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W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: «Jeśli ktoś 

jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody 

żywej popłyną z jego wnętrza». A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch 

bowiem jeszcze nie był (dany), ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. (J 7,37-39) 
 

Rok Miłosierdzia - 8 XII 2015 - 20 XI 2016 

Rok 2016 - Rok Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski  

– Wielka Sobota 14 kwietnia 966 roku 
Rok 2016 – Rok Henryka Sienkiewicza, Rok Feliksa Nowowiejskiego, Rok Cichociemnych 

4 IV – Dzień Świętości Życia, 13 IV – Dzień Pamięci Zbrodni Katyńskiej  

90 lat temu (4 IV 1926 r.) ukazał się pierwszy numer „Niedzieli” 

 
 

Ojciec Święty Franciszek do Polaków 
 

Audiencja ogólna – środa 16 III 2016 r. 

„Dziś w sposób szczególny jednoczę się du-

chowo z młodzieżą Krakowa, zgromadzoną 

w Tauron Arenie, aby razem przeżywać jubile-

uszowe wydarzenie: «Młodzi i Miłosierdzie». 

Drodzy Przyjaciele, przekraczając Bramę Miło-

sierdzia, celebrując sakrament pokuty i pojedna-

nia, zatapiając się w adoracji Najświętszego Sa-

kramentu i medytacji nad miłością dobrego Sa-

marytanina, postępujcie za miłosiernym Chrystu-

sem, abyście, przyjmując waszych rówieśników 

podczas Światowych Dni Młodzieży, byli Jego 

autentycznymi świadkami. Niech Pan Wam bło-

gosławi!” 

Audiencja ogólna – środa 23 III 2016 r. 

„Pozdrawiam polskich pielgrzymów! Kochani, 

wchodząc z miłością w głębię tajemnic świętego 

Triduum, pozwólmy się ogarnąć tym miłosier-

dziem, które wychodzi nam na spotkanie; wpatru-

jąc się w mękę i śmierć Pana, przyjmijmy w na-

szym sercu wspaniałość Jego miłości w oczeki-

waniu na zmartwychwstanie. Niech Bóg wam 

błogosławi!” 

Audiencja ogólna – środa 30 III 2016 r. 

„Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzy-

mów. Drodzy bracia i siostry, przebaczenie Boga 

jest tym, czego wszyscy potrzebujemy, i jest ono 

największym znakiem Jego miłosierdzia. Wszy-

scy jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy miło-

sierdzia. Wszyscy też jesteśmy wezwani do sta-

wania się świadkami miłosierdzia przez przeba-

czanie innym. Niech Maryja, Matka Miłosier-

dzia, wstawia się za nami u zmartwychwstałego 

Pana, byśmy otrzymali tę łaskę. Niech Wam Bóg 

błogosławi!” 

Biuletyn Radia Watykańskiego 

 

 

Komunikat Prezydium KEP w sprawie 

pełnej ochrony życia człowieka 
 

Życie każdego człowieka jest chronione pią-

tym przykazaniem Dekalogu: „Nie zabijaj!”. 

Dlatego stanowisko katolików w tym względzie 

jest jasne i niezmienne: należy chronić od po-

częcia do naturalnej śmierci życie każdego 

człowieka.   

W kwestii ochrony życia nienarodzonych nie 

można poprzestać na obecnym kompromisie wy-

rażonym w ustawie z 7 stycznia 1993 roku, która 

w trzech przypadkach dopuszcza aborcję. Stąd 

w roku Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 

zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, 

do osób wierzących i niewierzących, aby podjęli 

działania mające na celu pełną prawną ochronę 

życia nienarodzonych. Prosimy parlamentarzy-

stów i rządzących, aby podjęli inicjatywy usta-

wodawcze oraz uruchomili programy, które za-
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pewniłyby konkretną pomoc dla rodziców dzieci 

chorych, niepełnosprawnych i poczętych w wyni-

ku gwałtu. Wszystkich Polaków prosimy o mo-

dlitwę w intencji pełnej ochrony życia człowieka 

od poczęcia do naturalnej śmierci zarówno w na-

szej Ojczyźnie, jak i poza jej granicami.  

Abp Stanisław Gądecki 

Metropolita Poznański, Przewodniczący KEP 

Abp Marek Jędraszewski 

Metropolita Łódzki, Zastępca Przewodniczącego KEP 

Bp Artur G. Miziński 

Sekretarz Generalny KEP 

Warszawa, 30 marca 2016 r.   
http://episkopat.pl/informacje_kep/7250.1,Komunikat

_w_sprawie_pelnej_ochrony_zycia_czlowieka.html 

Nasz Dziennik, nr 75 (5523), 31 III 2016, str. 1  

Gość Niedzielny, nr 15, rok XCIII, 10 IV 2015, str. 5 

Niedziela, nr 15, 10 IV 2016, str. 6 

 

1% podatku na rzecz KIK dla wsparcia 

chrześcijańskiej kultury 
Większość Organizacji Pożytku Publicznego 

przeznacza 1% podatku na pomoc społeczną dla 

potrzebujących i działalność charytatywną. Usta-

wa o działalności pożytku publicznego wolunta-

riacie podaje aż 34 cele, która można wspomóc 

jednym procentem, a wśród nich kulturę. Nasz 

Klub dba o kulturę zapraszając chrześcijańskich 

twórców na Dni Kultury Chrześcijańskiej i inne 

imprezy. Jest to ważne, bo chrześcijańscy twórcy 

są prawie niezauważani przez media oraz władze 

dysponujące publicznymi pieniędzmi, co stawia 

ich w trudnej sytuacji finansowej. Dzieciom 

przybliżamy kulturę chrześcijańską podczas co-

rocznych Dni Dziecka w ogrodach Kurii. Dbamy 

też o działalność wydawniczą. 

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 Ka-

towicach. 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 

zostać odliczone w zeznaniu za rok 2016 - do 30 

kwietnia 2017 roku.) 

Odliczeniu podlegają darowizny do łącznej 

kwoty nieprzekraczającej 6% dochodu podatni-

ka. Do limitu tego wlicza się sumę darowizn 

przekazanych na cele kultu religijnego, na cele 

pożytku publicznego dla organizacji prowadzą-

cych działalność 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. 

 

 

http://episkopat.pl/informacje_kep/7250.1,Komunikat_w_sprawie_pelnej_ochrony_zycia_czlowieka.html
http://episkopat.pl/informacje_kep/7250.1,Komunikat_w_sprawie_pelnej_ochrony_zycia_czlowieka.html
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SPOSÓB ODLICZENIA DAROWIZN 

W ZEZNANIU PIT 

Odliczenie przekazanych darowizn wymaga 

wypełnienia PIT/O. 

W punkcie B. ODLICZENIA OD DOCHODU 

(PRZYCHODU) wpisujemy w podpunkcie 1. Da-

rowizny przekazane, w wierszu pierwszym – or-

ganizacjom 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 przekaza-

nej 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 na-

zwa 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 nadzwyczajny 

Jubileusz Miłosierdzia 

Franciszek, 

Biskup Rzymu,  

Sługa Sług Bożych 

do wszystkich, którzy będą czytać 

ten list 

Łaska, miłosierdzie i pokój 

Nie możemy zapomnieć o wielkim nauczaniu, 

które św. Jan Paweł II ofiarował w swojej drugiej 

encyklice Dives in misericordia, które w ówcze-

snej epoce przyszło tak niespodziewanie i zasko-

czyło wielu tematem, jaki poruszało. W szcze-

gólności chciałbym przywołać dwa aspekty tego 

nauczania. Przede wszystkim święty Papież pod-

kreślał zapomnienie tematu miłosierdzia w kultu-

rze naszych dni: «Umysłowość współczesna, mo-

że bardziej niż człowiek przeszłości, zdaje się 

sprzeciwiać Bogu miłosierdzia, a także dąży do 

tego, ażeby samą ideę miłosierdzia odsunąć na 

margines życia i odciąć od serca ludzkiego. Sa-

mo słowo i pojęcie „miłosierdzie” jakby prze-

szkadzało człowiekowi, który poprzez nieznany 

przedtem rozwój nauki i techniki bardziej niż 

kiedykolwiek w dziejach stał się panem i uczynił 

sobie ziemię poddaną (por. Rdz 1, 28). Owo 

„panowanie nad ziemią”, rozumiane nieraz jed-

nostronnie i powierzchownie, jakby nie pozo-

stawiało miejsca dla miłosierdzia. [...] I dlatego 

też wielu ludzi i wiele środowisk, kierując się 

żywym zmysłem wiary, zwraca się niejako spon-

tanicznie do miłosierdzia Bożego w dzisiejszej 

sytuacji Kościoła i świata».[10] 

Co więcej, św. Jan Paweł II tak motywował 

pilną potrzebę głoszenia i świadczenia o miło-

sierdziu w świecie współczesnym: «[ono jest po-

dyktowane] miłością człowieka i wszystkiego, 

co ludzkie, a co w odczuciu tak bardzo wielu 

współczesnych jest zagrożone wielkim niebez-

pieczeństwem. Ta sama tajemnica Chrystusa [...] 

każe równocześnie głosić miłosierdzie jako mi-

łosierną miłość Boga, objawioną w tajemnicy 

Chrystusa. I każe też do tego miłosierdzia odwo-

ływać się, wzywać go na naszym trudnym i prze-

łomowym etapie dziejów Kościoła i świata 

[...]».[11] To nauczanie św. Jana Pawła II jest 

dziś jeszcze bardziej aktualne i zasługuje na to, 

aby je ponownie podjąć w tym Roku Świętym. 

[10] Jan Paweł II, Encyklika Dives in 

misericordia, 2.  

[11] Jan Paweł II, Encyklika Dives in 

misericordia, 15. 

 

 

Rok 2016 - Rok Jubileuszu 1050-lecia 

Chrztu Polski 
 

Krzysztof Ożóg 

966. Chrzest Polski 

Wydawnictwo Biały Kruk 

Kraków 2015 

 

VI. Przedchrześcijańskie wierzenia plemion pol-

skich 

Źródła pisane poskąpiły nam bliższych infor-

macji o wierzeniach plemion słowiańskich na 

ziemiach polskich przed przyjęciem chrześcijań-

stwa. Milczy w tej sprawie nie tylko Anonim 

zwany Gallem w Kronice polskiej, ale również 

dobrze poinformowani biskup merseburski 

Thietmar czy Brunon z Kwerfurtu. (…)  

str. 56-70 
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Tydzień Biblijny 

„Gdy usłyszeli Ewangelię, przyjęli chrzest 

w imię Pana Jezusa” (por. Dz 19, 5). Pod takim 

hasłem w dniach 10-16 kwietnia 2016 r. Kościół 

w Polsce przezywa VIII Tydzień Biblijny. Tego-

roczne hasło Tygodnia Biblijnego nawiązuje, 

zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu 

Polski, do tematu roku duszpasterskiego: 

„Chrzest – nowe życie w Chrystusie”. Przeży-

wamy bowiem 1050. Rocznicę Chrztu Polski. 

(…)                            Ks. Jacek Molka, Niedziela, 

 nr 15,10 IV 2016, str. 30 

 

 

Rok 2016 - Rok Henryka Sienkiewicza, 

Rok Feliksa Nowowiejskiego,  

Rok Cichociemnych 
 

Twórca „Roty” 

Święta Warmia wydała wiele wspaniałych po-

staci. Późniejszy artysta muzyk często powtarzał, 

że swoje uzdolnienia artystyczne oddziedziczył 

po matce, która lubiła deklamować wiersze 

i śpiewać ludowe piosenki. (…)  

Feliks Nowowiejski przyszedł na świat 

w Barczewie niedaleko Olsztyna. To tu, w 1961 r. 

powstało Muzeum jego imienia. Stała ekspozycja 

zapoznaje z jego życiem i twórczością. Jako 

Warmiak był człowiekiem głębokiej wiary. Nale-

żał do Sodalicji Mariańskiej i był członkiem III 

Zakonu dla świeckich św. Franciszka. (…)  

W 1909 r. Nowowiejski zamieszkał w Krako-

wie, pełniąc przez pięć lat funkcje dyrektora To-

warzystwa Muzycznego. Sławę przyniosła mu 

przede wszystkim napisana do tekstu M. Konop-

nickiej „Rota” (inne tytuły: „Grunwald”, „Ha-

sło”). Pieśń pod dyrekcją kompozytora wykonał 

chór z towarzyszeniem orkiestry podczas uroczy-

stości odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego. (…)  

Bożena Weber, Źródło, nr 10 (1262), 6 III 

2016, str. 18-19 

 

 

Rok Miłosierdzia w zabrzańskiej 

sekcji KIK w Katowicach 
 

W naszej sekcji pojęliśmy decyzję, 

że w Roku Miłosierdzia jedno środo-

we spotkanie – w pierwszą środę mie-

siąca – przenosimy na rano na godz. 

10.00 i będzie to adoracja Najświęt-

szego Sakramentu. Informacja o spo-

tkaniu podawana jest też w sąsiednich kościołach. 

Spotykamy się przed kościołem i przed przej-

ściem przez Bramę Miłosierdzia śpiewamy lub 

odmawiamy akty wiary, nadziei i miłości oraz 

czytamy jakiś refleksyjny utwór pomagający 

w wytworzeniu głębszej religijnej atmosfery.  

 
Ostatnio, 6 kwietnia 2016 r. była to „Modli-

twa o człowieczeństwo” M. A. Wasilewskiego. 

Przytaczam cztery ostatnie wersy: 

Grzechy nasze są wielkie, dobro jest słabsze 

od złego, 

Miej litość, Panie, nade mną, nie karz, Panie, 

grzesznego. 

Miej cierpliwość, Ojcze, daj znów mi pod-

nieść powiekę, 

Daj mi powrócić do Ciebie, daj mi stać się 

człowiekiem! 

W kościele przy akompaniamencie organów 

śpiewaliśmy pieśni eucharystyczne przed wy-

stawionym Najświętszym Sakramentem i rozwa-

żaliśmy fragmenty Dzienniczka św. Siostry Fau-

styny i teksty modlitw św. Jana Pawła II; Akt 

zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu i mo-

dlitwę św. Jana Pawła II; Aby przeciwnicy poda-

li sobie ręce. Odmawialiśmy wspólnie Litanię do 

Boga Ojca i po krótkim rozważaniu ks. probosz-

cza Grzegorza Skopa wspólnie modliliśmy się 

Koronką do Miłosierdzia Bożego. Nabożeństwo 

kończy błogosławieństwo Najświętszym Sakra-

mentem. Potem przechodzimy do domu parafial-

nego na krótkie spotkanie tematyczne. 

Krystyna Partuś,  

zdjęcie Wojciech Pillich, plakat Robert Prorok 

 

 

Spotkanie w gliwickiej sekcji  

KIK w Katowicach 
 

6.04.2016 r. po Mszy św. celebrowanej przez 

dr. ks. Sebastiana Mareckiego doc. dr hab. Ma-

riusz Wojewoda z Uniwersytetu Śląskiego wy-

głosił prelekcję pt. „Media a etyka”.  
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W pierwszej części wystąpienia zostały omó-

wione rodzaje, zadania, nurty (z uwzględnieniem 

poruszanych zagadnień) i oddziaływania etyki. 

W drugiej części Prelegent wskazał na zasad-

niczą rolę mediów w kształtowaniu poglądów na 

rzeczywistość, wymieniając niektóre elementy tej 

działalności (informacja, komentarz, perswazja, 

edukacja, reklama…). Po czym przedstawił jeden 

z dokumentów ustalających zasady etyczne. Była 

to 7-dmio punktowa Karta Etyczna Mediów z lat 

90-tych XX-tego wieku. 

W dyskusji zastanawiano się, podając liczne 

przykłady, nad przestrzeganiem punktów Karty 

i motywowaniem rzeczywistego postępowania 

twórców i odbiorców w mediach. 

Prelegent wskazał również na postęp 

w rozwoju mediów w kierunku cyfrowym, 

zmniejszenie roli telewizji do działalności roz-

rywkowej. Mogą z tego wynikać udogodnienia 

(wygoda, dostępność…) i zagrożenia np. zbiera-

nie i wykorzystywanie informacji o odbiorcy, 

brak odpowiedzialności uważającego się za ano-

nimowego internauty i inne. 

Na zakończenie Pan dr hab. Wojewoda za-

uważył, że nieprzestrzeganie zasad etyki w me-

diach prowadzi do podważenia zaufania, a to 

zawsze prowadzi do podziału i rozpadu społe-

czeństw. 

Dorota Olszewska 

 

 

Inteligencja Katolicka:  

Skąd przychodzimy? Gdzie jesteśmy? 

Dokąd zmierzamy? 
 

Konferencję w Warszawie pod powyższym ty-

tułem zorganizował warszawski Klub Inteligencji 

Katolickiej w dniach od 1 do 3 kwietnia 2016 r., 

a na konferencję zaprosił wszystkie Kluby Inteli-

gencji Katolickiej w Polsce. Pomysł zorganizo-

wania konferencji o tożsamości KIK-ów powstał 

kilka lat temu, a nawet na spotkaniu w Krakowie 

opracowano projekt programu konferencji. Osta-

tecznie programem i całością organizacji konfe-

rencji zajął się warszawski KIK, który częściowo 

sfinansował koszty konferencji. 

W tej bardzo dobrze zorganizowanej konferencji 

wzięły udział 23 Kluby, łącznie ponad 70 osób. 

Obrady odbywały się w Centrum Okopowa (Cari-

tas) i w siedzibie KIK przy ul. Freta. Organizato-

rzy zapowiedzieli udostępnienie Klubom nagrań, 

zdjęć i innych materiałów konferencyjnych. 

W piątek obejrzeliśmy film dokumentalny 

o ks. Janie Ziei (1897-1991) „W duchu i w praw-

dzie” autorstwa Krystyny Mokrosińskiej i Jacka 

Moskwy. Komentarz do filmu wygłosił Jacek 

Moskwa. 

Sobotę rozpoczęliśmy od Mszy św. w kaplicy 

Centrum Okopowa. Podczas homilii, ks. dr An-

drzej Gałka, kapelan warszawskiego KIK, po-

wiedział o poprzedniku KIK istniejącym w okre-

sie międzywojennym (Związek Polskiej Inteli-

gencji Katolickiej Odrodzenie, statut 1930 r.), 

który w kilka lat po powstaniu zmienił nazwę 

opuszczając słowo „Odrodzenie”. 

Część pierwszą „Skąd idziemy” poprowadził 

dr Stanisław Latek (KIK Warszawa). 

Anna Sieprawska (KIK Kraków) przeczytała 

przesłanie dr. Stefana Wilkanowicza (KIK 

Kraków), któremu stan zdrowia uniemożliwił 

przyjazd do Warszawy. Na autorze przesłania 

wielkie wrażenie wywarło zdanie, które usłyszał 

60 lat temu podczas rekolekcji prowadzonych 

przez ks. Władysława Lewandowicza: „Chrze-

ścijanin to człowiek, który czuje się osobiście 

związany z Chrystusem”. Te słowa były obecne 

w całym jego dotychczasowym życiu. Autor 

uważa, że konieczne jest poznanie, porozumienie 

i współpraca pomiędzy wyznawcami judaizmu, 

chrześcijanami i muzułmanami, a także „uparte 

budowanie solidarności dla dobra wspólnego”. 

Autor przesłania stwierdza, że „trzeba odnajdy-

wać istniejące dobro i inicjować nowe”.   

Referat wprowadzający „Idea KIK-ów” do tej 

części konferencji przedstawił Andrzej Wielo-

wieyski (KIK Warszawa). Prelegent nakreślił sy-

tuację polskiego katolicyzmu od XVIII w. do 

czasu II wojny światowej. Wspomniał o Ślubach 

Jasnogórskich w 1936 r. i roli katolickiego sto-

warzyszenia studenckiego „Odrodzenie”. 

II wojna światowa i prześladowania stalinow-

skie w latach 1944-1949 wyniszczyły polską in-

teligencję. W 1945 r. ks. kard. Adam Stefan Sa-

pieha założył „Tygodnik Powszechny” – kato-

licki tygodnik o tematyce społeczno-kulturalnej. 

Rok później powstał miesięcznik „Znak”.  Od 

1945 roku ukazywał się „Tygodnik Warszaw-

ski”, którego redakcję aresztowano w 1948 roku 

i pismo zamknięto. 

Po śmierci Józefa Stalina w 1953 r. prawowi-

tym właścicielom odebrano na 3 lata „Tygodnik 

Powszechny” i „Znak”. Władze zgadzały się na 

działanie Stowarzyszenia „Pax” firmowanego 

przez Bolesława Piaseckiego, które po 1953 r. 
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współpracowało z władzą w zarządzaniu i nadzo-

rowaniu diecezji. Od 1952 r. młodzi działacze 

Pax-u (Fronda) sprzeciwiali się Piaseckiemu i w 

końcu, w 1955 r. zostali usunięcie ze stowarzy-

szenia. 

Po zmianie na stanowisku I sekretarza KC 

PZPR – Władysław Gomułka zgodził się na po-

wstanie „Ogólnopolskiego Klubu Postępowej In-

teligencji Katolickiej”. Dzień po uwolnieniu ks. 

Prymasa Stefana Wyszyńskiego, delegacja 

OKPIK spotkała się z Władysławem Gomułką. 

Powstało „Koło posłów Znak”. Zwyciężyła kon-

cepcja wielu niezależnych Klubów. Władze zgo-

dziły się na rejestrację 5 Klubów mimo, że wpły-

nęło prawie 100 wniosków. 

Sobór Watykański II, który rozpoczął się 

w 1962 r., zmienił sposób myślenia o Kościele, 

co przełożyło się na formy pracy Klubów. Prele-

gent podkreślił znaczenie nowatorskiego stylu 

wykładu i dyskusji „Mowa Trawa”. W 1967 r. 

30-osobowa delegacja polska uczestniczyła w III 

Światowym Kongresie Apostolstwa Świeckich. 

Przywódcy ruchu „Znak” byli przerażeni nie-

ustępliwym stanowiskiem kard. Stefana Wyszyń-

skiego w sprawie masowego duszpasterstwa oraz 

wielkich manifestacji religijnych i interweniowali 

w Watykanie, aby wpłynął na złagodzenie stano-

wiska Prymasa w tych sprawach. Prymas uznał to 

za zdradę. Potem okazało się, że linia Prymasa 

była słuszna. Środowisko Znak (w tym KIK) było 

inwigilowane przez wielu tajnych współpracow-

ników SB.  

W 1971 r. w rozmowie z ks. Prymasem ustalo-

no ogólne zasady działania „w kierunku pogłę-

biania religijności oraz aktywności i wspólnoto-

wości działania katolików w Kościele i społeczeń-

stwie”.  

Warszawski KIK uczestniczył w  pracach fede-

racji „Pax Romana”, wspierał KOR, ROPCiO. 

Wybór ks. kard. Karola Wojtyły na Stolicę Pio-

trową i jego pierwsza pielgrzymka do Polski 

w 1979 r. otworzyły nowy rozdział w życiu Ko-

ścioła w Polsce. W powstaniu Solidarności brali 

udział członkowie KIK. Powstały nowe Klubu In-

teligencji Katolickiej w całej Polsce. Członkowie 

KIK zaangażowali się w rozmowy Okrągłego 

Stołu w 1989 r., a potem w komitety obywatel-

skie. 

 Prof. zw. dr hab. Andrzej Friszke (KIK War-

szawa) mówił o historii KIK-ów w Polsce od 

1956 do 1989 r. skupiając się przede wszystkim 

na warszawskim KIK. Przed powstaniem KIK 

dużą rolę do 1949 r. odgrywała Sodalicja Ma-

riańska. W 1956 r. powstało wiele, w samej 

Warszawie co najmniej 30, klubów dyskusyj-

nych. Formuła KIK była atrakcyjna dla elit inte-

lektualnych. Do Klubu byli zapraszani świadko-

wie lat 40-tych. Członkowie Klubu uczestniczyli 

w powstaniu „Solidarności”, a szczególnie po-

magali w pracach administracyjnych, takich jak 

księgowość, działalność w ramach obowiązują-

cego prawa. Sporo czasu prelegent poświęcił 

analizie przemian w 1989 r. i udziału w nich 

członków KIK. Powiedział o pomysłach na do-

konanie zmian – kompromis, czy konfrontacja, o 

różnych przewidywaniach na reakcję ZSRR na 

przemiany w Polsce. Powiedział, że papież św. 

Jan Paweł II był informowany o rozwoju sytuacji 

w Polsce. 

Dr hab. Konrad Białecki, prof. UAM (KIK 

Poznań) wspomniał o ziemianach, którzy po II 

Wojnie Światowej zniknęli jako grupa społecz-

na, a ci, co przeżyli, angażowali się w Klubach. 

Z dwóch koncepcji – jeden ogólnopolski klub 

lub federacja klubów, zwyciężyła koncepcja Jac-

ka Woźniakowskiego o powołaniu federacji klu-

bów. W związku ze zmianą ustawy o stowarzy-

szeniach, kluby trzeba było rejestrować, zamiast 

zgłaszać. Władysław Gomułka uważał, że KIK-i 

będą przydatne dla władzy, a Stowarzyszenie 

„Pax” nie nadawało się już do tej roli w związku 

z nikłym poparciem społecznym. Jednak szybko 

okazało się, że tak nie będzie, a ponadto Włady-

sław Gomułka postawił na ateizację. Efektem 

nowej polityki władz była rejestracja jedynie 

5 KIK-ów. Prelegent wspomniał, że w NRD była 

w parlamencie partia chadecka. 

 Po Soborze Watykańskim II ks. kard. Stefan 

Wyszyński zadecydował, aby ustalenia soboro-

we wprowadzać w Polsce stopniowo, powoli. 

Trzeba zanotować utworzenie Ośrodka Doku-

mentacji i Studiów Społecznych (ODiSS) przez 

Janusza Zabłockiego, będącego w opozycji do 

Tadeusza Mazowieckiego.  

W 1976 r. z inicjatywy Wacława Auleytnera 

zostało podpisane porozumienie o współpracy 

między Klubami, ale to porozumienie zanikło. 

Środowisko działaczy katolickich było podzielo-

ne, w jaki sposób zareagować na wpisanie do 

Konstytucji, że Polska jest państwem socjali-

stycznym (zamiast dotychczasowego określenia 

– państwo demokracji ludowej), PZPR – prze-

wodnią siłą społeczeństwa w budowie socjali-

zmu, zaś PRL w swej polityce umacnia przyjaźń 
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i współpracę ze ZSRR i innymi państwami socja-

listycznymi.  

Linię odmienną od linii ruchu Znak, prezento-

wał poznański KIK w czasie, gdy prezesem był 

Jerzy Ozdowski (wiceprezes 1957-1969, prezes 

1969-1980). Po zmianie prezesa w 1980 r. Jerzy 

Ozdowski przeszedł do Polskiego Związku Kato-

licko-Społecznego i został wiceprezesem Rady 

Ministrów (1981-1982). 

W latach 1980-1981 powstało ok. 50 klubów, 

w zakładaniu których często brały udział osoby 

wcześniej zakładające kluby, które nie zostały za-

rejestrowane. Było również tak, że inicjatorem 

powstania klubu był ksiądz, np. KIK w Szczecin-

ku zakładał O. Tadeusz Rydzyk. W większości 

nowe kluby miały zaplecze parafialne. Członko-

wie klubów byli we władzach NSZZ „Solidar-

ność”. 

W stanie wojennym Kluby Inteligencji Katolic-

kiej zostały zawieszone z wyjątkiem Szczeciń-

skiego Klubu Katolików. W końcu 1982 r. i w 

1983 r. decyzje o zawieszeniu Klubów były cofa-

ne. Powszechne były Tygodnie Kultury Chrześci-

jańskiej organizowane przez KIK-i. Do Rady 

Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady 

Państwa (Wojciechu Jaruzelskim, 1986-1989) zo-

stali powołani m.in. Władysław Siła-Nowicki 

i Andrzej Święcicki. 

Członkowie warszawskiego KIK brali udział 

w negocjacjach przy Okrągłym Stole. Członko-

wie Klubów Inteligencji Katolickiej brali udział 

w tworzeniu i pracy Komitetów Obywatelskich 

w ramach kampanii wyborczej wyborów parla-

mentarnych 4 czerwca 1989 r. Ponad 30 wybra-

nych posłów i senatorów było członkami Klubów 

Inteligencji Katolickiej lub związanych z nimi. 

W dyskusji po wykładach zabrali głos m.in. 

przedstawiciele Klubów z Lubaczowa (Jerzy 

Czekalski -„Solidarność” zakładała KIK), Kato-

wic (Antoni Winiarski – pytał o wpływ tajnych 

współpracowników na sposób działania Klubów, 

kierunki ich działania oraz na decyzje personal-

ne). Andrzej Dawidowski (KIK Katowice) 

zwrócił uwagę na to, że Śląsk nigdy nie był pod 

zaborami i tu nie wykształciła się warstwa inteli-

gencka, charakterystyczna dla innych regionów 

Polski. Po powstaniach śląskich część Śląska 

przypadła Polsce. Wojewoda śląski Michał Gra-

żyński sprowadził na Śląski inteligencję, którą 

trudno nazwać katolicką. Po II Wojnie Świato-

wej, w ramach przesiedleń, przybyła na Śląsk in-

teligencja ze Lwowa i Wilna.  

W dalszej dyskusji zakwestionowano sformu-

łowanie Andrzeja Wielowieyskiego „wojna 

domowa” w odniesieniu do walk w latach 1945-

1949, gdyż była to walka o uwolnienie Polski 

z komunizmu narzuconego przez ZSRR, a Pola-

cy, którzy uczestniczyli w walkach po stronie 

„władzy ludowej”, wykonywali polecenia ofice-

rów Armii Czerwonej i służb ZSRR. Zastrzeże-

nia budził też stosunek prof. Andrzeja Friszki 

do sformułowania „Polak-katolik”.  

Prof. Konrad Białecki podkreślił odmienność 

katolicyzmu na Śląsku i Wielkopolsce od katoli-

cyzmu w innych częściach Polski. Na Śląsku 

i Wielkopolsce żywe było życie parafialne, dzia-

łały liczne towarzystwa śpiewacze, a praca spo-

łeczna była nakierunkowana na pracę orga-

niczną. Zakres i skutki działalności tajnych 

współpracowników (TW) w  przypadku Kościo-

ła i „Solidarności” trudno ocenić, ponieważ zli-

kwidowano większość wyprodukowanych do-

kumentów, w tym dotyczących warszawskiego 

KIK. Czasem pozostał dokument rejestracji da-

nej osoby jako TW. Zdarzało się jednak, że reje-

stracja była dokonywana bez wiedzy danej oso-

by. Gromadzeniem materiałów dotyczących 

stowarzyszeń katolickich (KIK, ChSS, Pax, …) 

zajmował się Departament IV MSW, Wydział II. 

Ze względu na zniszczoną dokumentację nie 

można obecnie jednoznacznie stwierdzić, czy i w 

jakim stopniu TW wpływali na decyzje zapada-

jące w Klubach Inteligencji Katolickiej. Środ-

kiem nacisku na warszawski KIK było finanso-

wanie działalności KIK ze środków Centrali Wy-

twórczo-Usługowej Libella Sp. z o.o., które mo-

gło być ograniczone lub cofnięte przez władze. 

Środki z Libelli 10-krotnie przewyższały wpły-

wy ze składek członkowskich. 

Część II zatytułowano „Gdzie jesteśmy”. 

Wykład ks. bp. dr. hab. Michała Janoty „Ro-

la świeckich w Kościele w kontekście pontyfika-

tu papieża Franciszka” rozpoczął drugą część 

konferencji. Ks. Biskup podał różne definicje 

słowa laik i powiedział, że słowo laik pochodzi 

od greckiego słowa laos i oznacza lud. Nato-

miast słowo świat występuje w Biblii w dwóch 

znaczeniach – kosmos (świat stworzony przez 

Boga) i eon (świat sprzeciwiający się Bogu). 

Świecki należy do obu tych światów.  

W czasach biblijnych były trzy grupy wyróż-

nione namaszczeniem: kapłani, królowie i proro-

cy. Chrystus łączy je w swojej osobie. We wcze-

snym chrześcijaństwie pojęcia biskup i prezbiter 
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nie były ściśle określone. Rozróżnienie przyszło 

później. Pierwszymi świątyniami były świątynie 

z ołtarzem w środku, co symbolizowało Chrystu-

sa będącego w centrum. Później budowano bazy-

liki skierowane na wschód – osoby konsekrowane 

były w prezbiterium, a wierni w nawach. Taki 

układ kościoła symbolizował Kościół jako drogę. 

Kapłan przyjmował Komunię świętą w imieniu 

wszystkich obecnych. Kościół coraz bardziej ko-

jarzył się z budynkiem, a nie ze wspólnotą wier-

nych. Zmiany zaczęły się pod wpływem Refor-

macji. Jednoczesne zeświecczenie spowodowało 

brak kapłanów w  Europie Zachodniej. Wymusiło 

to większe zaangażowanie świeckich, którzy, 

z powodu braku kapłanów, przejęli wszystkie do-

tychczasowe funkcje kapłanów z wyjątkiem kon-

sekracji. 

Na początku swego pontyfikatu Jan Paweł II 

skoncentrował się na teologii małżeństwa. Ko-

ściół dopiero niedawno kanonizował pierwszych 

małżonków pokazując, że małżeństwo jest też 

drogą do świętości.  

Rozwój różnych ruchów kościelnych w ostat-

nich czasach jest wyrazem znacznego zwiększe-

nia się roli świeckich w Kościele, w tym także in-

teligencji katolickiej. 

Tematem wykładu dr. Zbigniewa Nosowskie-

go (KIK Warszawa) był „Sobór Watykański II 

dzisiaj”. 

Mówiąc o zmianach posoborowych prelegent 

powiedział, że ks. kard. Stefan Wyszyński dał 

zgodę dla kościoła św. Marcina w Warszawie na 

odstąpienie od obowiązujących przepisów liturgii 

i pozwolił na głoszenie homilii przez duchow-

nych innych wyznań. Ważną datą jest 7 grudnia 

1965 r.  Wówczas papież Paweł VI i patriarcha 

Konstantynopola Atenagoras I znieśli nałożone 

dziewięć wieków wcześniej ekskomuniki. Autor 

starał się umiejscowić nauczanie papieży posobo-

rowych na uproszczonym dwuwymiarowym dia-

gramie: zmiany (OK, złe) vs zerwanie i ciągłość. 

Obecną sytuację KIK-ów zaprezentowali przed-

stawiciele 16 Klubów. Każdy z mówców miał 

5 minut czasu na wypowiedź. Część tę prowadził 

dr Krzysztof Ziołkowski (KIK Warszawa). 

1. Jakub Kiersnowski (KIK Warszawa). 

W Klubie działają różne sekcje. Klub angażował 

się na rzecz przystąpienia Polski do NATO i UE. 

Polami działalności Klubu są m.in. współpraca 

ekumeniczna, dialog międzywyznaniowy, uczest-

nictwo w „Marszu Żywych” w Oświęcimiu, dni 

skupienia i rekolekcje w Laskach, pomoc 

i współpraca ze Wschodem (Białoruś, Ukraina), 

wydawanie magazynu „Kontakt”. 

2. Piotr Witkowski (KIK Bielsko-Biała). 

W piśmie „Nasza Katedra” zamieszczane są in-

formacje KIK. KIK organizuje Tygodnie Kultury 

Chrześcijańskiej, cykl katechez dla dorosłych, 

spotkania ekumeniczne oraz  prowadzi Katolicki 

Dom Opieki „Józefów”. 

3. Teresa Bermańska (KIK Bydgoszcz). Klub 

liczy 66 osób. Informacje o KIK są na stronach 

portalu „Katolicka Bydgoszcz”. KIK organizuje 

Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej, sympozja, 

prowadzi działalność wydawniczą.  

4. Andrzej Adamczyk (KIK Częstochowa). 

Od stycznia 2016 prezesem KIK jest Maria Ba-

naszkiewicz. Kazimierz Świtalski dalej będzie 

zajmował się organizacją pielgrzymek Klubów 

na Jasną Górę. Spotkania są raz w miesiącu, były 

prowadzone konsultacje w wyborach parlamen-

tarnych.  

5. Roman Małecki (KIK Gdańsk). KIK ma 

oddział w Tczewie. Jeden z prezydentów Gdań-

ska był członkiem KIK. KIK organizuje spotka-

nia okolicznościowe – opłatek, 3 Maja, śpiewa-

nie pieśni patriotycznych oraz pomoc społeczną 

– m.in. posiłki dla młodzieży szkolnej. Mówca 

podkreślił ważność autonomii Klubów, potrzebę 

zacieśnienia współpracy i konieczność zdoby-

wania środków na działalność. 

6. Jan Koziorowski (KIK Inowrocław). 

W Klubie są comiesięczne spotkania, wyświetla-

ne są filmy chrześcijańskie. KIK bierze udział 

w Marszach dla Życia i Rodziny, prowadzi bi-

bliotekę. Działalność opiera wyłącznie na skład-

kach członkowskich. 

7. Czesław Brandys (KIK Jaworzno). Klub li-

czy 30 członków. Prezes Klubu Czesław Bran-

dys podarował warszawskiemu KIK ikonę wy-

konaną przez bezdomnych z materiału z resztek 

dachu spalonej katedry w Sosnowcu. Klub pro-

wadzi ośrodek Dla Rodziny „Pod Kolegiatą”, 

gdzie ma miejsce świetlica dla dzieci i młodzie-

ży. 

8. Prof. zw. dr hab. Andrzej Ślebarski (KIK 

Katowice). Klub ma 12 sekcji. Prof. Andrzej 

Ślebarski przez wiele lat kierował sekcją Nauka-

Wiara. Przekazywanie wiedzy jest bardzo waż-

nym zadaniem KIK, podobnie jak posługa my-

ślenia. Informacje o działalności katowickiego 

Klubu oraz sekcji są na stronie 
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/index.html 
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Prof. zw. dr hab. Andrzej Ślebarski (KIK Katowice) 

mówi o obowiązku przekazywania wiedzy 

9. Zbigniew Mortek (KIK Kraków). Klub li-

czy 200 członków, w tym ok. 50 jest aktywnych. 

Brak dochodów wpłynął na ograniczenie działal-

ności Klubu. Wszystkie prace w Klubie wykony-

wane są społecznie. Obecnie ustabilizowała się 

sprawa lokalu i Klub dalej korzysta z pomiesz-

czeń przy ul. Siennej 5. Klub prowadzi Galerię 

Albert. Inicjatorem Krakowskiego Kalendarza 

Ekumenicznego na 2016 rok była Anna Siepraw-

ska, wiceprezes Klubu. 

10. Jerzy Czekalski (KIK Lubaczów) przeka-

zał prezent (ikonę) dla warszawskiego KIK. 

Krzysztof Szczepański scharakteryzował dzia-

łalność Klubu. Z inicjatywy KIK 9 kwietnia 1989 

r. powstał Obywatelski Komitet Wyborczy w Lu-

baczowie. Klub brał udział w przygotowaniach 

do pielgrzymki Jana Pawła II w 1991 r., podczas 

której papież otrzymał tytuł Honorowego Obywa-

tela Miasta Lubaczowa. Klub wydaje miesięcznik 

„Teraz”, prowadzi bibliotekę konkatedralną, or-

ganizuje majówkę 3 Maja, dni kultury i spektakle 

teatralne. 

11. Antoni Duda (KIK Opole). Klub posiada 

odziały terenowe w województwie opolskim. 

Prowadzi wykłady, organizuje wystawy, pomaga 

dzieciom z Wołynia. Dni Kultury Chrześcijań-

skiej nie są już organizowane ze wzglądu na zbyt 

małe efekty w stosunku do nakładów. 

12. Dr Halina Świstak (KIK Płock) podarowa-

ła dla warszawskiego KIK książkę „Ufam” o św. 

Siostrze Faustynie. Z sekcji rodzin płockiego KIK 

powstało Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. 

Członkowie KIK zainicjowali powstanie Katolic-

kiego Stowarzyszenia Pomocy im. Św. Brata Al-

berta. Członkowie KIK biorą udział w comie-

sięcznych Mszach św. w Sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia. KIK ma kontakty z Wyższym Se-

minarium Duchownym w Płocku. Organizuje 

spotkania, adoracje, Dni Kultury Chrześcijań-

skiej, pomoc dla dzieci we Lwowie, uchodźców 

z byłej Jugosławii i Czeczenii, współpracuje ze 

Stowarzyszeniem Pomocy Potrzebującym im. 

Św. Antoniego w Ratowie. 

13. Przemysław Alexandrowicz (KIK Po-

znań). Klub liczy 180 członków. W Klubie dzia-

łają m.in. Sekcja historyczna, Rodzina Katyńska, 

Bractwo Wędrownicze (3 szczepy ZHR, 350 

dzieci i młodzieży), klub młodych mam. Klub 

jest właścicielem Piwnicy Farnej, ale ze względu 

na częste zmiany prowadzących jest z niej mało 

pożytku.  

14. Krystyna Bodnar (Szczeciński Klub Ka-

tolików). W Szczecinie jest słaba religijność. 

Zorganizowali wspólny opłatek Klubu ze stowa-

rzyszeniem „Odrodzenie”. Spotkania są 2 razy w 

miesiącu. 

15. Dr Michał Białkowski (KIK Toruń). Klub 

uczestniczy w spotkaniach z ewangelikami 

i prawosławnymi. Promuje idee Soboru Waty-

kańskiego II. Ukazały się 3 tomy studiów sobo-

rowych, 2 książki o soborze. 

16. Ryszard Soroko (KIK Koszalin). Klub or-

ganizuje Dni Kultury Chrześcijańskiej, spotka-

nia, konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży 

„Mój Kościół na Pomorzu”, turnieje recytator-

skie twórczości religijnej. 

Ostatnim punktem II części konferencji był 

wykład Jerzego Sosnowskiego (KIK Warszawa) 

pt. „Inteligencja dzisiaj”. Prelegent przedstawił 

genezę inteligencji jako warstwy społecznej, któ-

ra pojawiła się w Polsce w XIX w. Inteligent – to 

pracownik najemny, nie zajmujący się tajnymi 

naukami, jest oświecony, ale nie jest specjalistą. 

Inteligent chce wiedzieć więcej na różne tematy. 

Prelegent stwierdził, że inteligent chce zarazić 

społeczeństwo inteligencją. Inteligenta cechuje 

dystans do posiadania, jako wyznacznika presti-

żu. Ponieważ inteligent ma nowe idee, jest ele-

mentem wywrotowym. Prelegent twierdził, że do 

połowy XX w. inteligencja była mniej lub bar-

dziej lewicowa i w każdym z nurtów inteligent 

sytuuje się na obrzeżu i stąd wyciągnął wniosek, 

że inteligent będzie po lewej stronie obozu, który 

wybrał. Według prelegenta, nie wiara chrześci-

jańska lecz hieratyczność może zmiażdżyć inte-

ligenta. Prelegent zadał pytanie, co inteligent 

może zrobić wobec decyzji hierarchii? Jego od-

powiedzią była apostazja. Prelegent uważa, że 

inteligent nie może funkcjonować bezkonflikto-

wo w Kościele katolickim.  
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W dyskusji zwrócono uwagę na nielogiczności 

i sprzeczności w zaprezentowanym wykładzie.  

Dr Antoni Winiarski (KIK Katowice) zwrócił 

uwagę, że skoro prelegent mówił o obrzeżu, to 

sytuowanie na obrzeżu może być zarówno z le-

wej, jak i prawej strony. Prelegent odpowiedział, 

że tak sobie wybrał, sytuując inteligenta z lewej 

strony, ale nie uzasadnił takiego arbitralnego wy-

boru. Antoni Winiarski zwrócił też uwagę na to, 

że krytykowanie nie jest tylko cechą inteligenta, 

bo kiedyś mówiono o ćwierć-inteligentach i pół-

inteligentach, a człowiek, któremu wszystko się 

nie podoba, nie jest inteligentem, bo inteligent 

powinien używać rozumu, a nie wszystko kryty-

kować. Dlatego uważa, że końcowy wniosek pre-

legenta jest fałszywy. Dr hab. Joanna Święcicka 

(KIK Warszawa) zwróciła uwagę na pominięcie 

w wykładzie bardzo ważnej cechy – etosu, aby 

służyć innym. Antoni Duda (KIK Opole) zarzu-

cił Prelegentowi, że utożsamia progresistów z in-

teligentami. W kolejnych głosach poruszano pro-

blem stosunku inteligenta do bogacenia się, do 

rozumienia posłannictwa, zbawienia (mojego 

i całego Kościoła).  

 
Krystyna Partuś (KIK Katowice) i dr hab. Joanna 

Święcicka (Prezes KIK Warszawa). 

Krystyna Partuś (KIK Katowice, sekcja w Za-

brzu) powiedziała o formach pracy zabrzańskiej 

sekcji KIK i wręczyła pani Prezes warszawskiego 

KIK książkę „100 lat św. Anny w Zabrzu”, 

w której obszernie opisana jest działalność za-

brzańskiej sekcji katowickiego KIK. Na ręce pani 

Prezes warszawskiego KIK zostały złożone listy 

gratulacyjne i podarunki z okazji 60-lecia Klubu 

Inteligencji Katolickiej przez Piotra Witkow-

skiego (KIK Bielsko-Biała), Zofię Węcka 

(Gnieźnieński Klub Katolików pod wezwaniem 

Św. Wojciecha) oraz Grażynę Gradowicz (KIK 

Zielona Góra). Podana została statystyka war-

szawskiego KIK: 1700 członków w tym 400 

zwyczajnych; społeczność Klubowa – to ok. 

10.000 osób; 18 grup młodzieżowych. 

 
Uczestnicy konferencji z Katowic, Zabrza, Bydgosz-

czy, Gniezna, Zielonej Góry, Torunia i Szczecina. 

Na zakończenie tego dnia obrad, dr hab. Jo-

anna Święcicka (Prezes KIK Warszawa) po-

dzieliła się refleksją o profesorach przyjeżdżają-

cych z Zachodu do Polski, którzy zdziwieniem 

zauważali, że u nas rozmawia się o sprawach 

poważnych, a u nich o podatkach i pieniądzach. 

Pani Prezes powiedziała o zadaniu Klubów – na-

sze środowiska powinny przekazywać wartości 

młodym.  

W niedzielę, w kościele św. Marcina, Mszy 

św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp 

prof. dr hab. Bronisław Dembowski. 

Część III „Dokąd zmierzamy” miała miejsce 

w siedzibie warszawskiego KIK. 

Dr Antoni Winiarski, przewodniczący Poro-

zumienia Klubów Inteligencji Katolickiej podał 

informacje o Porozumieniu i pielgrzymce Klu-

bów na Jasną Górę 19 listopada 2016 r., a infor-

macje te uzupełnił dr Stanisław Latek, sekre-

tarz Porozumienia. 

Następnie, dr Stanisław Latek (KIK Warsza-

wa) zadał dwa pytania. 

1. Czy Kluby mają szanse istnieć w przyszło-

ści, a przynajmniej nie stracić swojego stanu po-

siadania? 

2. Jakie są konkretne propozycje, które mogą 

ożywić Kluby, a szczególnie przyciągnąć mło-

dzież? 

 W dyskusji panelowej wzięli udział: Prze-

mysław Alexandrowicz (KIK Poznań), dr Mi-

chał Białkowski (KIK Toruń), dr Antoni Wi-

niarski (KIK Katowice), Anna Sieprawska 

(KIK Kraków) i dr hab. Joanna Święcicka 

(KIK Warszawa). Panel prowadził Paweł 

Broszkowski (KIK Warszawa). 
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Dyskusja panelowa: Przemysław Alexandrowicz (KIK 

Poznań), dr Michał Białkowski (KIK Toruń), dr Antoni 

Winiarski (KIK Katowice), dr hab. Joanna Święcicka 

(KIK Warszawa), Anna Sieprawska (KIK Kraków) 

Przemysław Alexandrowicz (KIK Poznań) 

powiedział o przyczynach kryzysu nie tylko 

w Klubach, ale także innych stowarzyszeniach: 

zmiana ustroju gospodarczego, więcej możliwo-

ści działania, praca zawodowa znacznie powyżej 

8 godzin,  sprawy finansowe – kredyty – duże 

koszty wychowania i edukacji dzieci. Radzi prze-

trwać trudny okres, otworzyć się na współpracę 

i wzajemne wsparcie. Nie możemy konkurować 

z ruchami formacyjnymi, które rozwijają się dy-

namicznie, ale znaleźć dla siebie takie miejsce, 

gdzie będziemy potrzebni. 

Dr Michał Białkowski (KIK Toruń) zauważył, 

że zmienia się mapa polskiego katolicyzmu, są 

nowe ruchy, stowarzyszenia. Niektórzy członko-

wie Klubów weszli w te nowe ruchy. We Francji, 

Austrii, Szwajcarii, czy w Niemczech, więcej lu-

dzi aktywnych zawodowo angażuje się w stowa-

rzyszenia. Ważne jest odniesienie działalności do 

naszej tożsamości, osobowości. 

Dr Antoni Winiarski (KIK Katowice) powie-

dział, że celem każdego z nas katolików jest pój-

ście po zakończonej ziemskiej wędrówce do nie-

ba, a więc zostanie świętym, bo innych w niebie 

nie ma. Dlatego podstawowym kryterium naszej 

działalności powinno być, czy to co robię służy 

mojemu zbawieniu, czy służy również zbawieniu 

innych. Jeśli podejmujemy jakieś decyzje w życiu 

rodzinnym, zawodowym, społecznym lub poli-

tycznym, to czy przyczynią się one do zbawienia 

mojego i tych, na których życie te decyzje mają 

wpływ? Przykład – piszę jakiś artykuł w prasie. 

Powinienem się zastanowić, jaki on będzie miał 

wpływ na zbawienie moje i czytelników? 

Wzmocni, czy osłabi wiarę czytelników, a może 

odrzuci niektórych od Kościoła i Boga? Pan Bóg 

dał nam rozum, abyśmy z niego korzystali, 

a więc mieli na tyle wyobraźni, aby przewidzieć 

skutki naszych działań. Jan Paweł II podczas 

pielgrzymki KIK-ów do Rzymu w 1997 r. wska-

zał nam drogę: „Wydaje się, że ruch Klubów Inte-

ligencji Katolickiej ma i dzisiaj do odegrania 

ważną misję na niektórych zwłaszcza obszarach 

chrześcijańskiej i obywatelskiej aktywności. Pra-

gnę wspomnieć tylko niektóre: uczenie własnym 

przykładem uczestnictwa w życiu publicznym 

pojmowanego przede wszystkim jako służba czło-

wiekowi; ukazywanie działalności politycznej, ro-

zumianej jako chrześcijański obowiązek i troska 

o dobro wspólne, bez szukania osobistych korzy-

ści. Ważne jest również kształtowanie umiejętnej 

publicznej obrony wartości chrześcijańskich w ży-

ciu społecznym. Doświadczenia, jakie ruch Klu-

bów Inteligencji Katolickiej już posiada, mogą 

okazać się bardzo przydatne w prawdziwym dia-

logu z ludźmi poszukującymi sensu życia, czy też 

pomocne w dążeniu do zmiany nastawień wobec 

religii i Kościoła u tych, którzy posiadają zbyt 

uproszczone wizje chrześcijaństwa.” 

Anna Sieprawska (KIK Kraków) uważa, że 

Kluby mogą istnieć pod warunkiem, że nie będą 

istnieć same dla siebie. Inteligent robi coś często, 

bo wie, że tak trzeba. Ks. bp dr hab. Grzegorz 

Ryś zachęca, aby pójść w kierunku działalności 

misyjnej. Naszą troską jest młodzież. Ważne są 

wykłady o liturgii, bo pozwalają lepiej zrozu-

mieć w czym uczestniczymy. Powinniśmy cie-

szyć się swoją wiarą, pokazywać to, co jest naj-

lepsze w Kościele, katechizować dorosłych. 

Ważne jest przekładanie wiary na kulturę, anga-

żowanie świeckich do dawania świadectwa. 

Cenne są spotkania o pielgrzymowaniu do San-

tiago de Compostela. Ważna jest nasza więź 

z Kościołem, czy potrafimy z nim współczuć? 

Efekty przynosi działalność ewangelizacyjna 

prowadzona z radością, jak to robi ks. biskup 

Ryś, który potrafi na stadionie zgromadzić po 

kilka tysięcy gimnazjalistów i licealistów. 

Dr hab. Joanna Święcicka (KIK Warszawa) 

powiedziała o przekazywaniu przez nasze śro-

dowisko sygnału, że warto inaczej żyć, że w KIK 

jest miejsce dla tych, którzy nie chcą brać udział 

w wyścigu konsumpcji. Trzeba uważać, aby nie 

popełnić fałszywego kroku utrudniającego po-

wrót na właściwą drogę. Stosować taki przekaz, 

aby sprawy związane z wiarą były lepiej zrozu-

miane. Ważna jest formacja, ale ważne jest rów-

nież wykorzystanie wiedzy czerpanej z formacji. 
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W Warszawie prowadzony jest projekt "Akade-

mia Trzeciego Wieku KIK 2013-2016". W pew-

nych sprawach warto działać razem. Pani Prezes 

proponuje pomoc, w postaci przyjazdu pojedyn-

czej osoby lub małej grupy do Klubów chcących 

coś zorganizować.  

Podczas dyskusji głos zabrał Andrzej Wielo-

wieyski (KIK Warszawa), który powiedział 

o włączeniu przebaczenia grzechów – miłosier-

dzia, Dziedzińcu Dialogu, współmyśleniu z Ko-

ściołem, podziałach w społeczeństwie i zacytował 

słowa Jana Pawła II o Europie, która potrzebuje 

Polski i Polski, która potrzebuje Europy. Dr 

Wojciech Pillich (KIK Katowice, sekcja w Za-

brzu) zadał pytanie, czy my artykułujemy naszą 

tożsamość? Powiedział, że aktywność wymaga 

czujności i zapytał, czy wyobrażamy sobie Polskę 

za 100 lat. Andrzej Adamczyk (KIK Często-

chowa) zachęcił do modlitwy za pośrednictwem 

śp. Adama Banaszkiewicza, prezesa częstochow-

skiego KIK w latach 1989-2008, który 3 lata te-

mu zmarł w opinii świętości. Dr Antoni Winiar-

ski (KIK Katowice) nawiązując do Dziedzińca 

Dialogu powiedział, że przed rozpoczęciem roz-

mowy należy ustalić, czy słowa kluczowe rozu-

miemy w ten sam sposób. 

Kończąc obrady dr hab. Joanna Święcicka, 

prezes warszawskiego KIK, podziękowała 

wszystkim za przybycie i udział w konferencji.  

Tekst i zdjęcia Antoni Winiarski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

 
Golgota Polska w kościele garnizonowym w Gliwi-

cach 23 III 2011 r. 
-------------------------- 

Czesław Cywiński 
Prezes Zarządu Głównego Światowego 

Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
Urodzony 19.03.1926 r. w Wilnie. W cza-

sie okupacji był wywiadowca Związku Wol-

nych Polaków, a potem żołnierzem 1. Wileń-

skiej Brygady AK. Aresztowany w 1944 r. 

przez Sowietów spędził dwa lata w łagrze. 

Po powrocie do kraju skończył politechnikę 

i został inżynierem budownictwa. Awanso-

wany do stopnia podpułkownika został od-

znaczony m.in. Krzyżem walecznych i Krzy-

żem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Od-

rodzenia Polski.  

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

TYLKO U NAS - nowy smoleński raport 

polskich naukowców: to był zamach 

Pięciu polskich naukowców - wśród nich 

prof. Jan Obrębski z Politechniki Warszaw-

skiej, profesor nauk technicznych, wybitny 

specjalista w zakresie mechaniki - stworzyło 

raport na temat katastrofy smoleńskiej. Kończy 

się on stwierdzeniem: „przyczyną katastrofy 

samolotu Tu-154 M w Smoleńsku mogły być 

tylko wybuchy wewnątrz konstrukcji”. 

 Raport „Co wiemy o przyczynach Katastrofy 

Smoleńskiej” współgra - co podkreślają autorzy 

- z ustaleniami ekspertów smoleńskiego zespołu 

parlamentarnego Antoniego Macierewicza. Na-

ukowcy często zresztą powołują się na wyniki 

analiz Kazimierza Nowaczyka, Wiesława Bi-

niendy czy Grzegorza Szuladzińskiego. 

Opracowanie rozpoczyna się od zestawienia 

kontrowersji w sprawie przyczyn katastrofy, 

czyli rozbieżności między raportem rządowej 

komisji Millera a ustaleniami niezależnych 

specjalistów. Zwraca też uwagę na problemy 

nie do końca jeszcze wyjaśnione, jak np. „nie-

jasne powody, dlaczego w raporcie komisji 

Millera zrezygnowano z badań symulacyj-

nych, ogólnie uznawanych jako obiektywne 

metody badań katastrof lotniczych”. 

Uczeni stwierdzają m.in.: „Przeważająca 

część Raportu Komisji Millera poświęcona 

jest arbitralnej ocenie procedur przygotowania 

i przebiegu lotu oraz sylwetek psychologicz-

nych pilotów itd., podczas gdy zagadnieniom 

technicznym, najważniejszym dla odtworze-

nia przyczyn  katastrofy i wniosków końco-

wych poświęcono  tylko znikomą  uwagę”. 
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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 Edward Frankowski 

Syndrom zabitych sumień 

Tę wyniesioną stąd naukę o Krzyżu Świętym 

Jan Paweł II niósł po całej Polsce i całym świe-

cie. Jakże niedawno słowa, postawa i wszystkie 

dzieła papieskie tak bardzo nas przejmowały, ta-

keśmy się tym, co Papież mówił i czynił, przej-

mowali. A dzisiaj jesteśmy świadkami jakiejś 

obłędnej ideologii, dzikiego i brutalnego kapita-

lizmu, libertyńskiej ideologii, która uderza 

w Krzyż. Krzyż jest im przeszkodą w budowaniu 

państwa liberalnego, które składa się z niewiel-

kiej grupy ludzi najbogatszych powiązanych ze 

sobą finansowymi interesami oraz z ogromnej 

liczby ludzi biednych, nawet nędzarzy, których 

nikt nie będzie bronił – robotników, rolników, 

ludzi słabych, starszych, chorych, dzieci niena-

rodzonych. (…) 

Upowszechnia się postawa obojętności, która 

jest jakąś konsekwencją postawy obojętności 

wobec Krzyża, pełnego miłości do nas Chrystusa 

Ukrzyżowanego. (…)  

    Homilia podczas odpustu ku czci Podwyż-

szenia Krzyża Świętego w Krakowie-Mogile, 21 

września 2014. Str. 65-69 

wybrał Stanisław Waluś  

 

 

In vitro 
 

Chodzi o to, by ze względu na 

ochronę porządku naturalnego i e-

tycznego rodziny oraz dobro wycho-

wania dzieci koniecznym jest, by za-

rodek zaistniał skutkiem spotkania 

gamet żyjących rodziców, pozostających 

w związku małżeńskim. W przypadku nato-

miast heterologicznej inseminacji z całą niemal 

pewnością ład naturalny i etyczny rodzin jak 

i wzrastanie dzieci zostaną poważnie zakłócone.  

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

cji, www.globalizacja.org Warszawa 2010, str. 172 

Autorzy opracowania analizują również 

wybrane aspekty katastrofy, np. trajektorię lo-

tu Tu-154 czy manipulacje ze słynną brzozą. 

Czytamy m.in.: „Wnioski podane przez 

K. Nowaczyka (MKS 2012 r., MKS 2013 r.) 

wskazują, że: 

- duża powierzchnia lewego skrzydła samolo-

tu została oderwana ponad 40 m przed brzozą, 

po pierwszym wybuchu, 

- końcówka lewego skrzydła i fragmenty  jego 

środkowej części  odpadały  podczas lotu po-

między brzozą  i  miejscem TAWS 38; po-

twierdzają to obliczenia G. A.  Jǿrgensen’a, 

zapis systemu TAWS i  ekspertyza ATM,   

- opisany przez G. Szuladzińskiego wybuch 

w kadłubie samolotu miał miejsce w powietrzu 

– w miejscu TAWS 38, najpóźniej kilkadzie-

siąt  metrów przed miejscem pierwszego ude-

rzenia samolotu w ziemię; wtedy zanikło zasi-

lanie wszystkich rejestratorów pokładowych.   

Całość opracowania można pobrać poniżej. 

http://niezalezna.pl/72894-tylko-u-nas-nowy-

smolenski-raport-polskich-naukowcow-byl-

zamach 

Prawda o Smoleńsku dzisiaj 

Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wy-

szyńskiego w Warszawie odbyła się 18 marca 

konferencja „Prawda o Smoleńsku dzisiaj. 

Manipulacja faktami o katastrofie smoleńskiej 

w mass mediach”. Konferencję zorganizowa-

li: Ministerstwo Obrony narodowej, UKSW, 

Inspektorat MON ds. Bezpieczeństwa Lotów, 

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medial-

nej w Toruniu oraz Klub Ronina. (…) 

jl, Tygodnik Solidarność, nr 14 (1426),  

1 IV 2016, str. 29 

Smoleńsk wreszcie w sądzie 

Ruszył proces o niedopełnienie obowiąz-

ków przez urzędników cywilnych podczas or-

ganizacji lotu prezydenta Lecha Kaczyńskie-

go do Smoleńska 10 kwietnia 2010 roku. (…)  

Gość Niedzielny, nr 15, rok XCIII, 10 IV 

2016, str. 8  

Tupolew rozpadł się w powietrzu 

O nowych dowodach w sprawie katastrofy 

smoleńskiej z przewodniczącym podkomisji 

ds. jej zbadania Wacławem Berczyńskim 

rozmawia Bogumił Łoziński. (…) 

Gość Niedzielny, nr 15, rok XCIII, 10 IV 

2016, str. 36-37  

Stanisław Waluś 

http://www.globalizacja.org/
http://niezalezna.pl/72894-tylko-u-nas-nowy-smolenski-raport-polskich-naukowcow-byl-zamach
http://niezalezna.pl/72894-tylko-u-nas-nowy-smolenski-raport-polskich-naukowcow-byl-zamach
http://niezalezna.pl/72894-tylko-u-nas-nowy-smolenski-raport-polskich-naukowcow-byl-zamach
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Ideologia gender 
 

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) 
 

Podróż do źródła Polski 

Jubileuszowy X Zjazd Gnieźnieński stał się pre-

ludium do 1050. rocznicy Chrztu Polski. (…) 

Tradycja Zjazdów Gnieźnieńskich jest również 

udział w nich duchowieństwa i wiernych wielu 

wyznań. – Ten wspólny głos duchownych z róż-

nych Kościołów powinien być bardziej słyszany 

– mówił „Niedzieli” ks. Paweł Rytel-Andrianik, 

rzecznik KEP. – To również nawiązanie do roku 

1000, kiedy Kościół w Europie nie był jeszcze 

podzielony. 

Podczas głównej ekumenicznej debaty zastana-

wiano się nad kondycją polskiego chrześcijaństwa. 

Katolicy, prawosławni i luteranie zgodzili się 

z opinią, że na tle współczesnego świata kondycja 

chrześcijaństwa w Polsce nadal pozwala z optymi-

zmem patrzeć w przyszłość. – Choć zawsze mo-

głoby być lepiej, to trzeba uczciwie przyznać, ze 

chrześcijaństwo w Polsce jest w dobrej formie. Je-

stem dumny z tego, ze chrześcijaństwo w Polsce 

jest głęboko zakorzenione – mówił abp Jeremiasz, 

prawosławny hierarcha z Wrocławia. (…) 

Współorganizatorką Zjazdów jest Danuta Basz-

kowska. To ona kilka lat temu sprowadziła chrze-

ścijan różnych wyznań do Gniezna. – Moja troską 

zawsze były i są nie tylko dyskusja i wykłady, ale 

przede wszystkim modlitwa. W wielu kościołach 

Gniezna odbywały się ekumeniczne nabożeństwa 

Drogi Krzyżowej. Szczególnie symboliczne było 

nabożeństwo w katedrze gnieźnieńskiej, podczas 

którego członkowie różnych Kościołów dokonali 

obrzędu obmycia w wodzie święconej. (…)     

Artur Stelmasiak, Niedziela, nr 12,  

20 III 2016, str. 6-7   

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 V 

Podatki dekolonizacyjne 

O-PO-zycja deklaruje obronę obywateli przed 

„nieuczciwymi zakusami większości sejmowej”, 

gdy ta zamierza opodatkować banki i handel. 

Charakterystyczne, że również Trybunał Konsty-

tucyjny wetował PiS-owską ustawę ograniczają-

cą ekspansję sieci handlowych (rugują małe 

sklepy).         Jerzy Pawlas, Źródło, nr 10 (1262), 

 5 III 2016, str. 14 

Stanisław Waluś 

 

 

Nasze rocznice 
Maj 

225 lat temu (3 maja 1791 r.) Sejm Czterolet-

ni uchwalił Konstytucję 3 Maja. 

175 lat temu (21 maja 1841 r.) w Paryżu 

zmarł Julian Ursyn Niemcewicz. 

155 lat temu (29 maja 1861 r.) w Paryżu 

zmarł Joachim Lelewel, historyk, profesor Uni-

wersytetu Wileńskiego, zasłużony dla Polski 

działacz polityczny. 

125 lat temu (15 maja 1891 r.) Papież Leon 

XIII ogłosił encyklikę Rerum novarum. 

115 lat temu (20 maja 1901 r.) we Wrześni 

polscy rodzice wystąpili w obronie swoich dzie-

ci, które zostały dotkliwie pobite przez niemiec-

kich nauczycieli. 

105 lat temu (22 maja 1911 r.) Andrzej Mał-

kowski wydał rozkaz powołujący do istnienia 

pierwsze skautowe drużyny we Lwowie.  

95 lat temu (3 maja 1921 r.) wybuchło trzecie 

powstanie śląskie jako odpowiedź na niespra-

wiedliwą decyzję Rady Ambasadorów przyzna-

jącą prawie cały Górny Śląsk Niemcom. 

90 lat temu (12 maja 1926 r.) w wyniku za-

machu wojskowego dokonanego przez Józefa 

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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Piłsudskiego został obalony rząd premiera Win-

centego Witosa. 

75 lat temu (7 maja 1941 r.) w Łodzi niemiec-

ki okupant usunął biskupów i wszystkich kapła-

nów, pracowników Kurii.  

75 lat temu (28 maja 1941 r.) z więzienia na 

Pawiaku wywieziono do obozu w Auschwitz po-

nad 300 więźniów, wśród których był również oj-

ciec Maksymilian Kolbe. 

50 lat temu (3 maja 1966 r.) na Jasnej Górze 

kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski uroczy-

stym aktem oddał Naród polski w macierzyńską 

niewolę Maryi za wolność Kościoła.  

35 lat temu (2 maja 1981 r.) delegacja polskich 

kobiet złożyła na Jasnej Górze symboliczne wo-

tum: kielich mszalny nazwany Kielichem Życia. 

Zdobią go postacie: św. Jadwigi Śląskiej, św. Ja-

dwigi Królowej, bł. Teresy Ledóchowskiej i Sta-

nisławy Leszczyńskiej. 

35 lat temu (13 maja 1981 r.) na Placu Święte-

go Piotra w Rzymie Turek Ali Agca dokonał za-

machu na życie Ojca Świętego Jana Pawła II.  

35 lat temu (18 maja 1981 r.) w Krakowie blisko 

stutysięczny tłum (w tym znaczna liczba młodzieży) 

wyruszył z Krakowskich Błoń na Rynek Główny, 

dając wyraz solidarności i wierności dla Ojca Świę-

tego po zamachu na Jego życie (tzw. Biały Marsz). 

35 lat temu (28 maja 1981 r.) w Warszawie 

zmarł kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski. 

wybrała Barbara Kwaśnik 

 

 

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Ojca Świętego na rok 2015 i 2016 
Kwiecień: Powszechna: Aby rolnicy indywi-

dualni otrzymywali należyte wynagrodzenie za 

swoją cenną pracę. Ewangelizacyjna: Aby chrze-

ścijanie w Afryce dawali świadectwo miłości 

i wiary w Jezusa Chrystusa pośród konfliktów 

polityczno-religijnych. 

Maj: Powszechna: Aby we wszystkich kra-

jach kobiety były traktowane ze czcią i szacun-

kiem oraz by doceniano ich wkład w życie spo-

łeczne. Ewangelizacyjna: Aby rozpowszechniał 

się w rodzinach i wspólnotach zwyczaj odmawia-

nia różańca w intencji ewangelizacji i pokoju.  

 

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. 

 

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 niedzielę 22 maja 2016 r. Wyruszamy o godz. 

15.30 z kościoła Mariackiego w Katowicach. 

 

Rekolekcje KIK w Kokoszycach 
Rekolekcje KIK w Archidiecezjalnym Domu re-

kolekcyjnym w Kokoszycach odbędą się od piątku 

do niedzieli 23 – 25 września 2016 r. Rekolekcje 

będzie prowadził ks. dr Stanisław Puchała. 

 

Pielgrzymka KIK na Jasną Górę 
Ogólnopolska Pielgrzymka Klubów Inteli-

gencji Katolickiej na Jasną 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.  

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

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

z łazienkami. dopłata do pok. 2-osob. 40 zł od 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
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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, auto-

karowe, 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 auto-

karem w tym metrem w Rzymie, przewodnik. Na 

zwiedzanie 30 Euro.  

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 San-

ktuarium. 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. Szczegółowe informacje podawane są 

w miesięcznym programie. 

Sekcja Nauka-Wiara 

Spotkania odbywają się w trzecią środę miesią-

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

Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12 (wej-

ście od podwórza, parter). Szczegółowe informa-

cje podawane są w miesięcznym programie. 

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 kore-

spondencji: Klub Inteligencji Kato-

lickiej w Katowicach, 40-954 Ka-

towice 2, skr. poczt. 376. 
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