Świę-

tego Franciszka pojęcie środowiska naturalnego 

rozpatrywanego w aspektach: przyrodniczym, 

społecznym, moralnym i politycznym. 

W punkcie 63. ukazuje Papież dlaczego Ko-

ściół ma prawo się nim zajmować: „Konieczne 

jest również odwołanie się do różnorodnego bo-

gactwa kulturowego narodów, sztuki i poezji, do 

życia wewnętrznego i duchowości”.  „… Kościół 

katolicki jest otwarty na dialog z myślą filozo-

ficzną, a to pozwala mu tworzyć różne syntezy 

wiary i rozumu. W odniesieniu do kwestii spo-

łecznych można to dostrzec w rozwoju nauki spo-

łecznej Kościoła, która wychodząc od nowych 

wyzwań, musi się coraz bardziej ubogacać.” 

W punkcie 64. przytacza zdanie z Orędzia na 

Światowy Dzień Pokoju 1990 Świętego Jana 

Pawła II: „…chrześcijanie traktują swoją odpo-

wiedzialność jako ład wewnątrz stworzenia 

i swoje obowiązki względem natury i Stwórcy 

jako element swojej wiary”. Dalej pisze: „Dlate-

go to, że my, ludzie wierzący, lepiej rozpozna-

jemy wypływające z naszych przekonań zobo-

wiązania w odniesieniu do środowiska natural-

nego, jest dobrem dla ludzkości i świata”. Na-

stępnie omówiona została kwestia wynikającego 

z Księgi Rodzaju przekazania przez Stwórcę 

człowiekowi panowania nad światem. Nasze po-

kolenie wyniosło takie przeświadczenie z lekcji 

religii choć nie było ono pozbawione poczucia 

odpowiedzialności. Choć to prawda, że czasami 

chrześcijanie błędnie interpretowali Pismo Świę-

te, to musimy dziś stanowczo stwierdzić, że nie 

można wywnioskować z Niego absolutnego pa-

nowania nad innymi stworzeniami. Ważne jest 

odczytywanie tekstów biblijnych w ich kontek-

ście, we właściwej hermeneutyce, i przypo-

minanie, że zachęcają nas one do „uprawiania 

i doglądania” ogrodu świata (por. Rdz 2, 15). 

Podczas gdy „uprawianie” oznacza oranie 

i kultywowanie, to „doglądanie” oznacza chro-

nienie, strzeżenie, zachowanie, bronienie, czu-

wanie. Takie działania są możliwe o ile będzie-

my pamiętać, że: - nie jesteśmy Bogiem (1. zda-

nie punktu 67) - nie wolno nam sprzedawać zie-

mi na zawsze, „bo ziemia należy do Mnie, a wy 

jesteście u Mnie przybyszami i osadnikami (Kpł 

25,23)” oraz (wracając do punktu 66) mamy 

określone i ściśle ze sobą powiązane relacje 

z Bogiem, innymi ludźmi i ziemią. 

Począwszy od punktu 76 czytamy o po-

wszechnej komunii stworzeń, będących czymś 

więcej niż natura, bo związanych z Bożym pla-

nem miłości, gdzie każda istota ma wartość 

i znaczenie. W tym miejscu rozwinęła się dysku-

sja nad problemem zwierząt wykorzystywanych 

do badań medycznych, produkcji środków ko-

smetycznych (coraz więcej wagi ludzie przywią-

zują do wyglądu), w scenach batalistycznych 

filmów, stosowaniem środków dopingujących w 

zawodach, antybiotyków w hodowlach, ubojem, 

traktowaniem zwierząt domowych (w tym na-

szych ukochanych piesków i kotków). W ency-

klice Ojciec Święty pisze rzeczowo (punkty 82 

i 84): -„Błędne byłoby jednak myślenie, że inne 

istoty żywe powinny być traktowane jako zwy-

kłe przedmioty, podlegające arbitralnej domina-
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cji człowieka” oraz „Kiedy z naciskiem mówimy, 

że człowiek jest obrazem Boga, to nie powinni-

śmy zapominać, że każde stworzenie ma określo-

ną funkcję i żadne nie jest zbędne”. Jest więc za-

chęta do wrażliwości na los zwierząt, pamiętając 

jednak, że mają one określoną funkcję, a czło-

wiek jest obrazem Boga. Nie może też być 

„sprzeczności postaw tych, którzy walczą z han-

dlem gatunkami zwierząt zagrożonych wyginię-

ciem, a pozostają całkowicie obojętni na handel 

ludźmi, los ubogich, czy też chcą zniszczyć dru-

giego nielubianego człowieka” (punkt 91). 

„Z drugiej strony, kiedy serce jest naprawdę 

otwarte na powszechną komunię, to nic i nikt nie 

jest wykluczony z tego braterstwa. Dlatego też 

prawdą jest, że obojętność lub okrucieństwo wo-

bec innych stworzeń tego świata zawsze w jakiś 

sposób przekłada się na sposób traktowania in-

nych ludzi” ( punkt 92). A więc jaka kultura taka 

troska, o czym była mowa w rozdziale pierw-

szym. Świadomość komunijna jeszcze bardziej 

przejawia się w podejściu do dóbr, co opisuje 

podrozdział VI „Powszechne przeznaczenie 

dóbr”. W punkcie 93 Papież Franciszek powołuje 

się na Świętego Jana Pawła II, który przypomniał 

doktrynę o społecznej funkcji wszelkiej własności 

prywatnej, mówiąc, że „Bóg dał ziemię całemu 

rodzajowi ludzkiemu, aby utrzymywała wszyst-

kich jego członków nie wykluczając, ani nie wy-

różniając nikogo”. 

W punktach od 96 do 100 opisane jest podej-

ście Jezusa do natury jako rzemieślnika kształtu-

jącego materię, Nauczyciela posługującego się 

opisami przyrody, panującego nad jej prawami 

i wskazującego właściwe relacje między Bogiem, 

ludźmi i przyrodą. Kończąc drugi rozdział Ency-

kliki zatytułowany „Ewangelia Stworzenia” Oj-

ciec Święty pisze, że Nowy Testament ukazuje 

nam Jezusa również jako Zmartwychwstałego, 

Chwalebnego, Obecnego i powszechnie panują-

cego nad całym stworzeniem. „Zechciał bowiem 

Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby 

przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą: 

przez Niego – i to, co na ziemi, i to co w niebio-

sach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego 

Krzyża” (Kol 1,19-20) 

Spotkanie czwarte 

4.11.2015 r. odbyło się 4. spotkanie sekcji 

gliwickiej KIK prowadzone przez ks. Sebastiana 

Mareckiego, poświęcone rozdziałowi trzeciemu 

Encykliki „Laudato si’ – W trosce o wspólny 

dom”. Ks. Marecki przypomniał, że zasadniczy 

postulat poprzedniego rozdziału to towarzysze-

nie, a nie władanie stworzeniem danym nam 

przez Boga. Rozdział trzeci ma za zadanie roz-

poznać działanie człowieka i jego miejsce w pa-

radygmacie technokratycznym (punkt 101). Na 

początku Prowadzący zwrócił uwagę na pozy-

tywne cechy wymienione przez Ojca Świętego 

(punkty 102 i 103): „Przekształcanie przyrody, 

by ją wykorzystać, jest cechą rodzaju ludzkiego 

od zarania jego dziejów, stąd technika <<wyraża 

dążność ludzkiego ducha do stopniowego prze-

zwyciężania pewnych uwarunkowań material-

nych (za Benedyktem XVI)>> (za Benedyktem 

XVI) tworzy rzeczy wartościowe i pożyteczne, 

aby poprawiać jakość życia (gospodarstwo do-

mowe, transport, budynki itp.), osiąga postęp w 

medycynie, inżynierii, komunikacji,… jest rów-

nież zdolna do tworzenia i przenoszenia piękna. 

(„Czy można zaprzeczyć pięknu samolotu lub 

niektórych drapaczy chmur?”). Mamy jednak 

przykłady złego wykorzystania techniki (punkt 

104): bomby atomowe zrzucone w połowie XX-

tego wieku, cały wachlarz technologii wykorzy-

stanych przez nazizm, komunizm i inne reżimy, 

które służyły zagładzie milionów ludzi. Wojna 

ma dziś do dyspozycji coraz bardziej śmiercio-

nośne narzędzia. Inne możliwości człowieka jak 

biotechnologia, informatyka, znajomość DNA 

umożliwiają posiadającym wiedzę i nade 

wszystko władzę ekonomiczną uzyskać panowa-

nie nad całym światem. Straszliwie groźne jest 

to, że leży ona w rękach małej części ludzkości. 

Od tych stwierdzeń Papież Franciszek przecho-

dzi do opisu paradygmatu technokratycznego. 

„Jesteśmy w stanie uwierzyć, <<że wzrost mocy 

to po prostu „postęp”, że wzrost ten daje większe 

bezpieczeństwo, pożytek, dobrobyt, więcej sił 

żywotnych, pełnię wartości>> (za: ks. Romano 

Guardini), jak gdyby rzeczywistość, dobro 

i prawda spontanicznie wypływały z samej mocy 

technologii i ekonomii” (punkt 105). „Każda 

epoka dąży do ograniczonej samoświadomości 

swoich ograniczeń” (punkt-105). „Istota ludzka 

…w tym sensie jest zagrożona i bezbronna wo-

bec swojej własnej mocy, która nieustannie ro-

śnie, nie mając właściwych narzędzi jej kontroli. 

Może dysponować powierzchownymi mechani-

zmami, niemniej należy stwierdzić, że brak jej 

dziś odpowiednio solidnej etyki, kultury i du-

chowości, które rzeczywiście by ją ograniczały 

i utrzymywały w ryzach” (punkt 105). Paradyg-

mat technokratyczny (punkt 106) ustala koncep-
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cję podmiotu ustanawiającego metodę naukową 

i eksperymentowanie w powiązaniu z techniką 

posiadania, dominacji i przekształcania, jakby 

miał do czynienia z rzeczywistością zupełnie 

bezkształtną, całkowicie dostępną jego manipula-

cji. „Zakłada ona fałszywe przekonanie o nie-

skończonej dostępności dóbr naszej planety, co 

prowadzi do ich „wyciskania” aż do ostatecznych 

granic, a nawet ponad granice.” 

„W istocie technika dąży do tego, aby nic nie 

pozostawało poza jej żelazną logiką, a <<czło-

wiek współczesny dobrze wie, że w technice nie 

chodzi ostatecznie ani o pożytek, ani o dobrobyt, 

chodzi tylko o władzę, o skrajnie pojęte panowa-

nie w nowej strukturze świata>> (za: ks. Romano 

Guardini) (punkt 108)”. „Paradygmat technokra-

tyczny dąży do objęcia swoim panowaniem także 

gospodarkę i politykę. Gospodarka postrzega 

wszelki rozwój technologiczny w zależności od 

zysku, nie zwracając uwagi na jakiekolwiek 

ewentualne negatywne skutki dla człowieka 

(punkt 109)”. Na giełdzie uczestnicy nie zadają 

pytania o środowisko, interesując się tylko tym 

jakie akcje idą w górę (dygresja Prowadzącego). 

„Swoją postawą wyrażają, że wystarcza im cel 

maksymalizacji zysków. Sam rynek nie zapewnia 

integralnego rozwoju ludzkiego i integracji spo-

łecznej. Tymczasem mamy <<swego rodzaju roz-

rzutny i konsumpcyjny nadrozwój, który w spo-

sób niedopuszczalny kontrastuje z utrzymującymi 

się sytuacjami odbierającymi człowiekowi god-

ność ludzką>> (za Benedyktem XVI, punkt 109). 

W dalszym ciągu Ojciec Święty wskazuje spo-

soby przeciwstawienia się paradygmatowi tech-

nokratycznemu: kultura nie jako seria nagłych 

jednostronnych odpowiedzi, ale inne spojrzenie, 

myśl, polityka, program edukacyjny, styl życia 

i duchowość (punkt 111), „…gdy wspólnota ma-

łych producentów opowiada się za mniej zanie-

czyszczającymi systemami produkcji, wspierając 

niekonsumpcyjny model życia, zadowolenia oraz 

współistnienia” (punkt 112), „Nikt nie chce wró-

cić do epoki jaskiniowej, ale konieczne jest spo-

wolnienie marszu, aby obserwować rzeczywi-

stość w inny sposób, gromadzić osiągnięcia pozy-

tywne i zrównoważone, a jednocześnie przywró-

cić wartości i wielkie cele unicestwione z powodu 

megalomańskiego niepohamowania.” (punkt 

114), „Każda forma pracy zakłada pewną ideę na 

temat relacji, jaką człowiek może i powinien na-

wiązać z tym co inne od niego. Duchowość 

chrześcijańska, wraz z kontemplacyjnym zadzi-

wieniem stworzeniami, jakie znajdujemy u świę-

tego Franciszka z Asyżu, rozwinęła także bogate 

i właściwe rozumienie pracy, jak to widać na 

przykład w życiu błogosławionego Karola de 

Foucauld i jego uczniów.” (punkt125); ograni-

czenie monopoli na rzecz drobnych producentów 

(punkt 129) i wynikające z tego korzyści. 

W krytyce współczesnej mentalności Papież 

wspomina jeszcze: „przerost antropocentryzmu, 

który w nowym przebraniu nadal zagraża wszel-

kiemu odniesieniu się do czegoś wspólnego 

i wszelkim próbom wzmocnienia więzi społecz-

nych.” (punkt 116); „Brak troski o ograniczenie 

szkód wyrządzanych przyrodzie oraz konse-

kwencje ekologiczne decyzji są jedynie widocz-

nym odzwierciedleniem braku zainteresowania 

tym, by przyjąć orędzie jakie natura ma wypisa-

ne w swoich strukturach. Jeśli nie uznaje się 

w samej rzeczywistości znaczenia człowieka 

ubogiego, ludzkiego embrionu, osoby niepełno-

sprawnej – by podać tylko kilka przykładów – 

trudno będzie usłyszeć wołanie samej przyrody.” 

(punkt 117); z egzaltacji technokratycznej wy-

pływa nieustanna schizofrenia (punkt 118). Dzie-

je się tak w sytuacji kiedy człowiek <<zamiast 

pełnić rolę współpracownika Boga w dziele 

stworzenia zajmuje Jego miejsce i w końcu pro-

wokuje bunt natury>> (za św. Janem Pawłem II 

punkt 117), „Kultura relatywizmu jest tą samą 

patologią, która pobudza daną osobę do wyko-

rzystania innej i potraktowania jej jedynie jako 

przedmiotu…”. Wynika z niej logika dopuszcza-

jąca szkodliwy wpływ sił rynku jako nieuniknio-

ny, usprawiedliwiająca handel ludźmi, organiza-

cje przestępcze, przemyt narkotyków, handel or-

ganami ludzi ubogich, „krwawymi diamentami” 

czy skórami zwierząt zagrożonych wyginięciem. 

A wszystko dlatego, że nie ma żadnych prawd 

obiektywnych ani stałych zasad, poza zaspoko-

jeniem własnych aspiracji i doraźnych potrzeb 

(punkt 123); logika „użyj i wyrzuć”, generująca 

wiele odpadów jedynie z powodu nieuporząd-

kowanego pragnienia konsumowania więcej niż 

faktycznie potrzeba (punkt 123); nieostrożne 

traktowanie innowacji biologicznych. Ludzka 

ingerencja w świat roślin i zwierząt <<uzasad-

niona to ta, która dokonywana jest w przyrodzie, 

by pomóc jej we właściwym rozwoju stwarzania 

chcianym przez Boga>> (za św. Janem Pawłem 

II punkt132). Procesy zmian genetycznych 

w przyrodzie oraz dawniej podjętych przez 

człowieka (udomawianie, krzyżowanie…) za-
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chodziły znacznie wolniej. Dzisiaj zmieniają 

strukturę rolnictwa i mogą mieć nieprzewidziane 

skutki biologiczne. Wymagają debat naukowych 

i dostępu do rzetelnej informacji (punkty 133 do 

136). 

W czasie dyskusji zwrócono uwagę na wiele 

niewyjaśnionych zagadnień medycznych związa-

nych z metodą „in vitro”. Wspomniano, jak wiele 

szkód wniosły hormonalne środki antykoncep-

cyjne. Stwierdzono, że w myśl paradygmatu 

technokratycznego politycy (np. prezydent USA, 

czy kandydatka na prezydenta) mogą czuć się 

moralnie usprawiedliwieni popierając aborcję lub 

„in vitro”. Powraca jednak pytanie Piłata: „Co to 

jest prawda?”. Na pewno Papież Franciszek jak 

i cytowani przez Niego: Benedykt XVI, Romano 

Guardini, św. Jan Paweł II są ludźmi, dla których 

prawda ma znaczenie fundamentalne. 

Dorota Olszewska 

 

Dzień Papieski w Zabrzu 

Zbiórka na Fundusz Stypendialny Fundacji 

„Dzieło Nowego Tysiąclecia” w KIK w Katowi-

cach odbyła się w dniach 4 – 22 X 2015 r. 

W zbiórkę zostali zaangażowani członkowie 

KIK-u w liczbie 22 osób i sympatycy KIK-u – 20 

osób oraz dzieci pod opieką dorosłych. Zebrano 

8657 zł do 83 puszek.  

Prócz tego z okazji Dnia Papieskiego odbyły 

się ciekawe imprezy, między innymi 11 X 2015 r. 

w Muzeum Górnictwa Węglowego koncert chóru 

Magnificat pod hasłem „Jan Paweł II – patron ro-

dziny”. Obecna była pani Prezydent miasta Mał-

gorzata Mańka-Szulik, członkowie KIK-u, zapro-

szeni goście, stypendyści Fundacji Dzieło Nowe-

go Tysiąclecia i indywidualni sympatycy Dzieła. 

Członkowie i sympatycy KIK-u włączali się 

w organizację imprez towarzyszących w szko-

łach, w Muzeum Górnictwa Węglowego, w Bi-

bliotece Miejskiej, w Domach Pomocy Społecz-

nej (organizowanie spotkań, programy literackie, 

rozwieszanie plakatów, prezentacje multimedial-

ne, spotkania poetyckie). Duże zainteresowanie 

wzbudził wieczór literacki inspirowany pamięcią 

o św. Janie Pawle II, który odbył się 15 X 2015 r. 

w Czytelni Głównej Miejskiej Biblioteki Pu-

blicznej w Zabrzu. Dwóch członków KIK-u 

z Zabrza (Krystyna Partuś i Kazimierz Krzyża-

nowski) zostało wyróżnionych podziękowaniami 

ks. kard. Kazimierza Nycza – Przewodniczącego 

Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” i ks. 

prof. Jana Droba – Przewodniczącego Zarządu 

Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 

   
Na puszkach umieszczone było logo XV Dnia Pa-

pieskiego oraz wymieniono kilkunastu partnerów, 

między innymi KIK  

 

Powstał 

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezy-

denta Lecha Kaczyńskiego w Katowicach 
W dniu 21 maja 2015 r. w Centrum Eduka-

cyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach został za-

łożony AKO Katowice.  

Przyjęliśmy akt założycielski, wybraliśmy 

przewodniczącego i zarząd. Przewodniczącym 

został prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień 

z Politechniki Śląskiej, były jej rektor, były 

przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu,  

członek Narodowej Rady Rozwoju i członek 

Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach – 

sekcja w Zabrzu. 

Stanisław Waluś 

 

Gliwice 21 maja 2015r. 
 

Akt Założycielski 

Akademickiego Klubu Obywatelskiego 

im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego  

w Katowicach 
 

W poczuciu obywatelskiej odpowiedzialności 

za pomyślny rozwój Rzeczpospolitej Polskiej ja-

ko suwerennego, solidarnego Państwa, w trosce 

o utrzymanie naszej tożsamości narodowej, wię-

zi rodzinnych i społecznych, mając świadomość 

roli środowisk akademickich w całokształcie ży-

cia kraju, powołujemy Akademicki Klub Oby-

watelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 

Katowicach. 

Działania nasze obejmują środowiska akade-

mickie Województwa Opolskiego i Śląskiego, 
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nawiązują do powstania analogicznego Klubu 

w Poznaniu, którego założenia ideowe i progra-

mowe akceptujemy i popieramy. 

Głównym celem Akademickiego Klubu Oby-

watelskiego w Katowicach jest integracja środo-

wisk akademickich w działaniach na rzecz kształ-

towania i propagowania postaw obywatelskich 

i patriotycznych, zgodnych z naszymi tradycjami 

narodowymi i kulturowymi oraz z poszanowa-

niem wartości chrześcijańskich, które od wielu 

wieków współtworzą polską tożsamość narodową 

a także zasady solidarności społecznej i demokra-

cji we wszystkich sferach życia publicznego. 

Zadaniem Klubu są działania na rzecz: presti-

żu edukacji i nauki polskiej, etycznych postaw 

środowisk akademickich, zabieranie głosu w 

istotnych sprawach dotyczących środowiska aka-

demickiego i Rzeczpospolitej a także wychowa-

nia świadomych obywateli, gotowych wziąć od-

powiedzialność za sprawy publiczne. 

Chcemy państwa dobrze rządzonego, mające-

go dobre prawa i instytucje, rządzonego i urzą-

dzonego sprawiedliwie, którego władze pamięta-

ją, że ich zadaniem jest służba obywatelom. 

 

 

 

 

Katowice 6 sierpnia 2015 r. 

 

  Pan Prezydent RP 

  Dr Andrzej Duda 
 

  Kancelaria Prezydenta  

  Rzeczypospolitej Polskiej 
  ul. Wiejska 10 

  00-902 Warszawa 
 

Szanowny Panie Prezydencie 
 

Proszę przyjąć nasze serdeczne gratulacje 

z okazji inauguracji prezydentury. 
 

Liczymy, że Pan Prezydent przyczyni się do 

poprawy prawa, szczególnie Ustawy o leczeniu 

niepłodności uchwalonej przez Parlament i pod-

pisanej przez Pana poprzednika, nieuwzględnia-

jącej ochrony życia ludzkiego od poczęcia do na-

turalnej śmierci.  
 

Składamy życzenia dobrej służby naszej Oj-

czyźnie i satysfakcji z realizacji programu wy-

borczego. Liczymy na to, że w swojej działalno-

ści Pan Prezydent nie dopuści do wprowadzania 

w Polsce ustaw sprzecznych z wartościami 

chrześcijańskimi. 
 

Szczęść Boże 
 

Dr Antoni Winiarski 

Prezes KIK w Kato-

wicach w latach 

1993-2012 

Andrzej Dawidowski 

Prezes Klubu Inteli-

gencji Katolickiej 

w Katowicach 

 

Na Andrzeja Dudę głosowałem w Dublinie 

W maju uczestniczyliśmy z małżonką w ro-

dzinnej uroczystości związanej z I Komunią św. 

naszej wnuczki Weroniki, w Gorey, miasteczku 

położonym na południe od Dublina. Aby oddać 

głos na Pana dra Andrzeja Dudę musieliśmy po-

konać 200 km. Lokal wyborczy znajdował się 

w samym centrum stolicy Irlandii, w olbrzymiej 

hali terenów wystawowych. Ambasada nie zape-

wniła miejsc parkingowych, więc większość gło-

sujących ponosiła dodatkowe koszty. Frekwen-

cja była olbrzymia. Do trzech stanowisk wybor-

czych ustawiały się kolejki. Wyczuwało się at-

mosferę wielkiego poruszenia, mobilizacji i do-

niosłości aktu głosowania. Mieliśmy później 

wielką satysfakcję, że to święto społeczne nie 

zostało zmarnowane. 

Jerzy Chmielewski 
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Ojciec Leon Knabit: "Jesteśmy świadkami 

niebywałego ataku na Prezydenta  

Rzeczypospolitej. To było do przewidzenia" 

+Moi Drodzy, 

(…) Jeszcze odrobinę polityki. Jesteśmy 

świadkami niebywałego ataku na Prezydenta 

Rzeczypospolitej. To było do przewidzenia. Po-

przedniemu Prezydentowi mimo wielu zarzutów 

nikt się nie dobierał i nie dobiera do skóry. Obec-

nie podkopywanie autorytetu władzy jest działa-

niem wybitnie antypaństwowym. Może Go jesz-

cze do Smoleńska wysłać!!!! Polska zjednoczona 

wobec Władz wszelkiej maści politycznej będzie 

ważnym czynnikiem w Europie. Podzielona, ata-

kująca swoich przywódców, będzie pośmiewi-

skiem i klientem drugiej kategorii.. Czy tego nie 

rozumieją niektóre media i niektórzy politycy? 

I czy nie ma na nich sposobu? Czy dla nich „Pol-

ska to nienormalność”, jak mówił pewien promi-

nentny działacz, zanim się ulokował w Brukseli? 

Oczywiście, jeśli są zastrzeżenia do wcześniej-

szej działalności Prezydenta, niech to wyjaśnią 

odpowiednie czynniki. Pisałem już, że Go nie 

gloryfikujemy i nie liczymy na to, że będzie/jest 

ideałem. Nie chciałbym być jednak w jego skó-

rze, gdyby się dostał w tryby naszego wymiaru 

sprawiedliwości. U profesora Bogdana Chazana 

(mówiąc nawiasem, absolwenta mojego Liceum 

im. Bolesława Prusa w Siedlcach) nie znalazła 

żadnej winy ani Prokuratura ani Izba Lekarska. 

I co? Nie słyszałem, by go przeproszono, przy-

wrócono na stanowisko i wypłacono należne od-

szkodowanie. Przy okazji warto wspomnieć 

o tym, że klinika zajmująca się produkowaniem 

„in vitro” dostarczyła nieszczęsnej pacjentce taki 

właśnie wybrakowany materiał, z którego urodzi-

ło się nie wiadomo co. Przecież to kompromituje 

zasadność takiej właśnie polskiej realizacji in vi-

tro! I co? Wobec partactwa w tej ważnej sprawie 

Prokuratura milczy? 

A to Polska właśnie. My zaś jesteśmy Polaka-

mi i tego żadna moc nie zmieni; bez nacjonali-

zmu i szowinizmu. I o polskość Kościół walczy 

i będzie walczył, tak jak ongiś walczył z zabor-

cami. Dziś zaborcy wewnętrzni… Wstyd pomy-

śleć! Niech nas strzeże i wspomaga Matka Boska 

Częstochowska, Królowa Polski. 

ojciec Leon Knabit 

Źródło: www.ps-po.pl 

http://www.fronda.pl/a/ojciec-leon-knabit-

jestesmy-swiadkami-niebywalego-ataku-na-

prezydenta-rzeczypospolitej-to-bylo-do-

przewidzenia,56045.html 

pobrane 28 VIII 2015  

 

Cuda się zdarzają 

Za naszego życia wydarzyło się ich w Polsce 

sporo. Począwszy od wyboru Polaka na papieża, 

a – z zachowaniem wszystkich proporcji – na 

ostatnich wyborach prezydenckich kończąc. Bo 

o ile jeszcze zwycięstwa Andrzeja Dudy można 

się było co najmniej od dwóch tygodni spodzie-

wać, o tyle takiego przebiegu wieczoru wy-

borczego, jakiego byliśmy świadkami, nie spo-

dziewał się chyba nikt. 

Wielkimi nieobecnymi tego wieczoru byli 

Donald Tusk i Jarosław Kaczyński. Trzeba w 

tym kontekście pisać o nich obydwu. Skupianie 

się tylko na jednym jest manipulacją. O ile jed-

nak wycofanie się Kaczyńskiego z pierwszej linii 

medialnego frontu było zręczną taktyką, która 

ostatecznie przyniosła sukces również jemu, 

o tyle nieobecność Tuska trzeba odczytywać ja-

ko rodzaj dezercji przed skalą problemów 

i kompromitacji, jakie rządząca od ośmiu lat 

Platforma zgotowała sobie i Polsce. Ujawniane 

stopniowo nagrania szczerych do bólu rozmów 

ministrów rządu PO&PSL w restauracji „So-

wa&Przyjaciele” są tego dobitnym potwierdze-

niem. A przegrana Bronisława Komorowskiego 

jako reprezentanta partii rządzącej była tego na-

turalną konsekwencją, chociaż on sam na tę 

przegraną solidnie zapracował. Ale jest to rów-

nież przegrana Donalda Tuska jako akuszera do-

tychczasowego układu władzy i jej nieustającego 

patrona. (…) 

ks. Henryk Zieliński, Idziemy nr 22 (505), 31 

V 2015 r. str. 3  

http://www.idziemy.com.pl/komentarze/cuda-

sie-zdarzaja 

 

Oświadczenie w kwestii  

standardów życia publicznego 

(fragmenty) 

Poznań, 31 sierpnia 2015 r. 

Prezydentura Andrzeja Dudy, aktywna 

i niestereotypowa, budzi zainteresowanie i przy-

chylność większości obywateli. Obecny Prezy-

dent został wybrany głosami Polaków krytycznie 

oceniających aktualny stan rzeczy, przekonanych 

o potrzebie naprawy Rzeczypospolitej. Tymcza-

sem w części mediów misja Prezydenta stała się 

obiektem stronniczej kampanii propagandowej, 

http://www.ps-po.pl/
http://www.fronda.pl/a/ojciec-leon-knabit-jestesmy-swiadkami-niebywalego-ataku-na-prezydenta-rzeczypospolitej-to-bylo-do-przewidzenia,56045.html
http://www.fronda.pl/a/ojciec-leon-knabit-jestesmy-swiadkami-niebywalego-ataku-na-prezydenta-rzeczypospolitej-to-bylo-do-przewidzenia,56045.html
http://www.fronda.pl/a/ojciec-leon-knabit-jestesmy-swiadkami-niebywalego-ataku-na-prezydenta-rzeczypospolitej-to-bylo-do-przewidzenia,56045.html
http://www.fronda.pl/a/ojciec-leon-knabit-jestesmy-swiadkami-niebywalego-ataku-na-prezydenta-rzeczypospolitej-to-bylo-do-przewidzenia,56045.html
http://www.idziemy.com.pl/komentarze/cuda-sie-zdarzaja
http://www.idziemy.com.pl/komentarze/cuda-sie-zdarzaja
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która jakże często przybiera formy nienawistnej, 

personalnej nagonki, określanej nazwą „przemy-

słu pogardy”. Tego rodzaju propaganda, pierwot-

nie wymierzona w śp. Prezydenta Lecha Kaczyń-

skiego, następnie w opozycję polityczną i aktyw-

ność niepokornych obywateli, trwa nieprzerwa-

nie, z różnym nasileniem, od roku 2005. Niepo-

godzeni z werdyktem elektoratu, prominentni lu-

dzie mediów kontynuują próby podważania rze-

telności politycznej i osobistej uczciwości Głowy 

Państwa, podjęte już w toku kampanii wyborczej. 

Ich publiczne wypowiedzi cechuje nie tylko zani-

żanie norm dziennikarskiego profesjonalizmu, 

lecz także jawna zła wola, obsesyjna nieżyczli-

wość i niechęć. Nie poczuwają się oni do elemen-

tarnego obiektywizmu i lojalności obywatelskiej 

nawet wtedy, gdy Prezydent wyraża na arenie 

międzynarodowej fundamentalne racje, interesy 

i aspiracje narodu polskiego i polskiego państwa. 

(…) 

Media mają obowiązek uczciwego przedsta-

wiania racji wszystkich stron dialogu polityczne-

go. Jest to oczekiwanie tyleż naturalne, co konie-

czne. 

Oświadczenie podpisali członkowie AKO Po-

znań, AKO Kraków, AKO Warszawa, AKO 

Łódź, AKO Lublin, AKO Katowice i AKO 

Gdańsk. Niżej podaję listę sygnatariuszy, którzy 

należą do AKO Katowice, i tych, które nie należą 

do AKO Katowice, ale są mi znane. Kilkanaście 

osób z poniższej listy to członkowie KIK w Ka-

towicach.  

1. Jacek Bachniak  

2. dr inż. Elżbieta Banaczyk  

3. prof. dr hab. inż. Marek Berezowski 

4. prof. dr hab. inż. Marian Błachuta  

5. prof. dr hab. Ewa Borkowska  

6. dr. hab. n. med. Janusz Bursa  

7. mgr inż. Jacek Burszka 

8. mgr lic. teol. Jerzy Chmielewski  

9. dr inż. Andrzej Cholewa Gliwice 

10. dr hab. inż. Jerzy Dąbrowski 

11. prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker 

12. dr hab. inż. Piotr Gawor 

13. prof. dr hab. Julian Gembalski 

14. inż. Antoni Hallek 

15. Mgr Danuta Jarosz 

16. dr inż. Halina Kamionka-Mikuła 

17. dr hab. inż. Jerzy Kasprzyk  

18. dr inż. Eugeniusz Kosek 

19. dr inż. Jerzy Kuźnik 

20. mgr Zofia Lachtara 

21. mgr Maria Lasończyk 

22. dr inż. Henryk Małysiak  

23. dr hab. inż. Marek Marcisz  

24. mgr inż., mgr Janina Miazgowicz  

25. mgr Zofia Miazgowicz-Cholewa 

26. dr hab. Adam Michczyński 

27. dr inż. Halina Kamionka-Mikuła  

28. dr inż. Zbigniew Ogonowski 

29. mgr Krystyna Partuś  

30. dr inż. Kazimierz Pasek 

31. Mateusz Pasek 

32. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala 

33. dr med. Marek Panek  

34. prof. dr hab. inż. Marian Pasko 

35. prof. dr hab. Anna Pazdur 

36. prof. dr hab. n. med. Wojciech Pluskiewicz 

37. prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień 

38. dr inż. Teresa Szkuta-Pochopień 

39. prof. dr hab. inż. Krystian Probierz  

40. inż. Robert Prorok 

41. dr hab. inż. Andrzej Pułka  

42. dr n. med. Krystyna Rożek-Lesiak 

43. dr inż. Barbara Sensuła  

44. prof. dr hab. Jerzy Skubis  

45. prof. Stanisław Słodowy 

46. mgr inż. Wojciech Słodowy 

47. dr hab. inż. Marek Smolik 

48. dr hab. inż. Wojciech Sochacki 

49. dr hab. Piotr Stec 

50. mgr inż. Janina Szymanowicz 

51. dr inż. Piotr Urbanowicz 

52. dr hab. inż. Stanisław Waluś 

53. dr hab. inż. Włodzimierz Wawszczak 

54. prof. dr hab. n. med. Piotr Widłak  

55. dr hab. n. med. Wiesława Widłak 

56. Stefan Wieczorek 

57. dr Maria Wieloch  

58. dr Antoni Winiarski 

59. dr inż. Krystyna Wojciechowska 

60. mgr inż. Lesław Zakrzewski 

61. mgr Barbara Zioło 

62. dr inż. Krzysztof Zioło 

63. dr inż. Janusz Żelezik 

Oświadczenie i lista sygnatariuszy na stronie: 

http://ako.poznan.pl/6331/ 

Stanisław Waluś 

 

Pielgrzymka do Piekar Śląskich 

31 maja 2015 r. 

Po kilku latach przerwy postanowiłem wziąć 

udział w pielgrzymce mężczyzn do Piekar Ślą-

skich. Do Bytomia dojechałem z Gliwic autobu-

http://ako.poznan.pl/6331/
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sem – potem szedłem pieszo. Po drodze zatrzy-

małem się przy stoisku Poczty Polskiej, aby kupić 

znaczek z Matką Boską Piekarską. 

 
 

 
Kupiłem też znaczek z Matką Bożą Kocha-

wińską (patronką mojej parafii w Gliwicach 

w Osiedlu Kopernika), Matką Bożą Drohobycką 

i blok wydany z okazji Światowych Dni Młodzie-

ży w Krakowie w 2016 r. 

 Dochodząc do Kalwarii otrzymałem broszurę 

„Pielgrzymka mężczyzn” wydaną przez Gościa 

Niedzielnego. 

 
Redaktorka wydania Aleksandra Pietryga za-

mieściła w niej Litanię do Matki Bożej Piekar-

skiej, rozmowę Joanny Juroszek z abp. Wiktorem 

Skworcem zatytułowaną „Chopy, na kolana!”, ar-

tykuł ks. Tomasza Jaklewicza „Odwaga proroka” 

o najbliższym współpracowniku Papieża Fran-

ciszka, jakim jest kard. Ludwig Müller, wywiad 

z biskupem z Tanzanii i wiele innych interesują-

cych materiałów. 

Po odśpiewaniu Godzinek o Niepokalanym 

Poczęciu Najświętszej Maryi Panny i odmówie-

niu Różańca nastąpiło przedstawienie nowych 

neoprezbiterów Archidiecezji katowickiej i od-

słonięcie obrazu Matki Boskiej Piekarskiej. 

Przed odsłonięciem obrazu prowadzący uroczy-

stości poprosił o uklękniecie w czasie odsłania-

nia. Następnie odśpiewaliśmy Litanię do Matki 

Boskiej Piekarskiej. 

 
Abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki wygłasza 

słowo powitalne do pielgrzymów  

 
W pielgrzymce jak zwykle uczestniczyły poczty 

sztandarowe i był też sztandar z wizerunkiem Matki 

Boskiej Częstochowskiej z napisem: Królowo Polski 

módl się za nami 

Homilię wygłosił kard. Ludwig Müller – ca-

łość pod adresem: 

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

nformacje-biece/6292-homilia-kard-gerharda-

muellera-prefekta-kongregacji-nauki-wiary 

 
Homilię głosi kard. Ludwig Müller – po lewej 

stronie stoi Krzyż Światowych Dni Młodzieży 

Kard. Stanisław Dziwisz metropolita krakow-

ski podziękował abp. Wiktorowi Skworcowi za 

zaproszenie na ucztę duchową, powiedział, że to 

jest jedyna taka pielgrzymka w świecie. Podzię-

kował kard. Gerhardowi Müllerowi, prefektowi 

Kongregacji Nauki Wiary za wierność doktrynie, 

http://www.archidiecezja.katowice.pl/index.php/informacje-biece/6292-homilia-kard-gerharda-muellera-prefekta-kongregacji-nauki-wiary
http://www.archidiecezja.katowice.pl/index.php/informacje-biece/6292-homilia-kard-gerharda-muellera-prefekta-kongregacji-nauki-wiary
http://www.archidiecezja.katowice.pl/index.php/informacje-biece/6292-homilia-kard-gerharda-muellera-prefekta-kongregacji-nauki-wiary
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teologii i zwłaszcza za to, że w sposób zdecydo-

wany broni rodziny i zaprosił śląską młodzież do 

Krakowa. Powiedział, że Śląsk był zawsze z Kra-

kowem, a Kraków ze Śląskiem i na koniec popro-

sił: Matka Boża Piekarska, św. Jacek i św. Stani-

sław niech nas wspierają. 

 
Dziadek z synem z Jastrzębia Zdroju (w garnitu-

rach i białych koszulach) z czwórką wnuków  

 
Przy wyjściu były zbierane podpisy w ramach ak-

cji „stop aborcji” 

Droga z Sanktuarium była udekorowana fla-

gami biało-niebieskimi, biało-czerwonymi i bało-

żółtymi, a liczne kramy zachęcały do kupna pa-

miątek. 

Relacje z pielgrzymki zostały zamieszczone 

w tygodnikach katolickich: 

Gość Niedzielny, nr 23, 7 VI 2015, str. 4 (An-

drzej Grajewski: Umacniająca wspólnota),  

Niedziela, nr 24, 14 VI 2015, str. 23 (Ks. Łu-

kasz Jaksik: Szczęść Boże z Piekarskiego Wzgó-

rza), 

Przewodnik Katolicki, nr 22, 7 VI 2015, str. 14 

(/MS/ KAI: Pielgrzymka mężczyzn do piekar-

skiego sanktuarium), 

Źródło, nr 24, 14 VI 2015, str. 24 (Szczęść 

Boże z Piekar Śląskich). 

Stanisław Waluś 

 

Moje pielgrzymowanie na Jasną Górę 

15 sierpnia 2015 r. pojechałem indywidualnie 

pociągiem do Częstochowy. Przedstawiam Czy-

telnikom „Dlatego” fotoreportaż z tej pielgrzym-

ki oraz mały fragment homilii abpa Wacława 

Depo.  

 
Kaplica na dworcu PKP w Częstochowie 

  
1) Cerkiew prawosławna w Częstochowie pw. Czę-

stochowskiej Ikony Matki Bożej  

2) Kościół ewangelicki Wniebowstąpienia Pańskiego 

z 1913 r. 

Po drodze minąłem Skwer Solidarności, ko-

ściół św. Jakuba z tablicami: 

„PAMIĘCI TYM KTÓRZY W 

WRZEŚNIOWE DNI BRONILI CIEBIE 

POLSKO PRZED HITLEROWSKIM 

NAJEŹCĄ ŻOŁNIERSKĄ KRWIĄ ZNACZĄC 

DROGĘ DO WOLNOŚCI”  

„POLEGŁYM PARTYZANTOM ZIEMI 

CZĘSTOCHOWSKIEJ 1939-1945 ZA POLSKĘ 

CZEŚĆ”.  

Aleja Najświętszej Maryi Panny była udeko-

rowana flagami Maryjnymi i polskimi. 
 

Tablica na bu-

dynku Kurii 

Metropolitalnej 

w Częstocho-

wie 

 

W TYM DOMU BYŁ I BŁOGOSŁAWIŁ MIASTU 

I PIELGRZYMOM OJCIEC ŚWIĘTY JAN PAWEŁ 

II 4 CZERWCA 1979 
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Po drodze minąłem ulicę Zofii Kossak-

Szczuckiej i Kościół Rektoralny pod wezwaniem 

Najświętszego Imienia Maryi. 

     
1) PUBLICZNE GIMNAZJUM im. Siostry Barbary 

Żulińskiej SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANEK, 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. Matki 

Zofii Szulc SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANEK,  

2) Pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki 

 
Grób Nieznanego Żołnierza – obserwowałem składa-

nie wieńców. Wieńce złożyły: Miasto Częstochowa, 

NSZZ Solidarność Częstochowa, Prawo i Sprawiedli-

wość Ziemi Częstochowskiej 

 
1) Pomnik Chrystusa - Króla dar dla Jasnej Góry Kar-

dynała Henryka Gulbinowicza. Pomnik ten jest kopią 

figury Chrystusa Króla znajdującej się w transepcie 

wrocławskiego kościoła pw. św. Maurycego, 

2) Epitafium Smoleńskie - odsłonięte 3 maja 2012 r. 

 

 
Homilię głosi abp Wacław Depo, metropolita często-

chowski 

Cały tekst homilii jest w „Niedzieli” nr 34 

z 23 sierpnia 2015 r., str. 8-9 i zaopatrzony tytu-

łem: „Dziś chrześcijanin musi bronić nie tylko 

wiary, ale także i rozumu”. 

http://www.niedziela.pl/artykul/120049/nd/Dzis-

chrzescijanin-musi-bronic-nie-tylko 

Tu przytaczam jeden fragment: 

„Oddajmy jeszcze głos śp. kard. Józefowi 

Glempowi, który 15 sierpnia 2009 r. ostrzegał 

nas tutaj, z tego Szczytu: „Wszędzie tam, gdzie 

naruszane są prawa natury – prawo do życia, 

prawo do godności ludzkiej – wszędzie tam każ-

dy chrześcijanin ma obowiązek obrony tych war-

tości. Dziś chrześcijanin musi bronić nie tylko 

wiary, ale także rozumu, dlatego że zwolennicy 

nowej ideologii zwalczają także rozum u myślą-

cych logicznie i odpowiedzialnie”. 

Jakże aktualnie współbrzmi ten głos ze sta-

nowiskiem biskupów polskich, wyrażonym 

przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu 

Polski abp. Stanisława Gądeckiego w sprawie 

obrony życia ludzkiego.” 

To odczytywanie głosów pasterskich w wymia-

rach czasu i tablicy wartości związanych 

z Dekalogiem i Ewangelią Chrystusa jest nieustan-

nym zadaniem dla naszego życia indywidualnego i 

społecznego. Nam nie grozi – demagogicznie uj-

mując – „państwo wyznaniowe”, ale – jak mocno 

wołał św. Jan Paweł II – „zagraża nam kłamstwo 

udające prawdę i grzech udający dobro”. 

 
Młodzież męska zbiera podpisy pod listem do Ojca 

Świętego Franciszka w sprawie obrony rodziny 

http://www.niedziela.pl/artykul/120049/nd/Dzis-chrzescijanin-musi-bronic-nie-tylko
http://www.niedziela.pl/artykul/120049/nd/Dzis-chrzescijanin-musi-bronic-nie-tylko
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Do listopada list podpisało przeszło 800 tys. 

osób z całego świata i na stronie 

http://www.ratujmyrodzine.pl/ jest część podpi-

sów, w tym z Polski między innymi: Ryszard Le-

gutko, bp Marek Mendyk z Legnicy, bp. Adam 

Wodarczyk z Katowic, Jacek Bartyzel i Mieczy-

sław Ryba – prezes KIK w Lublinie. 

Stanisław Waluś  

 

Parafialna pielgrzymka do Łagiewnik 

2 września Roku Pańskiego 2015 pod prze-

wodnictwem proboszcza parafii Matki Boskiej 

Kochawińskiej w Gliwicach, o. Roberta Wiecka 

i o. Krzysztofa Antoniewicza wyjechaliśmy do 

Łagiewnik po szczególny skarb dla naszej parafii 

– relikwie św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Będą 

to relikwie I-go stopnia – cząstka kości św. Fau-

styny. Następnie odmówiliśmy litanię do Miło-

sierdzia Bożego i śpiewaliśmy między innymi 

pieśni: Z dawna Polski tyś Królową, Czarna Ma-

donna, O której berła.  

 
W drodze po relikwie 

Na początku Mszy św. nastąpiło przekazanie 

relikwii św. Siostry Faustyny. Homilię wygłosił 

Ojciec Proboszcz, który na początku powiedział, 

że po raz pierwszy sprawuje Eucharystię w tej 

kaplicy i wyraził wielką radość, że cząstkę św. 

Faustyny zabierzemy do naszej parafii. Św. Fau-

styna była cały czas w rozmowie z Panem Jezu-

sem, a jednak dotykały ją trudności zewnętrzne 

i wewnętrzne, choroby i rzeczy po prostu ludzkie.  

 
Pielgrzymi z Relikwiami 

O 15.00 spotkaliśmy się w ko-

ściele aby modlić się za wstawien-

nictwem św. Siostry Faustyny ko-

ronką do Miłosierdzia Bożego – 

pierwszy raz w obecności drogich 

nam Relikwii. 

 
Ucałowanie relikwii 

Stanisław Waluś 

 

Moja pielgrzymka na Mazury i do Wilna 

26-30 maja 2015 r. 

Pielgrzymka jest aktem religijno-pokutnym 

połączonym z intencją. Jest też czasem wspólnej 

modlitwy, oderwania od codzienności aby być 

bliżej Boga, podziwiać piękno stworzonego 

świata i dzieła rąk ludzkich, wzniesione na Jego 

chwałę. Wyruszamy więc w drogę, rozpoczyna-

jąc od uczestnictwa we Mszy św. w kościele pod 

wezwaniem Michała Archanioła w Katowicach. 

Organizatorem pielgrzymki jest ks. Władysław 

Kolorz, archidiecezjalny duszpasterz pielgrzy-

mów. Mamy silną duchową obstawę, bo jedzie 

jeszcze z nami trzech księży, ks. Władysław, ks. 

Jan i ks. Artur. Ks. Władysław zadbał, by każdy 

z uczestników miał brewiarz, więc codziennie 

w autokarze odmawiamy wspólnie, rano Jutrznię 

a wieczorem Nieszpory. W miejscach postoju 

uczestniczymy we Mszy św. 

Pierwszym miejscem gdzie docieramy jest Kę-

trzyn. Odwiedzamy bazylikę pod wezwaniem św. 

Jerzego. Świątynia z XIV w. jest rzadkim przy-

kładem architektury obronnej na Warmii i Mazu-

rach. W 1922 r. ustanowiona została Archidiece-

zjalnym Sanktuarium Matki Boskiej Miłosierdzia. 

Podziwiamy kryształowe sklepienia i modlimy się 

w kaplicy zbudowanej na wzór wileńskiej Ostrej 

Bramy. Klękamy przed ołtarzem św. Jana Pawła 

II, gdzie za szkłem znajdują się Jego relikwie. Po 

drodze na nocleg mamy liczne „bonusy”, czyli 

miejsca niespodzianki, których nie było w pro-

gramie. Jednym z nich jest Głotowo. Znajduje się 

tu Sanktuarium Najświętszego Sakramentu i Męki 

Pańskiej. Barokową świątynię zbudowano 

http://www.ratujmyrodzine.pl/
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w 1726 roku, w miejscu, gdzie według przekazu 

wydarzył się cud eucharystyczny; znalezienia 

w ziemi Przenajświętszy Hostii. Nieopodal świą-

tyni zbudowano Kalwarię Warmińską z kaplicz-

kami na wzór jerozolimskiej Drogi Krzyżowej. 

Na następny dzień mamy w planie nawiedzenie 

Świętej Lipki, Gietrzwałdu i Stoczka Warmińskie-

go. Święta Lipka jest nazywana „Jasną Górą Pół-

nocy”, przybywają tu pielgrzymi z całej Polski. 

Adorujemy Matkę Bożą przed Jej obrazem i słu-

chamy krótkiego koncertu organowego. Organy 

barokowe są przepięknie zdobione złotymi liśćmi 

akantu. Rzeźby aniołów, świętych, gwiazdki 

i dzwoneczki są uruchamiane podczas gry. Po tej 

uczcie duchowej jedziemy do Gietrzwałdu zwane-

go „polskim Lourdes”. Tu w 1877 roku Matka Bo-

ska kilkakrotnie objawiła się 13-letniej Justynie 

i 12-letniej Barbarze. Najświętsza Maria Panna 

powiedziała im to co św. Bernadetcie: „Jam jest 

Maryja, Niepokalane Poczęcie”, nawoływała do 

pokuty i prosiła o codzienne odmawianie różańca. 

Pobłogosławiła pobliskie źródełko, z którego piel-

grzymi czerpią wodę, my oczywiście też. Przed oł-

tarzem Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej modlimy 

się o potrzebne łaski, dziękując Bogu za Jej po-

średnictwem za dar pielgrzymowania, za spotka-

nych ludzi i we własnych intencjach. Warto 

wspomnieć, że Gietrzwałd jest jedynym w Polsce 

miejscem objawień, uznanym przez Kościół. 

No i w drogę. Następna stacja to Stoczek 

Klasztorny (Warmiński), Sanktuarium Matki Po-

koju. Po modlitwie w kościele zwiedzamy izbę 

pamięci i celę więzienną Sługi Bożego kardynała 

Stefana Wyszyńskiego, który był tutaj więziony 

w latach 1953 i 1954. Tutaj w dniu 8 grudnia 1953 

r. złożył Akt Osobistego Oddania się Matce Bożej, 

który potem rozszerzył na cały naród w postaci 

Ślubów Jasnogórskich. Podziwiamy polichromie 

w krużgankach autorstwa sławnego artysty Macie-

ja Meyera (1736 r.) oraz 6 odnowionych scen 

Drogi Krzyżowej. 

W kolejnym dniu płyniemy statkiem przez je-

zioro Wigry do Studzianki. To tym szlakiem pły-

nął Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swojej 

pielgrzymki do Polski. Nawiedzamy kościółek 

„Na wodzie” i płyniemy z powrotem, podziwiając 

przepiękne jeziora i rozkwitającą przyrodę. 

Wspominam nasze kajakowanie sprzed lat z grupą 

absolwentów duszpasterstwa akademickiego. 

Polecam Panu Bogu wszystkich znajomych 

z dawnych lat a do niektórych wysyłam SMS-y 

„Pamiętasz?”. Jeszcze zwiedzamy klasztor kame-

dułów i wracamy na nocleg. 

Rano wyruszamy do Wilna, stolicy Litwy. Tu 

można by nieskończenie opisywać miejsca waż-

ne, zabytki, kościoły ale czasu i miejsca by nie 

wystarczyło. Najważniejszy nasz cel, pokłon 

Matce Bożej Ostrobramskiej. Ostra Brama, jedna 

z pięciu bram miejskich, gdzie króluje Jej wizeru-

nek, jest widoczna bezpośrednio z ulicy. We-

wnątrz kaplicy znajduje się 14 tys. wotów, w tym 

ofiarowane przez marszałka Piłsudskiego z napi-

sem „Dzięki Ci Matko za Wilno”. My też dzięku-

jemy za Wilno, Warmię i Mazury uczestnicząc 

w Eucharystii przed Jej obrazem. Idąc przez mia-

sto odwiedzamy kościoły św. Piotra i Pawła na 

Anatokolu, katedrę św. Stanisława i Władysława, 

św. Kazimierza, klasztor Ojców Bazylianów 

z celą Konrada, Uniwersytet Wileński z kościo-

łem św. Jana i inne pamiątkowe miejsca gdzie 

czuje się ducha naszych dziejów. Jedziemy też na 

cmentarz „Na Rossie”. Tu spoczywa wielu zna-

nych ludzi związanych z Wilnem. Ks. Artur kła-

dzie czerwoną różę na grobie matki marszałka 

Piłsudskiego, w którym spoczywa Jego serce. 

Wieczorem jeszcze jeden „bonus”. Nasza wspa-

niała przewodniczka, Sławka, zabiera nas do Trok, 

dawnej stolicy Litwy, gdzie podziwiamy zrekon-

struowany średniowieczny zamek położony między 

trzema jeziorami, w przepięknej scenerii. Wracamy 

do autokaru uliczką z zabytkowymi domkami kara-

imów, ludu sprowadzonego z Krymu przez księcia 

Witolda, do obrony granic. Już ostatni nocleg i rano 

po Mszy św. w kaplicy ostrobramskiej powrót do 

domu. To jednak nie koniec pielgrzymowania, bo 

po drodze jeszcze na krótko Suchowola, środek Eu-

ropy, oznaczony kulą i kościół z relikwiami bł. ks. 

Jerzego Popiełuszki oraz Sokółka, niewielkie mia-

steczko z białym kościołem, miejsce cudu euchary-

stycznego. Klękamy przed Najświętszym Sakra-

mentem, zamkniętym w monstrancji. Na białej ho-

stii, widoczny jest krwawy ślad. Tu można tylko 

pochylić głowy, dziękując sercem, że tak wielkie 

rzeczy nam Pan uczynił dając nam swoje Ciało 

i Krew po wszystkie czasy. 

Teraz już mkniemy do Katowic. Na koniec, 

pełni wdzięczności Panu Bogu za ten cudowny 

czas modlitwy, wspólnego przebywania, możli-

wości obejrzenia tylu wspaniałych miejsc i po-

dziwiania piękna wiosennej przyrody dziękujemy 

również księżom, super przewodniczce, kierow-

com i sobie nawzajem. Do następnej pielgrzymki! 

Ta była na 6.                             Barbara Kwaśnik 
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Modlitwa w intencji Ojczyzny 

28 września 2015 r. społeczność parafii Matki 

Bożej Kochawińskiej z Osiedla Kopernika 

w Gliwicach spotkała się przy ul. Toszeckiej 

o godz. 15:00, aby pomodlić się Koronką do Bo-

żego Miłosierdzia w intencji naszej Ojczyzny. 

Modlitwę rozpoczęto zaśpiewaniem pieśni "Pod 

Twą obronę", następnie wszyscy zebrani odmó-

wili Koronkę, a na zakończenie odśpiewano "Bo-

że coś Polskę". Na spotkanie przybyło ponad 50 

parafian. 

 
Napis na plakacie skierowanym w stronę obwodnicy 

Osiedla Kopernika: 28 września godz. 15.00 Modli-

twa za Ojczyznę. 

Serdecznie zapraszamy w przyszłym roku 

wszystkich, którzy pragną się włączyć do wspól-

nej modlitwy w intencji Ojczyzny. 

Hanka Łącka-Szczudło 

 

Spotkanie z dziennikarką  

Barbarą Stanisławczyk 

21 października 2015 r. odbyło 

się spotkanie z dziennikarką Barbarą 

Stanisławczyk – autorką książki 

,,Kto się boi prawdy? Walka 

z cywilizacją chrześcijańską 

w Polsce”. Spotkanie miało miejsce 

w Gliwicach, w Restauracji Polskiej przy ul. 

Zwycięstwa 42. Zapraszał Gliwicki Klub Gazety 

Polskiej. 

Pani Barbara Stanisławczyk wygłosiła wykład, 

w którym podała główne myśli zawarte w jej 

książce. Otóż od 25 lat, od czasu postkomunizmu, 

obserwujemy podział w polskim społeczeństwie. 

Istota sporu nie sprowadza się do bieżącego sporu 

politycznego. Przyczyną tego konfliktu jest walka 

z cywilizacją chrześcijańską na trzech płaszczyz-

nach: - tożsamość narodowa i patriotyzm, - 

rodzina, - Kościół. 

Pojęcie ojczyzny było ośmieszane, tożsamość 

narodowa została związana z szowinizmem. 

Proponowany był patriotyzm nowoczesny, 

liberalny – relacja człowieka z ojczyzną ma być 

sprowadzona jedynie do relacji z państwem. 

Państwo postrzegane jako instytucja, która dba 

o naszą indywidualną wolność. 

Drugi obszar: rodzina. Rodzina jest prze-

szkodą w realizacji liberalnej ideologii. 

Człowieka trzeba oderwać od wspólnoty, wtedy 

będzie łatwiej ulegał autorytetom zewnętrznym, 

rozpalić jego namiętności i wtedy będzie 

niewolnikiem niemoralnych pożądań. Liberalna 

lewica wmawia ludziom, że szczęście sprowadza 

się do przyjemności. Te procesy są sterowane, 

a my wszyscy im podlegamy. Na niemoralności 

firmy zbijają majątek; na pornografii, pop 

kulturze, in vitro, aborcji itd. Liczne zespoły 

ideologów apelują o uwolnienie seksualności 

spod kultury chrześcijańskiej. Według nich 

kultura chrześcijańska prowadzi do stłumienia 

biologicznych pragnień. W Europie, w Ameryce 

toczy się rewolucja seksualna od zeszłego wieku. 

Procesy seksualizacji dzieci są szczególnie 

groźne, bo prowadzą do zwyrodnienia, rozbicia 

wszelkich norm społecznych, niszczenia naszej 

cywilizacji (przejawem tej seksualizacji są 

standardy WHO w konwencji tzw. 

antyprzemocowej przyjętej przez ustępujący 

parlament). Rodzina i tradycja ukazane są jako 

obszar przemocy wobec człowieka. 

Walka z cywilizacją chrześcijańską 

rozpoczęła się już w czasach reformacji 

w średniowieczu. Za Kalwinem, Lutrem stały 

potęgi władzy świeckiej, które walczyły o rząd 

dusz, o majątki kościelne. Później 

w Oświeceniu; nihilizm, rozwiązłość, ujawniły 

się wyraźnie podczas Rewolucji Francuskiej. 

W XX wieku komunizm a obecnie neomarksizm 

poprzez demoralizację i walkę z kościołem 

zakładają przebudowę świata przez 

zlikwidowanie cywilizacji chrześcijańskiej. 

Komunizm upadł, bo przeczył naturze ludzkiej 

i moralności. Współcześni liberałowie dążą do 

formowania człowieka uwolnionego od 

moralności. Podsuwane są przez media gotowe 

schematy myślowe, manipuluje się poprzez 

podsycanie pragnień, aby człowiek był ciągłym 

konsumentem, robotem bez głębszej 

świadomości. To nie jest możliwe bez prób 

rozbicia Kościoła. Próby takie również są 

dokonywane od środka (agentura). Pod hasłami 

otwartości Kościoła ukrywają się procesy 

destrukcyjne (rozluźnienie moralności). 

Próby zmiany świata mają źródła 

finansowania ze strony globalnej elity. Elita 

finansowa nie jest obecna w dyskursie 
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publicznym. Łatwo ulegać tym trendom z lęku 

przed ostracyzmem społecznym. Musimy się 

bronić przed miękkim totalitaryzmem liberalnej 

lewicy. Nasze sumienie kształtowane jest przez 

moralność chrześcijańską i prawdziwą wolność 

zapewniają nam rządy sumienia a nie uleganie 

kaprysom i namiętnościom.            Teresa Plewa 

 

Prapremiera filmu „Pilecki” 

17 września 2015 r. w kinie Światowid w Ka-

towicach miała miejsce prapremiera filmu doku-

mentalnego „Pilecki”, nakręconego w całości ze 

składek osób prywatnych. Rotmistrz Pilecki 

w swoim życiu kierował się zasadami Biblii 

i wskazówkami zawartymi w książce Tomasza 

à Kempis „O naśladowaniu Jezusa Chrystusa”. Po 

prelekcji odbyła się ciekawa dyskusja z zapro-

szonymi gośćmi - reżyserem, scenarzystą i od-

twórcą głównej roli rotmistrza Pileckiego. Zebra-

ni dowiedzieli się coś więcej o okolicznościach 

powstawania i „kuchni” filmu. Spotkanie odbyło 

się pod patronatem Klubu Gazety Polskiej Kato-

wice-Koszutka. Po pokazie filmu była możliwość 

nabycia książki, w której był przedstawiony ra-

port Pileckiego do władz AK oraz innych audio-

booków poświęconych historii żołnierzy wyklę-

tych. Wszelkie dochody z tej sprzedaży będą 

przeznaczone na sfinansowanie filmu o Żołnier-

zach Wyklętych.                           Jan Świtkowski 

 

Mural w Gliwicach 

 
Mural w Gliwicach przy ul. Bernardyńskiej (zdjęcie 

29.09.15 – Stanisław Waluś). Napis: Bohaterowie któ-

rych nie znajdziesz w podręcznikach „INKA” „RÓJ” 

Cześć Waszej pamięci!  

Znak twórców muralu: Gliwiccy Patrioci 

Jubileusz Jarosława Marka Rymkiewicza 

21 września 2015 r. odbyły się uroczystości 

jubileuszowe 80-lecia wybitnego polskiego po-

ety, pisarza, publicysty i uczonego prof. dr hab. 

Jarosława Marka Rymkiewicza. Konferencja na-

ukowa poświęcona twórczości Jubilata odbyła 

się w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu, nato-

miast uroczystość jubileuszowa na zamku 

w Kórniku. Organizatorami uroczystości byli: 

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta 

Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Towarzystwo 

Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział 

w Poznaniu i Wydawnictwo ZYSK i Sp. Uro-

czystość na zamku w Kórniku uświetnił m. in. 

Jerzy Zelnik, recytujący wiersze Poety. List 

z okazji Jubileuszu nadesłał prezydent Andrzej 

Duda.  
Laureat ze statuetką 

AKO „Pan Cogito”  

 

Podczas uro-

czystości Jubila-

towi wręczono: 

Nagrodę Reytana, 

przyznaną przez 

Fundację Obrony Wolno-

ści Słowa, której towarzy-

szyła gratyfikacja pienięż-

na zebrana wśród Pola-

ków; Statuetkę „Pan Cogi-

to” Akademickich Klubów 

Obywatelskich; List gratu-

lacyjny Akademickiego Klubu Obywatelskiego z 

Katowic wraz z talerzem węglowym z sylwetką 

górnika zmagającego się z pokładem węglowym 

(w nawiązaniu do zmagania się Jubilata z umy-

słami Polaków) przekazał Laureatowi przewod-

niczący AKO Katowice Bolesław Pochopień. 

Stanisław Waluś 
 

AKADEMICKI KLUB OBYWATELSKI  

IM. PREZYDENTA LECHA 

KACZYŃSKIEGO - KATOWICE 

Pan 

Profesor Jarosław Marek Rymkiewicz  

Szanowny Panie Profesorze, 

Wielce Czcigodny Laureacie! 

W imieniu Akademickiego Klubu Obywatel-

skiego Katowice, serdecznie gratuluję Panu Pro-

fesorowi otrzymania Statuetki AKO „Pan Cogi-

to”, statuetki przyznawanej przez Akademickie 

Kluby Obywatelskie im. Prezydenta Lecha Ka-

czyńskiego. 
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Formuła, która określa cel i przeznaczenie te-

go wyróżnienia wskazuje na dwa ważne cele 

i przesłania nagrody. Po pierwsze, kojarzy się 

z bohaterem niezłomnym, Panem Cogito, posta-

cią z twórczości literackiej wielkiego polskiego 

poety Zbigniewa Herberta i często także alter ego 

samego Poety. Po drugie statuetka zostaje przy-

znana Osobie, która wyróżnia się szczególną po-

stawą wobec polskiego społeczeństwa poprzez 

wyznawanie poglądów i opinii, które przyświeca-

ły powstaniu Akademickich Klubów Obywatel-

skich w Polsce. Zasługi Pana Profesora jako Po-

ety i Piewcy Wolnego Słowa w naszym kraju sta-

ły się, zwłaszcza w ostatnich latach, nieocenione. 

Był Pan bowiem zawsze i stale pozostaje samot-

nym „szaleńcem sprawy polskiej”, jak to określił 

Pan w swojej książce. Poezja Pańska jest poezją 

nadziei, poezją twórcy niezłomnego, który składa 

hołd przesłaniu Pana Cogito – „bądź wierny, idź”. 

Ze wzruszeniem czytamy Pańskie słowa, iż „by-

cie Polakiem to najpiękniejsza rzecz, jaka spotka-

ła mnie w życiu”. Dodaje nam siły i pokrzepienia 

Pański patriotyzm, który mocą Pańskiego intelek-

tu sprawia, iż jesteśmy świadomi, czym jest tro-

ska o pamięć i nieustanne pielęgnowanie tradycji. 

Pragnę podkreślić, iż znajdujemy w Panu czło-

wieka i twórcę, który ocalił w nas nadzieję i wia-

rę w to, iż „walka o wolność” jest zadaniem i mi-

sją z pokolenia na pokolenie i „skończy zwycię-

stwem”. Przesłanie takie towarzyszyło bowiem 

zawsze Profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu 

w czasie sprawowania przez Niego misji Prezy-

denta Najjaśniejszej Rzeczpospolitej.  

Szanowny Panie Profesorze, Czcigodny Lau-

reacie, raz jeszcze proszę o przyjęcie serdecznych 

gratulacji, podziękowania i życzenia, byśmy 

nadal doznawali wzruszeń czytając i słuchając 

Pańskich słów i myśli, które nieustannie przypo-

minają, iż jesteśmy Polakami dumnymi ze swojej 

Ojczyzny, jej historii i kultury.  

Ad multos annos! 

Z wyrazami szacunku 

prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień 

Przewodniczący AKO Katowice 

 

Radosne oczekiwanie 

W roratniej ciemności jarzą się lampiony  

na adwentowym wieńcu coraz więcej świec  

szykujemy drogi dla Pana Naszego 

na dobre przyjęcie Nadchodzącego 

Oczekiwanie wypełnione modlitwą  

z wielką miłością szykujemy dary 

dobro rozsiewamy cierpliwie 

sumienia czyścimy skwapliwie 

Do spotkania zbliżamy się z radością 

na potrzeby bliźnich reagujemy wrażliwością 

czuwamy przed Bogiem i człowiekiem 

związani miłości przykazaniem 

Idzie Początek Nowego... 

oby tylko znaleźć się blisko Niego 

z nadzieją czekamy na tę niezwykłą noc 

żeby zaczerpnąć siłę i moc  

Bielsko-Biała, Urszula Omylińska  

 

Smutny pogrzeb 

W przeddzień uroczystości Wszystkich Świę-

tych byłem świadkiem pogrzebu, który zrobił na 

mnie przygnębiające wrażenie. 

Na katolicki cmentarz wszedł kondukt po-

grzebowy liczący około 30 osób. Pogrzeb był 

ateistyczny, bez księdza. Urzędnik Stanu Cywil-

nego wygłosił mowę, krótko opisał życie zmarłej 

osoby i powiedział „oddajemy ciało matce zie-

mi”. Życie skończyło się raz na zawsze. Do wy-

kopu włożono urnę. Żadnej nadziei. Żałobnicy 

rozeszli się. 

Trzy młode osoby dłużej zostały przy grobie 

i widać było, że się modliły. 

Antoni Winiarski 

 

Narodowe Święto Niepodległości 

W tym roku nie mogłem uczestniczyć 

w Mszy św. w katedrze w Gliwicach. Po połu-

dniu wybrałem się na spacer po osiedlu, aby zo-

baczyć, jak mieszkańcy świętują 11 listopada. 

Na najważniejszym budynku w osiedlu były fla-

gi biało-czerwone. 

Kościół Matki Boskiej Kochawińskiej 

Na dwóch następnych pod względem ważności 

budynkach było różnie. Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 2, przy ul. Kopernika 63 nie został 

udekorowany flagami. Natomiast na budynku Ze-

społu Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych, 

przy ul. Syriusza 30 – flagi zostały wywieszone. 
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Na budynkach spółdzielczych wisiały pojedyncze fla-

gi 

Na domach Habitat for Humanity było najwię-

cej flag. Wisiały też flagi na budynkach prywat-

nych w pobliżu Osiedla Kopernika. Kilka dni 

przed Narodowym Świętem Niepodległości na 

poczcie można było kupić biało-czerwone flagi.  
 

Dekoracja na drzwiach 

placówki Poczty Polskiej 

 

Prawie wszystkie 

sklepy były zamknięte, 

w tym dwa domy towa-

rowe: Stokrotka i Biedronka. Na Biedronce była 

kartka z informacją: W dniu 11.11.2015 (środa) – 

Święto Niepodległości sklep będzie nieczynny. 

Zauważyłem natomiast, że czynne były sklepy 

Żabka i Małpka Express. 

Wieczorem poszedłem do kościoła na nowen-

nę do Matki Boskiej Kochawińskiej i Mszę św. 

z okazji Narodowego Święta Niepodległości – 

w intencji poległych za niepodległość Ojczyzny. 

Mszę św. pod przewodnictwem o. Mieczysława 

Kożucha koncelebrowało 5 jezuitów. Liturgię 

rozpoczęła pieśń „Z dawna Polski Tyś Królową”. 

Homilię wygłosił o. Mieczysław Kożuch.  

Na początku o. Kożuch nawiązał do Ewangelii 

(Łk 17, 11-19), w której Pan Jezus zachęca nas do 

wdzięczności. Pyta uzdrowionego trędowatego, 

gdzie dziewięciu uzdrowionych. Jezusowi wdzię-

czność nie jest potrzebna. Wdzięczność nas roz-

wija, natomiast niewdzięczność zubaża. Jezusowi 

wdzięczność należy się przede wszystkim za 

zbawienie, za otwarcie człowiekowi nieba. Jezus 

przyniósł nam wolność, zostawił nam sakramen-

ty. Jeśli nawet zamkną nas w więzieniach i będą 

prześladować, to nie mogą zabrać wolności Chry-

stusowej. Mamy powody do olbrzymiej wdzięcz-

ności z okazji święta Niepodległości, gdyż po 123 

latach niewoli staliśmy się Narodem, który odzy-

skał swoje Państwo. Jak mówił św. Jan Paweł II, 

wolność jest nie tylko darem, ale i zadaniem. 

Matka Boża w objawieniach mówi o zatwardzia-

łości serca.  

Według św. Pawła bezbożność to postawa 

człowieka, który wie, że Bóg istnieje, ale żyje 

tak, jakby Bóg nie istniał. Istota bezbożności jest 

stawianie siebie na miejscu Boga. Obecnie bez-

bożność stała się, a środki społecznego przekazu 

rozgłaszają ją, jako najbardziej współczesny styl 

życia i postępowania. 

Gdy mówimy o Ojczyźnie uświadamiamy so-

bie, że Jezus był wielkim patriotą, płakał nad lo-

sem Jerozolimy, kochał swój naród. Są tacy, któ-

rzy wybrali ojczyznę tam, gdzie jest wygoda 

i pieniądz. W godzinie śmierci pieniądze, bogac-

twa, przyjemności nie będą miały żadnego zna-

czenia.  

Życie naszej Ojczyzny jest ściśle związane 

z Maryją. 1 kwietnia 1656 roku, król Jan Kazi-

mierz, a z nim cały naród obrał Maryję jako Kró-

lową Korony Polskiej. Ojciec Kożuch zachęcił 

nas, abyśmy wspierając się wzajemnie budowali 

naszą Ojczyznę na fundamencie, którym jest Je-

zus Chrystus. Homilię zakończył słowami: Ma-

ryjo, Królowo Polski, prowadź nasze serca dro-

gą, którą jest Jezus Chrystus, nasz Pan. Amen.  

Na koniec Mszy św. odśpiewaliśmy „Boże 

coś Polskę” ze słowami „Ojczyznę wolną pobło-

gosław Panie”.  

W niedzielę dowiedziałem się, że dwie 

mieszkanki naszego osiedla regularnie uczęsz-

czające na poranne spacery do lasu, w środę 11 

listopada były ubrane na biało-czerwono, a jedna 

z nich założyła nawet biało-czerwone kolczyki.  

Stanisław Waluś  

 

In vitro 

Przykładem takiego przed-

miotowego traktowania dziec-

ka poczętego jest zamrażanie 

i oczekiwanie na sytuację, któ-

ra „usprawiedliwi” rozmroże-

nie go. Przeciwko takiemu po-

stępowaniu pisze Kongregacja 

Nauki Wiary: „ […] zamroże-

nie embrionów, nawet jeśli jest dokonywane dla 

zabezpieczenia życia embrionu – kriokonserwa-

cja – stanowi obrazę dla szacunku należnego 

istotom ludzkim, jeśli wystawia się je na wiel-

kie niebezpieczeństwo śmierci lub szkodę dla 

ich integralności fizycznej, pozbawia się je 
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przynajmniej czasowo przyjęcia przez ciążę 

matczyną i pozostawia się je w sytuacji podatnej 

na dalsze szkody i manipulacje”. Dziecko poczę-

te jest osobą ludz-ką, a nie przedmiotem – nara-

żanie go na śmierć lub decydowanie o tym, które 

dziecko ma się narodzić, a które nie (jak to ma 

miejsce np. w przypadku „redukcji embrional-

nej” związanej z praktyką FIVET i GIFT), nie 

jest niczym innym jak zaprzeczeniem powołania 

do macierzyństwa i ojcostwa. Spełnienie marzeń 

nie może dokonywać się za cenę ludzkiego ży-

cia. 

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

www.globalizacja.org Warszawa 2010, str. 142-143 

 

Warto przeczytać 

Przewodnik: bioetyka dla 

młodych 

Międzywydziałowy Insty-

tut Bioetyki 

www.bioetyka.kraków.pl 

Fondation Jérȏme Lejeune 

www.fondationlejeune.org 

Jeden z nas www.jedenznas.pl 

Z ostatniej strony okładki: 

„Przewodnik: bioetyka dla młodych” to zbiór 

rzetelnych odpowiedzi na szereg pytań dotyczą-

cych kwestii życia. (…) Czy prawo matki do 

aborcji może stać nad prawem dziecka do życia? 

Kto może ocenić wartość ludzkiego życia? Euta-

nazja jako rozwiązanie problemu? O co chodzi 

z gender? Od kiedy jestem człowiekiem? Czy 

stworzymy supermana? Co to jest aborcja euge-

niczna? Czy można mieć aż sześciu rodziców? 

Jak zamówić „Przewodnik: bioetyka dla młodych?” 

Wejdź na stronę: www.jedenznas.pl/zamawiam 

lub zadzwoń: 12 411 08 66 

 

Czas odkłamać 

We Włoszech powstał komitet naukowy zło-

żony z renomowanych pediatrów, ginekologów, 

psychiatrów, psychologów, pedagogów i  filo-

zofów, który będzie demaskował pseudonauko-

we bzdury, jakie propaguje ideologia gender. 
Założyciele uważają to za konieczne ze względu 

na kulturowe zmiany, jakie doprowadziły do 

uznania nonsensów w rodzaju idei homorodzi-

cielstwa. Co to za czasy: naukowcy muszą doro-

słym udowadniać to, co jest oczywiste dla dzieci. 

Franciszek Kucharczak, Gość Niedzielny, nr 45, 

rok XCII, 8 XI 2015, str. 39 

 

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 

 

Kalendarium Archidiecezji Katowickiej 

(fragmenty) 

 

21.10.1921 utworzenie Delegatury Górnego Ślą-

ska. Ks. dziekana Jan Kapica z Tychów delega-

tem książęco-biskupim 

17.12.1922 Papież Pius XI mianował ks. Augu-

sta Hlonda, salezjanina, Administratorem Apo-

stolskim Śląska Polskiego 

09.09.1923 ukazał się pierwszy numer „Gościa 

Niedzielnego” 

15.08.1925 koronacja obrazu Matki Bożej Pie-

karskiej koronami, które podarował i poświęcił 

osobiście papież Pius XI 

28.10.1925 Bulla „Vixdum Poloniae”. Ustano-

wienie Diecezji Katowickiej. Pierwszym bisku-

pem katowickim został ks. August Hlond 

02.10.1930 nominacja ks. Stanisława Adam-

skiego na biskupa katowickiego 

12.01.1934 erygowanie Diecezjalnego Instytutu 

Akcji Katolickiej 

17.08.1939 zmarł Wojciech Korfanty 

22.10.1939 ukazał się ostatni numer „Gościa 

Nie-dzielnego” przed przerwą spowodowaną 

okupacją niemiecką 

28.02.1941 bp Stanisław Adamski został wywie-

ziony do Krakowa. Zabroniono mu wrócić i zaj-

mować się sprawami diecezji. Potem przebywał 

w Warszawie. 

08.02.1945 powrót bpa Stanisława Adamskiego 

z wygnania do Katowic 

24.12.1950 konsekracja biskupa koadiutora Her-

berta Bednorza 

07.11.1952 wygnanie biskupów z diecezji 

07.03.1953 zmiana nazwy miasta Katowice na 

Stalinogród 

90 lat ARCHIDIECEZJI  

KATOWICKIEJ 

JUBILEUSZOWA STRONA 

ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ 

www.archidiecezja.katowice.pl/90 

http://www.globalizacja.org/
http://www.bioetyka.kraków.pl/
http://www.fondationlejeune.org/
http://www.jedenznas.pl/
http://www.jedenznas.pl/zamawiam
http://fronda.gliwice.pl/content.php5?id=11
https://www.niedlagender.pl/
http://www.diecezja.waw.pl/3260
http://www.diecezja.legnica.pl/documents/237
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30.10.1955 konsekracja katedry Chrystusa Króla 

w Katowicach 

05.11.1956 powrót biskupów Stanisława Adamskie-

go, Herberta Bednorza i Juliusza Bieńka do diecezji 

24.02.1963 konsekracja biskupa Józefa Kurpasa 

30.04.1970 nominacja ks. Czesława Domina na 

biskupa pomocniczego 

01.01.1972 bp Herbert Bednorz zwołuje I Synod 

Diecezji Katowickiej 

23.11.1975 zakończenie I Synodu Diecezji Katowickiej 

02.09.1980 ks. Janusz Zimniak mianowany bis-

kupem pomocniczym 

13.12.1981 wprowadzenie stanu wojennego 

w Polsce 

16.12.1981 śmierć 9 górników w czasie pacyfi-

kacji kopalni „Wujek” w Katowicach 

17.03.1982 powołanie Biskupiego Komitetu Po-

mocy Uwięzionym i Internowanym 

20.06.1983 spotkanie Diecezji Katowickiej 

z Ojcem Świętym Janem Pawłem II na lotnisku 

Muchowiec i w katedrze w Katowicach 

03.06.1985 nominacja ks. Damiana Zimonia na 

biskupa katowickiego 

25.02.1988 nominacja ks. Gerarda Bernackiego 

biskupem pomocniczym katowickim 

12.11.1989 powołanie Caritas Diecezji Katowickiej 

25.03.1992 nowy podział administracyjny Koś-

cioła w Polsce, utworzenie Archidiecezji Kato-

wickiej i Metropolii Katowickiej 

29.06.1992 abp Damian Zimoń otrzymał na Wa-

tykanie paliusz z rąk papieża Jana Pawła II 

06.12.2000 umowa między Rządem Rzeczy-

pospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Pol-

ski w sprawie utworzenia i funkcjonowania Wy-

działu Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w 

Katowicach 

01.04.2002 Radio Archidiecezji Katowickiej 

zmienia nazwę na „Radio eM” 

21.12.2005 nominacja ks. Józefa Kupnego na bi-

skupa pomocniczego 

29.10.2011 bp tarnowski Wiktor Skworc mia-

nowany Arcybiskupem Metropolitą Katowickim 

25.11.2012 otwarcie prac II Synodu Archidiecezji 

Katowickiej 

18.05.2013 bp Józef Kupny mianowany Arcy-

biskupem Metropolitą Wrocławskim 

24.11.2013 rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego 

ks. Jana Machy 

13.12.2014 nominacja księży: Marka Szkudło 

i Adama Wodarczyka na biskupów pomocniczych 

http://www.archidiecezja.katowice.pl/90/ 

 

VI Kongres  

Nowa Ewangelizacja dla przekazu wiary była 

tematem Kongresu Katolickich Ruchów, Stowa-

rzyszeń i Wspólnot Modlitewnych Archidiecezji 

Katowickiej, który obradował na Wydziale Teo-

logicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-

cach 24 października 2015 r. 

 
Od lewej: ks. Bogdan Kania, ks. Roman Chromy, ks. 

bp dr Adam Wodarczyk, dr Antoni Winiarski i ks. dr 

hab. Bogdan Biela 

235 osób z 40 ruchów wysłuchało dwóch wy-

kładów - ks. bp. Adama Wodarczyka „Od Evan-

gelii Nuntiandi do Evangelii Gaudium” oraz ks. 

dr. hab. Bogdana Bieli „Rola ruchów w dziele 

Nowej Ewangelizacji”. Ks. Bogdan Kania przed-

stawił „Panoramę działań ewangelizacyjnych 

w Archidiecezji Katowickiej”.  

 
Uczestnicy Kongresu w Auli Wydziału Teologicznego UŚ 

W sesji panelowej, paneliści przedstawili na-

stępujące tematy: 

Piotr Werwiński - „Rozmowa ewangelizacyjna 

i świadectwo”. 

Ks. Łukasz Płaszewski - „Ewangelizacja przez 

Szkołę Nowej Ewangelizacji”. 

Dominik Chwolik - „Ewangelizacja uliczna”.  

Wioletta Iwanicka-Richter i o. Sławomir Stawicki 

OMI - „Ewangelizacja wśród uzależnionych”. 

http://www.archidiecezja.katowice.pl/90/
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Ks. Piotr Wenzel - „Ewangelizacja wśród bied-

nych”. 

Norbert Klama, Hanna i Jacek Tyczka - „Ewan-

gelizacja internetowa ‘Szukając Boga’”. 

Andrzej Strączek - „Ewangelizacja kursem Alfa”. 

Ks. Jarosław Ogrodniczak, Kaletka Katarzyna 

i Mariusz Kaletka - „Ewangelizacja narzeczonych 

i małżonków”.  

 
Stolik KIK 

W części warsztatowej, uczestnicy Kongresu 

w ośmiu grupach poznawali nowe metody ewan-

gelizacji. 

Na zakończenie Kongresu, w Kościele Aka-

demickim (krypta katedry) była sprawowana Eu-

charystia pod przewodnictwem ks. biskupa Ada-

ma Wodarczyka. 

 
Homilię wygłosił ks. bp dr Adam Wodarczyk 

Kongresowi towarzyszyła wystawa fotogra-

ficzna Anny van der Coghen OCDS osnuta wokół 

poezji św. Jana Pawła II oraz prezentacje ruchów 

i wydawnictw na stolikach ustawionych w holu 

Wydziału Teologicznego. 

Kongres, objęty patronatem medialnym „Go-

ścia Niedzielnego” i „Radia eM”, przygotowała 

ekipa organizacyjna pod przewodnictwem ks. 

Bogdana Kani. 

http://www.rrkak.archidiecezja.katowice.pl/ 

Antoni Winiarski 

Dzień Patrioty w Krakowie 

24 X 2015 r. w Auli św. Jana 

Pawła II w Sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia w Krakowie – Ła-

giewnikach odbył się cykl wykła-

dów, koncertów i kiermasz ksią-

żek pod hasłem „Dzień Patrioty”. 

Na początku książki podpisywali 

autorzy: Adam Bujak, Ewa Błasik, Zuzanna Kur-

tyka, Krystyna Kwiatkowska, prof. Andrzej No-

wak, Jolanta Sosnowska, prof. Krzysztof Ożóg, 

Adam Sosnowski, prof. Krzysztof Szczerski, Jan 

Pietrzak. Prof. Andrzej Nowak wygłosił wykład na 

temat II tomu „Dziejów Polski”, teksty patriotycz-

ne św. Jana Pawła II przedstawił Jerzy Zelnik. Od-

była się premiera książki „Pogrzebana prawda. 

Zwierzenia rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej”. 

Po wykładzie prof. Krzysztofa Szczerskiego „War-

tości chrześcijańskie podstawą polskiej polityki. 

Od Pawła Włodkowica do Marszałka Piłsudzkie-

go” odbył się koncert kabaretowy Jana Pietrzaka 

wraz z zespołem. Nie mogłem skorzystać z za-

proszenia, gdyż uczestniczyłem w Zabrzu w ob-

chodach XXXV–lecia KIK w Katowicach. 

Stanisław Waluś 

 

Trzy razy brawo 

1. Brawo dla prezydenta Andrzeja Dudy 

2. Brawo dla ks. bpa Vitusa Houndera 

3. Brawo dla Anastasi Lin 

1. Brawo dla prezydenta Andrzeja Dudy 

Brawo! Prezydent Duda górą. Lewacka 

ustawa idzie do kosza 

Ustawa o uzgodnieniu płci idzie do kosza. 

Weto prezydenta Andrzeja Dudy, jak się dziś 

okazało, było ostatnim i decydującym głosem 

w sprawie tej lewackiej propozycji. Platformie 

nie pomógł fakt, że kontroluje Sejm i Senat. (…)  

http://www.fronda.pl/a/brawo-prezydent-duda-

gora-lewacka-ustawa-idzie-do-kosza,58294.html 

2. Brawo dla bpa Vitusa Huondera  

Więzienie za wierność Pismu Świętemu? 

Kara trzech lat więzienia grozi szwajcarskie-

mu biskupowi Vitusowi Huonderowi za przy-

pomnienie biblijnego nauczania o pożyciu ho-

moseksualnym. (…) (KAI)  

Niedziela, nr 34, 23 VIII 2015, str. 5  

3. Brawo dla Anastasi Lin 

Polacy, jesteście odważnym narodem 

Miss Kanady 2015 25-letnia Anastasia Lin by-

ła obserwatorem wyborów parlamentarnych 

w Polsce w październiku br. Głośno upominała 
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się o prześladowanych chrześcijan, tybetańskich 

buddystów, ujgurskich muzułmanów i członków 

ruchu Falung Gong, więc stała się wrogiem dla 

reżimu w Pekinie. (…) 

Z Anastasią Lin rozmawia Hanna Shen, Gazeta 

Polska Codziennie, nr 284 (1287), 5-6 XII 2015, 

str. 1 i 6 

Czesław Ryszka: 

100-lecie objawień fatimskich 1917 – 2017 

9. Różaniec fatimski ze św. Janem Pawłem II 

Spis treści 

Przedmowa 

2 kwietnia 2005 r., w pierwszą so-

botę miesiąca, w wigilię święta Mi-

łosierdzia Bożego, w godzinie Apelu 

Jasnogórskiego, Jan Paweł II odszedł 

do Domu Ojca. Papież-Polak, dzisiaj 

już święty na ołtarzach Kościoła Powszechnego, 

przez całe życie, co więcej – całym swoim ży-

ciem, jako wierny sługa Maryi pisał swój różań-

cowy testament. (…) 

Tajemnice Radosne Różańca Świętego 

Tajemnice Światła Różańca Świętego 

Tajemnice Bolesne Różańca Świętego 

Tajemnice Chwalebne Różańca Świętego 

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 

Wspólna modlitwa 

Międzynarodowy Dzień Modlitwy za 

Prześladowany Kościół 

EKUMENICZNA MODLITWA ZA 

PRZEŚLADOWANYCH 

CHRZEŚCIJAN 
 

SOBOTA 14 LISTOPADA GODZ. 17 – 19 

CENTRUM EDUKACYJNE IM. ŚW. JANA 

PAWŁA II 

 

NASZE ROCZNICE 

Grudzień 

470 lat temu (13 grudnia 1545 r.) w Trydencie 

z inicjatywy papieża Pawła III rozpoczął obrady 

Sobór Powszechny. 

350 lat temu (3 grudnia 1665 r.) zmarł Stefan 

Czarniecki, wojewoda ruski i hetman polny koron-

ny. Jako wybitny dowódca zasłużył się szczególnie 

w wojnie ze Szwedami w czasie „potopu”. 

90 lat temu (5 grudnia 1925 r.) w Warszawie 

zmarł Władysław Reymont, powieściopisarz, 

laureat literackiej nagrody Nobla. 

45 lat temu (7 grudnia 1970 r.) w czasie wizy-

ty w Warszawie kanclerz RFN Willy Brandt zło-

żył wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza 

i przeprosił Polaków za krzywdy im wyrządzone 

przez Niemców w czasie II wojny światowej. 

45 lat temu (15 grudnia 1970 r.) w Gdańsku, 

Gdyni, Elblągu i Szczecinie robotnicy zaprote-

stowali przeciwko kolejnemu wzrostowi cen na 

podstawowe produkty spożywcze. 

40 lat temu (28 grudnia 1975 r.) w Katedrze św. 

Jana w Warszawie Prymas Wyszyński poświecił 

i odsłonił pamiątkową tablicę ku czci Wincentego 

Witosa, wielkiego Polaka i patrioty, trzykrotnego 

premiera w czasach II Rzeczypospolitej.  

35 lat temu (17 grudnia 1980 r.) w Gdańsku od-

było się uroczyste poświęcenie i odsłonięcie pomni-

ka ku czci stoczniowców, którzy zginęli w czasie 

pamiętnych wydarzeń grudniowych w 1970 r. 

35 lat temu (31 grudnia 1980 r.) Ojciec Świę-

ty Jan Paweł II ogłosił świętych Cyryla i Meto-

dego patronami Europy.      

wybrała Barbara Kwaśnik 

 

Krótko 

Uznano heroiczność cnót ks. Blachnickiego 

22 września w czasie kongresu kardynałów 

Kongregacji Spraw kanonizacyjnych została za-

twierdzona droga badania kanonicznego heroicz-

ności cnót sługi Bożego ks. Franciszka Blachnic-

kiego, założyciela Ruchu Światło-Życie.  

Joanna Bądkiewicz-Brożek, Gość Niedzielny, nr 

40 rok XCII, 4 X 2015, str. 7 

Apel do ojców synodalnych 

Kościół nie może abdykować ze swej funkcji 

nauczycielskiej – apelują przedstawiciele świec-

kich środowisk katolickich w Polsce. 

Ewa K. Czaczkowska, Gość Niedzielny, nr 40 rok 

XCII, 4 X 2015, str. 20-21 

Uchodźcy muszą nas szanować 

O problemach, jakie wiążą się z przyjęciem 

uchodźców, o tym, dlaczego Platforma Obywa-

telska oszukała katolików, oraz o oczekiwaniach 

przed synodem poświęconym rodzinie z zastępcą 

przewodniczącego Konferencji Episkopatu Pol-

ski abp. Markiem Jędraszewskim rozmawia Bo-

gumił Łoziński. 

Gość Niedzielny, nr 40 rok XCII, 4 X 2015, str. 24-25 
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Mutlikulti poniosło porażkę 

Mutlikulti poniosło porażkę. Ci, którzy uważali in-

aczej, czynili to wszystko w imię kolejnej chorej, 

współczesnej ideologii – ideologii pluralizmu, dla któ-

rej wszystkie kultury, religie i wiary są dobre: wszyst-

kie – z wyjątkiem jednej, własnej: chrześcijańskiej.  

Ks. bp Piotr Libera, Źródło, nr 40 (1240), 4 X 

2015, str. 5 

Bł. ks. Jerzy bliżej kanonizacji 

We Francji zakończono z pozytywnym skut-

kiem procedurę badania nie dającego się wyjaśnić 

naukowo uleczenia śmiertelnie chorego na bia-

łaczkę za wstawiennictwem polskiego męczenni-

ka, bł. księdza Jerzego Popiełuszki. 

Źródło, nr 40 (1240), 4 X 2015, str. 24 

Większość posłów przeciwko życiu 

Drodzy Przyjaciele! Sejm odrzucił projekt 

o ochronie życia i zdrowia ludzkiego od poczęcia. 

To już drugi raz, gdy obywatelska inicjatywa 

ustawodawcza zakazująca zabijania nienarodzo-

nych trafia do kosza w pierwszym czytaniu. 

Kaja Gondek, Źródło, nr 40 (1240), 4 X 2015, str. 26 

Antykod „elity” III RP 

„Mamy bez wątpienia problem z elitą opinio-

twórczą. Ona powinna przekazywać kolejnym 

pokoleniom polski kod kulturowy. Niestety PRL 

wytworzył swój antykod, w którym znalazło się 

miejsce dla zaprzaństwa, pogardy, bolszewickie-

go chamstwa, kłamstwa. I ten kod jest niestety do 

dziś w Polsce obecny. To jest boleść” – mówi 

prof. Żaryn na łamach tygodnika „wSieci”. (…) 

Stefan Dziedzic, Źródło, nr 40 (1240), 4 X 2015, str. 28 

PiS – reaktywacja 

Partia, której wyborcy powierzyli po raz 

pierwszy w historii samodzielne rządy w Polsce, 

dysponuje ekipą polityków racjonalnych, a nie 

radykalnych. (…) 

Piotr Legutko, Gość Niedzielny, nr 45, rok XCII, 

8 XI 2015, str. 18-21 

Polityka katolika 

My, chrześcijanie, mamy wnosić Ewangelię tak-

że do polityki, a nie zamykać się z nią w kościele 

wystylizowanym na lukrowana kapliczkę. 

Gość Niedzielny, nr 45, rok XCII, 8 XI 2015, str. 39 

Budapeszt w Warszawie? 

Polsce grozi „orbanizacja” – drżą zachodnie 

media, komentując zwycięstwo PiS w wyborach. 

Widać, że nie wszystkim pasuje, że „kamieni ku-

pa” ma szansę stać się sprawnym i dumnym 

państwem. (…) 

Jacek Dziedzina, Gość Niedzielny, nr 45, rok 

XCII, 8 XI 2015, str. 9 

Refleksja listopadowa 

Groby są ważne. (…) Pomyślałem o człon-

kach rodziny śp. Anny Walentynowicz, którzy 

wciąż, po dwóch już pogrzebach największej 

bohaterki „Solidarności”, nie wiedzą, gdzie jest 

pochowana ich matka i babcia.  

Andrzej Nowak, Gość Niedzielny, nr 45, rok 

XCII, 8 XI 2015, str. 74 

Jeśli to nie człowiek, to co? Rozważania 

nad „pigułką po” 

Żyję 94 lata i wydawało mi się, że wiem już 

o ludziach bardzo dużo: ponad 60 lat pracy jako 

psychiatra i tyleż samo jako wykładowca antro-

pologii – wiedzy o człowieku. A przecież zdu-

miewa mnie teraz reakcja, a raczej brak reakcji, 

ludzi wykształconych, tzw. inteligencji, na wy-

nalazek „pigułki po”. Tak lekko się nad tym 

przeszło – zatwierdzono w majestacie prawa bez 

śladu rozumnej refleksji.  

A cóż to jest taka pigułka za 113 zł? Nikt lub 

prawie nikt nie interesuje się jej składem che-

micznym. Ważne jest jedno – że oznacza „bez-

pieczny seks”, jak się teraz głupio mówi. Zabija 

małe dziecko, powoduje głodowa śmierć maleń-

stwa, które – nie mogąc się wszczepić w życio-

dajne „łono matki” – po prostu umiera z głodu, 

po cichutku, nie daje żadnych doznań, nie krzy-

czy. Nikt nie może nic o tym wiedzieć, nawet oj-

ciec, wie tylko matka. 

Jaka matka. Dziewczynie 14-letniej bez recepty 

sprzedadzą pigułkę, a ona wie jedno – że to jeszcze 

nie jest człowiek. Naiwne, prymitywne argumenty – 

nieczłowiek, bo „za małe” – tak jakby ktokolwiek 

myślał, że z kurzego jaka wykluje się „nie wiadomo 

co”. Zresztą argument całkowicie nielogiczny: jeśli 

to jeszcze nie jest dziecko, to po co pigułka? 

Wanda Półtawska, wSieci, nr 45 (154) 9-15 

XI 2015, str. 62-63 

Co roku z Polski wypływa 60 mld zł 

Sposobami na wytransferowanie kapitałów 

z Polski przez zagranicznych właścicieli pol-

skich spółek są: dywidendy, odsetki od poży-

czek, opłaty franczyzowe za znaki towarowe, 

a także za rozmaite usługi.  

Marek Michałowski („Gazeta Polska”, nr 

1240/2015), Źródło nr 43, 25 X 2015, str. 26 

Prezydent RP Andrzej Duda w Watykanie 

Prezydent Andrzej Duda został przyjęty przez 

Ojca Świętego Franciszka na audiencji w Pałacu 

Apostolskim. Rozmowa trwała ponad 20 minut. 

(…)  

Źródło nr 47, 22 X 2015, str. 11 
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„Nie oglądajmy programów propagujących 

kompletny brak inteligencji” 

Bierzmy odpowiedzialność za otaczający nas 

świat (…) Nie oglądajmy Polsatu, TVN-u i pro-

gramów propagujących totalny brak inteligen-

cji… 

Fragment wypowiedzi prof. Mariusza Grzegorz-

ka, rektora Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, 

Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, podczas inau-

guracji roku akademickiego (tytuł od redakcji), 

Źródło nr 43, 25 X 2015, str. 26 

Historia rodem z PRL-u 

W podręcznikach do historii dla szkół ponad-

gimnazjalnych pt. „Poznać przeszłość. Wiek XX” 

pominięto walki Wojska Polskiego z Armią Czer-

woną czy fakt złamania przez Polaków szyfrów 

Enigmy, informacje o Szarych Szeregach, a Armia 

Krajowa jest potraktowana lakonicznie, za to np. 

bitwę pod Stalingradem uzupełnia cała masa zdjęć. 

Tę skandaliczną publikację, z której uczą się dzieci 

w polskich szkołach komentuje na łamach „Na-

szego Dziennika” Leszek Żebrowski. (…) 

Stefan Dziedzic, Źródło nr 43, 25 X 2015, str. 28 

Wybrał Stanisław Waluś 

 

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Ojca Świętego na rok 2015 
Listopad: Powszechna: Abyśmy potrafili otwo-

rzyć się na osobiste spotkanie i dialog ze wszystki-

mi, również z tymi, którzy mają inne niż my prze-

konania. Ewangelizacyjna: Aby Pasterze Kościoła, 

głęboko miłując swoje owce, mogli towarzyszyć im 

w drodze i podtrzymywać ich nadzieję. 

Grudzień: Powszechna: Abyśmy wszyscy 

mogli doświadczyć miłosierdzia Boga, który 

wciąż niestrudzenie nam przebacza. Ewangeliza-

cyjna: Aby rodziny, w szczególny sposób te, któ-

re cierpią, znajdowały w narodzinach Jezusa znak 

niezawodnej nadziei. 

II Krucjata Modlitwy w intencji Ojczyzny 

Intencja na listopad: Za wstawiennictwem 

Świętych Patronów Polski prosimy za naszą Ojczy-

znę, by trwała przy swej ponad tysiącletniej tożsa-

mości chrześcijańskiej i oparła się laicyzacji. 

Intencja na grudzień: Niech Święta Rodzina 

będzie nadzieją i wzorem dla naszych rodzin oraz 

wspomaga je w walce ze złem.  

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę 

Codziennie przynajmniej jedna 

dziesiątka różańca, więcej informacji 

na stronie: 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl 

Sekcja Wiedzy Religijnej – Krąg Biblijny 

zaprasza 

W siedzibie KIK w Katowicach raz w miesią-

cu, w drugą środę, odbywają się interesujące 

spotkania. Od godz. 17.00 nasz kapelan ks. prof. 

dr hab. Józef Kozyra, biblista, odpowiada na 

różne pytania związane z wiarą, religią i Kościo-

łem. O godz. 18.00 pochylamy się nad Pismem 

Świętym. 

Sekcja Nauka-Wiara 

Spotkania odbywają się w trzecią środę mie-

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

- Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12 

(wejście od podwórza, parter). 

 

Msze św. pierwszopiątkowe 

Godz. 19.00 w Kościele Akademickim (krypta 

katedry Chrystusa Króla w Katowicach) wspólne 

z Duszpasterstwem Akademickim.  

Dyżury w siedzibie KIK 

W piątki od godz. 17.00 do 18.00. Prezes - 

pierwszy piątek miesiąca.  

Składki: Składki: Od osoby pracującej 5 zł 

miesięcznie, co daje 60 zł na rok, od osoby nie-

pracującej - 3 zł, co daje 36 zł na rok, wpisowe - 

10 zł. O ile to jest możliwe, składki prosimy 

wpłacać przewodniczącemu sekcji. Można też 

wpłacać naszemu skarbnikowi Małgorzacie Pie-

choczek lub na konto KIK w Katowicach: Klub 

Inteligencji Katolickiej w Katowicach Plac Ks. 

Emila Szramka 2, 40-014 Katowice konto  

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 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. 
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