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Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświad-

czali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józe-

fa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonaj-

że i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę, po-

wiadam wam: żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele 

wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesię-

cy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej 

wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich 

nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. 

Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było 

zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się. (Łk 4,21-30) 
 

Rok Życia Konsekrowanego - 30 XI 2014 - 2 II 2016 

Rok Miłosierdzia - 8 XII 2015 - 20 XI 2016 

Rok 2016 - Rok Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 
Rok 2016 - Rok Henryka Sienkiewicza, Rok Feliksa Nowowiejskiego, Rok Cichociemnych 

 
 

Ojciec Święty Franciszek do Polaków 
Audiencja ogólna – środa 13 I 2016 r. 

 „Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzy-

mów. Moi drodzy, Bóg miłosierny jest całkowi-

cie i zawsze godny zaufania. Taka jest pewność 

naszej wiary. Podczas tego Jubileuszu Miłosier-

dzia powierzmy Mu się, a doświadczymy radości 

bycia kochanymi przez Boga, który jest «miło-

sierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę 

i wierność». Niech Jego błogosławieństwo stale 

wam towarzyszy!” 

Audiencja ogólna – środa 27 I 2016 r. 
„Witam przybyłych na tę audiencję pielgrzy-

mów polskich. Nadzwyczajny Jubileusz zaprasza 

nas, byśmy otworzyli serca na dary Bożego Miło-

sierdzia: nawrócenia, przebaczenia grzechów, 

odnowy ducha, miłości i pokoju. Umocnieni tymi 

darami pamiętajmy, że Bóg nieustannie nas ko-

cha, słucha, oczekuje naszej wierności przymie-

rzu, które zawarł z nami w dniu naszego Chrztu 

świętego. Bądźmy dla bliźnich i świata całego 

świadkami Jego miłości. Niech będzie pochwalo-

ny Jezus Chrystus” – powiedział Papież.   

Biuletyn Radia Watykańskiego 

 

 

1% podatku na rzecz KIK dla wsparcia 

chrześcijańskiej kultury 
Większość Organizacji Pożytku Publicznego 

przeznacza 1% podatku na pomoc społeczną dla 

potrzebujących i działalność charytatywną. 

Ustawa o działalności pożytku publicznego wo-

luntariacie podaje aż 34 cele, która można 

wspomóc jednym procentem, a wśród nich kul-

turę. Nasz Klub dba o kulturę zapraszając chrze-

ścijańskich twórców na Dni Kultury Chrześci-

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

ścijańscy twórcy są prawie niezauważani przez 

media oraz władze dysponujące publicznymi 

pieniędzmi, co stawia ich w trudnej sytuacji fi-

nansowej. Dzieciom przybliżamy kulturę chrze-

ścijańską podczas corocznych Dni Dziecka 

w ogrodach Kurii. Dbamy też o działalność wy-

dawniczą. 

Dziękujemy wszystkim dotychczasowym 

Darczyńcom i prosimy wszystkich o wspieranie 

chrześcijańskiej kultury. 

Aby przekazać 1% należnego podatku na 

rzecz KIK, w zeznaniach podatkowych należy 

w odpowiednich rubrykach wpisać pełną nazwę 

KIK i numer KRS:  
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Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

KRS 0000068764 

Jeśli wyrazicie Państwo zgodę na podanie nam 

danych osobowych, to z wdzięcznością prześle-

my podziękowanie. 

Prezes KIK w Katowicach 

 
 

Wszystkie osoby zainteresowane pomocą przy 

wypełnianiu rocznych deklaracji podatkowych 

PIT mogą zgłosić się do Małgorzaty Piechoczek – 

skarbnika Klubu Inteligencji Katolickiej w Kato-

wicach. Telefon 605 150 654. 

malgorzata.piechoczek@tvs.pl 

malgorzta@holdimex.pl 

 

 

Można przekazać dar  

dla KIK w Katowicach 
 

Obecne przepisy podatkowe umożliwiają 

wpłatę darowizny na konto KIK w Katowicach          

i odliczenie tej kwoty od dochodu w rozliczeniu 

rocznym PIT. 

(Wpłaty darowizn dokonywane w ciągu roku 

2015 mogą zostać odliczone od dochodu w ze-

znaniu bieżącym, tj. za rok 2015. Natomiast da-

rowizny przekazane w ciągu roku 2016 mogą zo-

stać odliczone w zeznaniu za rok 2016 - do 30 

kwietnia 2017 roku.) 

Odliczeniu podlegają darowizny do łącznej 

kwoty nieprzekraczającej 6% dochodu podatnika. 

Do limitu tego wlicza się sumę darowizn przeka-

zanych na cele kultu religijnego, na cele pożytku 

publicznego dla organizacji prowadzących dzia-

łalność pożytku publicznego (np. KIK) oraz na 

cele krwiodawstwa. 

Organy podatkowe za darowizny na cel kultu 

religijnego uznały nie tylko darowizny przezna-

czone dla kościołów, związków religijnych i ko-

ścielnych osób prawnych, ale także przekazywa-

ne na rzecz innego podmiotu realizującego toż-

same cele, np. na rzecz Radia Maryja czy Kato-

lickich Stowarzyszeń np. Katolickiego Towarzy-

stwa Kulturalnego (pismo Naczelnika Pierwszego 

Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z 21 listo-

pada 2005 r., sygn. 2403-PDF-75-05). 

Warunkiem skorzystania z odliczenia jest od-

powiednie udokumentowanie przekazania daro-

wizny. Darowizna powinna zostać udokumento-

wana dowodem wpłaty na rachunek bankowy 

obdarowanego. 

Trzeba jednak pamiętać, że z takiego odlicze-

nia skorzystają tylko osoby rozliczające się we-

dług zasad ogólnych oraz ryczałtem od przycho-

dów ewidencjonowanych. Darowizny nie odliczą 

natomiast przedsiębiorcy, którzy wybrali opo-

datkowanie podatkiem liniowym (stawka 19%) 

lub kartą podatkową. 

SPOSÓB ODLICZENIA DAROWIZN 

W ZEZNANIU PIT 

Odliczenie przekazanych darowizn wymaga  

wypełnienia PIT/O.                                                                                                                            

W punkcie B. ODLICZENIA OD 

DOCHODU (PRZYCHODU) wpisujemy 

w podpunkcie 1. Darowizny przekazane, w wier-

szu pierwszym – organizacjom na prowadzoną 

przez nie działalność pożytku publicznego … - 

dla podatnika jest to kratka 11, dla małżonka 12 

– kwotę darowizny.  

W punkcie D.1.1 wpisujemy: 

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 

Plac Ks. Emila Szramka 2 lok. 13,  

40-014 Katowice 

W punkcie D.1.2 wpisujemy kwotę przeka-

zanej darowizny. 
W PIT-36 w punkcie F. ODLICZENIA OD 

DOCHODU / ZWOLNIENIE podatnik wpisuje 

kwotę w kratce 151, a małżonek w kratce 152. 

SPOSÓB WYPEŁNIENIA PRZELEWU 

Dokonując przelewu darowizny, w rubryce 

nazwa odbiorcy wpisujemy:  

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach,  
nr rachunku odbiorcy:  

29 1020 2313 0000 3302 0124 7709 

W miejscu tytułem wpisujemy: 

Dar na cele statutowe 

skarbnik Małgorzata Piechoczek  

 

 

Rok Miłosierdzia 

8 XII 2015 - 20 XI 2016 
 

Misericordiae vultus 

Bulla ustanawiająca nadzwyczaj-

ny Jubileusz Miłosierdzia 

Franciszek, 

Biskup Rzymu,  

Sługa Sług Bożych 

do wszystkich, którzy będą czytać 

ten list 

Łaska, miłosierdzie i pokój 
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(…) Wybrałem datę 8 grudnia, ponieważ jest 

ona bogata w znaczenie ze względu na współcze-

sną historię Kościoła. Otworzę bowiem Drzwi 

Święte w pięćdziesiątą rocznicę zakończenia So-

boru Watykańskiego II. (…) 

Powracają w pamięci pełne wymowy słowa, 

które św. Jan XXIII wypowiedział na rozpoczęcie 

Soboru, aby wskazać drogę, którą należy kroczyć: 

«Dziś jednakże Oblubienica Chrystusa woli posłu-

giwać się raczej lekarstwem miłosierdzia, aniżeli 

surowością. [...] Kościół Katolicki pragnie okazać 

się matką miłującą wszystkich, matką łaskawą, 

cierpliwą, pełną miłosierdzia i dobroci względem 

synów odłączonych, podnosząc za pośrednictwem 

tego Soboru Powszechnego pochodnię prawdy ka-

tolickiej».[2] W tym samym horyzoncie poruszał 

się również bł. Paweł VI, który tak wyraził się na 

zakończenie Soboru: «Chcemy przede wszystkim 

zwrócić uwagę na to, iż religią naszego Soboru by-

ła przede wszystkim miłość; [...]. Biblijna historia 

o Samarytaninie stała się paradygmatem duchowo-

ści Soboru. (…)».[3] 

Rok Jubileuszowy zakończy się w uroczystość 

liturgiczną Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświa-

ta, 20 listopada 2016 roku. W tym dniu, zamyka-

jąc Drzwi Święte, będziemy kierować nasze my-

śli z wdzięcznością i dziękczynieniem do Trójcy 

Przenajświętszej za to, że udzieliła nam tego 

szczególnego czasu łaski. Powierzymy Chrystu-

sowi Panu życie Kościoła, całej ludzkości 

i ogromnego kosmosu, prosząc o wylanie Jego 

miłosierdzia jak rosy porannej, aby owocna stała 

się historia, którą mamy tworzyć w najbliższej 

przyszłości z zaangażowaniem wszystkich. 

O jakże pragnę, aby nadchodzące lata były na-

znaczone miłosierdziem tak, byśmy wyszli na 

spotkanie każdej osoby, niosąc dobroć i czułość 

Boga! Do wszystkich, tak wierzących jak i tych, 

którzy są daleko, niech dotrze balsam miłosier-

dzia jako znak Królestwa Bożego, które jest już 

obecne pośród nas. (…) 

[2] Jan XXIII, Przemówienie z okazji uroczyste-

go otwarcia Soboru Ekumenicznego Watykań-

skiego II, Gaudet Mater Ecclesia, 11 X 1962, 2-3. 

[3] Paweł VI, Ostatnia Sesja publiczna Soboru 

Ekumenicznego Watykańskiego II, Wypowiedź 

Ojca Świętego Pawła VI, 7 grudnia 1965. 

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

szek_i/bulle/misericordiae-lev_11042015.html# 

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

ka_bulla_%E2%80%9Emisericordiae_vultus%E2

%80%9D_-_tekst/1136093 

Co przyniesie rok 2016?  

Składaliśmy sobie życzenia bożonarodzenio-

we i noworoczne. Ale z życzeniami różnie to 

bywa, czasem się spełniają, a czasem nie. (…) 

Mamy Jubileusz Miłosierdzia. Będzie dużo słów, 

sympozjów, artykułów i książek. Miejmy na-

dzieję, że także dobrych poruszeń serc i konkret-

nych czynów. Tyle że nie sądzę, aby głównym 

problemem ludzi było to, że mają obraz Boga su-

rowego, czemu miałby zaradzić Rok Miłosier-

dzia. Wręcz przeciwnie! Wielu zrobiło sobie 

z Boga kumpla, do którego się odzywamy, jak 

mamy jakiś interes, ale który nie powinien nas 

niepokoić nieproszonymi pouczeniami. A w ży-

ciu społecznym bardziej niż miłosierdzia potrze-

bujemy prawdy, uczciwości i życzliwości. (…) 

http://gosc.pl/doc/2904494.Co-przyniesie-rok-

2016 

ks. Dariusz Kowalczyk SJ, Gość Niedzielny, nr 2, 

rok XCIII, 10 I 2016, str. 38   
 

Mój mały niepokój 

O miłosierdziu Boga mówimy, że jest nie-

ograniczone. To prawda. Nie ma takiego grze-

chu, którego Bóg nie chciałby przebaczyć. (…) 

Świat nie cierpi na brak Bożego miłosierdzia. 

Świat – a mam na myśli przede wszystkim nasz 

krąg cywilizacyjny – cierpi na zupełnie inną cho-

robę. Obywatele tego świata uważają, że nie 

grzeszą, więc nie widzą powodu do żalu, a tym 

bardziej proszenia Boga o wybaczenie. (…) Do-

łączony do tego numeru „Gościa” film o siostrze 

Faustynie ma przypomnieć życie najbardziej 

znanej naszej rodaczki, a także pokazać chrześci-

jański realizm. A w życiu św. Faustyny go nie 

brakowało. 

 Ks. Marek Gancarczyk, Gość Niedzielny, nr 2, 

rok XCIII, 10 I 2016, str. 3 

 
 

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
http://gosc.pl/doc/2904494.Co-przyniesie-rok-2016
http://gosc.pl/doc/2904494.Co-przyniesie-rok-2016
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Poradnik katolika 2016 

Wydawnictwo AA, Kraków 

tel. 12 292 04 42 

www.religijna.pl 

W Poradniku: 

- czytania liturgiczne na każ-

dy dzień roku, 

- komentarz św. Jana Pawła 

II do niedzielnych Ewangelii, 

- tydzień brewiarza, 

- daty świąt nakazanych i ruchomych, 

- główni patronowie Polski (Najświętsza Maryja 

Panna Królowa Polski, św. Wojciech biskup 

i męczennik, św. Stanisław biskup i męczennik, 

św. Stanisław Kostka zakonnik, św. Andrzej Bo-

bola zakonnik i męczennik), 

 - patronowie Europy (św. Benedykt z Nursji, św. 

Cyryl i św. Metody, św. Katarzyna ze Sieny, św. 

Brygida Szwedzka, św. Edyta Stein), 

- imiona świętych w układzie alfabetycznym 

wraz z datami wspomnień, 

- nabożeństwa w ciągu tygodnia, 

- tajemnice Różańca Świętego, 

- codzienny rachunek sumienia, 

- nabożeństwo pierwszych piątków i pierwszych 

sobót miesiąca, 

- przewodnik po Triduum Paschalnym, 

- Koronka do Miłosierdzia Bożego, 

- fragmenty encykliki o Bożym Miłosierdziu, 

- rozważania: Miłosierdzie Boże w stacjach Drogi 

Krzyżowej, 

- rozważania: Miłosierdzie Boże w tajemnicach 

Różańca Świętego. 

 

 

Rok 2016 - Rok Jubileuszu 1050-lecia 

Chrztu Polski 
 

UCHWAŁA 

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 22 grudnia 2015 r. 

w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem 

Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 

W 1050. rocznicę przyjęcia chrztu przez księ-

cia Mieszka I Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

czci pamięć tego przełomowego w historii nasze-

go Narodu wydarzenia. 

Chrzest władcy Polan i jego dworu, a w kon-

sekwencji Chrzest Polski, odbył się w Wigilię 

Paschalną, 14 kwietnia 966 roku. Akt ten miał 

decydujące znaczenie dla procesu jednoczenia 

plemion polskich pod władzą Piastów i kształto-

wania się chrześcijańskiej tożsamości naszego 

Narodu. 

Św. Jan Paweł II w przemówieniu do polskich 

biskupów z 14 lutego 1998 roku tak mówił 

o znaczeniu przyjęcia chrztu: „Polska weszła 

w krąg kultury chrześcijańskiego Zachodu i za-

częła budować swą przyszłość na fundamencie 

Ewangelii. Od tamtych czasów staliśmy się peł-

noprawnymi członkami europejskiej rodziny na-

rodów ze wszystkimi wynikającymi z tego kon-

sekwencjami. Wespół z innymi narodami Europy 

jesteśmy współtwórcami, a zarazem dziedzicami 

jej bogatej historii i kultury”. 

Obchodzone 50 lat temu w 1966 roku uroczy-

stości „Sacrum Millennium Poloniae” były nie 

tylko masową demonstracją wiary, ale też wyra-

zem oporu wobec komunistycznej władzy. Stały 

się poprzez to kamieniem milowym na polskiej 

drodze do wolności. 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 

2016 Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Pol-

ski. Wyraża także nadzieję, że rocznicowe ob-

chody będą drogą pojednania i odbudowy 

wspólnoty w oparciu o ponadtysiącletnią trady-

cję chrześcijańską naszego Narodu. 

Marszałek Sejmu: M. Kuchciński 
 

UCHWAŁA  

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 30 stycznia 2016 r. 

Annus Domini MMXVI Rokiem Jubileuszu 

1050-lecia Chrztu Polski 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd 

pierwszemu historycznemu władcy Polski – 

Mieszkowi I, którego decyzja o przyjęciu chrztu 

w obrządku zachodnim w roku 966 miała fun-

damentalne znaczenie dla dziejów Narodu i Pań-

stwa. 

Książę Mieszko I z dynastii Piastów zjedno-

czył plemiona polskie w jeden organizm pań-

stwowy, określił w walce i przez zabiegi dyplo-

matyczne jego terytorium. Przyjęcie przez niego 

chrześcijaństwa dopełniło procesu państwo-

twórczego w wymiarze ideowym i etycznym. 

Chrzest włączył Polskę w krąg cywilizacji za-

chodnioeuropejskiej i nadał jej suwerenne zna-

czenie na naszym kontynencie. 

Wypływający z chrześcijańskiej wiary system 

wartości stał się od tej pory i pozostaje do dziś 

fundamentem – ważnym punktem odniesienia 

w wyborach Polaków, aktywnych w służbie Na-

rodu i Państwa. 

http://www.religijna.pl/
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Rok 966 jest symbolicznym początkiem dzie-

jów Narodu Polaków, którego politycznym pra-

gnieniem było zawsze posiadanie własnego i nie-

zależnego państwa. 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 

2016 Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do 

wszystkich instytucji i obywateli o włączenie się w 

obchody Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 

i zachęca do powrotu do źródeł naszej cywilizacji. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 

Polski”. 

  MARSZAŁEK SENATU 

  Stanisław KARCZEWSKI 

 

Krzysztof Ożóg 

966. Chrzest Polski 

Wydawnictwo Biały Kruk 

Kraków 2015 

Dzieje narodu zasługują na 

właściwą ocenę wedle tego, 

co wniósł on w rozwój czło-

wieka i człowieczeństwa, 

w jego świadomość, serce, 

sumienie. (…)  

(Warszawa, 2 czerwca 1979) Jan Paweł II, str. 6 

Chrzest księcia Mieszka I wprowadził Polskę 

na arenę dziejów Europy. Przyjąwszy wiarę 

Chrystusową, nasz naród stał się pełnoprawnym 

członkiem wspólnoty Zachodu. Przez następne 

wieki Kościół dzięki swoim strukturom umacniał 

budowę organizmu państwowego. (…) 

Andrzej Duda, str. 8 

Jedno było źródło, z którego wszyscy wzięli-

śmy. Jedno było źródło na Kalwarii, które z woli 

Chrystusa spłynęło w chrzcie na wszystkie narody. 

Jedno też było źródło przed tysiącem lat na Pol-

skiej ziemi, które się tak wspaniale rozszerzyło, iż 

użyźnia całą ojczystą ziemię po dziś dzień. (…) 

Kardynał Stefan Wyszynki, Na szlaku tysiąclecia. 

Wybór kazań, str. 9 

„Mówiąc bowiem o chrzcie, nie mamy na myśli 

tylko sakramentu chrześcijańskiej inicjacji przyję-

tego przez pierwszego historycznego Władce Pol-

ski, ale też wydarzenie, które było decydujące dla 

powstania narodu i dla ukształtowania się jego 

chrześcijańskiej tożsamości. W tym znaczeniu da-

ta chrztu Polski jest datą przełomową. Polska jako 

naród wychodzi wówczas z własnej dziejowej 

prehistorii, a zaczyna istnieć historycznie”. 

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, str. 9 

Rok 2016 - Rok Henryka Sienkiewicza, 

Rok Feliksa Nowowiejskiego,  

Rok Cichociemnych 
 

UCHWAŁA 

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 22 grudnia 2015 r. 

w sprawie ustanowienia roku 2016  

Rokiem Henryka Sienkiewicza 

W 170. rocznicę urodzin oraz 100. rocznicę 

śmierci Henryka Sienkiewicza Sejm Rzeczypo-

spolitej Polskiej, mając na uwadze zasługi dla 

Narodu i nieoceniony udział w dziele odrodzenia 

Polski, czci Jego pamięć i postanawia ustanowić 

rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. 

Henryk Sienkiewicz to pierwszy Polak uho-

norowany Nagrodą Nobla w dziedzinie literatu-

ry, doceniony za całokształt twórczości i – jak 

wówczas stwierdzono – rzadko spotykany ge-

niusz, który wcielił w siebie ducha Narodu. Jego 

powieści historyczne podtrzymywały kolejne 

pokolenia Polaków w czasach narodowych nie-

doli. 

Za swoje obywatelskie zasługi dla Ojczyzny 

przez współczesnych zwany „Hetmanem Du-

chowym Polaków”, a za etos dobroczynności – 

„Wielkim Jałmużnikiem Narodu”. Twórczość 

Henryka Sienkiewicza, działalność społeczna 

i nieustanne orędownictwo za niepodległym pań-

stwem polskim odegrały niezwykle istotną rolę 

w odzyskaniu przez Polskę wolności. 

Niech Sienkiewiczowska spuścizna stanowi 

podstawę patriotycznego wychowania młodych 

pokoleń Polaków, jak bowiem pisał o Nim Stani-

sław Cat-Mackiewicz: „My wszyscy z niego”. 

Marszałek Sejmu: M. Kuchciński 
 

UCHWAŁA 

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 22 grudnia 2015 r. 

w sprawie ustanowienia roku 2016 

Rokiem Feliksa Nowowiejskiego 

W 2016 roku przypada 70. rocznica śmierci 

Feliksa Nowowiejskiego, a w roku 2017 – 140. 

rocznica urodzin tego wybitnego kompozytora, 

dyrygenta, pedagoga, organisty wirtuoza, orga-

nizatora życia muzycznego i szambelana papie-

skiego. 

Jego dorobek wywarł wpływ na kulturę mu-

zyczną całego świata, a w szczególności Polski. 

Artysta zawsze stał po stronie polskości i pol-

skiej kultury. 
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Feliks Nowowiejski skomponował m.in. mu-

zykę do „Roty” Marii Konopnickiej. 15 lipca 

1910 roku, w 500. Rocznicę bitwy pod Grunwal-

dem, utwór został odśpiewany po raz pierwszy 

przed pomnikiem Grunwaldzkim przez chóry pod 

batutą kompozytora. Artysta był autorem wielu 

pieśni patriotycznych, które umacniały tożsamość 

narodową Polaków. W niepodległej Polsce brał 

czynny udział w tworzeniu i organizowaniu życia 

artystycznego. 

Feliks Nowowiejski pozostawił ogromny do-

robek artystyczny, a do Jego spuścizny nadal od-

wołują się liczni artyści. Koncerty jego imienia 

przypominają o tym, jak wybitnym i uzdolnio-

nym był artystą. 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany 

o szczególnym znaczeniu Jego dorobku, ustana-

wia rok 2016 Rokiem Feliksa Nowowiejskiego. 

Marszałek Sejmu: M. Kuchciński 
 

UCHWAŁA 

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 22 grudnia 2015 r. 

w sprawie ustanowienia roku 2016  

Rokiem Cichociemnych 

W lutym 2016 roku przypada 75. rocznica 

pierwszego zrzutu do walki w okupowanej Polsce 

Cichociemnych – Spadochroniarzy Związku 

Walki Zbrojnej / Armii Krajowej, który nastąpił 

w nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku. 

Działania Cichociemnych umożliwiły nawią-

zanie łączności z Krajem drogą lotniczą oraz 

przeprowadzanie akcji sabotażowo-dywersyjnych 

przeciwko okupantom. Do końca 1944 roku na 

obszar Polski zrzuconych zostało 316 Cicho-

ciemnych, z których 112 oddało życie za wolną 

Ojczyznę. Kilkudziesięciu kolejnych żołnierzy 

polskich – spadochroniarzy – skierowano do in-

nych okupowanych krajów w Europie. 

Cichociemni, ludzie, którzy odbyli szczególnie 

profesjonalne i specjalistyczne przeszkolenie, 

stanowili elitę Polskich Sił Zbrojnych. Z uwagi 

na fakt, iż ich zasługi w bojach o niepodległość 

Polski były niezwykłe, a wyczyny wojenne wy-

jątkowe, powinni znaleźć się na stałe w panteonie 

naszych bohaterów narodowych. 

Wiedza na temat wielkich osiągnięć i poświę-

cenia Cichociemnych musi być upowszechniana, 

przede wszystkim wśród młodych Polaków. 

Działania ich rodzin, zarówno w Kraju jak i na 

emigracji oraz Fundacji im. Cichociemnych Spa-

dochroniarzy Armii Krajowej i innych środowisk, 

które kultywują tradycje Cichociemnych, zasłu-

gują na wsparcie instytucjonalne i obywatelskie. 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, aby oddać hołd 

wszystkim Cichociemnym, którym należy się 

szacunek całego Narodu oraz przekazać pamięć 

o Nich kolejnym pokoleniom, ustanawia rok 

2016 Rokiem Cichociemnych. 

Marszałek Sejmu: M. Kuchciński 

 

 

Opłatek Klubu Inteligencji Katolickiej 

z ks. Arcybiskupem  

Wiktorem Skworcem 
 

5 stycznia 2016 r. w kaplicy przy Kościele 

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii 

Panny w Katowicach odbyła się Msza Święta dla 

członków i sympatyków Klubu Inteligencji Ka-

tolickiej w Katowicach. Po niej odbyło się spo-

tkanie opłatkowe w sali Jana Pawła II.  

 
Mszy Świętej przewodniczył ks. Arcybiskup 

Wiktor Skworc w obecności ks. prof. Józefa Ko-

zyry kapelana KIK, ks. dra Andrzeja Suchonia 

proboszcza parafii. 

W homilii ks. Arcybiskup poruszył prawdę 

Bożego Narodzenia. Nawiązał do Bożego słu-

chania, przedstawiając na przykładzie muzyki, 

która brzmi wtedy właściwie jak jest dobrze 

i precyzyjnie wykonana, taką muzykę lubi Bóg. 

Boże Słowo, które stało się Ciałem jest wyrazi-

cielem Miłosierdzia Bożego, które powinniśmy 

głosić, do czego jesteśmy wszyscy zobowiązani. 

Takie przesłanie popłynęło z homilii ks. Arcybi-

skupa do zebranych na Mszy Świętej, jak i do 

duchowego programu KIK. We Mszy Świętej 

i spotkaniu opłatkowym udział wzięły też władze 

miasta Katowice, w tym: prezydent Marcin Kru-

pa, Piotr Uszok, radni miasta Katowice oraz se-

nator Czesław Ryszka. 
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Spotkaniu towarzyszyli przedstawiciele redak-

cji Katolickiej Agencji Informacyjnej. Na spotka-

niu opłatkowym głos zabierali goście i gospoda-

rze nawiązując do działalności KIK i składając 

życzenia.  

 
Po ceremonii oficjalnej składano sobie osobi-

ste życzenia. Najbardziej oblegany był ks. Arcy-

biskup Wiktor Skworc, do którego stała długa ko-

lejka. Ks. Arcybiskup nie pominął nikogo, wy-

trzymał do ostatniego, który składał życzenia, 

a niektórzy składali je bardzo długo. Przy tym też 

była możliwość przeprowadzenia krótkiej roz-

mowy z ks. Arcybiskupem.  

Jan Mikos 

zdjęcia: Antoni Winiarski, Wojciech Pillich 

Zdjęcia z opłatka można też zobaczyć pod adre-

sem: 

https://www.dropbox.com/sh/kds8d63jg4ijtf3/AA

Dex6gZY4Xpzblocemjx5v7a?dl=0 

O opłatku wspomniano na stronie Archidiecezji 

katowickiej: 

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

option=com_content&view=article&id=6861:spo

tkanie-oplatkowe-klubu-inteligencji-

katolickiej&catid=56:latest-

news&lang=pl&Itemid=77 

 

Prof. Zbigniew Łabno odszedł do Pana 
 

Dnia 4 stycznia 2016 r. odszedł do Pana emery-

towany profesor Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach, dr hab. Zbigniew Łabno. Urodził 

się 29 stycznia 1929 r. Członkiem Klubu Inteligen-

cji Katolickiej w Katowicach był od maja 1983 r. 

 
Prof. dr hab. Zbigniew Łabno i Mec. Marta Łabno w 

rozmowie z prof. Mikołajem Góreckim w siedzibie 

naszego Klubu 12 maja 2004 r. (Fot. PU) 

 
Spotkanie opłatkowe w siedzibie KIK w Katowicach 

4 stycznia 2007 – prof. Zbigniew  Łabno – pierwszy 

od prawej u dołu (Fot. SW) 
 

W latach 1957-1961 był sędzią Sądu Powia-

towego w Katowicach. W 1990 roku na podsta-

wie rozprawy „Finansowe aspekty cywilnopraw-

nej ochrony środowiska (na przykładzie przepi-

sów o ochronie powietrza atmosferycznego)” 

uzyskał stopień dra hab. na Wydziale Prawa 

i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 

w dyscyplinie: nauki prawne. Jego specjalności 

naukowe to: cywilnoprawna ochrona środowi-

ska, prawo cywilne materialne, prawo transpor-

towe, prawo ubezpieczeń gospodarczych. W la-

tach 1977-2001 był nauczycielem akademickim 

i profesorem Akademii Ekonomicznej w Kato-

wicach, a w latach 1990–1996 dziekanem Wy-

działu Ekonomii tej uczelni. Posiadał uprawnie-

https://www.dropbox.com/sh/kds8d63jg4ijtf3/AADex6gZY4Xpzblocemjx5v7a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/kds8d63jg4ijtf3/AADex6gZY4Xpzblocemjx5v7a?dl=0
http://www.archidiecezja.katowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6861:spotkanie-oplatkowe-klubu-inteligencji-katolickiej&catid=56:latest-news&lang=pl&Itemid=77
http://www.archidiecezja.katowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6861:spotkanie-oplatkowe-klubu-inteligencji-katolickiej&catid=56:latest-news&lang=pl&Itemid=77
http://www.archidiecezja.katowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6861:spotkanie-oplatkowe-klubu-inteligencji-katolickiej&catid=56:latest-news&lang=pl&Itemid=77
http://www.archidiecezja.katowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6861:spotkanie-oplatkowe-klubu-inteligencji-katolickiej&catid=56:latest-news&lang=pl&Itemid=77
http://www.archidiecezja.katowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6861:spotkanie-oplatkowe-klubu-inteligencji-katolickiej&catid=56:latest-news&lang=pl&Itemid=77
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nia adwokata i radcy prawnego. Był wykładowcą 

Universitas Studiorum Polona Vilnensis (Uniwer-

sytet Polski w Wilnie) w latach 1999-2003. Wy-

kłady prowadził bezpłatnie dojeżdżając na własny 

koszt do Wilna. Działał w Towarzystwie Miło-

śników Lwowa i Kresów Wschodnich. Był 

członkiem Biskupiego Komitet Pomocy Uwię-

zionym i Internowanym.  

Śp. prof. Zbigniew Łabno był odznaczony 

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol-

ski, Srebrnym Krzyżem Zasługi i Srebrną Odzna-

ką Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Ka-

towickiego. 

 
Konferencja „Udział inteligencji katolickiej w budo-

waniu nowego ładu w wolnej i demokratycznej Pol-

sce” - 12 listopada 2010 roku w Pałacyku Fitznera 

w Siemianowicach – od lewej: Danuta Sobczyk – 

przewodnicząca sekcji w Siemianowicach, dr Antoni 

Winiarski, ks. dr Stanisław Puchała, prof. Zbigniew 

Łabno (Fot. WK) 
 

12 listopada 2010 r. w ramach obchodów 

XXX-lecia KIK w Katowicach odbyła się w Sie-

mianowicach konferencja zorganizowana przez 

tamtejszą sekcję. Prof. Zbigniew Łabno był jed-

nym z trzech wykładowców wygłaszając wykład 

„Inteligencja – dobro wspólne – prawo”.  

 
Spotkanie opłatkowe w siedzibie KIK w Katowicach 

5 stycznia 2011 – prof. Zbigniew  Łabno – pierwszy 

od prawej (Fot. SW) 
 

Nie mógł już uczestniczyć w obchodach 

XXXV-lecia naszego Klubu 24 października 

2015 r. w Zabrzu. Prof. Zbigniew Łabno przysłał 

drogą elektroniczną na ręce prezesa KIK Andrze-

ja Dawidowskiego list datowany 20 IX 2015 r. 
 

Szanowny Panie Prezesie 

Dziękuję za nadesłane mi zaproszenie na ob-

chody Jubileuszu, tym więcej, że wraz z moją śp. 

Żoną Martą byliśmy współzałożycielami Klubu. 

Te 35 lat, które minęło to już historia; życzę ca-

łemu Klubowi dalszych lat istnienia i rozwoju na 

miarę potrzeb i pomyślności Kościoła, całej spo-

łeczności chrześcijańskiej i Polski. 

Niestety ze względu na mój aktualny stan 

zdrowia nie mogę wziąć udziału w spotkaniu 

osobiście. 

Łączę wyrazy poważania, 

Zbigniew Łabno 
 

Msza św. w Jego intencji została odprawiona 

w piątek 8 stycznia 2015 r. o godz. 11.00 w Ko-

ściele Garnizonowym św. Kazimierza Królewi-

cza w Katowicach, przy ul. Marii Skłodowskiej-

Curie 20. Pogrzeb odbył się w sobotę 9 stycznia 

2015 r. w Bobowej (powiat gorlicki). 

Stanisław Waluś, Antoni Winiarski 

zdjęcia: Wojciech Kempa, 

 Piotr Urbanowicz, Stanisław Waluś  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

 
Msza św. w kościele garnizonowym w Gliwicach – 

11 XI 2010 r. 
-------------------------- 

Wiceadmirał Andrzej Karweta 
Studiował na polskich uczelniach oraz 

w Królewskiej Akademii Studiów Obronnych 

w Londynie.  
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Warto przeczytać szczególnie 
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 

Polsko, uwierz w swoją wielkość! 

Niepodległość wyrasta na gruncie Ojczyzny. 

Nie byłoby tego dążenia pokoleń do jej odzyska-

nia, gdyby nie trwała pamięć o długiej, bogatej 

w wydarzenia historii polskiego państwa. Przed 

ponad tysiącem lat stało się ziemią Chrystusa. 

Przez wieki – jako antemurale christianorum – 

pełniło wielką misję dziejową i cywilizacyjną na 

Wschodzie. Broniło Europy przed nawałą tatar-

W Polskiej flocie przeszedł wszystkie szcze-

ble dowódczej kariery, zaczynając od dowódz-

twa trałowca ORP Czapla. W 2003 r. był Pol-

skim przedstawicielem łącznikowym w Sojusz-

niczym Dowództwie Transformacji NATO 

w Norfolk w USA. W 2006 r. został zastępcą 

dowódcy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świ-

noujściu. Awansował na kontradmirała i został 

zastępcą szefa Sztabu Marynarki Wojennej 

w Gdyni. Prezydent Lech Kaczyński mianował 

go na stopień wiceadmirała i powierzył dowo-

dzenie polską Marynarką Wojenną. Miał troje 

dzieci.  

Gość Niedzielny, 18 IV 2010, str. 21 
--------------------------- 

Historia przyznała nam rację 

Sprawę katastrofy smoleńskiej badały rzą-

dowe komisje Millera i Laska, swoje postę-

powanie prowadzi prokuratura wojskowa. 

Polacy są jednak wciąż zdezorientowani co 

do przyczyn katastrofy. Czy państwa zdaniem 

doczekamy się jej rzetelnego wyjaśnienia? 

Joanna Gwiazda: Uważam, że w końcu 

większość Polaków zaufa niezależnym eks-

pertom i odrzuci te wszystkie wrzutki, kłam-

stwa i bzdurne tłumaczenia, jakimi od 2010 r. 

raczą nas rządowi eksperci. (…) 

Andrzej Gwiazda: Musi minąć jeszcze pa-

rę lat, zanim dla wszystkich będzie oczywiste, 

że w Smoleńsku doszło do zamachu. (…) 

Joanna Gwiazda: Może nawet nie trzeba 

będzie czekać wielu lat. Coraz więcej ludzi 

zaczyna myśleć samodzielnie. (…) 

Surowo oceniacie Państwo ustalenia rzą-

dowych komisji. Nie było takiego momentu, 

kiedy myśleliście, że te komisje chcą wyjaśnić 

przyczyny katastrofy, idą w dobrym kierunku? 

Joanna Gwiazda: Był taki moment. Wów-

czas kiedy komisja Millera zgłaszała zastrze-

żenia do raportu Anodiny. Miałam wtedy 

przez chwile nadzieję, że może wreszcie ci 

eksperci staną po polskiej stronie. Ostatecznie 

się jednak zawiodłam. To, co wyprawia Ma-

ciej Lasek, jest niepojęte. Niepojęte jest dla 

mnie to, że temu człowiekowi nie jest wstyd. 

(…) 

Fragment książki „Historia przyznała nam 

rację – Joanna i Andrzej Gwiazdowie” Remi-

giusza Okraski i Agnieszki Niewińskiej, Gaze-

ta Polska, nr 1 (1169), 5 I 2015, str. 33 

 
Stanisław Waluś 
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ską, przed agresją moskiewską. Nasza historia 

ukazuje, jak wielkim dobrem była Ojczyzna dla 

Polaków. (…) 

Trwa wielki exodus polskiej młodzieży, dla 

której zabrakło miejsca przy stole Ojczyzny: pra-

cy, mieszkań, prawa do godnego życia. Dwa mi-

liony, w tym roku nowe dziesiątki tysięcy … Ol-

brzymia rzesza… (…) 

Dziś kościół polskiego narodu, który nieraz 

był cierniem próbowany, stanął pod pręgierzem. 

Jest obiektem ataku, swoistego biczowania bi-

skupów, kapłanów na oczach milionów. Ogląda-

my jego kolejne odsłony, niemal każdego dnia. 

Przykładem może być brutalna, hałaśliwa, rozpi-

sana na głosy rozmaitych tzw. specjalistów od 

Kościoła, wśród nich tych, co porzucili stan ka-

płański, wiwisekcja grzechu pedofilii w Kościele, 

ukazywanej niemal jako wyróżnik polskiego Ko-

ścioła. Jakby nie było jednoznacznych w tej ma-

terii dokumentów i zarządzeń Papieży Benedykta 

XVI i Franciszka, Konferencji Episkopatu Polski, 

jakby wobec tego zjawiska nie stosowano konse-

kwentnie zasady: zero tolerancji. 

Czym Kościół zawinił? Czy swoją drogą z na-

rodem, wierną, oddaną? Czy tym, że stał się de-

pozytariuszem wartości narodowych, kiedy pań-

stwa zabrakło lub było w opresji? Czy tym, że nie 

ugiął się w starciu z agresywnym komunizmem? 

Czy tym, że światu dał wielkiego papieża – Jana 

Pawła II? (…)  

Homilia w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, 11 li-

stopada 2013. Str. 47-51 

wybrał Stanisław Waluś  

 

 

  

In vitro  
Podobieństwo człowieka do 

Boga oznacza zdolność do by-

cia znakiem przymierza; dwie 

osoby ludzkie, osoba-

meżczyzna i osoba-kobieta, łą-

cząc się węzłem małżeńskim, 

stają się widzialnym znakiem 

Boga z ludźmi. W takiej per-

spektywie wspólnoty życia rysuje się kolejny 

zamysł Boga wobec małżeństwa, który Jan Pa-

weł II opisuje w następujący sposób: „Wedle 

zamysłu Bożego, małżeństwo jest podstawą 

szerszej wspólnoty rodzinnej, ponieważ sama in-

stytucja małżeństwa i miłość małżeńska są skie-

rowane ku rodzeniu i wychowaniu potomstwa, 

w którym znajdują swoje uwieńczenie”. Pier-

wotny nakaz „bądźcie płodni i rozmnażajcie 

się” (Rdz 1,28) jest realizowany w akcie pro-

kreacyjnym małżonków.   

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

cji, www.globalizacja.org Warszawa 2010, str. 149-

150 
 

Test wiarygodności PiS z obrony życia 

Premier Beata Szydło stwierdziła, że rząd nie 

chce rozpoczynać debaty o ochronie życia. (…) 

Kandydatka na premiera B. Szydło w rozmowie 

z GN deklarowała, że wypowie konwencje anty-

przemocową, która oparta jest na ideologii gen-

der oraz znowelizuje ustawę o in vitro, aby nie 

dochodziło do niszczenia ludzkich zarodków. 

(…) Teraz PiS może przegłosować ustawę cał-

kowicie chroniącą życie. Wkrótce będzie ku te-

mu okazja – w ciągu kilku miesięcy do Sejmu 

wpłynie obywatelski projekt zakazujący aborcji. 

Stosunek posłów PiS do tego projektu będzie te-

stem ich wiarygodności w kwestiach moralnych.  

Bogumił Łoziński, Gość Niedzielny, 

 nr 1, rok XCIII, 3 I 2016, str. 9 

 

 

Ideologia gender 
 

Mocny wykład ks. Dariusza Oko 

o gender jako maniactwie seksualnym 

Sobota 23 Stycznia 2016, sala Malinowa 

przepełniona po brzegi, ksiądz profesor Dariusz 

Oko zaczyna od wspólnej modlitwy. Mówi od-

ważnie, tak jak jest, w pełnej świadomości gróźb 

przeciw sobie, o zagrożeniu dzieci, młodych 

i rodzin przez propagandę gender. Jego wykład 

to synteza teorii, metod i faktów o gender, prze-

kazana spokojnie, czasami żartobliwie, dla po-

krzepienia serc i wiary. 

Na wstępie odnosi się do wypowiedzi Papieży 

– Franciszka (ideologiczna kolonizacja, fala tsu-

nami), Benedykta XVI (gender gorszy od mark-

sizmu) i Jana Pawła II (ideologia śmierci - nie do 

zaakceptowania) na temat tej ideologii, której ce-

lem jest obalenie rodziny, także do listów Epi-

skopatu. Gender to neo-marksizm, czyli tok-

syczna ideologia anty-chrześcijańska, wywodzą-

ca się od Marksa, Engelsa (rodzina to rodzaj pro-

stytucji), Freuda i od feminizmu. Cytuje Simone 

de Beauvoir, która stawia karierę kobiety nad 

macierzyństwem i promuje aborcję. Celem 

marksizmu była gospodarka, z tym że ludzie to 

przetrwali, natomiast celem gender jest znisz-

http://www.globalizacja.org/
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czenie moralności i rodziny, kolebki człowie-

czeństwa. Ksiądz profesor nazywa to zbrodnią, 

odnosząc się do cyklicznych upadków społe-

czeństw w historii świata, zniszczonych od we-

wnątrz przez dekadencję. (…) 

Na pytanie, co się stało z genderowcami 

w Polsce, ksiądz profesor odpowiada że było gło-

śno, bo media to podkreślały, teraz już nie. 

Jak mamy bronić prawdy? Ksiądz profesor 

odpowiada, że musimy pokazywać jak ludzie są 

ogłupiani i manipulowani, przez tarczę argumen-

tów właściwych i przez modlitwę. 

Ksiądz profesor Dariusz Oko jest filozofem, 

teologiem i duszpasterzem lekarzy. Jest pracow-

nikiem naukowym Uniwersytetu Papieskiego Ja-

na Pawła II w Krakowie, kierownikiem Katedry 

Filozofii Poznania i jako autor wielu książek jest 

znany w Polsce i za granicą ze swoich wypowie-

dzi o ideologii gender. Cieszymy się, że po dłu-

gich oczekiwaniach zawitał w Wielkiej Brytanii 

22-25 stycznia 2016, wykładając na Ealingu, w 

POSKu, w Leeds i Glasgow. Wykłady zorgani-

zowało Koło Członków Indywidualnych. 

Krzysztof Jastrzembski, Londyn 

http://www.fronda.pl/a/mocny-wyklad-ks-

dariusza-oko-o-gender-jako-maniactwo-

seksualne-i-o-islamie-zobacz,65104.html 

 

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 
 

Niemcy: jeden kościół 

dla katolików i protestantów 

 „Tu żyje ekumenizm” – mówią chrześcijanie 

z liczącego tysiąc mieszkańców Braunebergu. 

W tej miejscowości położonej w niemieckim kra-

ju związkowym Nadrenia-Palatynat znajduje się 

kościół dzielony przez katolików i protestantów. 

Obie wspólnoty sprawują swoje liturgie pod jed-

nym dachem w dwóch częściach kościoła od-

dzielonych od 1956 r. ścianą: ewangelicy w pre-

zbiterium, a katolicy w nawie. Oba ołtarze 

wznoszą się przy tej ścianie, w odległości nie-

wielu centymetrów jeden od drugiego. (…)  

Świątynia w Braunebergu jest jednym z około 

70 kościołów ewangelicko-katolickich w Niem-

czech, z których aż 30 znajduje się właśnie 

w Nadrenii-Palatynacie. Wspólne miejsca modli-

twy oraz liturgie ekumeniczne, które odbywają 

się często w tych kościołach, to ważny symbol 

na rok przed jubileuszem 500-lecia reformacji, 

która w 1517 r. dała początek luteranizmowi. 

Biuletyn Radia Watykańskiego 02.01.2016 

Przed kilkudziesięciu laty byłem w NRD koło 

Budziszyna w kościele używanym przez ewange-

lików i katolików, który był podzielony tylko kra-

tą. Młodym ludziom z duszpasterstwa absolwen-

tów w Katowicach i w Krakowie pokazali ten ko-

ściół Stefan Wilkanowicz i Juliusz Zychowicz 

z Krakowa podczas wizyty u księdza Stanisława 

Nawki (brat poety Antoniego Nawki), z którym 

przez jakiś czas korespondowałem.   

Stanisław Waluś 
 

Słowo Papieża Franciszka skierowane do 

Polaków w środę 20 I 2016 r. 

„Serdeczne pozdrowienie kieruję do polskich 

pielgrzymów. Moi drodzy, podczas tego Tygo-

dnia Modlitwy o jedność chrześcijan prośmy 

Chrystusa, abyśmy wszyscy, jako Jego ucznio-

wie świadomi zakorzenienia w Jego miłości 

przez sakrament Chrztu, znaleźli sposób współ-

pracy, aby nieść miłosierdzie Ojca aż po krańce 

świata. Niech wam Bóg błogosławi!”   

Biuletyn Radia Watykańskiego 20.01.2016  

 

 

 

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. 

http://www.fronda.pl/a/mocny-wyklad-ks-dariusza-oko-o-gender-jako-maniactwo-seksualne-i-o-islamie-zobacz,65104.html
http://www.fronda.pl/a/mocny-wyklad-ks-dariusza-oko-o-gender-jako-maniactwo-seksualne-i-o-islamie-zobacz,65104.html
http://www.fronda.pl/a/mocny-wyklad-ks-dariusza-oko-o-gender-jako-maniactwo-seksualne-i-o-islamie-zobacz,65104.html
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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Część II  

Polska to wielka rzecz 

Z Janiną Milewską-Dudą i prof. Janem Tade-

uszem Dudą rozmawia Milena Kindziuk 

(…) Na zakupy też państwo nie chodzą w nie-

dzielę? 

JD: Absolutnie nie mamy tego zwyczaju.  

JMD: Cieszymy się, ze naszym dzieciom też we-

szło to w nawyk. Niedziela to nie jest okazja, że-

by iść razem do świątyni konsumpcji, czyli do 

hipermarketu. Idą za to do prawdziwej świątyni. 

Tan zresztą jak i my. 

JD: Teraz już pani wie, dlaczego nie umówiliśmy 

się z panią w niedzielę na wywiad? Ani siebie, 

ani pani nie chcieliśmy narażać na pracę w dzień 

święty! (…) 

wSieci, nr 45 (154), 9-15 XI 2015, str. 18-22 

Stanisław Waluś 

 

 

Warto przeczytać 
 

Milena Kindziuk 

Rodzice Prezydenta 

Wydawnictwo Esprit, Kraków 

2015 

(…) W książce Mileny Kindziuk 

„Rodzice Prezydenta”, która po-

wstała z zapisu kilku wywiadów 

z jego rodzicami Janiną i Janem 

dowiadujemy się, że wychowanie i edukacja An-

drzeja przebiegały zgodnie z tym ich pragnieniem: 

dać dziecku korzenie i skrzydła. Są to motywy 

z którymi wiele w życiu może się udać. Ważne, 

aby młody człowiek wiedział skąd jego ród i wzla-

tywał coraz to wyżej, zgłębiając tajniki wiedzy. 

A na płaszczyźnie duchowej religia jako system 

wartości i rozwinięte relacje z Panem Bogiem – 

modlitwa. Książka jest dobrym pomysłem na re-

fleksję iż wiara i rozum nie wykluczają się. (…) 

Ryszard Hubicki,  

Źródło, nr 1 (1253), 3 I 2016, str. 29 

 

Takie pochodzenie budzi wiarę i nadzieję 

„Rodzice Prezydenta” to tytuł książki Mileny 

Kindziuk, redaktor „Niedzieli”, która przeprowa-

dziła niezwykle ciekawą dłuższą rozmowę z pp. Ja-

niną Milewską-Dudą i Janem Dudą. Z satysfakcją 

przeżywaliśmy 30 listopada 2015 r. w Kawiarni Li-

terackiej w Warszawie wieczór promocyjny książ-

ki, prowadzony przez red. Krzysztofa Ziemca. (…) 

Otrzymaliśmy zatem mocną lekcję wychowania 

obywatelskiego. Okazuje się, że rodzina może 

funkcjonować bardzo pięknie, żyjąc tym wszyst-

kim, co głosi Kościół, będąc w wielkiej przyjaźni 

z Chrystusem, obecnym w jej życiu. (…) 

Ks. Ireneusz Skubis,  

Źródło, nr 1 (1253),3 I 2016, str. 11 

 

 

Nasze rocznice 
Luty 

620 lat temu (8 lutego 1296 r.) niedaleko Ro-

goźna został zabity król Polski Przemysław II. 

Inspiratorami mordu byli Brandenburczycy li-

czący na zajęcie Wielkopolski i Pomorza Gdań-

skiego.  

170 lat temu (19 lutego 1846 r.) w Galicji 

wybuchło powstanie przygotowane przez Towa-

rzystwo Demokratyczne Polskie. 

165 lat temu (19 lutego 1851 r.) urodził się 

Konrad Prószyński, pisarz, wydawca, księgarz, 

działacz oświatowy, autor elementarzy i czytanek. 

95 lat temu (19 lutego 1921 r.) nastąpiło za-

warcie w Paryżu politycznej umowy francusko-

polskiej. W razie zagrożenia ze strony Niemiec 

obydwaj partnerzy zobowiązywali się do udzie-

lenia pomocy wszelkimi siłami.  

95 lat temu (28 lutego 1921 r.) w Kronsztadzie 

wybuchł bunt marynarzy Floty Bałtyckiej skiero-

wany przeciw bolszewikom. Powstanie zostało 

krwawo stłumione przez Armię Czerwoną. 

85 lat temu (12 lutego 1931 r.) po raz pierw-

szy dały się słyszeć słowa z rozgłośni watykań-

skiej. 

75 lat temu (17 lutego 1941 r.) Gestapo aresz-

towało Ojca Maksymiliana Kolbego oraz czte-

rech innych ojców z Niepokalanowa. 

75 lat temu (27 lutego 1941 r.) władze nie-

mieckie wydały zakaz - pod karą przymusowych 

robót lub aresztu - sprzedawania lub ofiarowania 

Żydom jakichkolwiek przedmiotów. 

65 lat temu (8 lutego 1951 r.) w więzieniu na 

Rakowieckiej w Warszawie został zgładzony po 

fikcyjnym procesie major Zygmunt Szendzielorz 

„Łupaczko”, bohaterski dowódca 5. Wileńskiej 

Brygady AK.  

35 lat temu (17 lutego 1981 r.) władze PRL 

zarejestrowały Niezależne Zrzeszenie Studen-

tów.  

20 lat temu (18 lutego 1996 r.) odbyło się re-

ferendum uwłaszczeniowe, w którym zdecydo-

wana większość Polaków (95,5 proc.) opowie-

działa się za powszechnym uwłaszczeniem.  

wybrała Barbara Kwaśnik 
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List biskupa Wiesława Meringa 

do Martina Schulza 
 

Włocławek, dnia 15 grudnia 2015 r. 

Wielce Szanowny Pan Martin Schulz, MdEP 

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego 

Willy-Brandt-Ring 1 

D-52477 Alsdorf 

Deutschland – Niemcy 

L.dz. 630/2015/Bp  

Z wielkim zdumieniem i oburzeniem przeczy-

tałem Pańską opinię o „zamachu stanu” w Polsce. 

Naprawdę znam mój Kraj lepiej niż Pan: żyję 

w mojej Ojczyźnie już 70 lat; zapewniam Pana, 

że wybory Pana Prezydenta i nowego Rządu 

w Polsce nie są dowodem braku demokracji. Wy-

bory ukazały, że większość zwykłych obywateli 

mojego Kraju chce zmiany. 

Problem w tym, że ci, którzy mieli dotąd wła-

dzę, na tej decyzji tracą; nie chcą się zatem pod-

dać werdyktowi wyborów i wykorzystują dla 

swoich interesów także Parlament Europejski. 

Parlament, pod Pańskim kierownictwem, zaję-

ty jest na pewno bardzo ważnymi sprawami, 

m.in. długością płomienia świec i ilością wody 

w spłuczce. Nie ma dziś w Brukseli polityków 

wysokiej klasy, czyli ludzi poszukujących dobra 

wspólnego społeczeństw tworzących Unię Euro-

pejską. Poprawność polityczna idąca w parze 

z małostkowością nie sprzyja mądrości. Szkoda, 

że – jak to kiedyś mówił pan Chirac – także „Pan 

stracił okazję, by siedzieć cicho”.  

Wiem, że nie zmieni Pan swego stanowiska 

i Polaków nie przeprosi. Trzeba wielkości, by 

uznać swój błąd. 

Dlatego w „zimowe święta” (tak przecież na-

zywacie Boże Narodzenie) życzę Panu rozwagi, 

mądrości i wyobraźni. 

+ Wiesław Mering 

Biskup Włocławski 

Nasz Dziennik, nr 5 (5453), 8 I 2016, str. 8 

Niedziela, nr 3, 17 I 2016, str. 7 

Źródło, nr 4 (1256), 24 I 2016, str. 26 

http://gosc.pl/doc/2915865.Bp-Mering-do-

Schulza-Stracil-Pan-okazje-by-siedziec-cicho 
 

Adresat/Adresaci petycji: 

Biskup Wiesław Mering 

Szanowny księże biskupie bardzo serdecznie 

dziękuję za przesłanie listu do Przewodniczącego 

Parlamentu Europejskiego pana Martina Schulza. 

Bardzo celnie ujął ksiądz biskup sedno problemu 

dotyczącego "zamachu stanu" w Polsce. Jeszcze 

raz dziękuję za ten ważny głos, z którym całko-

wicie się identyfikuję. 

Z poważaniem, 

Stanisław Waluś 

http://citizengo.org/pl/32181-dziekujemy-

biskupowi-meringowi-za-wazny-i-rzeczowy-list-

do-martina-schulza?m=5&tcid=18697569 
 

Nie można milczeć, kiedy o matce mówi się źle 

(…) Przypomnijmy, że kontrowersyjna wy-

powiedź Martina Schulza miała miejsce 14 

grudnia 2015 r. W wywiadzie radiowym dla sta-

cji Deutschlandfunk stwierdził on, że wydarzenia 

w Polsce mają charakter zamachu stanu i są 

dramatyczne. Premier Beata Szydło zażądała 

wtedy przeprosin. Powiedziała, że nie wyobraża 

sobie, by tak eksponowany w Unii Europejskiej 

polityk wypowiadał się jedynie na podstawie do-

niesień prasowych. Przypomniała mu, że w Pol-

sce były demokratyczne wybory, a rząd tworzy 

„ugrupowanie obdarzone największym zaufa-

niem obywateli”. (…)   

Red., Niedziela, nr 3, 17 I 2015 r., str. 7 
 

Podziękowanie Zarządu KIK w Katowicach 

Zgodnie z postanowieniem Zarządu KIK 

w Katowicach z 14.01.2016 do bpa Wiesława 

Meringa został wysłany list z podziękowaniem za 

dotychczasową pamięć, oceny wspierające dzia-

łalność KIK w Katowicach i list ks. bpa Wiesława 

Meringa z 15 grudnia 2015 r. do Martina Schulza, 

Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego 

oraz z zapewnieniem pamięci w modlitwach. 

List do Biskupa Wiesława Meringa wysłałem 

przez „citizengo” w sobotę rano 9 I 2016 r. Na 

koniec chciałbym przytoczyć słowa Ojca Święte-

go Franciszka: „dobry katolik miesza się do po-

lityki”.                                      Stanisław Waluś  

 

 

Oświadczenie 

 Akademickich Klubów Obywatelskich 

im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 

w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, 

Łodzi, Katowicach, Gdańsku i Lublinie 

w sprawie aktualnej sytuacji politycznej 
Poznań, 18.01.2016 r. 

Członkowie środowiska akademickiego zrze-

szeni w Akademickich Klubach Obywatelskich 

wyrażają pełne wsparcie dla realizacji programu 

wyborczego PiS i zjednoczonej prawicy.  
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Z zadowoleniem przyjmujemy wysokie tempo 

realizacji przez rząd Pani Premier Beaty Szydło  

zobowiązań złożonych wyborcom. Stwarza to 

nadzieję na wprowadzenie Polski na drogę szyb-

kiego rozwoju gospodarczego i wykorzystanie re-

zultatów tego rozwoju także dla słabszych eko-

nomicznie grup społecznych. (…)  

Demokratyczne wybory oddały władzę w ręce 

PiS i zjednoczonej prawicy. Szacunek do wybor-

ców oznacza, iż trzeba zwycięskiej ekipie umoż-

liwić sprawowanie władzy i wykonanie wy-

borczego programu.  

http://ako.poznan.pl/6791/ 
 

Oświadczenie podpisali członkowie AKO 

w kilku ośrodkach akademickich. Niżej podaję li-

stę członków AKO Katowice (35 osób) z pomi-

nięciem afiliacji oraz listę moich znajomych, któ-

rzy nie są członkami AKO i do połowy lutego 

podpisali powyższe oświadczenie (25 osób). 

Wśród niżej wymienionych jest kilkanaście 

członków KIK-ów. 

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Bociąga, prof. dr hab. 

Ewa Borkowska, dr hab. n. med. Janusz Bursa, 

prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker, dr hab. inż. 

Piotr Gawor, prof. dr hab. Julian Gembalski, dr 

inż. Halina Kamionka-Mikuła, prof. dr hab. inż. 

Joachim Kozioł, dr inż. Krystyna Kubica, dr inż. 

Stefan Kubica, prof. dr hab. Katarzyna Lisowska, 

dr inż. Henryk Małysiak, dr hab. inż. Marek Mar-

cisz, dr hab. inż. Adam Michczyński, prof. dr hab. 

n. med. Grzegorz Opala, dr n. med. Marek Panek, 

prof. dr hab. inż. Marian Pasko, prof. dr hab. Anna 

Pazdur, prof. dr hab. n. med. Wojciech Pluskie-

wicz, prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień, prof. 

dr hab. inż. Krystian Probierz, dr hab. inż. Andrzej 

Pułka, dr n. med. Krystyna Rożek-Lesiak, prof. dr 

hab. n. med. Marek Rudnicki, prof. dr hab. inż. Je-

rzy Skubis, prof. Stanisław Słodowy, mgr inż. 

Wojciech Słodowy, dr hab. inż. Wojciech Sochac-

ki, dr hab. Piotr Stec, dr inż. Teresa Szkuta-

Pochopień, mgr inż. Janina Szymanowicz, dr hab. 

inż. Stanisław Waluś, prof. dr hab. n. med. Piotr 

Widłak, dr hab. n. med. Wiesława Widłak, dr inż. 

Krzysztof Zioło. 

Sygnatariusze, którzy nie są członkami AKO: 

dr inż. Elżbieta Banaczyk, lekarz med. Bogusław 

Choina, dr inż. Andrzej Cholewa, Wanda Czer-

wińska, prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Gessing, 

inż. Antoni Hallek, mgr Danuta Jarosz, dr hab. inż. 

Jerzy Kasprzyk, dr inż. Eugeniusz Kosek, dr inż. 

Jerzy Kuźnik, mgr Zofia Miazgowicz-Cholewa, dr 

inż. Dorota Olszewska, mgr inż. Czesław Olszew-

ski, mgr Krystyna Partuś, dr inż. Wojciech Pillich, 

mgr inż. Teresa Plewa, dr hab. inż. Marek Smolik, 

mgr Małgorzata Sołtysiak, mgr Jadwiga Stanek, 

dr inż. Piotr Urbanowicz, mgr inż. Teodor Wer-

bowski, Stefan Wieczorek, dr Maria Wieloch, dr 

Antoni Winiarski, mgr inż. Lesław Zakrzewski. 

Stanisław Waluś 

 

 

Dlaczego oglądam Telewizję Trwam? 
 

Po licznych protestach i marszach poparcia dla 

umieszczenia Telewizji Trwam na multipleksie na-

reszcie mamy katolicką telewizję, której programy 

zgodne są z nauką Kościoła i narodową tradycją. 

Programy są różnorodne – religijne, edukacyjne, 

rozrywkowe, np. koncerty, wieczory uwielbienia 

a także społeczno-polityczne. Każdy może znaleźć 

coś dla siebie – niezależnie od wieku i płci. 

Oglądam codziennie Apel Jasnogórski 

(w miarę możliwości), a rano program Słowo 

Życia – rozważania Ewangelii z danego dnia. 

W każdy prawie poniedziałek można uczestni-

czyć we Mszy św. Rodziny Radia Maryja i po-

znawać w ten sposób bogactwo sanktuariów pol-

skich, budować się pobożnością wiernych. Jakie 

to ważne dla osób chorych, starszych, nie wy-

chodzących z domu. W niedziele są transmisje 

z Jasnej Góry. Towarzyszyć można Ojcu Świę-

temu w licznych pielgrzymkach do różnych kra-

jów i kontynentów (najbliższa do Afryki). Media 

publiczne relacjonują o tym zdawkowo, czyhają 

tylko na jakąś sensację i powtarzają ją jakby to 

był cel pielgrzymki. Czasem też oglądam filmy 

fabularne i dokumentalne. Nie sposób krótko 

przedstawić całe bogactwo programów Telewizji 

Trwam. 

Jeżeli chcę się dowiedzieć prawdy o wyda-

rzeniach społeczno-politycznych, oglądam co 

dzień Informacje dnia – wiarygodne, nie zmani-

pulowane jak to jest w telewizji publicznej, gdzie 

są podawane komentarze, ćwierć i półprawdy, 

a wywiady z politykami przeciwnej opcji agre-

sywne (np. spotkanie z prof. Glińskim i panią 

Lewicką). Zachęcam też do słuchania Rozmów 

niedokończonych z udziałem telefonicznym wi-

dzów oraz programu Polski punkt widzenia. 

Zachęcam serdecznie do oglądania Telewizji 

Trwam. Bogu niech będą dzięki za te programy. 

Niech Bóg błogosławi OO. Redemptorystom za 

prowadzenie tej telewizji.     

Bytom, 23 XI 2015, Inga Slenczek      

http://ako.poznan.pl/6791/
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Potężna widownia 

Już ponad 9,5 mln osób ogląda 

Telewizję Trwam 
 

Takie wyniki przynoszą najnowsze badania 

oglądalności wykonane przez stowarzyszenie Eu-

ropejski Instytut Studiów i Analiz, którymi objęto 

osoby od 4. roku życia. Programy Telewizji 

Trwam ogląda ponad 9,5 mln Polaków, czyli 30 

proc. widzów – wśród nich 5,4 mln stanowią ko-

biety. Codziennie lub prawie codziennie programy 

katolickiej telewizji ogląda ponad 3,5 mln osób. 

(…) Jeśli chodzi o podział wiekowy, to po mniej 

więcej 700 tys. stanowią widzowie w przedziale 4-

14 i 15-24 lata. 2,8 mln to osoby w wieku 25-49 

lat, prawie 2,6 mln stanowią widzowie z przedzia-

łu wiekowego 50-64 lata, a 2,7 mln to osoby mają-

ce 65 i więcej lat. Najnowszy pomiar wykonano 

w listopadzie ub.r. na reprezentatywnie dobranej 

próbie 1265 mieszkańców Polski, podczas gdy in-

ne podobne raporty powstają często w oparciu 

o pytania skierowane do znacznie mniejszych grup 

respondentów, liczących znacznie mniej niż 1000 

osób. (…)              Krzysztof Losz, Nasz Dziennik,  

nr 11 (5459), 15 I 2016, str. 1 i 4 

 

 

Cztery razy brawo 
 

1. Brawo dla Jacka Kotuli i Przemysława Sycza 

2. Brawo dla Sarah Winter 

3. Brawo dla Mary Wagner i Lindy Gibons 

4. Brawo dla polskich kibiców 

1. Brawo dla Jacka Kotuli 

i Przemysława Sycza 

Jacek Kotula i Przemysław Sycz nie złamali 

prawa protestując przeciwko zabijaniu  

chorych, nienarodzonych dzieci w szpitalu Pro 

Familia w Rzeszowie 

Sąd Okręgowy w Rzeszowie uznał, że działa-

nia obrońców życia nie przekraczały granicy 

prawa, a w całej sprawie nie należy mówić 

o zniesławieniu, ale raczej o granicach wolności 

słowa. 

Źródło, nr 2 (1254), 10 I 2016, str. 27 

2. Brawo dla Sarah Winter 

Rzuciła sektę  

Sarah Winter, jedna z założycielek femini-

stycznego ruchu Femen w Brazylii, szczycąca się 

dokonaną aborcją, autorka antykościelnych pro-

wokacji, publicznie wyraziła żal z powodu tego, 

co robiła, i poprosiła chrześcijan o wybaczenie. 

Zwróciła się też do swoich koleżanek z Femenu, 

żeby wycofały się ze swej działalności. Jak 

stwierdziła, przejrzała na oczy po urodzeniu 

dziecka z drugiej ciąży. Teraz jest wierząca i an-

gażuje się w obronę życia ludzkiego. Według 

niej ruch feministyczny stał się sektą dążącą do 

„zniszczenia rodziny tradycyjnej i wszystkich 

wartości moralnych społeczeństwa”. 

Franciszek Kucharczak, Gość Niedzielny 

 nr 3 rok XCIII, 17 I 2016, str. 39 

3. Brawo Mary Wagner i Lindy Gibons 

Mary Wagner będzie sądzona 10 marca 

(…) Znana obrończyni życia została areszto-

wana w klinice aborcyjnej w Toronto 12 grudnia 

2015 r. (we wspomnienie Matki Bożej z Guada-

lupe – patronki życia). (…) W Kanadzie od 16 

stycznia co miesiąc będą odbywać się „Modlitwy 

solidarności SOS” z nienarodzonymi dziećmi 

oraz Mary Wagner i Lindą Gibbons. Petycję 

o uwolnienie można wysyłać na adres: Mary Wa-

gner, Vanier Centre for Women, P.O. Box 1040, 

655 Martin Street, Milton, ON L9T 5E6, Canada.   

Źródło, nr 3 (1255), 17 I 2016, str. 24 

 Stanisław Waluś 

Brawo dla polskich kibiców 

Brawo! 

8 stycznia 2016 r. odbył się mecz siatkówki 

Polska-Niemcy w Berlinie. W trakcie meczu 

polscy kibice wywiesili transparent z napisem 

„BROŃCIE SWOICH KOBIET, A NIE 

NASZEJ DEMOKRACJI” (zdjęcie z Internetu). 

 
Tadeusz Molędzki  

 

 

Nagrody, tytuły, … 
  

Bene Meritus” dla „Śląska” 

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” otrzymał na-

grodę Europejskiego Klubu Biznesu Polska „Be-

ne Meritus”. Wyróżnienie to przyznawane jest 

osobom i firmom, które w szczególny sposób 

przyczyniły się do rozwoju w Polsce przedsię-

biorczości, gospodarki, nauki, kultury i sportu, 
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oraz tym, które osiągnęły sukces na skalę euro-

pejską i światową. (…) Nagroda została wręczona 

12 września w pałacu królewskim w Wilanowie. 

(akw), Niedziela, nr 41, 11 X 2015, str. 67 

Wojciech Buczak – Człowiek Roku 2015 

(…) Redakcja „Tygodnika Solidarność” po-

stanowiła uhonorować tytułem Człowieka Roku 

2015 Wojciecha Buczaka, wieloletniego szefa 

Regionu Rzeszowskiego „S”, później samorzą-

dowca, przewodniczącego sejmiku podkarpac-

kiego, a od października – posła na sejm RP 

z ramienia PiS. Przede wszystkim za wierność 

ideałom Solidarności w działalności publicznej 

i obronę polskiego przemysłu. (…) 

Krzysztof Światek, Tygodnik Solidarność, 

 nr 51/52 (1412), 18-25 XII 2015, str. 4 

Niepodległość – dar i zadanie 

Główną nagrodę „Żeby Polska była Polską”, 

przyznawaną przez Towarzystwo Patriotyczne 

otrzymał Jarosław Kaczyński, prezes PiS. W lau-

dacji napisano: „dla niezłomnego przywódcy Po-

laków dążących do wolności, prawdy i sprawie-

dliwości”. Wyróżnienie otrzymała socjolog dr 

Barbara Fedyszak-Radziejowska, której przyzna-

no laur za „prace naukowe i publicystyczne po-

magające społeczeństwu dotrzeć do prawdy 

o współczesnej Polsce” . (…) 

 Iza Kozłowska, Tygodnik Solidarność, nr 47 

(1408), 20 XI 2015, str. 20-21 

14. edycja Literackiej Nagrody 

im. Józefa Mackiewicza 

Laur powędrował do Krakowa 

(…) Decyzją kapituły, Mackiewiczowski 

wawrzyn otrzymał w tym roku profesor Andrzej 

Nowak za książkę „Dzieje Polski. Skąd nasz 

ród”, ważną i wykwintną edytorsko publikację 

Wydawnictwa Biały Kruk. (…) 

 Waldemar Żyszkiewicz, Tygodnik Solidarność, nr 

48 (1409), 27 XI 2015, str. 27-28 

Grad Prix dla „Pileckiego” 

Fabularyzowany dokument „Pilecki” w reżyse-

rii Mirosława Krzyszkowskiego otrzymał Grand 

Prix X Polonijnego Festiwalu Multimedialnego 

„Polskie Ojczyzny 2015” w Częstochowie. (…) 

Gość Niedzielny, nr 48, rok XCII,  

29 XI 2015, str. 69 

Dedal dla Dakowicza 

Przemysław Dakowicz, poeta, eseista i krytyk 

literacki, został pierwszym laureatem nagrody 

Skrzydła Dedala, ustanowionej w tym roku przez 

Bibliotekę Narodową. (…) 

Gość Niedzielny, nr 1, rok XCIII, 

 3 I 2016, str. 69 

Tytuł World’s Most Ethical Companies 

Tytułem tym została wyróżniona firma Orlen 

– jako jedyna firma z Europy środkowo-

wschodniej. 

www.ethissphere.com. 

wSieci, nr 52 (161), 28 XII – 3 I 2016, str. 44-45 

Wanda Półtawska nagrodzona 

statuetką „Anioł Życia” 

12 grudnia została uhonorowana statuetką 

„Anioł Życia”. Wyróżnienie przyznawane jest 

przez Zakon Rycerzy Jana Pawła II zasłużonym 

obrońcom życia. Wśród dotychczasowych laure-

atów „Anioła Życia” są m.in. abp Henryk Hoser 

oraz Mariusz Dzierżawski z Fundacji Pro-Prawo 

do Życia.          

Niedziela, nr 2, 10 I 2016, str. 45 

Nagroda Literacka im. Juliana Tuwima. 

Poeta Jarosław Marek Rymkiewicz został lau-

reatem Nagrody Literackiej im. Juliana Tuwima  

13 XII 2015 r. podczas gali wręczenia nagrody 

w Teatrze Nowym w Łodzi. (…) Gala była 

ostatnim wydarzeniem Festiwalu Puls Literatury, 

organizowanego w Łodzi po raz dziewiąty. Jego 

nazwa nawiązuje do wychodzącego w latach 

1977-1981 w Łodzi pisma literackiego opozycji 

demokratycznej „Puls”. 

http://wpolityce.pl/kultura/274969-jaroslaw-

marek-rymkiewicz-laureatem-nagrody-

literackiej-im-juliana-tuwima-rymkiewicza-

rozpoznaje-sie-juz-po-pierwszych-

slowach?strona=2 

Człowiek Wolności 2015 tygodnika „wSieci” 

Człowiekiem Wolności „wSieci” w roku 2015 

został głosami czytelników i decyzją kapituły 

prezydent Andrzej Duda. Bo nie tylko odniósł 

sukces, ale uratował pluralizm w Polsce. 

Piotr Zaręba, wSieci, nr 1 (162), 

4-10 I 2016, str. 6-9 

Nagrody Wolnego Słowa 

Podczas dzisiejszej (29 stycznia 2016 r.) gali 

zostały rozdane nagrody Strefy Wolnego Słowa. 

Człowiekiem Roku 2015 tygodnika „Gazety Pol-

skiej” został prezes Prawa i Sprawiedliwości Ja-

rosław Kaczyński. Laureatem nagrody św. Grze-

gorza Wielkiego przyznawanej przez miesięcznik 

„Nowe Państwo” ogłoszono sędziego Bogusława 

Nizieńskiego. Natomiast Kluby „Gazety Polskiej” 

uhonorowały w tym roku swoją nagrodą prezy-

denta Rzeczypospolitej Polski Andrzeja Dudę. 

 http://m.niezalezna.pl/75618-niezapomniana-

gala-strefy-wolnego-slowa-fotogaleria 

http://www.ethissphere.com/
http://wpolityce.pl/kultura/274969-jaroslaw-marek-rymkiewicz-laureatem-nagrody-literackiej-im-juliana-tuwima-rymkiewicza-rozpoznaje-sie-juz-po-pierwszych-slowach?strona=2
http://wpolityce.pl/kultura/274969-jaroslaw-marek-rymkiewicz-laureatem-nagrody-literackiej-im-juliana-tuwima-rymkiewicza-rozpoznaje-sie-juz-po-pierwszych-slowach?strona=2
http://wpolityce.pl/kultura/274969-jaroslaw-marek-rymkiewicz-laureatem-nagrody-literackiej-im-juliana-tuwima-rymkiewicza-rozpoznaje-sie-juz-po-pierwszych-slowach?strona=2
http://wpolityce.pl/kultura/274969-jaroslaw-marek-rymkiewicz-laureatem-nagrody-literackiej-im-juliana-tuwima-rymkiewicza-rozpoznaje-sie-juz-po-pierwszych-slowach?strona=2
http://wpolityce.pl/kultura/274969-jaroslaw-marek-rymkiewicz-laureatem-nagrody-literackiej-im-juliana-tuwima-rymkiewicza-rozpoznaje-sie-juz-po-pierwszych-slowach?strona=2
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Wielki Krzyż Orderu Zasługi Węgier  

dla kard. Stanisława Dziwisza 

Kard. Stanisław Dziwisz otrzymał najwyższe 

węgierskie odznaczenie przyznawane obywate-

lom innego kraju – Wielki Krzyż Orderu Zasługi 

Węgier. Odznaczenie nadał prezydent János Áder 

na wniosek premiera Viktora Orbána „w uznaniu 

doniosłej roli Księdza Kardynała w życiu Kościo-

ła powszechnego oraz za jego wybitną działal-

ność w umacnianiu więzi między Stolicą Apo-

stolską a Węgrami”. 

Niedziela, nr 5, 31 I 2016, str. 5 

Nagroda im. Sługi Bożego  

Jerzego Ciesielskiego - ojca rodziny 
W 2016 r. nagrodę otrzymuje ks. Tomasz Kan-

celarczyk, urodzony 12 sierpnia 1968 roku w Peł-

czycach, kapłan w diecezji Szczecińsko-

Kamieńskiej, założyciel i prezes Fundacji Małych 

Stópek, niestrudzony obrońca życia dzieci poczę-

tych, organizator, od 2008 roku największego 

w Polsce Marszu dla Życia w Szczecinie. (…) 

Źródło, nr 4 (1256), 24 I 2016, str. 7  

Nagrody SDP 2015 

Główna Nagroda Wolności Słowa 

za publikacje w obronie demokracji i prawo-

rządności, demaskujące nadużycia władzy, ko-

rupcję, naruszanie praw obywatelskich, praw 

człowieka 

1. Dorota Kania, Jerzy Targalski, Maciej Ma-

rosz – „Resortowe dzieci. Służby” Wydawnic-

two Fronda, 29 kwietnia 2015 r. - Za odważne 

ujawnienie prawdy o ludziach, bez której nie-

możliwe jest zrozumienie i zmienianie współ-

czesnej Polski. 

2. Michał Rachoń – „Relacja na Żywo z ze-

znań Prezydenta Komorowskiego w sprawie Afe-

ry Marszałkowej” Telewizja Republika, 18 grud-

nia 2015 r. - Za ocalenie honoru polskiego dzien-

nikarstwa w sytuacji kiedy inne media informa-

cyjne zawiodły. 

Więcej: 

http://www.sdp.pl/informacje/12357,nagrody-

sdp-przyznane-lista-laureatow,1454000760 

Książki Roku 2015 

„Magazynu Literackiego Książki” 

Nagrody główne przypadły wydawcom nastę-

pujących książek: 

Wydawnictwo Literackie za Małą zagładę An-

ny Janko (kategoria proza polska), 

Wydawnictwo Zysk i S-ka za Turniej cieni 

Elżbiety Cherezińskiej (kategoria proza polska), 

Wydawnictwo Sonia Draga za Pływaka Jo-

akima Zandera w tłum. Wojciecha Łygasia 

(kategoria proza obca), 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak za Mi-

łosz w Krakowie Agnieszki Kosińskiej (katego-

ria literaturoznawstwo), 

Wydawnictwo Biały Kruk za 966. Chrzest 

Polski Krzysztofa Ożoga (kategoria historia). 

http://www.instytutksiazki.pl/wydarzenia,aktualn

osci,34508,ksiazki-roku-

%E2%80%9Emagazynu-literackiego-

ksiazki%E2%80%9D.html 

Gmina przyjazna rodzinie 2015 

I nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego 

i tytuł "Gmina przyjazna rodzinie 2015” przy-

znano Siemianowicom Śląskim. 

http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/siemian

owice-slaskie-gmina-przyjazna-rodzinie-

2015.6367/ 
 

 

„Hiena Roku 2015” 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy 

Polskich przyznał antynagrodę „Hiena Roku 

2015” Tomaszowi Lisowi. Redaktor naczelny 

„Newsweeka” i autor programu „Tomasz Lis na 

żywo” faktycznie przekroczył wszelkie granice 

nie tylko nierzetelności, ale i niegodziwości. 

Źródło, nr 2 (1254), 10 I 2016, str. 27 

 

 

Zmarli w ostatnim czasie 
 

10 października 2015 r. zmarła 

prof. Lidia Kozubek 

Imponująca była jej miłość do Narodu, do Oj-

czyzny, umiłowanie muzyki. Odeszła do Boga 

śp. Profesor Lidia Kozubek, niezwykle bogaty 

duchowo człowiek. Nasz Dziennik, nr 239 

(5383), 13 X 2015, str. 1 

Wielka Polka, prof. Piotr Jaroszyński, Nasz 

Dziennik, nr 239 (5383), 13 X 2015, str. 4 

Wirtuoz fortepianu, Małgorzata Rutkowska, 

Nasz Dziennik, nr 239 (5383), 13 X 2015, str. 5 

Miała wspaniałą duchowość, ks. prof. Tadeusz 

Guz, Nasz Dziennik, nr 239 (5383), 13 X 2015, 

str. 5 

Żyła muzyką, prof. Kazimierz Gierżod, Nasz 

Dziennik, nr 239 (5383), 13 X 2015, str. 5 

Pożegnanie prof. Lidii Kozubek, Nasz Dziennik, 

nr 240 (5384), 14 X 2015, str. 8 

Pamięci Lidii Kozubek, (SD), Nasza Polska, nr 

42 (1040), 20 X 2015, str. 16 

http://www.sdp.pl/informacje/12357,nagrody-sdp-przyznane-lista-laureatow,1454000760
http://www.sdp.pl/informacje/12357,nagrody-sdp-przyznane-lista-laureatow,1454000760
http://www.instytutksiazki.pl/wydarzenia,aktualnosci,34508,ksiazki-roku-%E2%80%9Emagazynu-literackiego-ksiazki%E2%80%9D.html
http://www.instytutksiazki.pl/wydarzenia,aktualnosci,34508,ksiazki-roku-%E2%80%9Emagazynu-literackiego-ksiazki%E2%80%9D.html
http://www.instytutksiazki.pl/wydarzenia,aktualnosci,34508,ksiazki-roku-%E2%80%9Emagazynu-literackiego-ksiazki%E2%80%9D.html
http://www.instytutksiazki.pl/wydarzenia,aktualnosci,34508,ksiazki-roku-%E2%80%9Emagazynu-literackiego-ksiazki%E2%80%9D.html
http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/siemianowice-slaskie-gmina-przyjazna-rodzinie-2015.6367/
http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/siemianowice-slaskie-gmina-przyjazna-rodzinie-2015.6367/
http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/siemianowice-slaskie-gmina-przyjazna-rodzinie-2015.6367/
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Lidia Kozubek in memoriam  

Z chwilą odejścia prof. Lidii (właściwie: Le-

okadii) Kozubek kończy się ważna epoka w hi-

storii polskiej pianistyki. Artystka należała do te-

go samego pokolenia wielkich polskich pianistek, 

co Halina Czerny-Stefańska, Regina Smendzian-

ka, Barbara Hesse-Bukowska i Lidia Grychto-

łówna. Studia pianistyczne odbyła w klasie Wła-

dysławy Markiewiczówny w PWSM (obecnie 

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskie-

go) w Katowicach oraz u Jana Ekiera (studia 

aspiranckie) w PWSM (obecnie Uniwersytet Mu-

zyczny Fryderyka Chopina) w Warszawie. (…) 

Msza św. żałobna za śp. prof. Lidię Kozubek od-

prawiona została 16 października 2015 r. w sank-

tuarium pw. św. Andrzeja Boboli w Warszawie, 

zaś ceremonia pogrzebowa miała miejsce dzień 

później w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja 

w Mikołowie – Borowej Wsi. 

* * * 

Mój zawód muzyka – pianistki, pedagoga i mu-

zykologa traktuję jako misję, która ma objawiać 

piękno i uszlachetniać psychiki słuchaczy, dlatego 

stronię od wszelkich ekstrawagancji w wykonywa-

niu muzyki oraz zbytniego indywidualizmu, nie-

opanowanego „wyżywania się”, rzekomego tem-

peramentu. Powinniśmy raczej odsłaniać, przybli-

żać wewnętrzne treści, uczucia zawarte w kompo-

zycjach, a nie zastępować je własnymi wyobraże-

niami i pomysłami interpretacyjnymi. Przecież 

gramy nie własne utwory, dlatego powinniśmy być 

wiernymi odtwórcami przekazów dzieła, które nam 

twórcy z całym zaufaniem powierzają. Tak też 

uważał wielki pianista A. B. Michelangeli, który 

mówił, że „mamy być wykonawcą granego utworu 

i jego przekaz głęboko studiować”, co też starałam 

się czynić w mojej pracy – na cześć i chwałę Boga 

i dla pożytku bliźnich.  

Lidia Kozubek  

Marcin Tadeusz Łukaszewski, 

 Niedziela, nr 43, 25 X 2015, str. 24-25 

Z Internetu (wybrane): 

Artystka i pedagog. Żegnamy Lidię Kozubek 

Japonia: Msza św. za śp. prof. Lidię Kozubek 

Pożegnaliśmy prof. Lidię Kozubek 

Smutna wiadomość. Zmarła Lidia Kozubek  

Żegnając prof. Lidię Kozubek 

10 listopada 2016 r. zmarł 

ks. prałat Edward Żmijewski 

Ksiądz Prałat Edward Żmijewski Nasz Dziennik, 

nr 264 (5408), 12 XI 2015, str. 3 

Żegnamy wielkiego Kapłana Małgorzata Bochenek, 

Nasz Dziennik, nr 264 (5408), 12 XI 2015, str. 19 

Nie bał się prawdy Małgorzata Bochenek, Nasz 

Dziennik, nr 264 (5408), 12 XI 2015, str. 19 

Epitafium dla Księdza Prałata Edwarda Żmijew-

skiego w Rembertowie ks. bp. Józef Zawitkow-

ski, Nasz Dziennik, nr 266 (5410), 14-15 XI 

2015, str. 26 

Był jak ojciec Nasz Dziennik, nr 266 (5410), 14-

15 XI 2015, str. 26 

Pożegnanie Kapłana niezłomnego Małgorzata 

Jędrzejczyk, Nasz Dziennik, nr 267 (5411), 16 XI 

2015, str. 19 

Odszedł przyjaciel patrona Solidarności 

Przyjaciel bł. ks. Jerzego Popiełuszki, gorliwy 

kapłan i wielki patriota – ks. prałat Edward Żmi-

jewski, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Zwy-

cięskiej w warszawskim Rembertowie, zmarł 

w nocy z 9 na 10 listopada. (…) Ks. Edward 

Żmijewski był przyjacielem bł. ks. Jerzego Po-

piełuszki. Wielokrotnie dzielił się ze swoimi pa-

rafianami wspomnieniami o patronie Solidarno-

ści. To on identyfikował jego ciało, a potem 

przetransportował je do Warszawy. (…) 

Iza Kozłowska, Tygodnik Solidarność, nr 47 

(1408), 20 XI 2015, str. 26 

Z Internetu (wybrane): 

Ksiądz prałat Edward Żmijewski odszedł do 

Domu Ojca 

Odszedł zasłużony kapłan i duszpasterz ludzi 

pracy. Śp. ks. prał. Edward Żmijewski 

Zmarł ks. prałat Edward Żmijewski 

26 listopada 2015 r. zmarł 

o. Zachariasz Jabłoński OSPPE 

Dnia 26 listopada 2015 roku w wieku 75 lat, 

w 57. roku życia zakonnego i w 51. roku kapłań-

stwa odszedł do Pana śp. o. Zachariasz Szczepan 

Jabłoński, paulin. O. Zachariasz Jabłoński był 

profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego i kierownikiem Katedry Mariolo-

gii Instytutu Teologicznego w Radomiu. Był 

członkiem Polskiego Towarzystwa Mariologicz-

nego i członkiem zwyczajnym Papieskiej Mię-

dzynarodowej Akademii Maryjnej. Dyscypliną 

naukową o. dr hab. Zachariasza Szczepana Ja-

błońskiego były nauki teologiczne, a specjalno-

ściami: duchowość maryjna, liturgika i teologia 

pastoralna. 

Z prasy (wybrane): 

Apostoł Maryi Małgorzata Bochenek, Nasz 

Dziennik, nr 277 (5421), 27 XI 2015, str. 1 i 3 
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Patrzyłem na niego jak na ojca o. prof. Grzegorz 

Bartosik, Nasz Dziennik, nr 277 (5421), 27 XI 

2015, str. 2 

Wszystko postawił na Maryję prof. Krystyna Czu-

ba, Nasz Dziennik, nr 277 (5421), 27 XI 2015, str. 2 

Uczył prawdziwego patriotyzmu Nasz Dziennik, 

nr 277 (5421), 27 XI 2015, str. 4 

Dodawał nam ducha z Haliną Nowina Konopką 

rozmawia Małgorzata Rutkowska, Nasz Dziennik, 

nr 279 (5423), 30 XI 2015, str. 12 

Ojciec Zachariasz Jabłoński Paulin †dr Wiesław 

Mering Biskup Włocławski, Nasz Dziennik, nr 

284 (5428), 5-6 XII 2015, str. 3 

Zawierzył Bogu i Maryi na zawsze Lidia Dutkie-

wicz, Niedziela, nr 49, 6 XII 2015, str. 10-11 

Rozmodlony Naukowiec Grzegorz Gadacz, Nie-

dziela, nr 49, 6 XII 2015, str. 11 

Pożegnanie śp. o. Zachariasza Jabłońskiego Źró-

dło 50, 13 grudnia 2015 r. str. 25 

Z Internetu (wybrane): 

Był oddanym Apostołem Maryi. Zmarł o. Zacha-

riasz Jabłoński, paulin 

Dziś nad ranem zmarł o. Zachariasz Jabłoński 

OSPPE w latach 2008-2014 definitor generalny 

Zakonu Paulinów. Miał 75 lat. 

Jasna Góra: uroczystości pogrzebowe paulina, o. 

Zachariasza Jabłońskiego 

Zmarł ojciec Zachariasz Jabłoński, paulin jasno-

górski 

1 grudnia 2015 r. zmarł 

ks. prof. dr hab. Andrzej Baczyński 

Odszedł ks. Baczyński 

(…) Jego sposób pracy celnie opisał w ostat-

nim pożegnaniu ks. Michał Drożdż, dyrektor In-

stytutu Dziennikarstwa na UPJPII: „Ks. Andrzej 

nakręcił ponad tysiąc filmów, komentował tysią-

ce telewizyjnych transmisji Mszy św., znaliśmy 

jego głos z tylu telewizyjnych komentarzy Mszy 

św., ale on sam pozostawał w cieniu, nie szukał 

własnego blasku w świetle reflektorów telewizyj-

nych, stawał za obiektywem kamery, ale rzadko 

przed. Służył pokornie swoim głosem Bożemu 

słowu, aby Jezus wzrastał”. Piotr Legutko, Gość 

Niedzielny, nr 50, rok XCII, 13 XII 2015, str. 6   

Zmarł ks. prof. Andrzej Baczyński Źródło 50, 13 

XII 2015, str. 25  

Ostatni wykład księdza profesora Tadeusz Szyma, 

Niedziela, nr 51/52, 20-27 XII 2015, str. 59 

Dyscyplinami naukowymi ks. prof. dra hab. 

Andrzeja Baczyńskiego były nauki teologiczne 

i nauki filologiczne, a specjalnościami: teologia 

pastoralna, teologia mediów i nauki o mediach. 

Z Internetu (wybrane): 

Ks. Andrzej Baczyński nie żyje  

Ku pamięci Ks. prof. dr hab. Andrzeja Baczyń-

skiego 

Misjonarz mediów 

Odszedł mój Mistrz – o. Michał Legan wspomi-

na ks. prof. Andrzeja Baczyńskiego 

Ostatni wykład ks. Andrzeja 

Zmarł ks. prof. Andrzej Baczyński, teolog i etyk 

mediów 

Zmarł teolog i etyk mediów 

21 grudnia 2015 r. zmarł 

o. Jan Góra OP 

Ojciec młodzieży, Małgorzata Bochenek, Nasz 

Dziennik, nr 299 (5443), 23 XII 2015, str. 10 

Pożegnanie o. Jana Góry, MJ, KAI, Nasz Dzien-

nik, nr 302 (5446), 29 XII 2015, str. 9 i 10 

Widziane z Góry Marcin Jakimowicz, Gość nie-

dzielny, nr 1, rok XCIII, 3 I 2016, str. 34-35 

Pożegnanie artysty wiary Ks. Tomasz Jaklewicz, 

Gość Niedzielny, nr 2, rok XCIII, 10 I 2015, str. 7 

Otworzyło się niebo Ks. Zbigniew Niemirski, 

Gość Niedzielny, nr 2, rok XCIII, 10 I 2015, str. 7 

Dotykał tego ołtarza jj, Gość Niedzielny, nr 2, 

rok XCIII, 10 I 2015, Gość Gliwicki, str. II 

I odszedł, nie trzaskając drzwiami Lidia Dutkie-

wicz, Niedziela, nr 2, 10 I 2016, str. 3 

Był wielkim darem dla Kościoła. Kondolencje 

Prezydium KEP po śmierci o. Jana Góry OP Abp 

Stanisław Gądecki – Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP, Abp Marek Jędraszewski 

– Metropolita Łódzki Zastępca Przewodniczące-

go KEP, Bp Artur G. Miziński – Sekretarz Gene-

ralny KEP, Niedziela, nr 2, 10 I 2016, str. 9 

Wracaj już, Jasiu Agnieszka Bugała, Niedziela, 

nr 2, 10 I 2016, str. 10-11 

Charyzmatyczny ojciec młodzieży Katarzyna 

Cegielska, Niedziela, nr 2, 10 I 2016, str. 12-13 

Lednica ma już 20 lat O. Jan Góra OP, Niedzie-

la, nr 2, 10 I 2016, str. 14 

Ostatnie życzenie Ojca Red., Niedziela, nr 2, 10 I 

2016, str. 15 

Ojciec Jan, żołnierz Jana Pawła II Grzegorz Po-

lak, Niedziela, nr 3, 17 I 2016, str. 35 

Wspomnienie o O. Janie Górze Ks. abp Stanisław 

Gądecki, Źródło, nr 1 (1253), 3 I 2016, str. 5 

Spełniamy marzenie o. Jana Góry Mieczysław 

Papis, Źródło, nr 3 (1255), 17 I 2016, str. 15  

Ojciec Jan Góra – duszpasterz z charyzmą W 

Naszej Rodzinie - dodatek, str. I-IV, Źródło, nr 3 

(1255), 17 I 2016 

Pożegnanie śp. ojca Jana Góry 
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Źródło, nr 3 (1255), 17 I 2016, str. 24-25 

Z Internetu (wybrane): 

Jan Góra nie żyje. "Ojciec, który zastępował ojca" 

Jan Góra nie żyje, zmarł organizator Spotkań 

Młodych Lednica 

Nie żyje dominikanin o. Jan Góra. Miał 67 lat 

Nie żyje o. Jan Góra, twórca lednickich spotkań 

młodzieży  

Nie żyje ojciec Jan Góra. Spocznie na Polach 

Lednickich 

Ojciec Góra pośmiertnie odznaczony przez prezy-

denta. Duchowny spoczął na Polach Lednickich 

Ojciec Jan Góra nie żyje. Prezydent Duda: Zmarł 

charyzmatyczny Dominikanin 

Ojciec Jan Góra nie żyje. Twórca Spotkań na 

Lednicy miał 67 lat 

Ojciec Jan Góra nie żyje. Zmarł twórca Jamnej 

O. Jan Góra żył i umarł jak artysta. Kapłan, który 

uwodził ludzi słowem 

Poznaniacy modlą się za ojca Jana Górę 

To smutna wiadomość. Zmarł ojciec Jan Góra, 

poznański dominikanin. 

Zmarł dominikanin o. Jan Góra, twórca spotkań 

młodych Lednica 2000 

Zmarł dominikanin ojciec Jan Góra. "Wychował 

dziesiątki tysięcy młodych ludzi" 

Zmarł legendarny o. Jan Góra, twórca spotkań na 

Lednicy! Zasłabł nagle przy odprawianiu Mszy 

Św. 

Ojca Jana Górę poznałem podczas Tygodnia 

Ekumenicznego w Rostocku w lipcu 1972 r. 

Uczestniczyliśmy w Tygodniu sześcioosobową 

grupą z Duszpasterstwa Absolwentów w Katowi-

cach (Aleksandra, Henryk, Nina, Sabina, Stani-

sław i Stefania). Jako jedyni Polacy często mieli-

śmy kontakty z o. Janem Górą i jego bratem za-

konnym o. Lucjanem Puzoniem. Ojca Jana pa-

miętam jako poważnego filozofa i do dziś zapa-

miętałem jego powiedzenie: „każda kobieta jest 

piękna” – dlaczego? – „bo ma duszę nieśmiertel-

ną”. Pod koniec 1972 r. zaprosił mnie do klaszto-

ru w Krakowie. Zjadłem kolację u dominikanów 

słuchając czytania jakiejś książki i zobaczyłem 

celę Jasia, który opowiedział mi krótko o zasa-

dach życia w zakonie. W styczniu 1995 r. w Radiu 

Maryja usłyszałem głos o. Jana Góry i zanotowa-

łem wtedy: „… pozdrawiam cię kochany Hlu-

beczku [do ks. Herberta Hlubka] … jesteś wyra-

finowanym intelektualistą, może nie słuchasz Ra-

dia Maryja, ale twoje wielbicielki ci doniosą …”     

Stanisław Waluś 

 

29 grudnia 2015 r. zmarła 

Elżbieta Duńska-Krzesińska 

Zmarła Elżbieta Krzesińska 

(…) Co ciekawe, nie ukończyła szkoły spor-

towej, tylko Akademię Medyczną w Gdańsku, 

z wykształcenia była stomatologiem. Nasz 

Dziennik, nr 303 (5447), 30 XII 2015, str. 22 

Pożegnanie mistrzyni 

Pod koniec ubiegłego roku polski sport poniósł 

wielką stratę. 29 grudnia w wieku 81 lat zmarła 

Elżbieta Duńska-Krzecińska, pierwsza powojen-

na polska mistrzyni olimpijska. (…) W 1981 ro-

ku wyjechała z Polski – przez 20 lat mieszkała 

i pracowała w USA. Do kraju powróciła w 2000 

roku. Leszek Masierak, Tygodnik Solidarność, nr 

2 (1414), 8 I 2016, str. 40 

Z Internetu (wybrane): 

Elżbieta Duńska-Krzesińska NIE ŻYJE. Kibice 

kochali jej WARKOCZ! 

Elżbieta Krzesińska (1934-2015): wspomnienie 

Nie żyje Elżbieta Duńska-Krzesińska. W Gdań-

sku kibice nosili ją na rękach 

Nie żyje polska lekkoatletka Elżbieta Duńska-

Krzesińska  

Nie żyje polska złota medalistka olimpijska 

Odeszła nieugięta „Złota Ela”. Dla Polski zaw-

sze dawała z siebie wszystko 

Po długiej chorobie zmarła Elżbieta Duńska-

Krzesińska, złota medalistka z Melbourne 1956 

i srebrna z Rzymu 1960. 

Zmarła Elżbieta Duńska-Krzesińska. Miała 81 lat 

Zmarła Elżbieta Krzesińska, jedna z najwybit-

niejszych polskich lekkoatletek 

31 grudnia 2015 r. zmarł 

Roman Bartoszcze 

Roman Bartoszcze nie żyje 

W wieku 69 lat zmarł Roman Bartoszcze, za-

łożyciel Polskiego Forum Ludowo-Chrześci-

jańskiego „Ojcowizna”. Był też posłem i pierw-

szym prezesem odrodzonego PSL. (…) W wybo-

rach prezydenckich w 2010 r. poparł kandydatu-

rę Marka Jurka. (…) PAP, Nasz Dziennik, nr 1 

(5449), 2-3 I 2016, str. 8 

Pożegnaliśmy Romana Bartoszcze Nasz Dzien-

nik, nr 1 (5449), 2-3 I 2016, str. 1 

Pożegnanie Romana Bartoszcze 

(…) Roman Bartoszcze zmarł w wieku 69 lat 31 

grudnia 2015 r. Był współtwórcą NSZZ Rolni-

ków Indywidualnych „Solidarność” i posłem do 

sejmu kontraktowego i Sejmu pierwszej kaden-

cji. To brat zamordowanego w 1984 r. Piotra 

Bartoszcze, także działacza chłopskiego, wraz 
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z którym od 1980 r. współtworzył najpierw „So-

lidarność Chłopska”, a potem „Solidarność” RI. 

(…) W stanie wojennym był internowany. (…) 

Kandydował w wyborach prezydenckich [w 1990 

r.] i uzyskał 1,1 mln głosów. Wybory wygrał 

wówczas Lech Wałęsa. (…) Za wybitne zasługi 

w działalności na rzecz przemian demokratycz-

nych w Polsce prezydent Lech Kaczyński odzna-

czył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odro-

dzenia Polski. Anna Ambroziak, Nasz Dziennik, 

nr 2 (5450), 4 I 2016, str. 7 

W wieku 69 lat zmarł Roman Bartoszcze, założy-

ciel Polskiego Forum Ludowo-Chrześcijańskiego 

„Ojcowizna” (…) Pogrzeb odbył się w Inowro-

cławiu. Od 1969 do 1980 roku Bartoszcze należał 

do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (ZSL). 

(…) Źródło, nr 3 (1255), 17 I 2016, str. 27 

Z Internetu (wybór): 

31 grudnia 2015 r. zmarł w Inowrocławiu śp. 

ROMAN BARTOSZCZE 

Roman Bartoszcze nie żyje. Kandydat na prezy-

denta z 1990 roku zmarł w wieku 69 lat 

W wieku 69 lat zmarł Roman Bartoszcze – 

pierwszy prezes odrodzonego PSL 

Zmarł lubiany poseł. Odszedł po długiej chorobie 

Zmarł Roman Bartoszcze, były poseł i założyciel 

"Ojcowizny" 

Zmarł Roman Bartoszcze. Dziś odbędzie się po-

grzeb współtwórcy rolniczej "Solidarności" 

 

 

Krótko 
 

Wypełnić testament poległych górników 

W Katowicach odbyły się uroczystości upamięt-

niające ofiary pacyfikacji kopalni „Wujek” sprzed 

34 lat. Gościem obchodów była premier Beata Szy-

dło. (…) Uroczystości przed Pomnikiem Dziewię-

ciu z „Wujka” poprzedziła msza święta w kościele 

pw. Podwyższenia Krzyża Świętego pod przewod-

nictwem metropolity katowickiego arcybiskupa 

Wiktora Skworca. Kazanie wygłosił biskup Marek 

Szkudło, który 16 grudnia 1981 roku był wikariu-

szem w położonej niedaleko pacyfikowanej kopalni 

parafii św. Michała Archanioła. (…)  

Marek Jurkowski, Tygodnik Solidarność, nr 1 

(1413), 1 I 2016, str. 14-15 
 

Plusy i minusy 

(…) spośród około miliona imigrantów przy-

byłych w 2015 roku do Europy zarejestrowanych 

jest około 20 procent. I nikt w Europie nie potrafi 

powiedzieć, co dzieje się z pozostałymi 80 pro-

centami przybyszów. Zresztą już same szacunki 

co do liczby migrantów są bardzo rozbieżne – od 

700 tys. do 1 mln 200 tys. (…) 

Ks. Marek Gancarczyk, Gość Niedzielny, nr 1, 

rok XCIII, 3 I 2016, str. 3 
 

Biskupi o niesakramentalnych 

Biskupi polscy w liście na Niedzielę Świętej 

Rodziny przypomnieli oczywista prawdę, dziś 

kwestionowaną, że „małżeństwo” to – zawsze 

i wyłącznie – relacja dwóch osób, mężczyzny 

i kobiety, którzy łączą się ze sobą w jednym 

i nierozerwalnym przymierzu i są otwarci na 

owoc swojej miłości, którym są dzieci”. (…) 

tj, Gość Niedzielny, nr 1, rok XCIII, 3 I 2016, str. 3 
 

Stop zabieraniu dzieci „za biedę” 

Dzieci nie będą odbierane rodzicom z powo-

du trudnej sytuacji ekonomicznej rodziny – 

przewiduje projekt nowelizacji przepisów Ko-

deksu rodzinnego i opiekuńczego, który przyjął 

rząd. W końcu! (…) 

ap, Gość Niedzielny, nr 1, rok XCIII, 3 I 2016, str. 3 
 

Budżet dla Rodziny 

Projekt budżetu państwa na 2016 r. został już 

nazwany budżetem prorodzinnym, ponieważ nie 

tylko gwarantuje realizację najbardziej ambitne-

go programu wsparcia rodzin od lat, ale też jest 

bezpieczny dla finansów państwa. (…) 

Czesław Ryszka, Niedziela, nr 2, 10 I 2016, 

str. 38 
 

Polska i Węgry zawetowały przepisy 

o homozwiązkach 

Na posiedzeniu unijnej Rady ds. Wymiaru 

Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych przed-

stawiciele rządów Polski i Węgier doprowadzili 

do zablokowania przyjęcia nowych przepisów 

UE, wedle których polskie czy węgierskie sady 

musiałyby uznawać tzw. związki partnerskie 

i „małżeństwa” homoseksualistów zawarte za 

granica. Oznaczałoby to wymuszenie na polskich 

sadach działań sprzecznych z polskim prawem 

rodzinnym i konstytucją. (…)  

oprac. Tomasz Mysłek, Gazeta Polska, nr 1 

(1169), 5 I 2015, str. 27 
 

Ukradziona legenda 

Próbuje się ją przedstawiać jako legendarną opo-

zycjonistkę o zasługach równych Annie Walenty-

nowicz. Przeczy temu wiele faktów i relacji wciąż 

żyjących uczestników wydarzeń z sierpnia 1980 r. 

Akta IPN, do których dotarliśmy, wskazują, że 
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w życiorysie „Heni tramwajarki” istnieje więcej 

znaków zapytania, niż do tej pory sądzono. (…) 

Marek Pyza, Marcin Wikło, wSieci, nr 1 (162), 4-

10 I 2016, str. 22-27  
 

Święto dzięki „Solidarności” 

Przez długie lata związek zabiegał o przywró-

cenie dnia wolnego od pracy w Święto Objawienia 

Pańskiego, zwane potocznie Świętem Trzech króli. 

W 2008 roku Solidarność zebrała ponad 500 tys. 

podpisów, popierając inicjatywę Jerzego Kropiw-

nickiego, byłego prezydenta Łodzi. Ale dzień 

wolny przyznano dopiero 6 stycznia 2011 r. (…) 

Tygodnik Solidarność, nr 2 (1414), 8 I 2016, str. 2 
 

Lis odchodzi w niesławie 

(…) Przyznany przez Stowarzyszenie Dziennika-

rzy Polskich antytytuł „Hieny Roku” dla Toma-

sza Lisa jest jak najbardziej zasłużony. (…) 

Krzysztof Świątek, Tygodnik Solidarność, nr 2 

(1414), 8 I 2016, str. 4 
 

Oświadczenie NSZZ „Solidarność” 

NSZZ „Solidarność” z zadowoleniem przyj-

muje informację o podpisaniu przez Prezydenta 

RP tzw. „małej ustawy medialnej”. Media pu-

bliczne w Polsce przeżywają głęboki kryzys, 

zwłaszcza z uwagi na brak skutecznego sposobu 

finansowania i znaczne ich upolitycznienie. Do 

obecnego kryzysu przyczyniło się zdecydowanie 

osiem ostatnich lat rządów koalicji Platformy 

Obywatelskiej (PO) oraz Polskiego Stronnictwa 

Ludowego (PSL). (…) 

Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr 

Duda, Przewodniczący Sekretariatu Kultury 

i Środków Przekazu NSZZ „Solidarność” Wie-

sław Murzyn, Tygodnik Solidarność, nr 3 

(1415), 15 I 2016, str. 7 

http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiado

mosci/kraj/item/12337-prezydent-podpisal-tzw-

mala-ustawe-medialna-oswiadczenie-s 
 

Laickość czy skretynienie?  

Na okładce rysunek Boga z kałasznikowem na 

plecach i napis: „Zabójca wciąż na wolności”. 

W ten sposób francuskie czasopismo „Charlie 

Hebdo” postanowiło uczcić swoich kolegów z re-

dakcji zamordowanych przez islamskich terrory-

stów. Postać Boga nawiązuje jednak do ikonogra-

fii chrześcijańskiej. (…) Dobrze, że zareagował 

watykański dziennik „L’Osservatore Romano”, 

pisząc, że „Charlie Hebdo” daje przykład smut-

nego paradoksu współczesnego świata, który 

z jednej strony aż do śmieszności strzeże poli-

tycznej poprawności, a z drugiej nie chce, nie 

umie uszanować wiary w Boga. (…) 

ks. Dariusz Kowalczyk SJ, Gość Niedzielny,  

nr 3, rok XCIII, 17 I 2016, str. 38  

http://gosc.pl/doc/2921875.Laickosc-czy-

skretynienie 

 

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Ojca Świętego na rok 2015 i 2016 
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. 

Luty: Powszechna: Abyśmy opiekowali się 

światem stworzonym, który otrzymaliśmy jako 

bezinteresowny dar, żeby go pielęgnować 

i chronić dla przyszłych pokoleń. Ewangeliza-

cyjna: Aby wzrastały szanse na dialog i spotka-

nie wiary chrześcijańskiej i ludów Azji. 

 

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 14 stycznia 2016 r.  
1. Małgorzata Piechoczek przedstawiła stan fi-

nansów KIK w Katowicach 

- omówiła przychody za miniony rok 2015,  

- zaproponowała preliminarz finansowy na 

bieżący rok 2016.  

2. Podjęto uchwałę przyjmującą preliminarz fi-

nansowy na rok 2016.  

3. Andrzej Dawidowski omówił spotkanie 

opłatkowe.  

4. Ze względu na brak chętnych na razie zawie-

szono organizowanie Rekolekcji Wielko-

postnych u OO Jezuitów w Czechowicach.  

5. Omówiono akcję pozyskiwania dla KIK 1% 

podatku (przekazanie na rzecz Organizacji 

Pożytku Publicznego), przez zarówno człon-

ków KIK, sympatyków KIK jak i wszyst-

kich, którzy będą chcieli wesprzeć chrześci-

jańską kulturę.  

6. Pan Aleksander Fedder został przyjęty w po-

czet członków KIK Katowice.  

http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/12337-prezydent-podpisal-tzw-mala-ustawe-medialna-oswiadczenie-s
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/12337-prezydent-podpisal-tzw-mala-ustawe-medialna-oswiadczenie-s
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/12337-prezydent-podpisal-tzw-mala-ustawe-medialna-oswiadczenie-s
http://gosc.pl/doc/2921875.Laickosc-czy-skretynienie
http://gosc.pl/doc/2921875.Laickosc-czy-skretynienie
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
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7. Podjęto uchwałę o zwołaniu sprawozdawcze-

go Walnego Zebrania Delegatów KIK w Ka-

towicach na sobotę 23 kwietnia 2016 r.  

8. Tegoroczna pielgrzymka do MB Boguckiej 

odbędzie się w niedzielę 22 maja.  

9. Tegoroczna ogólnopolska pielgrzymka Klu-

bów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę 

odbędzie się 19 listopada (sobota).  

10. Omówiono plan KIK w Katowicach we włą-

czenie się w przypadające w tym roku ważne 

dla Polski rocznice: 

- 1050 rocznica Chrztu Polski,  

- 170 rocznica urodzin i 100 rocznica śmierci 

Henryka Sienkiewicza, 

- 225 rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go 

Maja,  

- 40 rocznica protestów w Radomiu, 

- 60 rocznica protestów w Poznaniu, 

- 35 rocznica ogłoszenia stanu wojennego, 

- rok 2016 uchwałą Sejmu RP Rokiem Cicho-

ciemnych - żołnierzy polskich szkolonych 

w Wielkiej Brytanii do zadań specjalnych.  

11. Postanowiono, że wiceprezes Stanisław Wa-

luś wyśle do bpa Wiesława Meringa list z po-

dziękowaniem za dotychczasową pamięć, 

oceny wspierające działalność KIK w Kato-

wicach i list ks. bpa Wiesława Meringa z 15 

grudnia 2015 r. do Martina Schulza, Prze-

wodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz 

zapewnieniem pamięci w modlitwach. 

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. 

 

Walne Zebrania Delegatów 

KIK w Katowicach 
WZD (sprawozdawcze) odbędzie się w sobotę 

23 kwietnia 2016 r. w siedzibie Klubu. 
 

Pielgrzymka do sanktuarium 

 Matki Bożej Boguckiej 
Piesza pielgrzymka KIK, ZG i SRK odbędzie się 

w niedziele 22 maja 2016 r. 
 

Rekolekcje w Kokoszycach 
Rekolekcje KIK w Archidiecezjalnym Domu 

rekolekcyjnym w Kokoszycach odbędą się od 

piątku do niedzieli 23 – 25 września 2016 r. 

Pielgrzymka KIK na Jasną Górę 
 

Ogólnopolska Pielgrzymka Klubów Inteli-

gencji Katolickiej na Jasna Górę odbędzie się 

w sobotę 19 listopada 2016 r. 

 

 

Pielgrzymki w 2016 roku 
  

 

Pielgrzymki organizowane 

przez Jana Mikosa 

Program Pielgrzymek Klubu Inteligencji 

Katolickiej przy parafii na Tysiącleciu Dolnym 

Kontakt telefoniczny; Jan Mikos, 697 

684666, e-mail - mikosjan@gmail.com. Dyżur: 

wtorki w salce nr 2 przy parafii na Tysiącleciu 

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

miesiąca w siedzibie KIK w Katowicach przy 

kościele Mariackim. 

Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania. 

Zgłoszenia na dostarczonej karcie. Można 

telefonicznie. Zgłoszenia przy braku wpłat 

traktowane będą jako rezerwowe. Kolejność 

siedzeń w autokarze wg zapisów i dokonanych 

wpłat zaliczek lub całości.  

2.04. sobota. Kraków Centrum JP II 

i Łagiewniki. Święto Miłosierdzia Bożego. Wyj. 

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

zł. Świadczenia: przejazd, ubezpieczenie opłaty 

drogowe, parkingowe, przewodnik miejscowy.  

23.04.-8.05. 16 dni. Sanktuaria Europejskie: 
Altötting; La Salette - objawienia Maryjne; Awi-

nion - siedziba papieży i antypapieży; Barcelona 

- Sagrada Familia - świątynia Pokutna Świętej 

Rodziny; Montserrat: Sanktuarium Matki Bożej - 

cudowna figurka, którą według tradycji wyrzeź-

bił św. Łukasz; Saragossa; Madryt; Fatima - na-

wiedzenie sanktuarium maryjnego wybudowa-

nego w miejscu objawień Matki Bożej;  Santiago 

de Compostela - sanktuarium św. Jakuba Apo-

stoła, Msza Święta,  zwiedzanie romańskiej ka-

tedry, Lourdes – udział w procesji ze świecami; 

Bordeaux – główne miasto Akwitanii; Paryż - 

gotycka Katedra Notre Dame, dzielnica Łaciń-

skiej, kościół Saint Etienne Du Mont; Saarb-

rücken - most kamienny z 1546 r., kościół św. 

Arnuala w stylu gotyckim. Koszt przy 40 oso-

bach 3890 zł, przy 45 osobach 3790 zł + ok. 120 

Euro na wstępy. Szczegółowy plan pielgrzymki: 

http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/francja-

mikos.doc 

20-22.05. Licheń, Kalisz. Wyj. g. 6:30 Licheń - 

Arka. Koszt 290 zł w pok. 3-4 osobowych 

http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/francja-mikos.doc
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/francja-mikos.doc
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z łazienkami. dopłata do pok. 2-osob. 40 zł od 

osoby. Świadczenia: przejazd, noclegi w Domu 

Pielgrzyma Arka, posiłki; śniadania i ciepłe 

kolacje, ubezpieczenie.  

18-26.06. 9 dni Medjugorie, Kravica - 

wodospady, Mostar. Fakultatywnie Sarajewo 

i Dubrownik - 24 czerwca 35 lat objawień - 7 

noclegów, 7 śniadań, 6 obiadokolacji. Wyjazd g. 

5:00 z parafii na Dolnym Tysiącleciu 5:15 

z Placu Andrzeja. Koszt 480 zł + 195 Euro. Dla 

chętnych do Dubrownika i do Sarajewa dopłata 

po 25 Euro. Świadczenia: przejazd autokarem 

klimatyzowanym i przejazdy lokalne. 7 noclegów 

w pok. 2 i 3 osobowych, 7 śniadań, 6 ciepłych 

kolacji, Ubezpieczenie NW i KL, opieka 

przewodnika, kapłana, opłaty drogowe, 

autokarowe, parkingowe, wjazdy do miast. Przy 

zapisie wpłata zaliczki 300 zł, całość do 15 maja 

2016.  

12-16.09. 5 dni Włochy: trasa: Padwa - Bazylika 

św. Antoniego - 1 nocleg; Asyż - Bazylika św. 

Franciszka; św. Klary, Bazylika Matki Bożej 

Anielskiej z Domkiem Matki Bożej; Rzym - 

Watykan - 2 noclegi i wyżywienie: 3 śniadania i 2 

ciepłe kolacje. W drodze powrotnej Siena - 

Katedra św. Katarzyny, nocny przejazd; Papieska 

audiencja, zwiedzanie Rzymu - Bazyliki: św. 

Piotra - grób św. Jana Pawła II; na Lateranie - 

Święte Schody; Matki Bożej Śnieżnej. Wyj. g. 

6:00 z parafii na Tysiącleciu Dolnym i 6:15 z pl. 

Andrzeja, Msza święta - Lechowice Czechy. 

Przyjazd dnia 16 ok. g. 14:00. Koszt: 560 zł + 

160 Euro. Świadczenia: 3 noclegi, 3 śniadania, 

2 obiadokolacje. Ubezpieczenie, przejazdy 

autokarem w tym metrem w Rzymie, 

przewodnik. Na zwiedzanie 30 Euro.  

23-25.09. Rekolekcje w Kokoszycach.  

1.10. Przeprośna Górka - Sanktuarium Ojca 

Pio 8 Błogosławieństw i Częstochowa. Wyj. 

g. 7:00 z parafii na Dolnym Tysiącleciu i 7:15 

z placu Andrzeja w Katowicach. Koszt 35 zł., 

przyj. ok. godz. 18:00. Świadczenia: przejazd, 

ubezpieczenie, opłaty drogowe i parkingowe, 

przewodnik w Sanktuarium. Wpłata przy zapisie.  

19.11. Pielgrzymka KIK do Częstochowy. 
Wyjazd z parafii na Dolnym Tysiącleciu godz. 

7:30, z pl. Andrzeja g. 7:45. Koszt 30 zł.  

Kontakt telefoniczny; Jan Mikos, 697684666, e-

mail - mikosjan@gmail.com. Tel. 32/2544060. 

Dyżur: wtorki w salce nr 2 przy parafii na 

Tysiącleciu Dolnym w godz. 17-18 i do ustalenia 

telefonicznie.  

Sekcja Wiedzy Religijnej – Krąg Biblijny 

zaprasza 

W siedzibie KIK w Katowicach raz w miesią-

cu, w drugą środę, odbywają się interesujące 

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

dr hab. Józef Kozyra, biblista, odpowiada na 

różne pytania związane z wiarą, religią i Kościo-

łem. O godz. 18.00 pochylamy się nad Pismem 

Świętym. 

Sekcja Nauka-Wiara 

Spotkania odbywają się w trzecią środę mie-

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

- Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12 

(wejście od podwórza, parter). 
 

Msze św. pierwszopiątkowe 

Godz. 19.00 w Kościele Akademickim (krypta 

katedry Chrystusa Króla w Katowicach) wspólne 

z Duszpasterstwem Akademickim.  

Dyżury w siedzibie KIK 

W piątki od godz. 17.00 do 18.00. Prezes - 

pierwszy piątek miesiąca.  

Składki: Składki: Od osoby pracującej 5 zł 

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

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

10 zł. O ile to jest możliwe, składki prosimy 

wpłacać przewodniczącemu sekcji. Można też 

wpłacać naszemu skarbnikowi Małgorzacie Pie-

choczek (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 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). 
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korespondencji: Klub Inteli-
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