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Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwa-

no Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Je-

go panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni 

prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona. Iz 9, 5-6 
 

Rok Życia Konsekrowanego – 30 XI 2014 – 2 II 2016 

Rok 2015 Rokiem św. Jana Pawła II 

Rok 2015 Rokiem Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945 

Rok Miłosierdzia – 8 XII 2015 - 20 XI 2016 
 

Boże Narodzenie 2015 

W tym roku dzielimy się z Czytelnikami „Dlatego” życzeniami, jakie KIK w Katowicach otrzymał 

w ubiegłym roku od ks. biskupa Piotra Libery i od ks. biskupa Wiesława Meringa.              Redakcja 
 

 „Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadec-

two, że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym…”               Św. Jan Paweł II 

Niech Nowonarodzony Pan przynoszący miłość, pokój, nadzieję i pojednanie, obficie 

nam błogosławi, uświęca i umacnia! Niech celebracja misterium jego Narodzenia od-

nowi w nas dar Bożego dziecięctwa przeżywanego w duchu wdzięcznej radości i świę-

tości! Z najlepszymi życzeniami świątecznymi i noworocznymi.             + Piotr Libera 

Płock, Narodzenie Pańskie A. D. 2014  
 

Venite adoremus!!! Pójdźmy z pokłonem!!! Oto nadeszły święta Bożego Narodzenia. 

Cieszmy się w Panu i otwórzmy nasze serce na przyjecie najczystszej miłości. Oto na-

stał dzień zwiastujący nam odkupienie. Wpatrzeni w nowonarodzone Boże niemowlę 

i zgromadzonych wokół Niego w tę Świętą Noc, Maryję i Józefa, pasterzy i chóry aniel-

skie wznieśmy gorącą modlitwę do Boga najwyższego, by uprosić błogosławieństwo dla naszych najbliż-

szych, przyjaciół, współpracowników, Ojczyzny i świata. Niech Mesjasz posłany na świat obdarzy wszyst-

kich dobrem, radością i pokojem w nadchodzącym Nowym Roku. 

Z serdeczną modlitwą + Wiesław Alojzy Mering Biskup Włocławski 

Narodzenie Pańskie 2014. 

 
 

Ojciec Święty Franciszek do Polaków 
Audiencja ogólna – środa 2 XII 2015 r. 

„Pozdrawiam serdecznie Polaków przybyłych 

na audiencję i tych, którzy łączą się z nami przez 

radio i telewizję. Dziękuję wam za modlitewne 

wsparcie mojej podróży apostolskiej do Afryki. 

Rozpoczęliśmy okres Adwentu. W kontekście 

Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, który 

wkrótce zaczniemy, niech będzie on dla nas cza-

sem modlitwy, szczególnej czujności i otwarcia 

serc dla Jezusa Miłosiernego. Na to duchowe 

przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia 

z serca wam błogosławię”.  

Audiencja ogólna – środa 9 XII 2015 r. 
„Serdecznie pozdrawiam uczestniczących 

w tej audiencji Polaków. Uroczystość Niepoka-

lanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 

i rozpoczęcie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miło-

sierdzia, w których uczestniczyliśmy wczoraj, 

zachęcają nas, byśmy na wzór Maryi stawali się 

świętymi i doskonałymi przed obliczem Boga 

(por. Ef 1, 4) i doświadczyli w naszym życiu 
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Bożego przebaczenia przez podejmowane dzieł 

miłosierdzia. Najświętsza Dziewica niech pomo-

że nam przeżywać radość spotkania z łaską Bożą, 

która wszystko przemienia. Niech będzie po-

chwalony Jezus Chrystus”.   

Audiencja ogólna – środa 16 XII 2015 r. 
„Witam serdecznie pielgrzymów polskich. 

Bracia i siostry, ile razy słyszałem, jak do mnie 

mówiono: «Ojcze, nie potrafię wybaczyć». Tak, 

czasem przebaczenie nie jest łatwe. Dlatego 

w dniach Jubileuszu Miłosierdzia, przechodząc 

przez Drzwi Święte, prosząc Boga w sakramencie 

pojednania o miłosierdzie i odpuszczenie nam 

grzechów, prośmy Go także o łaskę przebaczania 

innym i umiejętność pojednania z wszystkimi 

braćmi. Z serca wam błogosławię”.   

 Biuletyn Radia Watykańskiego 

 

 

Rok Miłosierdzia 

8 XII 2015 - 20 XI 2016 
 

Misericordiae vultus 

Bulla ustanawiająca nadzwyczajny 

Jubileusz Miłosierdzia 

Franciszek, 

Biskup Rzymu,  

Sługa Sług Bożych 

do wszystkich, którzy będą czytać 

ten list 

Łaska, miłosierdzie i pokój 

Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Oj-

ca. Wydaje się, iż tajemnica wiary chrześcijań-

skiej znajduje w tym słowie swoją syntezę. Ono 

stało się żywe, widoczne i osiągnęło swoją pełnię 

w Jezusie z Nazaretu. Ojciec «bogaty w miłosier-

dzie» (por. Ef 2, 4), gdy objawił Mojżeszowi 

swoje imię: «Bóg miłosierny i litościwy, cierpli-

wy, bogaty w łaskę i wierność» (Wj 34, 6), spra-

wił, że człowiek mógł nieprzerwanie poznawać 

Jego boską naturę na różne sposoby i w wielu 

momentach historii. W «pełni czasów» (por. Ga 

4,4), gdy wszystko było gotowe według Jego pla-

nu zbawienia, zesłał On swojego Syna, narodzo-

nego z Maryi Dziewicy, aby objawić nam w spo-

sób ostateczny swoją miłość. Kto widzi Syna, 

widzi też i Ojca (por. J 14, 9). Jezus z Nazaretu 

swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą [1] 

objawia miłosierdzie Boga. 

Potrzebujemy nieustannie kontemplować tę ta-

jemnicę miłosierdzia. Jest ona dla nas źródłem 

radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem na-

szego zbawienia. Miłosierdzie: to jest słowo, 

które objawia Przenajświętszą Trójcę. Miłosier-

dzie: to najwyższy i ostateczny akt, w którym 

Bóg wychodzi nam na spotkanie. Miłosierdzie: 

jest podstawowym prawem, które mieszka 

w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szcze-

rymi oczami na swojego brata, którego spotyka 

na drodze życia. Miłosierdzie: to droga, która łą-

czy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce 

na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo 

ograniczeń naszego grzechu.  

Są chwile, w których jeszcze mocniej jeste-

śmy wzywani, aby utkwić wzrok w miłosierdziu, 

byśmy sami stali się skutecznym znakiem dzia-

łania Ojca. Z tego właśnie powodu ogłosiłem 

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia jako pełen 

łaski czas dla Kościoła, by uczynić świadectwo 

wierzących jeszcze mocniejszym i skuteczniej-

szym. 

Rok Święty zostanie rozpoczęty 8 grudnia, 

w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Naj-

świętszej Maryi Panny. (…) 

W Rzymie, u Świętego Piotra, dnia 11 kwiet-

nia, w wigilię II Niedzieli Wielkanocnej, Święta 

Bożego Miłosierdzia Roku Pańskiego 2015, 

w trzecim roku mego Pontyfikatu. 

Papież Franciszek 

[1] Por. Sobór Ekumeniczny Watykański II, 

Konstytucja dogmatyczna Dei Verbum, 4. 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franci

szek_i/bulle/misericordiae-lev_11042015.html# 

http://pl.radiovaticana.va/news/2015/04/11/papie

ska_bulla_%E2%80%9Emisericordiae_vultus%

E2%80%9D_-_tekst/1136093 

w następnych biuletynach będą podawane wy-

brane fragmenty bulli Misericordiae vultus 

 

630 Bram Miłosierdzia w Polsce 

(…) Zgodnie z postanowieniem Ojca Świętego, 

we wszystkich diecezjach Kościoła katolickiego 

w Polsce zostały otwarte Bramy Miłosierdzia, 

w których wierni przez trwający Rok Miłosier-

dzia – tj. od 8 grudnia 2015 r. do 20 listopada 

2016 r. – będą mogli uzyskać odpust zupełny. 

(…) Najwięcej Kościołów Jubileuszowych znaj-

duje się w Archidiecezji Poznańskiej (50 ośrod-

ków), (…) w Archidiecezji Katowickiej (29) 

oraz w Archidiecezji Przemyskiej (27 kościo-

łów). (…) Skorzystajmy więc z tego nadzwy-

czajnego czasu łaski. (…) 

Franciszek Mróz, Źródło, nr 2 (1254), 10 I 2015, 

str. 8-9 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/bulle/misericordiae-lev_11042015.html
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/bulle/misericordiae-lev_11042015.html
http://pl.radiovaticana.va/news/2015/04/11/papieska_bulla_%E2%80%9Emisericordiae_vultus%E2%80%9D_-_tekst/1136093
http://pl.radiovaticana.va/news/2015/04/11/papieska_bulla_%E2%80%9Emisericordiae_vultus%E2%80%9D_-_tekst/1136093
http://pl.radiovaticana.va/news/2015/04/11/papieska_bulla_%E2%80%9Emisericordiae_vultus%E2%80%9D_-_tekst/1136093
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Kościoły jubileuszowe 
 

Diecezja Bielsko-Żywiecka 

Katedra św. Mikołaja w Bielsku-Białej, konkate-

dra Narodzenia NMP w Żywcu, kościół św. Ma-

cieja w Andrychowie, kościół św. Marii Magda-

leny w Cieszynie, kościół św. Maksymiliana Mę-

czennika w Oświęcimiu, kościół świętych Apo-

stołów Piotra i Pawła w Skoczowie. 

Diecezja Gliwicka: 

Katedra św. Apostołów Piotra i Pawła w Gli-

wicach, sanktuarium Matki Bożej Pokornej 

w Rudach, sanktuarium Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w Gliwicach, kościół św. Anny w Za-

brzu, kościół Wniebowzięcia NMP w Bytomiu, 

kościół św. Stanisława Kostki w Lublińcu, ko-

ściół Przemienienia Pańskiego w Tarnowskich 

Górach-Bobrownikach. 

Archidiecezja Katowicka: 

Katedra Chrystusa Króla w Katowicach; sanktu-

arium Matki Bożej Bogucickiej w Katowicach, 

bazylika św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia 

NMP w Katowicach-Panewnikach, sanktuarium 

Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej 

w Piekarach Śląskich, sanktuarium Matki Bożej 

Uśmiechniętej w Pszowie, bazylika św. Wojcie-

cha w Mikołowie, bazylika św. Antoniego 

z Padwy w Rybniku, sanktuarium św. Walentego 

w Bieruniu Starym, sanktuarium św. Floriana 

w Chorzowie, sanktuarium Najświętszego Sa-

kramentu w Jankowicach Rybnickich, sanktu-

arium Opatrzności Bożej w Jastrzębiu-Zdroju, 

sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Środowiska 

Naturalnego w Mikołowie-Bujakowie, sanktu-

arium św. Józefa w Rudzie Śląskiej, sanktuarium 

Matki Bożej z Lourdes w Rudzie Śląskiej-

Kochłowicach, sanktuarium św. Teresy od Dzie-

ciątka Jezus w Rybniku-Chwałowicach, sanktu-

arium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej; 

kościoły pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego 

w miejscowościach: Jastrzębie-Zdrój, Orzesze-

Zazdrość, Pszczyna, Rybnik-Niewiadom, Tychy, 

Żory; kościół Świętej Jadwigi Śląskiej w Cho-

rzowie, kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w Katowicach-Koszutce, kościół Królowej Apo-

stołów w Rybniku; kaplica Świętej Barbary przy 

Silesia City Center w Katowicach.  

Diecezja Sosnowiecka: 

Bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP w So-

snowcu, bazylika św. Andrzeja Ap. w Olkuszu, 

bazylika NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, 

kolegiata św. Wojciecha i św. Katarzyny w Ja-

worznie, sanktuarium NMP Nieustającej Pomocy 

w Jaworznie-Osiedlu Stałym, kościół św. Stani-

sława BM w Czeladzi. 

BRAMA MIŁOSIERDZIA w katedrze św. Aposto-

łów Piotra i Pawła w Gliwicach: SPOWIEDŹ… 

EUCHARYSTIA… ADORACJA… 

 

Ks. Józef Orchowski 

Święta Siostra Faustyna i Boże Mi-

łosierdzie 

Kraków 2015 

Imprimatur 

Kuria Metropolitalna w Gnieźnie 

Spis treści 

Wprowadzenie 

Rozdział 1 

Siostra Faustyna – życie i działalność 

Rozdział 2 

Jan Paweł II o Miłosierdziu Bożym 

Rozdział 3  

Kult Miłosierdzia Bożego 

Rozdział 4 

Modlitwy do Miłosierdzia Bożego 

Rozdział 5 

Świadectwa o Miłosierdziu Bożym 

Bibliografia 

Jakiś czas temu przechodziłem przez bardzo 

trudny okres w moim życiu. Wtedy próbowano 

mnie zniszczyć. Często taka próba jest ponad si-

ły człowieka. Kończy się zawałem, wylewem, 

paraliżem. Ja miałem szczęście, ktoś podarował 

mojej rodzinie książkę o Bożym Miłosierdziu. 

Świadomość, że Sędzia Sprawiedliwy kocha 

mnie, może wszystko i chce mi pomóc, i tylko 

ode mnie zależy czy z tej pomocy skorzystam, 

pozwoliły mi wyjść z tej próby zwycięsko. 

Dziś przekazuję tę książkę Tobie. Jeśli sam 

nie chcesz się z nią zapoznać – ofiaruj ją komuś 

innemu. Może okazać się pomocna. 

Z wyrazami szacunku – Roman Kluska  

Str. IV okładki 

Książka była dodatkiem do tygodnika „wSieci”, 

nr 13 (122), 30 III – 6 IV 2015 r. 
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Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną 

świętej Siostry Faustyny 

O Jezu, któryś św. Faustynę uczynił wielką 

czcicielką nieograniczonego miłosierdzia Twego, 

racz za jej wstawiennictwem, jeśli to zgodne 

z najświętszą wolą Twoją, udzielić mi łaski …, 

o którą Cię proszę. Ja grzeszny nie jestem go-

dzien Twego miłosierdzia, ale wejrzyj na ducha 

ofiary i poświęcenia Siostry Faustyny i nagródź 

jej cnotę, wysłuchując próśb, które za jej przy-

czyną z ufnością do Ciebie zanoszę. 

Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Oj-

cu… Święta Faustyno – módl się za nami!   

 

 

XXXV lat KIK w Katowicach 

Zabrze 24 października 2015 roku 
Uroczystości odbyły się w Muzeum Górnictwa 

Węglowego w Zabrzu. 

 
Gospodarze (od lewej: Robert Prorok – sekretarz KIK 

w Katowicach, Krystyna Partuś – przewodnicząca 

sekcji w Zabrzu, Lesław Zakrzewski – członek Zarzą-

du KIK w Katowicach) witają gości przed kościołem 

św. Anny w Zabrzu 
 

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. koncele-

browaną w kościele pw. św. Anny w Zabrzu.  

 
Msza św. koncelebrowana (od lewej: ks. prałat Józef 

Kusche – wieloletni kapelan sekcji w Zabrzu, o. An-

toni Drag SJ – kapelan sekcji w Bytomiu, ks. Marek 

Noras z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego 

i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Katowicach 

na Dolnym Tysiącleciu – wieloletni kapelan sekcji 

Katowice, Osiedle Tysiąclecia (Dolne), ks. prałat dr 

Andrzej Suchoń – kapelan sekcji Katowice - Śród-

mieście, ks. prof. dr hab. Józef Kozyra – kapelan KIK 

w Katowicach, ks. abp Senior dr Damian Zimoń, ks. 

prałat Grzegorz Skop – kapelan sekcji w Zabrzu, ks. 

Bartłomiej Kuźnik – sekretarz abp. Damiana Zimo-

nia) 
  

Mszy św. przewodniczył ks. abp Senior dr 

Damian Zimoń, który wygłosił homilię. Powie-

dział, że prosił o czytania z niedzieli. Nawiązu-

jąc do opisu uzdrowienia ślepca powiedział, że 

my też potrzebujemy uzdrowienia z naszych 

grzechów, a kresem naszej wędrówki jest niebo. 

Zdaniem ks. abpa środki komunikacji z jednej 

strony jednoczą nas, a z drugiej dzielą – w tej sy-

tuacji naszym zadaniem jest ukazywanie na no-

wo piękna Ewangelii. Wspomniał pierwszego 

prezesa KIK-u, Henryka Mikołaja Góreckiego 

i kapelanów Klubu. Wspominając współpracę 

świeckich z duchownymi, wezwania, jakie stoją 

przed nami w całej Europie i w Polsce, zachęcił 

do prośby do naszych patronów, abyśmy umieli 

odpowiedzieć na dar wolności. Na zakończenie, 

ks. abp Damian Zimoń powiedział, abyśmy 

nadal pomagali sobie w drodze do domu Ojca 

i nie tylko myśleli o śmierci, ale także o nie-

śmiertelności.  

W modlitwie wiernych prosiliśmy: 

- Napełnij Duchem Świętym i umocnij w wie-

rze i miłości cały Kościół. Ciebie prosimy … 

- Wspieraj misjonarzy i ludzi, do których ich 

posłałeś, abyśmy wszyscy mogli się radować we 

wspólnocie Kościoła, teraz i w wieczności. Cie-

bie prosimy … 

- Przyjdź z pomocą ludziom kuszonym, będą-

cym w kryzysie, by mężnie wytrwali w trudno-

ściach i doświadczyli umocnienia wiary. Ciebie 

prosimy … 

- Umocnij ludzi słabych do wytrwania przy 

Tobie. Ciebie prosimy … 

- Obdarz zmarłych radością przebywania 

w Twoim królestwie na wieki. Ciebie prosimy … 

- Daj szczęście życia wiecznego zmarłym 

członkom Klubu Inteligencji Katolickiej w Ka-

towicach. Ciebie prosimy … 

- Wspieraj członków KIK-u w Katowicach 

i KIK-ów w całej Polsce, aby jak najlepiej reali-

zowali wezwanie świętego Jana Pawła II do po-

sługi myślenia, służąc Kościołowi, bliźnim i Oj-

czyźnie. Ciebie prosimy … 
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- Spraw, aby owoce trzydziestu pięciu lat pra-

cy KIK-u w Katowicach, za które Bogu dziś 

dziękujemy, były pomnażane w dalszych latach 

przez obecnych i nowych członków KIK-u. Cie-

bie prosimy … 

- Pomóż nam wytrwać w nawróceniu i w miło-

ści do końca naszych dni. Ciebie prosimy … 

Komunia święta była udzielana wiernym 

w dwóch procesjach na stojąco i przy balaskach 

na klęcząco. 

Po Mszy św. udaliśmy się pod krzyż znajdują-

cy się przed kościołem św. Anny, aby złożyć 

kwiaty pod tablicą upamiętniającą Orlęta Lwow-

skie.  

 
Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Orlęta 

Lwowskie przez delegację KIK w Katowicach (od 

lewej: Małgorzata Piechoczek – skarbnik KIK, An-

drzej Dawidowski – prezes KIK, Krystyna Partuś – 

przewodnicząca sekcji w Zabrzu, Danuta Sobczyk – 

wiceprezes KIK) 

 
TU ZŁOŻONO ZIEMIĘ Z CMENTARZA 

ŁYCZAKOWSKIEGO I ORLĄT LWOWSKICH, 

ABY PAMIĘĆ O NICH TRWAŁA 
 

Kwiaty złożył też wiceprezydent Katowic Ma-

riusz Skiba i wiceprezydent Zabrza Krzysztof 

Lewandowski. W delegacji z wiceprezydentami 

uczestniczył też senator Czesław Ryszka. Potem 

wieniec złożyła delegacja Towarzystwa Miłośni-

ków Lwowa i Kresów Wschodnich oraz Stowa-

rzyszenia Rodzin Górników Wywiezionych do 

Rosji w 1945 r. i Górników Represjonowanych. 

Na zakończenie odśpiewaliśmy hymn „Boże coś 

Polskę”. Potem delegacje złożyły kwiaty pod ta-

blicą umieszczoną na ścianie Muzeum Górnic-

twa Węglowego. 

 
Delegacja KIK w Katowicach składa kwiaty pod 

tablicą: 

W HOŁDZIE OFIAROM KOMUNIZMU 

MIESZKAŃCOM ZABRZA WYWIEZIONYM W 

1945 R. DO ŁAGRÓW SOWIECKICH ORAZ 

REPRESJONOWANYM ŻOŁNIERZOM – 

GÓRNIKOM PRACUJĄCYM PRZYMUSOWO 

W KOPALNIACH ZABRZAŃSKICH W LATACH 

40. I 50. XX WIEKU. 

RADA MIEJSKA W ZABRZU 

STOWARZYSZENIE PAMIĘCI TRAGEDII 

ŚLĄSKIEJ 1945 

ZWIĄZEK REPRESJONOWANYCH 

POLITYCZNIE ŻOŁNIERZY GÓRNIKÓW 

A. D. 2004 
 

Następnie udaliśmy się do Muzeum Górnic-

twa Węglowego, gdzie czekał na nas mały po-

częstunek. 

 
Poczęstunek w Muzeum Górnictwa Węglowego 
 

W tej sali mieliśmy okazję zobaczyć wystawę 

jubileuszową, którą przygotował Antoni Winiar-

ski. 
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Potem przeszliśmy do sali obrad, gdzie przywitał 

uczestników spotkania Andrzej Dawidowski - pre-

zes KIK w Katowicach. Przywitał między innymi 

wiceprezydenta Zabrza Krzysztofa Lewandowskie-

go, wiceprezydenta Katowic Mariusza Skibę, prze-

wodniczącego Koła Zabrze Związku Górnośląskie-

go Herberta Kopca, przedstawicieli KIK w Myśle-

nicach z prezesem Zbigniewem Syrkiem, przedsta-

wicieli KIK w Opolu z prezesem Antonim Dudą 

i prezesa KIK w Rudzie Śląskiej Jerzego Zdrzałka.  

Witając raz jeszcze ks. abp. Seniora Damiana 

Zimonia nie zapomnieliśmy o imieninach ks. Ar-

cybiskupa, złożyliśmy mu życzenia od całego 

Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

i odśpiewaliśmy tradycyjne „Sto lat”. 

 

 
Uczestnicy spotkania jubileuszowego 

 

 
Wojciech Sala – członek Zarządu KIK dzieli się wspo-

mnieniami z początku powstawania Kik w Katowicach 

 
Prezes KIK Andrzej Dawidowski i wiceprezes 

KIK Danuta Sobczyk wręczają dyplomy członków 

honorowych prof. zw. dr. hab. Andrzejowi Ślebar-

skiemu i senatorowi Czesławowi Ryszce 
 

Sylwetki uhonorowanych przestawił krótko 

wiceprezes KIK Stanisław Waluś.  

Po wręczeniu dyplomów prof. Andrzej Śle-

barski (przez dwadzieścia lat prowadził sekcję 

„Nauka Wiara”) powiedział, że naukowców 

obowiązuje dzielenie się swoją wiedzą ze społe-

czeństwem, i podjął się przewodniczenia sekcji 

na prośbę prezesa Antoniego Winiarskiego 

i prof. Janusza Dietricha. Potem krótko przed-

stawił tematykę wykładów w sekcji.  

Czesław Ryszka przypomniał, że KIK po-

wstał w redakcji Gościa Niedzielnego, gdyż re-

daktor Gościa Niedzielnego ks. Stanisław Tkocz 

udostępnił miejsce na spotkania. Czesław Rysz-

ka powiedział, że był jedną z dwóch osób po po-

lonistyce, które poprawiały teksty do druku. Na-

pisał pierwszą w świecie książkę pod tytułem 

„Jan Paweł II Wielki”, jako wyraz wdzięczności 

za bycie słuchaczem wykładów ks. Karola Woj-

tyły.  

W następnej kolejności głos zabierali nasi go-

ście. Wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewan-

dowski przekazał list gratulacyjny od pani Kry-

styny Mańki-Szulik – Prezydent Miasta Zabrze, 

od siebie pozdrowił zebranych i podziękował za 

wszystko, co zrobiliśmy nie tylko dla Kościoła, 

ale i dla Polski. Zwrócił uwagę na to, że ruch So-

lidarności zaczął się w wielkich zakładach pracy, 

ale bez udziału inteligencji, do przemian, jakie 

miały miejsce, mogłoby nie dojść. 

Wiceprezydent Katowic Mariusz Skiba prze-

kazał list gratulacyjny od Marcina Krupy – Pre-

zydenta Miasta Katowice. Od siebie dodał, że 

jest członkiem KIK w Katowicach i że będziemy 

razem się o tę Polskę troszczyć, bo w warto-
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ściach chrześcijańskich jest przyszłość naszego 

kraju i całego świata.  

Czesław Ryszka przekazał 80 egzemplarzy 

najnowszej swojej książki o Prymasie Hlondzie.  

Po tych wystąpieniach Prezes KIK Andrzej 

Dawidowski przekazał pisemne podziękowania 

za długoletnią działalność w KIK i służbę jego 

członkom Pani Annie Śliwie – byłej przewodni-

czącej sekcji Katowice – Osiedle Tysiąclecia 

(Dolne),  Pani Marii Strzelczyk – przewodniczą-

cej sekcji w Bytomiu oraz ks. Markowi Norasowi 

długoletniemu kapelanowi sekcji Katowice –  

Osiedle Tysiąclecia (Dolne). 

Antoni Duda - Prezes KIK w Opolu powie-

dział, że KIK w Opolu zawsze był związany 

z KIK w Katowicach, np. prezes Antoni Winiar-

ski często był w KIK-u w Opolu. Jubileusz od-

bywa się w Zabrzu, a to jest dawna Diecezja 

Opolska. Przekazał jako dar dwie książki: „Opole 

i Okolice”, „Święty Jan Kanty – uosobienie etosu 

akademickiego i miłosierdzia”.  

Zbigniew Syrek - Prezes KIK w Myślenicach 

przekazał gratulacje, książkę „Pieśń Tajemnicy 

Cudownego Obrazu”, której autorami są Franci-

szek Gatlik i Tomasz Gatlik oraz kopię obrazu Pa-

ni Myślenickiej, którą namalowała wiceprezes 

KIK Barbara Perek. Obraz znajduje się w Sanktu-

arium Matki Bożej Myślenickiej - Parafia Naro-

dzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach. 

Z Myślenic przybyła na nasze uroczystości kilku-

osobowa delegacja.  

 
Kopia obrazu Pani Myślenickiej   

Krystyna Partuś – przewodnicząca sekcji 

w Zabrzu zakończyła pierwszą cześć spotkania 

zapraszając zebranych na obiad. Głos zabrał 

jeszcze ks. abp Damian Zimoń, który musiał 

opuścić nasze uroczystości. Powiedział, że 

chciałby nawiązać do roku 1992, kiedy Opole, 

Gliwice i Katowice stały się Metropolią Kato-

wicką. Zauważył, że w ramach klubów diecezje 

współpracują z sobą. Pomysł utworzenia takiej 

metropolii był autorstwa Papieża Jana Pawła II.   

Po obiedzie Andrzej Dawidowski – Prezes 

KIK poinformował zebranych o osobach, które 

przysłały życzenia z okazji jubileuszu. Wśród 

nich było 11 biskupów lub ich sekretarzy. Niżej 

podaję życzenia od kilku Duszpasterzy w kolej-

ności dat. 
 

Przemyśl, 30 VII 2015 

Szanowny Panie Prezesie, 

dziękuję za przesyłane egz. Biuletynu KIK-u, in-

formujące o dynamice życia i działalności Klu-

bu, który w tym roku świętuje 35-lecie swojej 

działalności. 

Gratulując Członkom i Uczestnikom roczni-

cowych uroczystości w Zabrzu, życzę nowych 

motywacji do podejmowania trudu nad formacją 

Człowieka wiary tak bardzo potrzebnego Ko-

ściołowi i Ojczyźnie. 

Bożej opiece polecam - 

† Józef Michalik 
 

Kraków, dnia 31 lipca 2015 r. 

Szanowny Panie Prezesie, 

Dziękuję za wiadomość o jubileuszu 35-lecia 

Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. 

Gratuluję tyloletniej Waszej działalności oraz 

czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła i w ży-

ciu społecznym Ziemi Śląskiej. Cieszę się, że 

Klub prowadzi ożywioną działalność o tematyce 

religijnej, społecznej i kulturalnej. 

Wspólne spotkanie jubileuszowe w Gmachu 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w so-

botę 24 października br., ze szczególnym uhono-

rowaniem Sekcji Zabrzańskiego KIK-u, niech 

będzie dla Was umocnieniem i da nowe siły do 

twórczej pracy. Święty Jan Paweł II mówił: „Na-

ród, który traci pamięć – umiera”. 

Życzę Bożego błogosławieństwa na dalsze la-

ta Waszej działalności na chwałę Bożą i dobro 

duchowe Członków Klubu. 

Stanisław kard. Dziwisz 

Metropolita Krakowski 
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Włocławek, dnia 01 sierpnia 2015 r. 

Wielce Szanowny Panie Prezesie, 

cieszę się razem z całym Klubem Inteligencji Ka-

tolickiej w Katowicach, dziękując Bogu za 35 lat 

jego istnienia i pracy. 

Jest to przecież praca wynikająca z utożsamie-

nia z Kościołem i dla Kościoła. Łatwo z Kościoła 

kpić i szydzić; o wiele trudniej leczyć jego braki, 

które przecież wszędzie tam, gdzie są ludzie, mu-

szą się pojawić. Ten raniony naszymi niedoskona-

łościami (duchowych i świeckich) Kościół tworzy 

jednak również Chrystus – Jego Głowa i Funda-

ment. Więcej jest w Kościele światła Chrystusa niż 

naszych błędów i grzechów. Jeżeli Kościół przy-

garnia mnie, ze wszystkimi moimi brakami, jakże 

miałbym go nie kochać i nie służyć mu ze wszel-

kimi siłami i talentami?! 

Proszę wybaczyć mi tę refleksję o Kościele; 

kiedy jednak czytam Wasz Biuletyn, teksty w 

nim zamieszczone, widzę i doświadczam takiego 

właśnie myślenia o Kościele, który jest dla Pań-

stwa prawdziwym Domem! Tym właśnie się cie-

szę, za to dziękuję i tego gratuluję serdecznie! 

Chrystus, Jedyny Pan Kościoła, niech daje ob-

fitość łask wszystkim stanowiącym rodzinę Klu-

bu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. 

Szczęść Boże! 

† Dr Wiesław Mering 

BISKUP WŁOCŁAWSKI 

Przewodniczący Rady KEP 

ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego 
 

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. 

 Szanowny 

 Pan ANDRZEJ DAWIDOWSKI 

 Prezes Klubu Inteligencji Katowickiej 

  pl. Ks. Emila Szramka 2/13 

  40-954 Katowice 

Szanowny Panie Prezesie, 

Drodzy Uczestnicy Uroczystości 

Jubileuszu 35-lecia działalności KIK-u 

w Katowicach 

Jubileusz to nie wymysł człowieka. Już w Sta-

rym Testamencie znajdziemy świadectwa o tym, 

że podoba się Bogu, kiedy człowiek w wyzna-

czonym czasie zatrzyma się i spojrzy w prze-

szłość. Wtedy bowiem łatwiej uświadomić sobie, 

że na ziemi nie jesteśmy sami, nie wszystko od 

nas zależy oraz, że w codzienności możemy li-

czyć na pomoc i wsparcie Tego, od Którego wy-

szliśmy i do Którego zdążamy. 

Dziś, gdy z podziwem patrzymy na 35 lat 

działalności KLUBU INTELIGENCJI KATOLIC-

KIEJ W KATOWICACH możemy pokornie pochy-

lić czoła przed tym, czego Bóg jest w stanie do-

konać przez ludzi, którzy są otwarci na Jego ła-

skę. Podejmowane na wielu płaszczyznach ini-

cjatywy pokazują, jak wiele udało się osiągnąć 

w dziele przenikania wartościami ewangelicz-

nymi różnych dziedzin życia człowieka. 

To dzieło wciąż domaga się kontynuowania 

w nowej formie i za pomocą nowych środków. 

Dlatego gratulując pięknego jubileuszu życzę, by 

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

wciąż otwierał Bogu drzwi do naszej codzienno-

ści i potrafił nadal przyciągać do Jezusa Chrystu-

sa, jedynego Zbawiciela człowieka. 

W tym duchu z serca Wam Błogosławię 

† Józef Kupny 

Arcybiskup Metropolita Wrocławski 
 

Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. 

Szanowny Panie Prezesie, 

Bardzo dziękuję za pismo z dnia 22 lipca br. 

oraz dołączony do niego Biuletyn Klubu Inteli-

gencji Katolickiej w Katowicach. 

Pragnę serdecznie pogratulować 35-lecia 

pięknej działalności na forum społeczno-

kulturowym, opartej na wartościach chrześcijań-

skich i nauczaniu Kościoła katolickiego. Życzę 

obfitości łask i Bożego błogosławieństwa do po-

dejmowania dalszych owocnych prac dla dobra 

polskiego społeczeństwa. 

 Łącząc wyrazy szacunku, z serca błogosławię 

i zapewniam o mojej pamięci modlitewnej za-

równo w intencjach Pana Prezesa, jak i wszyst-

kich współpracowników i członków Klubu. 

† Artur G. Miziński 

Sekretarz Generalny 

Konferencji Episkopatu Polski 
 

dnia 9 sierpnia 2015 roku 

Wielce Szanowny Pan 

Prezes Klubu Inteligencji Katowickiej 

W KATOWICACH 

Szanowny Panie! 

Niezwykłą satysfakcją napełniło mnie zapro-

szenie na wspólne uczczenie 35. rocznicy działal-

ności Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 

a zwłaszcza jej sekcji w Zabrzu. Z tą placówką by-

łem długo związany, podejmując na zaproszenie 

ks. prałata Józefa Kuschego liczne wykłady z za-

kresu historii Kościoła. Wspominając te związki 

ożywiam w sobie uznanie dla posłannictwa, wy-

pełnianego przez Kluby Inteligencji Katolickiej w 

naszej Ojczyźnie w dziele przywracania utracone-
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go wewnętrznego ładu w człowieku. Gratuluję tych 

dokonań i podtrzymywania nadziei w naszym spo-

łeczeństwie w tych minionych 35 latach, co pozo-

staje motywem podejmowania ożywionych działań 

także i w dzisiejszych czasach. 

Przyjęte już wcześniej posługi w Tarnowskich Gó-

rach i w Gliwicach-Sośnicy w tym pięknym dniu 24 

października b.r. uniemożliwiają mi osobisty udział 

w zaplanowanych obchodach zabrzańskich. Zapew-

niam jednak o moim głębokim szacunku i uznaniu dla 

postawy Szanownych Państwa i upraszam Bożą 

Opatrzność, by nadal tchnęła swą mądrość i dojrza-

łość w Serca i umysły ludzi wspaniałych. 

Pozostaję w wyrazami serdecznego pozdro-

wienia i najlepszych życzeń 

† Jan Kopiec  
 

Katowice, 2015-09-08 

„Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, 

aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, 

uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i tro-

ska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, ja-

kim jest wolna Ojczyzna”. (św. Jan Paweł II) 

Szanowny Panie Prezesie! 

Z okazji 35. rocznicy powstania Klubu Inteli-

gencji katolickiej w Katowicach, na ręce Pana Pre-

zesa przesyłam – dla wszystkich zgromadzonych na 

Uroczystej celebracji Eucharystii – słowa gratulacji 

i najlepszych życzeń. Łączę się duchowo z uczest-

nikami tego ważnego wydarzenia, a korzystając 

z okazji, wyrażam wdzięczność Bogu za Waszą 

działalność, która opiera się na chrześcijańskich 

wartościach i nauczaniu Kościoła Katolickiego. 

„Nie ma solidarności bez miłości” – te słowa 

wypowiedziane niegdyś przez Papieża Jana Pawła II 

były z pewnością inspiracją dla Was w budowaniu 

międzyludzkiej wspólnoty, opartej na solidarnej mi-

łości społecznej, w epoce głębokich przemian kultu-

rowych i politycznych, jakie miały w Polsce i na Ślą-

sku w ostatnich dziesięcioleciach. Życzę, aby Wasza 

praca była zawsze wyrazem troski o człowieka, 

przynosząc wiele osobistej satysfakcji i zadowolenia. 

Maryja – Matka Sprawiedliwości i Miłości 

Społecznej – nasza Śląska Gospodyni niech wy-

prasza u tronu Ojca Niebieskiego potrzebną moc 

w radosnym i autentycznym dawaniu świadectwa 

Ewangelii. 

 Zapewniam Was o mojej pamięci modlitewnej 

i z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa: 

w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

   † Wiktor Skworc 

  ARCYBISKUP METROPOLITA 

   KATOWICKI 

Rzeszów, 20 października 2015 r. 

Szanowny Panie Prezesie 

z Wiceprezesem i Zarządem 

oraz Szanowni Członkowie Klubu Inteligencji 

Katolickiej 

w KATOWICACH 

Serdecznie gratuluję 35-lecia działalności 

Klubu Inteligencji katolickiej w Katowicach. 

Raduje wieloaspektowość działalności i otwarto-

ści wobec problemów współczesności, kultury 

chrześcijańskiej, jak również troska o rodziny 

oraz wychowanie w duchu katolickim i polskim. 

Serdecznie życzę Opieki Bożej w dalszej 

działalności. Życzę, by podejmowana działal-

ność KIK-u niosła dziedzictwo kultury, w szero-

kim tego słowa znaczeniu, a także pomagała Po-

lakom dochowywać wierności tradycji Ojców 

naszych i Wielkich Polaków. 

 Mile pozdrawiam i z serca błogosławię 

  † Kazimierz Górny 
 

W części wspomnieniowej głos zabierali za-

proszeni goście: Marianna Muża, Andrzej Duda, 

ks. prof. Józef Kozyra, Wacław Jeż, Barbara 

Wojcieszak, Dorota Olszewska, Andrzej Sanoc-

ki, Krystyna Partuś, Wojciech Sala, Wojciech 

Pillich, Robert Prorok, Michał Sablik, Krystyna 

Rożek-Lesiak.       

 Następnie wysłuchaliśmy dwuczęściowego 

koncertu w wykonaniu chóru Laetitia Cantus 

z Zabrza. W pierwszej części były to piosenki 

śląskie (m.in. Gdybym to ja miała skrzydełka jak 

gąska), w drugiej religijne (m.in. Ave Maria gra-

tia plena – wykonana również na bis). Koncert 

dostarczył słuchaczom wspaniałej strawy du-

chowej – w sensie artystycznym. 

 
Chór nauczycielski przy Szkole Podstawowej Nr 14 

w Zabrzu – dyrygentka Małgorzata Mandat – Kłos 
 

Ostatnim punktem programu było zwiedzanie 

Muzeum Górnictwa Węglowego. Dzięki bardzo 



 11 

ciekawie zaaranżowanym ekspozycjom można 

było zapoznać się nie tylko z technicznymi aspek-

tami wydobycia węgla i historii jego powstania 

na Śląsku, ale też posłuchać wartościowego opo-

wiadania postaci Skarbnika i starego górnika. W 

przekaz historii wpisał się również film, na któ-

rym matka – gospodyni wydaje polecenia np. 

swoim dzieciom w gwarze śląskiej – przewod-

niczka tłumaczyła niektóre wyrazy na język pol-

ski ze względu na część gości, która była spoza 

Śląska. Można było zobaczyć figury orkiestry 

górniczej i posłuchać jej grania na ulicy w Bar-

bórkę rano. Przewodniczka zwróciła uwagę na 

używanie dwujęzycznych napisów w tym rejonie 

Śląska; w języku polskim i niemieckim. Pokazane 

było też urządzenie typowej kuchni i sypialni. 

Kuchnia z napisami w języku niemieckim na młynku 

do kawy (KAFFEE) i polskim na pojemnikach (Ma-

karon Kaszka Kawa) oraz kropielniczka na ścianie (po 

lewej). 

 
Typowa śląska sypialnia 

   

Na zakończenie tego krótkiego sprawozdania 

chciałbym serdecznie podziękować Przewodni-

czącej sekcji w Zabrzu Krystynie Partuś i człon-

kom sekcji za wspaniałe zorganizowanie spotka-

nia. Patronat nad naszym jubileuszem objęła Pre-

zydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, a pa-

tronat medialny Gość Niedzielny, Radio eM 

i Telewizja Silesia.  

 
Zapowiedź o naszym jubileuszu ukazała się 

we wkładce do Gościa Niedzielnego nr 42, rok 

XCII, 18 X 2015, – we wkładce Gość Gliwicki 

na str. 8. 

Na stronie „Gościa 

Katowickiego” (z datą 

20.08.2015), gdzie poda-

no program spotkania: 

http://katowice.gosc.pl/d

oc/2653722.Uroczystosci

-XXXVlecia-KIK-w-

Katowicach-Zabrze-24-

pazdziernika 

Informacja o jubileuszu została zamieszczona 

na stronie Urzędu Miasta w Zabrzu: 

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/aktualn

osci/35-lecie-swietuje-klub-inteligencji-

katolickiej. 

Relacja ze spotkania autorstwa Urszuli i An-

drzeja Omylińskich – współpracowników KIK-u 

w Bielsku-Białej ukazała się w Gwiazdce Cie-

szyńskiej -  

http://gwiazdkacieszynska.pl/strona-

xxxv_lecie_kik_katowice_cz_1.html 

http://gwiazdkacieszynska.pl/strona-

xxxv_lecie_kik_katowice_cz_2.html  

Stanisław Waluś 

zdjęcia: Andrzej Omyliński,  

Stanisław Waluś, Antoni Winiarski 

 

 

35 pielgrzymka Klubów Inteligencji 

Katolickiej na Jasną Górę 
 

Po raz pierwszy w nowym terminie, w trzecią 

sobotę listopada, w święto Ofiarowania NMP, do 

Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze przy-

byli przedstawiciele ponad 20 Klubów z całej 

Polski. 

Pielgrzymów powitał o. Wojciech Dec 

OSPPE. Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obra-

zu przewodniczył ks. abp Henryk Hoser SAC, 

który przywołał obraz z Protoewangelii Jakuba, 

3-letniej Maryi wchodzącej bez wahania po 

stopniach do Świątyni i nieoglądającej się za 

siebie. Powiązał ten obraz ze słowami Chrystusa 
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z Ewangelii św. Łukasza - kto rękę swoją przy-

kłada do pługa, a ogląda się wstecz, ten nie jest 

mnie godzien (Łk. 9:62). Kończąc homilię, po-

wiedział: „Niech dzisiejsze wspomnienie, tutaj, 

u stóp Matki Bożej Częstochowskiej nas napełni 

tą świadomością, kim jesteśmy, do czego zmie-

rzamy, kim mamy być i jednocześnie niech Naj-

świętsza Maryja Panna, zwłaszcza, jeśli chodzi 

o członków Klubów Inteligencji Katolickiej uczy 

nas inteligencji wiary.” 

 
Ks. abp Henryk Hoser SAC 
 

W Kaplicy Różańcowej pielgrzymi wysłuchali 

wykładu ks. abp. Henryka Hosera „Znaczenie 

ustaleń Synodu dla powołania i misji rodziny”. 

Ks. abp Henryk Hoser uczestniczył w XIV Zwy-

czajnym Zgromadzeniu Ogólnym Synodu Bisku-

pów nt. powołania i misji rodziny w Kościele 

i świecie współczesnym w październiku b.r. Abp 

Hoser powiedział, że rola Klubów powinna być 

zwielokrotniona. Obecnie Kościół przeżywa dru-

gą falę kryzysu posoborowego. Kres pierwszej fa-

li kryzysu posoborowego położył Jan Paweł II, 

który przywrócił zaufanie do Kościoła i naucza-

nia kościelnego. Drugą falę kryzysu może za-

trzymać papież Franciszek. Nauczanie Jana Paw-

ła II jest zapominane, a naszą rolą jest być nośni-

kami pamięci.  

Kryzys rodziny uwidacznia się poprzez 

zmniejszenie liczby zawieranych małżeństw, 

zwiększenie liczby rozwodów (w Europie Za-

chodniej rozpada się 2/3 małżeństw, w Polsce 

1/3). Wzrasta kohabitacja, co łączy się z brakiem 

wiary w siebie i życie tymczasowością. 

W pierwszej części Synodu „Kościół słuchają-

cy rodziny” uwidoczniła się tendencja szukania 

wszędzie pozytywnych aspektów. W drugiej czę-

ści pochylono się nad rodziną w planie Bożym – 

Ojcowie Synodu przypomnieli nauczanie biblijne 

i Kościoła o rodzinie. W części trzeciej omówio-

no misję Kościoła i perspektywy duszpasterskie.  

 
Ks. abp Henryk Hoser SAC 
 

Arcybiskup wymienił czynniki stabilizujące 

rodzinę dzieląc je na wewnętrzne (więzi między 

członkami rodziny, odpowiedni stosunek do róż-

nic między kobietą a mężczyzną, miłość, wier-

ność) oraz zewnętrzne (tradycja, ten sam model 

rodziny w różnych pokoleniach, małżeństwo 

wiążące dwie rodziny).  

 
Uczestnicy pielgrzymki 
 

Przyczyną rozwodów jest często przepro-

wadzka do dużego miasta, do środowiska ano-

nimowego i wiążące się z tym wieloletnie spła-

canie kredytów oraz niepewność pracy. Pomocą 

dla młodych małżeństw może być parafialna sieć 

młodych małżeństw.  

Rodziną zajmuje się wiele ruchów posoboro-

wych, natomiast duszpasterstwo rodzin jest słabą 

stroną parafii.  

Ks. abp Henryk Hoser zaleca członkom Klu-

bów skierować uwagę i inteligencję na to, co 

można i trzeba zrobić, aby uratować rodzinę i za 

to otrzymać wieczne zbawienie. 

Obecnie czekamy na posynodalną adhortację 

apostolską papieża Franciszka.  
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Następnie dr Michał Białkowski (UMK 

i KIK w Toruniu) zaprezentował książkę „Klu-

by Inteligencji Katolickiej jako przestrzeń 

działań niezależnych w latach osiemdziesiątych 

XX wieku” wydaną przez IPN.  

 
Dr Michał Białkowski i dr Antoni Winiarski 
 

Zawiera ona historie 15 Klubów, m.in. Klubu In-

teligencji Katolickiej w Katowicach. W dyskusji 

pytano o sposób wyboru Klubów, których historie 

zamieszczono w tej książce. Zastrzeżenia co do tre-

ści rozdziału dot. katowickiego KIK zgłosił Jerzy 

Kogut, który powiedział, że w rozdziale zamiesz-

czono niezweryfikowane materiały z archiwów IPN 

i na tej podstawie wyciągnięto błędne wnioski. Dr 

Michał Białkowski tłumaczył ten fakt różnicami w 

metodologiach przyjętych w różnych pionach IPN. 

Zaapelował o zbieranie różnych dokumentów 

i świadectw o działalności Klubów. 

Kolejnym punktem programu było złożenie 

kwiatów pod pomnikiem Sługi Bożego Prymasa 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a następnie 

Droga Krzyżowa na Wałach poprowadzona przez 

katowicki KIK. Rozważania przedstawiła Danuta 

Sobczyk, wiceprezes katowickiego KIK. Ostat-

nim punktem programu jubileuszowej pielgrzym-

ki było złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Ja-

na Pawła II.  

 
Droga Krzyżowa na Jasnogórskich Wałach 

Tradycyjnie, po pielgrzymce, w siedzibie re-

dakcji tygodnika „Niedziela” odbyło się spotka-

nie Prezesów i przedstawicieli Klubów. Spotka-

nie poprowadził dr Antoni Winiarski, który ob-

jął przewodnictwo Porozumienia Klubów Inteli-

gencji Katolickiej na okres jednego roku. Omó-

wiono bieżące wydarzenia w polskim Kościele 

i w Polsce. Wiceprezes warszawskiego KIK Pa-

weł Broszkowski przedstawił propozycję zorga-

nizowania planowanej od dawna konferencji nt. 

tożsamości Klubów w ramach obchodów 60-

lecia warszawskiego KIK. Konferencja odbyłaby 

się w pierwszy weekend kwietnia 2016 r. 

w Warszawie w siedzibie Caritasu. Zebrani za-

akceptowali tę propozycję.  

 
Krystyna Bodnar, prezes KIK w Szczecinie, Antoni 

Winiarski, przewodniczący Porozumienia i Stanisław 

Latek, sekretarz Porozumienia 
 

Omówiono udział Klubów w Dniu Papieskim, 

w tym szczególnie podkreślono różnorakie zaan-

gażowanie sekcji katowickiego KIK w Zabrzu, 

która jako jedyna w Polsce reprezentująca nasze 

środowisko przeprowadziła uliczną zbiórkę pie-

niężną. Działalność zabrzańskiej sekcji w tym za-

kresie przedstawiła Krystyna Partuś, przewodni-

cząca sekcji. Mówiono o pracach ORRK, ŚDM, 

Roku Miłosierdzia, Jubileuszu 1050-lecia Chrztu 

Polski, Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej, po-

mocy młodzieży z krajów sąsiadujących z Polską 

i przygotowaniach do 35-lecia niektórych Klubów.  

Uczestnicy spotkania podziękowali Kazimie-

rzowi Świtalskiemu, prezesowi KIK w Często-

chowie, za jego wielki wkład w przygotowanie 

pielgrzymki i spotkania Prezesów. 

Antoni Winiarski 

Tekst dr. Stanisława Latka, sekretarza Porozu-

mienia, o pielgrzymce Klubów jest na stronie 

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

Warto przeczytać rozmowę Adama Sosnow-

skiego z ks. abp. Henrykiem Hoserem „Co na-

http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/rporkik.html
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prawdę działo się na synodzie” zamieszczoną 

w miesięczniku „Wiara, Patriotyzm i Sztuka”, nr 

11 (61), 19 XI – 10 XII 2015, str. 37-41.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To, kim dziś jesteśmy, zawdzięczamy To-

bie! Nauczyłeś nas, że w życiu najważniejsza 

jest uczciwość i szacunek dla drugiego czło-

wieka, wobec każdego istnienia. Nauczyłeś, 

że nie ma dróg na skróty, nawet jeśli one wy-

dają się łatwiejsze. Dałeś przykład, że nie 

trzeba mieć, trzeba być. Ty byłeś, jak nikt in-

ny. (…)  

Pożegnanie. W hołdzie Ofiarom tragedii pod 

Smoleńskiem, Opracowanie Marian Piotr 

Romaniuk, Dom Wydawniczy RAFAEL, Kra-

ków 2012, str. 161-165. 
--------------------------- 

Bitwa o prawdę pogrzebaną 

(…) Kilka tygodni temu „Gazeta Polska” 

i TV Republika ujawniły, że „służby specjal-

ne chcą zniszczyć pozostające w ich zasobach 

materiały dotyczące m.in. operacji zagranicz-

nych Agencji Wywiadu, raportów w sprawie 

przygotowania wizyty prezydenta prof. Lecha 

Kaczyńskiego w Katyniu oraz raportów po-

wstałych po katastrofie smoleńskiej w Agen-

cji Wywiadu i w Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego”. Jak zauważają dziennikarze 

pilnujący tej sprawy, dodatkowo niepokoi 

fakt, ze w formularzu protokołów zniszczenia 

tych dokumentów nie przewiduje się rubryki 

na wpisanie uzasadnienia ich zniszczenia (…) 

    Sprawa smoleńska w dniach przejmowania 

władzy w Polsce przez nową ekipę rządzącą 

ma jeszcze inną niepokojącą odsłonę. Rosja 

bowiem znów przedłuża śledztwo – do 10 

marca 2016 r. W związku z tym wrak rozbite-

go samolotu Tu-154M nie może być przywie-

ziony do Polski. Rosyjski MSZ stwierdził, że 

szczątki polskiego samolotu „nie są jakimś 

upominkiem czy relikwią, ale dowodem 

w śledztwie dotyczącym katastrofy lotniczej”. 

Mimo tych trudności nie ustają działania 

osób, którym zależy na odgrzebaniu prawdy 

i dotarciu do ostatnich szczątków ofiar kata-

strofy smoleńskiej, których kolejne tzw. do-

chówki miały miejsce jeszcze w październiku 

bieżącego roku. Badania nadal prowadzi prof. 

Wiesław Binienda.  

    Ostatnio udało mu się potwierdzić tezy 

Glenna Jørgensena. Jego zdaniem, rządowy 

tupolew został rozerwany w powietrzu przez 

eksplozje. Prof. Binienda jest w stanie wska-

zać dokładnie, w którym miejscu eksplozje 

nastąpiły. (…)  

  

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

 
Wyrazy pamięci pod popiersiem św. Jana Pawła II na 

kościele garnizonowym w Gliwicach – 11 XI 2010 r. 
-------------------------- 

Generał dywizji Kazimierz Gilarski 
dowódca Garnizonu Warszawa 

    Urodził się 7 maja 1955 r.  Rudołowicach na 

Podkarpaciu. Ukończył Wyższą Szkołę Oficer-

ską Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza 

Kościuszki we Wrocławiu, studia magisterskie 

w WSP w Krakowie i podyplomowe w Aka-

demii Obrony Narodowej. Ekspert w zakresie 

organizacji uroczystości państwowych, woj-

skowych i patriotyczno-religijnych z udziałem 

wojskowej asysty honorowej. Jego pogrzeb 

odbył się 24 kwietnia w Warszawie. O 10.00 

w katedrze polowej Wojska Polskiego abp Ka-

zimierz Nycz, metropolita warszawski, odpra-

wił Mszę żałobną w intencji Zmarłego. Homi-

lię wygłosił ks. płk Sławomir Żarski, admini-

strator diecezji ordynariatu polowego WP.  

Fragmenty homilii 

ks. płk. Sławomira Żarskiego 

(…) To gen. Gilarski zabiegał o przywrócenie 

czapek rogatywek kompanii reprezentacyjnej 

i przedwojennej symboliki na sztandarach. 

(…) To m.in. jego zasługą jest przywrócenie 

na Grobie Nieznanego Żołnierza tablic pa-

miątkowych z walk wojny polsko-

bolszewickiej. (…) Generale! Byłeś dla nas 

wszystkim. Naszym autorytetem, naszym ży-

ciowym drogowskazem. 
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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 
 

Zawierzajcie się miłosierdziu Bożemu 

Moi drodzy, zachęcam was, abyście zawsze 

czerpali z modlitwy siłę potrzebną, by wiernie 

przylgnąć do Ewangelii i stać się autentycznymi 

świadkami miłosierdzia Boga. On jest drogą, 

prawdą i życiem dla każdego człowieka i dla 

wszystkich ludów. Błogosławię was z miłością. 

(…) Moi drodzy, wpatrujcie się zawsze w Chry-

stusa. On daje każdemu siłę potrzebną, by odpo-

wiedzieć na wyzwania naszych czasów. Słuchaj-

cie głosu Boga, który was wyzwala, abyście byli 

Jego synami i świątynią Ducha miłości. Każdego 

z was błogosławię. (…) Zawierzajcie się miło-

sierdziu Bożemu, ponieważ jest ono bezgranicz-

ne. (…) Miłosierdzie Boże jest wielkie. Zawierz-

cie mu się! 

  Str. 168, Kraków 18 sierpnia 2002, Rozwa-

żanie przed modlitwą Anioł Pański na Błoniach 
 

Troszczcie się o dobro naszej Ojczyzny 

 Obejmuje spojrzeniem duszy całą Ojczyznę. 

Raduje się z osiągnięć, dobrych zamierzeń, twór-

czych inicjatyw. Z pewnym niepokojem mówiłem 

o trudnościach i kosztach przemian, które bole-

śnie obciążają najuboższych i najsłabszych, bez-

robotnych, bezdomnych i tych, którym przycho-

dzi żyć w coraz skromniejszych warunkach 

i w niepewności jutra. Odjeżdżając, te trudne 

sprawy Ojczyzny chcę polecić Bożej Opatrzności 

i zachęcić wszystkich odpowiedzialnych za stan 

państwa do troski o dobro Rzeczypospolitej i jej 

obywateli. Niech zapanuje duch miłosierdzia, 

bratniej solidarności, zgody i współpracy oraz au-

tentycznej troski o dobro naszej Ojczyzny. 

Str. 169, Kraków-Balice 19 sierpnia 2002, 

Przemówienie pożegnalne na lotnisku 

 

 

Litania Narodu Polskiego 
 

Ciąg dalszy z poprzedniego 

numeru „Dlatego”. Koniec. 
 

Wiarę w Ciebie i ufność w nas 

samych daj nam, o Panie 

Nadzieję na zwycięstwo do-

brej sprawy daj nam, o Panie 

Miłość Polski, Ojczyzny na-

szej daj nam, o Panie 

Męstwo, mądrość, łagodność i solidarność daj 

nam, o Panie 

Wolność, chwałę, szczęście i pokój daj nam, 

o Panie 

Służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi daj 

nam, o Panie 

Wszystkie dary Ducha Świętego daj nam, o Panie 

Przez Narodzenie Twoje bohatera wielkiego 

wzbudź nam, o Panie 

Przez Najświętsze Życie Twoje żyć dobrze na-

ucz nas, o Panie 

Przez Krzyż i Mękę Twoją cierpienia nasze daj 

mężnie znosić, o Panie 

Przez Zmartwychwstanie Twoje z ciemności 

grzechu wskrześ nas, o Panie 

    Od tamtego strasznego sobotniego dnia na 

moim domowym biurku leży kalendarz już na 

stałe zatrzymany na dacie 10 kwietnia 2010 r., 

którego kartek do tej pory nie byłam w stanie 

przekładać. Dopiero dzisiaj po raz pierwszy 

przeczytałam zaproponowaną w kalendarzu 

na ten tragiczny – okazuje się – 100. dzień 

roku 2010 sentencję: „Odpowiadaj dobrym na 

zło, a zniszczysz w podłym człowieku zado-

wolenie ze zła” – Lew Tołstoj. (…) 

Lidia Dudkiewicz, Niedziela, nr 45, 

 8 XI 2015, str. 3 

http://www.niedziela.pl/artykul/121341/nd/Bi

twa-o-prawde-pogrzebana 
 

Mój kalendarz zatrzymał się 

na kwietniu 2010 r. 

 
Kalendarz, który wisi na ścianie nad moim biur-

kiem w Bielsku-Białej od 2010 r.  

Stanisław Waluś 

http://www.niedziela.pl/artykul/121341/nd/Bitwa-o-prawde-pogrzebana
http://www.niedziela.pl/artykul/121341/nd/Bitwa-o-prawde-pogrzebana
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Przez Wniebowstąpienie Twoje Ojczyznę wielką, 

wolną i szczęśliwą daj nam, o Panie 

Przez Ducha Świętego Zesłanie ducha dobrego 

daj nam, o Panie 

Przez Miłosierdzie Twoje ducha i tradycję Naro-

du daj nam zachować, o Panie 

Przez Bogurodzicę Ojca Świętego i naszych pa-

sterzy na długie lata zachowaj nam, o Panie 

Przez Anioła – Opiekuna Polski bezpieczne by-

towanie Ojczyzny, daj nam, o Panie 

Przez czystą św. Jadwigi Królowej ofiarę w jedno-

ści i suwerenności naszą Polskę zachowaj, o Panie 

Przez cnoty wielkich Ojców naszych na Twe bło-

gosławieństwo daj nam zasłużyć, o Panie 

Boże Piastów i Jagiellonów nie opuszczaj nas, 

o Panie 

Boże Sobieskiego i Kościuszki nie opuszczaj nas, 

o Panie 

Boże ojca Kordeckiego, księdza Skargi i św. ojca 

Kolbego nie opuszczaj nas, o Panie 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 

przepuść nam, Panie 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata wy-

słuchaj nas, Panie 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 

zmiłuj się nad nami 

Módlmy się: 

Boże Wszechmogący, Panie zastępów, padamy 

do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki 

otaczałeś nas swą przemożną opieką. Dziękujemy 

Ci, że Ojców naszych wyprowadziłeś z rąk cie-

miężców, najeźdźców i nieprzyjaciół. Błogosła-

wimy Cię za to, że po latach niewoli obdarzałeś 

nas na nowo wolnością i pokojem. W obecnych 

czasach, kiedy tyle sił potrzeba naszemu Naro-

dowi, aby zachować wolność i suwerenność, pro-

simy Cię, Boże, napełnij nas mocą Twojego Du-

cha. Uspokój serca, dodaj ufności w Twoją mi-

łość, oświeć zaćmione umysły naszych braci. 

Wzbudź w Narodzie chęć do cierpliwej walki 

o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, byśmy 

stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną soli-

darnością w służbie Twojego Krzyża zachować 

Twoje Królestwo w nas, w naszych rodzinach, 

w naszym narodzie, jak za czasów naszych Praoj-

ców. Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Ob-

darz nas chlebem. Błogosław naszej pracy. Panie 

miłosierny, Panie sprawiedliwy, Panie wszech-

mocny. Boże Ojcze, niech Duch Święty zmienia 

oblicze naszej ziemi i umacnia Twój lud. Daj 

nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze 

„bierzmowania dziejów”, udzielonego Narodowi 

przez św. Jana Pawła II w 1979 roku, Twego 

Ducha nigdy nie zasmucali, a przez zawierzenie 

Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski, pozo-

stali zawsze wierni Chrystusowi, Kościołowi 

i Ojczyźnie. Amen. 

 

 

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 

 

 

Rozdział 1 Niepodległość i suwerenność 

Abp Sławoj Leszek Głódź 

Potrzeba mocnego „nie’ 

(…) Kościół to nie tylko skarbiec wiary i hi-

storia. Kościół to ciągły dynamizm, zadanie i po-

słanie: „idźcie więc i nauczajcie…” (Mt 28,19). 

„Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie” 

(Mt 5,37). Potrzeba nam tego mocnego „tak”. 

Potrzeba także mocnego „nie” Słyszanego. Sku-

tecznego. Sprawnego. A także dobrze zorgani-

zowanego. Mocne „nie”, które zaprotestuje prze-

ciwko temu, co jest wymierzone przeciw Chry-

stusowi, zasadom i normom, których On jest 

twórcą, co sprzeciwia się prawu do Jego obywa-

telstwa pod dachem Ojczyzny. Chrystus zawsze 

był znakiem, któremu sprzeciwiać się będą (por. 

Łk 2,34). (…)  

Homilia w uroczystość Najświętszej Maryi Pan-

ny Królowej Polski, 3 maja 2010. Str. 11-13 
 

Abp Sławoj Leszek Głódź 

Udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze 

serca 

(…) W czerwcu 1987 r. od Placu Defilad, Kra-

kowskim Przedmieściem, ku placowi Zamko-

wemu, ku archikatedrze św. Jana Chrzciciela, 

wśród tłumu wiernych przesuwał się papieski 

pojazd: z ustawioną na podwyższeniu monstran-

cją, z adorującym Chrystusa Ojcem Świętym. Po 

latach na tym samym Krakowskim Przedmieściu 

krzyż Chrystusa, święty znak wiary naszej wiary, 

został – na oczach modlących się przy nim ludzi 

– zbezczeszczony przez gromadę młodych Pola-
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ków. Czegoś takiego nie widziała nasza Ojczyzna 

nawet w czasach komunizmu. (…) 

Homilia podczas Mszy św. w intencji Ojczyzny 

w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, 11 Listopada 

2010. Str. 15-18 
 

Bp Ignacy Dec 

Cierpienia na nieludzkiej ziemi 

Homilia w kościele św. Karola Boromeusza w 72. 

rocznicę pierwszych wywózek na Sybir i 92. rocz-

nicę zaślubin Polski z morzem, 11 lutego 2012. 

Str. 19-23 
 

Abp Wacław Depo 

Tutaj zawsze byliśmy wolni 

Homilia na Szczycie Jasnogórskim, 26 sierpnia  

2012. Str. 24-27 
 

Bp Wiesław Mering 

Świadectwo prawdy w czasach zakłamania 

Kiedy patrzyliśmy niedawno w tym Sanktuarium 

na matkę bł. ks. Jerzego, myśleliśmy, że właści-

wie nikt inny nie mógł wyrosnąć z dziecka, syna 

takiej matki. Jego matka mówi, że „najważniejsze 

w życiu to dać dzieciom Boga”. (…) Jan Paweł II 

w 1985 r. napisał młodym chrześcijanom: „nie 

trzeba się lękać, ale nazywać po imieniu pierw-

szego sprawcę zła: Złego”. Taktyka, jaką stoso-

wał i stosuje, polega na tym, aby się nie ujawniać, 

aby zło, które zostało przez niego wszczepione na 

początku, coraz mniej pozwalało się zidentyfiko-

wać jako grzech osobowy. Wszystko dziś tłuma-

czymy strukturami, zwyczajami, że cały świat 

jest postępowy i tak właśnie postępuje. Co po-

wiedziałby błogosławiony, który nas gromadzi 

w swoim Sanktuarium? (…) 

Homilia w sanktuarium Męczeństwa Bł. Ks. Je-

rzego Popiełuszki we Włocławku w 28. rocznicę 

śmierci bł. ks. J. Popiełuszki, 18 października 

2012. Str. 29-33 
 

Bp Antoni Dydycz 

Polska potrzebuje odnowy, ale nie pozorowanej 

(…) Już po zakończeniu II wojny światowej 

w walce o wolną Polskę zginęło 20 tysięcy Pola-

ków, Żołnierzy Wyklętych. Miedzy rokiem 1944 

a 1955 komunistyczne sądy orzekły ponad 8 ty-

sięcy wyroków śmierci, z których około cztery 

i pół tysiąca wykonano. Ponad 200 tysięcy pol-

skich patriotów znalazło się w więzieniach lub 

obozach pracy. Umieszczano w nich także mło-

docianych. (…) Wszystkich, którzy na bezprawie 

reagowali protestem, nie godzili się z niewolni-

czym posłuszeństwem względem rodzimych ka-

rierowiczów lub tchórzy i sowieckich okupantów, 

ogłaszano „faszystami”, „zaplutymi karłami re-

akcji”, „agentami USA” albo „Watykanu”. Gdy 

mowa o duchownych – zginęło wielu. (…)  

Homilia w warszawskiej archikatedrze z okazji 

Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 

1 marca 2013.  Str. 35-39 
 

Abp Marek Jędraszewski 

…i uwolni wszystkie ludy Europy 

Wielkie święto Niepodległej Polski – które ob-

jawiło się radosnym dniem 11 listopada 1918 r., 

pierwszym dniem wolności po 123 latach rozbio-

rów i niewoli – wykluwało się w ogromnym tru-

dzie. (…) Stąd Święto Niepodległości jest rów-

nież dniem modlitwy za nas – o siłę trwania 

w prawdzie i miłości. O moc wiary i nadziei. 

Dlatego też za Adamem Mickiewiczem kieruje-

my do naszego Ojca, który jest w niebie, jego 

Modlitwę pielgrzyma: „BOŻE Jagiellonów! 

BOŻE Sobieskich, BOŻE Kościuszków! Zlituj 

się nad Ojczyzną naszą i nad nami. Pozwól nam 

modlić się znowu do Ciebie obyczajem przod-

ków”: Ojczyznę naszą, pobłogosław, Panie! 

Homilia w kościele św. Krzyża w Warszawie, 11 

listopada 2013. Str. 41-45 

wybrał Stanisław Waluś  

 

 

Warto przeczytać 
 

 
 

Ks. Prał. Józef Kusche 

Iść pod wiatr i zostawić ślad 

Zabrze, 2015 r. 

Ze wstępu: 

Życie to czas wchodzenia na górę, ale też 

czas schodzenia z niej. Dla mnie nastał czas 

schodzenia i to szybkiego. Myślę, że już nie-

wiele zostało. 

Książka ta, to pozbierane okruchy z wszyst-

kiego co udało mi się praz lata kapłaństwa zrobić 

dla ludzi, z którymi miałem szczęście pracować. 
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To zatrzymanie w pamięci tego co przeżyłem 

w swoim kapłaństwie pracując z dziećmi, mło-

dzieżą i dorosłymi. Przez całe życie starałem się 

służyć niczego nie spodziewając się w zamian. 

Muszę jednak przyznać, że spotkałem się 

z ogromną wdzięcznością zarówno dzieci, jak 

i młodzieży oraz dorosłych. Nie przypuszczałem, 

że ludzka życzliwość jest tak wielka. (…) 

Za wszystko, co przez tyle lat kapłaństwa robi-

łem i mówiłem, biorę pełną odpowiedzialność. 

Starałem się zawsze wiernie służyć Kościołowi. 

Miałem też i mam wielki szacunek dla tych, 

wśród których pracowałem i pracuję. Kiedyś wi-

działem taki obrazek w „Polityce” – człowiek 

idzie brzegiem morza, wiatr wieje, piaskiem sy-

pie w oczy, a on idzie. A pod nim napis: „Idziesz 

we właściwym kierunku, a jeszcze się dziwisz, że 

idziesz pod wiatr”. Czy szedłem pod wiatr? My-

ślę, że tak. Wiatr ma zresztą różne zadania: 

oczyszcza powietrze, wzmacnia korzenie i łamie 

słabe gałęzie. Myślę, że miałem dość odwagi by 

iść pod wiatr w tym głębokim przekonaniu, że 

„prawda w końcu zwycięży”. (…) 

Zabrze, 2014 r. 

Ks. Józef Kusche 

Spis treści 

Iść pod wiatr i zostawić ślad  

I. KAPŁAŃSKA DROGA 

II. WSPOMNIENIA MŁODZIEŻY (fragmenty) 

Lata 1968-1975 

Lata 1975-1986 

Lata 1986-2005 

Lata 2005-2012 

III. DUSZPASTERSKIE PRZEMYŚLENIA 

IV. OKRUCHY ZE STOŁU SŁOWA 

    Katechezy Roku Wiary 

    Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Naj-

świętszej Maryi Panny 

    Adwent 

    Okres Bożego Narodzenia 

    Święto Św. Szczepana, Pierwszego Męczen-

nika 

    Refleksje na Sylwestra 

    Objawienie Pańskie 

    Ofiarowanie Pańskie 

    Wielki Post 

    Okres Męki Pańskiej 

    Zmartwychwstanie Pańskie 

    Matka Boże – Królowa Narodu 

    Święto NMP Matki Kościoła 

    Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa 

    Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

    Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 

    Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pań-

skiej 

    Wspomnienie św. Anny. Odpust parafialny 

    Uroczystość Wszystkich Świętych 

    Msze Święte za Ojczyznę 

    Uroczystość Chrystusa Króla 

V. NIEDZIELA. MSZA ŚWIĘTA 

    Niedziele w ciągu roku „A” 

    Niedziele w ciągu roku „B” 

    Niedziele w ciągu roku „C” 

VI. KAZANIA TEMATYCZNE 

    Kapłaństwo 

    Ekumenizm 

    Katechezy dla rodziców dzieci pierwszoko-

munijnych 

    Odszedł Święty 

       Przejście z życia do Życia 

       Odszedł Ojciec 

       Św. Jan Paweł II – prorok naszych czasów 

    Tragedia Smoleńska 

VII. HOMILIE W RAMACH DA i KIK 

       Spotkać Boga 

       Nawrócenie 

       Człowiek drogą Kościoła 

       Praca w budowie cywilizacji miłości 

       Szukać Boga 

       Być dojrzałym i odpowiedzialnym 

       Nowa Ewangelizacja 

       Drogi duchowej odnowy 

       Drodzy młodzi Przyjaciele – wzrastajcie 

w prawdzie i miłości 

       Quo vadis, Ziemio? 

       Został z nami 

       Być światłem 

       Modlitwa, ale jaka? 

       Poznanie drugiego człowieka 

       Wiara zadziwieniem 

 

 

Warto przeczytać 
Czesław Ryszka 

Odnowić dziedzictwo Prymasa 

Augusta Hlonda 

Wydawnictwo IKONA 

Szydłowiec 2015 

Spis treści 

Przedmowa [W roku 90-lecia po-

wstania archidiecezji katowickiej, 

godzi się przypomnieć dziedzictwo kard. Augusta 

Hlonda, „Wielkiego Prymasa II Rzeczypospolitej” 

– jak nazwał go Jan Paweł II. (…)] 
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Ślązak, katolik i patriota 

Dusza wybrana 

Rotmistrz w sutannie 

Duszpasterz w każdym calu 

Zwornik jedności 

Wobec hańby bezrobocia 

Ponadczasowe nauczanie 

Odrodzić Polskę w Chrystusie 

Więzień stanu 

Ostatnie trzy lata dla Kościoła i Ojczyzny 

Zawierzyć Polskę Maryi 

Mąż opatrznościowy 

Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję 

Wieniec chwały 

Zamiast zakończenia 

Kalendarium życia Prymasa A. Hlonda 

Wybrana bibliografia 

 

  

In vitro  
Sztuczna reprodukcja sprze-

ciwia się zasadzie wolności 

i odpowiedzialności na trzech 

płaszczyznach: dziecka, rodzi-

ców i lekarza. Dziecko traci 

prawo, by być przyjęte jako 

dar. Zostaje ono poddane do-

minacji techniki nad osobą. 

(…) Ze względu na wysoki wskaźnik śmiertel-

ności embrionów ludzkich uzyskanych metoda-

mi sztucznej reprodukcji in vitro, nie można tych 

technik zaliczyć do formy terapii. (…) Działanie 

medyczne w odniesieniu do małżonków podda-

nych technikom sztucznej odziera akt prokre-

acyjny z wymiaru osobowego. Techniki sztucz-

nej reprodukcji nie leczą przyczyn bezpłodności, 

ale stanowią swoiste „ominięcie” problemu. 

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

www.globalizacja.org Warszawa 2010, str. 144 

 

 

Ideologia gender 
 

Kard. Müller ostrzega przed gender 

i liczy na rzeczową dyskusję na Synodzie 

Kard. Gerhard Müller ostrzega przed mediami, 

które narzucają opinii publicznej ideologię gen-

der. Zdaniem prefekta Kongregacji Nauki Wiary 

można dziś wręcz mówić o medialnym totalitary-

zmie. Względem opinii publicznej media zacho-

wują się one niczym „duce” – czyli dyktator. Na-

rzucana przez nie ideologia prowadzi do kom-

pletnego rozkładu człowieka, ma zgubne konse-

kwencje dla dzieci, młodzieży i małżeństw. 

W tym kontekście Kościół musi bronić godności 

człowieka, mającej swe oparcie w Bogu Stwór-

cy, który daje nam swoją łaskę i wszystko, co 

niezbędne, aby osiągnąć szczęście naturalne, 

a także nadprzyrodzone, w postaci życia wiecz-

nego – dodał kard. Müller. (…) 

Kard. Gerhard Müller został dziś przyjęty na 

audiencji przez Papieża. Wczoraj natomiast 

uczestniczył w prezentacji książki Marcella Per-

ry, filozofa-agnostyka, byłego przewodniczącego 

włoskiego senatu. Przed kilkunastu laty napisał 

on wraz z kard. Josephem Ratzingerem książkę 

o korzeniach Europy. Nowa książka prof. Perry 

dotyczy relacji między chrześcijaństwem a pra-

wami człowieka. I to właśnie przy okazji prezen-

tacji tej książki kard. Müller wypowiedział się na 

temat rzekomych nowych praw człowieka, które 

uderzają w rodzinę. 

Biuletyn Radia Watykańskiego 02.10.2015 

 

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 

 

 

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 

Dziś prezentuję Czytelnikom „Dlatego” arty-

kuł Grzegorza Górnego pod zaskakującym tytu-

łem. Żeby być sprawiedliwym, muszę podać też 

inny przykład.  

Przed kilkudziesięciu laty w sekcji gliwickiej 

KIK-u miał wykład ks. prof. Helmut Juros. Po-

kazał dwie mapki. Na jednej było pokazane 

gdzie w Niemczech przed II wojną światową 

mieszkało więcej protestantów, a gdzie katoli-

ków. Na drugiej, jak ludność głosowała na Hitle-

ra. Okazało się, że tam gdzie było więcej prote-

stantów więcej głosowało na Hitlera. Sądzę, że 

wtedy Niemcy jeszcze nie wiedzieli, do czego 

doprowadzi Hitler.                

Stanisław Waluś 

http://www.globalizacja.org/
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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O wyższości protestantów nad katolikami 

i socjalistów nad chadekami 

(…) Decyzja o wysłaniu listu do biskupów 

niemieckich zapadła 16 września 1965 r. w Pa-

pieskim Instytucie Polskim w Rzymie podczas 

narady 38 ojców soborowych. Byli wśród nich 

Stefan Wyszyński i Karol Wojtyła. Zadanie napi-

sania tekstu polecono abp. Bolesławowi Komin-

kowi z Wrocławia znanemu jako orędownik po-

jednania między obu narodami. (…)  

A jednak niemieckim hierarchom nie spodobał 

się ów list. Raziła ich zwłaszcza zawarta w nim 

historiozofia przywołująca polską piastowską 

przeszłość Śląska, silny akcent położony na nie-

zmienność granic oraz zrozumienie dla akcji wy-

siedlenia Niemców po II wojnie światowej. (…) 

O swoim rozczarowaniu pisał również prymas 

Wyszyński, kreśląc cztery lata później następujące 

słowa do przewodniczącego episkopatu Niemiec 

kard. Juliusa Döpfnera: „… Jest to tym bardziej 

smutniejsze, że niemieccy protestanci wychodzą ka-

tolickiej Polsce naprzeciw w duchu o wiele bardziej 

ewangelicznym, i że właśnie oni wyrażają skruchę 

za to wszystko, cośmy wycierpieli w czasie wojny, i 

coraz częściej wyrażają wolę pojednania w duchu 

naszego Zbawiciela. Dla naszego katolickiego ludu 

jest to oczywista przykrość, trudno mu bowiem zro-

zumieć, że niemieccy współbracia pod tym wzglę-

dem pozostają tak daleko w tyle”. (…) 

Dopiero w marcu 1968 r. polscy biskupi do-

czekali się odpowiedzi, którą uznali za właściwą 

na swój list sprzed trzech lat. Grupa 145 intelek-

tualistów katolickich z RFN skupiona w tzw. Ko-

le Bensberskim (Bensberger Kreis) opublikowała 

dokument wzywający władze niemieckie do po-

jednania z Polską oraz uznania granicy na Odrze 

i Nysie Łużyckiej. Ostatni postulat wynikał 

z przyjęcia całkowitej odpowiedzialności Nie-

miec za wybuch II wojny światowej oraz doko-

nane zbrodnie. Wśród sygnatariuszy pisma, które 

weszło do historii pod nazwą Memorandum 

Bensberskiego, znalazł się m.in. 41-letni kapłan 

z Bawarii ks. Joseph Ratzinger. 

Sygnatariusze dokumentu byli jednak w swym 

Kościele osamotnieni. Spotkali się ze zdecydo-

wana krytyką w wielu środowiskach katolickich. 

(…) 

Socjaliści i ewangelicy w Niemczech wykazali 

większe zrozumienie dla polskiej racji i wrażli-

wości niż chadecy i katolicy. 

Grzegorz Górny, wSieci 45 (154), 9-15 XI 2015, 

str. 54-57 

Jestem katolikiem i Polakiem 
- nie kupuję w sklepach w niedzielę 

- staram się kupować polskie towary  

w polskich sklepach 
 

Prymas Tysiąclecia 1901 – 1981 
 

Kocham ojczyznę więcej 

niż własne serce i wszystko, 

co czynię dla Kościoła, 

czynię i dla niej. 

Pod powyższym tytułem i znaczkiem ze sło-

wami Prymasa Tysiąclecia będę z Państwem dzie-

lił się zarówno swoimi refleksjami, jak i fragmen-

tami artykułów zaczerpniętych z prasy i Internetu. 

Część I 

Pomidory 

Moja Żona kupiła pomidory z Maroka – po-

stanowiłem je nie jeść. Moja Córka kupiła pomi-

dory w sklepie w niedzielę 22 XI 2015 r., w 

Uroczystość Chrystusa Króla – też postanowiłem 

ich nie jeść. W poniedziałek 23 XI 2015 r. kupi-

łem pomidory z Paczyny na straganie. Postano-

wień dotrzymałem.                Stanisław Waluś 

  

 

Nasze rocznice 
Styczeń 

335 lat temu (3 stycznia 1661 r.) w Krakowie 

ukazał się pierwszy numer czasopisma Merku-

riusz Polski Ordynaryjny, najstarszej polskiej 

gazety. 

190 lat temu (20 stycznia 1826 r.) w Warsza-

wie zmarł ks. Stanisław Staszic, mieszczanin 

z pochodzenia, gorący patriota i wybitny pisarz 

polityczny. 

185 lat temu (25 stycznia 1831 r.) Sejm Kró-

lestwa Polskiego uchwalił akt detronizacji cara 

Mikołaja I jako króla Polski. W tym czasie armia 

rosyjska wkroczyła na ziemie polskie, aby stłu-

mić powstanie. 

95 lat temu (22 stycznia 1921 r.) w Warsza-

wie urodził się wybitny poeta Krzysztof Kamil 

Baczyński. 

75 lat temu (8 stycznia 1941 r.) zmarł generał 

Robert Baden-Powell, twórca skautingu. 

75 lat temu (25 stycznia 1941 r.) wojska an-

gielskie i współdziałająca z nimi Samodzielna 

Brygada Strzelców Karpackich zdobyły Tobruk. 

55 lat temu (19 stycznia 1961 r.) po długiej 

tułaczce powróciły z Kanady na Wawel skarby 

wawelskie: arrasy, koronacyjny miecz polskich 

monarchów (Szczerbiec) i inne zabytki. 
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35 lat temu (15 stycznia 1981 r.) w Watykanie 

Ojciec Święty Jan Paweł II przyjął na audiencji 

delegację „Solidarności” z Lechem Wałęsą na 

czele.                          wybrała Barbara Kwaśnik 

 

 

Czesław Ryszka: 

100-lecie objawień fatimskich  

1917 – 2017 

10. Teraz jest czas miłosierdzia 

Spis treści 

Przedmowa 

„Sekretarka” pana Jezusa 

„Dzienniczek” jako przekaz niebios 

Kult obrazu Jezu, ufam Tobie 

Godzina Miłosierdzia z koronką 

Święto Bożego Miłosierdzia 

Jasna Góra, siostra Faustyna i Jan Paweł II 

Boska hojność 

Zasiew Miłosierdzia 

Modlitwa za Polskę 

Wielki i święty Papież 

Zakończenie 

 

 

Europejski kongres w obronie 

Chrześcijan 
 

W dniach 27-28 listopada 2015 obradował 

w Krakowie Europejski kongres w obronie chrze-

ścijan. Inicjatorem zorganizowania Kongresu był 

prof. zw. dr hab. Ryszard Legutko, poseł do 

Parlamentu Europejskiego. 

W piątek była konferencja prasowa i obrado-

wały grupy eksperckie. 

W sobotę, po Mszy św. w Sanktuarium w Ła-

giewnikach, Profesor Ryszard Legutko otwo-

rzył Kongres i zaprezentował krótki film „Skąd 

się wzięli chrześcijanie na Bliskim Wschodzie?” 

Następnie ks. prof. dr hab. Waldemar Cisło, 

Dyrektor Stowarzyszenia Papieskiego Pomoc 

Kościołowi w Potrzebie, omówił raport o prze-

śladowaniu chrześcijan w świecie „Prześladowani 

i zapomniani”. Dramatycznie maleje liczba 

chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Wykładowca 

podał kilka przykładów: 

Irak 10% (1980) i 1% (2015), Turcja 23% 

(1915), 15% (1920) i 0,2% (2015), Syria 25% 

(1920), 9% (2013), Izrael 20% (1948), 2% 

(2013), Betlejem 85% (1948), 12% (2015), Jero-

zolima 53% (1948), 2% (2015).  

Amerykańska agresja w Iraku w 2003 roku, 

uzasadniona sfałszowanymi danymi, doprowadziła 

do chaosu w tym kraju i przejęcia władzy przez 

salafitów – odłam muzułmanów organizujących 

czystki religijne i etniczne, którzy utworzyli Pań-

stwo Islamskie, torturując i mordując m.in. chrze-

ścijan, gwałcąc kobiety i niszcząc miejsca kultu. 

Wspieranie przez USA rebeliantów w Syrii spo-

wodowało pogrążenie kraju w wojnie domowej 

i wymordowanie wielu chrześcijan przez muzuł-

manów. Te i inne działania spowodowały ogrom-

ną falę uciekinierów przed prześladowaniami, do 

których dołączyli emigranci zarobkowi. Szacuje 

się, że 50 mln dolarów dostaje Państwo islamskie 

ze sprzedaży ropy. 

Od 2013 roku sytuacja w 13 z 22 krajów, 

w których prześladowani są chrześcijanie, po-

gorszyła się, a 10 z 22 krajów zostało w tym ro-

ku sklasyfikowanych jako „ekstremalne”. 

Następnie wysłuchaliśmy wykładów w trzech 

następujących po sobie panelach. 

W pierwszym panelu „Świadectwa” wysłu-

chaliśmy trzech przedstawicieli Kościoła Prze-

śladowanego oraz rozważań nt. Orędzia Księgi 

Apokalipsy św. Jana Apostoła 

JE Abp Joseph Coutts (Arcybiskup Karaczi, 

Pakistan) mówił o wpływie prawa szariatu na 

prześladowanie chrześcijan w Pakistanie. Oskar-

żenie chrześcijanina, często niesłuszne, jest po-

wodem do napadów na chrześcijan i niszczenia 

ich dobytku. Istnieje przekonanie, że Zachód to 

chrześcijanie, a ponieważ Zachód jest zły, to 

i chrześcijanie są źli. Dlatego bluźnierstwa za-

chodnich ateistów są powodem prześladowań 

chrześcijan. Gdy chrześcijanin zostaje oskarżony 

o bluźnierstwo, to lokalna społeczność często 

dokonuje samosądu.  

JE Bp Kyrillos Kamal William Samaan 
(Biskup Asjutu, Egipt; duchowny katolicki Ko-

ścioła obrządku koptyjskiego) mówił o wpływie 

Arabskiej Wiosny na sytuację chrześcijan 

w Egipcie. Początkowo, w 2011 r., muzułmanie 

i chrześcijanie wspólnie występowali przeciw 

rządom prezydenta Husni Mubaraka. Wkrótce, 

po ustąpieniu H. Mubaraka, do władzy doszło 

Bractwo Muzułmańskie, co spowodowało nową 

falę prześladowań Koptów i zupełną obojętność 

władz państwowych na te prześladowania. 

JE Shlemon Warduni (Biskup kurialny 

chaldejskiego patriarchatu Babilonu, Irak) mówił 

o zagrożeniu najstarszych Kościołów chrześci-

jańskich ze strony Państwa Islamskiego. Skala 

zbrodni Państwa Islamskiego jest ogromna, a do-

tychczasowe skutki tragiczne. 11,5 mln ludzi 
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z terenów opanowanych przez Państwo Islamskie 

musiało opuścić swoje domy z powodu zagroże-

nia życia. 4,5 mln ludzi z Syrii znalazło schronie-

nie w krajach ościennych, a 8 mln ludzi w Iraku 

zmieniło miejsce zamieszkania. Ludzie tam żyją-

cy i wypędzeni zadają pytanie – gdzie jest Euro-

pa, USA, ONZ? Z Mosulu, aby uratować życie, w 

ciągu jednej nocy uciekło 120.000 chrześcijan. 

Zostali opuszczeni przez wszystkich. Gdyby zo-

stali, a nie wyrzekli się wiary, zostaliby zamor-

dowani. Kościół w Iraku jest Kościołem Męczen-

ników – było 8 dużych diecezji, pozostały dwie. 

Parlament iracki stanowi nowe prawa, np., gdy 

matka lub ojciec przejdzie na islam, to dzieci au-

tomatycznie stają się muzułmanami. Celem tych 

wszystkich działań jest szatański spisek mający 

na celu usunięcie chrześcijaństwa z  Bliskiego 

Wschodu. 

Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk (Fundacja 

DABAR – KUL) przeprowadził analizę obecnego 

stanu sytuacji na Bliskim Wschodzie w oparciu 

o Księgę Apokalipsy św. Jana Apostoła.   

Następnie wysłuchaliśmy metropolitę kra-

kowskiego ks. kard. Stanisława Dziwisza, który 

powołał się na słowa Jana Pawła II, że żadne 

z praw ludzkich nie jest bezpieczne, gdy chociaż 

jedno jest zagrożone. Bezkarność zbrodni mu-

zułmanów w Turcji, dała podstawę do holokaustu 

Żydów. Postawa milczenia w oczach Boga nie 

ma racji. Rację ma ten, kto pochyla się nad cier-

piącym człowiekiem. „Nie można dopuścić do 

tego, aby chrześcijanie żyjący w krajach muzuł-

mańskich zostali złożeni na ołtarzu zmowy mil-

czenia przez swoich współbraci żyjących wygod-

nie w krajach zachodnich.” 

Drugi panel poświęcony był polityce.  

 
Panel II – Polityka 

 

W panelu wzięli udział: ks. prof. dr hab. 

Piotr Mazurkiewicz (UKSW), prof. dr hab. 

Krzysztof Szczerski (sekretarz stanu w Kancela-

rii Prezydenta RP), Luca Volontè (w latach 

2010-2013 był przewodniczącym chadecji w Ra-

Radzie Europy), Marcela Szymanski (Church in 

Need) i dr Krzysztof Strzałka (UJ). 

Luca Volontè zaapelował do polskich władz, 

aby Polska wprowadziła w swoim prawodaw-

stwie zapis, że przyjmie tylko chrześcijańskich 

uchodźców, ponieważ chrześcijanie są grupą 

społeczną szczególnie zagrożoną. Takiego ar-

gumentu użyły rządy Danii i Holandii, ale wobec 

uchodźców ze środowisk LGBT (gejów, lesbi-

jek). Kraje te taki zapis wprowadziły w krajo-

wym prawodawstwie i przeforsowały go na 

szczeblu europejskim. 

Trzeci panel zajął się prawem. 

 
Panel III – Prawo. Dr Jose Luis Bazan 
 

Przed rozpoczęciem sesji panelowej został 

zaprezentowany raport Ordo Iuris. 

W panelu udział wzięli: prof. dr hab. Alek-

sander Stępkowski (UW, Prezes Instytutu na 

rzecz Kultury Prawa Ordo Iuris), prof. Jane 

Adolphe (Ave Maria School of Law), dr Jose 

Luis Bazan (COMECE), dr Roger Kiska (Al-

liance Defending Freedom) i Francisco Javier 

Borrego Borrego (były Sędzia Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka). 

Francisco Javier Borrego Borrego był sę-

dzią IV Izby Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka, który w 2007 r. zgłosił zdanie odręb-

ne do wyroku w sprawie Alicji Tysiąc, domaga-

jącej się od Rzeczypospolitej Polskiej zadość-

uczynienia. Lekarze odmówili jej wykonania 

aborcji. Za orzeczeniem przyznającej Alicji Ty-

siąc 39.000 euro, w tym 14.000 euro na pokrycie 

kosztów sądowych, głosował polski sędzia Lech 

Garlicki. Polski rząd (premierem był Jarosław 

Kaczyński) nie poprosił o ponowne zbadanie 

sprawy przez Wielką Izbę Trybunału i orzecze-

nie się uprawomocniło. Skutek tego orzeczenia 

wybiegł poza granice Polski, gdyż było one jed-

nym z ważnych argumentów na wprowadzenie 

w 2010 r. w Hiszpanii pierwszej ustawy pozwa-
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lającej na przerywanie ciąży na życzenie kobiety, 

przy czym, kobieta powyżej 16 roku życia może 

dokonać aborcji bez zgody rodziców. Mówca 

przytoczył sprawę Fernándeza-Martíneza prze-

ciwko Hiszpanii, którą pozywający przegrał do-

piero po odwołaniu się Hiszpanii do Wielkiej 

Izby Trybunału. Fernández-Martínez, ksiądz, ma-

jący piątkę dzieci i głoszący poglądy sprzeczne 

z nauką Kościoła, skarżył Hiszpanię za nie prze-

dłużenie z nim kontraktu na nauczanie religii 

i etyki. 

Kongres był bardzo ważnym wydarzeniem 

zwracającym uwagę na problem prześladowania 

i dyskryminacji chrześcijan. Daje szansę stara-

niom o zmianę stanowiska władz UE, która nie 

zauważa tragedii chrześcijan żyjących w krajach, 

gdzie chrześcijanie są prześladowani i gdzie są 

zagrożoną grupą społeczną.  

Antoni Winiarski 
  

 

25 lat Ormiańskiego 

Towarzystwa Kulturalnego 
 

Polscy Ormianie świętowali w Krakowie 

5 grudnia 2015 r. 25 lecie powstania OTK i 35 

rocznicę pierwszego po drugiej wojnie światowej 

zjazdu Ormian polskich w Krakowie. W progra-

mie był koncert w Sali Złotej Filharmonii Kra-

kowskiej, wystawa „Katedra ormiańska we 

Lwowie i jej twórcy” w Międzynarodowym Cen-

trum Kultury oraz wykład J.E. Ks. Bp. Sando-

mierskiego Krzysztofa Nitkiewicza „Współcze-

sny katolicyzm ormiański” w Collegium Maius 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obchody zakoń-

czone zostały ormiańskim poczęstunkiem. 

 
W Filharmonii Krakowskiej. W I rzędzie siedzą: 

Ks.Tadeusz Isakowicz-Zaleski, JE Ambasador Repu-

bliki Armenii Edgar Ghazaryan, prof. Ara Sayegh 

 
Wystawa „Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy” 

Michał Wiśniewski (MCK) i JE Ambasador Armenii 

w Polsce Edgar Ghazaryan. 
 

W Armenii dominującą religią jest chrześci-

jaństwo reprezentowane przez Apostolski Ko-

ściół Ormiański, który odłączył się od Kościoła 

powszechnego po soborze chalcedońskim 

w 451 r. Wykładowca omówił historię i strukturę 

Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego oraz unii 

z Rzymem, prowadzących do powstania Kościo-

ła katolickiego obrządku ormiańskiego, którego 

zwierzchnikiem obecnie jest arcybiskup metro-

polita warszawski kard. Kazimierz Nycz.   

 
Wykład ks. bp. Krzysztofa Nitkiewicza. Z prawej 

Armen Artwich (OTK) . 
 

Bolesną sprawą jest nie uznawanie przez Tur-

cję zbrodni ludobójstwa popełnionej przez wła-

dze Turcji 100 lat temu. Turcy i Kurdowie wy-

mordowali 2,5 miliona obywateli-chrześcijan, 

w tym 1,5 mln Ormian, z których 100.000 było 

katolikami obrządku ormiańskiego, 350.000 

Greków i 750.000 Asyryjczyków. Wymordowa-

no ich dlatego, że nie chcieli zaprzeć się swojej 

wiary i przyjąć islam. 

Antoni Winiarski 

Zdjęcia Maria Staszałek, Klaudyna Schubert 
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Wybory 25 października 2015 
 

W tych wyborach kandydowało trzech człon-

ków KIK w Katowicach z list Prawa i Sprawie-

dliwości. Czesław Ryszka, członek honorowy 

KIK kandydował do Senatu. Danuta Sobczyk, 

wiceprezes KIK (sekcja Siemianowice) i Tadeusz 

Wita (sekcja w Zabrzu) kandydowali do Sejmu.  

   
Danuta Sobczyk                Tadeusz Wita 

Mandat uzyskał tylko Czesław Ryszka – 

w okręgu wyborczym nr 75 obejmującym My-

słowice, Imielin, Chełm Śląski, Lędziny, Boj-

szowy i Tychy. Strona internetowa senatora Cze-

sława Ryszki: http://www.ryszka.com 

Stanisław Waluś 

Prowadź nas, Polsko! 

Podstawą patriotyzmu jest miłość. 

Słowa: „Prowadź nas, Polsko!”, które 12 listo-

pada 2015 r. wypowiedział w sali sejmowej mar-

szałek senior Sejmu Kornel Morawiecki z ugru-

powania Kukiz’15, powinny przejść do historii. 

Jak sądzę, pod tym poruszającym przemówie-

niem zasłużonego działacza podziemnej Solidar-

ności mogliby podpisać się wszyscy Polacy. (…) 

Niestety, po ośmioletnich rządach Platformy 

Obywatelskiej, w czasie których rzadko padały 

słowa o Polsce, o patriotyzmie, o historycznej 

tożsamości, groziło nam swego rodzaju rozmon-

towanie polskiej historii, „poluzowanie” łańcucha 

pokoleń, a konkretniej – poszukiwanie na oślep 

nowoczesnej europejskości, bez zdawania sobie 

sprawy z tego, że Europa z dnia na dzień pogrąża 

się w bylejakości, odchodzi od chrześcijańskich 

korzeni, z których wyrosła. (…)  

Wracając do optymistycznych wrażeń z dnia 

inauguracji – zapamiętam Mszę św. w kościele 

pw. św. Aleksandra na pl. Trzech Krzyży, której 

przewodniczył kard. Kazimierz Nycz. Na jej za-

kończenie zaśpiewaliśmy wszyscy w hymnie 

„Boże, coś Polskę” słowa: „Ojczyznę wolną po-

błogosław, Panie”. To symboliczny początek kie-

runku, w jakim zmierzamy, a zarazem ważny 

punkt odniesienia do polskiej historii. 

Musimy pamiętać, zwłaszcza w tej kadencji, 

w której przypadnie jubileusz 1050-lecia chrze-

ścijaństwa w Polsce, że nie zaczynamy nowej hi-

storii, a jedynie dokonujemy politycznej zmiany, 

która ma przywrócić ład w państwie. W praktyce 

oznacza to, że cel rządzących ma być wspólny 

z celem narodu. 

Nowi rządzący już są, na ich czele stanęła 

premier Beata Szydło, a wśród najważniejszych 

zadań w najbliższych miesiącach jest m.in. reali-

zacja obietnic: 500 zł na dziecko, powrót do po-

przedniego wieku emerytalnego, szkoła od 7. ro-

ku życia. Chcemy te zmiany wprowadzić jak 

najszybciej. Mamy większość w Sejmie i Sena-

cie, mamy przede wszystkim zaufanie Polaków. 

A więc – „Prowadź nas, Polsko!”. 

Czesław Ryszka, Niedziela, nr 47,  

22 XI 2015, str. 42 

http://www.niedziela.pl/artykul/121633/nd/Prow

adz-nas-Polsko 

Do Parlamentu RP wybierałem w Niemczech 

Moja obecność w Niemczech jest przejściowa 

i całą duszą jestem po drugiej stronie, a trzyma 

mnie tam tylko trochę pracy. Całą rodzinę mam 

w Polsce. Przeżywam dumę ze zwycięstwa wy-

borczego, tego majowego i ostatniego - tak jakby 

to było moje osobiste zwycięstwo. Wspierałem 

wiele akcji radykalnego bezkompromisowego 

(dla niektórych może awanturniczego) stowarzy-

szenia „Niezłomni” skupiającego głównie wete-

ranów antykomunistycznej opozycji wywodzącej 

się z KPN i Solidarności Walczącej. 

    
Szkoda że "Zjednoczona Prawica" nie potrafi-

ła ich dostrzec. Na przykład taki działacz niepod-

ległościowy jak Krzysztof Bzdyl z krakowskiego 

KPN zasługuje na pewno na obecność w dzisiej-

szym życiu publicznym. Na listach PIS-u brakło 

miejsca dla takich bohaterów narodowych jak 

Kornel Morawiecki, który dopiero dzięki Paw-

łowi Kukizowi znalazł się w polskim parlamen-

cie. Ale wracając do ostatnich wyborów to mogę 

powiedzieć, że zwycięstwo naszego obozu za 

granicą wypadłoby na pewno okazalej gdyby nie 

żmudna procedura rejestracji no i oczywiście od-

ległości do najbliższych lokali wyborczych. Na 

swoim osiedlu w Kerpen koło Kolonii zająłem 

się tą sprawą osobiście i kilkunastu patrio-

tów ulokowałem na liście komisji 121 Konsulatu 

RP. Załączam zdjęcia z mojego głosowania.  

       Jacek Burszka 

http://www.ryszka.com/
http://www.niedziela.pl/artykul/121633/nd/Prowadz-nas-Polsko
http://www.niedziela.pl/artykul/121633/nd/Prowadz-nas-Polsko
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Modlitwa zmieniła serca 

Rozmowa z ks. bp. Wiesławem Meringiem, 

przewodniczącym Rady KEP ds. Kultury 

i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego 

Jak Ksiądz Biskup przyjął zdecydowane zwy-

cięstwo PiS w wyborach? 

- Po ośmiu latach rozczarowań czekałem na to. 

Radości powinna zawsze towarzyszyć refleksja. (…) 

Trzeba podkreślić, że wyborom towarzyszyła 

ogromna mobilizacja modlitewna Polaków. 

- Sam doświadczyłem tej modlitewnej mobili-

zacji z największą pokorą, na jaka mnie stać, 

włączając się w nią. Jako biskup Kościoła dosko-

nale wiem, że wszelkie zmiany w sytuacji spo-

łecznej, politycznej, zaczynają się od serca. 

A serce zmienia się poprzez modlitwę, poprzez 

trwanie z Bogiem, poprzez adoracje, Różaniec, 

post. Wierni zrozumieli, że nadszedł czas rady-

kalnej zmiany. Spontanicznie podejmowali różne 

formy duchowego szturmu do Nieba, który przy-

niósł ogromną szansę dla Polski. 

Co zrobić, aby została wykorzystana? 

- Nadal się modlić za Ojczyznę, za nowy par-

lament, za nowy rząd. (…) Jako ludzie wierzący 

mamy prawo oczekiwać od nowych władz pań-

stwa dążenia do pełnej obrony życia ludzkiego, 

ochrony i wsparcia rodziny. Gdybyśmy tutaj mie-

li się zawieść, to byłaby tragedia. Mamy prawo 

np. oczekiwać zmiany ustawy o in vitro, bo ona 

jest jedną z najgorszych ustaw w Europie. Co jest 

złe, to trzeba powoli poprawiać.(…) 

Dziękuję za rozmowę. Sławomir Jagodziński, 

Nasz Dziennik, nr 251 (5395), 27 X 2015, str. 11 

Modlitwa za Polskę i polityków 

Szanowni Państwo, 

wraz z "Naszym Dziennikiem" pragnę zachę-

cić Państwa do modlitwy za Polskę i polityków. 

Zachęcam do włączania się do akcji całymi ro-

dzinami i wspólnotami. Wybierzmy takiego poli-

tyka, którego będziemy wspierać przez całą ka-

dencję Sejmu i Senatu. Szczegóły na stronie: 

http://www.zapolske.pl/cg 

Na podanej stronie można odszukać nazwisko 

konkretnego polityka i zadeklarować modlitewne 

wsparcie w intencji jego działań (na pierwszej 

stronie wyświetlają się nazwiska Członków Rzą-

du oraz pana Prezydenta. Pozostałe są dostępne 

po nietrudnym wyszukaniu). Zachęcam do tego, 

aby modlić się nie tylko za polityków, którzy już 

działają na rzecz obrony życia i rodziny, ale też 

za tych, którzy na razie tych wartości nie podzie-

lają. Ta akcja jest po to, aby w Polsce działo się 

lepiej i aby rządzący mieli siłę do mądrych decy-

zji w sprawach związanych z obroną życia i ro-

dziny, energię do ofiarnej pracy oraz odwagę do 

bronienia Polski i Polaków przed polityczną 

"poprawnością". Im lepsze robi ktoś rzeczy, tym 

bardziej bywa atakowany i dlatego potrzebuje 

wsparcia. 

Potraktujmy tę akcję jako formę zaadoptowa-

nia polityka na czas jego kadencji. 

Zachęćmy do takiej modlitwy bliskie nam 

osoby! Niech całe rodziny modlą się za swoich 

przedstawicieli (z imienia i nazwiska), podobnie 

wspólnoty. 

Jeśli możemy uczynić coś tak konkretnego 

dla Polski, to zróbmy to! 

Serdecznie pozdrawiam wraz z całym Zespo-

łem CitizenGO 

Magdalena Korzekwa-Kaliszuk 

Campaigns Director CitizenGO Polska 

 

Oświadczenie w sprawie sytuacji politycznej 

po wyborach prezydenckich i parlamentarnych 

Poznań, 5 grudnia 2015 r. 

Akademickie Kluby Obywatelskie im. Prezy-

denta Lecha Kaczyńskiego z wielką radością 

i satysfakcją przyjęły wyniki wyborów na urząd 

Prezydenta Rzeczypospolitej oraz wyborów par-

lamentarnych, w wyniku których władzę w Pol-

sce przejął obóz patriotyczny. Obie te decyzje 

narodu wykazały ogromną potrzebę zmian 

w sposobie funkcjonowania polskiego państwa 

i życia publicznego oraz konieczność powrotu do 

świata wartości, norm etycznych i moralnych 

w życiu publicznym. (…) 

W imieniu członków Akademickich Klubów 

Obywatelskich: 

Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – Przewod-

niczący AKO Poznań 

Prof. dr hab. inż. Artur Świergiel – Przewodni-

czący AKO Warszawa 

Prof. dr hab. Ryszard Kantor – Przewodniczący 

AKO Kraków 

Prof. dr hab. Michał Seweryński – Przewodni-

czący AKO Łódź 

Prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – Prze-

wodniczący AKO Katowice 

Prof. dr hab. med. Piotr Czauderna – Przewodni-

czący AKO Gdańsk 

Prof. dr hab. Waldemar Paruch – Przewodniczą-

cy AKO Lublin 

Nasz dziennik, nr 287 (5431), 9 XII 2015, str. 8 

 

http://em.citizengo.org/dc/BXFRPUvuUnGwtY_zcEtIq3tm2KvBUvbQYzIQbuBhpRmdGWXGkTrmFzDx2rx4ix-85oGEhlDQDIv9A-C5pQG-EKkphOfOvLx4qIvv99fV7xc=/o03HX00fe002FO01XYDNCR0
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Zachłanność Platformy na władzę 

Platforma Obywatelska nie tylko dokonała 

zamachu na Trybunał Konstytucyjny, ale też po-

stawiła jego sędziów w bardzo niekomfortowej 

sytuacji. 

Toczy się niemal wojna o Trybunał Konstytu-

cyjny. Platforma Obywatelska zarzuca Prawu 

i Sprawiedliwości, że z najważniejszej instytucji 

strzegącej zgodności ustaw z Konstytucją RP 

chce uczynić łup wyborczy. Tak również ujmują 

sprawę media prywatne i publiczne. A jaka jest 

prawda? 

Od kilku lat na 15 sędziów Trybunału 14 po-

chodziło z rekomendacji PO lub organizacji 

związanych z tą partią. Ten układ mógł się zmie-

nić w listopadzie i grudniu tego roku, ponieważ 

upływała kadencja 5 sędziów. Aby utrzymać do-

minację w Trybunale, w czerwcu br. doszło do 

poważnej manipulacji: znowelizowano ustawę 

o TK, która pozwalała Sejmowi wybrać w paź-

dzierniku 5 osób na nowych sędziów (sędzią TK 

zostaje się dopiero po przyjęciu ślubowania przez 

prezydenta). Byliśmy więc świadkami swego ro-

dzaju zamachu na TK: wyboru 5 sędziów doko-

nano tuż przed wyborami, czyli w ostatniej chwi-

li, mimo protestów ówczesnej opozycji. W ten 

sposób wąskie grono sędziów TK, osób niepod-

legających praktycznie żadnej kontroli, a posiada-

jących ogromną władzę, zostało w całości podpo-

rządkowane politycznie poprzedniej władzy. 

Co więcej, politycznym majstrowaniem przy 

ustawie o TK w czerwcu 2015 r. było m.in. 

wprowadzenie artykułu, że Trybunał miałby pra-

wo stwierdzania niezdolności Prezydenta RP do 

sprawowania urzędu. Było to już po wyborze na 

ten urząd Andrzeja Dudy, a taki przepis pozwo-

liłby Sejmowi „zawiesić” wybranego przez naród 

prezydenta. Ponadto ustawa obniżyła wymagania 

wobec kandydatów na stanowisko sędziego TK. 

Dotąd sędzia powinien był mieć tytuł przynajm-

niej doktora habilitowanego lub dziesięcioletnią 

praktykę w którymś z zawodów prawniczych. W 

ustawie przeforsowanej przez PO-PSL wystar-

czyło „zajmowanie (przez 10 lat) stanowisk w in-

stytucjach publicznych związanych z tworzeniem 

lub stosowaniem prawa”. W efekcie do Trybuna-

łu mogliby dostać się aparatczycy, posłowie czy 

działacze partyjni, których doświadczenie polega 

tylko na tym, że pracowali przez 10 lat w parla-

mencie czy w urzędzie gminy. 

W tej sytuacji prezydent Andrzej Duda nie 

przyjął ślubowania od 5 osób zgłoszonych do TK, 

uznając, że zostały wybrane z błędną podstawą 

prawną. Z kolei obecny Sejm, aby naprawić 

błędny wybór 5 sędziów, przegłosował własną 

ustawę, anulował nieważny wybór osób do TK, 

a następnie zgłosił nowych 5 sędziów do TK. 

Całe to działanie zostało uznane jako zamach na 

Konstytucję RP. A przecież to wcześniej Plat-

forma Obywatelska nie miała moralnego prawa 

do tego, aby przed 25 października, czyli przed 

wyborami, wybierać sędziów w miejsce tych, 

których kadencja kończyła się dopiero w listopa-

dzie i grudniu. To politycy poprzedniej koalicji 

rządowej, a konkretnie posłowie PO-PSL, weszli 

w kompetencje obecnego parlamentu. (…)  

Czesław Ryszka, Niedziela, nr 49,  

6 XII 2015, str. 38 

 

 

Dlaczego ludzie nie myślą 

samodzielnie? 
W piątek 11.12.2015 jechałem z Zabrza do 

Gliwic pociągiem. Spotkałem prof. zw. dr hab. 

inż., mojego nauczyciela, który wracał z War-

szawy z jakiegoś spotkania naukowego. 

Gdy wysiedliśmy z pociągu w Gliwicach Pro-

fesor podzielił się ze mną pewną obserwacją 

z tego spotkania. Uczestniczyło w nim wielu 

uczonych i jednego z nich uważał za rozeznane-

go w aktualnej rzeczywistości społeczno-

politycznej. Niestety pomylił się. Wypowiedzi 

kolegów naukowców świadczyły o nieprawdzi-

wym obrazie obecnej sytuacji w Polsce, a prze-

cież Platforma Obywatelska z Polskim Stronnic-

twem Ludowym sprawując rządy odrzuciły kil-

kadziesiąt orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.  

Jako naukowiec zastanawiał się nad przyczy-

ną takiego stanu rozeznania rzeczywistości 

wśród swoich kolegów i postawił hipotezę: to 

skutek korzystania z Telewizji TVN jako jedy-

nego lub podstawowego źródła informacji.  

Stanisław Waluś 

  

 

11 listopada 2015 r. w Iwoniczu Zdroju 
Główne uroczystości Narodowego Święta 

Niepodległości w Iwoniczu Zdroju rozpoczęły się 

o godz. 14:30 pod Krzyżem Milenijnym i ka-

miennym obeliskiem, upamiętniającym Rzeczpo-

spolitą Iwonicką, w obecności burmistrza gminy 

Iwonicz Zdrój Pana Witolda Kocaja, proboszcza 

Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Iwona i Matki 
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Bożej Uzdrowienia Chorych księdza Bogdana 

Nitki, przedstawicieli Gminnego Ośrodka Kultury 

w Iwoniczu, kilku pocztów sztandarowych repre-

zentujących jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 

i szkoły z terenu Gminy oraz Gminnej Orkiestry 

Dętej z Iwonicza. 

 
Pan Burmistrz wygłosił okolicznościowe prze-

mówienie. Następnie ks. proboszcz Bogdan Nitka 

odmówił modlitwę w intencji wszystkich poległych 

w walce o upragnioną wolność i niepodległość. Po-

tem nastąpiło złożenie kwiatów i zniczy na Placu 

pod Krzyżem Milenijnym. O godz. 15:00 uczestni-

cy obchodów Święta, mieszkańcy i kuracjusze, 

przeszli na Mszę Świętą do kościoła parafialnego, 

aby modlić się w intencjach Ojczyzny. 

 
Z okazji Święta Niepodległości przedszkolaki recytują 

okolicznościowe wiersze oraz śpiewają piosenki o na-

szej Ojczyźnie 
 

Eucharystia rozpoczęła się odśpiewaniem Roty 

i procesyjnym wejściem kapłana wraz ze służbą 

liturgiczną. Mszy Świętej przewodniczył ks. pro-

boszcz Bogdan Nitka. Wygłosił patriotyczne ka-

zanie, za które został nagrodzony gromkimi bra-

wami. Na zakończenie Eucharystii odśpiewano 

wszystkie zwrotki hymnu „Boże coś Polskę”. Po 

Mszy Świętej i nabożeństwie nowennowym, lau-

reaci gminnych konkursów Pieśni i Poezji Patrio-

tycznej przedstawili program, który składał się 

z wierszy i utworów muzycznych o charakterze 

patriotycznym. Na zakończenie dnia Ks. Pro-

boszcz zaprosił wszystkich na godz. 18:00, do 

sali kina „Wczasowicz” w Iwoniczu Zdroju na 

Koncert finałowy w ramach VIII Festiwalu im. 

Michała Kleofasa Ogińskiego.       

Hanka Łącka-Szczudło 

  

 

Narodowe Święto Niepodległości 

w Warszawie 
Nieraz uczestniczyłem w pielgrzymkach i po-

tem interesowałem się, jakie liczby uczestników są 

podawane w prasie. W tym roku, jak 

w poprzednim były też dwa miejsca świętowania – 

z Prezydentem i Marsz Niepodległości. Na pierw-

szej stronie „Naszego Dziennika”, nr 264 (5408) 

z 12 XI 2015 r. napisano: „To było wyjątkowe 

Święto Niepodległości. W 97. Rocznicę powrotu 

Polski na mapę Europy po raz pierwszy w paradzie 

pododdziałów przed Grobem Nieznanego Żołnie-

rza, oprócz regularnych formacji wojskowych, de-

filowały grupy rekonstrukcyjne Żołnierzy Wyklę-

tych. I to właśnie do nich, po raz pierwszy w po-

wojennej historii, nawiązał w swoim wystąpieniu 

Andrzej Duda”. Na stronie drugiej podana została 

treść wystąpienia Andrzeja Dudy z okazji Naro-

dowego Święta Niepodległości, natomiast w „Na-

szej Polsce” nr 46 (1044) z 17 XI 2015 r. na stronie 

11. O Marszu Niepodległości napisał Piotr Tom-

czyk w „Naszym Dzienniku” nr 265 (5409) z 13 

XI 2015 r., na str. 23 zwracając uwagę na porów-

nanie relacji mediów z 2014 i 2015 roku. W „Nie-

dzieli” nr 47 z 22 XI 2015 r. na str. 7 napisano: „W 

Warszawie w największym w Polsce marszu 11 li-

stopada wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy osób. 

W tym roku marsz przebiegł w spokojnej atmosfe-

rze, nie licząc małych incydentów”. Ponieważ kil-

kadziesiąt tysięcy może oznaczać zarówno 20 tys., 

jak i 90 tys. zebrałem nieco danych z Internetu: 70 

tys. do ponad 100 tys., służby: 35-40 tys., organi-

zatorzy – prawie 100 tys., służby zabezpieczające – 

prawie 70 tys., policjanci na podstawie wideoka-

mer ze śmigłowców – 70 tys., wg szacunków poli-

cji – 25 tys., 45 tys., 50 do 75 tys. Przy okazji za-

poznałem się z listem prezydenta Andrzeja Dudy 

do organizatorów i uczestników Marszu Niepodle-

głości w Warszawie - nie pamiętam, aby prezydent 

Bronisław Komorowski wystosował podobny list 

w 2014 r. – Bogu dzięki za dobry wybór 24 maja 

2015 r.                                        Stanisław Waluś 

http://niezalezna.pl/72824-co-napisal-prezydent-

duda-do-uczestnikow-marszu-niepodleglosci-

zobacz-tresc-listu 

http://niezalezna.pl/72824-co-napisal-prezydent-duda-do-uczestnikow-marszu-niepodleglosci-zobacz-tresc-listu
http://niezalezna.pl/72824-co-napisal-prezydent-duda-do-uczestnikow-marszu-niepodleglosci-zobacz-tresc-listu
http://niezalezna.pl/72824-co-napisal-prezydent-duda-do-uczestnikow-marszu-niepodleglosci-zobacz-tresc-listu


 28 

Marsz Wolności i Solidarności 

13 XII 2015 w Warszawie 
 

Pod sztandarami ,,Wolności i Solidarności” 

13 grudnia odbył się w Warszawie V Marsz 

Wolności i Solidarności. Tysiące ludzi (wg sza-

cunkowych danych policji ok. 45 tys. - inne źró-

dła podają więcej) uczciło na ulicach stolicy pa-

mięć ofiar stanu wojennego. W morzu biało-

czerwonych flag manifestowaliśmy też poparcie 

dla rządu i prezydenta Andrzeja Dudy. 

Głównym organizatorem było Prawo i Spra-

wiedliwość. Do organizacji marszu włączyły się 

również Kluby Gazety Polskiej i Ruch Kontroli 

Wyborów. Wśród uczestników były również wi-

doczne symbole Krucjaty Różańcowej. 

Nie ma wątpliwości, że niedzielny marsz 

zgromadził wielokrotnie większą liczbę osób, niż 

sobotnia demonstracja organizowana przez KOD 

i Gazetę Wyborczą. 

Podczas wiecu przed pomnikiem Wincentego 

Witosa odczytano deklarację, w której przypo-

mniano o ofiarach reżimu junty Wojciecha Jaru-

zelskiego. Były to nie tylko ofiary śmiertelne, ale 

również ludzie, którym zniszczono życie zawo-

dowe i rodzinne. To także milionowa emigracja 

i zmarnowanie wielu lat życia ogromnej liczbie 

Polaków. 

Prezes Jarosław Kaczyński pod pomnikiem 

Witosa zwrócił uwagę, że należy odrzucić tezy 

osób, które wmawiają ludziom, że polska demo-

kracja jest zagrożona. 

 
Głos zabrał również Andrzej Gwiazda, legen-

darny lider sierpniowego strajku z 1980 r. - W lu-

tym 1982 r. zmieniono kodeks prawa cywilnego, 

tak, żeby nomenklatura partyjna mogła kraść ofi-

cjalnie. Natomiast w marcu wpisano do ichniej 

Konstytucji Trybunał Konstytucyjny - podkreślił 

Gwiazda. Tłumaczył, że już wówczas komuniści 

przewidzieli, że jeśli dopuszczą do wyborów, to 

ich wynik może nie być po ich myśli. -To miał 

być kaganiec, aby w momencie, gdy sięgniemy 

po wolność, nam go założyć. Podgrzewanie spo-

ru wokół tej instytucji i jej werdyktów ma być 

sposobem na polityczną reanimację PO po prze-

granych wyborach parlamentarnych i prezydenc-

kich. 

Spod pomnika Witosa manifestanci przeszli 

pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, 

a później pod Trybunał Konstytucyjny. Tam Ja-

rosław Kaczyński po raz drugi zabrał głos, za-

pewniając, że chce dobrego Trybunału, który bę-

dzie strzegł Konstytucji. - [...] Działamy w inte-

resie ogromnej większości Polaków. Chcemy 

naprawić wymiar sprawiedliwości - podkreślił 

lider PiS. 

Po zakończeniu głównej manifestacji odbyły 

się jeszcze demonstracje pod siedzibą Gazety 

Wyborczej na ulicy Czerskiej, a potem przed 

gmachem Telewizji Polskiej na ulicy Woronicza. 

Te akcje były zapowiedziane przez Kluby Gaze-

ty Polskiej i miały na celu zwrócenie uwagi opi-

nii publicznej na ukazywanie przez te media fał-

szywego obrazu rzeczywistości. 

Uczestniczka marszu Teresa Plewa 
 

Bitwa na (nieistniejące liczby) 

W dobie mediów społecznych i dronów wy-

myślanie nieistniejących liczb manifestantów 

działa na niekorzyść… liczących. I jest niebez-

pieczne. 

Ale po kolei. Po pierwsze, zamieszanie wokół 

zaniżania i zawyżania liczb manifestujących 

w Warszawie, najpierw 12 grudnia podczas mar-

szu KOD, a następnego dnia podczas Marszu 

Wolności i Solidarności, organizowanego przez 

PiS, wcale nie dziwi. To niechlubna warszawska 

tradycja. (…) 

Jeśli miasto stołeczne podało, że w marszu 

organizowanym przez PiS szło 15 tys., natomiast 

policja oszacowała liczbę ludzi na… ok. 45 tys. 

– oznacza to, że „umknęło” Warszawie kilka-

dziesiąt tysięcy ludzi. Czy realnie również za-

pewniało bezpieczeństwo wyłącznie 15 tysią-

com? Kuriozalne jest też to, że w tym samym 

czasie miasto oszacowało marsz KOD na… 50 

tys., tymczasem policja określiła liczbę manife-

stantów na maksymalnie 20 tysięcy. Trudno się 

wiec dziwić, że warszawski ratusz został mocno 

obśmiany, że padały argumenty personalne 

w stosunku do prezydenta miasta, która… szła 
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w marszu KOD. „Prezydent poszła, to i liczba 

manifestantów się cudownie rozmnożyła. Na pa-

pierze. Skandal” – pisze ktoś na portalu społecz-

nościowym. (…)  

Agata Puścikowska, Gość Niedzielny,  

nr 51-52, rok XCII, 20 XII 2015, str. 9 
 

Moje dywagacje 

Skoro pani prezydent Gronkiewicz-Waltz była 

uczestnikiem marszu KOD to można przyjąć hi-

potezę, że dobrze policzyła uczestników marszu, 

w którym uczestniczyła (mogli jej pomóc też np. 

urzędnicy i znajomi). Przyjmując tę hipotezę ła-

two policzyć, że policja podała liczbę 2,5 razy 

zaniżoną. Przyjmując, że policja liczy zawsze 

jednakowo, można wyciągnąć wniosek, że 

w Marszu Wolności i Solidarności uczestniczyło 

2,5 ∙ 45 000 = 112 500. Z kolei przyjmując hipo-

tezę, że Pani Prezydent szacując liczbę uczestni-

ków Marszu Wolności i Solidarności się nie po-

myliła, należy wyciągnąć wniosek, że policja po-

dała liczbę 3 razy zawyżoną. I dalej, skoro policja 

trzy razy zawyża, to w marszu KOD uczestniczy-

łoby (20 000 / 3) około 7 tys. osób. Cóż pozosta-

je? Uwierzyć policji, że uczestników Marszu 

Wolności i Solidarności było przeszło 2 razy wię-

cej niż marszu KOD-u.      

Stanisław Waluś    
 

Medialno-uliczny zamach stanu 

Za nami wyjątkowo ważna próba sił. Przegra-

ny w podwójnych wyborach obóz III RP bezczel-

nie nie uznał demokratycznego werdyktu i podjął 

próbę dokonania uliczno-medialnego zamachu 

stanu. Plan był prosty: zmienić błyskawicznie 

formułę opozycji, by jakiś KOD i jakaś Nowo-

czesna zastąpiły skompromitowane szyldy PO 

i PSL. Nazwać to powstaniem ludowym i z po-

mocą propagandy krajowej oraz uderzeń ze-

wnętrznych sparaliżować zdolność nowej ekipy 

do sprawowania władzy. (…) 

Michał Karnowski, wSieci, nr 52 (161), 

 28 XII – 3 I 2016, str. 3 
 

Historia powraca jako farsa 

Kiedyś był KOR, dziś mamy Komitet Obrony 

Demokracji. Tyle że obecny Polski spór ma tyle 

wspólnego z realiami stanu wojennego, co III RP 

z PRL. (…) KOD zanotował w sieci falstart. Co 

prawda grupa szybko urosła do 30 tys. „człon-

ków”, ale okazało się, że na Facebooku można do 

niej zapisywać również znajomych… bez ich 

wiedzy. (…) 

Główną rolę w organizowaniu wzięła na siebie 

„Gazeta Wyborcza”. Dzień przed marszem „Oby-

watele dla demokracji”, zorganizowanym 12 

grudnia, z okładki gazety uśmiechały się jej auto-

rytety (Monika Płatek, Halina Bortnowska, Bar-

bara Nowacka, Sławomir Sierakowski, Daniel 

Olbrychski, Ryszard Petru), wzywając: „Chodźcie 

z nami”. To już zresztą taka świecka tradycja ga-

zety, która nie poprzestaje na diagnozach, ale 

bezpośrednio angażuje się w konkretne działania, 

wręcz inicjuje je, a potem koordynuje. Jak wtedy, 

gdy startował Ruch Palikota. Na łamach GW za-

chęcano wówczas do udziału w planowanych 

przez tę partię manifestacjach przed siedzibami 

biskupów. Podobnie było w przypadku Parad 

Równości (jeden z tytułów: „Geje i lesbijki: do 

roboty!”).  

I tak już na starcie KOD wpadł w stare kole-

iny. Miała być nowa jakość, a wyszło jak zwy-

kle. W pierwszym szeregu pochodu 12 grudnia 

pojawiły się dobrze znane twarze. Obrońców 

demokracji reprezentowali tłumnie posłowie 

opozycji oraz m.in. Hanna Gronkiewicz-Waltz, 

Ryszard Kalisz, Roman Giertych, a także ks. 

Wojciech Lemański. Na innej demonstracji KOD 

pojawił się też Marek Barański, współzałożyciel 

tygodnika „Nie”, a wcześniej jeden z głównych 

propagandystów stanu wojennego. (…) 

Piotr Legutko, Gość Niedzielny, nr 51-52, 

 rok XCII, 20 XII 2015, str. 56-58  

 
 

BŁOGOSŁAWIENI  

MICHAŁ I ZBIGNIEW 

– MĘCZENNICY Z PARIACOTO 
9 sierpnia 1991 r. w Pariacoto, w Peru, z rąk 

terrorystów z ugrupowania „Świetlisty Szlak” 

śmierć męczeńską ponieśli dwaj polscy francisz-

kanie: O. Michał Tomaszek i O. Zbigniew 

Strzałkowski. 

5 grudnia 2015 r. w Chimbote, w Peru, zostali 

wyniesieni na ołtarze. 

W uroczystości wzięła udział grupa około 200 

polskich pielgrzymów, którzy w różnych gru-

pach przybyli na tę podniosłą i radosną Uroczy-

stość. Wśród nich było rodzeństwo i rodziny 

nowych błogosławionych, a także hierarchowie, 

na czele z Przewodniczącym Konferencji Epi-

skopatu Polski Ks. Abpem Stanisławem Gądec-

kim. Byli również obecni Księża Biskupi Ordy-

nariusze Diecezji z których pochodzili Męczen-

nicy – Ks. Bp Roman Pindel z diecezji bielsko-
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żywieckiej oraz Ks. Bp Andrzej Jeż z diecezji 

tarnowskiej. 

Uroczystości związane z beatyfikacją można 

przedstawić w postaci 5 odsłon: 

Odsłona 1 – Wigilijne czuwanie – CHIMBOTE 

Dzień przed uroczystościami beatyfikacyjnymi 

w katedrze w Chimbote odbyło się modlitewne 

czuwanie. Zgromadziło ono setki wiernych, któ-

rzy uczestniczyli w Eucharystii, adoracji i kon-

cercie ku czci Męczenników z Peru. 

 
 

 
 

Odsłona 2 – Beatyfikacja – CHIMBOTE 

5 grudnia 2015 roku, o godz. 10.00 czasu miej-

scowego, podczas uroczystej Mszy św. na stadio-

nie w Chimbote, O. Michał Tomaszek, O. Zbi-

gniew Strzałkowski i ks. Alessandro Dordi zostali 

beatyfikowani. 

Mszy św. przewodniczył kard. Angelo Amato, 

który reprezentował Ojca Świętego Franciszka. 

Na jej początku odczytał dekret beatyfikacyjny, 

który oficjalnie dołączył misjonarzy męczenni-

ków do grona błogosławionych. Potem odsłonięto 

obraz beatyfikacyjny i wniesiono relikwie no-

wych błogosławionych. W homilii kard. Amato 

zwrócił uwagę na to, że nowi błogosławieni kie-

rowali się w swoim życiu językiem miłości. Mi-

łości, która jest prawdziwym świetlistym szla-

kiem, przynoszącym życie. 

 
 

 
 

Uroczystość beatyfikacyjna zgromadziła oko-

ło 20.000 osób, w tym bardzo dużą liczbę kapła-

nów. Odbyła się ona w atmosferze dziękczynie-

nia i wielkiej radości, której widzialnym i sły-

szalnym znakiem był śpiewany przez wszystkich 

hymn beatyfikacyjny „Testigos de la Esperanza”. 

Odsłona 3 – Dziękczynienie za beatyfikację – 

PARIACOTO 

W miejscu, w którym żyli i pracowali nasi 

polscy misjonarze, a także gdzie ponieśli mę-

czeńską śmierć, w dniu 6 grudnia odbyły się peł-

ne radości uroczystości dziękczynne za dar be-

atyfikacji O. Michała i O. Zbigniewa.  
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O godz. 10.00 rozpoczęła się uroczysta Msza 

św. dziękczynna, której przewodniczył abp Sa-

lvador Pineiro Garcia-Calderon - przewodniczący 

Konferencji Episkopatu Peru. 

Mszę św. poprzedziło otwarcie i poświęcenie 

nowej kaplicy grobu błogosławionych męczenni-

ków, gdzie przeniesiono ciała O. Michała 

i O. Zbigniewa po dokonanej wcześniej ekshu-

macji. 

Sama Msza św. przebiegała w duchu wielkiej 

radości, co podkreślały pojawiające się akcenty 

typowo peruwiańskie. 

Po zakończeniu Mszy św. odbył się marsz po-

jednania i pokoju, który zakończył się przejściem 

przez „bramę miłosierdzia”. Potem była okazja 

udać się na miejsce męczeństwa i tam w zadumie 

uklęknąć na miejscu, gdzie 9 sierpnia 1991 roku 

nasi męczennicy oddali swoje młode życie. 

Odsłona 4 – Dziękczynienie za beatyfikację – 

LIMA – franciszkanie 

7 grudnia świętowano we franciszkańskiej pa-

rafii w Limie. Mszą św. dziękowano za dar beaty-

fikacji męczenników z Pariacoto.  

      
Mszy św., która rozpoczęła się o godz. 20.00, 

przewodniczył Minister Generalny Zakonu Fran-

ciszkanów o. Marco Tasca. W homilii zwrócił 

uwagę na to, że tym co wyróżniało męczenników 

były: odwaga w podejmowaniu zadań, dar dziele-

nia się z innymi oraz ubóstwo. 

Przed błogosławieństwem natomiast kilka 

słów o procesie beatyfikacyjnym powiedział 

emerytowany biskup diecezji Chimbote, bp Luis 

Bambaren. 

Na zakończenie każdy z uczestników Eucha-

rystii otrzymał obrazki z wizerunkami nowych 

błogosławionych i relikwiami II stopnia. 

Odsłona 5 – Dziękczynienie za beatyfikację –

LIMA – katedra 

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 

NMP, w limeńskiej katedrze odbyła się Msza 

św. dziękczynna, której przewodniczył kard. Ju-

an Luis Cipriani Thorne, arcybiskup Limy. 

 

 
 

 
Msza św. zgromadziła wiele osób, wśród któ-

rych była grupa pielgrzymów z Polski oraz 

przedstawiciele władz polskich w Peru. 

Radosne przeżywanie i świętowanie tego 

wielkiego wydarzenia, jakim była beatyfikacja 

pierwszych polskich misjonarzy męczenników 

była dla wszystkich okazją do umocnienia wiary, 

nadziei i miłości oraz okazją doświadczenia Ko-

ścioła w Peru i tych, którzy go tworzą. Była oka-

zją do wielu spotkań z ludźmi, którzy i dzisiaj 

dają świadectwo, że męczeńska śmierć nowych 

błogosławionych przyniosła i przynosi dobre 

owoce. 

Błogosławieni Michale i Zbigniewie – módl-

cie się za nami.  

Ks. Janusz Talik 
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Adwentowa nadzieja 
Gdy gwiazda betlejemska zapłonie 

a płatki zimy otulą świat 

w sercach samotnych spragnionych 

nadzieja rozjaśni mrok 

Gdy gwiazda betlejemska znów zabłyśnie 

od ponad dwudziestu wieków 

w czterech ścianach życia 

Bóg narodzi się w człowieku 

Bielsko-Biała,                Urszula Omylińska 

 

 

Z Zambii na Boże Narodzenie 
   O. Robert Janowski SVD, z którym spotkali-

śmy się w Zambii w 2010 roku podczas piel-

grzymki KIK, przysłał interesujący tekst o tym, 

jak miejscowa ludność postrzega księży i siostry. 

Zapraszam do lektury.              Antoni Winiarski 

 

Boże Narodzenie 2015 
„Tak bowiem jest napisane w Prawie Pań-

skim, każde pierworodne dziecko płci mę-

skiej będzie poświęcone Panu” (Lk 2:23) 

Miniony rok upływa pod hasłem Życia Konse-

krowanego, czyli poświęcony jest tym, którzy zo-

stali powołani do Służby Bożej. Bóg od wieków 

powołuje tych, których chce mieć bliżej Siebie, 

aby posługiwali innym, czyli byli Jego Aposto-

łami. Taka służba nie zawsze jest właściwie ro-

zumiana. Różne tradycje i obyczaje na całym 

świecie utrudniają dobre zrozumienie takiego ży-

cia. Dla jednych są to ludzie nie normalni, dla in-

nych zwariowani, dla jeszcze innych nieszczęśli-

wi w swoim życiu. Często takie wyobrażenie wy-

gląda dość zabawnie. 

W tym liście Bożonarodzeniowym przedsta-

wię niektóre takie wyobrażenia i sytuacje. Więk-

szość z nich pochodzi z Zambii, ale podejrze-

wam, że i w innych częściach świata, prawdopo-

dobnie do dzisiaj niewiele zmieniło się pod tym 

względem. 

Dawniej posiadanie dzieci było czymś bardzo 

ważnym w rodzinie. Rodzice starali się mieć jak 

najwięcej dzieci. Bo z jednej strony, gdyby nawet 

kilka umarło, to nadal będą inne, które zajmą się 

nimi na starość. W tamtych czasach nie było do-

brego lekarstwa, ani na malarię, ani też na inne 

groźne choroby. Wtedy, jak jakaś kobieta nie 

mogła mieć dzieci, to taka sytuacja była wstydem 

dla niej i dla jej rodziny. Więc gdy dziewczyna 

szła do zakonu, to podejrzewali, że nie może 

mieć dzieci, dlatego idzie do zakonu, albo też nie 

jest normalna, coś tam u niej nie jest najlepiej 

poukładane.  

   Również podczas inicjacji kobiety uczą swoje 

córki co mają robić, jak dobrze gotować, jak pil-

nować domu, jak pięknie chodzić, jak przymilić 

się mężowi, jak nieść pięknie wodę, jak uprzej-

mie pozdrawiać ludzi i wiele innych rzeczy. Aby 

później, gdy taka dziewczyna wyjdzie za mąż, to 

inni mogli powiedzieć: „zobacz ta z tamtej 

wspaniałej rodziny pochodzi“. Taka dziewczyna 

wszystkiego wspaniale się nauczyła, według nich 

miała być dumą rodziny, a tu nagle idzie do za-

konu. Wtedy cała rodzina jest niezadowolona 

i wszyscy patrzą na nią ze zdziwieniem, pewnie 

jej coś odbiło. 

   Wielu uważało, że to nie możliwe, aby czarny 

człowiek został księdzem, bo Bóg powołuje tyl-

ko białych. Widząc czarnego księdza mieli wiele 

wątpliwości, nawet uważali go za ducha. 

   Na pierwszych czarnych księży i czarne siostry 

patrzyli jak na pusty koszyk. Gdyż koszyk nor-

malnie jest używany do przenoszenia i przecho-

wywania owoców. Dlatego, tylko kiedy jest peł-

ny, ma jakąś wartość. Pusty koszyk na nic się nie 

przydaje. W podobny sposób porównywali czar-

nych księży i siostry do takiego pustego koszyka. 

Inni uważali, że czarni księża i siostry powinni 

się rozmnażać tak, jak to jest napisane w Biblii. 

Oni tego nie czynią, więc sprzeciwiają się Bogu. 

Marnują czas i talenty im dane. Kobieta nie mo-

że być siostrą, bo musi rodzić dzieci. 

   Gdy nasi pierwsi klerycy osiedlili się w wio-

sce, w Botswanie, aby tam mieć roczny nowicjat, 

to ludzie z wioski patrzyli na nich jak na dziwa-

ków. Jak to, dorośli mężczyźni osiedlili się tutaj 

bez swoich żon? Coś tutaj nie gra. Natomiast in-

ni patrzyli na pierwszych czarnych księży jak na 

biznesmenów. Mówili, że oni też chcą być boga-

ci tak, jak biali misjonarze. Chcą pomagać swo-

im rodzinom. A tym bardziej, że biali misjonarze 

dawali ludziom pieniądze a czarni nie tylko nie 

chcieli dawać, lecz wymagali od ludzi żeby im 

dawali. Mówili - to czysty biznes. 

   Bo rzeczywiście, wielu pierwszych misjonarzy 

rozdawało pieniądze ludziom, żeby przychodzili 

do misji, za posprzątanie przy kościele i za inne 

prace w parafii. Nie było wtedy ubikacji tylko 

kibelki zbudowane ze słomy. Więc uważali, że 

misjonarze tam chodzą do przechowywania pie-

niędzy. Bo oni nie mieli kibelków, tylko swój 

biznes załatwiali na wolnym powietrzu. 
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   Inną przyczyną takich wierzeń, było to, że afry-

kańskie dzieci rodzą się białe. Więc patrzyli na 

pierwszego afrykańskiego księdza jak na tego, 

który urodził się biały, bo został misjonarzem 

i ma małą główkę, tak jak to małe narodzone 

dziecko. A gdy patrzyli na misjonarzy, to ich 

głowy wydawały się im bardzo małe. Według 

nich, były to małe głowy takie, jak głowa małego 

afrykańskiego dziecka, które się rodzi i ma białą 

główkę. 

   Bardzo dużym problemem w zrozumieniu życia 

konsekrowanego były wartości życia samotnego, 

bezżennego. Dla wielu, z jednej strony było to 

absolutnie niemożliwe, a z drugiej strony tacy lu-

dzie nie mogą być normalni. 

   Ponad 20 lat temu jeden z naszych misjonarzy 

pracował w Czechosłowacji. Wtedy to była jesz-

cze Czechosłowacja. Na parafii był z jeszcze jed-

nym księdzem z Czech. Nie mieli kucharki, więc 

tylko ich dwóch głównie przebywało w domu pa-

rafialnym. Czasami w tygodniu mieli Mszę Świę-

tą, ale głównie w niedziele. Na Msze w tygodniu 

przychodziły 2-3 osoby. Wśród nich była jedna 

młoda dziewczyna. Lecz pewnego dnia przestała 

przychodzić. Księża byli trochę zaskoczeni, no bo 

prawie 50 procent parafian ubyło. Po kilku tygo-

dniach, przypadkowo, jeden z misjonarzy spotkał 

ją w sklepie. Pytał, co się stało, dlaczego przesta-

ła przychodzić do kościoła? Była bardzo nieroz-

mowna i chciała jak najszybciej odejść, lecz kie-

dy ten misjonarz zaczął coraz bardziej naciskać, 

to w końcu powiedziała, że jej rodzina jest prze-

ciwna jej chodzeniu do kościoła. Dlaczego? Bo 

tam przy kościele mieszka tylko dwóch facetów. 

To nie normalne, oni też pewnie nie są normalni, 

dlatego lepiej, żeby tam się nie pokazywała, bo to 

może na niej się odbić. Próbował jej coś wytłu-

maczyć, ale na niewiele to pomogło. Presja ro-

dziny była bardzo mocna. 

   Gdy misjonarze wyjeżdżali na wakacje, to 

miejscowi ludzie byli przekonani, że już wystar-

czająco długo byli bez żon i one pewnie też stę-

skniły się za nimi, dlatego jadą na wakacje, i to 

na tak długie 3-5 miesięcy, żeby porządnie się 

nacieszyć na kolejne trzy lata, albo zostawić 

dzieci, które pod ich nieobecność będą sobie ro-

sły. 

   Natomiast siostry jadą na urlop do Europy, aby 

urodzić tam dziecko i później powrócić do pracy 

misyjnej. Inni uważają, że siostry dlatego prowa-

dzą sierocińce, aby swoje dzieci tam podrzucać. 

Wtedy nikt nie zauważy, i dlatego też niektóre 

siostry mają dość duże habity, aby nic nie można 

było poznać, czy jest w ciąży, czy też nie. 

   Dawniej uważali, że zanim Biskup wyświęci 

księdza, to tuż przed święceniami na jedną noc 

podsyła mu jedną z dziewczyn pracujących przy 

kurii. I jeżeli sprawdzi się jako mężczyzna, to 

zostanie wyświęcony, a jeżeli nie, to go odsunie 

na bok. Niektórzy uważali, że Afrykańczycy nie 

potrafią wytrzymać w życiu religijnym, to dla 

nich jest za trudne. 

   Na jednej misji dziwili się, dlaczego obok ko-

ścioła i plebanii zamieszkały siostry. Więc uwa-

żali, że one są żonami księży. Pewnie ci, co bo-

gatsi, mają po kilka, według tradycji miejscowej. 

W nocy wchodzili na drzewo i obserwowali, czy 

oni będą się wzajemnie odwiedzać. Długo nic 

nie widzieli. Po pewnym czasie na tej misji zo-

stał tylko jeden ksiądz. A obok w klasztorze były 

trzy siostry. Siostry poprosiły księdza, aby 

w każdy czwartek, po pracy, była u nich godzin-

na adoracja Najświętszego Sakramentu. Wtedy 

ci z drzewa zobaczyli, że ksiądz chodzi do sióstr 

każdego czwartku. Nie pasowało im to, że on 

sam, a one trzy. Z drzewa nie mogli wszystkiego 

dostrzec, wiec próbowali cichaczem przez okno 

coś podejrzeć. Byli niepocieszeni widząc klęczą-

ce towarzystwo. Później krótka kolacja, mała 

pogawędka i ksiądz wracał do siebie. Nie, to nie 

było normalne, spodziewali się czegoś innego. 

Inni uważali, że pomiędzy siostrami i plebanią 

musi być korytarz, żeby mogli się wzajemnie 

odwiedzać. Szczególnie w nocy.  

   Niektórzy ludzie do dzisiaj wierzą, że papież 

podsyła wszystkim księżom i siostrom na świe-

cie tabletki, aby nie miały pokus. Ciekawe, co 

się będzie działo, kiedy poczta nie zadziała. Na-

tomiast inni uważają, że doktor daje zastrzyk 

księżom i siostrom raz na jakiś czas, prawdopo-

dobnie raz na miesiąc, aby nie mieli pokus.  

   Nieco inne były wierzenia, co do stroju misjo-

narzy. Misjonarze cały czas chodzili w butach 

więc myśleli, że oni nie mają palców u nóg. 

Również ciągle chodzili ubrani, albo stale nosili 

habity, więc myśleli, że w Europie musi być bar-

dzo zimno i tutaj w Afryce nadal jest im dość 

zimno. 

   Według pewnych tradycji w niektórych szcze-

pach nie jedli jajek, tylko trzymali je na wylę-

gniecie się przyszłych kurczaków. Gdy zobaczy-

li, że misjonarze jedzą jajka, to uważali ich za 

barbarzyńców nie dbających o przyszłość kur. 
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Misjonarze musieli długo tłumaczyć, że jajka są 

dobre dla zdrowia. 

   W niektórych szczepach ludzie chorzy na trąd 

zakrywali te części ciała, które były zarażone trą-

dem. Dlatego, gdy widzieli księży stale ubranych 

w habity myśleli, że oni cali są trędowaci 

i trzymali się od nich z daleka. 

   Inni uważali, że księdza całe ciało i dusza są 

bardzo święte, dlatego publicznie nie mogą poka-

zywać ani swoich nóg, ani pleców, a jeżeli to 

możliwe, to nawet szyje zakrywać. Dlatego, gdy 

w pierwszych latach mojej pracy misyjnej z misji 

na boisko biegałem w spodenkach i grałem w pił-

kę, to ludzie byli oburzeni. Jak to, ksiądz pokazu-

je ludziom swoje święte nogi, całe ręce i plecy. 

To zgorszenie. Także księża i siostry ciągle ubie-

rają to samo ubranie, coś w tym nie gra. Może nie 

mają czasu na pranie. 

   Również Msza Święta nie wszędzie była wła-

ściwie rozumiana. W Rwandzie ludzie wierzyli, 

że podczas Mszy, jak ksiądz mówi, że wino staje 

się krwią Chrystusa, więc ona musi być gorąca, 

dlatego pod koniec Mszy ksiądz szybko ją pije, 

a zanim ją wypije, dodaje trochę wody, aby ją 

ostudzić. Także, kiedy ja byłem w seminarium na 

filozofii, gdzie było nas około 80 na dwóch kur-

sach, to nasi robotnicy się dziwili i pytali, ile nam 

potrzeba wina na jedną Mszę. Pewnego dnia je-

den z robotników zapytał mnie o to, to im powie-

działem, że tak dwie skrzynki wystarczy. Gło-

wami pokiwali i uwierzyli. 

   To tylko niektóre z wierzeń i wyobrażeń na te-

mat życia konsekrowanego - na temat księży 

i sióstr. W całym świecie na pewno jest ich o wie-

le więcej. Jedne bardziej zabawne, inne mniej. 

Nie tylko w Afryce, ale w wielu krajach na świe-

cie do dzisiaj życie konsekrowane nie jest do 

końca właściwie rozumiane. 

W kończącym się roku poświęconym osobom 

konsekrowanym mieliśmy dużo różnych uroczy-

stości, zorganizowanych rekolekcji i modlitw. 

Jednak nigdy modlitwy nie za dużo. Dlatego za-

chęcam Was wszystkich do modlitwy za nas mi-

sjonarzy i o nowe, dobre powołania misyjne. 

Również o Was pamiętam w swoich modlitwach, 

a w sposób szczególny będziemy się łączyć mo-

dlitewnie podczas Pasterki.  

   Niechaj Jezus Chrystus Wam wszystkim błogo-

sławi. 

   O. Romek Janowski SVD, Zambia 

   PS. Podczas moich ostatnich wakacji udało się 

mi spotkać z niektórymi z Was. Z innymi nie 

udało się. Cóż, program był napięty, ja staję się 

coraz starszy na podróżowanie. Również nie 

zawsze był samochód do podroży, a ten, który 

miałem, to był w moim wieku. Ale zapraszam 

Was do Zambii. Nadal jestem w Livingstonie. 

Pomagam w katedrze, regularnie odwiedzam 

więzienie, pracuję jako powołaniowiec z mło-

dzieżą w diecezji i dla naszego Zgromadzenia. 

Prowadzę nasz główny Dom Misyjny i dom dla 

gości, organizuję seminaria i kursy językowe. 

Wykonuję jeszcze całą masę różnych zajęć, któ-

rych wymienienie zajęłoby kolejną kartkę papie-

ru. Oczywiście regularnie w każdy poniedziałek 

odpoczywam udając się na safari i połów rybek. 

Teraz odpoczywają ode mnie, bo jest zakaz po-

łowu. 

   Nadal czuje się dobrze, czego i Wam z całego 

serca życzę. 

   Szczęść Boże 

O. Romek SVD 

Internet: http://www:romekjanowskisvd.pl   

E-mail: romeki@op.pl 

lub romekjanowski@yahoo.com  

Tel: 00260979604455 

Werbiści: http://www.werbisci.pl/ 

 

 

Pielgrzymka La Salette - Lourdes, 

czerwiec 2015 
 

Pielgrzymkę z kościoła parafialnego św. Bar-

bary w Giszowcu, zaczynamy Mszą świętą 

o godz. 5 rano w kaplicy Miłosierdzia Bożego. 

Po Mszy św. wsiadamy do autokaru. Czeka nas 

długa droga, około 12 godzin na pierwszy nocleg 

we Włoszech. W autokarze śpiewamy Godzinki, 

odmawiamy różaniec i o godz. 15 Koronkę do 

Miłosierdzia Bożego. Ksiądz proboszcz prowa-

dzi konkursy, z nagrodami, takie „powtórki z ka-

techizmu”. Jest przy tym dużo śmiechu, bo każ-

demu uczestnikowi kibicuje grupa sąsiadów au-

tobusowych z wielkim zapałem. 

Następnego dnia jedziemy do La Salette. 

Z miasteczka Corps, gdzie urodzili się Maximin 

i Melania, dzieci którym objawiła się Matka Bo-

ska, dojeżdżamy ostrymi serpentynami na wys. 

1800 m, do miejsca objawień. Wokół nas wspa-

niała sceneria francuskich Alp i przepiękne zie-

lone hale, chociaż niektórzy zamykają oczy, bo 

droga wąska, stroma i nad przepaściami. Po 

przyjeździe rozlokowujemy się w Domu Piel-

grzyma i udajemy się na Mszę św. do kaplicy. 

Dziękujemy Matce Bożej, że szczęśliwie dotarli-

mailto:romeki@op.pl
mailto:romekjanowski@yahoo.com
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śmy na miejsce. Składamy u stóp Jej Syna 

wszystkie nasze intencje, które przywieźliśmy 

w sercach. Po Mszy św. idziemy na kolację, a po-

tem na nabożeństwo maryjne do bazyliki. Z bazy-

liki wychodzimy z lampionami, w procesji, na 

Kalwarię Saletyńską, drogą którą przebyła Mary-

ja w czasie objawienia. Jest zimno, pierwszy 

i ostatni raz na tej pielgrzymce ubieramy polary, 

swetry i kurtki, ale w sercach radość - tak tu 

pięknie i cicho. Wiadomo, góry i to nie małe. 

 
W dole widzimy Matkę Boską siedzącą, z twa-

rzą ukrytą w dłoniach, kilka kroków dalej Maryja 

rozmawiająca z dziećmi. Na wzniesieniu, na ka-

miennym cokole, Matka Boska wznosząca się do 

nieba. U podnóża wzniesienia źródełko. Poświata 

zachodzącego słońca barwi zbocza gór złotem 

i czerwienią. Widok zapiera dech w piersiach.  

 
Przypominają mi się słowa śp. ks. Hlubka 

z jednej rekolekcyjnej konferencji, że Pan Bóg 

stworzył tak piękny świat, że musiał stworzyć 

człowieka, żeby się tym pięknem podzielić. 

 
„Panie, dobrze nam tu być”. 

Następnego dnia rano uczestniczymy w Eu-

charystii w bazylice. Cała bazylika zbudowana 

jest ze skały góry Gargas. Figura namalowana 

w absydzie przedstawia Chrystusa w chwale. 

Lewa strona postaci jest bardziej gładka, macie-

rzyńska, prawa jest męska, ojcowska, symbolizu-

je człowieczeństwo Chrystusa i krzyż, symbol 

Jego męki. 

Po Mszy św. ksiądz ze zgromadzenia Salety-

nów, który posługuje w tym miejscu, opowiada 

nam historię objawień.  

19 września 1846 r. dzieciom pasącym nie-

wielkie stadko bydła, ukazała się w wąwozie 

ognista kula a w jej wnętrzu Piękna Pani. Sie-

działa trzymając twarz w dłoniach. Po chwili Pa-

ni wstała, cała w blasku od wielkiego krzyża za-

wieszonego na piersi, na głowie jaśniejący dia-

dem, ubrana w strój wieśniaczy. Na ramionach 

złoty łańcuch i wieniec z kolorowych róż, przy 

krzyżu młot i obcęgi, z Jej oczu płynęły łzy. 

Przemówiła do dzieci tłumacząc im dlaczego 

płacze. Wymieniła grzechy najczęściej popełnia-

ne przez okoliczną ludność, które ranią serce Jej 

Syna: lekceważenie przykazań, zaniedbywanie 

modlitwy, praca w niedzielę, przekleństwa. 

Wzywała do nawrócenia i powrotu do Boga, bo 

w przeciwnym razie ściągną na siebie wielkie 

nieszczęścia. Poprosiła dzieci, by przekazały Jej 

słowa wszystkim mieszkańcom w okolicy. Na-

stępnie zniknęła pozostawiając cudowne źródeł-

ko. 

Dzieci powróciły do domu gospodarzy, u któ-

rych pracowały i opowiedziały o całym zdarze-

niu. Nazajutrz była niedziela i nowina dotarła do 

ks. Proboszcza i całej parafii. Wieczorem spisa-

no treść orędzia i podpisano przez gospodarzy. 

Wiadomość o wydarzeniu szybko się rozchodzi-

ła a rzesze pielgrzymów wychodziły na górę by 

modlić się do Tej, którą nazwano spontanicznie 

„pojednawczynią grzeszników”. 

19 września 1851 roku Kościół zatwierdził 

świadectwo dzieci. Wkrótce na tym górskim od-

ludziu zbudowano kościół, a grupa kapłanów za-

początkowuje zgromadzenie zakonne i misyjne 

Misjonarzy Matki Bożej z La Salette. Wielu 

pielgrzymów znalazło w orędziu drogę do na-

wrócenia i pogłębienia wiary. Po tych ducho-

wych przeżyciach pakujemy się i opuszczamy to 

cudowne miejsce, jeszcze raz powierzając Matce 

Bożej nasze dalsze pielgrzymowanie. 

Jedziemy w kierunku Lourdes. Po drodze jak 

w kalejdoskopie zmieniają się cudowne widoki, 

szczyty Alp i pirenejskie przedgórza. Docieramy 

na miejsce wieczorem. Po obiadokolacji idziemy 
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z Asią do groty massabielskiej, jest już ciemno. 

Przed grotą kolejka pielgrzymów, płonące świece 

oświetlają figurę Matki Boskiej, umieszczoną 

w skale. Przechodzimy wzdłuż groty i klękamy 

przed Matką Bożą. Tu tysiące a może miliony 

pielgrzymów klęka u Jej stóp, powierzając swoje 

prośby i dziękując za łaski otrzymane za Jej po-

średnictwem. 

Lourdes jest jednym z najbardziej znanym na 

świecie miejscem objawień. To tu przyjeżdżają 

chorzy prosząc o zdrowie duszy i ciała, tu przez 

cały czas dokonują się cudowne uzdrowienia. 

W tej grocie w roku 1858 r., Matka Boska ob-

jawiała się 18 razy czternastoletniej Bernadecie 

Soubirous, dziewczynce z ubogiej rodziny młyna-

rza. Tutaj w szesnastym objawieniu wyjawiła 

swoje imię „Jestem Niepokalane Poczęcie”. Pro-

siła, żeby księża zbudowali przy grocie kaplicę. 

8 grudnia 1854 papież Pius IX ogłosił dogmat 

o Niepokalanym poczęciu, tu w Lourdes Matka 

Boża potwierdziła tę prawdę. 

Następny dzień zaczynamy Mszą św. w Bazy-

lice Różańcowej. Polecamy Panu Bogu wszyst-

kich których kochamy, o których się martwimy 

i siebie samych. Po Mszy św. odwiedzamy Bazy-

likę Górną i Bazylikę podziemną św. Piusa X. Od 

godz. 11 mamy czas wolny. Idziemy z Asią 

i przewodnikiem do ukraińskiej cerkwi grecko-

katolickiej. Jej złote kopuły widać z placu sank-

tuarium, więc idziemy na azymut. W tym małym 

kościółku polichromię wykonał w 1984 r. jeden 

z najlepszych polskich malarzy, Jerzy Nowosiel-

ski. Wewnątrz ikony; ciemne twarze na niebie-

skim tle, przyciągają wzrok i zachęcają do kon-

templacji. Przypominam sobie Żwaków (Tychy), 

gdzie również można kontemplować ikony No-

wosielskiego. Ikona nie jest dziełem sztuki, jest 

modlitwą, to prawda. 

Resztę dnia spędzamy na terenie Sanktuarium. 

Idziemy do groty, by odmówić różaniec, siedzi-

my nad rzeką Gave przy Maryi. Po drugiej stronie 

rzeki jest nowy kościół św. Bernadetty a przy nim 

kaplica z wystawionym Najświętszym Sakramen-

tem. Spędzamy tam jakiś czas na adoracji. 

O godz. 15.30 z tej kaplicy wychodzi procesja 

eucharystyczna zmierzając do Bazyliki. Księża, 

pielgrzymi, a przede wszystkim chorzy na wóz-

kach w otoczeniu wolontariuszy, w jednakowych 

strojach idą śpiewem wielbiąc Przenajświętszy 

Sakrament. Tak nam minął dzień, po obiadokola-

cji w hotelu, idziemy teraz już całą grupą na wie-

czorną procesję maryjną. Tłum pielgrzymów 

z całego świata okrąża plac przed sanktuarium, 

ze świecami w dłoniach odmawiając różaniec 

w różnych językach, przeplatany śpiewem „Ave 

Maryja”. Przypominam sobie słowa modlitwy 

Zdrowaś Maryja po francusku, której nauczył 

nas Julek wiele lat temu na kajakach. „Je vous 

salue Marie...”. Śpiewny rytm tej modlitwy 

sprawia mi ogromną radość. Po procesji, już po 

ciemku idziemy jeszcze raz do groty pożegnać 

Matkę Boską i na nocleg. Tak minął pierwszy 

dzień w Lourdes, rozmodlony, jakiś taki spokoj-

ny bo przy boku Matki. 

 
Drugi dzień rozpoczynamy jak zwykle Mszą 

św., a po Mszy idziemy na zbocze góry Espelu-

guas, gdzie wybudowano monumentalną Drogę 

Krzyżową, składającą się z olbrzymich grup, 

w których poszczególne żeliwne posągi mają 

dwa metry wysokości. Rozważania Drogi pro-

wadzi ks. Proboszcz. Modląc się wspinamy się 

w górę, by zejść do stacji XV, Zmartwychwsta-

nie. Po tym wyciszeniu, jeszcze trochę zwiedza-

nia. Odwiedzamy dom, w którym mieszkała św. 

Bernadetta a obecnie jest muzeum. I znowu czas 

wolny. Robimy więc pamiątkowe zakupy, cho-

dzimy po miasteczku, a wieczorem, prawie całą 

grupą idziemy na procesję. Jeszcze raz do groty 

na modlitwę wieczorną i pożegnalną. Tak za-

kończył się drugi dzień w Lourdes. Wiem, że 

można pisać wiele o architekturze, stylach, obra-

zach związanych z tym miejscem, ale to wszyst-

ko można znaleźć w przewodnikach. Myślę, że 

przyjechaliśmy tu z intencjami modlitewnymi 

i nasyciliśmy się duchowo. Wyjeżdżamy uspo-

kojeni, pełni wdzięczności za to miejsce i za ten 

pobyt. To dla mnie była łaska, że pomimo 

wszystkich przeszkód mogłam tu dotrzeć. 

Następnego dnia rano wyruszamy już właści-

wie w drogę powrotną. Po drodze jeszcze od-

wiedzamy Saint Tropez, Cannes, Niceę a nawet 

kąpiemy się w Morzu Śródziemnym. Spaceruje-

my także po uliczkach księstwa Monako, przy-

glądając się jak żyje „wielki świat”. 

W czasie podróży zatrzymujemy się w Saint 

Maximum la Sainte Baume, gdzie według legen-
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dy prowansalskiej, miała zamieszkać Maria Mag-

dalena z Martą i Łazarzem. Tu uczestniczymy we 

Mszy św. i zwiedzamy kościół. 

Jadąc wzdłuż Lazurowego Wybrzeża napa-

wamy wzrok błękitem morza i nieba, złotymi 

plażami ale nie tylko. Nad samym morzem, przy 

prowizorycznym ołtarzu ustawionym na walizce, 

uczestniczymy we Mszy św. To najpiękniejszy 

kościół ze sklepieniem samego nieba. Jeszcze 

jedną Mszę św. po drodze przeżywamy w plene-

rze, na tyłach stacji benzynowej. 

 
Bogu dziękujemy za ten cudowny świat, za 

oczy które nam dał byśmy mogli go podziwiać 

i za radość serca, którą przeżywamy. 

Tak dobiega końca nasze pielgrzymowanie. 

W drodze przez Austrię i Czechy znowu podzi-

wiamy scenerię Alp. Jak na początku podróży, ks. 

Proboszcz rozdaje karteczki, na których wpisu-

jemy intencje, które będziemy polecać w modli-

twie różańcowej. Nasza parafia wspierała nas co-

dzienną modlitwą za pielgrzymów (wiem to 

z SMS-a otrzymanego w drodze). Wiola i Heniek 

z naszej grupy jadą jeszcze do Fatimy. Zapropo-

nowali, że zabiorą wszystkie spisane intencje 

i złożą u stóp Matki Bożej Fatimskiej. 

Po trudach podróży docieramy około godz. 23 

do macierzystej parafii, dziękując Bogu za szczę-

śliwie przebytą drogę, za darowany cudowny 

czas, za możliwość codziennego uczestnictwa we 

Mszy św., za zdrowie i żegnamy się do następnej 

pielgrzymki.                             Barbara Kwaśnik 

 

 

Zmarli w ostatnim czasie 
 

22 września 2015 r. zmarł 

ks. Feliks Folejewski 

Kapłan Bożego Miłosierdzia 

Nasz Dziennik, nr 223 (5367), 24 IX 2015, str. 1 

Był Apostołem Warszawy 

ks. bp. Henryk Hoser SAC, Nasz Dziennik, nr 

223 (5367), 24 IX 2015, str. 18 

Jezu, ufam Tobie 

Nasz Dziennik, nr 223 (5367), 24 IX 2015, str. 18 

Odszedł od nas święty 

z ks. prof. dr. hab. Czesławem Parzyckim SAC 

rozmawia Małgorzata Bochenek, Nasz Dziennik, 

nr 223 (5367), 24 IX 2015, str. 19 

Jego życie będzie owocowało 

Maria Gabiniewicz, Nasz Dziennik, nr 223 

(5367), 24 IX 2015, str. 19 

Obrzędy pogrzebowe śp. ks. Feliksa Folejew-

skiego SAC 

Nasz Dziennik, nr 224 (5368), 25 IX 2015, str. 19 

Kapłaństwo mnie nie męczy 

Niepublikowana rozmowa z ks. Feliksem Fole-

jewskim SAC, Apostołem Miłosierdzia Bożego, 

przeprowadzona 10 czerwca 2014 r. przez Mał-

gorzatę Jędrzejczyk, Nasz Dziennik, nr 225 

(5369), 26-27IX 2015, str. 24 

Nie ma zasług, jest tylko dług wdzięczności 

spłacony Bogu i ludziom… teraz i na wieki, 

Fragment testamentu duchowego ks. Feliksa Fo-

lejewskiego SAC z 5 marca 2015 r. 

Nasz Dziennik, nr 225 (5369), 26-27IX 2015, str. 25 

Pożegnanie Apostoła stolicy 

Małgorzata Jędrzejczyk, Nasz Dziennik, nr 226 

(5370), 28 IX 2015, str. 11 

Zmarł Apostoł Bożego Miłosierdzia 

bł/KAI, Gość Niedzielny, nr 40 rok XCII, 4 X 

2015, str. 6 

Zakochany w Bożym Miłosierdziu 

Grzegorz Polak, Niedziela, nr 40, 4 X 2015, str. 

12 

Pasterz, brat, przyjaciel. Wspomnienie o śp. ks. 

Feliksie Folejewskim SAC 

Prof. Włodzimierz Bojarski, Nasz Dziennik, nr 

232 (5376), 5 X 2015, str. 12 

Czuwanie ze świętymi 

Fragmenty rozmowy ze śp. księdzem Feliksem 

Folejewskim, którą przeprowadził Jan Korcz, 

Nasza Polska, nr 40 (1038), 6 X 2015, str. 19  

Z internetu: 

Abp Hoser: najwięcej śp. księdzu Feliksowi Fo-

lejewskiemu zawdzięczają rodziny 

Ks. Feliks – apostoł Bożego Miłosierdzia 

Ksiądz Feliks Folejewski – 3 sprostowania 

Nie żyje ks. Folejewski. Współcelebrował msze 

smoleńskie w warszawskiej archikatedrze 

Odszedł czciciel Bożego Miłosierdzia 

Pamiętajmy w modlitwie o śp. księdzu Feliksie 

Folejewskim 
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Pożegnanie śp. ks. Feliksa Folejewskiego 

Rozmowa Na Co Dzień: wspomnienie śp. księdza 

Feliksa Folejewskiego 

Śp. Ks. Feliks Folejewski SAC 

Uroczystości pogrzebowe ks. Feliksa Folejew-

skiego 

Uściślenie informacji prasowych o śp. ks. Felik-

sie Folejewskim SAC  

(W odniesieniu do pojawiających się w prasie i 

mediach informacji o przeszczepie serca, jaki w 

ciągu swego życia miał przebyć zmarły w nocy z 

22 na 23 września 2015 r. ks. Feliks Folejewski 

SAC, pragniemy wyjaśnić i uściślić co następuje: 

Ks. Feliks Folejewski, pallotyn, od roku 1980 

zmagał się z niewydolnością serca – przebył trzy 

zawały i kilka interwencji chirurgicznych. W 

1993 roku zapadła ostateczna decyzja lekarska o 

konieczności przeszczepu serca dla ratowania ży-

cia i rozpoczęto przygotowania do operacji. W 

kluczowym jednak momencie ks. Feliks Folejew-

ski nie zdecydował się na jej przeprowadzenie. 

Jak sam w licznych wypowiedziach podkreślał, 

zaufał on Bogu ponad wszystko, chociaż miał ni-

kłe szanse przeżycia. Podczas modlitwy w Ła-

giewnikach miał usłyszeć wewnętrzny głos: 

„Twój przeszczep serca będzie miał na imię: Jezu 

Ufam Tobie!”. 

http://www.pallotyni.org/prowincja.wa/) 

Zmarł ksiądz Feliks Folejewski SAC– apostoł 

Miłosierdzia Bożego 

Zmarł niezwykły kapłan ks. Feliks Folejewski, 

uczestnik Mszy Świętych w miesięcznice tragedii 

smoleńskiej 
 

4 października 2015 r. zmarła 

s. Zofia Chomiuk 
Odeszła do Pana s. Zofia Chomiuk, bez reszty 

oddana Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Lore-

tańskiej 

Nasz Dziennik, nr 232 (5376), 5 X 2015, str. 1 

Wszystko Jezusowi przez Maryję 

Małgorzata Papis, Nasz Dziennik, nr 232 (5376), 

5 X 2015, str. 10 

Śp. Siostra Zofia Chomiuk loretanka 

Nasz Dziennik, nr 233 (5377), 6 X 2015, str. 4 

Szła przez Życie z uśmiechem 

Piotr Czartoryski-Sziler, Nasz Dziennik, nr 235 

(5379), 8 X 2015, str. 19 

Dzieliła się dobrem ze wszystkimi, Piotr Czarto-

ryski-Sziler 

Nasz Dziennik, nr 236 (5380), 9 X 2015, str. 1 i 9 

List kondolencyjny  

ks. abp. Henryka Hosera SAC, ordynariusza 

warszawsko-praskiego, Nasz Dziennik, nr 236 

(5380), 9 X 2015, str. 9 

Wspomnienie o śp. siostrze Zofii Chomiuk 

ks. prałat Stanisław Kuć, Nasz Dziennik, nr 242 

(5386), 16 X 2015, str. 19 

Pożegnanie śp. s. Zofii Chomiuk 

W katedrze warszawsko-praskiej pożegnano 

wieloletnią Przełożoną Generalną Zgromadzenia 

Sióstr Loretanek s. Zofię Chomiuk. (…) 

Źródło nr 43, 25 X 2015, str. 24 

Z Internetu: 

Ostatnia ziemska droga śp. siostry Zofii Cho-

miuk 

Pożegnanie 

Śp. s. Zofia Alina Chomiuk. Pogrzeb 8 paździer-

nika 2015 roku w Katedrze Warszawsko-

Praskiej 

Warszawa: pogrzeb śp. s. Zofii Chomiuk, lore-

tanki i postulatorki procesu bł. ks. Kłopotow-

skiego 

Wszystko Panu Jezusowi oddać przez Maryję 

Zmarła s. Zofia Alina Chomiuk 

Stanisław Waluś 

 

 

Krótko 
Czy "Tygodnik Powszechny" powinien  

przestać używać określenia "katolicki"? 

Tak, udział tego środowiska w ataku Charamsy 

na Kościół jest kroplą przelewającą czarę – 

16172 głosów  

Nie, jeśli się poczuwają do związków z Kościo-

łem, mogą go używać – 1449 głosów 

http://wpolityce.pl/ pobrane 11 X 2015 

Niech katolicki, katolicki znaczy! 

Ks. prof. Waldemar Chrostowski 

Jeden z najwybitniejszych teologów świata, bi-

blista, pisarz  

„Tygodnik Powszechny” jest integralną częścią 

układu polityczno-medialno-kościelnego, który 

okrzepł i umocnił się po 1989 roku. Współtworzy 

go wraz z „Gazetą Wyborczą”, a także „Znakiem” 

i „Więzią”, zaś spoiwem są powiązania rodzinne, 

towarzyskie, kulturalne i ekonomiczne. (…).  

Prof. Andrzej Nowak 

Wybitny historyk i pisarz 

„Tygodnik Powszechny” był dla mnie wzorem 

formy wysokiej kultury w czasach, kiedy zagra-

żała jej dyktatura ciemniaków. (…) Myślę, że 

„Tygodnik Powszechny” w ciągu ostatnich kil-

kunastu lat, które upłynęły od słynnego, drama-

http://wpolityce.pl/
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tycznego, pełnego bólu listu Papieża, który był 

wyrazem opuszczenia przez to pismo swego 

przyjaciela i samego Kościoła, z pełnym przeko-

naniem mogę powiedzieć – odgrywa on straszli-

wą rolę – tak, takiego słowa użyję – straszliwą ro-

lę w sianiu zamętu w polskich umysłach. (…) 

Wiara, Patriotyzm i Sztuka, nr 11 (61) 19 XI – 10 

XII 2015, str. 79-80 

Bądźcie wierni temu zaangażowaniu 

- Od 35 lat wasz związek angażuje się na rzecz 

świata pracy, zarówno fizycznej, jak i intelektual-

nej, jak również na rzecz obrony podstawowych 

praw osoby i społeczeństw - powiedział 18 listo-

pada papież Franciszek do przedstawicieli Związ-

ku, którzy wzięli udział w audiencji generalnej 

w Watykanie, informuje Polska Agencja Prasowa. 

- Bądźcie wierni temu zaangażowaniu, aby intere-

sy polityczne albo ekonomiczne nie były ważniej-

sze od wartości, które stanowią istotę ludzkiej so-

lidarności. Zawierzam was i wszystkich członków 

Związku opiece waszego patrona, błogosławione-

go księdza Jerzego Popiełuszki i z serca wam bło-

gosławię – dodał papież zwracając się do uczest-

ników pielgrzymki NSZZ Solidarność. 

Red. ap, Tygodnik Solidarność, nr 48 (1409), 27 

XI 2015, str. 9 

Kościół bezkonkurencyjny w… pomaganiu 

Caritas. Kościół katolicki w Polsce nie ma konku-

rencji. Jest największą instytucją charytatywną 

wspierającą niemal 3 mln osób, rodzin, grup. 

Ciekawe, że ten argument nie pada nigdy w tele-

wizyjnych debatach i medialnych dyskusjach 

o polskim katolicyzmie. (…) 

Marcin Jakimowicz, Gość Niedzielny, nr 50, rok 

XCII, 13 XII 2015, str. 4-5 

Ku czci ofiar stanu wojennego 

ZABRZE. Spotkanie przy krzyżu internowanych 

na Zaborzu w 34. Rocznicę wprowadzenia stanu 

wojennego poprzedziła Eucharystia za ojczyznę 

i ofiary tamtych wydarzeń w kościele św. Jadwi-

gi. Przewodniczył jej ks. prałat Józef Kusche. 

Homilie wygłosił ks. prałat Stanisław Puchała, 

kapelan śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”. (…) 

Gość Niedzielny, nr 51-52, rok XCII, 20 XII 2015, 

Gość Gliwicki, nr 51-52/1130-1131, str. I 

Czas zmiany myślenia 

- Dzisiaj oczy naszej diecezji na was patrzą – mówił 

bp Jan Kopiec w kościele Miłosierdzia Bożego w 

Gliwicach. Świątynia jest owocem wizyty Jana 

Pawła II w tym mieście w 1999 roku. Kościół ten, 

jedyny w diecezji noszący takie wezwanie, został 

przez biskupa wybrany na miejsce inauguracji Ro-

ku Jubileuszowego, która we wszystkich Kościo-

łach lokalnych odbyła się 13 grudnia. (…) 

Klaudia Cwołek, Gość Niedzielny, nr 51-52, rok 

XCII, 20 XII 2015, Gość Gliwicki, nr 51-

52/1130-1131, str. III 

Katolicki głos w naszych domach 

 „Ja Panu Bogu codziennie dziękuję, że jest 

w Polsce takie radio, co się nazywa Radio Ma-

ryja” – słowa te św. Jan Paweł II wypowiedział 

w Rzymie 29 marca 1995 roku. W tym roku 

Radio Maryja obchodziło swoje 24-lecie istnie-

nia. (…) 

Iza Kozłowska, Tygodnik Solidarność, nr 51/52 

(1412), 18-25 XII 2015, str. 18-19 

Wybrał Stanisław Waluś 

 

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Ojca Świętego na rok 2015 i 2016 
Grudzień: Powszechna: Abyśmy wszyscy 

mogli doświadczyć miłosierdzia Boga, który 

wciąż niestrudzenie nam przebacza. Ewangeliza-

cyjna: Aby rodziny, w szczególny sposób te, 

które cierpią, znajdowały w narodzinach Jezusa 

znak niezawodnej nadziei. 

Styczeń: Powszechna: Aby szczery dialog 

miedzy ludźmi wyznającymi różne religie przy-

niósł owoce pokoju i sprawiedliwości. Ewangeli-

zacyjna: Aby poprzez dialog i miłość braterską, 

dzięki łasce Ducha Świętego, zostały przezwy-

ciężone podziały wśród chrześcijan. 
 

II Krucjata Modlitwy w intencji Ojczyzny 

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 

 

Informacja z zebrania Zarządu KIK  

w Katowicach w dniu 10 września 2015 r. 

1. Małgorzata Piechoczek omówiła aktualne 

sprawy finansowe KIK pod kątem wpływów 

z 1% dla OPP.  

2. Robert Prorok omówił udział KIK w Katowi-

cach w tegorocznych Dniach Organizacji Poza-

rządowych – KIK Katowice reprezentowali 

Stanisław Waluś, Rajmund Rał i Robert Pro-

rok.  

3. Omówiono przygotowania do tegorocznych 

rekolekcji w Kokoszycach.  

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
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4. Krystyna Partuś omówiła stan przygotowań do 

obchodów XXXV-lecia KIK w Katowicach – 

obchody odbędą się w Zabrzu 24 października.  

5. Omówiono przygotowania do Dnia Papieskiego. 

6. Antoni Winiarski przedstawił program VI 

Kongresu Ruchów Katolickich Archidiecezji 

Katowickiej „Nowa ewangelizacja dla prze-

kazu wiary”.                            Robert Prorok 

 

Informacja z zebrania Zarządu KIK  

w Katowicach w dniu 15 października 2015 r. 

1. Omówiono tegoroczny Dzień Papieski – 

zbiórki odbyły się w Kokoszycach, Zabrzu  

i Gliwicach.  

2. Omówiono program Dni Kultury Chrześci-

jańskiej w Katowicach.  

3. Przedstawiono przygotowania do obchodów 

XXXV-lecia KIK w Katowicach, które odbę-

dą się 24 października w Zabrzu.  

4. Adwentowy dzień skupienia członków KIK w 

Katowicach odbędzie się 3 grudnia.  

Robert Prorok  

 

Informacja z zebrania Zarządu KIK  

w Katowicach w dniu 12 listopada 2015 r. 

1. Podsumowano obchody XXV-lecia KIK w 

Katowicach, które odbyły się w Zabrzu.  

2. Omówiono przygotowania do ogólnopolskiej 

pielgrzymki Klubów Inteligencji Katolickiej na 

Jasną Górę – katowicki KIK będzie prowadził 

Drogę Krzyżową na jasnogórskich wałach.  

3. Omówiono przygotowania do adwentowego 

dnia skupienia 3 grudnia 2015 oraz do co-

rocznego opłatka 5 stycznia 2016 r.  

Robert Prorok  

 

Informacja z zebrania Zarządu KIK  

w Katowicach w dniu 3 grudnia 2015 r. 

1. Małgorzata Piechoczek przedstawiła aktualny 

stan finansów KIK w Katowicach.  

2. Omówiono przygotowania do spotkania 

opłatkowego w dniu 5 stycznia 2016 roku.  

3. Po zakończeniu zebrania, członkowie Zarządu 

wzięli udział w Adwentowym Dniu Skupienia 

członków KIK w Katowicach.  

Robert Prorok  

 

Dyżury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach 
Czwartek w godz. 16.00 – 18.00. 40-006 Katowi-

ce, ul. Warszawska 6/305. Wśród dyżurujących 

są: Piotr Pietrasz i Rajmund Rał – członkowie 

KIK w Katowicach. 

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 podczas dyżurów w siedzibie KIK, na 

posiedzeniach Zarządu (w czwartki o 17.00 - 

11.02, 10.03, 14.04, 12.05, 9.06, 8.09, 13.10, 

10.11 i 15.12) naszemu skarbnikowi Małgorza-

cie Piechoczek 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 

Redagują: Barbara Kwaśnik, Jan Świtkowski, 

Stanisław Waluś (32-2381797, 

s.walus@data.pl). 

Nakład: 350 egz. Adres do kore-

spondencji: Klub Inteligencji 

Katolickiej w Katowicach, 40-

954 Katowice 2, skr. poczt. 376. 
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