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A obok krzyża Jezusowego  Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, 

i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł 

do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń 

wziął Ją do siebie (J 19, 25–27).  
 

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 

 
225. rocznica uchwalenia przez Sejm Czteroletni Konstytucji 3 Maja – 3 maja 1791 r. 

125. rocznica encykliki Rerum novarum Ojca Świętego Leona XIII o kwestii robotniczej - 15 maja 1891 r. 

95. rocznica III Powstania Śląskiego - 3 maja 1921 r. – początek powstania 

35. rocznica zbrodniczego zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II - 13 maja 1981 r. 

35. rocznica śmierci księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Polski - 28 maja 1981 r. 

  5. rocznica beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II - Święto Miłosierdzia Bożego - 1 maja 2011 r.  

 
 

Ojciec Święty Franciszek do Polaków 
 

Audiencja ogólna – środa 6 IV 2016 r. 

„Witam serdecznie Polaków, a szczególnie re-

dakcję, czytelników i przyjaciół Katolickiego Ty-

godnika «Niedziela», którzy przybywają do 

Rzymu z okazji 90. rocznicy założenia pisma. 

Także dzisiaj jest ono wielkim darem Bożej 

Opatrzności dla waszego Narodu, który w tym 

czasopiśmie od lat znajduje rzetelny przekaz in-

formacji o Kościele i oparcie w trudnych momen-

tach waszej historii. Życzę, aby ewangelizacyjna 

posługa tego Tygodnika nadal umacniała jego 

czytelników w wierze, przynosząc obfite owoce 

w ich życiu i apostolstwie. W Roku Nadzwyczaj-

nego Jubileuszu Miłosierdzia zawierzam Jezuso-

wi Miłosiernemu i Jego Najświętszej Matce, Kró-

lowej Polski, dalsze lata działalności «Niedzieli». 

Redakcji i wam wszystkim tu obecnym z serca 

błogosławię.” 

Audiencja ogólna – środa 13 IV 2016 r. 

„Drodzy bracia i siostry, w tych dniach Ko-

ściół w Polsce obchodzi 1050. rocznicę chrztu. 

Razem z Pasterzami [Kościoła] i wiernymi dzię-

kuję Bogu za ten historyczny akt, który przez 

wieki kształtował wiarę, duchowość i kulturę wa-

szego Narodu, we wspólnocie ludów, które Chry-

stus zaprosił do udziału w tajemnicy Jego śmier-

ci i zmartwychwstania. Dziękujecie Bogu – we-

dług słów św. Jana Pawła II – za to, że «zostali-

ście zanurzeni w wodzie, która odbija w sobie 

obraz Boga żywego – w wodzie, która jest falą 

wieczności: ‘źródłem wody wytryskającej ku ży-

ciu wiecznemu’ (J 4, 14)» (Kraków, 

10.06.1979). Proszę Boga, aby obecne i przyszłe 

pokolenia Polaków pozostawały wierne łasce 

chrztu, dając świadectwo miłości Chrystusa 

i Kościoła. Niech miłosierny Bóg udzieli swoje-

go błogosławieństwa wszystkim Polakom żyją-

cym w Kraju i poza granicami. Niech będzie po-

chwalony Jezus Chrystus!” 

Audiencja ogólna – środa 20 IV 2016 r. 

„Serdecznie witam polskich pielgrzymów. 

Drodzy bracia i siostry, bądźmy wdzięczni za dar 

wiary, dziękujmy Panu za Jego miłość! Pozwól-

my, aby miłość Chrystusa rozlała się w nas: z tej 

miłości uczeń czerpie i na niej się opiera. Tą mi-

łością każdy może się karmić i posilać. W ten 

sposób, we wdzięcznej miłości, którą z kolei 

przelewamy na naszych braci, w naszych do-

mach, w rodzinie, w społeczeństwie przekazy-

wane jest wszystkim miłosierdzie Pana. Niech 

Bóg wam błogosławi!” – powiedział Papież do 

Biuletyn Radia Watykańskiego 
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Można przekazać dar  

dla KIK w Katowicach 
 

Obecne przepisy podatkowe umożliwiają 

wpłatę darowizny na konto KIK w Katowicach 

i odliczenie tej kwoty od dochodu w rozliczeniu 

rocznym PIT. 

(Wpłaty darowizn dokonywane w ciągu roku 

2015 mogą zostać odliczone od dochodu w ze-

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

rowizny przekazane w ciągu roku 2016 mogą zo-

stać odliczone w zeznaniu za rok 2016 - do 30 

kwietnia 2017 roku.) 

Odliczeniu podlegają darowizny do łącznej 

kwoty nieprzekraczającej 6% dochodu podatnika. 

Do limitu tego wlicza się sumę darowizn przeka-

zanych na cele kultu religijnego, na cele pożytku 

publicznego dla organizacji prowadzących dzia-

łalność pożytku publicznego (np. KIK) oraz na 

cele krwiodawstwa. 

Organy podatkowe za darowizny na cel kultu 

religijnego uznały nie tylko darowizny przezna-

czone dla kościołów, związków religijnych i ko-

ścielnych osób prawnych, ale także przekazywa-

ne na rzecz innego podmiotu realizującego toż-

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

lickich Stowarzyszeń np. Katolickiego Towarzy-

stwa Kulturalnego (pismo Naczelnika Pierwszego 

Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z 21 listo-

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

Warunkiem skorzystania z odliczenia jest od-

powiednie udokumentowanie przekazania daro-

wizny. Darowizna powinna zostać udokumento-

wana dowodem wpłaty na rachunek bankowy ob-

darowanego. 

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 opodat-

kowanie 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. 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 przeka-

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

DOCHODU / ZWOLNIENIE podatnik wpisuje 

kwotę w kratce 151, a małżonek w kratce 152. 

SPOSÓB WYPEŁNIENIA PRZELEWU 

Dokonując przelewu darowizny, w rubryce 

nazwa odbiorcy wpisujemy:  

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach,  
nr rachunku odbiorcy:  

29 1020 2313 0000 3302 0124 7709 

W miejscu tytułem wpisujemy: 

Dar na cele statutowe 

skarbnik Małgorzata Piechoczek  

 

 

Rok Miłosierdzia 

8 XII 2015 - 20 XI 2016 
Misericordiae vultus 

Bulla ustanawiająca nadzwyczaj-

ny Jubileusz Miłosierdzia 

Franciszek, 

Biskup Rzymu,  

Sługa Sług Bożych 

do wszystkich, którzy będą czytać 

ten list 

Łaska, miłosierdzie i pokój 

Jest moim gorącym życzeniem, aby chrześci-

janie przemyśleli podczas Jubileuszu  uczynki 

miłosierdzia względem ciała i względem ducha. 

Będzie to sposobem na obudzenie naszego su-

mienia, często uśpionego w obliczu dramatu 

ubóstwa, a także umożliwi nam coraz głębsze 

wejście w serce Ewangelii, gdzie ubodzy są 

uprzywilejowani dla Bożego miłosierdzia. Prze-

powiadanie Jezusa przedstawia te uczynki miło-

sierdzia, abyśmy mogli poznać, czy żyjemy jak 

Jego uczniowie, czy też nie. Odkryjmy na nowo 

uczynki miłosierdzia względem ciała: głodnych 

nakarmić, spragnionych napoić, nagich przy-

odziać, przybyszów w dom przyjąć, więźniów 

pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych po-

grzebać. I nie zapominamy o uczynkach miło-

sierdzia względem ducha: wątpiącym dobrze ra-

dzić, nieumiejętnych pouczać, grzeszących upo-

minać, strapionych pocieszać, krzywdy cierpli-

wie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za 

żywych i umarłych. 
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Ufaj miłosierdziu Mojemu, 

Modlitwy 

Wydawnictwo Święty Paweł 

Koronka do Miłosierdzia Bożego 

Nowenna do Miłosierdzia Bożego 

Litania do Miłosierdzia Bożego 

O Miłosierdzie Boże dla świata 

Akt zawierzenia świata Miłosierdziu 

Bożemu (Jan Paweł II, Kraków-

Łagiewniki, 17.08.2002) 

Akt oddania się Miłosierdziu Bożemu  

 

Bardziej miłosierny, czyli jaki? 

WATYKAN. Ogłoszenie Roku Miłosierdzia to 

gest profetyczny – uważa kard. Waldemar Kasper 

(na zdjęciu). Jego zdaniem Rok Święty powinien 

być dla Kościoła otwarciem nowego rozdziału 

w jego dziejach. Dziś kard. Kasper ocenia go 

bardzo krytycznie. „Często mówiliśmy o Bogu, 

który karze, grozi, o Bogu zemsty – powiedział 

hierarcha Radiu Watykańskiemu. – To wszystko 

znajduje się w Starym Testamencie, ale nie ma 

już tego u Jezusa. To od Niego musimy rozpo-

cząć. On jest miłosiernym obliczem Boga. Dlate-

go musimy mówić o Bogu w nowy sposób. 

O Bogu, który przyjmuje, słucha, widzi nędzę 

człowieka, który nam towarzyszy. Myślę, że taki 

Bóg ma w sobie coś nowego, co pociąga również 

współczesnego człowieka. Jest natomiast skanda-

lem, że przez wielu ludzi na zewnątrz Kościół jest 

postrzegany jako niemiłosierny. Kościół musi to 

zmienić. Musi stać się, jak mówi papież, Kościo-

łem z otwartymi drzwiami i oknami, Kościołem, 

który wychodzi na peryferie, a nie jest zamkniętą 

twierdzą”.   

Moim zdaniem 

Rok Miłosierdzia to wspaniały pomysł papieża 

Franciszka. Ale przytoczona wypowiedź kard. 

Kaspera budzi zastrzeżenia, bo odstaje od rze-

czywistości. Czy kardynał nie zauważył przemia-

ny Kościoła na przestrzeni ostatnich stu lat? (…) 

Dziś najbardziej popularne na całym świecie 

jest nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, inspi-

rowane „Dzienniczkiem” św. Faustyny, a wizeru-

nek Jezusa Miłosiernego jest najczęstszą ikoną 

Zbawiciela. Żadna organizacja religijna na świe-

cie nie prowadzi tylu dzieł charytatywnych co 

Kościół katolicki. (…) 

Czy ktokolwiek słyszał ostatnio w jakimś ko-

ściele kazanie o Bogu zemsty? Nie wiem, gdzie 

kardynał słucha kazań? (…)  

Kościół musi być wierny Jezusowi i pełnej 

Ewangelii, bo tylko wtedy będzie prawdziwie 

miłosierny. Kościół musi pozostać twierdzą, po-

nieważ w nim przechowujemy bezcenny skarb. 

Owszem, musi być otwarty na każdą owcę, która 

chce z tych skarbów korzystać, ale jednocześnie 

musi być zamknięty przed złodziejami, którzy 

przychodzą tylko po to, aby kraść, zabijać i nisz-

czyć. Nie potrzebujemy Kościoła bardziej ludz-

kiego, ale Kościoła bardziej Bożego, bo tylko 

wtedy będzie bardziej ludzki. 

Ks. Tomasz Jaklewicz,Gość Niedzielny, nr 50, 

rok XCII, 13 XII 2016, str. 6 

 

 

Rok 2016 - Rok Jubileuszu 1050-lecia 

Chrztu Polski 
 

Jubileusz - 1050. rocznica Chrztu Polski 

Przyjęcie chrztu przez księcia Polan Mieszka I 

zapoczątkowało chrystianizację ziem podległych 

jemu i jego następcom. Skutki okazały się na ty-

le trwałe, że Polska weszła w XXI wiek jako kraj 

katolicki.  

Poznań był miejscem centralnych uroczystości 

jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski. Rozpo-

częły się one czuwaniem w poznańskiej Farze 

w czwartek 14 kwietnia o godz. 21, które trwało 

wraz z nabożeństwami aż do godz. 15.15 w pią-

tek. Po odmówieniu Koronki do Miłosierdzia 

Bożego z bazyliki kolegiackiej (Fary) wyruszyła 

procesja Maryjna do Katedry. Niesiony był ob-

raz Nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej. 
W procesji z poznańskiej Fary do katedry szedł abp 

Damian Zimoń arcybiskup senior archidiecezji kato-

wickiej. 

W procesji pod przewodnictwem abp. Stani-

sława Gądeckiego metropolity poznańskiego, 

uczestniczyło ponad 170 biskupów, a wśród nich 

biskupi archidiecezji katowickiej - ks. abp. Da-
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mian Zimoń Arcybiskup senior, ks. bp. Adam 

Wodarczyk i ks. bp. Marek Szkudło, jak również 

wiele tysięcy wiernych świeckich oraz osób kon-

sekrowanych.  

O godz. 17 w katedrze rozpoczęła się uroczysta 

Msza Święta pod przewodnictwem Legata Papie-

skiego, z udziałem Prezydenta RP przedstawicieli 

Parlamentu, Rady ministrów, Konferencji Epi-

skopatu Polski oraz zaproszonych Gości. Tysiące 

uczestników procesji stało przed katedrą, a nie-

którzy nawet siedzieli na przygotowanych wcze-

śniej krzesełkach. Uczestniczenie we Mszy św. 

było możliwe dzięki bardzo dobremu nagłośnie-

niu i telebimom. W czasie Mszy św. zaczął padać 

deszcz z coraz to większą intensywnością. Na za-

kończenie Mszy św. delegacja władz państwo-

wych i kościelnych złożyła wieńce na grobach 

pierwszych władców Polski. Abp. Stanisław Gą-

decki przekazał Prezydentowi RP, Marszałkom 

Sejmu i Senatu oraz Prezes Rady Ministrów 

krzyże wykonane z drewna z wałów obronnych z 

grodu Mieszka I z 966 r. 

 
Mszy św. w poznańskiej katedrze przewodniczył Le-

gat Papieski Jego Eminencja Pietro Kardynał Parolin 

Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej. 

Film z Mszy św. można zobaczyć: http://tv-

trwam.pl/film/msza-swieta-dziekczynna-w-1050-

rocznice-chrztu-polski-z-katedry-poznanskiej 

Sobotnie jubileuszowe świętowanie „Gdzie 

chrzest, tam nadzieja” miało miejsce na poznań-

skim INEA Stadionie, gdzie zgromadziło się 35 

tys. osób. Pochód świętych, modlitwa, pieśni 

uwielbienia (1050-osobowy chór) oraz wędrujące 

ogromne płótno z napisem „Lednica 2000”, prze-

kazywane z rąk do rąk, poprzedziły Mszę św. 

o godz. 14, której przewodniczył Legat Papieski 

JEm Ks. Pietro Kard. Parolin, Sekretarz Stanu 

Stolicy Apostolskiej, który wygłosił homilię. 

Podczas Mszy św. dwie osoby dorosłe zostały 

ochrzczone. O ile przed Mszą św. była ładna po-

goda, to podczas Eucharystii i musicalu niebo 

ochrzciło deszczem mających miejsca w sekto-

rach na murawie stadionu. Miejsca na trybunach 

były wprawdzie osłonięte od deszczu, ale 

w wyższych partiach trybun słyszalność nie była 

dobra, bo akustyka stadionu i sposób nagłośnie-

nia powodowały nakładanie się dźwięków. 

 
Stadion. Patroni Polski św. Wojciech (z lewej strony) 

i św. Stanisław 

 
Stadion. Nastrój radości udzielał się wszystkim ze-

branym. 

Nagranie Mszy św. jest dostępne na 
https://www.youtube.com/watch?v=PNQTUVoRpLA 

Świętowanie zakończył musical "Jesus Christ 

Superstar", zrealizowany przez Teatr Muzyczny 

w Poznaniu. 

Tekst Antoni Winiarski.  

Zdjęcia Antoni Winiarski i Beata Urbaniak 

 

List Ojca Świętego Franciszka do Polaków 

z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski 

Poloniam semper fidelem – „Polskę zawsze 

wierną” pozdrawia papież Franciszek w liście 

skierowanym na ręce kard. Pietro Parolina, Se-

kretarza Stanu Stolicy Apostolskiej, w którym 

mianuje go legatem papieskim na uroczystości 

1050. rocznicy chrztu Polski. "Chrzest, który 
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w roku 966 książę Mieszko I przyjął wraz ze 

swoimi poddanymi, stanowił początek Państwa 

Polskiego" – czytamy w liście papieża Francisz-

ka, który zostanie odczytany podczas centralnych 

uroczystości jubileuszu 1050. rocznicy chrztu 

Polski w Poznaniu. 

Czcigodnemu Bratu Naszemu Piotrowi Parolin 

Kardynałowi Świętego Kościoła Rzymskiego, 

Sekretarzowi Stanu 

 W tym Okresie Wielkanocnym w szczególny 

sposób towarzyszymy modlitwami i naszą życz-

liwością zawsze wiernej Polsce, gdy umiłowani 

synowie i córki tego szlachetnego Narodu uro-

czyście obchodzą wdzięczne wspomnienie 1050. 

rocznicy Chrztu. To daje także Nam dogodną 

sposobność do tego, aby wszystkim Polakom 

z głębi Naszego serca wyrazić słowa wdzięczno-

ści, gratulacji i zachęty, chcąc uczestniczyć w ich 

radości i ją wzbogacić. 

Bóg bogaty w miłosierdzie znamienitą ziemię 

Polski uczynił w ciągu wieków urodzajną także 

zrodziła przeobfite duchowe owoce, a tylu Pola-

ków znakomicie wyróżniło się wyznawaniem 

i obroną wiary, zachowaniem nadziei oraz prak-

tykowaniem miłości. Oni bowiem, rozważając 

życie i gorliwość świętych biskupów i męczenni-

ków, Wojciecha i Stanisława, którzy w począt-

kach chrześcijaństwa na tej ziemi złożyli najwyż-

sze świadectwo, nie tylko okazali wierność wo-

bec Urzędu Nauczycielskiego Kościoła i Następ-

ców Piotra, lecz także przysłużyli się bardzo do 

rozwoju kultury na ziemi polskiej. 

Chrzest, który w roku 966 przyjął książę 

Mieszko I wraz ze swoimi najbliższymi, oznaczał 

także początek Państwa Polskiego. Z tego powo-

du wspomnienie tej rocznicy nie tylko chrześcija-

nom, lecz wszystkim Polakom daje szczególną 

sposobność do uroczystego świętowania, rado-

wania oraz ufnego patrzenia w przyszłość. Ko-

ściół bowiem w Polsce zawsze ukazywał szcze-

gólną więź z całym Narodem, a także usiłował 

cieszyć się z cieszącymi i płakać z płaczącymi 

(Rz 12,15). W najtrudniejszych czasach wojen, 

powstań i zesłań biskupi i kapłani, konsekrowani 

mężczyźni i niewiasty prawdziwie wraz z ludem 

cierpieli, żarliwie przynosząc pocieszenie 

wszystkim braciom i siostrom swojej Ojczyzny 

oraz mądrze pokazując drogę do wolności. 

Kościół wyniósł do godności ołtarza licznych 

synów i córki polskiej ziemi, którzy w różnych 

okresach ukazywali chrześcijańskie cnoty lub zo-

stali ozdobieni palmą męczeństwa. Z bardzo dłu-

giej listy pragniemy imiennie wspomnieć tych, 

którzy żyli w naszych czasach i są czczeni w ca-

łym świecie: mianowicie św. Maksymiliana Ma-

rię Kolbe, franciszkańskiego kapłana i męczen-

nika, który swą służbę okazał w całopalnej ofie-

rze miłości; św. Marię Faustynę Kowalską, 

dziewicę, która bardzo troszczyła się o objawie-

nie tajemnicy Bożego Miłosierdzia, oraz św. Ja-

na Pawła II, papieża, który ukazywał niestrudze-

nie wszystkim narodom Zbawiciela człowieka. 

Ukazując ich przykład, Pasterze Polski zapro-

ponowali wszystkim ludziom dobrej woli, z oka-

zji wspomnianego jubileuszu, liczne inicjatywy, 

aby wszyscy mogli zrozumiale podziwiać hojność 

Pana w wieloletniej historii Narodu i sami mogli 

jej doświadczać w nowych okolicznościach. 

Stąd Czcigodny Brat Stanisław Gądecki, Arcy-

biskup Metropolita Poznański oraz Przewodni-

czący Konferencji Episkopatu Polski, bardzo 

uprzejmie Nas prosił, abyśmy wysłali dostojnego 

męża, który by Nas reprezentował w czasie głów-

nych uroczystości i okazałby Naszą miłość 

wszystkim Polakom. Do Ciebie zatem, Czcigodny 

Nasz Bracie, który gorliwie sprawujesz urząd Se-

kretarza Stanu, kierujemy Naszą myśl i tymże Li-

stem mianujemy Ciebie NASZYM LEGATEM 

na uroczystości, które odbędą się od 14 do 16 

dnia tego miesiąca kwietnia w Gnieźnie i Pozna-

niu, we wspomnienie 1050. rocznicy Chrztu Pol-

ski. 

Będziesz przewodniczył uroczystej Eucharystii 

oraz w Naszym imieniu pozdrowisz wspomnia-

nego Arcybiskupa Metropolitę i innych czcigod-

nych biskupów, kapłanów, zakonników i zakon-

nice, wszystkich chrześcijan tam obecnych. Pra-

gniemy, abyś przekazał słowa Naszej życzliwości 

władzom świeckim tam zgromadzonym, zarówno 

Polski, jak i innych Narodów. 

Wszystkich obecnych zachęcisz swoimi słowa-

mi do wytrwałego kroczenia odnowioną drogą 

w świetle Chrystusa, do obrony życia ludzkiego 

i rodziny, do kształtowania sprawiedliwości spo-

łecznej według Ewangelii, do zabiegania w co-

dziennym życiu o prawdziwą wolność. Trzeba 

bowiem, aby wierni w Polsce także dzisiaj, 

w nowych warunkach, dali całemu światu wspa-

niały przykład życia według Ewangelii, cnót 

chrześcijańskich oraz prawdziwego duchowego 

rozwoju. 

My zaś Tobie, Czcigodny Nasz Bracie, towa-

rzyszymy modlitwami w pełnieniu twej wielkiej 

wagi misji, a także za wstawiennictwem Naj-
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świętszej Marii Panny Jasnogórskiej, Królowej 

Polski, wypraszamy dla Ciebie konieczne dary od 

Boga wszechmogącego. Z radością także udziela-

my Tobie Naszego Apostolskiego Błogosławień-

stwa, które jest znakiem Naszej względem Ciebie 

życzliwości i poręczeniem darów niebieskich, któ-

re przekażesz wszystkim uczestnikom uroczysto-

ści i całemu tak bardzo umiłowanemu Narodowi. 

Z Watykanu, dnia 4 miesiąca kwietnia, w uro-

czystość Zwiastowania Pańskiego, w roku 2016, 

w czasie Jubileuszu Miłosierdzia, w czwartym 

roku Naszego Pontyfikatu. 

FRANCISZEK 

http://archwarmia.pl/aktualno-

ci/2016/kwiecie/list-ojca-wi-tego-franciszka-do-

polakow-z-okazji-1050-rocznicy-chrztu-polski/ 

 

Dziękujemy Czechom 

PRAGA. Córka księcia Bolesława I Srogiego, 

a siostra Mlady, przełożonej klasztoru benedyk-

tynek na Hradczanach była główną sprawczynią 

nawrócenia Mieszka I na wiarę chrześcijańską – 

mówił abp Stanisław Gądecki podczas Mszy św. 

w bazylice św. Jerzego na Hradczanach.   

Przewodniczący KEP koncelebrował ją wraz 

z prymasem Czech kard. Dominikiem Duką z 

okazji jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski. (…) 

Andrzej Grajewski, Gość Niedzielny, 

 nr 16, rok XCIII, 17 IV 2016, str. 5  

 

 
Karta pamiątkowa dołączona do Naszego Dziennika 

nr 87 (5535), 14 IV 2016; Wizerunki polskich świę-

tych i błogosławionych od św. Wojciecha do św. Jana 

Pawła II 

Św. Wojciech, biskup, męczennik, główny patron 

Polski (ok. 956 – 23 IV 997) 

Św. Stanisław ze Szczepanowa, biskup krakowski, mę-

czennik, główny patron Polski (ok. 1030 – 11 IV 1079) 

Bł. Wincenty Kadłubek, biskup krakowski (1155/60 

– 8 III 1223) 

Św. Jadwiga Śląska, księżna, fundatorka klasztorów 

(ok. 1174 – 14 X 1243) 

Św. Kinga, księżna, klaryska (1244 – 24 VII 1292) 

Bł. Jolenta, księżna, klaryska (1244 – 17 VI 1298) 

Św. Jadwiga, królowa (1374 – 17 VII 1399) 

Św. Kazimierz Jagiellończyk, królewicz (3 X 1458 

– 4 III 1484) 

Św. Stanisław Kostka, jezuita, patron Polski (XII 

1550 – 15 VIII 1568) 

Św. Andrzej Bobola, kapłan, jezuita, męczennik, pa-

tron polski (30 XI 1591 – 16 V 1657) 

Bł. Karolina Kózkówna, dziewica, męczennica (2 

VIII 1898 – 18 XI 1914) 

Bł. Ignacy Kłopotowski, kapłan, założyciel Zgro-

madzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej (20 VII 

1866 – 7 IX 1931) 

Św. Faustyna Kowalska, zakonnica ze Zgromadze-

nia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, apostołka Miło-

sierdzia Bożego (25 VII 1905 – 5 X 1938) 

Św. Maksymilian M. Kolbe, kapłan, franciszkanin 

konwentualny, męczennik (8 I 1894 – 14 VIII 1941) 

Bł. Jerzy Popiełuszko, kapłan, męczennik (14 IX 

1947 – 19 X 1984) 

Św. Jan Paweł II, Papież (18 V 1920 – 2 IV 2005)  

  
 

Krzysztof Ożóg 

966. Chrzest Polski 

Wydawnictwo Biały Kruk 

Kraków 2015 

IX. Narodziny monarchii Piastów 

Przyjęcie chrztu przez Mieszka I nastąpiło kil-

kadziesiąt lat po ukształtowaniu się monarchii. 

Można zaobserwować pewną prawidłowość 

w rozszerzaniu się chrześcijaństwa na wschód od 

Łaby i na północ od Dunaju, tj. poza światem ka-

rolińskim i bizantyjskim. Najpierw w IX i X w. 

tworzą się organizmy państwowe, a wraz z ich 

stabilizacją panujący w nowych monarchiach 

władcy wraz z elitą decydują się na przyjęcie 

chrześcijaństwa.  (…) str. 71-81 

 

Modlitwa jubileuszowa z okazji 

1050. rocznicy Chrztu Polski 

Boże nasz Ojcze, w roku jubileuszu Chrztu 

Polski dziękujemy za łaskę wiary, za Twoje wej-

ście w dzieje każdego z nas i naszej Ojczyzny, za 

łaskę, która nam nieustannie towarzyszy. 

Jezu Chryste, Synu Boży, Ty jesteś Panem 

i Zbawicielem każdego z nas. Pragniemy i pro-

simy, abyś kierował całym naszym życiem oso-

bistym, rodzinnym i społecznym. 

Duchu Święty, źródło życia i miłości, wołamy 

o Twoje dary i charyzmaty, abyśmy mogli po-

nawiać Prawdę, kochać Kościół, służyć braciom 

http://archwarmia.pl/aktualno-ci/2016/kwiecie/list-ojca-wi-tego-franciszka-do-polakow-z-okazji-1050-rocznicy-chrztu-polski/
http://archwarmia.pl/aktualno-ci/2016/kwiecie/list-ojca-wi-tego-franciszka-do-polakow-z-okazji-1050-rocznicy-chrztu-polski/
http://archwarmia.pl/aktualno-ci/2016/kwiecie/list-ojca-wi-tego-franciszka-do-polakow-z-okazji-1050-rocznicy-chrztu-polski/
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i siostrom miłością ofiarną i odważnie głosić 

współczesnemu światu Dobrą Nowinę. 

Maryjo, nasza Matko i Królowo, święci Patro-

nowie naszej umiłowanej Ojczyzny, wspierajcie 

nas swoim wstawiennictwem, abyśmy dochowali 

wierności łasce chrztu świętego. 

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź uwielbio-

ny, w naszej historii, teraz i na wieki wieków. 

Amen. 

Niedziela, nr 11, 13 III 2016, str. 9 

 

Oświadczenie 

Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach na 1050 rocznicę Chrztu Polski 

Katowice, 14 kwietnia 2016 r.  

W doniosłą 1050 rocznicę Chrztu Polski, ob-

chodzoną uroczyście, Zarząd Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Katowicach dziękuje Opatrzności 

Bożej, za prowadzenie naszego kraju przez dzie-

je. Wspólnota nasza powstała i przetrwała dzięki 

wsparciu się na wierze chrześcijańskiej. Dzięku-

jemy Bogu za możliwość godnego uczczenia 

Chrztu Polski, który łączy dziedzictwo państwo-

we z dziedzictwem chrześcijańskim. Z troską, 

lecz także z ufnością, spoglądamy w przyszłość 

Polski. Zachowanie naszej państwowości w na-

stępnych wiekach postrzegamy w zawierzeniu 

Ojczyzny Chrystusowi i Jego Matce.  
Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach  

Andrzej Dawidowski 

 

 

Rok 2016 - Rok Henryka Sienkiewicza, 

Rok Feliksa Nowowiejskiego,  

Rok Cichociemnych 
 

Cichociemni - Encyklopedia skoczków AK 

Nazwa 
 

Dziś trudno jest określić, kiedy i w jakich oko-

licznościach zrodziła się trafna nazwa skoczków 

AK - cichociemni. 

 Powstało na pewno w czasie trwania wojny, 

jednak ustalenie, która z wielu niżej przedstawio-

nych hipotez jest prawdziwa, trudno już dzisiaj 

stwierdzić. A jak mogli powstać cichociemni? 

Poniżej przedstawiam, kilka scenariuszy, do któ-

rych udało mi się dotrzeć: 

Pierwszy z możliwych scenariuszy mówi, że 

nazwa cichociemni wzięła się od tajemniczego 

znikania z jednostek żołnierzy, rekrutowanych na 

cichociemnych. Znikali oni po cichu w nocy, ni-

kogo o niczym nie informując.  

Inny scenariusz mówi, że jest to spolszczona 

wersja angielskiego określenia Silent and Unse-

en, charakteryzującego sposób działania przy-

szłych spadochroniarzy AK.  

Według kolejnych źródeł określenie związane 

jest ze sposobem pojawiania się cichociemnych 

w okupowanym Kraju.  

Według Aleksandra Grobickiego nazwa cicho-

ciemni powstała od... nazwy zapalnika. Ów za-

palnik był długą aluminiową rurką, wypełnioną 

substancjami chemicznymi. Uczestnicy kursu 

SO (Special Operations) używali tego zapalnika 

do płatania sobie nieszkodliwych, aczkolwiek 

irytujących figli. Zapalnik zgniatało się bezsze-

lestnie i po ciemku, a reszta działa się już sama. 

Nazywali go „cichociemnym”, w późniejszym 

okresie nazwa ta przylgnęła do jego użytkowni-

ków - cichociemnych. 

Pierwszym dokumentem, w którym pojawia 

się określenie cichociemni pochodzi z września 

1941 roku, a jest to instrukcja Oddziału VI. 

W czasie wojny w Polsce termin ten nie był zna-

ny. Spadochroniarzy nazywano zrzutkami lub 

ptaszkami. W części dokumentów stosowano 

umowny rysunek ptaka. Dopiero w latach powo-

jennych w historiografii przyjęto na trwałe ter-

min cichociemny, który na ogół pisze się bez cu-

dzysłowu i z małej litery. 

http://www.cichociemni.ovh.org/znak.html 

 

 

Żołnierze Niezłomni 
 

Zgodnie z ustaleniami w Teheranie (1943) 

i Jałcie (1945) między Józefem Stalinem, Win-

stonem Churchillem i Franklinem Delano Ro-

oseveltem, polskie Kresy Wschodnie zostały 

przyłączone do ZSRR, a Związek Radziecki 

otrzymał „zwierzchnictwo” nad terenami Polski 

w nowych granicach. Praktycznie oznaczało to 

decydowanie Moskwy o wszystkim, co się dzieje 

w Polsce, a w szczególności narzucenie siłą wła-

dzy komunistycznej. Różne środowiska niepod-

ległościowe sprzeciwiły się decyzji mocarstw 

oraz morderstwom i brutalnym akcjom narzuco-

nej władzy. Szacuje się, że w powojennej kon-

spiracji niepodległościowej brało udział 150 tys. 

– 200 tys. osób, przy czym ok. 20 tys. osób wal-

czyło w oddziałach partyzanckich. W 1944 r. za-

częło się rozbrajanie oddziałów Armii Krajowej 

przez wkraczającą Armię Czerwoną i polowania 

na żołnierzy AK oraz osób im sprzyjającym. 

Nowe władze ogłaszały amnestie dla osób, które 

http://www.cichociemni.ovh.org/znak.html
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ujawniły swoją przeszłość, a ostatnia amnestia, 

ogłoszona w 1956 r., objęła wielu uwięzionych. 

W wielu przypadkach ujawnienie swojej prze-

szłości skutkowało więzieniem i prześladowa-

niami, dlatego część partyzantów nie złożyła bro-

ni oczekując interwencji Zachodu. Zaakceptowa-

nie przez mocarstwa zachodnie wyników sfał-

szowanego referendum 1946 r. i sfałszowanych 

wyborów w 1947 r., położyło kres tym nadzie-

jom. Ostatni żołnierz podziemia Józef Franczak 

poległ w 1963 r. 

Straty podziemia niepodległościowego były du-

że. Poległo 8,5 tys., 80 tys. zostało uwięzionych, 

w tym 20 tys. w okrutny sposób zamęczonych 

w więzieniach, wielu stracono na podstawie wy-

roków śmierci. Liczby wywiezionych na wschód 

trudno jest określić. Na przełomie lat 40. i 50. ok. 

250 tys. osób przetrzymywano w więzieniach 

i obozach pracy. 

Dzięki oporowi podziemia, nastąpiło w Polsce 

opóźnienie stalinizacji, a legenda podziemia była 

inspiracją dla późniejszej opozycji. 

W lutym 2011 r. Sejm RP oraz Senat RP przy-

jęli ustawę wpisującą do kalendarza świąt pań-

stwowych Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 

Wyklętych” 1 marca. Inicjatorem ustawy był w 

2010 r. prezydent RP Lech Kaczyński, a podpisał 

ją prezydent RP Bronisław Komorowski. 1 marca 

1951 r. w więzieniu mokotowskim strzałem w tył 

głowy wykonano wyroki śmierci na siedmiu 

członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia 

„Wolność i Niepodległość”. 
Ryngraf, który należał do por. Fran-

ciszka Majewskiego PS. „Słony” 

(1919-1948). Na rewersie ryngrafu 

jest napis „Królowo Korony Polskiej 

miej w Opiece wiernego Ci sługę, 

1 III 1948” 

 

 
Dr Andrzej Sznajder, Dyrektor Oddziału IPN w Ka-

towicach. 

 
Msza św. w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP. 

29 lutego 2016 r. w Katowicach, w kościele 

Niepokalanego Poczęcia NMP, uroczystości 

rozpoczęły się od koncertu pieśni patriotycznych 

w wykonaniu Zespołu Śpiewaków Miasta Kato-

wice „Camerata Silesia” pod dyrekcją Anny 

Szostak-Myrczek. Mszy św. w intencji żołnierzy 

podziemia niepodległościowego przewodniczył 

ks. prał. dr Andrzej Suchoń, proboszcz parafii 

Mariackiej. Obecny był katowicki biskup ewan-

gelicko-augsburski Marian Niemiec. 

 
Złożenie kwiatów w kaplicy „Golgota Ojczyzny”. 

Następnie przed kościołem, Apelem Pamięci 

i salwą honorową uczczono „żołnierzy wyklę-

tych”, a także wręczono okolicznościowe odzna-

czenia. Uroczystości zakończyło złożenie kwia-

tów w kaplicy „Golgota Ojczyzny” i spotkanie 

w Nowym Domu Katechetycznym. 

W czwartek 3 marca uczestniczyliśmy w Pała-

cu Młodzieży w uroczystym spektaklu „Okruchy 

pamięci” – wędrówka śladami żołnierza, ziemia-

nina, ojca, konspiratora i więźnia – rtm. Witolda 

Pileckiego, z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca 

„Śląsk”, uczniów XV LO w Katowicach oraz 

gości specjalnych. Spektakl przywołał pamięć 

„Żołnierzy Wyklętych”. Obecny był prawnuk 

rtm. Witolda Pileckiego – Krzysztof Kosior. 
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Krzysztof Kosior – prawnuk rtm. Witolda Pileckiego. 

Organizatorami obchodów byli: Oddział Insty-

tutu Pamięci Narodowej w Katowicach, Śląski 

Urząd Wojewódzki w Katowicach, Urząd Mar-

szałkowski Województwa Śląskiego, Urząd Mia-

sta Katowice oraz XV Liceum Ogólnokształcące 

im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach. 

Fotoreportaż jest w Kronice KIK: 

http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/kro16.html 

Tekst i zdjęcia Antoni Winiarski 

 

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze 

Delegatów Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Katowicach  

w dniu 23.04.2016 r.  
 

Zebranie otworzył Prezes KIK w Katowicach 

Andrzej Dawidowski i następnie poprosił obec-

nego ks. prałata Józefa Kusche o wygłoszenie 

słowa wstępnego oraz poprowadzenie modlitwy 

na rozpoczęcie obrad WZD. Ksiądz Prałat 

w słowie wstępnym poruszył ważność dobrego 

wykorzystania danego nam czasu, nie poddawa-

nia się trudnościom i dzielenia się prawdą.  

Na przewodniczącego WZD zebrani wybrali 

Stanisława Walusia, a na sekretarza Roberta Pro-

roka. Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wy-

brano: Mariannę Nęckarską, Krystynę Partuś 

i Rajmunda Rała. Do Komisji Wnioskowej wy-

brano: Wojciecha Pillicha, Stefana Kalisza i An-

toniego Winiarskiego. 

Następnie Prezes Andrzej Dawidowski przed-

stawił sprawozdanie merytoryczne z działalności 

Zarządu oraz z działalności poszczególnych sekcji 

KIK w Katowicach za rok 2015. KIK w Katowi-

cach liczy 376 członków, w tym czynnych jest 

około 150. Skarbnik KIK w Katowicach Małgo-

rzata Piechoczek przedstawiła szczegółowo spra-

wozdanie finansowe za rok 2015. Podkreśliła, że 

na mocy zmiany Ustawy o Rachunkowości Klub 

Inteligencji Katolickiej w Katowicach jest jed-

nostką mikro (bo nie prowadzi działalności go-

spodarczej i nie zatrudnia pracowników) i spra-

wozdanie może być wykonane w formie uprosz-

czonej, lecz do tego konieczne jest podjęcie De-

cyzji przez WZD i przedstawiła projekt takiej De-

cyzji. Podjęcia takiej Decyzji przez WZD wyma-

ga zaktualizowana Ustawa o Rachunkowości. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wojciech 

Pillich przedstawił sprawozdanie Komisji Rewi-

zyjnej za rok 2015, w którym wnioskowano 

o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2015.  

W dyskusji nad sprawozdaniami zabrali głos: 

Jadwiga Nabożna, Danuta Sobczyk (przewodni-

cząca Sekcji w Siemianowicach). Danuta Sob-

czyk przedstawiła działalność tej Sekcji: - przy-

gotowanie wniosku do Marszałka Województwa 

Śląskiego o odznaczenie prof. Akademii Mu-

zycznej w Katowicach Marka Urbańczyka Złotą 

Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskie-

go. Odznaczenie te zostało przyznane i uroczy-

ście wręczone na sesji Rady Miasta Siemianowi-

ce Śląskie. Profesor Marek Urbańczyk jest Or-

ganmistrzem, Radnym Rady Miasta Siemiano-

wice Śląskie, - Sekcja włącza się w organizację 

Dnia Papieskiego organizując zbiórkę dla Fun-

dacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, - Sekcja 

współorganizowała z organizacją Pro-life „Ty-

dzień dla Życia”, w ramach którego odbyły się 

prelekcje, wystawy i projekcje filmów, - z okazji 

Święta Narodowego 3 Maja siemianowicka sek-

cja KIK w Katowicach wspólnie z PiS w Sie-

mianowicach Śląskich zorganizowała „Wspólne 

Śpiewanie Pieśni Patriotycznych”. Następnie 

w dyskusji zabrali głos: Rajmund Rał, Stanisław 

Waluś, Stefan Kalisz, Andrzej Dawidowski, 

Wojciech Sala, Wojciech Pillich.  

Zebrani zatwierdzili sprawozdanie meryto-

ryczne z działalności Zarządu oraz działalności 

poszczególnych sekcji KIK w Katowicach za rok 

2015, sprawozdanie finansowe za rok 2015 

i przyjęli sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 

rok 2015. 

W dyskusji programowej zabrali głos: Antoni 

Winiarski, który przedstawił sposoby współpra-

cy w Radzie Ruchów Katolickich Archidiecezji 

Katowickiej (której jest Przewodniczącym) po-

między poszczególnymi ruchami, stowarzysze-

niami i wspólnotami modlitewnymi, Stanisław 

Waluś, który zaapelował do Przewodniczących 

Sekcji o określanie liczby biuletynów „Dlatego” 
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do rozprowadzania wewnątrz danej sekcji, Stefan 

Kalisz, który podniósł problem małej liczby no-

wych członków, Robert Prorok, który przedstawił 

sposoby przedstawiania KIK w Katowicach na 

zewnątrz w organizowanych imprezach: Koncer-

ty Organowe, Festiwal Organizacji Pozarządo-

wych, Dni Papieskie, udział sekcji KIK w Zabrzu 

w zbiórce na rzecz Dzieła Nowego Tysiąclecia. 

Andrzej Dawidowski przedstawił stosowane spo-

soby docierania KIK w Katowicach do gimnazja-

listów: organizowanie różnorodnych tematycznie 

odczytów i spotkań w ramach Dni Papieskich. 

Andrzej Winiarski poinformował o obchodach 

60-lecia KIK Warszawa oraz konferencji jaka się 

tam odbyła „Inteligencja katolicka: Skąd przy-

chodzimy? Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?” 

Ksiądz prałat Józef Kusche zwrócił uwagę na 

problemy w Duszpasterstwie Młodych na terenie 

parafii. Wojciech Sala przedstawił sprawę współ-

pracy w ramach KIK. Danuta Sobczyk poinfor-

mowała o inicjatywach prorodzinnych i między-

pokoleniowych na terenie Siemianowic Śląskich. 

Krystyna Rożek-Lesiak podkreśliła, że nie można 

rezygnować w ramach KIK z tzw. posługi myśle-

nia.  

Antoni Winiarski przedstawił projekt stanowi-

ska: „Stanowisko Walnego Zebrania Delegatów 

Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

w sprawie pełnej ochrony życia człowieka”, 

opracowanego przez Wojciecha Pillicha i Anto-

niego Winiarskiego, które zebrani przyjęli przy 

jednym głosie wstrzymującym się. Prezes An-

drzej Dawidowski przedstawił komunikaty Za-

rządu: o pielgrzymce KIK w Katowicach do MB 

Boguckiej 22 maja 2016 r. (początek o godz. 

15.30) o ogólnopolskiej pielgrzymce Klubów In-

teligencji Katolickiej na Jasną Górę w trzecią so-

botę listopada 2016 r. Przewodniczący WZD po-

prowadził modlitwę końcową i zamknął zebranie.  

Stanisław Waluś 

 
Stanowisko Walnego Zebrania Delegatów 

Klubu Inteligencji Katolickiej  

w Katowicach 

w sprawie pełnej ochrony życia człowieka 

Katowice, 23 kwietnia 2016 r. 

Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Katowicach wyraża wdzięczność 

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski za 

komunikat z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie 

pełnej ochrony życia człowieka. 

Wyznajemy zasadę, że Piąte Przykazanie De-

kalogu należy w pełni stosować. Nie można de-

klarować świętości życia i jednocześnie opo-

wiadać się za zabijaniem nienarodzonych dzie-

ci. Żadna sytuacja nie może usprawiedliwiać 

pozbawienia nienarodzonego dziecka prawa do 

życia. 

Apelujemy o podjęcie rzetelnych badań poka-

zujących wpływ środków zapobiegania ciąży, 

a także metody in vitro, na wady rozwojowe po-

czętych dzieci oraz traumatycznych przeżyć ko-

biet, które dokonały aborcji pozostawiającej 

trwały ślad w psychice kobiet. O wynikach ba-

dań należy szeroko informować społeczeństwo. 

Równocześnie uważamy, że Państwo powinno 

stworzyć warunki gwarantujące pomoc i opiekę 

dzieciom, których rodzice sami nie mogą lub 

nie chcą wychować. 

Zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do 

aktywnego włączenia się w działanie na rzecz 

pełnej prawnej ochrony życia człowieka. 
 

Dr hab. inż.                           Andrzej Dawidowski 

Stanisław Waluś                   Prezes Klubu 

Przewodniczący WZD         Inteligencji Katolickiej 

KIK w Katowicach              w Katowicach 

  

 

 
 

Nasz Dziennik, nr 98 (5546), 27 IV 2016, str. 24 
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NARESZCIE MOŻEMY BYĆ DUMNI 

Z PREZYDENTA POLSKI 

 

 
POLSKA ZMARTWYCHWSTAJE!!  

LUBLIN Ks. Prof. Cz. S. BARTNIK 

 

 
W uroczystościach w Warszawie, według 

szacunków PiS, uczestniczyło ok. 100 tys. 

osób, Gość Niedzielny, nr 16, rok XCIII, 17 

IV 2016, str. 8 

 

 
WERSJA PUTINA I PLATFORMY 

(ZACHOWANE PROPORCJE TUPOLEWA, 

BRZOZY I MIEJSCA UPADKU) 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

 
SMOLEŃSK, 10.04.2010 

RANO / MORNING      WIECZÓR / EVENING 

– Warszawa 10 IV 2016 r. 
-------------------------- 

Katarzyna Doraczyńska 
Pracowała w Kancelarii Prezydenta RP 
Od niedawna była zastępcą Dyrektora 

Gabinetu Szefa Kancelarii Prezydenta RP. 

Miała 32 lata. W rządzie Kazimierza Mar-

cinkiewicza była doradcą ds. mediów, a po-

tem rzecznikiem prasowym w Ministerstwie 

Sportu. Przygotowywała Polską aplikację 

i z sukcesem promowała ideę organizacji Mi-

strzostw Europy EURO 2012. Miała męża 

i niepełna 3-letną córeczkę Hanię. 

Gość Niedzielny, 18 IV 2010, str. 24 
--------------------------- 

Nareszcie godne obchody rocznicy  

tragedii narodowej nad Smoleńskiem 
10 kwietnia 2016 r. byłem w Warszawie na 

obchodach szóstej rocznicy tego wydarzenia. 

Trudno opisać przemówienia, atmosferę, 

przeżycia uczestników. Dzielę się więc z Czy-

telnikami “Dlatego” zdjęciami pobranymi ze 

strony  

http://www.pomniksmolensk.pl/news.php?rea

dmore=7970 

 
SMOLEŃSK 10.04.2010 

Sikorski, Putin, Benediktow, Tusk, Komorowski, 

Arabski, Krasnokutski, Turowski, Klich, … 

 

http://www.pomniksmolensk.pl/news.php?readmore=7970
http://www.pomniksmolensk.pl/news.php?readmore=7970
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ŁODYGOWICE STOP ABORCJI!!! 

Mamusiu Proszę: Pozwól mi się narodzić! „Ko-

cham Cię!” Nie zabijaj mnie – Mamusiu – Ja 

z Tobą też chcę zbierać kwiatki na łące, Widzieć 

słonko, księżyc i gwiazdy! I podziwiać naszą uko-

chaną ziemię! 

 

 
ŻĄDAMY – SPOKOJU! ROZLICZYĆ AFERY! 

WYJAŚNIĆ SMOLEŃSK 

 

 
LECH KACZYŃSKI BOHATER NARODOWY 

NASZA CHLUBA I DUMA 

 

 
Śp. Marta i Lech Kaczyńscy 

 

 
KOMITET OBRONY DONOSICIELI 

TO WSPÓŁCZESNA TARGOWICA 

 

 
Dyżurujący przed Pałacem Prezydenckim prze-

mawia do zebranych – obok Jarosław Kaczyński  
 

 
Warta honorowa pod tablicą pamięci Prezydenta 

RP Lecha Kaczyńskiego na Pałacu Prezydenckim    

Jan Świtkowski  

 

 

 

Tryptyk Smoleński 
 

"Wielki, bo wam z oczu zszedł" 

- Wyspiański 

Od wczoraj widzę Prezydenta Lecha Ka-

czyńskiego w tv wszystkich stacji takiego, ja-

kiego znam i jakim był naprawdę. 

Dopiero od wczoraj. 

Ciepły, serdeczny, mądry człowiek. Jeden 

z niewielu, bardzo, bardzo niewielu, którzy 

potrafili w teatrze polityki ocalić w sobie au-

tentyczność. Był sobą. 
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Zostawił brata. Równego sobie męża stanu. 

Pozostaje pytanie. Ważne pytanie. Dziś 

najważniejsze: 

Czy kreatorów fikcyjnej rzeczywistości, czy 

portrecistów nieistniejących wizerunków, stać 

będzie dzisiaj na prosty, zwykły, ludzki od-

ruch - na słowo przepraszam. 

Czy będzie tak, jak 150 lat temu pisał Nor-

wid: 

„I lać Ci będą łzy potęgi drugiej ci, co czło-

wiekiem nie mogli Cię widzieć.” 

11.04.2010 

 

„A to Polska właśnie” - Wyspiański 

Dzisiaj przez krótką chwilę – kilkanaście 

minut – pełniłem wartę przy trumnach Marii 

i Lecha Kaczyńskich. To, być może, była 

najważniejsza chwila w moim życiu. Z tru-

dem ukrywałem wzruszenie. 

Przede mną w milczeniu przesuwali się lu-

dzie. Wszyscy ze znakiem krzyża, wielu 

przyklękało, niektórzy szeptali słowa modli-

twy. 

Czasem ktoś zaszlochał, ktoś inny zasłabł 

(z rozpaczy, ze wzruszenia), jeszcze ktoś na 

dłużej się zamyślił, delikatnie przywołany do 

rzeczywistości przez porządkowych. 

Przede mną przechodzili Polacy - młodzi 

i starzy, dzieci i dorośli, zdrowi i chromi. 

Przechodzili w skupieniu, nabożnie, dostoj-

nie. 

Zobaczyłem Polskę. Tę prawdziwą. Znam tę 

Polskę. To nie Polska salonów Wojewódzkie-

go, Majewskiego i wirtualnych obrazków te-

lewizyjnych. 

Tę Polskę kochał Lech Kaczyński, Prezy-

dent Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Na tę 

Polskę był chory. 

14.04.2010 

 

Nie przeproszą 

„Czy kreatorów fikcyjnej rzeczywistości,  

czy portrecistów nieistniejących wizerunków, 

będzie dziś stać na prosty, zwykły, ludzki od-

ruch - na słowo przepraszam” - pisałem 

11.04.2010. 

„Chcą zabić pamięć, bo się jej boją.” - 

przypomniał po raz kolejny 10. 04. 2016 na 

Krakowskim Przedmieściu Jarosław Kaczyń-

ski. 

 

Jan Paweł II, Święty, wielokrotnie prosił 

i upominał: „Nie lękajcie się”. Przodkowie 

nasi ujmowali zaś prosto, dlaczego - bo 

„strach ma wielkie oczy”. Jak szkło powięk-

szające. Dziś kontaktowe, telewizyjne. Tam 

rodzą się upiory. 

Nie przeprosili. Przyszliśmy więc kolejny 

raz, szósty. Jak co roku.  W jeszcze większej 

liczbie. Z większą też nadzieją – natchnieni 

apelem Prezydenta o wybaczenie. Wzajemne 

wybaczenie. 

By wybaczyć, trzeba stanąć w prawdzie: 

„Tragedia Smoleńska i to, co się przed nią 

działo i po niej, było wielkim dramatycznym 

świadectwem bylejakości naszego Państwa, 

złego zarządzania i błędów.” - słowa Andrze-

ja Dudy wybrzmiały jednoznacznie. Została 

nazwana wina i wskazani zostali sprawcy – 

w procesie wybaczania brakuje tylko trzecie-

go ogniwa: skruchy. 

Już wiemy, że nie będzie. Oni ciągle przy-

chodzą do studiów i oskarżają umarłych. 

 

„Wybaczenie po sprawiedliwym osądzeniu 

winnych.” - z mocą podkreślał Brat śp. Lecha 

Kaczyńskiego. 

By nie było wątpliwości, że o tym samym 

parę godzin wcześniej mówił Prezydent: 

„Tym, co zginęli (…) jesteśmy winni uczciwe 

i spokojne, rzetelne zbadanie tego, co się wte-

dy stało...” 

W Katedrze i na Placu Zamkowym ponad 

100 tysięcy wiernych usłyszało krzepiące 

słowa księdza Piotra Pawlukiewicza: „To nie 

jest tak, że Oni umarli, a my żyjemy. To Oni 

żyją. Nie dotarli do katyńskich grobów, ale 

dotarli na niebieską paradę do Domu Ojca.” 

„Ksiądz profesor J. Tischner często powta-

rzał, że „ktoś mi myśli” (...) Ktoś podsuwa 

słowa, opinie, nastroje, obrazki. Ktoś grzebie 

w moich myślach, a my to kupujemy. (…) To 

leży u podstaw naszego dysonansu po-

znawczego” - ostrzegł ks. Pawlukiewicz. 

I przypomniał nam, jak po tragedii smoleń-

skiej redakcje i dziennikarze wyciągnęli 

z szuflad piękne, uśmiechnięte zdjęcia Pary 

Prezydenckiej. I jak szybko zniknęły. Byśmy 

znów zwątpili w to, co widzieliśmy. 

Daremny trud. Oni żyją. 

Aleksander Chłopek 
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Warto przeczytać szczególnie 
 

Polsko, uwierz w swoją 

wielkość 

Głos biskupów w sprawie 

Ojczyzny 2010-15 

Biały Kruk, Kraków 2015  

www.bialykruk.pl  

Tel. do wydawnictwa: 12 

254 56 02, 12 260 32 90 

 

Rozdział 1 Niepodległość i suwerenność 

Abp Stanisław Gądecki 

Nie ma wolności bez ofiar 

Trudno zrozumieć to odzyskanie niepodległości 

w 1918 r. inaczej jak tylko w kategoriach nad-

zwyczajnego dzieła Bożej Opatrzności. (…) 

Wolności jednostki nie da się oddzielić od wol-

ności innych ludzi. Wolność jest w niebezpie-

czeństwie tam, gdzie ludzie ograniczają swoje 

spojrzenie jedynie do kręgu własnego życia i nie 

są gotowi angażować się bezinteresownie na 

rzecz innych. Natomiast wolność przeżywana so-

lidarnie wyraża się w działaniu na rzecz sprawie-

dliwości w dziedzinie społecznej i politycznej 

oraz kieruje wzrok ku wolności innych. 

Nie ma wolności bez ofiar. Wolność jest nie-

zwykle cenną wartością, za którą trzeba płacić 

wysoką cenę. Wymaga wielkoduszności i goto-

wości do ofiar. W życiu codziennym wielu ludzi 

jest gotowych do ofiar i uważa za oczywiste, że 

czasem trzeba wyrzec się czegoś na rzecz rodziny 

czy przyjaciół, natomiast ofiarę na rzecz wolności 

ponoszą tylko ci, którzy zgadzają się ponieść stra-

ty, które będą oszczędzone innym, narażając nie-

raz na szwank własne zdrowie lub życie (por. Jan 

Paweł II, Człowiek jest powołany do wolności. 

Ceremonia pożegnalna przed Bramą Branden-

burską, Berlin 23.06.1996). (…) 

Jeśli nadrzędnym celem nie będzie odzyskanie 

suwerenności Polaka, to wszystkie inne reformy 

sprowadzą się tylko do zmiany haseł lub sztanda-

rów. Najpierw trzeba: „odwołać się do możliwo-

ści duchowych i moralnych osoby i do potrzeby 

stałego nawrócenia wewnętrznego, jeśli się pra-

gnie doprowadzić do zmian ekonomicznych 

i społecznych, które byłyby rzeczywiście na służ-

bie człowieka” (Kompendium Katolickiej Nauki 

społecznej, 137). 

Homilia w Święto Niepodległości w kościele 

św. Krzyża w Warszawie, 11 listopada 2014. Str. 

71-75. 

Wybrał Stanisław Waluś  

In vitro 
 

Włoscy bioetycy, pozostając 

pod wpływem personalizmu 

Jana Pawła II, oraz w zgodzie 

z nauczaniem Magisterium 

Kościoła, podkreślają, iż ce-

chami miłości oblubieńczej są: 

całkowitość daru, monoga-

miczność i nierozerwalność. 

Techniki sztucznej reprodukcji, oddzielając 

wymiar prokreacyjny od wymiaru jednoczące-

go, sprowadzają osobę ludzką do poziomu or-

ganiczno-funkcjonalnego. Małżonkowie stają 

się jedynie dawcami gamet, zaś dziecko – pro-

duktem finalnym mniej lub bardziej zaawanso-

wanej biotechnologii.  

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

cji, www.globalizacja.org Warszawa 2010, str. 185 

 

 

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) 
 

 

L’Osservatore Romano, Wy-

danie polskie, Rok XXXVII, 

Numer 2 (380) 2016, str. 1 

 

Spotkanie Papieża Franciszka 

z Patriarchą Moskwy 

i Wszechrusi Cyrylem w Ha-

wanie (12 II 2016 r.) 

Wspólna Deklaracja papieża Franciszka 

i patriarchy moskiewskiego i całej Rusi Cyryla 

(fragmenty) 

„Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga 

i dar jedności w Duchu Świętym niech będą 

z wami wszystkimi” (2 Kor 13, 13). 

1. Z woli Boga Ojca, od którego pochodzi 

wszelki pokój, w Imię Pana naszego Jezusa 

Chrystusa i przy pomocy Ducha Świętego Pocie-

szyciela my, Franciszek – papież i Cyryl – pa-

triarcha moskiewski i całej Rusi, spotkaliśmy się 

dzisiaj w Hawanie. Wyrażamy wdzięczność Bo-

gu uwielbionemu w Trójcy Świętej za to spotka-

nie, pierwsze w dziejach. (…) 

6. Świadomi rozliczanych przeszkód, jakie na-

leży pokonać, mamy nadzieję, że nasze spotka-

nie wniesie wkład do sprawy osiągnięcia tej, 

http://www.globalizacja.org/
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upragnionej przez Boga jedności, o którą modlił 

się Chrystus. (…) 

12. Schylamy głowy przed męstwem tych, któ-

rzy za cenę własnego życia świadczą o prawdzie 

Ewangelii, przedkładając śmierć ponad wyrze-

czenie się Chrystusa. Wierzymy, że męczennicy 

naszych czasów, wywodzący się z różnych Ko-

ściołów, ale zjednoczeni wspólnym cierpieniem, 

są gwarancją jedności chrześcijan. Do was, cier-

piących dla Chrystusa, kieruje swoje słowo Jego 

apostoł: „Umiłowani! ... jesteście uczestnikami 

cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i ra-

dowali przy objawieniu się Jego chwały” (1 Pt 4, 

12-13). 

16. Proces integracji europejskiej, rozpoczęty 

po wiekach krwawych konfliktów, wielu przyjęło 

z nadzieją jako gwarancję pokoju i bezpieczeń-

stwa. Jednocześnie przestrzegamy przed taką in-

tegracją, która nie szanuje tożsamości religijnych. 

Pozostając otwartymi na wkład innych religii do 

naszej cywilizacji, jesteśmy przekonani, że Euro-

pa musi pozostać wierna swoim korzeniom 

chrześcijańskim. Wzywamy chrześcijan Europy 

Zachodniej i Wschodniej do zjednoczenia się, aby 

wspólnie świadczyć o Chrystusie i Ewangelii, aby 

Europa zachowała swoją duszę ukształtowaną 

przez dwutysiącletnią tradycję chrześcijańską. 

18. Kościoły chrześcijańskie są wezwane do 

obrony wymogów sprawiedliwości, poszanowa-

nia tradycji narodów i rzeczywistej solidarności 

ze wszystkimi cierpiącymi. (…) 

20. Rodzina oparta jest na małżeństwie, będą-

cym swobodnym i prawdziwym aktem miłości 

mężczyzny i kobiety. To miłość pieczętuje ich 

więź i uczy ich przyjmować siebie nawzajem jako 

dar. Małżeństwo jest szkołą miłości i wierności. 

Ubolewamy, że inne formy współżycia są obec-

nie stawiane na tym samym poziomie jak ten 

związek, podczas gdy pojęcie rodzicielstwa jako 

szczególnego powołania mężczyzny i kobiety w 

małżeństwie, uświęconym przez tradycję biblijną, 

zostaje wyparty ze świadomości publicznej. 

21. Wzywamy wszystkich do poszanowania 

niezbywalnego prawa do życia. Miliony dzieci są 

pozbawione wręcz możliwości przyjścia na świat. 

Głos dzieci nienarodzonych woła do Boga (por. 

Rdz 4, 10). (…) 

24. Prawosławni i katolicy są zjednoczeni nie 

tylko wspólną tradycją pierwszego tysiąclecia 

Kościoła, lecz także misją głoszenia Ewangelii 

Chrystusa w dzisiejszym świecie. Misja ta zawie-

ra wzajemny szacunek dla członków wspólnot 

chrześcijańskich i wyklucza jakąkolwiek formę 

prozelityzmu. Nie jesteśmy konkurentami, lecz 

braćmi i tym pojęciem powinny kierować się 

wszystkie nasze wzajemne działania oraz działa-

nia wobec świata zewnętrznego. (…) 

Franciszek, Biskup Rzymu, Papież Kościoła Ka-

tolickiego 

Cyryl, Patriarcha Moskwy i Wszechrusi 

12 lutego 2016, Hawana (Kuba) 

http://www.niedziela.pl/artykul/20708/Wspolna-

Deklaracja-papieza-Franciszka-i 

 

 

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 VI 

Z Polą na zakupy 

Czy kupowanie „patriotyczne” to nowa moda? 

Nacjonalizm? A może prosta potrzeba, by ku-

pować produkty dobre i wspierać swoich?  
Chociaż aplikacja Pola miała premierę w Świę-

to Niepodległości, 11 listopada ubiegłego roku, 

i chociaż od początku budziła spore zaintereso-

wanie klientów, dopiero „reklama” w niemiec-

kiej telewizji na początku tego roku przyniosła 

jej gigantyczny sukces. „Reklama”, czy raczej 

w założeniu antyreklama, czyli prześmiewczy 

materiał w jednej z niemieckich stacji, zadziałała 

jak płachta na honor polskiego konsumenta. 

Konsument więc ochoczo ściąga aplikację Pola 

na smartfona i śmiałym krokiem zmierza ku 

sklepom. By kupować to, co polskie. A wbrew 

pozorom, gdyby nie współczesna technika, było-

by to bardzo trudne. 

Co powie Pola? 

Aplikacja Pola została stworzona przez grupę 

młodych ludzi ze środowisk Klubu Jagielloń-

skiego przy współpracy społeczności Koduj dla 

Polski oraz Instytutu Logistyki i Magazynowa-

nia. 
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Jej główny cel jest prosty: pomaga w szybki 

i prosty sposób dowiedzieć się, czy produkty, 

które kupujemy, zarówno spożywcze, jak 

i wszelkie inne – ubrania, kosmetyki, czasopisma 

i książki – zostały wyprodukowane przez polskie 

firmy. Każdy „gospodarczy patriota”, wybierając 

się na zakupy, może dokonać więc świadomego 

wyboru: do koszyka włożyć „nasze” lub „cudze”. 

(…)             Agata Puścikowska, Gość Niedzielny,  

nr 16, rok XCIII, 17 IV 2016, str. 40-42 

Stanisław Waluś 

 

Nasze rocznice 
Czerwiec  

365 lat temu (30 czerwca 1651 r.) armia polska 

pod wodzą króla Jana Kazimierza odniosła zwy-

cięstwo nad wojskami kozacko-tatarskimi w trzy-

dniowej (28-30 VI) bitwie pod Beresteczkiem. 

180 lat temu (8 czerwca 1836 r.) zmarła 

w Szwajcarii Klaudyna Potocka, ukochana za 

swoją dobroć i ofiarność przez polskich tułaczy 

na emigracji. Opiekowała się chorymi, a swój 

majątek przekazała na cele dobroczynne. Norwid 

nazwał ją „cichym aniołem”. 

170 lat temu (7 czerwca 1846 r.) w Poznaniu 

zmarł Jan Karol Marcinkowski zasłużony obroń-

ca polskości pod zaborem pruskim. 

80 lat temu (9 czerwca 1936 r.) Minister spraw 

wewnętrznych Rzeczypospolitej wydał okólnik 

o zwalczaniu pornografii w Polsce. 

75 lat temu (12 czerwca 1941 r.) w zaplanowa-

nej eksterminacji polskiej inteligencji hitlerowcy 

rozstrzelali w Palmirach koło Warszawy grupę 

więźniów z Pawiaka.  

75 lat temu (13 czerwca 1941 r.) w Krakowie 

Niemcy zajęli budynek im. Helców, będący 

schroniskiem dla starców i zamienili go na wie-

zienie dla kobiet. 

75 lat temu (22 czerwca 1941 r.) o świcie 22 

czerwca armie hitlerowskie rozpoczęły zmaso-

wany atak na lądzie i z powietrza na Związek 

Sowiecki. 

75 lat temu (28 czerwca 1941 r.) w Generalnej 

Guberni władze niemieckie nakazały usuniecie 

z kościołów wszelkich polskich pamiątek histo-

rycznych. 

65 lat temu (3 czerwca 1951 r.) w Watykanie 

odbyła się uroczystość beatyfikacyjna papieża 

Piusa X, zmarłego w 1914 r. Nazywany jest pa-

pieżem Eucharystii. 

65 lat temu (8 czerwca 1951 r.) w Krakowie 

zmarł ks. Józef Winkowski, zasłużony wycho-

wawca młodzieży, założyciel i prezes Sodalicji 

Mariańskiej uczniów szkół średnich. Redagował 

miesięcznik Pod znakiem Maryi. 

60 lat temu (8 czerwca 1956 r.) w Nowym Jor-

ku zmarł Jan Lechoń (Leszek Serafinowicz), 

współtwórca grupy poetyckiej Skamander. Na-

wrócił się mając 50 lat, wówczas przyjął Pierw-

szą Komunię Świętą. 

60 lat temu (28 czerwca 1956 r.) w Poznaniu 

robotnicy z fabryki Cegielskiego, w odpowiedzi 

na drastyczną podwyżkę cen, wyszli na ulice 

domagając się chleba i wolności. Na placu Ada-

ma Mickiewicza (wtedy im. Stalina) w Poznaniu 

zebrało się ponad sto tysięcy osób, głównie ro-

botników, domagających się „chleba i wolno-

ści”. 

40 lat temu (25 czerwca 1976 r.) nastąpił w 

Radomiu wybuch robotniczego niezadowolenia 

w wyniku ogłoszonej przez władze kolejnej 

podwyżki cen. 

wybrała Barbara Kwaśnik 

 

 

Warto posłuchać 
Płyta zespołu Contra Mundum 

„W wierszu i boju. 1914-1949” 

została dołączona do tygodnika 

„wSieci” z 11-17 IV 2016 r. 

Zespół nagrał na niej 16 

utworów, między innymi: 

Pierwsza kadrowa, Polska, Już dopala się ogień 

biwaku, Modlitwa, Chłopcy silni jak stal. 

Powrót z Contra Mundum 

(…) Cóż, Contra Mundum nie przypadło do 

gustu Robertowi Sankowskiemu z „Gazety 

Wyborczej”. Trudna poezja patriotyczna, Gajcy 

czy Baczyński, wgłębianie się w losy 

„kontrowersyjnych watażków”, jakimi byli 

Łupaszka, „Inka” Siedzikówna czy rotmistrz 

Pilecki. To zdecydowanie nie ta estetyka. Czy 

trudno oczekiwać lepszej zachęty, by sięgnąć po 

Contra Mundum? (…) 

Wiktor Świetlik, wSieci, nr 15 (176),  

11-17 IV 2016, str. 13  

 

 

Warto przeczytać 
Joanna Wieliczka-Szarkowa 

Bohaterskie akcje Żołnierzy 

Wyklętych 

Wydawnictwo AA, 2016 
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Szymon Nowak 

Bitwy Wyklętych 

Wydawnictwo Fronda, 2016 

 

Obydwie książki zostały przedstawione przez 

Wojciecha Dutkiewicza w „Tygodniku Solidar-

ność” nr 16 (1428) z 15 IV 2016 na str. 26-27 

w artykule pt. „Bitwy wyklętych”. Pod koniec ar-

tykułu Autor napisał: Obie książki zawierają opi-

sy kilkunastu akcji przeprowadzonych przez 

uczestników podziemia niepodległościowego 

w latach 1944-46.    

 

 

Pociągiem do Watykanu 

na 90. Urodziny „Niedzieli” 
 

Dzień Patrona Dziennikarzy – św. Franciszka 

Salezego, przypadający w niedzielę 24 stycznia 

2016 r., to najlepszy moment, aby ogłosić, że Ty-

godnik Katolicki „Niedziela” obchodzi w tym ro-

ku dwie ważne rocznice. Są to przede wszystkim 

90. urodziny naszego tygodnika. 

Pierwszy numer ukazał się bowiem z datą 4 

kwietnia 1926 r. „Niedziela” miała w swojej hi-

storii czas mówienia i czas milczenia. Po II woj-

nie światowej starania o wznowienie „Niedzieli” 

podjęła m.in. słynna pisarka Zofia Kossak-

Szczucka, która nawet pracowała później w re-

dakcji. W 1953 r. „Niedziela” znowu zamilkła, 

w związku z komunistycznym zniewoleniem na-

rodu. Powrót naszego tygodnika do przestrzeni 

medialnej był możliwy dopiero w 1981 r. Stąd 

w tym roku świętujemy drugą ważną rocznicę – 

35-lecie wznowienia „Niedzieli”. (…) 

Gdy przeglądamy stare roczniki, widzimy, że 

od początku istnienia „Niedziela” podejmowała 

tematy religijne, wypełniając swoją misję ewan-

gelizacyjną, ale zarazem towarzyszyła czytelni-

kom w ich codziennym życiu. To oczywiste, bo 

przecież droga do nieba prowadzi przez ziemię. 

Świętowanie jubileuszu „Niedzieli” zaplanowa-

liśmy na sobotę 17 września 2016 r., czyli na 

dzień naszej dorocznej pielgrzymki na Jasną Gó-

rę. Obchody rozpoczniemy jednak wcześniej – 

dokładnie w 90. urodziny „Niedzieli”, czyli 4 

kwietnia 2016 r. W tym dniu wieczorem czytelni-

cy i redaktorzy „Niedzieli” wsiądą w Częstocho-

wie do specjalnego pociągu, aby z duchowej sto-

licy Polski, spod Jasnej Góry, wyruszyć w piel-

grzymkę do Rzymu, stolicy chrześcijaństwa. (…) 

Lidia Dutkiewicz, Niedziela nr 4, 24 I 2016, str. 3 

Echa otwarcia muzeum  

Rodziny Ulmów 
 

Na otwarcie muzeum w Markowej zareagował 

między innymi niemiecki dziennik Frankfurter 

Allgemeine Zeitung (z 6.04.2016) określając je - 

w artykule zatytułowanym: „Czy bohaterska ro-

dzina Ulmów była typowa?” - jako partyjną im-

prezę nowych polskich władz, która „rozogniła 

debatę historyczną” i której celem jest „scemen-

towanie roli Polaków jako ofiar”. 

Odnosząc się do jego treści Prezes Instytutu 

Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński zamie-

ścił w tymże FAZ (15.04.2016) tekst zaczynają-

cy się od słów: „Skąd Niemcy chcą wiedzieć co 

jest typowo polskie? My wiemy tylko co u nas 

było typowe podczas niemieckiej okupacji”. Pi-

sze w nim między innymi: 

„Pytanie zawarte w tytule artykułu można trak-

tować bądź jako absurdalne, bądź jako retorycz-

ne. Jest oczywistym, że postawa Ulmów, odda-

jących życie za ratowanie Żydów, nie była ty-

powa. Postawy heroiczne nigdy nie są typowe. 

Podobnie nie była typowa postawa Ireny Sen-

dler, która uratowała z rąk niemieckich morder-

ców dwa i pół tysiąca żydowskich dzieci... Nie 

był typowy los kuriera polskich władz podziem-

nych Jana karskiego, który tragedię polskich Ży-

dów w 1943 roku przedstawił między innymi 

prezydentowi Rooseveltowi, nie wywołując nie-

stety żadnej realnej reakcji... Typowe w okupo-

wanej przez Niemców Polsce było co innego...".   

Dalej następuje wywód, którego moralnej i in-

telektualnej wartości nie sposób przecenić. Na-

suwa się refleksja, że gdyby tak prowadzona by-

ła nasza polityka i narracja historyczna, byliby-

śmy zupełnie inaczej postrzegani w świecie. Ca-

łość dostępna na stronie:  

https://ipn.gov.pl/aktualnosci/2016/centrala/tekst

-prezesa-ipn-lukasza-kaminskiego-we-

frankfurter-allgemeine-zeitung,-dotyczacy-

holokaustu-i-ratowania-zydow-przez-polakow-

podczas-okupacji-niemieckiej 

Jerzy R. Kogut 

 

 

 

To nie Lech Wałęsa 
 

Po przeczytaniu notatki na portalu Onet doty-

czącej projektu uchwały broniącej Wałęsę przed 

oskarżeniami, która spotkała się z negatywną re-

komendacją w Sejmie 
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(http://wiadomosci.onet.pl/kraj/projekt-uchwaly-

broniacej-walese-przed-oskarzeniami-z-

negatywna-rekomendacja-w-sejmie/v6nfc9) 

chciałbym ustosunkować się do jednego zdania 

projektu uchwały: „Prowadzi to wprost do po-

mniejszenia polskiego wkładu w pozytywne hi-

storyczne zmiany Europy”.  

Nic podobnego, bo to nie Lech Wałęsa wywal-

czył wolność, nie Lech Wałęsa dostał Nagrodę 

Nobla, a „legendarny ruch społeczny NSZZ: So-

lidarność”. Należy dodać 10 milionowy. To są 

bohaterowie tamtych dni i to oni wnieśli ogromny 

wkład w „pozytywne historyczne zmiany w Eu-

ropie” i tego zanegować nie może nikt, nawet 

sam Lech Wałęsa! Lech Wałęsa miał szansę zo-

stać legendą tamtych dni, ale swoją pychą i bra-

kiem zrozumienia, że wielkim się staje poprzez 

zarówno rzeczy wielkie jak i małe, a czasami na-

wet nikczemne, ją zaprzepaścił. 

Tadeusz Molędzki 

 

 

Pomyślmy o najmłodszych z okazji 

Dnia Dziecka 
   

Nieraz rodzice, babcie i dziadkowie mają pro-

blem, co podarować dziecku z okazji świąt, imie-

nin, urodzin. Może to być też książka, prenume-

rata czasopisma czy gra planszowa. Niżej przed-

stawiam, jako dziadek kilka propozycji. 

Ktoś powie: „łatwo radzić, gorzej samemu ro-

bić” – racja. Wobec tego napiszę o tym, co zrobi-

łem przed wielu laty. Dla chrześniaka Piotrusia 

zaprenumerowałem „Encyklopedię białych plam” 

(tom pierwszy wyszedł w 2000 roku, a suplement 

w 2006 roku) i z różnych okazji uczeń i student 

otrzymywał kolejne tomy, a z prezentu zadowo-

lony był zarówno Piotruś jak i jego babcia. 

Przesłanie Bożego Miłosierdzia 

 
Zdjęcie okładki z Internetu: 

http://www.mbkrodzina.pl/pl/p/PAN-JEZUS-

UCZY-NAS-MILOSIERDZIA/2475 

Papież Franciszek 8 grudnia 2015 r. zainaugu-

rował obchody Roku Świętego Miłosierdzia. 

(…) Podejmując charyzmat bieżącego roku, bp 

Antoni Długosz opracował propozycję realizacji 

wezwań uczynków miłosierdzia co do duszy i co 

do ciała w książce „Pan Jezus uczy nas miłosier-

dzia”. Autor zachęca dzieci, aby podjęły modli-

twę św. Siostry Faustyny: „Jezu, daj mi Twoje 

oczy, abym nimi patrzyła na ludzi. Daj mi Twoje 

ręce, abyś przez nie mógł czynić dobro. Daj mi 

Twoje serce, abym nim kochała każdego czło-

wieka”. (…) 

Bp Antoni Długosz, „Pan Jezus uczy nas miło-

sierdzia”, Częstochowskie Wydawnictwo Diece-

zjalne „Regina Poloniae”, ul. Ogrodowa 24/44, 

42-200 Częstochowa, tel. (34) 368-05-60, 

www.cwa.com.pl; e-mail: cwa@cwa.com.pl . 

http://www.niedziela.pl/artykul/124171/nd/Przes

lanie-Bozego-Milosierdzia 

S. Agnieszka Szuta CSFN, Niedziela, nr 15, 

 17 IV 2016, str. 45 

Miesięczniki dla dzieci to: „Mały Gość Nie-

dzielny”, „Moje Pismo Tęcza”, „Dominik idzie 

do Pierwszej Komunii Świętej”, „Promyczek 

Dobra” i tygodnik „Ola i Jaś”. 

 
 

 
 

Przykładowe gry historyczne: 

„Pamięć ‘39” i „Historia Polski”. 

 
 

Stanisław Waluś 

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/projekt-uchwaly-broniacej-walese-przed-oskarzeniami-z-negatywna-rekomendacja-w-sejmie/v6nfc9
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/projekt-uchwaly-broniacej-walese-przed-oskarzeniami-z-negatywna-rekomendacja-w-sejmie/v6nfc9
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/projekt-uchwaly-broniacej-walese-przed-oskarzeniami-z-negatywna-rekomendacja-w-sejmie/v6nfc9
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Warto przeczytać 
 

Wawak Stanisław: Krople ży-

wej wody, Kraków 2014. Ten 

tomik wierszy Autor dedykował 

swoim dzieciom: Robertowi, 

Sabinie, Tomaszowi, Ewie i Bo-

gusławowi. Poniżej z tego tomi-

ku wiersz „Wyobraźnia” (str. 

26) i dalej przekazany do biule-

tynu „Dlatego” wiersz „Cisza”. 

Wyobraźnia 

Wyobraźnię na ziemię przywiodły anioły, 

A także ich bracia – wielbiciele smoły, 

I tak wyobraźnia – u każdego z nas 

Tworzy coś nowego – nie zawsze w sam raz 

I nie zawsze prawego – jak dwa plus dwa. 

Bo niestety bywa, że jest z kruchego szkła, 

abyśmy uwierzyli w światło, co go nie ma, 

I tą chwilaążyli – choć wokół noc ciemna. 

  

 

Cisza… 
 

Najczęściej cisza, 

w sercu się ukrywa, 

niekiedy tylko, 

cichuteńko płacze, 

czasem do czynu, 

nieświadom porywa, 

albo do prawdy, 

jedynej kołacze. 
 

Nie można ciszy, 

zakuć w kajdany, 

ani także innym, 

łoskotem zagłuszyć, 

bo jest ona darem, 

od niebios danym, 

by nasze smutki, 

pomaleńku kruszyć. 
 

Ale można ciszy, 

różę podarować, 

co cichuteńko, 

aromat rozpuści, 

abyśmy mogli, 

w pamięci zachować, 

tę jedyną ciszę, 

co już nie powróci. 
 

Bielsko-Biała, 17.02.2013 

Stanisław Wawak 

Nagrody, tytuły, … 
 

W „Dlatego” nr 1 (289) z 31 stycznia 2016 r. 

przedstawiłem na str. 15-17 szereg nagrodzo-

nych osób. W numerze 3 (291) z 27 marca 2016 

r. na str. 14-15 dołączyłem następne. Niżej ko-

lejne nagrody. 

Medale św. Brata Alberta  

W teatrze im. Słowackiego odbyła się uroczy-

stość wręczenia, przez ks. bp. Damiana Musku-

sa, Medalu św. Brata Alberta: piosenkarce Mo-

nice Kuszyńskiej, Kai Gondek – mamie dziecka 

niepełnosprawnego i działaczce społecznej, spor-

towcowi Mariuszowi Wlaznemu i restauratorowi 

oraz społecznikowi Janowi Kościuszce. 

Źródło, nr 13 (1265), 27 III 2016, str. 25 

Kornel Morawiecki z Nagrodą Kisiela 

Kornel Morawiecki (na zdjęciu) został laurea-

tem Nagrody Kisiela 2015 w kategorii: polityk. 

To symboliczne docenienie koncepcji politycznej 

twórcy Solidarności Walczącej, która odrzucała 

jakiekolwiek porozumienie z komunistami. Gdy-

byśmy w 1989 r. poszli tą drogą, z pewnością 

udałoby się uniknąć wielu patologii III RP. (…) 

Bogumił Łoziński, Gość Niedzielny, nr 14, rok 

XCIII, 3 IV 2016, str. 8 

Piotr Duda w drużynie pierścienia 

Przewodniczący „S” Piotr Duda otrzymał 24 mar-

ca z rąk metropolity gdańskiego abp. Leszka Sławo-

ja Głodzia „Pierścień Inki”. Wykonany w zaledwie 

50 numerowanych egzemplarzach pierścień przy-

znawany jest za krzewienie pamięci o Żołnierzach 

Wyklętych i postawę patriotyczną. (…)  

ml, Tygodnik Solidarność, nr 14 (1426),  

1 IV 2016, str. 5 

Feniks specjalny dla „Niedzieli” 

„Niedziela” została uhonorowana przez Stowa-

rzyszenie Wydawców Katolickich. Małego Fe-

niksa Specjalnego przyznano z okazji jubileuszu 

90-lecia naszego tygodnika. Za promowanie pol-

skiej kultury i wiary. (…) 

 „Niedziela” znalazła się w zacnym gronie lau-

reatów, którzy otrzymali statuetki podczas XXII 

Targów Wydawców Katolickich w Warszawie. 

Wśród nich są m.in.: prefekt kongregacji Nauki 

Wiary kard. Gerhard L. Müller, prof. Krzysztof 

Ożóg – za książkę „999. Chrzest Polski”, rodzice 

Prezydenta RP – Janina Milewska-Duda i Jan 

Tadeusz Duda, wiceprzewodniczący KEP abp 

Marek Jędraszewski – za książkę „Dialogi w ka-

tedrze 2013”, (…)  
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Kolejna nagroda Feniks – w kategorii „nauki 

kościelne” – została przyznana Księgarni św. 

Jacka za dzieło „Theologia Benedicta”. (…) 

Artur  Stelmasiak, Niedziela, nr 16,  

17 IV 2016, str. 10 

Książka katolicka ma się dobrze 

(…) Wyróżnienie w kategorii literackiej przy-

padło Barbarze Gruszce-Zych i Wydawnictwu 

Niecałe za książkę „Takie piękne życie. Portret 

Wojciecha Kilara”. 

Szymon Babuchowski,  Gość Niedzielny, nr 16, 

rok XCIII, 17 IV 2016, str. 7 

Wręczono Nagrody im. o. Mariana Żelazka 

1 kwietnia w czasie X Czuwania Rodziny Ar-

noldowej na Jasnej Górze po raz pierwszy wrę-

czono statuetki Nagrody im. o. Mariana Żelazka. 

W tym roku Kapituła nagrody uhonorowała 

Annę Pietraszek, Zygmunta Cholewę oraz Fun-

dację Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Mis-

sio” i jej prezes, Annę Tarajkowską. 
http://www.werbisci.pl/index.php/wiadomosci-gorne-

menu/1159-wreczono-nagrody-o-mariana-zelazka 

Zakonnica i dwie inne Polki - Sprawiedliwymi 

Wśród Narodów Świata 

Siostra Celina Kędzierska ze Zgromadzenia 

Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi oraz Józefa 

Zychora i Zenobia Owczarowa pośmiertnie 

otrzymały dzisiaj (4 kwietnia 2016 r.) w Warsza-

wie dyplomy i medal Sprawiedliwy Wśród Naro-

dów Świata. (…) 
http://episkopat.pl/informacje_kep/7270.1,Zakonnica_i_dwi

e_inne_Polki_Sprawiedliwymi_Wsrod_Narodow_Swiata.ht

ml 

Stanisław Waluś 

 

 

Zmarli w ostatnim czasie 
 

7 marca 2016 r. zmarła 

Elżbieta Pacuła 

Elżbieta Pacuła. Reprezentantka Solidarności 

zranionej 

7 marca 2016 roku wcześnie rano zmarła, a 11 

marca została pochowana przez rodzinę, przyja-

ciół i  znajomych na cmentarzu grabiszyńskim we 

Wrocławiu, przewodnicząca Sekcji Krajowej 

Pracowników Telekomunikacji (SKPT) NSZZ 

Solidarność – Elżbieta Pacuła. (…)   

Zbigniew Jackiewicz, Tygodnik Solidarność, nr 

14 (1426), 1 IV 2016, str. 8-9 

Z Internetu (wybrane): 

Elżbieta Pacuła nie żyje 

Informacja o pogrzebie Eli Pacuła 

"Solidarność" telekomunikacji żegna Elżbietę 

Pacułę 

Zmarła nasza Koleżanka Ela Pacuła 

28 marca 2016 r. zmarł 

ks. Jan Kaczkowski 

Żył na pełnej petardzie 

Agata Puścikowska, Gość Niedzielny, nr 14, rok 

XCIII, 3 IV 2016, str. 12  

Misja onkocelebryty 

Andrzej Horubala, Do Rzeczy, nr 14/165, 4-10 

IV 2016, str. 41-43 

Trzeba przeżyć własną śmierć 

Milena Kindziuk, wSieci, n4 14(175),  

4-10 IV 2016, str. 66-67 

Szału nie ma, jest śmierć 

Wojciech Dutkiewicz, Tygodnik Solidarność, nr 

15 (1427), 8 IV 2016, str. 30-31 

Ksiądz, który śmierć obłaskawił 

Katarzyna Woynarowska, Niedziela, nr 15,  

10 IV 2016, str. 23 

Z Internetu (wybrane): 

Ksiądz Jan Kaczkowski zmarł po długiej choro-

bie. Miał 38 lat 

Ks. Jan Kaczkowski nie żyje  

Nie żyje ksiądz Jan Kaczkowski. Duchowny 

zmarł po długiej chorobie nowotworowej 

Świadomość bycia wobec ogromnej Miłości 

1 kwietnia 2016 r. zmarł 

Artur Górski 

Do końca służył Polsce 

Anna Ambroziak, Nasz Dziennik, nr 77 (5525), 

2-3 IV 2016, str. 1-2 

Zmarł poseł Artur Górski 

Tygodnik Solidarność, nr 15 (1427), 

8 IV 2016, str. 4 

Poseł Artur Górski nie żyje 

Agata Puścikowska, Gość Niedzielny, nr 15, rok 

XCIII, 10 IV 2016, str. 12 

Pożegnanie posła z Mokotowa 

Krzysztof Karnkowski, Gazeta Polska Codzien-

nie, nr 81 (1388), 7 IV 2016, str. 14  

Z Internetu (wybrane): 

Artur Górski nie żyje.  

Nie żyje polityk PiS Artur Górski 

Nie żyje poseł PiS Artur Górski. Miał 46 lat 

Poseł Artur Górski nie żyje 

4 kwietnia 2016 r. zmarła 

Elżbieta Dziębowska ps. „Dewajtis” 

Nie żyje słynna „Dewajtis” 

Elżbieta Dziębowska ps. „Dewajtis”, uczest-

niczka Powstania warszawskiego, harcerka, 

łączniczka „Parasola” zmarła 4 kwietnia w Jur-

http://www.werbisci.pl/index.php/wiadomosci-gorne-menu/1159-wreczono-nagrody-o-mariana-zelazka
http://www.werbisci.pl/index.php/wiadomosci-gorne-menu/1159-wreczono-nagrody-o-mariana-zelazka
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gowie na Podhalu. „Dewajtis” była ostatnią żyją-

cą uczestniczką akcji, w której zabity został tzw. 

kat Warszawy, czyli Franz Kutschera. (…) 

Tygodnik Solidarność, nr 16 (1428),  

15 IV 2016, str. 6 

Z Internetu (wybór): 

Zmarła bohaterka Powstania Warszawskiego 

Zmarła dr Elżbieta Dziębowska - muzykolog 

i uczestniczka "Akcji Kutschera" 

Zmarła Elżbieta Dziębowska "Dewajtis". Brała 

udział w zamachu na Kutscherę 

Zmarła Elżbieta Dziębowska, słynna Dewajtis – 

legenda Powstania Warszawskiego 

5 kwietnia 2016 r. zmarła 

Zyta Gilowska 

Zmarła Zyta Gilowska, ekonomistka, polityk, by-

ła minister finansów i wykładowca na KUL  

Zenon Baranowski, Nasz Dziennik, nr 80 (5528), 

6 IV 2016, str. 5 

Dama polskiej polityki… 

Warszawska Gazeta, nr 14 (460),  

8-14 IV 2016, str. 11 

Zmarła Zyta Gilowska 

Tygodnik Solidarność, nr 16 (1428),  

15 IV 2016, str. 5 

Prof. Zyta Gilowska 

Niedziela, nr 16, 17 IV 2016, str. 15 

Twarda minister 

Jakub Jałowiczor, Gość Niedzielny, nr 16, rok 

XCIII, 17 IV 2016, str. 9 

Z Internetu (wybrane):  

Nie żyje Zyta Gilowska. Była wicepremier i mi-

nister finansów zmarła w wieku 66 lat 

Nie żyje Zyta Gilowska. Zmarła była wicepre-

mier w rządzie Kaczyńskiego 

Prawdziwa "żelazna dama" polskiej polityki 

Zyta Gilowska nie żyje. Zmarła w wyniku cięż-

kiej choroby 

16 kwietnia 20116 r. zmarła 

Władysława Papis 

Przekazała orędzie z Nieba 

W miniona sobotę, 16 kwietnia, zmarła Włady-

sława Papis. Doświadczała objawień Maryi i Pa-

na Jezusa. W miejscu ich otrzymania na war-

szawskich Siekierkach powstało Sanktuarium 

Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży. (…) 

Małgorzata Jędrzejczyk, Nasz Dziennik, nr 91 

(5539), 19 IV 2016, str. 11 

Potwierdzają objawienie Boga? 

W połowie kwietnia zmarła Władysława Papis, 

znana jako wizjonerka z Siekierek. (…) 

Agata Puścikowska, Gość Niedzielny, nr 18, rok 

XCIII, 1 V 2016, str. 22-24 

Z Internetu (wybrane): 

Ostatnie pożegnanie wizjonerki Władysławy Papis 

Zmarła wizjonerka Władysława Papis (Fron-

czak) która rozmawiała z Maryją! 

Zmarła Władysława Papis, wizjonerka z war-

szawskich Siekierek 

Zmarła polska wizjonerka 

Opracował Stanisław Waluś 

 

 

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Ojca Świętego na rok 2015 i 2016 
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 odma-

wiania różańca w intencji ewangelizacji i poko-

ju.  

Czerwiec: Powszechna: Aby osoby w pode-

szłym wieku, zepchnięte na margines i samotne 

znajdowały, również w wielkich miastach, oka-

zje do spotkania i solidarność. Ewangelizacyjna: 

Aby seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki spo-

tykali formatorów żyjących z radością Ewange-

lią, którzy mądrze przygotują ich do misji, jaką 

mają pełnić.    

 

 

Od kolegi z Chrześcijańskiego Forum Pra-

cowników Nauki otrzymałem ważny i aktualny 

tekst dotyczący Różańca. Ze względu na jego 

obszerność postanowiłem go skrócić i w tej po-

staci udostępnić czytelnikom „Dlatego”. 

Stanisław Waluś   

 

 

Zwycięstwo Polski przez Różaniec 

Włącz się do Krucjaty 
 

Źródła Różańca Świętego 

Pierwszej i najstarszej Modlitwy Pańskiej „Oj-

cze Nasz” nauczył nas Jezus z Nazaretu. (…) 

Ojcem i pierwszym propagatorem Różańca 

można by uważać św. Dominika (D. Guzman, 

1170 – 1221), któremu objawiała się Matka Bo-

ża, przykazując aby w swoich kazaniach podczas 

walecznych wypraw przeciw heretykom (głów-

nie albigensom) i grzesznikom wspomagał się 

tzw. Psałterzem Maryi jako kombinacją modlitw 

Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo. (…) 
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Inny dominikanin Alamus de la Roche (1428 – 

1475) ustalił bardziej dojrzały kształt modlitwy ró-

żańcowej (150 „Zdrowaś Maryjo” przeplatane 

przez „Ojcze Nasz”) i założył pierwsze bractwo 

różańcowe. Zaproponował rozważanie tajemnic w 

trzech częściach: I. Wcielenie, II. Męka i śmierć 

Chrystusa, III. Chwała Chrystusa i Maryi.  

Papież, św. Jan Paweł II, zachęcając do od-

mawiania Różańca dodał nową część, tzw. spo-

łeczną - Tajemnice Światła, w liście do nas: Ró-

żaniec Dziewicy Maryi (Rosarium Virginis Ma-

riae), 16.10.2002. W tym rozwiniętym i pełnym 

ujęciu Różaniec jest doskonale prostym stresz-

czeniem Ewangelii, zapraszającym do przeżywa-

nia tajemnic z życia Jezusa i Jego Matki Maryi, 

jako przewodnik na naszej życiowej drodze wia-

ry. 

O. Jacek Salij OP w książce „Potęga modlitwy 

Różańcowej” napisał: „Święte słowa Modlitwy 

Pańskiej i Pozdrowienia Anielskiego mają nas 

wyciszyć i stworzyć atmosferę sprzyjającą temu, 

żebyśmy mogli głęboko usłyszeć to, co sam Bóg 

ma nam do powiedzenia. Po drugie, podczas tej 

modlitwy staramy się wsłuchiwać w rzeczy naj-

ważniejsze, jakie kiedykolwiek Bóg powiedział 

ludziom”. 

Wybrane, cudowne zjawiska dokonane przez 

Różaniec 

Lepanto – wielka bitwa morska, 7.10.1571. 
Uznana najkrwawszą bitwą morską w historii wo-

jen. Była to bitwa między flotą chrześcijańskiej 

Ligii Świętej (Hiszpania, Włochy, Wenecja i Wa-

tykan) a muzułmańską Turcją. (…) Przed walką 

rozdano medaliki i różańce, nawoływano całe 

wojsko - aby wzywało o pomoc Maryję Wspo-

możycielkę Chrześcijan. Żołnierze wyspowiadali 

się, a na każdym statku odmówiono różaniec. 

(…) Po zwycięstwie chrześcijan Wenecjanie na-

pisali na ścianie dziękczynnej kaplicy: „Nie od-

waga, nie broń, nie dowódcy, ale Maryja Różań-

cowa dała nam zwycięstwo”. Papież (1566 – 

1572), Święty Pius V, świadom komu zawdzięcza 

się cudowne ocalenie chrześcijańskiej Europy, 

dzień 7 października, uczynił Świętem Matki Bo-

żej Różańcowej, aktualnym do dziś. 

O. Petrus Pavlicek – różańcowy zbawca Austrii. 

Po II wojnie światowej Austria została podzielo-

na na cztery strefy okupacyjne – w tym jedna 

najbogatsza (północno wschodnia, Burgunland 

i Wiedeń) była zawładnięta przez Armię Czerwo-

ną. Sowieci wprowadzili barbarzyńskie porządki. 

(…) 

Pojawił się wiedeński franciszkanin Otto 

Augustin Pawlicek (1902 – 1982), który po 

nawróceniu w 1935 zbudował Maryjną 

wspólnotę (1947) o nazwie Pokutna Krucjata 

Różańcowa. (…) O. Petrus głęboko wierzył, że 

wyswobodzenie Austrii spod okupacji 

sowieckiej musimy powierzyć Maryi i dał 

propozycję Nocnej Procesji Światła w 1950 w 

intencji wycofania okupacyjnych wojsk, w której 

wzięli udział obaj kanclerze. Zakonnik potrafił 

zmobilizować ogromne tłumy, które 

przemaszerowały z różańcami i świecami przez 

Wiedeń. Z władzą sowiecką, możemy przejść od 

„nie” do „tak”, tylko przez Maryję – napisze O. 

Pavlicek do Kanclerza Raaba. (…) 

13 maja – w dzień Fatimski, w Moskwie, na-

stąpił oczekiwany cud: Sowieci niespodziewa-

nie, nagle i zaskakująco zmienili zdanie, godząc 

się opuścić Austrię. W październiku ostatni żoł-

nierz Armii Czerwonej wyjechał z Austrii. (…) 

O. Huberta Schiffera świadectwo cudu w Hiro-

szimie i Nagasaki. Amerykańskie bombowce B-

29, 6 i 9 sierpnia 1945 zrzucają bombę atomową 

na oba miasta. Pół roku wcześniej pojawia się 

dwóch mężczyzn, którzy katolikom głoszą ko-

nieczność nawracania się, przyjmowania sakra-

mentów, czynienia pokuty, posiadania wody 

święconej i gromnicy oraz codziennego przez 6 

miesięcy odmawiania Różańca Świętego. 

Po ataku atomowym wszystko umarło i zostało 

zniszczone. Ale, pozostały całkowicie nienaru-

szone w obu miastach pojedyncze domy, trawa 

i dobytek oraz po kilkanaście osób, w tym mi-

sjonarze jezuici.  

Specjaliści armii USA obserwowali ten nie-

zwykły fenomen i niczego nie potrafili zrozu-

mieć, stwierdzili, że musiała zadziałać jakaś 

nadprzyrodzona siła. (…)  

Droga węgierska. Rok 2006 to 50-ta rocznica 

węgierskiej rewolucji, przełomu i wielkiego 

zrywu węgierskiego narodu, ogłoszony: „Ro-

kiem modlitwy o odnowę narodu”. Biskupi, na 

czele z Prymasem Węgier, ks. Kard. Peterem Er-

do wezwali do modlitwy Ogólnonarodowej Kru-

cjaty Różańcowej: ”Nasz kraj znajduje się 

w głębokim kryzysie, sytuacja jest bardzo po-

ważna, że tylko Miłosierdzie Boże może nas ura-

tować” - wyrwać ze szponów komunistycznego 

zła. Była to odpowiedź na proroctwo męczenni-

ka za wiarę i wolne Węgry kard. Jozsefa Mind-

szentyego bohatera Węgier  z 1956.  
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Niezłomny kardynał, w 1949, powiedział, że 

Węgry uratuje Różaniec Święty: „Jeżeli znajdzie 

się co najmniej milion ludzi, będę spokojny 

o przyszłość Węgier”. Zgłoszenia napływały z ca-

łych Węgier, ale także włączali się sąsiedzi oraz 

wyznawcy Chrystusa z innych kościołów. (…) 

I cud się zdarzył. Siła i moc modlitwy przełoży-

ły się na konkretne zmiany moralne, społeczne 

i polityczne. Naród obudził się z letargu kłamstw 

oraz „prania mózgów” i odsunięto socjalistów od 

władzy. Powstał nowy narodowy rząd Viktora 

Orbana (ur. 1963). Zmieniono zasady finansowe 

i gospodarcze, wprowadzono politykę prorodzin-

ną, nowa konstytucja odwołuje się do narodowej 

tradycji i wartości chrześcijańskich. W globalizu-

jącej i ateizującej Europie to fenomen godny na-

śladowania.   

Włącz się do Krucjaty Różańcowej w Polsce 
Jest to błagalna modlitwa o Cud Ratunku naszej 

Ojczyzny. „Nie ma takiego problemu, którego nie 

można rozwiązać za pomocą Różańca” - mówiła 

w Fatimie Maryja do siostry Łucji. Krucjata za 

Ojczyznę jest wielkodusznym duchowym darem 

Polaków o intencji: „Z Maryją, Królową Polski, 

modlimy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi 

i Ewangelii oraz o wypełnienie Jasnogórskich 

Ślubów naszego Narodu”.  

Zobowiązujemy się do codziennego odmawia-

nia przynajmniej jednej tajemnicy Różańca 

Świętego, z nadzieją i ufnością, że podejmie tę 

modlitwę 10% Narodu; oznacza to około 4 mln. 

Polaków w kraju i na świecie. „Zwycięstwo gdy 

przyjdzie, będzie zwycięstwem Maryi” - Prymas 

August Hlond. Po ludzku jesteśmy za słabi i zgu-

bieni, tylko cud może nas wspomóc i uratować. 

Pisemne, osobiste, listowne zgłoszenia (imię, 

nazwisko i adres) należy kierować na któryś z ad-

resów: 

1. „Krucjata Różańcowa za Ojczyznę” - Sekreta-

riat, skr. poczt. nr 6, 96 - 515 Teresin. 

2, O. Bogumił Schab – Dyrektor Jasnogórskiej 

Rodziny Różańcowej, ul. ks. Kordeckiego 2, 42 - 

225 Częstochowa. 

Opracował : Włodzimierz Wawszczak (mar-

waw@neostrada.pl) 

 

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. 

 

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 Katowi-

cach. 

Rekolekcje KIK 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 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 

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 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
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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 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 spo-

tkania. Od godz. 17.00 nasz kapelan ks. prof. dr 

hab. Józef Kozyra, biblista, odpowiada na różne 

pytania związane z wiarą, religią i Kościołem. O 

godz. 18.00 pochylamy się nad Pismem Świę-

tym. Szczegółowe informacje podawane są w 

miesięcznym programie. 

 

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). Szczegółowe in-

formacje podawane są w miesięcznym progra-

mie. 
 

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: 340 egz. Adres do 

korespondencji: Klub Inteli-

gencji Katolickiej w Katowi-

cach, 40-954 Katowice 2, skr. 

poczt. 376. 
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