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W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich 

ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni miesz-

kańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie 

zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było 

większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie na-

wrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść: Pewien człowiek miał 

drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc 

do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. 

Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; 

ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. (Łk 13,1-9) 

 

 

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 3 II 2016 r. 

„Sprawiedliwość Boga to Jego przebaczenie. 

A my, jako dzieci tego dobrego Ojca, jesteśmy 

wezwani, aby przyjąć Boże przebaczenie i do 

przebaczenia z kolei naszym braciom. Módlmy 

się, aby Bóg nas do tego uzdolnił, abyśmy mogli 

się do Niego zwrócić z prośbą, żeby «odpuścił 

nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym 

winowajcom» i abyśmy Go mogli nazywać w ca-

łej prawdzie «Ojcem naszym»”. 
 

Audiencja ogólna – środa 10 II 2016 r. 
„Dziś rozpoczynamy Wielki Post Roku Jubi-

leuszowego Miłosierdzia. Jest to szczególnie spo-

sobny czas, aby prosić Pana o łaskę przebaczenia 

każdego zła, i by spełniać z otwartym i szczerym 

sercem dzieła miłosierdzia dla innych. Bądźcie 

miłosierni jak Ojciec! Jego błogosławieństwo 

niech wam stale towarzyszy! Niech będzie po-

chwalony Jezus Chrystus!”.   
 

Audiencja ogólna – środa 24 II 2016 r. 
„Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzy-

mów. Dziś, na wielkopostnej drodze w Roku Mi-

łosierdzia, robimy rachunek sumienia i pytamy 

się, na ile na nasz sposób myślenia, wartościo-

wania i działania wpływa pokusa nadużywania 

władzy albo korzystania z przywilejów. Patrzmy 

na Jezusa, który stał się posłusznym sługą Ojca 

i ludzi, i uczmy się służyć wszystkim, którzy po-

trzebują naszej pomocy! Niech wam towarzyszy 

łaska i błogosławieństwo Pana!”  

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-
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nansowej. Dzieciom przybliżamy kulturę chrze-

ścijańską podczas corocznych Dni Dziecka 

w ogrodach Kurii. Dbamy też o działalność wy-

dawniczą. 

Dziękujemy wszystkim dotychczasowym Dar-

czyńcom i prosimy wszystkich o wspieranie 

chrześcijańskiej kultury. 

Aby przekazać 1% należnego podatku na rzecz 

KIK, w zeznaniach podatkowych należy 

w odpowiednich rubrykach wpisać pełną nazwę 

KIK i numer KRS:  

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

KRS 0000068764 

Jeśli wyrazicie Państwo zgodę na podanie nam 

danych osobowych, to z wdzięcznością prześle-

my podziękowanie. 

Prezes KIK w Katowicach 

 
 

Wszystkie osoby zainteresowane pomocą przy 

wypełnianiu rocznych deklaracji podatkowych 

PIT mogą zgłosić się do Małgorzaty Piechoczek – 

skarbnika Klubu Inteligencji Katolickiej w Kato-

wicach. Telefon 605 150 654. 

malgorzata.piechoczek@tvs.pl 

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 Pierwsze-

go Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z 21 li-

stopada 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  
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Rok Miłosierdzia 

8 XII 2015 - 20 XI 2016 
 

Misericordiae vultus 

Bulla ustanawiająca nadzwyczajny 

Jubileusz Miłosierdzia 

Franciszek, 

Biskup Rzymu,  

Sługa Sług Bożych 

do wszystkich, którzy będą czytać 

ten list 

Łaska, miłosierdzie i pokój 

(…) W przypowieściach poświęconych miło-

sierdziu Jezus objawia naturę Boga jako naturę 

Ojca, który nigdy nie uważa się za zwyciężonego 

dopóki nie sprawi, że poprzez współczucie i mi-

łosierdzie zniknie grzech i pokonane zostanie od-

rzucenie. Znamy te przypowieści, a szczególnie 

trzy z nich: przypowieść o zaginionej owcy, o za-

gubionej monecie i o synu marnotrawnym (por. 

Łk 15, 1-32). W tych przypowieściach Bóg zaw-

sze przedstawiony jest jako pełen radości, przede 

wszystkim, gdy przebacza. Znajdujemy w nich 

istotę Ewangelii oraz naszej wiary, ponieważ mi-

łosierdzie jest ukazane jako siła, która zwycięża 

wszystko, która wypełnia serce miłością i pocie-

sza przebaczeniem. (…) 

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 

 

Źródło, Numer specjalny, 

Nr 5 (1257) 31 I 2016,  

W numerze specjalnym 

między innymi: Fragment 

homilii Ojca Świętego 

Franciszka, wygłoszonej 

8 grudnia 2015 roku pod-

czas Mszy św. inauguracje 

Jubileuszowy Rok Miło-

sierdzia; Jubileusze w Ko-

ściele (… 1900: Leon XIII; 

1925: Pius XI; 1933: Pius XI; 1950: Pius XII; 

1975: Paweł VI; 1983: Jan Paweł II; 2000: Jan 

Paweł II; 2015: Franciszek); Hymn Roku Miło-

sierdzia; Ojciec Pio na Rok Miłosierdzia; Modli-

twa na Rok Miłosierdzia; Kanonizacja bł. Matki 

Teresy w Roku Miłosierdzia; Bramy, pielgrzym-

ki, odpusty; Bramy miłosierdzia na świecie; Spe-

cjalna strona internetowa na Rok Miłosierdzia 

(Archidiecezja Krakowska na Rok Miłosierdzia 

przygotowała specjalną stronę internetową: 

www.jubileuszmilosierdzia.com); Nasz świat po-

trzebuje miłosierdzia i pokoju; Młodzi misjona-

rze miłosierdzia (Świadectwa miłosierdzia moż-

na przysyłać na adres: 

misjonarze@krakow2016.com); 

Miłosierdzie zadaniem każdego człowieka; 

Trwają przygotowania do ŚDM.  

Numer przygotował Mieczysław Papis 

 

 

Rok 2016 - Rok Jubileuszu 1050-lecia 

Chrztu Polski 
 

 

Krzysztof Ożóg 

966. Chrzest Polski 

Wydawnictwo Biały Kruk 

Kraków 2015 

I. Narodziny wczesno-

średniowiecznej Sło-

wiańszczyzny  

Upadające Cesarstwo 

Rzymskie na Zachodzie 

w V w. po Chrystusie, eks-

pansja Hunów i wielka wędrówka ludów spowo-

dowały, że ziemie nad Wisłą zamieszkałe dotąd 

przez Lugiów (lud indoeuropejski o niepewnym 

pochodzeniu etnicznym – prawdopodobnie była 

to federacja różnych plemion żyjących nad górną 

Wisłą i Odrą w pierwszych wiekach naszej ery) 

opustoszały, a na ich miejsce z czasem nadcią-

gnęli od wschodu Słowianie, których pierwotne 

siedziby w IV-V w. rozciągały się na obszarach 

położonych nad środkowym Dnieprem, Prypecią 

i Dniestrem. (…) str. 11 

II Pierwsze państwa słowiańskie w VII-VIII 

w. i ich kontakty ze światem chrześcijańskim 

III Powstanie państw na Słowiańszczyźnie 

w IX-X w. i proces ich chrystianizacji 

IV Misja Konstantyna i Metodego wśród 

Słowian 

Na prośbę księcia wielkomorawskiego Rości-

sława cesarz bizantyjski Michał III w 862 r. wy-

znaczył braci Konstantyna i Metodego do pro-

wadzenia misji wśród ludności słowiańskiej 

w państwie wielkomorawskim. (…) str. 39 

Jan Paweł II tak podsumował dziedzictwo 

Braci Sołuńskich: „Wcielając Ewangelię w ro-

dzimą kulturę ludów ewangelizowanych, święci 

Cyryl i Metody położyli szczególne zasługi dla 

ukształtowania się i rozwoju tej kultury, a raczej 

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://www.jubileuszmilosierdzia.com/
mailto:misjonarze@krakow2016.com
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wielu kultur. Wszystkie bowiem kultury narodów 

słowiańskich zawdzięczają swój początek lub 

własny rozwój dziełu Braci Sołuńskich. Oni bo-

wiem, tworząc w sposób oryginalny i genialny al-

fabet języka słowiańskiego, wnieśli zasadniczy 

wkład w kulturę i literaturę wszystkich narodów 

słowiańskich” [Jan Paweł II, encyklika Slavorum 

apostoli, nr 21]. str. 51 

 

Zaproszenie na 1050-lecie Chrztu Polski 

Zaproszenie dla Rządu RP na obchody 1050-

lecia Chrztu Polski, skierowane przez przewodni-

czącego Episkopatu Polski abp. Stanisława Gą-

deckiego do premier Beaty Szydło, ma charakter 

symboliczny. Rządowe agendy od dawna uczest-

niczą w przygotowaniach jubileuszu. 

„Przed 50 laty Jubileusz 1000-lecia Chrztu 

Polski był zakłócany przez władze komunistycz-

ne. Obecne przygotowania świadczą o większym 

zrozumieniu, iż chrzest miał także znaczenie pań-

stwotwórcze. W związku z tym wszyscy są za-

proszeni na obchody jubileuszowe, które będą 

miały miejsce w Gnieźnie i Poznaniu od 14 do 16 

kwietnia”. – czytamy w informacji KEP. (…) 

wd, Gość Niedzielny, nr 7, rok XCIII, 

14 II 2016, str. 9  

 

 

Rok 2016 - Rok Henryka Sienkiewicza, 

Rok Feliksa Nowowiejskiego,  

Rok Cichociemnych 
 

Wychowawca Polaków 

(…) Na jego książkach uczyli się polscy spi-

skowcy z Warszawy i Wilna, imiona jego bohate-

rów przyjmowali legioniści Piłsudskiego, z jego 

książek odbudowywali swoje państwo. 

O jego książkach powiedział Stefan Żeromski: 

naród zdaje przed Sienkiewiczem egzamin 

z uczuć polskich. 

Gdy przed wojną urządzono plebiscyt na naj-

lepsze polskie książki, kilka pierwszych miejsc za-

jął Sienkiewicz. Po wojnie historia się powtórzyła. 

Nie pomogła komunistyczna propaganda, żaden 

z setek usłużnych Brandysów nie dostał się na li-

stę. Na dziesięć najlepszych powieści – pięć wy-

szło spod pióra Sienkiewicza. „Ogniem i mie-

czem”, „Potop”, „Pan Wołodyjowski”, „Krzyża-

cy” i „Quo vadis”. O pozostałe pięć miejsc wal-

czyli między sobą Prus, Żeromski i Reymont. (…) 

Bohdan Urbankowski, Gazeta Polska, nr 4 

(1172), 22 I 2016, str. 24-28 

Obchody 75. rocznicy pierwszego zrzutu 

Cichociemnych w Dębowcu 

13 lutego 2016 r. w Dębowcu na Śląsku Cie-

szyńskim odbyły się obchody 75. rocznicy 

pierwszego zrzutu Cichociemnych na okupowa-

ne terytorium polskie. W uroczystości wziął 

udział m.in. minister obrony narodowej Antoni 

Macierewicz i Cichociemny – kpt. Aleksander 

Tarnawski, pseudonim „Upłaz”. 75 lat temu, 

w nocy z 15 na 16 lutego wylądowali w Dębow-

cu Cichociemni: Józef Zabielski ps. Żbik, mjr 

Stanisław Krzymowski ps. Kostka i kurier poli-

tyczny Czesław Raczkowski ps. Włodek. 

Więcej: 

http://www.radiomaryja.pl/informacje/debowiec-

obchody-75-rocznicy-pierwszego-zrzutu-

cichociemnych/ 

http://niezalezna.pl/76326-akcja-adolphus-75-

rocznica-pierwszego-zrzutu-cichociemnych-w-

debowcu 

Andrzej Grajewski: Elitarni, Gość Niedzielny, nr 

7, rok XCIII, 14 II 2016, str. 52-53 

 

 

Moje wspomnienia  

z pracy KIK w Katowicach 
 

I. Nietypowe zebranie 

Zebranie Zarządu miała prowadzić śp. Marta 

Łabno. Przygotowała program, ale niespodzie-

wanie zachorowała. W zastępstwie przysłała 

swego męża Zbigniewa. Profesor był zakłopota-

ny, bo nie bardzo wiedział, co z tym fantem zro-

bić; zaproponował więc, abyśmy raczej zmówili 

różaniec, co też uczyniliśmy. Na tym zebranie 

zakończono. Został sporządzony stosowny pro-

tokół – najkrótszy, jaki napisałam – pełniąc 

wówczas funkcję sekretarza.   

II. Pan Bóg ma poczucie humoru  

– pielgrzymka do Medjugorie 

Pod koniec lat 90-tych odbyła się pielgrzym-

ka do Medjugorie organizowana przez śp. Martę 

Łabno. Wybrałam się raz na Mszę św. na wol-

nym powietrzu. Obok mnie siedział pan, który 

pięknie śpiewał po chorwacku. Myślę sobie – to 

i ja spróbuję. Po słowach „podajcie sobie znak 

pokoju” – ów pobożny Chorwat odwrócił się do 

mnie i zobaczył napis na moim kapeluszu. Zdu-

miony rzekł: „a Pani też z Katowic?”    

III. Pan Bóg ma poczucie humoru  

– pielgrzymka do Rzymu 

Na pielgrzymce do Rzymu organizowanej 

przez prezesa KIK pana Antoniego Winiarskiego 

http://www.radiomaryja.pl/informacje/debowiec-obchody-75-rocznicy-pierwszego-zrzutu-cichociemnych/
http://www.radiomaryja.pl/informacje/debowiec-obchody-75-rocznicy-pierwszego-zrzutu-cichociemnych/
http://www.radiomaryja.pl/informacje/debowiec-obchody-75-rocznicy-pierwszego-zrzutu-cichociemnych/
http://niezalezna.pl/76326-akcja-adolphus-75-rocznica-pierwszego-zrzutu-cichociemnych-w-debowcu
http://niezalezna.pl/76326-akcja-adolphus-75-rocznica-pierwszego-zrzutu-cichociemnych-w-debowcu
http://niezalezna.pl/76326-akcja-adolphus-75-rocznica-pierwszego-zrzutu-cichociemnych-w-debowcu
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był z nami pan Mirek – bezdomny, biedny i bardzo 

dobry człowiek. Za niewielkie pieniądze jakie po-

siadał – kupował różańce dla chorych w hospicjum, 

których odwiedzał. Jedna z pań opowiedziała mi, że 

pan Mirek czesze się widelcem z restauracji. Zapy-

tany – powiedział mi, że zgubił grzebień, wiec mu 

grzebień podarowałam, bo miałam dwie sztuki, ja-

ko, że też gubię grzebienie. 

Pod koniec pielgrzymki – ksiądz kapelan 

dr Józef Kozyra wezwał obecnych w autobusie, 

aby podchodzili do mikrofonu i dali świadectwo 

odnośnie przeżyć duchowych na pielgrzymce. 

Zgłosił się jedynie pan Mirek i powiedział, że 

istotnie miał przeżycie duchowe, gdy pani Ma-

rianna podarowała mu grzebień i nie musiał już 

czesać się widelcem. 

Marianna Muża  

 

 

Człowiek potrzebuje relacji z Bogiem 

- pomagają mu w tym sakramenty 
 

Do dobrej tradycji należą już spotkania człon-

ków gliwickiej sekcji KIK w Katowicach i ab-

solwentów Duszpasterstwa Akademickiego z die-

cezji bielsko-żywieckiej, gliwickiej i katowickiej 

założonego przez śp. ks. Herberta Hlubka. Kolej-

ne, noworoczne odbyło się 15 – 17 stycznia 2016 

r. w Domu Rekolekcyjnym im. św. Jadwigi 

w Brennej. 

Na to 3-dniowe spotkanie przyjechało około 

70 osób. Zaproszenie przyjęła również grupa 

Młodych, która uczestniczyła w rekolekcjach 

z ks. Herbertem, nie zabrakło też całych rodzin 

z małymi dziećmi. 
 

 
 

Dom Rekolekcyjny usytuowany jest na stro-

mym wzniesieniu u stóp Błatniej w Beskidzie 

Śląskim. To piękne miejsce pozwala na wycisze-

nie się, odnowę duchową, modlitwę i wypoczy-

nek. Organizatorami spotkania, od lat, są małżon-

kowie Lidia i Jacek Bachniakowie wraz z Joanną 

Sosną. Tym razem do przeprowadzenia rekolek-

cji został zaproszony ks. dr Grzegorz Strzelczyk 

– teolog i prezbiter archidiecezji katowickiej. 

W programie przewidziano prelekcje i rozwa-

żania na temat sakramentów. 
 

 
 

Rekolekcjonista rozpoczął wystąpienie od 

określenia znaczenia sakramentów dla chrześci-

janina, które towarzyszą mu od urodzenia aż do 

śmierci. Omówił wszystkie 7 sakramentów na tle 

historycznym – chrzest, bierzmowanie, euchary-

stię, pokutę, namaszczenie chorych, kapłaństwo 

i małżeństwo. Sakramenty to narzędzia łaski, 

ustanowione przez Boga dla naszego zbawienia, 

to widzialne znaki niewidzialnej łaski – podkre-

ślił rekolekcjonista. 
 

 
 

Ważne było dla słuchaczy przypomnienie 

i uzupełnienie wiedzy o sakramentach, toteż 

dyskusja była dociekliwa i długotrwała. O tym 

wypowiedział się dr Jerzy Kasprzyk jeden 

z uczestników rekolekcji: 

Tym razem nasze rekolekcje poświęcone były 

sakramentom i muszę przyznać, że dzięki ks. 

Strzelczykowi były to bardzo ciekawe spotkania. 

Pozwoliły nam nie tylko odświeżyć swoją wie-

dzę na ten temat, być może trochę już przyku-

rzoną rutyną, ale także lepiej zrozumieć ich isto-
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tę, dzięki teologicznemu wyjaśnieniu oraz poka-

zaniu, jak zmieniała się praktyka i rozumienie sa-

kramentów w tradycji Kościoła, gdzie ta praktyka 

czasami rozmijała się z nauką Ojców Kościoła. 

Mam nadzieję, że rekolekcje te pomogą nam le-

piej korzystać z nieskończonego Bożego miło-

sierdzia, które wyraża się w sakramentach. 

Natomiast Andrzej Zwierzyński, jeden z mło-

dych uczestników rekolekcji tak widzi problem – 

Sakramenty to dla mnie szlak, który Bóg wytyczył 

dla ludzi, ażeby się nie pogubili. Podobnie jak w 

górach są dziesiątki wierzchołków, a na każdy 

prowadzi wiele ścieżek i trudno zdecydować się, 

którą pójść komuś, kto jest na nich pierwszy raz. 

Bóg postanowił ułatwić nam sprawę i wytyczył 

szlak. Dla każdego jest jasne, że góry, to nie tylko 

wytyczony szlak i jest na nich wiele ciekawych 

miejsc, ale warto trzymać się tego Bożego szlaku, 

zwłaszcza na początku wędrówki. 
 

 
 

Mieliśmy też okazję poznać historię tańca 

współczesnego w prezentacji mgr Zuzanny Ka-

sprzyk, z grupy Młodych uczestników rekolekcji. 

Natomiast dr Bernard Rożek poprowadził wie-

czór kolędowy przy akompaniamencie muzycz-

nym przywiezionych organów elektrycznych. 

Z odnowionym spojrzeniem na sakramenty, 

postanowieniem pogłębienia tego zagadnienia, 

w dobrych nastrojach, rozjeżdżaliśmy się do do-

mów z ustaloną, datą kolejnego spotkania - 25/27 

listopada 2016 r. Organizatorzy zapraszają, kon-

takt: Jacek Bachniak tel. 506 350 577, e-mail: 

bachniakjacek@wp.pl 

Urszula i Andrzej Omylińscy 

fotografie Andrzej Omyliński 

 

Powyższy tekst i liczne zdjęcia z rekolekcji 

w Brennej są zamieszczone na portalu „Gwiazdka 

Cieszyńska”.   

Spotkanie w Zabrzu 
 

W dniu 3 lutego odbyło się spotkanie za-

brzańskiej sekcji KIK w Katowicach.  

 
Zabrzański kościół pw. św. Anny dekretem 

biskupa gliwickiego JE Jana Kopca jest w roku 

jubileuszowym kościołem z Bramą Miłosierdzia. 

Spotkanie rozpoczęło się przejściem przez Bra-

mę Miłosierdzia na adorację Najświętszego Sa-

kramentu pod przewodnictwem ks. prałata Grze-

gorza Skopa.  

Później członkowie i sympatycy KIK Katowice 

wraz z ks. prałatem Skopem uczestniczyli 

w spotkaniu w Domu Parafialnym omawiając spo-

tkania minionego 2015 roku i plany na rok 2016.  

Robert Prorok 

 

 

Ani inteligentnie, ani po katolicku  
 

Jedna z tez artykułu M. Onyszkiewicza  pt. 

„Tradycyjne małżeństwa jednopłciowe”: „We 

wspólnym interesie społecznym leży promowa-

nie trwałych, zarówno hetero-, jak i homoseksu-

alnych związków. (…) Najlepszą drogą do tego 

jest zgoda na rozszerzanie definicji małżeństwa 

tak, by obejmowała także pary jednopłciowe”. 

Tekst został opublikowany w kwartalniku „Kon-

takt”, którego wydawcą jest KIK w Warszawie. 

Inny pogląd prezentowali Jan Paweł II i kard. 

Ratzinger. W 2003 r. Kongregacja Nauki Wiary 
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wydała dokument pt. „Uwagi dotyczące projek-

tów legalizacji prawnej związków między oso-

bami homoseksualnymi”, w którym czytamy: 

„Jeśli wszyscy wierni mają obowiązek przeciw-

stawienia się zalegalizowaniu prawnemu związ-

ków homoseksualnych, to politycy katoliccy zo-

bowiązani są do tego w sposób szczególny na 

płaszczyźnie im właściwej. (…) Oddanie głosu na 

rzecz tekstu ustawy (o zalegalizowaniu związków 

homoseksualnych), tak szkodliwej dla dobra 

wspólnego społeczności, jest czynem poważnie 

niemoralnym”. (…) Ludzie z warszawskiego 

KIK-u uznali, że stanowisko Kościoła już nie 

obowiązuje i że wiatr dziejów wieje w inną stro-

nę. (…) Można zachęcać homoseksualistów do 

opanowania, ale po co niszczyć przy okazji poję-

cie „małżeństwa”. Bo chyba nie po to, aby potem 

w szkole można było deprawować dzieci czytan-

kami o małżeństwie Stefana z Marianem i ich 

synku Jasiu? 

http://gosc.pl/doc/2955381.Ani-inteligentnie-ani-

po-katolicku 

ks. Dariusz Kowalczyk SJ, Gość Niedzielny, nr 

6, rok XCIII, 7 II 2016, str. 38  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Represjonowany w latach powojennych. 

Mianowany generałem brygady w stanie Spo-

czynku. Autor kilkunastu książek o tematyce 

wojskowej i wojennej, w tym pamiętnika z Po-

wstania Warszawskiego „Na barykadach War-

szawy”. Miał 86 lat. 

Gość Niedzielny, 18 IV 2010, str. 22 
--------------------------- 

Zatrzeć ślady Laska 

Na miesiąc przed wyborami premier Ewa 

Kopacz zlikwidowała Zespół Macieja Laska, 

który przez kilka lat zajmował się rządową 

propagandą dotyczącą tragedii z 10 kwietnia. 

Platforma, zabezpieczając się na wypadek 

utraty władzy, postanowiła zamknąć wstydli-

wy dla siebie rozdział dotyczący kłamstwa 

smoleńskiego. (…) 

Stanisław Żaryn, Tygodnik Solidarność, nr 42 

(1403), 16 X 2016, str. 27 

Proces za Smoleńsk 

Proces byłego szefa kancelarii premiera 

Tomasza Arabskiego i czworga innych urzęd-

ników za organizację lotu do Smoleńska roz-

pocznie się pod koniec marca – postanowił 

Sąd Okręgowy w Warszawie. Pierwsza roz-

prawa odbędzie się 31 marca. (…)  

Zenon Baranowski, Nasz Dziennik, nr 22 

(5470), 28 I 2016, str. 1 i 4 

Smoleńsk od nowa 

7 marca rozpocznie się poważne badanie 

przyczyn katastrofy smoleńskiej. Jakie plany 

ma nowa komisja powołana przez ministra 

obrony? Gdzie leży klucz do prawdy o trage-

dii z 10 kwietnia 2010 r.? Na razie trwają pra-

ce organizacyjne. Przewodniczący podkomisji 

dr Wacław Berczyński załatwia kwestie logi-

styczne – pomieszczenia do pracy ekspertów, 

wyposażenie, szafy pancerne, sejfy etc. (…) 

Propaganda na rzecz poprzedniej władzy lan-

suje tezę, że w nowej komisji nie ma specjali-

stów od badania katastrof lotniczych. Wyja-

śnijmy – jej szef, wieloletni konstruktor 

Boeinga, opowiadał w poprzednim numerze 

„wSieci”: „Spędziłem dwa lata w US Corpus 

Christi Army Deport, badając statki powietrz-

ne, które uległy wypadkom, i oceniałem ich 

zniszczenia. (…)  

Marek Pyza, Marcin Wikło, wSieci,  

nr 7(168), 15-21 II 2016, str. 30-32 

Stanisław Waluś 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

 
Modlitwa po Mszy św. przed kościołem garnizono-

wym w Gliwicach – 11 XI 2010 r. 
-------------------------- 
Gen. bryg. Stanisław Nałęcz-Komornicki  

Kanclerz Orderu Wojennego Virtuti Militari 

W czasie wojny działał w WZW, a następ-

nie AK (pseudonim Nałęcz). W czasie Po-

wstania warszawskiego walczył w zgrupowa-

niu Róg, w rejonie Starego Miasta, Powiśla 

i Czerniakowa. Pod koniec wojny został ofice-

rem Ludowego Wojska Polskiego.  

http://gosc.pl/doc/2955381.Ani-inteligentnie-ani-po-katolicku
http://gosc.pl/doc/2955381.Ani-inteligentnie-ani-po-katolicku
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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 

Bp Antoni Dydycz 

Kościół milczeć nie może 

(…) tutaj mieszkał, wielbił Pana Boga, służył 

ludziom, nauczał miłości do Ojczyzny ks. Stani-

sław Suchowolec, męczennik, który przeżył nie-

spełna 31 lat. (…) Wzrastał i rozwijał się, kształ-

cił i dojrzewał w duchu katolickim, w klimacie 

patriotycznym, w domu, gdzie chętnie odmawia-

no pacierz, a zwyczaje i tradycje miały swój po-

czątek w Betlejem i Nazarecie, jak i na Kalwarii.   

Homilia w Białymstoku w 25-lecie męczeńskiej 

śmierci ks. Stanisława Suchowolca, 16 lutego 

2014, Str. 52-56 

wybrał Stanisław Waluś  

 

  

In vitro  
Prokreacja nie sprowadza 

się, więc wyłącznie do wymiaru 

tylko bio-fizjologicznego lub 

też psychologiczno-duchowego. 

Obejmuje całą osobę w jej nie-

podzielności, w jej całościowo-

ści unifikującej. 

S. Vegetti Finzi podkreśla, iż 

posłużenie się gametami dawców i ukrycie tego 

faktu przed dziećmi jest nie tylko zmowa mil-

czenia, ale także i przede wszystkim, negacja da-

ru osoby dla osoby. Zmowa milczenia, która nie-

jednokrotnie procesom sztucznego zapładniania 

człowieka, eliminuje ważny moment w życiu ro-

dziny, gdyż nakłada na jej członków chęć zapo-

mnienia i wymazania z pamięci doświadczeń 

związanych z tymi procesami. Takie postępowa-

nie, w sytuacji zapłodnień heterologicznych (ale 

nie tylko) neguje całkowitość daru nie tylko na 

płaszczyźnie fizycznej, ale również duchowej – 

uciekanie się do kłamstwa, zmowa milczenia, 

zapomnienie.  

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

www.globalizacja.org Warszawa 2010, str. 166 
 

Ideologia gender 
 

Gender w natarciu 

Zaczęło się w Sowietach od porewolucyjnej 

propagandy „wolnej miłości”, a skończyło się na 

ideologii gender wdzierającej się do przedszkoli, 

szkół i organizacji społecznych. 

Jest natarczywa i coraz częściej brutalna. Wy-

raża się w demoralizacji młodego pokolenia, 

walczy zajadle z Kościołem katolickim, czego 

dowody mamy nie tylko w Polsce, lecz także w 

całej Europie, nawet w Watykanie, gdzie popi-

sywała się goła panienka ze słynnej grupy Pussy 

Riot. Ideologia gender zadomowiła się w krajach 

Europy Zachodniej i panoszy się w szkołach, sie-

jąc spustoszenie w duszach dzieci i młodzieży. 

To paradoks, że w czasie, gdy naszej cywilizacji 

zagraża inwazja islamu, zamiast się bronić przed 

tym niebezpieczeństwem, społeczeństwa Zacho-

du są bezczynne wobec niepohamowanych eks-

cesów ze strony skrajnego lewactwa, bo tak na-

leży określić gender, atakującego ludzi za to, że 

są chrześcijanami i tego nie ukrywają. (…) Wy-

znawcy gender uciekają się już do aktów prze-

mocy, do zamachów terrorystycznych na inaczej 

myślących i czujących. W Niemczech doszło do 

podpalenia siedziby ugrupowania Demo für Alle 

organizującego demonstracje przeciw seksuali-

zacji dzieci i ideologii gender. (…) 

Krystyna Grzybowska, wSieci nr 45 (154), 9-15 

XI 2015, str. 93 

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 

Odwaga Miłosierdzia 

W Walencji odbyło się Europejskie Spotkanie 

Młodych, zorganizowane przez ekumeniczną 

wspólnotę z Taizé pod hasłem „Odwaga Miło-

sierdzia”. Towarzyszyły mu m.in. spotkania te-

matyczne, modlitwy, śpiewy, a centralnym punk-

http://www.globalizacja.org/
http://fronda.gliwice.pl/content.php5?id=11
https://www.niedlagender.pl/
http://www.diecezja.waw.pl/3260
http://www.diecezja.legnica.pl/documents/237
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tem był „alternatywny Sylwester” w postaci mo-

dlitwy o pokój. 

Źródło, nr 3 (1255), 17 I 2016, str. 25 

Stanisław Waluś 
 

  

 

Jestem katolikiem i Polakiem 
- nie kupuję w sklepach w niedzielę 

- staram się kupować polskie towary  

w polskich sklepach 
 

Prymas Tysiąclecia 1901 – 1981 
 

Kocham ojczyznę więcej 

niż własne serce i wszystko, 

co czynię dla Kościoła, 

czynię i dla niej. 

Pod powyższym tytułem i znaczkiem ze sło-

wami Prymasa Tysiąclecia będę z Państwem dzie-

lił się zarówno swoimi refleksjami, jak i fragmen-

tami artykułów zaczerpniętych z prasy i Internetu. 

Część III 

Niedziela bez zakupów? 

Zazwyczaj apele o likwidację handlu w nie-

dzielę wychodzą ze środowisk pracowniczych, 

względnie od konsumentów, którzy domagają się, 

by niedziela była czasem poświęconym odpo-

czynkowi, refleksji i rodzinie. Podawane są przy-

kłady krajów Europy Zachodniej, gdzie w nie-

dziele wszystkie sklepy są pozamykane i nikt 

z tego powodu nie protestuje. Handlowcy po pro-

stu sprzedają więcej towarów w pozostałe dni ty-

godnia, a pracownicy – traktowani godnie – mogą 

spędzać niedzielę z rodziną. (…)  

Agata Puścikowska, Gość Niedzielny, 

 nr 5, rok XCIII, 31 I 2016, str. 4   

Niedziela dla rodziny 

Już blisko 30 tys. osób podpisało się pod ape-

lem do prezydenta RP Andrzeja Dudy o inicjaty-

wę ustawodawczą, aby niedziela była dniem wol-

nym od pracy. (…) Informacje na stronie: 

www.niedzieladlarodziny.info. 

MB, Nasz Dziennik, nr 45 (5493), 

 24 II 2016, str. 13 

Stanisław Waluś 

 

 

Można przeczytać 
Adam Człowiek 

Anioł Stróż Polski Orędzia dla Polski 

i Polaków (2009-2014), 

Instytut Wydawniczy św. Jakuba, 

Szczecin 2015 

Nichil obstat 

Zatwierdzam do studiowania i medytacji pry-

watnej ks. Abp Andrzej Dzięga 5 maja 2015 r. 

 

 

Warto czytać 
 

Agata Puścikowska 

Wielokuchnia 

Rodzinne gotowanie 

Wydawnictwo Esprit 

Kraków 2015 

Za cokolwiek wzięłaby 

się Agata Puścikowska, 

zawsze jej wychodzi po-

chwała rodziny. Nawet gdy 

idzie o książkę kucharską. (…) W „Wielokuch-

ni” mamy pochwałę prostoty. Większość pro-

duktów można kupić w osiedlowym sklepie. (…) 

Prostym przepisom na efektowne w smaku dania 

towarzyszą rodzinno-kuchenne rozważania. 

wSieci nr 52 (161), 28 XII 2015, str. 5 

Spis treści: A jak apetyt, B jak babcina kuch-

nia mojej Babci, C jak ciasto, D jak…, E jak e-

kuchnia, czyli eksperymenty, F jak „fuj”, G jak 

goście, H jak humor kuchenny oraz… harmonia, 

I jak imbir i inne przyprawy, J jak jajka, K jak 

kawa, L jak lato, Ł jak łatwe, M jak makaron, N 

jak napoje (kompoty, ziołowe herbatki i inne), O 

jak oscypek, czyli słów kilka o królu polskich se-

rów, P jak placki, R jak ryby, S jak sałatki, T jak 

triki kuchenne, U jak ulubione, W jak Wielkanoc 

i inne święta, Z jak zupy, [zamiast zakończenia] 

Indeks potraw. 

Autorka jest dziennikarką Gościa Niedzielne-

go. 

 

Nasze rocznice 
Marzec 

775 lat temu (24 marca 1241 r.) Tatarzy naje-

chali na Kraków i spalili niemal całe miasto. 

215 lat temu (14 marca 1801 r.) zmarł Ignacy 

Krasiński, biskup warmiński, najwybitniejszy pi-

sarz polskiego oświecenia, zwany księciem po-

etów. 

190 lat temu (17 marca 1826 r.) w Wiedniu 

zmarł Józef Maksymilian hr. Ossoliński. W 1817 

r. we Lwowie ze zgromadzonych dotychczas 

zbiorów rodzinnych i osobistych utworzył insty-

tut naukowy nazwany Ossolineum. 

170 lat temu (4 marca 1846 r.) upadło Posta-

nie Krakowskie.  

http://www.niedzieladlarodziny.info/
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75 lat temu (23 marca 1941 r.) polskie lotnic-

two (dywizjony bombowe 300 i 301) po raz 

pierwszy dokonało nalotu bombowego na Berlin. 

75 lat temu (31 marca 1941 r.) niemieckie 

władze okupacyjne wydały zakaz działalności 

wszelkich stowarzyszeń religijnych. 

70 lat temu (18 marca 1946 r.) na polecenie 

Stalina Kościół unicki czyli greckokatolicki zo-

stał włączony do prawosławnej Cerkwi, która 

przejęła również unickie budynki sakralne. 

65 lat temu (1 marca 1951 r.) stracono w wie-

zieniu mokotowskim w Warszawie siedmiu 

członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia 

„Wolność i Niezawisłość” z prezesem ppłk. Łu-

kaszem Cieplińskim na czele.   

50 lat temu (8 marca 1966 r.) komunistyczne 

władze odmówiły udzielenia zgody na przyjazd 

do Polski Ojca Świętego Pawła VI. 

35 lat temu (19 marca 1981 r.) w czasie sesji 

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy, 

poświęconej problemom rolnictwa, do gmachu 

wkroczyła milicja i pobiła zaproszonych na po-

siedzenie członków rolniczej „Solidarności”. 

wybrała Barbara Kwaśnik 

 

 

Karawana z ustawami 
 

Polski rząd powinien robić swoje, tyle że jesz-

cze szybciej. (…) 

Co takiego PiS uchwalił w ciągu kilku miesię-

cy? W największym skrócie te dokonania, to 

m.in.: ukrócenie prób zdominowania Trybunału 

Konstytucyjnego przez PO; przełomowe zmiany 

w publicznym Radio i Telewizji; ustawa 500+ 

pomagająca rodzicom wychować dzieci; przy-

wrócenie dobrowolności pójścia dzieci do szkoły 

w wieku 6 lat; wprowadzenie podatku bankowe-

go; połączenie urzędu ministra sprawiedliwości 

i prokuratora generalnego; przyjęcie ustawy o po-

licji, dającej większe możliwości kontroli opera-

cyjnej; uchwalenie ustawy o służbie cywilnej, 

umożliwiającej dopuszczenie do wyższych sta-

nowisk młodych urzędników; zmiany personalne 

w MON (wymiana szefów kontrwywiadu i wy-

wiadu wojskowego oraz szybkie przejecie kie-

rownictwa służb specjalnych); opodatkowanie 

odpraw w wysokości 70 proc.; przygotowanie 

specjalnej ustawy repatriacyjnej, mającej umoż-

liwić powrót 10 tysięcy Polaków z Rosji; prezy-

dencki projekt obniżenia wieku emerytalnego, 

przywracającego poprzedni; projekt ustawy 

o płacy minimalnej, która ma wynosić 12 zł za 

godzinę dla umów zleceń (ma obowiązywać od 

1 lipca br.); odtajnienie tzw. zbioru zastrzeżone-

go w IPN, zawierającego akta służb specjalnych 

PRL, w tym informacji o agentach bezpieki, któ-

rzy przeszli pod opiekę służb III RP; przygoto-

wanie ustawy o opodatkowaniu hipermarketów; 

projekt ustawy zmierzającej do podwyższenia do 

8 tys. zł kwoty wolnej od podatku; wielki sukces 

rządu na szczycie klimatycznym w Paryżu; po-

wołanie podkomisji dla zanalizowania przyczyn 

wielkich zaniedbań w przygotowaniu lotu do 

Smoleńska; ustawa o zakazie praktyk odbierania 

dzieci ze względu na biedę; zapowiedź wprowa-

dzenie rejestru pedofilów; projekt ustawy prze-

ciw samowoli komorników… (…) 

Czesław Ryszka, Niedziela, nr 8, 

 21 II 2016, str. 40  

 

 

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Ojca Świętego na rok 2015 i 2016 
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.  

Marzec: Powszechna: Aby rodziny przeży-

wające trudności otrzymywały konieczne wspar-

cie, a dzieci mogły wzrastać w zdrowym i przy-

jaznym środowisku. Ewangelizacyjna: Aby 

chrześcijanie dyskryminowani lub prześladowani 

z powodu swojej wiary byli wciąż silni i wierni 

Ewangelii dzięki nieustannej modlitwie całego 

Kościoła.  

 

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę 

Codziennie przynajmniej jedna 

dziesiątka różańca, więcej informacji 

na stronie: 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl 

  

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

wice, ul. Warszawska 6/305. Wśród dyżurują-

cych są: Piotr Pietrasz i Rajmund Rał – człon-

kowie KIK w Katowicach. 

 

Informacja z zebrania Zarządu KIK  

w Katowicach w dniu 11 lutego 2016 r. 

1. Małgorzata Piechoczek przedstawiła stan fi-

nansów KIK w Katowicach 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
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- omówiła sposoby pozyskiwania dla KIK 1% 

podatku (przekazanie na rzecz  

Organizacji Pożytku Publicznego), 

- zaproponowała przygotowanie informacji do 

firm w sprawie ewentualnych darowizn  

dla KIK Katowice.  

2. Antoni Winiarski omówił sposób wystąpienia 

przez KIK Katowice o odznaczenia państwo-

we dla zasłużonych członków KIK.  

3. Omówiono sprawę pierwszopiątkowych 

Mszy Świętych w intencji żyjących  

i zmarłych członków KIK Katowice.  

4. Omówiono udział KIK Katowice w tegorocz-

nej Drodze Krzyżowej ulicami Katowic.  

5. Przypomniano o tegorocznych ważnych da-

tach dla KIK Katowice: 

- Walne Zebranie Sprawozdawcze – sobota 

23 kwietnia, 

- Pielgrzymka do Bogucic – niedziela 22 ma-

ja,  

- Rekolekcje w Kokoszycach – pią-

tek/niedziela 23-25 września, 

- ogólnopolska pielgrzymka KIK na Jasną 

Górę – sobota 19 listopada.  

6. Antoni Winiarski przedstawił sprawę kontro-

wersyjnego artykułu M. Onyszkiewicza za-

mieszczonego w kwartalniku „Kontakt”, któ-

rego wydawcą jest warszawski KIK. Zarząd 

postanowił napisać list w tej sprawie do war-

szawskiego KIK. 

Robert Prorok  

 

 

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. Re-

kolekcje będzie prowadził ks. dr Stanisław Pu-

chała. 

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). 

Nakład: 350 egz. Adres do 

korespondencji: Klub Inteli-

gencji Katolickiej w Katowi-

cach, 40-954 Katowice 2, skr. 

poczt. 376. 
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