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W następny szabat po kazaniu Pawła w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej zebrało się niemal całe mia-

sto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc sprzeciwiali się 

temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: Należało głosić słowo Boże najpierw 

wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do po-

gan. Tak bowiem nakazał nam Pan: Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po 

krańce ziemi. Poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia 

wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju. Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpły-

wowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze 

swoich granic. A oni otrząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium, a uczniów napełniało wesele 

i Duch Święty. Dz 13,44-52 
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Ojciec Święty Franciszek do Polaków  
 

Audiencja ogólna – środa 5 IV 2017 r. 

„Pozdrawiam serdecznie obecnych tu rodaków 

św. Jana Pawła II. W pierwszych dniach kwietnia 

wspominamy Jego przejście do domu Ojca. Był 

wiernym świadkiem Chrystusa, gorliwym obroń-

cą dziedzictwa wiary. Przypomniał światu dwa 

wielkie orędzia: Jezusa Miłosiernego i orędzie fa-

timskie. Pierwsze przybliżyło nam Nadzwyczajny 

Jubileusz Miłosierdzia; drugie, mówiące o trium-

fie Niepokalanego Serca Maryi nad złem, uświa-

damia nam stulecie objawień Matki Bożej w Fa-

timie. Przyjmijmy te orędzia, niech przemieniają 

nasze serca, otwórzmy drzwi Chrystusowi. Niech 

będzie pochwalony Jezus Chrystus.” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 5 IV 2017 

Audiencja ogólna – środa 26 IV 2017 r. 

„Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzy-

mów. W minioną niedzielę, w święto Miłosier-

dzia Bożego, wspominaliśmy również św. Woj-

ciecha, patrona Polski. Była to też okazja do 

świętowania 600-lecia ustanowienia prymasostwa 

w Gnieźnie. Opiece tego wielkiego biskupa i mę-

czennika, który zaniósł ewangeliczne przesłanie 

i świadectwo chrześcijańskiego życia na wasze 

ziemie, zawierzam wszystkich Pasterzy i wier-

nych Kościoła w Polsce. Zachowajcie żywą, dla 

przyszłych pokoleń, waszą tradycję duchową 

i kulturalną, jaka wyrosła na jego krwi. Niech 

Bóg wam błogosławi!” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 26 IV 2017 

Audiencja ogólna – środa 3 V 2017 r. 

„Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. 

Dzisiaj przypada uroczystość Najświętszej Maryi 

Panny Królowej Polski i wasze Święto Narodo-

we. Proszę o brawa dla Królowej Polski! Z miło-

ścią i z uwagą słuchajcie wskazań waszej Kró-

lowej, o której śpiewacie: «Tyś wielką chlubą 

naszego narodu». W waszych codziennych wy-

borach podążajcie drogą porozumienia i wza-

jemnej życzliwości. Podejmujcie ważne decyzje 

poszukując prawdy, wspólnego dobra i pokoju. 

Bądźcie otwarci i wrażliwi na potrzeby braci. 

Waszej Ojczyźnie, wam tu obecnym, waszym 

rodakom w Polsce i w świecie, z serca błogosła-

wię. Niech żyje Polska!” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 3 V 2017 

Audiencja ogólna – środa 10 V 2017 r. 

„Serdecznie pozdrawiam przybyłych do Rzymu 

Polaków. W poniedziałek obchodziliście w wa-

szej Ojczyźnie uroczystość św. Stanisława, bisku-

pa i męczennika, głównego patrona Polski. Wzo-

rem «Dobrego Pasterza», broniąc wartości ewan-

gelicznych i ładu moralnego, oddał swoje życie za 
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owce, przelał krew męczeńską. Niech jego przy-

kład będzie zachętą dla nas wszystkich, byśmy 

w każdej sytuacji życia potrafili dochować wierno-

ści Chrystusowi, Krzyżowi i Ewangelii. Polecając 

waszej modlitwie moją, bliską już, pielgrzymkę do 

Fatimy, z serca wam błogosławię” – powiedział do 

Polaków Franciszek.” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 10 V 2017 

 

 

Rok 2017 - Rokiem 100-lecia 

objawień w Fatimie 

 

Fatima. Od małej wioski do światowego 

centrum pielgrzymkowego 
 

1. Tło historyczne 

Z czasów dzieciństwa pamiętam figurę wysmu-

kłej Pani stojącej na obłoku w ołtarzu przy filarze 

w kościele św. Barbary w Bytomiu, gdzie byłem 

ochrzczony, przystąpiłem do I Komunii świętej 

i przyjąłem sakrament bierzmowania. Z biegiem 

czasu od rodziców dowiedziałem się, że to Matka 

Boska Fatimska. Trochę mnie to zastanowiło, 

dlaczego Matka Boska z dalekiej Portugalii zna-

lazła się w kościele w Bytomiu, skoro mieliśmy 

„miejscowe” – Matkę Boską Częstochowską 

i Matkę Boską Piekarską. Wyjaśnienie przyszło 

wiele lat później. 

Nazwa miejscowości, znanej teraz na całym 

świecie, pochodzi od Fatimy, córki muzułmań-

skiego księcia Maurów. Fatima jest imieniem po-

pularnym w świecie islamskim, ponieważ jest to 

imię córki proroka Mahometa. Maurowie zdobyli 

te tereny na początku VIII wieku. Po trzech wie-

kach rządów zostali w 1147 roku pokonani przez 

chrześcijan. Najdłużej na Półwyspie Iberyjskim 

Maurowie utrzymali się w Grenadzie – do 

2 stycznia 1492 r. 

W kraju chrześcijańskim, jakim była Portugalia 

od IV w., w wyniku przewrotu w 1910 r., do wła-

dzy doszli masoni, którzy deklarowali, że w ciągu 

dwóch pokoleń zniknie w Portugalii katolicyzm. 

Rozpoczęły się prześladowania Kościoła. Portu-

galia pogrążała się w kryzysie ekonomicznym 

i moralnym. W 1916 r. Portugalia przystąpiła do 

I Wojny Światowej wspierając Ententę.  

W takich okolicznościach Matka Boska objawi-

ła się w 1917 roku dzieciom – pastuszkom: Jacin-

ta Marto (11.03.1910 - 20.02.1920), Francisco 

Marto (11.06.1908 - 4.04.1919) i Lúcia dos San-

tos (22.03.1907 - 13.02.2005). 

2. Objawienia 

Niezwykłe zjawiska zaczęły się w kwietniu 

1915 r. i trwały do października tego roku. Łucja 

wraz z trzema innymi dziewczynkami, Marią 

Rosą Matias, Teresą Matias i Marią Justiną ze 

wzgórza Cabeço (Małe Wzgórze), trzy razy wi-

działy ponad lasem znajdującym się w dolinie 

zawieszony w powietrzu jakiś obłok bielszy od 

śniegu, przezroczysty, w kształcie ludzkiej po-

staci.  

Objawienia Matki Boskiej poprzedziły w 1916 

roku trzy objawienia Anioła Pokoju (Anioła 

Stróża Portugalii) – dwa przed grotą na wzgórzu 

Cabeço, a jedno przy studni domu Łucji w Alju-

strel. Anioł zachęcał dzieci do modlitwy, umar-

twień oraz wynagradzania za zbrodnie ludzi. 

Nauczył też dzieci nowych modlitw. 

Pierwsze objawienie Maryi 13 maja 1917 r. 

miało miejsce Cova da Iria (Kotlina Pokoju), 

gdzie Łucja Santos oraz Franciszek i Hiacynta 

Marto paśli owce. Zobaczyli Panią jaśniejszą niż 

słońce, z różańcem w rękach. Prosiła ona pa-

stuszków o modlitwy i obecność w tym miejscu 

przez 5 kolejnych miesięcy, 13 dnia każdego 

miesiąca, o tej samej porze. Ateiści na różne 

sposoby starali się zapobiec rozszerzaniu się 

wieści o objawieniach, posuwając się do 

kłamstw, a nawet do szantażowania rodziny 

i aresztowania dzieci. 

13 sierpnia 1917 r. dzieciom nie dane było spo-

tkać się z Matką Boską w Cova da Iria, bo zosta-

ły aresztowane i przebywały w więzieniu 

Ourem. W tym dniu nad Cova da Iria słońce 

zbladło, na czystym niebieskim niebie pojawił 

się jasny błysk, słychać było huk piorunów, a ja-

sna chmura pojawiła się nad miejscem objawień 

i uniosła w górę. Obserwowało to zjawisko 20 

tysięcy ludzi. Matka Boska w Fatimie prosiła 

dzieci o modlitwę, szczególnie różańcową i ofia-

rowanie się za grzeszników. Przekazała też dzie-

ciom Tajemnicę w trzech częściach – wizja pie-

kła, kara i sposoby jej uniknięcia oraz prorocza 

wizja nieuniknionej kary, ogromnej katastro-

fy i dusz zbliżających się do Boga. Podczas 

ostatniego objawienia 13 października 1917 r., 

70 000 – 100 000 osób oglądało cud słońca. Ob-

jawienia fatimskie zaowocowały wieloma 

uzdrowieniami, które były badane przez specjal-

ne komisje. Zanotowano także wiele nawróceń. 

3. Kult Matki Boskiej Fatimskiej 

Budowę Kaplicy Objawień w Cova da Iria 

rozpoczęto 28 kwietnia 1919 r., a już 13 czerwca 
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tego roku została odprawiona w niej pierwsza 

Msza św. Ateiści nie dali za wygraną. 6 marca 

1922 r. wysadzili kaplicę z użyciem dynamitu, ale 

figura ocalała. Pierwszą Mszę św. w odbudowa-

nej kaplicy odprawiono niecały rok później, 13 

stycznia 1923 r.  

Liczny napływ pielgrzymów oraz uzdrowienia 

spowodowały, że 3 maja 1922 r. biskup diecezji 

Leiria wydał dekret o rozpoczęciu badań nad wy-

darzeniami fatimskimi, a 8 lat później ogłosił wi-

zje dzieci za godne wiary i oficjalnie zezwolił na 

kult Matki Boskiej z Fatimy. W 1926 roku rozpo-

częto budowę Domu Rekolekcyjnego, a 2 lata 

później kościoła Matki Boskiej Różańcowej, któ-

ry w 1954 roku otrzymał tytuł bazyliki mniejszej. 

31 października 1942 r., Papież Pius XII 

w swym przemówieniu radiowym do narodu por-

tugalskiego, poświęcił cały Kościół i cały rodzaj 

ludzki Niepokalanemu Sercu Maryi. 

Polska, jako pierwszy po Portugalii kraj, po-

święca się Niepokalanemu Sercu Maryi 8 wrze-

śnia 1946 r. Aktu zawierzenia dokonał na Jasnej 

Górze Prymas Polski kardynał August Hlond 

w obecności episkopatu i miliona wiernych. 

W 1950 roku powstały w Polsce sanktuaria Matki 

Boskiej Fatimskiej w Trzebini i Zakopanem.  

W 1961 roku biskup Fatimy przekazał ks. kard. 

Stefanowi Wyszyńskiemu figurę Matki Boskiej 

Fatimskiej, która teraz jest w sanktuarium w Za-

kopanem. Figura ta przez 27 lat wędrowała po pa-

rafiach w ramach „rekolekcji różańcowych”.  

Kult Matki Boskiej Fatimskiej zataczał coraz 

szersze kręgi. 13 grudnia 1962 r. Ojciec Święty 

Jan XXIII ustanowił święto Fatimskiej Matki Bo-

skiej Różańcowej. 

12 maja 1964 r. nastąpiła inauguracja budowy 

Drogi Krzyżowej, na którą złożyło się 14 stacji 

ufundowanych przez węgierskich emigrantów. 

Stację 15, ufundowaną również przez katolików 

węgierskich, odsłonięto w październiku 1992 ro-

ku w obecności ambasadora Węgier. Między 

ósmą a dziewiątą stacją Drogi Krzyżowej znajdu-

je się miejsce czwartego objawienia Matki Bo-

skiej (19.08.1917 r.). 

Na zakończenie III sesji Soboru w 1966 roku, 

Paweł VI poświęcił świat Niepokalanemu Sercu 

Maryi i przekazał do sanktuarium w Fatimie Zło-

tą Różę. 

Po świecie pielgrzymowała figura Pani Fatim-

skiej, co było nie w smak ateistom. Gdy dotarła 

do Polski, została „aresztowana” na warszawskim 

lotnisku 5 maja 1978 r.  

Wkrótce po zamachu 13 maja 1981 r., Ojciec 

Święty Jan Paweł II spełnił prośbę Matki Boskiej 

i 7 czerwca 1981 r. zawierzył ponownie nie tyko 

całą ludzką rodzinę Jej Niepokalanemu Sercu, 

ale także i Rosję. 

 
Fatima. Bazylika w 2011 r.  

W święto Niepokalanego Serca Maryi 22 

sierpnia 1991 r. upadł komunizm w Rosji, a 5 lat 

później figura pielgrzymującej Pani Fatimskiej 

odbiera hołd na Placu Czerwonym w Moskwie.  

7 czerwca 1997 r. Jan Paweł II konsekrował 

w Zakopanem kościół, będący wotum dziękczyn-

nym za ocalenie mu życia przez Matkę Boską Fa-

timską. Trzy lata później w Watykanie, Jan Paweł 

II wraz z biskupami całego świata zawierzył Mat-

ce Boskiej Fatimskiej nowe tysiąclecie. 

W 2007 roku kompleks sanktuarium w Fatimie 

wzbogacił się o kościół Trójcy Przenajświętszej, 

pod którego budowę, kamień z grobu św. Piotra 

ofiarował 3 lata wcześniej Jan Paweł II. Kościół 

ma 9 000 miejsc (czwarty kościół w świecie) 

i rozmiary 95 m x 115 m x 20 m. 

13 października 2013 r. papież Franciszek po-

święcił świat Niepokalanemu Sercu Maryi. 

Ważnym wydarzeniem było przekazanie 

w 2016 roku przez Sanktuarium w Fatimie, 

wiernym w Portugalii i kilku krajach świata, 12 

kopii figury Matki Boskiej. 

Do Fatimy pielgrzymowali papieże – Paweł 

VI, Jan Paweł II (trzykrotnie) i Benedykt XVI. 

4. Pielgrzymowanie 

Pierwsza Narodowa Pielgrzymka z Polski do 

Fatimy była od 8 do 14 października 1995 r. 

IV Międzynarodowy Kongres Sanktuariów 

i Miast Pielgrzymkowych miał miejsce w Fati-

mie od 10 do 13 października 2001 r.  

O powstaniu i rozwoju Fatimy jako centrum 

pielgrzymkowego zadecydowała i nadal decydu-

je funkcja religijna, która spowodowała, że Fa-
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tima z małej pasterskiej osady stała się ośrodkiem 

o znaczeniu międzynarodowym, a obsługa piel-

grzymów jest głównym zajęciem mieszkańców 

miasta.  

 
Fatima. Procesja światła w 1994 r. 

Specjalną ochroną objęto obszar między Cova 

da Iria (miejsce objawień, dzisiejsze sanktuarium) 

a wioską Aljustrel, która obecnie jest w granicach 

Fatimy. Powstały stacje Drogi Krzyżowej, 

a w Aljustrel zachowano oryginalne domy Łucji 

oraz Hiacynty i Franciszka. Są one przykładem 

typowego dawnego budownictwa górskiego 

w tym regionie Portugalii.  

 
Fatima. Msza św. dla polskich grup w Kaplicy Obja-

wienia w 1994 r. Psalm śpiewa Marek Knapik, z pra-

wej strony stoi Wiesława Knapik (1952-2013), która 

czytała lekcję, a z lewej siedzi ks. dr Józef Kozyra. 

W 1984 roku 3-4 mln pielgrzymów i turystów 

odwiedziło Sanktuarium, przy czym 75 000 – 95 

000 pielgrzymowało pieszo [1]. W 2000 roku do 

Fatimy przybyło 5-6 mln pielgrzymów i tury-

stów, w tym 165 000 – 198 000 pielgrzymują-

cych pieszo. Pieszo przybywali do Fatimy Portu-

galczycy, z których 95% podało motyw wyłącz-

nie religijny. 77% pielgrzymów pieszych jeszcze 

tego samego dnia wracało do domu. W 2015 roku 

Sanktuarium odwiedziło 6,7 mln pielgrzymów, 

w tym 587 tys. w 4390 zorganizowanych grupach 

z 90 państw świata. 

 
Fatima. Na Drodze Krzyżowej w 1994 r. 

 
Matka Boska Fatimska oraz Łucja, Franciszek i Hia-

cynta. Obok katolickiej katedry Panny Marii w Osaka 

(Japonia). 

Pielgrzymki nie są tylko specjalnością katoli-

ków [2]. Najwięcej pielgrzymów w ciągu roku, 

bo aż 30 milionów, odwiedza Ayyappan Sara-

nam w Indiach (Hindu). 20 milionów chrześcijan 

pielgrzymuje rocznie do Matki Boskiej Guada-

lupe w Meksyku, 13 mln Sikhów pielgrzymuje 

do Złotej Świątyni w Amritsar w stanie Pendżab 

w Indiach. Fatima jest na 12 miejscu. Według 

ARC, w 2011 roku do różnych miejsc na świecie 

przybywało co najmniej 155 mln pielgrzymów. 

Katowicki KIK pielgrzymował do Fatimy w la-

tach 1994, 2002 i 2016. 

W Polsce i na całym świecie są sanktuaria 

i kościoły pw. M.B. Fatimskiej, a ponadto 

w wielu kościołach jest figura Matki Boskiej Fa-

timskiej. 

Sanktuaria Matki Boskiej Fatimskiej w Polsce: 

Elbląg-Stagniewo, Łęgowo, Ełk, Turza Śląska, 

Trzebinia, Wadowice, Zakopane-Krzeptówki, 

Lubajny, Olsztyn, Rozogi, Biskupiec Reszelski, 

Braniewo, Korsze, Owińska, Rzeszów, Terlicz-

ka, Górki k. Garwolina, Sosnowiec-Zagórze, 

Szczecin, Warszawa-Ursus, Węgrów, Żabianka, 

Darłowo i Tarnów.  
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5. Fatima dzisiaj 

Obecnie Fatima liczy około 8000 mieszkańców. 

Mieści się tu kilka szkół średnich. W mieście jest 

około 10 000 miejsc hotelowych. Pielgrzymów 

i osoby odbywające rekolekcje przyjmują domy 

zakonne. W Fatimie ma siedzibę około 15 zako-

nów męskich, w tym kilka seminariów i nowicja-

tów, a zgromadzeń żeńskich jest 47. 

6. Fatima a Koronka do Miłosierdzia Bożego 

Podczas drugiego objawienia, Anioł nakazał 

pastuszkom modlić się słowami przypominają-

cymi słowa „Koronki do Miłosierdzia Bożego”: 

Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu, Duchu 

Święty, wielbię Cię z najgłębszą czcią i ofiaruję 

Ci najdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Jezu-

sa Chrystusa, obecnego we wszystkich tabernaku-

lach świata, jako przebłaganie za zniewagi, świę-

tokradztwa i zaniedbania, którymi jest On obra-

żany! Przez nieskończone zasługi Jego Najświęt-

szego Serca i Niepokalanego Serca Maryi błagam 

Cię o nawrócenie biednych grzeszników. 

[1] Maria da Graça Mouga Poças Santos, 

Peregrinus Cracoviencis, 12, 2001, 11-28 

[2] Alliance of Religions and Conservation,  

http://www.arcworld.org/downloads/ARC%20pil

grimage%20statistics%20155m%2011-12-19.pdf 

Tekst i zdjęcia Antoni Winiarski 

 

Figura Matki Boskiej 

w Kaplicy Objawień w Fatimie 
 

Figurę Matki Boskiej w Kaplicy Objawień wy-

konał rzeźbiarz José Ferreira Thedim, a podaro-

wał Gilberto Fernandes dos Santos. Figura jest 

wykonana z drewna cedru brazylijskiego (ce-

drzyk wonny cedrella odorata) i ma wysokość 

1,1 m. Figura została poświęcona w kościele pa-

rafialnym w Fatimie 13 maja 1920 r., a korono-

wana przez legata papieskiego kardynała Masela 

13 maja 1946 r. 

Koronę wykonało w Lizbonie 12 jubilerów, 

którzy pracowali 3 miesiące bez wynagrodzenia. 

Korona waży 1,2 kg. Zdobiona jest 313 perłami, 

17 rubinami, 14 szmaragdami, 269 turkusami 

i   innymi szlachetnymi kamieniami. Korona 

zwieńczona jest krzyżem, który został umiesz-

czony na turkusowej kuli symbolizującej kulę 

ziemską. Pod kulą umieszczono jeden z pocisków 

wystrzelonych przez Ali Agcę w czasie zamachu 

na Jana Pawła II 13 maja 1981 r. Kaliber pocisku 

idealnie pasuje do otworu, który był pod turku-

sową kulą. 

 
Figura Matki Boskiej w Kaplicy Objawień w Fatimie 

z koroną. 

Kobiety portugalskie ofiarowały tę koronę 

Matce Boskiej 13 października 1942 r., jak wo-

tum dziękczynne za to, że Portugalia nie przy-

stąpiła do II wojny światowej. 

Korona znajduje się w muzeum, a na figurę 

Matki Boskiej nakładana jest podczas uroczys-

tych procesji. 

Tekst i zdjęcie Antoni Winiarski 

 

Przygotowania  

do stulecia objawień fatimskich 
 

Najdłuższym przygotowaniem była Wielka No-

wenna Fatimska, która rozpoczęła się 13 V 2009 r.  

(http://www.sekretariatfatimski.pl/wielka-

nowenna-fatimska). Warto skorzystać ze strony 

internetowej http://fatima.pl/. 

W tym materiale chciałbym podzielić się 

z Czytelnikami „Dlatego” przede wszystkim 

tym, z czym zetknąłem się bezpośrednio. Na po-

czątek przypomnę o uchwale Sejmu RP. 

Fatimska uchwała 

Sejm uczcił 100. rocznicę objawień fatimskich 

specjalną uchwałą. To okazja do głoszenia we-

zwania Matki Bożej w Fatimie. Za przyjęciem 

uchwały głosowało 245 posłów, 27 było przeciw, 

a 11 wstrzymało się od głosu. (…) Opozycja pró-

bowała ośmieszyć uchwałę. Odrzucono wniosek 

Klubu Nowoczesnej o nieprzyjęcie uchwały, po-

słowie PO nie wzięli udziału w głosowaniu nad 

uchwałą, a w PSL nie było dyscypliny. 

MB, KAI, PAP, Nasz Dziennik, nr 84 (5837),  

10 IV 2017, str. 14 

Więcej: 

 http://gosc.pl/doc/3802358.Sejm-przyjal-

uchwale-ws-uczczenia-100-rocznicy-objawien 

http://www.arcworld.org/downloads/ARC%20pilgrimage%20statistics%20155m%2011-12-19.pdf
http://www.arcworld.org/downloads/ARC%20pilgrimage%20statistics%20155m%2011-12-19.pdf
http://www.sekretariatfatimski.pl/wielka-nowenna-fatimska
http://www.sekretariatfatimski.pl/wielka-nowenna-fatimska
http://gosc.pl/doc/3802358.Sejm-przyjal-uchwale-ws-uczczenia-100-rocznicy-objawien
http://gosc.pl/doc/3802358.Sejm-przyjal-uchwale-ws-uczczenia-100-rocznicy-objawien
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W kościele 

W parafii, w której byłem ochrzczony był ol-

brzymi obraz Matki Boskiej Fatimskiej. Można 

było nabyć okolicznościowy znicz na wieczorną 

procesję.  

Okolicznościowa dekoracja była też w kościele, 

do którego nieraz wstępuję podróżując na trasie 

Gliwice – Bielsko-Biała.  

W kościele Matki Boskiej Kochawińskiej 

w Gliwicach w czasie środowej nowenny o. Mie-

czysław Kożuch SJ głosił homilie nawiązujące do 

objawień w Fatimie.  

W diecezji bielsko-żywieckiej został wydany 

folder z programem uroczystości z okazji 100. 

Rocznicy objawień w Fatimie i Aktem zawierze-

nia ludzkości Matce Bożej Fatimskiej wypowie-

dzianym przez Papieża Franciszka na zakończe-

nie Mszy Świętej z okazji Dnia Maryjnego na 

Placu św. Piotra 13 października 2013 r.  

 
W kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 

i   Świętego Walentego w Bielsku-Białej Lipniku – 

13.05.2017. 

  
Okolicznościowy znicz na wieczorną procesję do na-

bycia na stoliku z czasopismami w kościele NNMP 

i św. Walentego w Lipniku – 13.05.2017 

 

  
Dekoracja w kościele Najświętszego Serca Pana Je-

zusa w Bielsku-Białej – 13.05.2017.  

Na plakatach 

 
Plakat przy ul. Pszczyńskiej 71 w Gliwicach – 

4.05.2017. 

 
Plakat przed kościołem Narodzenia Najświętszej Ma-

ryi Panny i Świętego Walentego w Bielsku-Białej 

Lipniku – 7.05.2017. 

 
Plakat rozsyłany przez proboszcza o. Roberta Więcka 

SJ pocztą elektroniczną z parafii Matki Boskiej Ko-

chawińskiej w Gliwicach – otrzymany 8.05.2017. 
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W wydawnictwach 

Ukazało się wiele książek z okazji 100-lecia 

objawień Fatimskich. Zaprezentuję tylko modli-

tewnik. 

Fatima 

Modlitwy 

Wydawnictwo WAM 

– Księża Jezuici, 2017 

ul. Kopernika 26 

tel. 12 62 93 200 

e-mail: 

wam@wydawnictwowam.pl 

www.wydawnictwowam.pl 

Spis treści 

Poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi 

Modlitwa zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej 

Akty strzeliste 

Na różne okoliczności 

Litanie 

Litania do bł. Franciszka 

Litania do bł. Hiacynty 

Koronka ku czci Matki Bożej Fatimskiej 

Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej 

Pieśni 

Inwokacja 

Niepokalana słoneczna Pani Niewinna 

O Fatimska nasza Pani 

O Pani nasza, Królowo Nieba 

Różańcowa Pani nieba, ziemi 

Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon 

W słonecznej światłości 

Modlitwa Wielkiej Nowenny Fatimskiej 

Czym jest Wielka Nowenna Fatimska? 

Objawienia fatimskie 

Treść objawień fatimskich (fragmenty) 

W dziennikach 

13 maja kupiłem wszystkie dostępne dzienniki 

i postanowiłem opisać pierwsze strony.  

Tytuł na pierwszej stronie napisany największą 

czcionką piszę zachowując krój czcionki i pod-

kreślam. Pozostałe tytuły wymieniam według 

wielkości czcionki. 

„Dziennik Polski” – 13-14.05.2017 

Ciepło wraca w polskie ręce, Jak Fatima zmie-

niła Kościół i świat. Dziś, na stulecie objawień, 

dodatek specjalny [str. 0-8], Rekord zachorowań 

na boreliozę, Studenci dostali od prezydenta klu-

cze do bram miasta. Teraz to oni rządzą w Kra-

kowie, ale tylko do niedzieli, Ambasadorem 

w Paryżu zostanie profesor UJ? STR.A3, Pistolet 

Ali Agcy jeszcze przez 5 lat w Wadowicach 

STR.A5. 

„Dziennik Zachodni” – 13-14.05.2017 

Karolina Szymczak, gwiazda śląskiego filmu 

„Gwiazdy” CZYTAJ W MAGAZYNIE RO-

DZINNYM, Zimna wiosna odebrała ochotę do 

pracy pszczołom, IX EUROPEJSKI KONGRES 

GOSPODARCZY STR. 3, Jak sprawdzić swoje 

punkty karne za wykroczenia drogowe? STR. 11, 

Zabił z zimna krwią. Dlaczego morderca górnika 

nie został skazany? STR. 6-7, W Polsce mamy 

za mało pielęgniarek. I tylko 10 procent ma 

mniej niż 30 lat STR. 10, GLIWICE. Czasopi-

sma z gliwickiej onkologii na Ukrainę STR. 2, 

KATOWICE Policjanci z oddziału antyterrory-

stycznego na ławie oskarżonych STR. 5. 

„Fakt” – 13-14.05.2017 

Polityk dał biednej 20 gr!, Dziś za darmo obra-

zek Matki Boskiej Fatimskiej, Komornicy zara-

biają miliony STR. 2, Martyniuk marzy o Gór-

niak STR. 14, Wodecki walczy o Zycie w szpita-

lu STR. 6-7, Co ukrywa chłopak Magdy Żuk? 

STR. 8. 

„Gazeta Polska Codziennie” – 13-14.05.2017 

Fatimska Pani, módl się za nami s. 3, 7, 13, 

NASZA AKCJA \ Apel o potępienie działalności 

Obywateli RP! s.5, PODKOMISJA SMOLEŃ-

SKA s.3, Katarzyna Łaniewska s.3, Zemsta 

agentów FBI za dymisje Comeya s.6, Pomóż 

nam tworzyć wolne media s.3, Rząd ma plan na 

rozwój Polski s.9, Burza po ataku na miesięczni-

cy s.5, GÓRNY s.2, PANFIL s.15. 

„Gazeta Wyborcza” – 13-14.05.2017 

ANDRZEJ DUDA UCIEKA Z „UCHA 

PREZESA”? s. 8-9, MACRON – KACZYŃSKI. 

NIEUCHRONNE STARCIE - s. 10-11, CIC-

CIOLINA: RÓBMY MIŁOŚĆ ZAMIAST 

WOJNY [Wysokie Obcasy], ALI AĞCA NIE 

BĘDĘ PRZEPRASZAĆ POLAKÓW - s. 18-19, 

BERCZYŃSKI – DUMA BOEINGA, MISIE-

WICZE MINISTRA KOWNACKIEGO s. 3, PIS 

CZYŚCI AGENCJE ROLNE - s. 4; Komentarz – 

s. 2, JAN NOWAK DONOSI NA SĘDZIEGO 

ŻURKA s. 5, ŚWIAT O ZIMOWYM SZALEŃ-

STWIE POLSKICH HIMALAISTÓW s. 39. 

„Nasz Dziennik” – 13-14.05.2017 

100-lecie objawień w Fatimie, Objawiała się 

Matka kochająca i zatroskana s. 7-9, Jak Maryja 

uratowała Portugalię s. 16-17, Apostołowie cza-

sów ostatecznych s. 14-15. 

„Rzeczpospolita” – 13-14.05.2017 

TEMAT NUMERU. STO LAT PO FATIMIE. 

PRAGNIENIE OBJAWIEŃ [str. 6-11], MAR-

KA MAGIEROWSKIEGO ZDERZENIE Z PA-

mailto:wam@wydawnictwowam.pl
http://www.wydawnictwowam.pl/
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ŁACEM 18, PROBLEM ORBANA. BUDA-

PESZT NIE CHCE SPAĆ 12, RAFAŁ SONIK: 

NAJMOCNIEJSZĄ BRONIĄ JEST ROZ-

MOWA 30. 

„Super Express” – 13-14.05.2017 

Jestem ze Zbyszkiem w tych trudnych chwilach 

STR. 3, Dziś za darmo cudowny obrazek z Matką 

Bożą Fatimską, Magda cierpiała aż do samego 

końca STR. 8, Wiceszef ABW NAGO uciekał 

przed mężem kochanki STR. 2, Wstydzi się przy-

znać mamie do rozwodu STR. 13, Historia Polki, 

która podbiła Europę! STR. 12. 

„Trybuna” – 12-14.05.2017 

Bezdomny Żydowski str. 20, Nowy Jedwabny 

Szlak czy…? str. 14-15, Armia fejsbukowa str. 3. 

Mój (SW) wniosek 

Biorąc pod uwagę to, że Sejm RP (najwyższa 

władza w Polsce) ogłosił rok 2017 Rokiem 100-

lecia objawień w Fatimie, moim zdaniem z po-

wyższego zestawienia można wysunąć wniosek, 

że Polacy i katolicy (a tym bardziej członkowie 

Klubów Inteligencji Katolickiej) nie powinni ku-

pować następujących dzienników: „Trybuna”, 

„Gazeta Wyborcza” i „Dziennik Zachodni”. Mi-

mo dodania za darmo obrazka Matki Boskiej Fa-

timskiej nie powinni kupować przede wszystkim 

„Faktu” i również „Super Expressu”. W „Super 

Expresie” na stronie 11 jest artykuł „100 lat temu 

Matka Boska objawiła się na tej ziemi” i infor-

macja, że w poniedziałek 15 maja tylko z „Super 

Expressem” drogocenna pamiątka 100. rocznicy 

objawień w Fatimie – numizmat pokryty 24-

karatowym złotem. W „Fakcie” na stronach od 2 

do 24 – nic. 

W tygodnikach 

Regularnie kupuję z tygodników katolickich 

„Gościa Niedzielnego” i „Niedzielę”, a ze świec-

kich „Tygodnik Solidarność” i „wSieci”. 

   
Gość Niedzielny, nr 19,    Niedziela, nr 20, 14 V 2017 

rok XCIV, 14 V 2017. 

Zarówno w „Gościu Niedzielnym”, jak 

i w „Niedzieli” jest wiele artykułów poświęco-

nych objawieniom Matki Bożej.  

Z „Gościa Niedzielnego” chciałbym podzielić się 

początkiem i końcem felietonu „Interwencjonizm 

Boży” Franciszka Kucharczaka ze str. 39. 

Równo 100 lat temu w Fatimie bardzo mocno się 

pokazało, że Bóg miesza się do polityki. I to nie 

jak jakiś „katolik otwarty”, dialogując w duchu 

uznania równorzędności wszelkich punktów wi-

dzenia, tylko ostro, jasno i jednoznacznie. Jeżeli 

ludzie nie spełnią Jego woli, to będzie wojna, i to 

gorsza od pierwszej. No i, o zgrozo, pada nazwa 

Rosji, którą trzeba poświęcić Niepokalanemu Ser-

cu Maryi i ofiarować Komunię św. w pierwsze so-

boty na zadośćuczynienie. I trzeba pokutować. Bo 

inaczej Rosja „rozszerzy swoje błędne nauki po 

świecie” i będzie bardzo źle. Jak to tak? Bóg 

uprawia geopolitykę? Wysyła Maryję, żeby z Por-

tugalii wpływała na Europę Wschodnią i kawał 

Azji? Nie liczy się z faktem, że w Portugalii rządzą 

demokratycznie wybrani masoni, którzy nie życzą 

sobie żadnych religijnych wyskoków? A Rosja? 

(…) Z Fatimy widać jasno, że od wyborów, jakie 

podejmują chrześcijanie, zależą losy świata. 

W tygodniku „wSieci” nr 19 (235) z 8-14 V 

2017 r. na str. 94-96 jest zamieszczony artykuł 

Grzegorza Górnego pt. „Cud Słońca nad Portu-

galią”. W artykule tym jest przytoczony obszer-

ny fragment sprawozdania profesora uniwersyte-

tu w Coimbrze – Goncalo de Almeida Garet. 

Grzegorz Górny pisze, że jest to jedna z najbar-

dziej precyzyjnych relacji o tym wydarzeniu. 

Przytaczam fragment z końcowej części artykułu 

Grzegorza Górnego. „Widzieli to ludzie wszyst-

kich zawodów i warstw społecznych. Kobiety i 

mężczyźni, dzieci i starcy, profesorowie i anal-

fabeci, arystokraci i chłopi, bogacze i żebracy, 

głęboko wierzący i ateiści, stojący tuż przy pa-

stuszkach i oddaleni o nich o kilometry. Wiele 

osób, które jeszcze rano wyśmiewało zabobon-

nych prostaków, w okamgnieniu się nawróciło. 

Wśród nich był m.in. inż. Antonio da Silva, je-

den z najbardziej wpływowych członków maso-

nerii w Portugalii.”  

W telewizji 

Telewizję oglądam sporadycznie – włączając 

się w to, co ogląda moja Małżonka (najczęściej 

Telewizję Republika i niekiedy Telewizję Polską 

– program I). W obu były audycje z okazji 100. 

rocznicy objawień w Fatimie.  

Stanisław Waluś 
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Uczczenie Jubileuszu setnej rocznicy 

objawień Matki Bożej w Fatimie przez 

Sekcję KIK-u na Dolnym Tysiącleciu 

w Katowicach 
 

Uczczenie objawień istot, które są już w innym 

wymiarze materialnym i czasowym, czyli istot 

pozaziemskich ma raczej większy wymiar du-

chowy, niż materialny. Objawienia istot, które już 

opuściły życie ziemskie i objawienia aniołów, 

które nigdy nie żyły ziemskim życiem, dają 

ostrzeżenia przed wydarzeniami materialnymi 

ziemskimi i ich tragicznymi skutkami, które się 

materializują. Objawienia prywatne nie są takim 

samym przekazem jak objawione światu Słowo 

Boże, ujęte w Biblii, ale jeżeli nie są z nią 

sprzeczne, to możemy w nie wierzyć lub nie. Nie 

rodzi to skutków takich jak niewiara w objawione 

Słowo Boże. 

Kościół katolicki może uznać objawienia jako 

prawdziwe, po długiej obserwacji, po skutkach 

tych objawień i po wydarzeniach po nich wystę-

pujących. Objawienia fatimskie są uznane przez 

Kościół katolicki, jako pochodzące od Boga za 

przekazem Matki Bożej, która przecież żyła na 

ziemi i prowadziła normalne życie z codziennymi 

trudami, ale była wybrana przez Boga na poro-

dzenie Syna Bożego za przyczyną Ducha Bożego, 

dla wybawienia od grzechu wszystkich ludzi i za-

pewnienia im radości życia, po ziemskiej wę-

drówce. 

Sekcja KIK na Dolnym 

Tysiącleciu w ramach 

uczczenia setnej rocznicy ob-

jawień Matki Bożej w Fati-

mie, zorganizowała piel-

grzymkę w 2016 roku mię-

dzy innymi do Fatimy. Tam 

przeszliśmy Drogą Jubile-

uszową, począwszy od ob-

jawień Anioła Pokoju 

w 1916 roku do miejsca ob-

jawień Matki Bożej w 1917 

roku. W miejscu objawień 

Matki Bożej, opiekun piel-

grzymów ks. dr Stanisław 

Puchała odprawił Mszę świę-

tą, też w intencji pielgrzy-

mów, członków KIK i para-

fian. Z Fatimy przywieziona 

została figurka Matki Bożej Fatimskiej, przeka-

zana do parafii na Dolnym Tysiącleciu. Na figur-

kę wykonano futerał, w którym umieszczono ró-

żaniec poświęcony przez papieża Franciszka. 

Też umieszczono skrypt różańcowy w wersji pa-

pierowej opracowany przez Benedyktynów Ty-

nieckich. Odmawianie Różańca Fatimskiego po-

lega na tym, że przed każdym odmówieniem 

„Zdrowaś Maryjo” odmawiamy cytat z Pisma 

Świętego. Figurka być może, będzie peregryno-

wać wśród rodzin, jeżeli będzie taka potrzeba 

wiernych, a parafia takiej zgody udzieli. 24 maja 

w ramach spotkań sekcji wyświetlone zostaną 

filmy pt. „Fatima ujawnia swe tajemnice” i „Pol-

ska Fatima”. W ten sposób Sekcja KIK na Dol-

nym Tysiącleciu, oprócz modlitwy i udziału 

w uroczystościach parafialnych, chce się wpisać 

w obchody Jubileuszu setnej rocznicy objawień 

w Fatimie. 

Jan Mikos 

 

MODLITWY FATIMSKIE 
 

Portugalia. 5 października 1910 r. obalenie 

monarchii. Do władzy dochodzą masoni, którzy 

deklarują, że w ciągu dwóch pokoleń w Portuga-

lii zniknie katolicyzm. 

Od kwietnia do października 1915 r. – 3 razy 

dzieci widziały nad lasem biały obłok. W 1916 r. 

trzy objawienia Anioła Pokoju. Od 13 maja do 

13 października 1917 – objawienia Maryi. 
 

Modlitwy Anioła 
“Boże mój, wierzę w Ciebie, wielbię, ufam 

i miłuję Cię. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, 

którzy w Ciebie nie wierzą, nie wielbią, nie ufają 

i Ciebie nie miłują!” 

“Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu 

Święty, w najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję 

i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, 

Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne na oł-

tarzach całego świata jako wynagrodzenie za 

zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi 

On jest obrażany. Przez nieskończone zasługi 

Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca 

Maryi, proszę Cię o nawrócenie biednych 

grzeszników”. 
 

Modlitwy Matki Boskiej 
“O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, 

zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź 

wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które 

najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”. 

„O Jezu, czynię to z miłości do Ciebie, za na-

wrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za 
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grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu 

Sercu Maryi”. 
 

Poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi 
Maryjo, Dziewicza Matko Boga i nasza, odda-

jemy się Twemu Niepokalanemu Sercu w akcie 

całkowitego zawierzenia Panu Bogu. 

Będziemy prowadzeni przez Ciebie do Chrystu-

sa, Twego Syna i Syna Bożego, a przez Niego 

i z Nim ku Ojcu Przedwiecznemu. Dążyć bę-

dziemy w świetle wiary, nadziei i miłości, aby 

świat uwierzył, że Chrystus jest wysłannikiem 

Ojca, by nam przekazać Jego Słowo, a posłani 

przez Niego, będziemy nieśli, aż na krańce ziemi 

poznanie i miłość ku Niemu. 

I tak pod macierzyńską opieką Twego Niepoka-

lanego Serca staniemy się z Chrystusem jednym 

ludem zdobytym Jego śmiercią i świadkami Jego 

Zmartwychwstania i przez Niego prowadzeni ku 

Ojcu na chwałę Przenajświętszej Trójcy, którą 

wysławiamy, wychwalamy i wielbimy. Amen. 
 

Modlitwy odmawiane przez dzieci z Fatimy 

Boże mój, kocham Cię z całą wdzięcznością za 

wszystkie łaski, jakimi mnie obdarzyłeś. O Jezu, 

kocham Ciebie! Słodkie Serce Maryi, bądź moim 

ratunkiem. Niepokalane Serce Maryi, nawróć 

grzeszników, wybaw dusze od piekła. Bądź bło-

gosławiony, bądź uwielbiony Przenajświętszy 

Sakramencie Eucharystii, błogosławiony i święty 

owocu Przeczystej Dziewicy, Świętej Maryi. 
 

Modlitwa Zawierzenia Nowenny 

według słów Jana Pawła II 

Słowa, które leżą u podstaw tej modlitwy, wy-

powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II podczas 

czuwania modlitewnego w Fatimie, 12 maja 1991 

r.. Niech i nam pomogą one trwać blisko Matki 

Najświętszej i nieustannie przywołują Jej obec-

ność, byśmy szli drogą zbawienia. 

Przyjmij, o Matko Boga i Matko moja, 

tę Wielką Fatimską Nowennę, jaką odprawiam 

ku Twojej czci i chwale Trójcy Świętej 

niegasnącej światłości.  

Tego Boskiego blasku potrzebują moje stopy, 

gdy idę przez świat, pełen niepokoju i często 

zagubiony. 

Dziewico z Fatimy, towarzysz mi w drodze! 

Prowadź do Twego Syna! Zaprowadź do portu 

zbawienia. 

Módl się za mną, grzesznym, teraz i w godzinę 

mojej śmierci! 

Amen. 

Walne Zebranie Sprawozdawcze 

Delegatów Klubu Inteligencji  

Katolickiej w Katowicach  

w dniu 01 kwietnia 2017 r.  
 

Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów 

(WZD) Klubu Inteligencji Katolickiej  

w Katowicach odbyło się 1 kwietnia 2017 r. 

Prezes KIK w Katowicach Andrzej Dawidow-

ski otwarł WZD, a Antoni Winiarski poprowa-

dził modlitwę na rozpoczęcie obrad. 

Przewodniczącym WZD został wybrany Stani-

sław Waluś, a sekretarzem Robert Prorok. Wy-

brano Komisję Mandatowo-Skrutacyjną WZD 

w składzie Jan Mikos i Lesław Zakrzewski. Wy-

brano Komisję Wnioskową WZD w składzie: 

Wojciech Sala, Antoni Winiarski, Anna Wowra.  

Następnie Prezes Andrzej Dawidowski przed-

stawił sprawozdanie merytoryczne z działalności 

Zarządu oraz z działalności poszczególnych sek-

cji KIK w Katowicach za rok 2016.  

Skarbnik KIK w Katowicach Małgorzata Pie-

choczek przedstawiła sprawozdanie finansowe 

za rok 2016. Poprawiła się ściągalność składek 

członkowskich, wzrosły wpływy z odpisów 1%.  

Członek Komisji Rewizyjnej Stefan Kalisz 

przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 

rok 2016, w którym wnioskowano o udzielenie 

absolutorium Zarządowi za rok 2016.  

W dyskusji nad sprawozdaniami zabrali głos:  

Antoni Winiarski powiedział, że w sprawozda-

niu zabrakło informacji o tym, że w oparciu 

o pracę doktorską Pani Agnieszki Przewłockiej 

IPN wydał w 2016 r. książkę „Kluby Inteligencji 

Katolickiej w województwie katowickim 1956-

1989”. Promocja książki w siedzibie IPN w Ka-

towicach była 16 lutego 2017 r., więc fakt ten 

powinien być ujęty w sprawozdani za 2017 r. 

Marek Smolik poinformował że ukaże się 

książka o księdzu Hlubku,  

Wojciech Sala omówił stan przygotowania 

książkowej publikacji poświęconej księdzu Józe-

fowi Danchowi. 

Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-

nia merytorycznego z działalności Zarządu oraz 

działalności poszczególnych sekcji KIK w Ka-

towicach za rok 2016, w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za rok 2016, przyję-

cia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 

2016 zostały przyjęta jednogłośnie.  

W dyskusji programowej zabrali głos:  
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Robert Prorok wnioskował o zaktualizowanie przez 

Przewodniczących Sekcji bazy adresowej członków 

KIK w Katowicach i złożył do Komisji Wnioskowej 

WZD proponowaną uchwałę na piśmie.  

Anna Wowra zaproponowała realizację w ra-

mach spotkań poszczególnych sekcji dyskusji pa-

nelowych z udziałem m.in. ks. abp. Damiana Zi-

monia, ks. Szymika.  

Wojciech Sala podkreślił, że bardzo ważnym 

jest wybór tematu dla takiego panelu (np. 

w Chrzanowie po śmierci ks. Kardynała Machar-

skiego było spotkanie poświęcone Jego osobie).  

Krystyna Rożek-Lesiak powiedziała, że w Za-

brzu w ramach Uniwersytetu III Wieku gośćmi 

spotkań byli: redaktor Terlikowski i ksiądz Oko.  

Marek Smolik poruszył sprawę pozyskiwania 

nowych i młodych członków w szeregi KIK, 

stwierdził, że być może pomoże w tym organiza-

cja spotkań o formule otwartej, gdzie obecni będą 

mogli zadawać pytania zaproszonym gościom, 

np. ks. Biskupowi.  

Jan Mikos podkreślił, że większość starszych 

członków KIK nie ma adresów e-mail, omówił ak-

cję KIK Sekcja Tysiąclecie Dolne z wyświetlaniem 

filmów o tematyce religijnej w ramach spotkań 

Sekcji oraz uczczenie Jubileuszu setnej rocznicy 

objawień Matki Bożej w Fatimie przez Sekcję KIK-

u na Tysiącleciu Dolnym w Katowicach.  

Antoni Winiarski nawiązując do pomysłu orga-

nizowania dyskusji panelowych powiedział, że 

członkowie KIK powinni zadbać o frekwencję na 

nich. Spotkania panelowe cieszą się większym 

zainteresowaniem niż pojedynczy wykład. Przed-

stawił wniosek o uchwalenie Apelu w sprawie 

zakazu handlowania we wszystkie niedziele 

i święta. Przedstawił także prośbę Prezesa KIK 

w Przemyślu do WZD KIK w Katowicach o po-

parcie inicjatywy powstania na tamtym terenie 

pomnika pamięci Legionów Polskich i Bohate-

rów Polskich Termopil.  

Andrzej Dawidowski omówił sprawę aktualiza-

cji danych osobowych członków KIK w Katowi-

cach oraz przedstawiony przez Antoniego Wi-

niarskiego ww. Apel.  

Wojciech Sala wypowiedział się w sprawie za-

interesowania młodych działalnością w KIK: brak 

nam nowych formuł działania. Powiedział, że ra-

czej należy myśleć o młodych emerytach. 

Andrzej Dawidowski ustosunkowując się do 

wypowiedzi Wojciecha Sali, przypomniał, że 

KIK w Katowicach współpracuje z diakonią Ru-

chu Światło-Życie.  

Stanisław Waluś przypomniał w sprawie Apelu 

o wolne od handlu niedziele, że my jako katolicy 

mamy żyć przykazaniami Dekalogu.  

Stefan Kalisz podkreślił, że większym proble-

mem niż brak młodych w szeregach KIK, jest 

ich nieobecność na niedzielnych i świątecznych 

Mszach Świętych.  

Stanisław Waluś przypomniał, iż rozpoczęło 

się zbieranie podpisów pod „Europejską Inicja-

tywą Obywatelską (EIO) Mama, Tata i Dzieci”: 

Inicjatywa, odwołując się do zasady subsydiar-

ności, ma na celu zdefiniowanie małżeństwa 

i rodziny na potrzeby dokumentów unijnych.  

Robert Prorok – poruszył sprawę cotygodnio-

wych piątkowych dyżurów w siedzibie KIK 

w Katowicach. W ramach tych dyżurów z zasa-

dzie nikt nie przychodzi i zadał pytanie o ich sens.  

Andrzej Dawidowski zaproponował wprowa-

dzenie do tych dyżurów osób spoza Zarządu KIK.  

Lesław Zakrzewski w związku z co piątkowy-

mi dyżurami zgłosił do Komisji Wnioskowej pi-

semny projekt uchwały.  

Zebrani przegłosowali dwie uchwały (teksty 

poniżej) i wnioski: w sprawie aktualizacji da-

nych kontaktowych członków KIK, w sprawie 

organizowania spotkań dyskusyjnych - panelo-

wych, w sprawie piątkowych dyżurów. 

Prezes Andrzej Dawidowski przedstawił ko-

munikaty Zarządu:  

- 21 maja o godz. 15.30 pielgrzymka KIK w Ka-

towicach do MB Boguckiej,  

- 3 czerwca Dzień Dziecka w ogrodach Kurii,  

- 11 czerwca Marsz dla Życia i Rodziny,  

- 22-24 września rekolekcje w Kokoszycach,  

- w październiku Kongres Katolickich Ruchów, 

Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych Archi-

diecezji Katowickiej,  

- 18 listopada ogólnopolska pielgrzymka KIK na 

Jasną Górę. 

Przewodniczący WZD poprowadził modlitwę 

końcową i zamknął zebranie.  

Robert Prorok, Stanisław Waluś 

 

Apel  

WZD KIK w Katowicach 

w sprawie zakazu handlowania 

we wszystkie niedziele i święta 

Katowice, 1 kwietnia 2017 r. 

Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Katowicach stanowczo domaga 

się od Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej 
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uchwalenia ustawy zakazującej handlowania we 

wszystkie niedziele i święta. 

Pracownicy placówek handlowych otwartych 

w niedziele i święta pozbawieni są prawa do 

wolnego dnia świątecznego.  

Zmuszanie pracowników handlu do pracy 

w niedziele i święta jest sprzeczne z artykułem 24 

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w któ-

rym napisano „każdy człowiek ma prawo do wy-

poczynku...” oraz artykułem 9 Konkordatu – 

umowy między Stolicą Apostolską i Rzecząpo-

spolitą Polską, który zawiera słowa: „Wolne od 

pracy są niedziele i następujące dni świątecz-

ne...”. 

   Stanisław Waluś       Andrzej Dawidowski 

   Przewodniczący        Prezes KIK  

   WZD                         w Katowicach 

 

Katowice, 1 kwietnia 2017 r. 

Szanowny Pan  

Robert Choma 

Prezydent Miasta Przemyśla 

37-700 Przemyśl, Rynek 1 

Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Katowicach popiera inicjatywę 

i projekt budowy pomnika pamięci Legionów 

Polskich i Bohaterów Polskich Termopil, któ-

rego inicjatorem jest Stowarzyszenie Pamięci 

Polskich Termopil i Kresów im. Ks. Bronisława 

Mireckiego w Przemyślu oraz Klub Inteligencji 

Katolickiej w Przemyślu. 

Uważamy, że ta cenna inicjatywa dobrze upa-

miętni ważne wydarzenia historyczne. 

   Stanisław Waluś         Andrzej Dawidowski 

   Przewodniczący          Prezes KIK  

   WZD                            w Katowicach 

 

 

 

Czy kochasz Jezusa 
 

Członkowie Sekcji KIK na Tysiącleciu Dolnym 

w Katowicach razem z swoim opiekunem ks. Jo-

achimem Konkolem podjęli inicjatywę, aby wy-

świetlać raz w miesiącu w każdą czwartą środę 

miesiąca po wieczornej Mszy Świętej o godz. 

18:45 film tematycznie związany z Rokiem Li-

turgicznym. 

Odpowiadając na wezwanie papieża Franciszka 

na 2017 rok „Idźcie i głoście”, opierając się na 

społecznej nauce Kościoła katolickiego, realizu-

jemy to zamierzenie.  

22 marca 2017 r. w parafii Podwyższenia 

Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia 

Chorych, został wyświetlony pierwszy film „Mi-

sterium Męki Pańskiej”. Jest to filmowa wersja 

przedstawienia teatralnego zorganizowanego 

przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety. W te-

macie Męki Pańskiej wystawianym na deskach 

teatralnych plasuje się on ścisłej czołówce. 

Historia rozpoczyna się od przekazania Mojże-

szowi 10 przykazań na Górze Synaj. Dalsze wąt-

ki to: Chrzest Jezusa, Wesele w Kanie Galilej-

skiej, Nauczanie, Przemiana na Górze Tabor, 

Ustanowienie Eucharystii, Modlitwa w Ogrójcu, 

Biczowanie, Cierniem Koronowanie, Droga 

Krzyżowa, Śmierć na Krzyżu, Zmartwychwsta-

nie, Wniebowstąpienie i Zesłanie Ducha Święte-

go. Ta wielka uczta duchowa trwa ponad 2 go-

dziny.  

Wpisuje się ona bardzo dobrze w rozważania 

różańcowe, w jego trzy części oprócz Radosnej. 

Dla rozważających Tajemnice Różańcowe, była 

to wielka lekcja do rozmyślania. Można powie-

dzieć, że został w „pigułce” przedstawiony cały 

testament nauki Chrystusowej. Przez ten czas 

można być w myślach i sercu bardzo blisko Bo-

ga, przy Jezusie i Jego Matce, przy uczniach Je-

zusa.  

Tak to też odebrali wszyscy uczestnicy tego 

seansu filmowego. Uczestników nie było zbyt 

wielu, chociaż do teatru idąc też trzeba włożyć 

trochę wysiłku, a tutaj jest teatr na miejscu i bez 

kosztów. Nie jest ważne ile było osób, bo są tu 

ci, którzy kochają Jezusa i chcą z nim być i cie-

szyć się oraz współcierpieć przynajmniej przez 

te dwie godziny jako w żywym obrazie, który 

miał miejsce ponad 2 tysiące lat temu. To prze-

niesienie się wstecz, wejście w kulturę i atmosfe-

rę tamtych lat, to też piękno, które można poznać 

i przeżywać te chwile z Jezusem, Jego uczniami 

i Matką Bożą.  

Można zauważyć podobieństwo tamtych cza-

sów i dnia dzisiejszego. Oszczerstwa, przekleń-

stwa, bluźnierstwa, pomówienia, prześladowania 

Jezusa i Jego uczniów, nienawiść, mieszają się 

z radością gdy był biczowany i zobaczyli Go na 

krzyżu. Żydzi wtedy, a dziś my swoimi grze-

chami przebijamy „włócznią” prawy bok Chry-

stusa, poprzez wnętrzności aż do serca, skąd wy-

płynęła krew i woda.  

Co się zmieniło od tego czasu? Czy dzisiaj nie 

jest podobnie? 

Jan Mikos 
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Występ teatralny pt. „Klątwa” 
 

W odpowiedzi na stanowisko członków sekcji 

KIK-u na Dolnym Tysiącleciu w sprawie wystę-

pu teatralnego w Teatrze Powszechnym w War-

szawie pt. „Klątwa” (jego treść zamieszczona zo-

stała w biuletynie „Dlatego” nr 4 (304) z 16 

kwietnia 2017 r. na str. 3 i 4), które zostało prze-

słane do prezydent Warszawy Hanny Gronkie-

wicz-Waltz otrzymaliśmy pismo z datą 30 marca 

2017 r. (zamieszczone poniżej). W odpowiedzi 

wysłałem do prezydent Warszawy Hanny Gron-

kiewicz-Waltz odpowiedź, gdyż pismo z War-

szawy nie wyjaśniało naszych pytań i wątpliwo-

ści. Odpowiedź umieszczono niżej. 

Jan Mikos  

 

 
 Pani Prezydent  

 Miasta stołecznego Warszawy 

 Hanna Gronkiewicz-Waltz  

 Plac Bankowy 3/5 pok. 129 

 00-950 Warszawa 
Sekcja KIK w Katowicach na Dolnym Tysiąc-

leciu otrzymała odpowiedź z Ratusza Warszaw-

skiego na stanowisko członków KIK w sprawie 

bluźnierczego występu teatralnego pt. „Klątwa”. 

Celowo piszę występu, bo trudno to uznać za 

sztukę teatralną, skoro cały występ, to bluźnier-

stwa przeciw wierze katolickiej, sącząca się nie-

nawiść do wierzących w Boga i Osobę Jezusa 

Chrystusa, obrażanie poety i jego potomnych, 

znieważanie flagi innego państwa, obrażanie pa-

pieża św. Jana Pawła II, który tyle dobra wniósł 

dla Polski i świata, nawoływanie do morderstwa. 

Pismo członków sekcji KIK na Dolnym Tysiąc-

leciu w Katowicach zostało skierowane do pani 

prezydent miasta Warszawy.  

Odpowiedź przyszła dopiero o cztery szczeble 

niżej od pani Joanny Szwajcowskiej, z-cy Dy-

rektora Biura Kultury. Z odpowiedzi wyraźnie 

widać arogancję władzy miasta Warszawy dla 

obywateli. Wynika z niej zasada, że my mamy 

władzę, a wy macie prawo, więc procesujcie się 

kilkanaście lat, a my i tak mamy władzę i pie-

niądze. Pismo nie odpowiada na nasze pytania, 

wątpliwości, zastrzeżenia jako obywateli Pań-

stwa Polskiego i ludzi wierzących. Jeżeli pani 

Joanna Szwajcowska pisze, że teatr działa na za-

sadzie niezależności kulturalnej i programowej, 

a dalej, że koszty w części są pokrywane z bu-

dżetu miasta, czyli wszystkich podatników. To 

rodzi się pytanie, czy teatr jest zależny, czy nie 

jest zależny od środków finansowych, nas po-

datników, których się obraża i nawet wzywa do 

morderstwa. Dalej pani Joanna Szwajcowska pi-

sze, że za konkretne przedstawienie odpowiada 

dyrektor teatru. Kto powołuje dyrektora teatru 

w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hubne-

ra, no właśnie p. Hanna Gronkiewicz-Waltz. Sta-

tut Teatru określa: § 5. 1. Organizatorem Teatru jest 

m.st. Warszawa. 2. Nadzór nad działalnością Teatru 

sprawują organy m.st. Warszawy w zakresie ich 

kompetencji. § 9. 1. Dyrektor Teatru, zwany 

dalej „Dyrektorem”, zarządza Teatrem i re-

prezentuje go na zewnątrz. 2. W trybie okre-

ślonym ustawą Dyrektora powołuje i odwołu-

je Prezydent m.st. Warszawy. Skoro pani Han-

na Gronkiewicz-Waltz powołuje i odwołuje dy-

rektora, to w pełni odpowiada za pracę tego dy-

rektora i za haniebne występy, które za nasze, 

podatników pieniądze wystawia oraz za skutki 

jakie ten występ przyniósł i przyniesie. Ta od-

powiedzialność na pani Hannie Gronkiewicz-

Waltz ciąży w podwójny sposób, to jest moralny 

i prawny. W poczuciu odpowiedzialności i zwy-

kłego poszanowania godności drugiej osoby oraz 

godnego sprawowania tak wysokiego stanowiska 

jak prezydent miasta stolicy Polski, mamy prawo 

oczekiwać poszanowania praw wierzących kato-

lików, praw i godności poetów i ich rodzin, praw 

i godności symboli innych narodów, praw i god-

ności św. Jana Pawła II papieża - jako najwięk-

szego autorytetu w dziejach świata dla praw 

ludzkich i osoby, która w swoim nauczaniu za-

biegała o poszanowanie godności każdego czło-
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wieka. Mamy prawo oczekiwać, że urzędnik na 

tak wysokim stanowisku nie będzie pozwalał na 

to, co jest w tym występie. Uważam, że pani 

Hanna Gronkiewicz-Waltz to autoryzuje, przez 

powołanie i nieodwołanie dyrektora tego teatru. 

Mamy też prawo czuć się bezpiecznie w Polsce, 

i nie możemy pogodzić się z tym, żeby nawoły-

wano w haniebnym występie, który jest pod kura-

telą pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, do zamor-

dowania konkretnego obywatela. 

Załącznik: odpowiedź Ratusza Warszawskiego 

na stanowisko członków Sekcji KIK w Katowi-

cach na Dolnym Tysiącleciu. 

 Jan Mikos 

– pełniący obowiązki przewodniczącego Sekcji 

KIK w Katowicach na Dolnym Tysiącleciu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polska dla wielu przestaje być ważna 

Fragmenty ostatniego wywiadu ze zmarłą 

w ubiegłym tygodniu Olgą Johann, psycho-

log, socjolog, wychowawcą młodzieży, wice-

przewodniczącą Rady m.st. Warszawy, radną 

PiS. Rozmowę przeprowadziła Maria Dłu-

żewska w 2015 r. na potrzeby filmu i książki 

„Obrońcy”. (…) 

Smoleńsk to papierek lakmusowy, test od-

porności na manipulację. 

Myślę, że ludzie boją się przyjąć prawdę, bo 

musieliby na przykład coś w swoim życiu 

zmienić. Im jest dobrze, mają tę swoją ciepłą 

wodę w kranie, i to im wystarcza. Decydują 

się zatem na życie w ciepłym błotku kłam-

stwa. Takie postawy pogłębia jeszcze poczu-

cie, że przyjmując prawdę, musieliby czemuś 

zaprzeczyć. Sobie zaprzeczyć na przykład. 

A to bardzo bolesna operacja. (…)   

wSieci, nr 15 (228), 10-17 IV 2017, str. 52-54 

 

Fakty, z którymi musimy się pogodzić 

Ze szczerym zatroskaniem podejmuję ten 

niełatwy temat. Ale i z przeświadczeniem, że 

– jak mało który – zasługuje on na uczciwe 

potraktowanie, można by rzec – na „uczciwy 

proces”. A do tego daleko. Każdą bowiem ra-

cjonalną próbę obywatelskiego zastanowienia 

się nad tym, do czego doszło w Smoleńsku 

w 2010 r., zagłusza bezrozumny, prymitywny 

rechot. Rechot niewątpliwie sterowany. (…)  

Nie sprzyja to jakimkolwiek próbom dojścia 

do prawdy. Podkreślam: do prawdy, nie do 

jakiegoś kompromisu poglądów. Do rzetelne-

go ustalenia faktów – a więc czegoś, czego 

nie da się wynegocjować. (…) 

Oficjalne raporty (polski jest – z drobnymi, 

drugorzędnymi modyfikacjami – powtórze-

niem rosyjskiego) sprowadzają się w istocie 

do uznania za przyczynę katastrofy błędu pi-

lotów, rzekomo zdeterminowanych, by lądo-

wać na przekór niesprzyjającym okoliczno-

ściom. W wyniku ich niefrasobliwości samo-

lot miał utracić końcówkę skrzydła w zderze-

niu z brzozą (w polskiej wersji: przeszkodą), 

a następnie uderzyć w ziemię. 

Najwyraźniej z premedytacją pozwolono 

sobie na podanie powodu byle jakiego, 

w przeświadczeniu, że nikt nie odważy się go 

zakwestionować.  

 

 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

 
Golgota Polska przy kościele wojskowym 

w Gliwicach – 19 marca 2013 r. 
-------------------------- 

Katarzyna Piskorska 
Członek warszawskiej Rodziny Katyńskiej  

Ceniona rzeźbiarka. Do Katynia leciała na 

grób ojca – Tomasza Henryka Piskorskiego 

prawnika i wieloletniego działacza Związku 

Harcerstwa Polskiego, który zginął w Char-

kowie. W Warszawie prowadziła prywatną 

galerię sztuki. Miała 73 lata. 

Gość Niedzielny, 18 IV 2010, str. 23 

--------------------------- 
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25 lat Diecezji gliwickiej  

w „Gościu Niedzielnym” 

 – wystawa w Centrum Edukacyjnym 

im. Jana Pawła II 
 

Do 26 kwietnia 2017 r. można było oglądać in-

teresującą wystawę fotografii, na której Redakcja 

„Gościa Gliwickiego” przedstawiła najważniej-

sze wydarzenia i najciekawsze miejsca związane 

z Kościołem gliwickim. Wystawa składa się 

z planszy tytułowej i 9 plansz tematycznych: In-

gresy biskupów gliwickich, Pocysterskie opac-

two w Rudach, Rusinowice, Nasze pielgrzymo-

wanie, Miłosierdzie Caritas, Wizyta Ojca Świę-

tego, Pożegnanie Jana Pawła II, Dzieła i Inicja-

tywy (Światowe Dni Młodzieży w Polsce 2016). 

 

 
Widok na wystawę w sali ekspozycyjnej 307 na II 

piętrze.  

 

 
Wizyta Ojca Świętego, Pożegnanie Jana Pawła II 

 

Więcej o wystawie zorganizowanej przez Re-

dakcje „Gościa Gliwickiego” można przeczytać 

w artykule redakcyjnym pt. Ćwierć wieku 

z „Gościem” zamieszczonym w „Gościu Gliwic-

kim” na str. V – dodatku do „Gościa Niedzielne-

go” nr 13, rok XCIV, 2 IV 2017. 

Stanisław Waluś 

 
 

Cóż może bowiem wyrządzić stutonowemu 

samolotowi, zbudowanemu ze stali i duralu, 

muśnięcie brzozy? Podobnej wielkości ame-

rykański samolot pasażerski w drodze na lot-

nisko skosił żelbetowy słup trakcji energe-

tycznej, co nie przeszkodziło mu wylądować 

bez szwanku. Brzoza więc to nawet nie pre-

tekst czy wymówka – to arogancka kpina 

z inteligencji informowanych. (…) 

Owo oficjalne wyjaśnienie jest bez wątpienia 

sprzeczne z dostępnymi każdemu zaintereso-

wanemu obserwatorowi oczywistymi świadec-

twami materialnymi. Przede wszystkim z rapor-

tem polskich archeologów z Wrocławia, którzy 

w październiku 2010 r. – pół roku po katastro-

fie, zanim doszło do „uporządkowania” (w tym 

częściowego pokrycia betonową nawierzchnią) 

terenu między aleją Kutuzowa a miejscem, 

gdzie spadł samolot – zbadali dokładnie ten ob-

szar, pracując zresztą ramię w ramię z analo-

giczną ekipą rosyjską. Ustalili oni, że w ostat-

niej fazie lotu z samolotu sypały się fragmenty 

konstrukcji oraz ciał pasażerów. Na przestrzeni 

ostatnich kilkuset metrów teren był nimi do-

słownie usiany. Nasi archeologowie znaleźli ok. 

30 tys. takich, w większości mierzących niewie-

le centymetrów, fragmentów, świadczących 

o tym, że tupolew rozpadał się w powietrzu. 

A całkowitą ich liczbę oszacowali na ok. 60 tys. 

Wynika z tego, że samolot musiał w tej fazie 

lotu ulec destrukcji, której nie da się wytłuma-

czyć inaczej niż serią eksplozji, które doprowa-

dziły do jego rozpadu. Upadek grawitacyjny 

w wyniku błędu pilotów czy też wadliwego na-

prowadzania nie mógłby poskutkować dezinte-

gracją maszyny – zbudowanej przecież, jak 

wspomniano, ze stali i duralu – na tak wielką 

liczbę części.(…) Poświadczają to zdjęcia wra-

ku tuż po katastrofie – to, co zostało z kadłuba, 

jest rozwarte, z blachami wywiniętymi na ze-

wnątrz. Takim odkształceniom ulega konstruk-

cja pod działaniem silnych ciśnień wewnętrz-

nych. O tym, że samolot, uderzając w ziemię, 

nie stanowił już jednolitej, zintegrowanej kon-

strukcji, świadczy też brak wyraźnie zarysowa-

nego krateru w miejscu, gdzie spadł. (…) 

Prof. zw. dr hab. inż. Bolesław Orłowski  

Profesor nauk humanistycznych, historyk 

techniki, od 2012 r. członek Komitetu  

Konferencji Smoleńskich  

Niedziela, nr 19, 7 V 2017, str. 38-39 
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Ideologia gender 
 

Sprostowanie 

W biuletynie “Dlatego” nr 1 (301) z 29 stycznia 

2017 r. na str. 7 autorem tłumaczenia jest Rafał 

Wróbel, a nie Wojciech Pillich jak podano myl-

nie, który tylko przekazał tekst do publikacji 

w biuletynie. 

Więcej o ideologii gender na stronach: 

https://www.niedlagender.pl/ 

Dużo wartościowych materiałów można znaleźć 

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) 
 

Rok Reformacji 

w województwie śląskim 

Wydawca: Regionalny Ośrodek Kultury w Biel-

sku-Białej 

Zdjęcia: archiwum Wydawnictwa Augustana 

i Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny 

Druk: OW Augustana, Bielsko-Biała 

Kalendarium 

26-28.05.2017 Cieszyn 

Konferencja historyczna „500 lat Re-

formacji na Śląsku Cieszyńskim” 

oraz pamiątka poświęcenia kościoła 

Jezusowego 

Org.: Instytut Badań regionalnych 

Biblioteki Śląskiej w Katowicach, 

Parafia Ewangelicko-Augsburska 

w Cieszynie 

10.06.2017 Katowice, kościół Zmar-

twychwstania Pańskiego i Ogólno-

polski Chóralny Przegląd Pieśni 

Ewangelickich 

Org.: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach 

15-18.06.2017 Ustroń, Wisła, Cieszyn, Bielsko-Biała 

Ewangelickie Dni Kościoła „Zawsze razem 

z Chrystusem” 

Org.: Kościół Ewangelicko-Augsburski, regio-

nalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej 

17.06-31.10.2017 Bielsko-Biała Wystawa pt. 

„Pod znakiem róży nad Białą” 

Wystawa towarzysząca „Reformacja w Europie 

Środkowo-Wschodniej” 

Org.: Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej 

25-26.06.2017 wybrane kościoły diecezji kato-

wickiej i cieszyńskiej 

Dni Otwartych Kościołów 

Org.: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach 

26-27.08.2017 Pszczyna 

Konferencja naukowa „500 lat Reformacji” 

Uroczysty koncert „Warownym grodem” 

Zwiedzanie Muzeum Zamkowego, „Pożegnanie 

lata” – lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży 

Org.: Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Diecezja 

Katowicka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 

(…) 

Strona internetowa reformacja2017.slaskie.pl 

 

 

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. 

Stanisław Waluś 

Część XVIII  

Dziadek kupuje pampersy dla wnuka 

Kilka dni w tygodniu opiekuję się przez około 

trzy godziny wnukiem, który jeszcze nie sika do 

nocnika. Na początku 2017 roku poszedłem do 

małej drogerii, gdzie są też pampersy. Nie było 

produkowanych w Polsce, więc panu powiedzia-

łem, że nie kupię zagranicznych i pójdę gdzie 

indziej. Poszedłem do sklepu wielko powierzch-

niowego (dawniej mówiło się do domu towaro-

wego) i po pewnych poszukiwaniach kupiłem 

pampersy produkowane w Polsce – z kodem za-

czynającym się cyfrą 5. Po jakimś czasie posze-

dłem do tego małego sklepu, aby pokazać panu 

opakowanie polskich pampersów. Pan nie wie-

dział, że jest taki producent. Sprowadził wskaza-

ne przeze mnie i od tego czasu kupuję u niego 

pampersy produkowane w Polsce. 

Stanisław Waluś 

https://www.niedlagender.pl/
http://www.diecezja.waw.pl/3260
http://www.diecezja.legnica.pl/documents/237
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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 4 Świat nieludzki 
 

Bp Stanisław Napierała 

W ubożuchnym domu rodzi się życie,  

w bogatym gabinecie jest zabijane 

(…) Dziecko ma prawo do życia nie z czyjegoś 

nadania, lecz z faktu, że jest człowiekiem. Jak 

wygląda to dziś, na początku drugiej dekady trze-

ciego tysiąclecia? Czym różni się dziś prawo do 

życia poczętego dziecka od prawa do życia in-

nych ludzi? (…) 

Homilia w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu,  

3 lutego 2011. Str. 157-163 

Wybrał Stanisław Waluś 

 

 

Nasze Rocznice 
 

Czerwiec 

205 lat temu (22 czerwca 1812 r.) Napoleon 

Bonaparte rozpoczął wielką wyprawę przeciw 

Rosji. W tym dniu jego wojska przekroczyły sta-

nowiącą granicę rzekę Niemen. 

145 lat temu (4 czerwca 1872 r.) w Warszawie 

zmarł Stanisław Moniuszko wybitny muzyk 

i kompozytor. Był człowiekiem głęboko wierzą-

cym. 

100 lat temu (4 czerwca 1917 r.) z inicjatywy 

Romana Dmowskiego prezydent Francji Raj-

mund Poincaré wydał dekret o organizowaniu 

polskiej armii na terenie francuskim. 

100 lat temu (19 czerwca 1917 r.) po rewolucji 

lutowej w Rosji służący w armii carskiej Polacy 

zebrani w Piotrogrodzie (Petersburgu) postanowi-

li zjednoczyć się i utworzyć Narodowe Wojsko 

Polskie. 

90 lat temu (20 czerwca 1927 r.) ks. arcybiskup 

August Hlond otrzymał nominację kardynalską. 

90 lat temu (28 czerwca 1927 r.) W podzie-

miach Katedry wawelskiej w krypcie obok sarko-

fagu Mickiewicza złożono prochy Juliusza Sło-

wackiego. 

80 lat temu (25 czerwca 1937 r.) w Poznaniu 

ks. kard. August Hlond jako legat papieski doko-

nał inauguracji Międzynarodowego Kongresu 

Chrystusa Króla. 

75 lat temu (23 czerwca 1942 r.) w Krakowie 

gestapo zastrzeliło 30 chorych przebywających 

w szpitalu psychiatrycznym w Kobierzynie. Po-

zostałych umysłowo chorych w liczbie 537 wy-

wieziono do komór gazowych w Auschwitz. Za-

strzelono także 20 Żydów, którzy kopali groby 

dla pomordowanych.  

55 lat temu (15 czerwca 1962 r.) w Warszawie 

zmarł na atak serca ks. abp Eugeniusz Baziak, 

metropolita lwowski i krakowski. W 1945 r. zo-

stał zmuszony przez władze sowieckie do opusz-

czenia Lwowa. Po śmierci kard. Sapiehy objął 

obowiązki administratora Archidiecezji Krakow-

skiej. W 1952 r. został usunięty przez komuni-

stów i internowany w Tarnowie. Do Krakowa 

powrócił po październiku 1956 r., w ramach tzw. 

odwilży popaździernikowej. 

45 lat temu (28 czerwca 1972 r.) Papież Paweł 

VI bullą Episcoporum Poloniae Coetus ustano-

wił nowe diecezje: opolską, gorzowską, szcze-

cińsko-kamieńską i koszalińsko-kołobrzeską. 

40 lat temu (23 czerwca 1977 r.) kardynał Ka-

rol Wojtyła otrzymał doktorat honoris causa na 

uniwersytecie w Moguncji za publikacje z dzie-

dziny etyki, a szczególnie obrony godności ludz-

kiej. 

20 lat temu (8 czerwca 1997 r.) Ojciec Święty 

Jan Paweł II koronował na Krakowskich Bło-

niach wizerunek Zwycięskiej Matki Bożej Ko-

zielskiej. 

Wybrała Barbara Kwaśnik 

 

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Papieża Franciszka na rok 2017 
Maj: Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie 

w Afryce dawali profetyczne świadectwo pojed-

nania, sprawiedliwości i pokoju, naśladując Je-

zusa miłosiernego. 

Czerwiec: Powszechna: Aby odpowiedzialni za 

narody zdecydowanie dokładali starań, by poło-

żyć kres handlowi bronią, który jest przyczyną 

wielu niewinnych ofiar. 

 

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę 

Codziennie przynajmniej jedna 

dziesiątka różańca, więcej informacji 

na stronie: 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
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Informacja z zebrania Zarządu KIK  

w Katowicach w dniu 19 kwietnia 2017 r.  

1. Andrzej Dawidowski podsumował Walne Ze-

branie Delegatów KIK w Katowicach z dnia 

1 kwietnia.  

2. Do Zarządu KIK wpłynął wniosek z Sekcji Tychy 

o rozwiązanie tej Sekcji. Wniosek ten przełożono 

do przedyskutowania na posiedzeniu następnego 

(majowego) Zarządu KIK w Katowicach.  

3. Omówiono wstępnie sprawy organizacyjne 

związane z coroczną pielgrzymką KIK w Kato-

wicach do MB Boguckiej. Pielgrzymka odbędzie 

się w niedzielę 21 maja.  

4. W dniu 13 maja odbędzie się w Warszawie wio-

senne spotkanie przedstawicieli KIK w Polsce. 

KIK w Katowicach będzie reprezentował Antoni 

Winiarski.  

Robert Prorok  

 

Informacja z zebrania Zarządu KIK 

w Katowicach w dniu 11 maja 2017 r.  

1. Stanisław Waluś omówił sprawę Sekcji Tychy 

oraz przedstawił projekt uchwały - wobec braku 

kworum (obecnych 4 na 9 członków Zarządu) nie 

podjęto uchwały w tej sprawie. Omówiono także 

sprawy Sekcji Katowice-Śródmieście.  

2. Omówiono szczegółowo sprawy organizacyjne 

corocznej pielgrzymki KIK w Katowicach do MB 

Boguckiej w dniu 21 maja.  

3. Robert Prorok przedstawił stan realizacji Uchwał 

WZD:  

- „Apel Walnego Zebrania Delegatów Klubu Inte-

ligencji Katolickiej w Katowicach w sprawie za-

kazu handlowania we wszystkie niedziele i świę-

ta” został rozesłany do Marszałków Sejmu i Sena-

tu RP, Premiera RP oraz do mediów,  

- „List do prezydenta Przemyśla popierający ini-

cjatywę i projekt budowy w Przemyślu pomnika 

pamięci Legionów Polskich i Bohaterów Polskich 

Termopil” został wysłany do Prezydenta Miasta 

Przemyśla, Przewodniczącej Rady Miejskiej 

w Przemyślu, Stowarzyszenia Pamięci Polskich 

Termopil i Kresów im Ks. Bronisława Mireckiego 

w Przemyślu oraz Prezesa Klubu Inteligencji Ka-

tolickiej w Przemyślu,  

- „W sprawie aktualizacji danych kontaktowych 

członków KIK” – prośba o aktualizację tych da-

nych została wysłana do Przewodniczących Sekcji, 

- „W sprawie organizowania spotkań dyskusyj-

nych, panelowych” - prośba o podanie interesują-

cych dane Sekcje tematów została wysłana do 

Przewodniczących Sekcji,  

- „W sprawie piątkowych dyżurów w siedzibie 

KIK w Katowicach” - prośba o podanie chętnych 

z poszczególnych Sekcji do pełnienia dyżurów 

została wysłana do Przewodniczących Sekcji.  

- Wojciech Sala poinformował o zakończeniu 

prac nad książką poświęconą śp. księdzu Józe-

fowi Danchowi.  

Robert Prorok  

 

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

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

cych są: Piotr Pietrasz i Rajmund Rał – człon-

kowie KIK w Katowicach. 

 

Zaproszenie 

Sekcja KIK na Tysiącleciu Dolnym zaprasza 

na filmy, które będą wyświetlane w środy 

o godz. 18.45 (po wieczornej Mszy św.) w sali 

przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. 

i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych: 

24.05.2017 – Fatima ujawnia swe tajemnice, 

28.06.2017 - Ja Jestem, 

27.09.2017 - Ojciec Pio, 

25.10.2017 – Klucze do Królestwa. Od Jana 

Pawła II do Benedykta XVI, 

22.11.2017 - Bóg nie Umarł, 

27.12.2017 - Ludzie Boga. 

 

Pielgrzymka do sanktuarium 

 Matki Bożej Boguckiej 

 
Piesza pielgrzymka Klubu Inteligencji Kato-

lickiej w Katowicach, Stowarzyszenia Rodzin 

Katolickich Archidiecezji Katowickiej i Związku 

Górnośląskiego – Koła Bogucice odbędzie się 

w niedzielę 21 maja 2016 r. Wyjście sprzed ko-

ścioła Mariackiego w Katowicach o 15.30. Na-

stępnie pielgrzymka przejście ulicami miasta do 

Bogucic, gdzie o godz. 17.00 będzie sprawowa-

na Msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Bo-

guckiej. Po Mszy św. spotkanie uczestników 

pielgrzymki. 
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I przez Nas ma świat lepszy być 
 

Pod tym hasłem 3 czerwca 2017 r. w ramach 

Metropolitalnego Święta Rodziny odbędzie się 

wspólna rodzinna zabawa dzieci w ogrodach Ku-

rii Metropolitarnej w Katowicach. Organizato-

rami są Klub Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach i Telewizja TVS.  

Program spotkania: 

12.00 Eucharystia w intencji dzieci (Archikatedra 

Chrystusa Króla), 

13.15 Przemarsz dzieci do ogrodów. W ogrodach: 

gry i zabawy zręcznościowe prowadzone przez 

młodzież, przedstawienie ewangelizacyjne, 

chrześcijańska dyskoteka, malowanie twarzy, ma-

larstwo emocjonalne dla dzieci, GOPR, WOPR, 

Policja oraz wiele innych atrakcji, 

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i „Boska 

Poczta”, 

16.00 (16.30) Zakończenie. 

 

XXII FESTIWAL 

MUZYKA ORGANOWA  

W KATEDRZE 
Terminy koncertów 

w pierwszej połowie 2017 

roku: 

14 maja, 11 czerwca, 

9 lipca 

Godz. 19.00 

 

Kierownictwo artystyczne: 

prof. Julian Gembalski 
 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA 

SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH 
KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ 

W KATOWICACH 
PARAFIA KATEDRALNA  

CHRYSTUSA KRÓLA W KATOWICACH 
 

Rekolekcje KIK w Kokoszycach 
Rekolekcje KIK w Archidiecezjalnym Domu 

rekolekcyjnym w Kokoszycach odbędą się od 

piątku do niedzieli 22 – 24 września 2016 r. Re-

kolekcje będzie prowadził ks. dr Stanisław Pu-

chała. Temat: „Idźcie i głoście…”. Zapisy przyj-

muje Jan Mikos tel. 32/2544060 lub kom. 

697684666. Wyjazd autokaru godz. 14:00 z Ty-

siąclecia Dolnego w Katowicach i 14:15 z Pl. 

Andrzeja w Katowicach - w pobliżu Sądu. Koszt 

rekolekcji z przejazdami 170 zł. 

Pielgrzymka KIK na Jasną Górę 
 

Ogólnopolska Pielgrzymka Klubów Inteligen-

cji Katolickiej na Jasną Górę odbędzie się 

w sobotę 18 listopada 2017 r. Zapisy Jan Mikos 

tel. 32/2544060 lub kom. 697684666. Wyjazd 

godz. 7:00 z parkingu przy kościele na Dolnym 

Tysiącleciu w Katowicach i 7:15 z pl. Andrzeja 

w Katowicach – w pobliżu Sądu. Koszt 30 zł. 

 

RAMOWY PROGRAM PIELGRZYMEK 

KIK W KATOWICACH NA 2017 ROK 

(Organizator Jan Mikos) 

27 maja - Wieluń - Sanktuarium Matki Bożej 

Pocieszenia. Klasztor Ojców Augustianów. Wy-

jazd godz. 7:00 z parafii, 7:15 z Pl. Andrzeja, 

przyjazd ok. godz. 20:00. Koszt 40 zł. Świad-

czenia: przejazd, ubezpieczenie opłaty drogowe, 

parkingowe, przewodnik miejscowy.  

17-25 czerwca - 9 dni. Norwegia śladami św. 

Olafa: LILLEHAMMER - TRONDHEIM - 

STIKLESTAD - DROGA ATLANTYCKA - 

ALESUND - GEIRANGER - 

GEIRANGERFJORD - DROGA ORŁÓW - 

DROGA TROLLI - SOGNEFJORD - 

FLAMSBANA - BERGEN - VORINGFOSSEN 

- HARDANGERVIDDA - OSLO. Koszt 3990 zł 

+ 1250 koron norweskich na bilety wstępu, na-

głośnienie, wjazdy do miast, opłaty drogowe, 

parkingi, przewodników lokalnych i inne wydat-

ki programowe. Usługi: przejazd komfortowym 

autokarem, 8 noclegów w hotelach ***, w poko-

jach 2-os. z łazienkami, przeprawę promową na 

trasie Polska - Szwecja - Polska, 9 śniadań, 

8 obiadokolacji, opiekę i informację turystyczną 

pilota, ubezpieczenie KL + Assistance z KL cho-

rób przewlekłych do 20 000 Euro i NNW do 

2000 Euro, do 5000 zł w RP.  

26-27 sierpnia - Kłodzko, Kudowa-Zdrój - 

Czermna Kaplica Czaszek, Hradec Kralowe - 

Czechy. Wyjazd godz. 7:00, z pl. Andrzeja godz. 

7:15. Koszt. 250 zł. Świadczenia: nocleg, obia-

dokolacja, śniadanie, przejazd, ubezpieczenie 

opłaty drogowe, parkingowe, przewodnik.  

9-10 września - Toruń, Gniezno. Wyjazd godz. 

7:00, z pl. Andrzeja godz. 7:15. Koszt 230 zł. 

Świadczenia: nocleg, obiadokolacja, śniadanie, 

przejazd, ubezpieczenie opłaty drogowe, parkin-

gowe, przewodnik.  

22-24 września - rekolekcje w Kokoszycach.  

14 października - Jędrzejów - sanktuarium Bł. 

Wincentego Kadłubka. Wyjazd godz. 7:00, z pl. 

Andrzeja godz. 7:15. Koszt. 40 zł. Świadczenia: 
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przejazd, ubezpieczenie opłaty drogowe, parkin-

gowe, przewodnik miejscowy.  

18 listopada - Częstochowa.  

Kontakt telefoniczny: Jan Mikos, 697 684666, 

e-mail - mikosjan@gmail.com  

Tel. prywatny 32/2544060.  

Dyżur: wtorki w salce nr 2 przy parafii na Ty-

siącleciu Dolnym w godz. 17-18 i do ustalenia te-

lefonicznie.  

(organizator Antoni Winiarski) 

11-17 września 2017. Pielgrzymka autokarowa. 

Sanktuaria Maryjne na wschodzie Polski. Kato-

wice (parking przy ul. Plebiscytowej 48) - Kielce 

- Skarżysko-Kamienna - Wąwolnica - Nałęczów - 

Lublin (zwiedzanie, noclegi) - Parczew - Kolem-

brody - Kodeń - Lublin (nocleg) - Hrubieszów - 

Zamość - Łabuńki Pierwsze (nocleg) - Radeczni-

ca - Lubaczów - Horyniec Zdrój - Nowiny Hory-

nieckie - Przemyśl (nocleg) - Krasiczyn - Fredro-

pol - Kalwaria Pacławska - Przemyśl (zwiedza-

nie, nocleg) - Jarosław - Przeworsk - Łańcut - Ka-

towice (parking przy ul. Plebiscytowej 48). Kape-

lan - ks. prof. Józef Kozyra. Przewodnik, infor-

macje - dr Antoni Winiarski,  

E-mail: winiarant@gmail.com  

Zapisy i informacje: Czesław Jaksik, tel/fax. 

32/415 35 62 tel. kom. 608 229 039,  

E-mail: biuro@jaxasystems.com 

Wstępna kalkulacja (autokar, noclegi, częścio-

we wyżywienie) - koszt pielgrzymki przy 20 oso-

bach cena ok. 1150,00zł, przy 30 osobach ok. 

950,00 zł. Więcej informacji: 

http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/piel1.html 

 

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 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. 

 

1% podatku na rzecz KIK w Katowicach dla 

wsparcia chrześcijańskiej kultury 

W 2018 roku będzie można przekazywać dla 

KIK w Katowicach 1% należnego podatku za 

2017 rok na cele statutowe KIK w Katowicach. 
 

Można przekazać dar dla KIK w Katowicach  
Dziękujemy osobom, które przekazały daro-

wiznę na cele statutowe Klubu Inteligencji Kato-

lickiej w Katowicach w 2017 roku.  

Będziemy wdzięczni za przekazanie daro-

wizn w bieżącym roku na cele statutowe Klu-

bu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Da-

rowizny te będą mogły zostać odliczone 

w przyszłym roku w zeznaniu podatkowym za 

rok 2017 do 30 kwietnia 2018 r.” 
 

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: Od osoby pracującej 5 zł miesięcznie, 

co daje 60 zł na rok, od osoby niepracującej – 

3 zł, co daje 36 zł na rok, wpisowe - 10 zł. O ile 

to jest możliwe, składki prosimy wpłacać prze-

wodniczącemu sekcji. Można też wpłacać na-

szemu skarbnikowi Małgorzacie Piechoczek (na 

posiedzeniach Zarządu w czwartki o 17.00 - 

9.02, 9.03, 20.04, 11.05, 22.06, 14.09, 12.10, 

9.11 i 14.12 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: 330 egz. Adres do 

korespondencji: Klub Inteli-

gencji Katolickiej w Kato-

wicach, 40-954 Katowice 2, 

skr. poczt. 376. 
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