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Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte 

z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, 

pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Po-

kój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: 

Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 

zatrzymane. J 20,19 
 

Rok 2017 – Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej 

w 300. rocznicę tego wydarzenia, Rokiem Adama Chmielowskiego – Świętego Brata 

Alberta, Rokiem Josepha Conrada – Korzeniowskiego, Rokiem Tadeusza Kościuszki,  

Rokiem błogosławionego Honorata Koźmińskiego, Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, 

Rokiem 100-lecia objawień w Fatimie 
 

 

Ojciec Święty Franciszek do Polaków  
 

Audiencja ogólna – środa 17 V 2017 r. 

„Z radością witam polskich pielgrzymów, 

a w szczególności weteranów 2. Korpusu Pol-

skiego, którzy przyjechali do Włoch w rocznicę 

walk o Monte Cassino. Pozdrawiam Was wszyst-

kich obecnych tu kombatantów, którzy walczyli-

ście w II wojnie światowej o wolność waszego 

kraju i innych narodów. Niech Wasz trud i po-

święcenie oraz ofiara życia Waszych kolegów 

wydają owoc pokoju w Europie i na całym świe-

cie. Wam wszystkim tu obecnym i Waszym ro-

dzinom z serca błogosławię. Niech będzie po-

chwalony Jezus Chrystus!” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 17IV 2017 

Audiencja ogólna – środa 24 V 2017 r. 

„Witam serdecznie uczestniczących w tej au-

diencji Polaków. Każdy człowiek, każdy z nas, 

w trudnych momentach życia bywa zagubiony 

i bezradny. Potrzebujemy czyjegoś wsparcia, po-

mocy, rady – zwłaszcza w sferze ducha. Wspo-

mnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomoży-

cielki Wiernych, które dzisiaj obchodzimy, 

uświadamia nam wielkość daru, jakim dla każde-

go z nas jest wsparcie i opieka Matki Bożego Sy-

na. Zawierzajmy Jej nasze życie. W zwątpieniach 

często wzywajmy Jej pomocy: «Wspomożycielko 

Wiernych wstawiaj się za nami». Niech będzie 

pochwalony Jezus Chrystus.” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 24 V 2017 

 

Audiencja ogólna – środa 31 V 2017 r. 

„Witam polskich pielgrzymów. Pozdrawiam 

młodych, którzy – jak co roku – licznie groma-

dzą się w Lednicy. Drodzy Przyjaciele, «Idź 

i kochaj!» – to motto waszego spotkania. Prowa-

dzi Was Maryja, która usłyszawszy w sercu to 

wezwanie, wyruszyła do Elżbiety, aby dzielić się 

radością swojego spotkania z Bogiem i nieść 

konkretną pomoc. Odtąd jest ciągle w drodze, 

nieustannie nawiedza swoje dzieci i niesie im 

Chrystusa, swego Syna. Drugim patronem wa-

szego spotkania jest Zacheusz, o którym opo-

wiadałem Wam podczas Światowych Dni Mło-

dzieży w Krakowie, zachęcając do odwagi w po-

szukiwaniu Jezusa i do otwarcia Mu drzwi Wa-

szego serca. Dziś Pan Jezus kieruje do Was te 

same słowa, które wypowiedział do Zacheusza: 

«zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzy-

mać w Twoim domu» (Łk 19, 5). Chce do Was 

przyjść i posłać was do braci, abyście dzielili się 

Jego miłością. Wie, że to nie jest to łatwe, dlate-

go zsyła Wam Ducha Świętego, który napełni 

Was Jego mocą. Proście Go o odwagę. Proście 

Go, aby pomógł Wam burzyć dzielące Was mury 

i uzdolnił do rozumienia siebie nawzajem, do 

budowania jedności wszystkich ludzi. Wszyst-

kich Was, którzy gromadzicie się nad Jeziorem 

Lednickim, u źródeł chrzcielnych Polski, zawie-

rzam opiece Maryi i z serca błogosławię.” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 31 V 2017 
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Rok 2017 - Rokiem błogosławionego 

Honorata Koźmińskiego  
 

Stulecie śmierci bł. Honorata Koźmińskiego 

Założyciela licznych Zgromadzeń Zakonnych 

W ubogiej celi klasztoru kapucynów Nowym 

Mieście nad Pilicą, 16 grudnia 1916 r. umierał 

sędziwy zakonnik. Zgromadzeni przy nim bracia 

byli świadkami odchodzenia świętego człowieka. 

Kilka dni później tłumy ludzi wypełniły kościół 

klasztorny, aby pożegnać wspaniałego kapłana, 

mistyka, spowiednika, wychowawcę, nauczyciela 

i założyciela zgromadzeń zakonnych. Ojciec Ho-

norat odszedł do nieba. 

W dniach 15-16 grudnia 2016, sto lat po tym 

wydarzeniu ponownie tłumy pielgrzymów, ka-

płanów, braci kapucynów, sióstr zakonnych ze 

zgromadzeń honorackich wypełniły kapucyński 

kościół. 

Do tego wydarzenia przygotowywała wszyst-

kich przez 9 lat Wielka Nowenna pod hasłem 

„Twórcza wierność Miłości”, prowadzona przez 

różne zgromadzenia założone przez bł. Honorata 

Koźmińskiego. Wreszcie nadszedł rok stulecia. 

W czerwcu 2016 Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 

ogłosił bł. Honorata patronem roku 2017, a 13 

października 2016 r. w uroczystość bł. Honorata 

w Nowym Mieście nad Pilicą rozpoczął się Rok 

Dziękczynienia za jego osobę i dzieło. Najważ-

niejszym wydarzeniem tego roku były uroczyste 

obchody w Sanktuarium w Nowym Mieście. 

W czwartkowy wieczór 15 grudnia, jak w każdy 

czwartek, modlitwą nowenny przez wstawiennic-

two bł. Honorata rozpoczęły się rocznicowe uro-

czystości. O godz. 18.00 została odprawiona Msza 

św. pod przewodnictwem o. Andrzeja Kiejzy, 

prowincjała Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów 

Prowincji Warszawskiej. Kazanie wygłosił bp An-

toni Pacyfik Dydycz, przypominając jak ważną dla 

Polskiego Narodu i Kościoła postacią był bł. Ho-

norat. Msza św. była jednocześnie dziękczynie-

niem za Wielką Nowennę i zakończeniem jej 

ostatniego roku „Testament i śmierć”, któremu 

przewodziły Siostry Wspomożycielki Dusz 

Czyśćcowych. Po Mszy św. kapucyńscy nowicju-

sze poprowadzili adorację „Kolebka, a nie grób”, 

nawiązując do słów Błogosławionego, który 

w proroczych słowach zapowiedział odrodzenie 

wymierającego zakonu w Królestwie Polskim. 

Dzień stulecia – 16 grudnia – rozpoczął się od 

przedstawienia dwóch testamentów: Matki Elż-

biety Anny Stummer, najbliższej współpracowni-

cy ojca Honorata oraz ostatnich chwil ojca Hono-

rata i jego przygotowania do śmierci. Uczynili 

to: s. Julia, obliczanka i br. Grzegorz, kapucyn. 

O godz. 12.00 rozpoczęła się celebracja uro-

czystej Mszy św. pod przewodnictwem bp. An-

drzeja Dziuby, który również wygłosił kazanie. 

Przy ołtarzu modlili się również: bp Antoni Pa-

cyfik Dydycz, o. Andrzej Kiejza, i o. Tomasz 

Żak prowincjałowie kapucyńscy, prowincjałowie 

franciszkańscy, kapłani zakonni i diecezjalni. 

Wśród przybyłych gości byli m.in.: pani Marta 

Glińska, prawnuczka Aleksandra Koźmińskiego, 

rodzonego brata bł. Honorata, marszałek Stani-

sław Karczewski, burmistrz Nowego Miasta 

i przedstawiciele władz miasta i gminy, bur-

mistrz Lubartowa i zastępca prezydenta Białej 

Podlaskiej. Przyjechała pielgrzymka z Białej 

Podlaskiej z proboszczem parafii pw. bł. Hono-

rata ks. Januszem Onufryjukiem. Przyjechały 

siostry ze zgromadzeń honorackich ze swoimi 

przełożonymi generalnymi i prowincjalnymi. 

W uroczystej procesji przełożonych general-

nych zostały przyniesione do ołtarza dary, które 

przypominały charyzmaty poszczególnych 

zgromadzeń honorackich. 

Przed końcowym błogosławieństwem, przy reli-

kwiach Błogosławionego, które zostały wyjęte 

z bocznego ołtarza i umieszczone przed głównym 

ołtarzem ofiarnym, dokonano zawierzenia Bogu 

przez wstawiennictwo bł. Honorata: bp Andrzej 

Dziuba zawierzył Diecezję Łowicką, burmistrz Ma-

riusz Dziuba – Nowe Miasto, m. Jolanta Milanow-

ska, przewodnicząca Konferencji Rodziny Hono-

rackiej – zgromadzenia założone przez bł. Honorata 

oraz o. Andrzej Kiejza, prowincjał – Warszawską 

Prowincję Braci Mniejszych Kapucynów. Po Mszy 

św. wszyscy mogli oddać cześć relikwiom. 

Po agapie w klasztorze uczestnicy wrócili do 

kościoła, aby tam przed Najświętszym Sakra-

mentem modlić się w godzinie miłosierdzia ko-

ronką, którą odmawiał bł. Honorat – O mój Jezu, 

miłosierdzia. Nabożeństwo poprowadził o. To-

masz Wroński, gwardian z Białej Podlaskiej. Ko-

ronce towarzyszyły myśli bł. Honorata o miło-

sierdziu, które zapisał w Notatniku duchowym. 

Całej uroczystości towarzyszył chór sióstr ze 

zgromadzeń honorackich pod przewodnictwem 

Michała Śmiegielskiego, który na zakończenie wy-

śpiewał Testament bł. Honorata – utwór ułożony 

dla sióstr Wspomożycielek przez Zuzannę Fal-

kowską na podstawie „Ostatniej woli” Honorata 

z Notatnika duchowego. Do tego wydarzenia 
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wprowadził słuchaczy br. Juliusz Pyrek z Zakro-

czymia. 

Umocnienie, radość, wspólnota i dziękczynie-

nie za bł. Honorata towarzyszyły wszystkim pod-

czas tych obchodów. Cały Rok Dziękczynienia 

niech rozwija te wrażenia, uczucia i myśli. Bogu 

niech będą dzięki za Bł. Ojca Honorata Koźmiń-

skiego. 

Br. Grzegorz Filipiuk OFMCap, koordynator 

Roku Dziękczynienia 

http://www.zakony-zenskie.pl/stulecia-smierci-

bl-honorata-kozminskiego-zalozyciela-licznych-

zgromadzen-zakonnych/ 

pobrane 19 marca 2017 r. 

 

 

 

Marsz dla Życia i Rodziny  

w Katowicach 11 czerwca 2017 r. 
 

Po raz pierwszy maszerowaliśmy w Katowi-

cach w 2012 roku. Tegoroczny Marsz poprzedziła 

Msza św. odprawiona o godz. 10.30 w archikate-

drze Chrystusa Króla w Katowicach w intencji 

poszanowania życia i rodziny oraz o Boże błogo-

sławieństwo dla uczestników Marszu. Oprawę 

muzyczną Mszy św. zapewniły połączone schole 

dziecięco-młodzieżowe z Chorzowa, Miasteczka 

Śląskiego i Ornontowic. Homilię wygłosił ks. dr 

Zdzisław Brzezinka dyrektor Wydziału Duszpa-

sterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej a dary ołta-

rza zaniosła 5-osobowa rodzina Siedlaczek z Or-

nontowic. We Mszy św. wzięło udział ok. 800 

osób. Następnie, na stopniach archikatedry, JE 

Ks. Abp Wiktor Skworc udzielił błogosławień-

stwa uczestnikom marszu. 

 
Msza św. w katowickiej archikatedrze Chrystusa Króla. 

Wielobarwny kilkusetosobowy pochód prze-

szedł ulicą Wita Stwosza, przez plac Karola 

Miarki i ulicą Tadeusza Kościuszki do Parku 

Kościuszki, gdzie na Łączce Koncertowej było 

uroczyste zakończenie Marszu, a następnie pik-

nik rodzinny.  

 
Ks. Proboszcz dr Łukasz Gaweł, Ks. Abp. dr Wiktor 

Skworc Metropolita katowicki i Adam Wierzbicki or-

ganizator Marszu dla Życia i Rodziny w Katowicach. 

 
Na czele Marszu idą Rycerze Kolumba. 

 
Rajmund Rał (w białej koszuli) – członek Zarządu 

KIK w Katowicach. 

Na czele Marszu szli Rycerze Kolumba, a za 

nimi Orkiestra Dęta Katowice, która przygrywa-

ła maszerującym. Uczestnicy nieśli chorągiewki, 

baloniki oraz transparenty i flagi z tekstami pro-

http://www.zakony-zenskie.pl/stulecia-smierci-bl-honorata-kozminskiego-zalozyciela-licznych-zgromadzen-zakonnych/
http://www.zakony-zenskie.pl/stulecia-smierci-bl-honorata-kozminskiego-zalozyciela-licznych-zgromadzen-zakonnych/
http://www.zakony-zenskie.pl/stulecia-smierci-bl-honorata-kozminskiego-zalozyciela-licznych-zgromadzen-zakonnych/
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mującymi rodzinę oraz ochronę życia od poczęcia 

do naturalnej śmierci. Wyróżniał się olbrzymi 

transparent z napisem „RODZINA SIŁĄ 

NARODU” niesiony przez młodych ludzi. 

Organizator Marszu Adam Wierzbicki, prezes 

Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji 

Katowickiej, czytał okolicznościowe teksty prze-

kazywane maszerującym przez głośniki. 

Po przyjściu na Łączkę Koncertową, gdzie zo-

stała ustawiona scena, ostatnie swoje utwory za-

grała Orkiestra Dęta Katowice, po czym Adam 

Wierzbicki powitał wszystkich przybyłych. Za-

kończenie Marszu w Parku Kościuszki oraz pik-

nik rodzinny prowadził dr Antoni Winiarski, 

przewodniczący Rady Ruchów Katolickich Ar-

chidiecezji Katowickiej.  

 
RODZINA SIŁĄ NARODU. 

 
Finał akcji „Pieluszka dla Maluszka”. Katolickie Sto-

warzyszenie Młodzieży Archidiecezji Katowickiej ze-

brało 54 297 pieluch.  

Łukasz Fenisz – prezes Zarządu Diecezjalnego KSM 

AK i przewodniczący Rady Ruchów Katolickich Ar-

chidiecezji Katowickiej – dr Antoni Winiarski. 

Łukasz Fenisz, prezes Zarządu Diecezjalnego Ka-

tolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji 

Katowickiej zaprezentował wynik trzeciej edycji ak-

cji „Pieluszka dla Maluszka”. W 2017 roku zebrano 

54 297 sztuk pampersów, które podarowano rodzi-

nom z Rybnika, Paniówek, Rudy Śląskiej, Katowic, 

Tychów i in. Otrzymały je również Schronisko Przy-

tulisko dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi w Rybniku, 

Dom Samotnej Matki w Rudzie Śląskiej, Fundacja 

Śląskie Hospicjum dla Dzieci w Tychach, Stowa-

rzyszenie św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej 

oraz rodziny ze „Światła w familoku”.  

Zebrane zostały także chusteczki, ubranka oraz 

kosmetyki dla niemowląt. Każda rzecz trafiła do 

potrzebujących osób. Następnie głos zabrał wi-

ceprezydent Katowic Mariusz Skiba, który przy-

kazał życzenia od prezydenta Katowic Marcina 

Krupy oraz podkreślił znaczenie Marszu dla po-

zytywnego postrzegania rodziny.  

 
Gry i zabawy przygotowali Hanna i Sławomir Adam-

czykowie z Ornontowic. Nad całością czuwały sio-

stry Adrianna AMI (Chorzów) i Michaela AMI (Or-

nontowice).  

 
Galaxy Zespół Tańca Nowoczesnego. Miejski Dom 

Kultury „Południe” w Katowicach-Piotrowicach. 

Na pikniku rodzinnym wystąpiły zespoły: Ze-

spół Tańca Nowoczesnego Galaxy z MDK „Po-

łudnie” pod kierunkiem Weroniki Hadalskiej, 

Mażoretki „Akcent” z MDK „Ligota” prowa-

dzone przez Małgorzatę Gębalę i Julię Szczotok 

oraz Zespół Eminence z MDK „Koszutka” Filia 

„Dąb” – na perkusji grał pan Zbigniew, a na 

klawiszach pan Marian. Jednocześnie młodzi 

uczestnicy bawili się w strefie gier i zabaw. Gry 

i zabawy przygotowali Hanna i Sławomir Adam-

czykowie z Ornontowic, a nad całością czuwały 

siostry Adrianna AMI z Chorzowa i Michaela 
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AMI z Ornontowic. Piknikowi towarzyszyła wy-

stawa w obronie poczętych dzieci. 

Patronat honorowy nad Marszem sprawowali JE 

Metropolita Katowicki Arcybiskup Wiktor Skworc 

i Prezydent Katowic Pan Marcina Krupa. Organiza-

torami Marszu byli Związek Górnośląski i Organiza-

cje wchodzące w skład Rady Ruchów Katolickich 

Archidiecezji Katowickiej: Stowarzyszenie Rodzin 

Katolickich Archidiecezji Katowickiej, Grupa Mo-

dlitwy Św. Ojca Pio, Katolickie Stowarzyszenie 

Młodzieży Archidiecezji Katowickiej, Klub Inteli-

gencji Katolickiej w Katowicach, Rycerze Kolumba 

i Zakon Maltański. W organizację Marszu, podobnie 

jak w latach ubiegłych, włączyło się miasto Katowi-

ce. Patronami medialnymi byli Gość Niedzielny, 

Radio eM oraz Telewizja Silesia TVS.  

Przy Łączce Koncertowej zainstalowało się 

plenerowe studio TVP3.W 50-minutowym pro-

gramie w ramach „Głosu Regionów”, który pro-

wadziła red. Alicja Popiel, łączono się z Warsza-

wą, Olsztynem i Toruniem. W programie wypo-

wiadały się rodziny – Marta i Paweł Mierzyńscy 

z pięcioma synami oraz Katarzyna i Tomasz Tur-

czykowie z dwoma synami a także osoby wska-

zane przez organizatorów Marszu, jak również 

dwie panie zaproszone przez producenta progra-

mu, których wypowiedzi nie miały wiele wspól-

nego z Marszem dla Życia i Rodziny.  

Marsz i piknik rodzinny przebiegał w miłej at-

mosferze, przy ładnej słonecznej pogodzie. 

Z uczestników Marszu promieniowała radość 

z bycia rodziną opartą na wyznawanych warto-

ściach. Cieszymy się z tego, że Konstytucja RP 

w Rozdz. I. Art. 18 stwierdza: Małżeństwo jako 

związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyń-

stwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną 

i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.” 

Bliska jest nam definicja rodziny podana w Ka-

techizmie Kościoła Katolickiego w punkcie 2202: 

Mężczyzna i kobieta połączeni małżeństwem 

tworzą ze swoimi dziećmi rodzinę. 

Tegoroczne hasło „Czas na rodzinę!” wyraża 

przekonanie, że silne rodziny są gwarancją roz-

woju Polski a także stanowi zachętę do pielęgno-

wania więzi rodzinnych. 

Do zobaczenia za rok! 

Antoni Winiarski 

Zdjęcia: Jan Mikos 

Link do zdjęć z Marszu dla Życia i Rodziny 

w Katowicach jest w Kronice KIK w Katowicach 

pod datą 11.06.2017. 
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/kro17.html 

Co dla mnie znaczy Grób Chrystusa 
 

Sekcja Klubu Inteligencji Katolickiej na Dol-

nym Tysiącleciu w Katowicach zorganizowała 

kilka razy pielgrzymkę do miejsca, które jest 

najważniejsze na świecie dla każdego człowieka. 

Tym miejscem jest Jerozolima, a w niej: Wie-

czernik, Góra Oliwna, Golgota i Grób Jezusa 

Chrystusa. Ostatnia pielgrzymka, odbyła się 

w roku 2015, w której licznie brali udział para-

fianie. Refleksja jaka może się rodzić z tego 

miejsca, to nieograniczona miłość Boga do 

człowieka. Nieograniczona miłość Jezusa do 

każdego człowieka, który w Wieczerniku usta-

nowił Najświętszy Sakrament, dokonując cudu 

przemiany chleba w Ciało Swoje i wina w Krew 

Swoją, abyśmy mogli korzystać z tego do woli 

w czasie każdej Mszy świętej.  

Na Górze Oliwnej Jezus wziął na siebie 

wszystkie nasze grzechy, aby je spalić w ogniu 

swojej gorącej miłości do człowieka. Tam też 

został zdradzony przez człowieka, którego ko-

chał - dobrowolnie poddał się największej mę-

czarni duchowej i cielesnej, która trwała, aż do 

śmierci na krzyżu.  

Na Golgocie Jezus w swojej miłości wstawiał 

się do Ojca, do Boga Ojca za oprawcami, którzy 

Go katowali i ukrzyżowali, w tym też za wszyst-

kimi grzesznikami, aby im odpuścił winy, bo nie 

wiedzą co czynią.  

Grób Jezusa, to najważniejsze miejsce na 

świecie, bo tam dokonało się nasze odkupienie 

z niewoli grzechu, gdy Chrystus Zmartwych-

wstał. Tam wypełniły się słowa wszystkich pro-

roków, którzy nauczali przed przyjściem Jezusa 

Chrystusa, a zostały zapisane na kartach Słowa - 

Starego Testamentu. Wypełniły się słowa Boga, 

obiecane wybranemu ludowi, a przez to 

i wszystkim sprawiedliwym ludziom. Tam wy-

pełniły się zamiary Boże, aby dać ludziom Pokój 

w sercu, przed obawami, co stanie się z człowie-

kiem po śmierci. Tam zrodziła się nowa nadzie-

ja, że możemy być w Chwale Bożej, którą przy-

gotował Bóg, dla tych, którzy Go kochają. Bo 

Bóg wziął na siebie wszystkie nasze grzechy, 

wcielając się w Syna Człowieczego, poddając się 

śmierci jak każdy człowiek i zwyciężając śmierć 

- pokonując śmierć, aby człowiek sprawiedliwy 

mógł żyć wiecznie w obecności Istot Niebie-

skich.  

Jezus Chrystus, czyli Bóg wcielony w czło-

wieka kochał człowieka, bez granic. Jezus przy-

niósł swoją miłość do człowieka przez to ob-

http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/kro17.html
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umierając przez całe życie ziemskie, dał nadzieję. 

Nie chciał władzy, zaszczytów, pochwał. Przez 

cały czas nauczania zbliżał się do śmierci. Był 

wyśmiewany, prześladowany, znieważany, aż do 

skazania na śmierć, przez okrutną męczarnię, 

przybicie do krzyża, zawieszenie na krzyżu i sko-

nanie, potem złożenie w grobie. Ale Jego miłość 

do każdego człowieka zasiała obfity plon, który 

wzrósł i dał obfity owoc dla każdego żyjącego 

człowieka z chwilą Zmartwychwstania i Zesłania 

Ducha Świętego. 

Ten kto kocha, musi się liczyć z tym, że powoli 

traci swoje życie ziemskie. Traci swoje życie, ob-

umiera dla Boga i drugiego człowieka. Traci wła-

dzę i traci panowanie nad drugim człowiekiem, 

traci realizowanie własnej pychy. Miłość powo-

duje obumieranie, aby powstało nowe życie, czyli 

zasiewanie ziarna, które da obfity plon i dobre 

owoce, to jest życie w Raju. Jeżeli kochasz rze-

czy: ziemskie, panowanie nad drugim człowie-

kiem, władzę, własną przyjemność, realizowanie 

własnych celów wynikających z pychy, pienią-

dze, to też tracisz życie. Tracisz siebie dla tych 

rzeczy. Z chwilą śmierci stracisz to wszystko, nie 

przynosząc żadnego plonu i sam siebie skazujesz 

na zatracenie, bo to ziarno, które zasiałeś, szybko 

ulega zniszczeniu. Może nawet wydać wiele zła 

i skłócenia, czy podziały w rodzinie, czy wśród 

ludzi.  

Taka refleksja rodzi się we mnie po nawiedze-

niu tych najważniejszych miejsc na świecie, któ-

rymi dla mnie są: Wieczernik, Góra Oliwna, Gol-

gota i Grób Chrystusa. Najważniejszy z tych 

miejsc jest Grób Chrystusa, bo tam nastąpiło 

Zmartwychwstanie, pokonanie śmierci. Gdyby 

nie Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, to cała 

nauka, Pisma, cierpienia, byłyby tylko historią.  

Jan Mikos 

 

 

Odpust w Odpust w „Józefowie” 
 

Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej 

prowadzi położony w pięknym terenie rekreacyj-

nym, Katolicki Dom Opieki „Józefów”. W ra-

mach tego przedsięwzięcia działają trzy placów-

ki: Świetlica „Dzieciątka Jezus”, Dom Pomocy 

Społecznej „Matki Bożej Nieustającej Pomocy”, 

Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych „Św. 

Józefa”. Patronem tych placówek jest św. Józef. 

Przypadające 20 marca br. wspomnienie św. 

Józefa stało się okazją do świętowania w „Józe-

fowie” uroczystości odpustowej. 

Już od rana słychać było w budynku KDO „Jó-

zefów” przy ul. Grzybowej 8 w Cygańskim Le-

sie modlitwy, śpiewy i radosne przygotowania. 

W kaplicy domowej zgromadzili się liczni 

czciciele Oblubieńca Najświętszej Marii Panny. 

Świętowanie rozpoczęto Eucharystią pod prze-

wodnictwem bpa Seniora Tadeusza Rakoczego 

w koncelebrze z ks. Zbigniewem Powadą, ks. 

Tadeuszem Słoniną SDS, ks. Stanisławem Waw-

rzyńczykiem, ks. Antonim Młoczkiem oraz ks. 

prof. Tadeuszem Borutką. 

 

 

Biskup Tadeusz Rakoczy i prezes KIK w Bielsku-

Białej Elżbieta Kralczyńska. 

 

 

Msza św. 

 

 
Poczęstunek. 
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Poczęstunek 

 

„Szczęśliwy kto obrał sobie za patrona św. 

Józefa, niech niczego się nie boi, gdy św. Józef 

przy nim stoi” - tymi słowami znanej pieśni roz-

począł homilię bp Tadeusz, a zakończył ją zawo-

łaniem do św. Józefa: „Ochraniaj Klub Inteli-

gencji Katolickiej i prowadzone przez niego 

wszystkie wspaniałe apostolskie dzieła. Wspie-

raj nas w wysiłkach budowania lepszego, bar-

dziej braterskiego świata, w którym szanowa-

na jest godność każdego człowieka i jego pra-

wo do spokojnego i bezpiecznego życia. Św. 

Józefie Patronie nasz, módl się za nami”. 
Spotkanie było też okazją do złożenia życzeń 

bp Tadeuszowi z okazji obchodzonego przez nie-

go jubileuszu 25-lecia powstania diecezji bielsko-

żywieckiej, której był pierwszym biskupem Or-

dynariuszem.  

Dziękując za modlitwę prezes bielskiego Klubu 

Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej Elżbieta 

Kralczyńska wskazała, że coroczna uroczystość 

ku czci św. Józefa wpisuje się w ten jubileusz 

i jako budowniczemu tej wspólnoty diecezjalnej 

złożyła JE biskupowi Tadeuszowi Rakoczemu 

serdeczne podziękowania.  

Złożono również podziękowania długoletniemu 

kapelanowi Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Bielsku-Białej ks. Zbigniewowi Powadze. 

Organizatorzy spotkania zaapelowali do 

uczestników o wsparcie ich działalności przez 

odpis 1% podatku na rzecz Klubu Inteligencji Ka-

tolickiej w Bielsku-Białej, nr KRS 0000010905.  

 

Więcej na stronie internetowej:  

http://www.kikjozefow.org.pl/   

oraz 

http://www.kik.bielsko.opoka.org.pl/ 

Tekst i fotografie  

Urszula i Andrzej Omylińscy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

 
Golgota Polska przy kościele wojskowym 

w Gliwicach – 10 kwietnia 2013 r. 
-------------------------- 

Zenona Bożena Mamontowicz-Łojek 
Prezes Polskiej Fundacji Katyńskiej,  

założycielka Warszawskiej Rodziny Katyń-
skiej, historyk i teatrolog, działacz społeczny 

Urodziła się 22 grudnia 1937 r. Ukończyła 
Państwową Szkołę Baletową w Warszawie. 
Była tancerką Centralnego Zespołu Wojska 
Polskiego oraz scen operowych w stolicy 
i Łodzi; w latach 1959-1966 studiowała peda-
gogikę i polonistykę na Uniwersytecie War-
szawskim; w 1972 r. obroniła doktorat w Ka-
tedrze Dziejów Oświaty i Kultury UW. Była 
żoną historyka prof. Jerzego Łojka.  

Jej pogrzeb odbył się 20 kwietnia 2010 r. 
w Warszawie. W liturgii uczestniczyli człon-
kowie rodziny i bliscy zmarłej, przedstawiciele 
Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, Federacji 
Rodzin Katyńskich, Polskiej Fundacji Katyń-
skiej. Obecny był także premier Jan Olszew-
ski; byli przedstawiciele władz państwowych 
i licznie przybyli mieszkańcy stolicy.  

 „Pożegnanie”, opracowanie Marian Piotr 

Romaniuk, Dom Wydawniczy RAFAEL,  

Kraków 2012, str. 294-297. 

--------------------------- 

http://www.kikjozefow.org.pl/
http://www.kik.bielsko.opoka.org.pl/
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Pozycja i pieniądze ważniejsze od prawdy 

Z apelem o rozpowszechnianie ustaleń ko-

misji smoleńskiej zwrócił się do naszych czy-

telników i Przyjaciół Tomasz Sakiewicz, re-

daktor naczelny „Gazety Polskiej” oraz „Co-

dziennej”. (…) 

Do akcji „Codziennej” odniosła się Kata-

rzyna Łaniewska, aktorka i działaczka opozy-

cji antykomunistycznej w PRL-u. – To waż-

ne, żeby ludzie dowiedzieli się, co tak na-

prawdę wydarzyło się 10 kwietnia 2010 r. 

Społeczeństwo powoli otwiera oczy. (…) 

Możemy propagować informacje na temat 

działalności komisji smoleńskiej w bardzo 

prosty sposób. Wystarczy wejść na portal 

Niecależna.pl i przesłać materiały z linkiem 

do informacji, które codziennie zamieszcza-

my na naszej stronie internetowej. (…) 

(kd), Gazeta Polska Codziennie, nr 110 

(1722), 13-14 V 2017, str. 3 

 

Pytanie o zdradę 

Siedem lat po katastrofie smoleńskiej od-

żywają stare zarzuty wobec byłego premiera 

Donalda Tuska. Czy zgoda na konwencję chi-

cagowską, zamiast na umowę z 1993 r., była 

zdradą dyplomatyczną? 

„Kto, będąc upoważniony do występowania 

w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w sto-

sunkach z rządem obcego państwa lub zagra-

niczną organizacją, działa na szkodę Rzeczy-

pospolitej Polskiej, podlega karze pozbawie-

nia wolności” – tak brzmi art. 129 kodeksu 

karnego, który coraz częściej podnoszony jest 

w kontekście katastrofy smoleńskiej. Gdyby 

Rosja współpracowała wzorcowo z Polakami, 

to nikt o tzw. zdradzie dyplomatycznej pew-

nie by nie wspominał. Ale jest zupełnie ina-

czej, bo śledztwo trwa już 7 lat i nadal nie wi-

dać, żeby Rosjanie chcieli oddać polską wła-

sność. (…) 

Garnitur po latach 

W pierwszych dniach po 10 kwietnia 2010 

r. do wielu mieszkań weszli agenci ABW, aby 

zabezpieczyć osobiste przedmioty, na których 

można było zebrać materiał porównawczy 

DNA. Podobnie było m.in. w przypadku rek-

tora UKSW ks. prof. Ryszarda Rumianka, 

który mieszkał w Seminarium, tuż obok Pała-

cu Prezydenckiego. 

Taka procedura jest standardem przy ma-

sowych wypadkach. Tak było po tragicznym 

wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami 

we Francji i po katastrofie samolotu CASA. 

Jednak Smoleńsk pokazał, że wszystko może 

być niezgodne z jakimikolwiek standardami. 

W efekcie ciało ks. prof. Rumianka zostało 

pomylone z ciałem ostatniego prezydenta RP 

na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, 

ale przecież „pomyłek” było znacznie więcej. 

Do tej pory przeprowadzono prawie 20 czyn-

ności procesowych. Oprócz tego, że zamie-

niono 6 ciał, przy jednym z mężczyzn znaj-

dowała się noga kobiety, w innym grobie zna-

leziono 3 ręce, a w kolejnym – 2 lewe dłonie. 

Zawartość trumien dla rodzin ma bardzo 

ważny wymiar osobisty, ale jednocześnie jest 

świadectwem tego, w jaki sposób przebiegało 

całe śledztwo. – Jak państwo polskie może 

mówić, że dokładnie przebadało wszystkie 

okoliczności katastrofy, kiedy nawet nie wie, 

kogo pochowało w trumnach – mówi „Nie-

dzieli” Andrzej Melak, brat śp. Stefana. (…) 

Ludzie Donalda Tuska 

W sprawie katastrofy smoleńskiej toczą się 

obecnie 2 niezależne śledztwa. Jedno postę-

powanie nadzoruje zastępca prokuratora ge-

neralnego prok. Marek Pasionek, a w Mini-

sterstwie Obrony Narodowej działa podkomi-

sja smoleńska, która bada techniczne przy-

czyny tragedii. (…) 

Najbardziej zaawansowana jest sprawa, któ-

ra ma podłoże polityczne. W Sądzie Okręgo-

wym w Warszawie na ławie oskarżonych za-

siadło 2 urzędników Kancelarii Premiera oraz 

2 pracowników Ambasady RP w Moskwie. 

Najważniejsza osoba w prywatnym akcie 

oskarżenia to najbliższy współpracownik 

premiera Donalda Tuska – minister Tomasz 

Arabski. (…) 

Artur Stelmasiak, Niedziela, nr 15, 

 9 IV 2017, str. 14  

Prawda po siedmiu latach 

Ekshumacje ofiar katastrofy smoleńskiej 

ukazują dramat rodzin, ale także katastrofę 

najważniejszych instytucji polskiego państwa 

w 2010 r. Kto jest za to odpowiedzialny? 

Sekcje zwłok oraz badania DNA w dwóch 

niezależnych ośrodkach pokazały opinii pu-

blicznej, co tak naprawdę działo się po 10 

kwietnia 2010 r. (…) 
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Komunikat z 376. Zebrania Plenarnego  

Konferencji Episkopatu Polski 
 

(fragmenty) 

W dniach 6 i 7 czerwca br. w Zakopanem 

w Księżówce odbyło się 376. Zebranie Plenarne 

Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kie-

rował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący 

Konferencji Episkopatu Polski. W zebraniu 

wziął udział abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz 

Apostolski w Polsce. 

1. W roku 100. rocznicy objawień fatimskich 

księża biskupi ponowili Akt Poświęcenia Ko-

ścioła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi. 

Uroczystość miała miejsce dn. 6 czerwca br. 

w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na 

Krzeptówkach w Zakopanem, podczas Mszy 

świętej, której przewodniczył abp Stanisław Gą-

decki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu 

Polski, a homilię wygłosił bp Virgílio do Nasci-

mento Antunes, biskup diecezji Coimbra, były 

rektor sanktuarium w Fatimie. W uroczystości 

uczestniczył Prezydent RP Andrzej Duda wraz 

z Małżonką Agatą Kornhauser-Duda oraz Pre-

mier Rządu RP Beata Szydło. 

Księża biskupi proszą, aby ten Akt został od-

nowiony w każdej diecezji, parafii i rodzinie dn. 

8 września 2017 r. w święto Narodzenia Naj-

świętszej Maryi Panny. W ten sposób każdy 

osobiście będzie mógł poświęcić się Matce Bo-

żej. 

6. Biskupi podtrzymują wołanie o pełną ochro-

nę prawną dzieci poczętych jako konstytucyjne 

prawo do życia. Podczas zebrania plenarnego 

Konferencja Episkopatu Polski zapoznała się 

z obywatelską inicjatywą „#ZatrzymajAborcję”, 

mającą na celu większą ochronę życia dziecka 

poczętego w perspektywie powiększającego się 

zakresu eugeniki prenatalnej. Biskupi polecają 

modlitwie tę inicjatywę i popierają zbieranie 

podpisów. 

8. W roku Narodowego Kongresu Trzeźwości 

biskupi zapraszają na Narodową Pielgrzymkę na 

Jasną Górę, która odbędzie się 17-18 czerwca br. 

Intencją pielgrzymki jest prośba o wolność 

w Chrystusie. 

 

Podpisali Pasterze Kościoła Katolickiego 

w Polsce 

Zakopane, 7 czerwca 2017 r. 

 

http://episkopat.pl/komunikat-z-376-zebrania-

plenarnego-konferencji-episkopatu-polski/ 

Wyniki dokładnych badań genetycznych są 

wstrząsające. Okazuje się, że w trumnie gen. 

Bronisława Kwiatkowskiego znaleziono aż 14 

części ciał należących do 7 osób, u gen. Pota-

sińskiego były szczątki 4 osób, a u najmłod-

szej ofiary, Natalii Januszko – szczątki 5 

osób. (…) 

Badania wykazały, że w trumnie Prezydenta 

RP znajdowały się również fragmenty ciał 

dwóch innych osób. (…) 

Kolejne wstrząsające odkrycia dotyczą ciał 

dwóch biskupów polowych – katolickiego 

i prawosławnego. Podczas badania okazało 

się, że tułów bp. Gen. Tadeusza Płoskiego zo-

stał pochowany w warszawskiej katedrze po-

lowej, a duga połowa szczątków – w klaszto-

rze prawosławnym w Supraślu, w trumnie 

abp. Mirona Chodakowskiego, prawosławne-

go biskupa polowego. (…) 

Jednocześnie rodziny słyszały od przedsta-

wicieli polskich władz, że już nie będzie moż-

liwości otwierania trumien. Co więcej, zakaz 

ten obowiązywał nawet wtedy, gdy rodziny 

otrzymywały kolejne szczątki bliskich. Orga-

nizowano wówczas dochówki w oddzielnych 

trumnach lub urnach. Jedna z rodzin miała aż 

5 takich dochówków, ale nigdy nie pozwolo-

no na otwarcie trumny, która przyleciała 

z Moskwy zaspawana. (…) 

Od wielu lat wina za niedopełnienie obo-

wiązków, a także pozwolenie Rosjanom na 

sprofanowanie ciał polskich obywateli obar-

cza się byłego premiera Donalda Tuska, szefa 

jego Kancelarii Tomasza Arabskiego, 

a zwłaszcza ówczesną minister zdrowia Ewę 

Kopacz. (…) 

Artur Stelmasiak, Niedziela, nr 24, 11 VI 

2017, str. 28-29 

Platformo, odpłyń 

Można wierzyć w krasnoludki, w to, że bo-

ciany przynoszą dzieci, że ziemia jest płaska, 

a węgiel produkują mieszkające pod nią trol-

le. Ale w to, że po katastrofie smoleńskiej 

państwo stanęło na wysokości zadania, wie-

rzyć już nie sposób. (…) 

Platformo, płyniesz po morzu kłamstw 

i arogancji. Odpłyń jak najdalej. Nie wracaj. 

Ewa Zarzycka, Tygodnik Solidarność, nr 23 

(1485), 9 VI 2017, str. 3 

 

Wybrał Stanisław Waluś 

 

http://episkopat.pl/komunikat-z-376-zebrania-plenarnego-konferencji-episkopatu-polski/
http://episkopat.pl/komunikat-z-376-zebrania-plenarnego-konferencji-episkopatu-polski/
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Tradycyjna pielgrzymka mężczyzn 

do Piekar Śląskich 
 

W niedzielę 28 maja 2017 r. brałem udział 

w parafialnej pielgrzymce do Matki Bożej Pie-

karskiej. Z parafii Matki Boskiej Kochawińskiej 

w Gliwicach o godz. 9.00 wyjechał autobus z 27 

pielgrzymami (wraz z księdzem), którym prze-

wodniczył o. Mateusz Janyga SJ. Najstarszy piel-

grzym liczył 80 lat, a najmłodszy 3. Najmłodszy 

pielgrzym był z tatą i starszym bratem w wieku 

10 lat. Drugi dziesięciolatek był też ze swoim ta-

tą. Pielgrzymkę rozpoczęliśmy śpiewem Godzi-

nek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Ma-

ryi Panny. Dojechaliśmy autobusem do Radzion-

kowa i z Radzionkowa szliśmy pieszo. 

 
Pielgrzymi po wyjściu z autobusu, (zdjęcie TG). 

 
Ojciec Mateusz Janyga prowadził rozważania do tajemnic 

chwalebnych Różańca Świętego, zdjęcie (JK). 

 
Kopiec Wyzwolenia, (zdjęcie SW).  

 
Tablice pod Kopcem: po lewej z ważnymi datami hi-

storii Kopca Wyzwolenia, środkowa: BOHATEROM 

POWSTAŃ ŚLĄSKICH W LATACH 1919 1920 

1921 O POLSKOŚĆ ZIEMI ŚLĄSKIEJ 

SPOŁECZEŃSTWO MIASTA PIEKAR 

ŚLASKICH 1979, po prawej ku czci Wojciecha Kor-

fantego, (zdjęcie SW).  

 
Widok bazyliki i kościoła kalwaryjskiego w Pieka-

rach, (zdjęcie SW). 

Wchodząc do Piekar zauważyłem, że wiele 

domów jest udekorowanych flagami żółto-

białymi, biało-niebieskimi i biało-czerwonymi 

(kolejność wymienienia odpowiada częstości ich 

występowania). 

Przed wejściem na plac nabyłem okoliczno-

ściowe wydanie „Pielgrzymka Mężczyzn” przy-

gotowane przez redakcję Gościa Niedzielnego. 

Na str. III został zamieszczony wywiad z metro-

politą katowickim abpem Wiktorem Skworcem 

zatytułowany „Rodzina potrzebuje też czasu dla 

siebie”. Na str. VI przedstawiono sylwetki abpa 

Marka Jędraszewskiego z Krakowa i abpa Józefa 

Kupnego z Wrocławia. Na str. IX został za-

mieszczony artykuł Przemysława Kucharczaka 

„Sypanie w stroju odświętnym” o powstaniu 

Kopca Wyzwolenia w Piekarach. Z tego artykułu 

przytaczam dwa fragmenty. „Choć budowa mia-

ła trwać przez osiem lat, zakończyła się już po 

pięciu, w 1937 roku. Otóż Kopiec Wyzwolenia 

upamiętnia powrót Śląska do Polski oraz wizytę 

w Piekarach polskiego króla Jana III Sobieskie-

go, zmierzającego z ogromną armią na odsiecz 

Wiednia. Budowa ruszyła w 250. rocznicę prze-
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marszu armii Sobieskiego, który wywarł ogromne 

wrażenie na Ślązakach. (…) Kopiec wzniesiono 

też z okazji 15. rocznicy powrotu wschodniej 

części Śląska do Polski. – Przed wyruszeniem do 

III powstania śląskiego właśnie na tym wzgórzu, 

na którym później powstał kopiec, przysięgę 

składała duża grupa powstańców z okolic Piekar 

i Bytomia – relacjonuje Andrzej Kołodziejczyk.” 

Na plac przed kościołem kalwaryjskim dotarli-

śmy tuż przed Mszą św., której przewodniczył 

abp Marek Jędraszewski metropolita krakowski. 

Homilię wygłosił abp Józef Kupny metropolita 

wrocławski.  

Wysłuchaliśmy zakończenia Ewangelii św. Ma-

teusza (Mt 28, 16-20).  

Na początku homilii abp Józef Kupny zwrócił 

się do pana Prezydenta, drogich gości i powie-

dział, że z radością przyjął zaproszenie, gdyż 

z tym miejscem związane było prawie całe jego 

życie. Powiedział, że Wniebowstąpienie Pańskie 

to wielka uroczystość, którą nie da się zrozumieć 

bez spojrzenia w niebo. Nawiązując do czytania 

z Dziejów Apostolskich powiedział, że zebrani 

mieli tylko jedno pytanie do Jezusa: „Panie, czy 

w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?”. 

Niby byli zafascynowani Jezusem, a wciąż w my-

śleniu byli zapatrzeni w ziemię. Stali z głowami 

skierowanymi z niebo i potrzebna była interwen-

cja aniołów, aby zrozumieli, że tylko wpatrywa-

nie się w niebo nie jest dobrym wyborem. Życie 

jest ciągłym napięciem między niebem i ziemią. 

Musicie się troszczyć o sprawy dla naszego naro-

du, ojczyzny – powiedział ks. abp. Józef Kupny. 

Do historii weszły kazania kard. Karola Wojtyły, 

Jana Pawła II Wielkiego – powiedział ks. Arcybi-

skup wymieniając kaznodziejów w Piekarach i na 

końcu wspomniał biskupa Herberta Bednorza. 

Władze komunistyczne bały się głoszonej praw-

dy, głosu Kościoła w obronie godności człowie-

ka. Ks. abp Józef Kupny wyraził słowa uznania 

dla organizatorów Metropolitalnego Święta Ro-

dziny i powiedział, że w ostatnim czasie wiele 

jest robione. Wspomniał program Rodzina 500 

Plus i powiedział, że w dalszym czasie czekamy 

na wolne od pracy niedziele. Warto przypomnieć 

słowa biskupa Herberta Bednorza, gdy sprzeci-

wialiśmy się czterobrygadowemu systemowi pra-

cy w kopalniach mówiąc: „niedziela Boża i na-

sza”.  

Powiedział, że otrzymuje wiele drastycznych li-

stów od tzw. frankowiczów z prośba o pomoc 

i prosił o bardziej zdecydowane działania na 

rzecz tych, co sami nie mogą sobie pomóc, 

o wstrzymanie licytacji komorniczych do czasu 

systemowego rozwiązania tej sprawy. Przypo-

mniał, że górnictwo żywiło pokolenia, a teraz 

generuje miejsca pracy w innych branżach i two-

rzy bezpieczeństwo energetyczne kraju.  

Jesteśmy mocno zanurzeni w sprawy ziemskie; 

nie można się od tego oderwać, stąd mocno się 

troskamy o te sprawy z panem Prezydentem na 

czele, z władzami samorządowymi, ale musimy 

też mocno patrzeć w niebo – aby dawać chrze-

ścijańskie świadectwo pamiętając słowa Jezusa: 

„jestem z wami aż do skończenia świata”. Mu-

simy być w tym świecie; przez naszą obecność 

możemy pomóc Chrystusowi wnosząc nowość 

Ewangelii tam, gdzie jesteśmy. Musimy być bli-

sko tych wszystkich, wśród których żyjemy z na-

szym chrześcijańskim świadectwem. Ks. Arcybi-

skup zachęcił nas do tego, abyśmy szli i głosili, 

że Bóg jest miłosierny, że mamy Matkę – Matkę 

Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Niech ta, 

która uczy nas solidarności społecznej, pomaga 

nam i prowadzi w drodze do nieba. Amen. 

Pielgrzymi podziękowali za homilię słowami 

Bóg zapłać i oklaskami. 

W modlitwie wiernych modliliśmy się: 

- za Kościół prowadzony przez Papieża Fran-

ciszka …, 

- za naszą ojczyznę i za naród polski, aby swych 

chrześcijańskich korzeni nie topił w alkoholu …, 

- za nasze rodziny, aby rodzice w słowach Chry-

stusa odkryli program wychowawczy …, 

- niedziela jest Boża i nasza; rzykojmy …, 

- za farorzy i kapelonków …, 

- porzykojmy za nas samych … 

Trzy ostatnie wezwania modlitwy wiernych 

były wypowiedziane w gwarze śląskiej. 

W czasie składania darów ofiarnych (w imie-

niu Prezydenta RP, od Stowarzyszenia Rodzin 

Katolickich, Akcji Katolickiej, Katolickiego 

Stowarzyszenia Młodzieży, …) śpiewaliśmy 

pieśń „Alleluja! Żyw jest śmierci Zwyciężyciel”.   

W pewnym momencie podszedł do mnie kole-

ga z Duszpasterstwa Akademickiego w Zabrzu. 

Nie widzieliśmy się od lat – poprosiłem go, aby 

zrobił nam zdjęcie. 

Po Mszy św. ks. abp Wiktor Skworc powie-

dział do nas, że jesteśmy pielgrzymami na każdą 

pogodę, podziękował nam za trud pielgrzymo-

wania i powiedział o dalszym programie piel-

grzymki. Potem podziękował panu Prezydento-

wi, że przybył do Piekar, a pielgrzymi włączyli 
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się do podziękowania prezydentowi Andrzejowi 

Dudzie rzęsistymi i długotrwałymi oklaskami. 

Potem ks. Arcybiskup powiedział do nas, że rów-

nie gorącymi oklaskami zaprosimy do corocznej 

obecności w Piekarach Metropolitę Krakowskie-

go i Metropolitę Wrocławskiego i pielgrzymi to 

uczynili. 

 
Pielgrzymi z parafii Matki Boskiej Kochawińskiej 

w Gliwicach. Od lewej: Stanisław Waluś, Janusz 

Wójcik i Józef Uniowski, (zdjęcie KR). 

Abp Wiktor Skworc powiedział, że w Watyka-

nie w czasie modlitwy Anioł Pański Papież Fran-

ciszek nas zauważył, powitał i udzielił szczegól-

nego błogosławieństwa dla wszystkich pielgrzy-

mów w sanktuarium w Piekarach Śląskich. 

Po błogosławieństwie na zakończenie Mszy św. 

odśpiewaliśmy hymn „Boże coś Polskę” śpiewa-

jąc jak przed rokiem: „Przed Twe ołtarze zanosim 

błaganie: Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!” 

Po odśpiewaniu „Boże coś Polskę” zapowie-

dziano dalsze punkty programu: koncert Józefa 

Skrzeka, godzinę młodzieżową, której gościem 

będzie bp Moses Hamungole z Zambii, nabożeń-

stwo majowe pod przewodnictwem bp. Adama 

Wodarczyka, podczas którego homilię wygłosi bp 

Tadeusz Bronakowski z Łomży. 

W autobusie do Gliwic odmówiliśmy Koronkę 

do Miłosierdzia Bożego i potem pan Janusz 

Lubszczyk zajął miejsce o. Mateusza Janygi i po-

prowadził śpiew piosenek: Chrześcijanin to ja, 

Barka, Ciągle zaczynam od nowa, Kiedy w jasną 

spokojną noc, Przez ile dróg musi przejść każdy z 

nas. Pielgrzymkę zakończyliśmy na placu ko-

ścielnym.  

Stanisław Waluś 

Zdjęcia: Tadeusz Gąszczak, Jerzy Kasprzyk, 

Krystian Rupik, Stanisław Waluś,  

Chrześcijański kształt patriotyzmu 
 

Polscy biskupi w dokumencie „Chrześcijański 

kształt patriotyzmu” swoje słowo do wiernych 

zaczęli od stwierdzenia, ze „ożywienie postaw 

patriotycznych i poczucia świadomości narodo-

wej, które obserwujemy w Polsce w ostatnich la-

tach, jest zjawiskiem bardzo pozytywnym”. 

W dalszej części dokumentu biskupi dokonali 

rozróżnienia miedzy patriotyzmem a nacjonali-

zmem. Podkreślili, że patriotyzm jest głęboko 

wpisany w uniwersalny nakaz miłości bliźniego 

i wynika z IV przykazania Dekalogu: „Czcij ojca 

swego i matkę swoją”. (…) 

Jan Maria Jackowski, Niedziela, nr 22, 28 V 

2017, str. 40 

Dokument jest między innymi na stronie: 

http://episkopat.pl/chrzescijanski-ksztalt-

patriotyzmu-dokument-konferencji-episkopatu-

polski-przygotowany-przez-rade-ds-

spolecznych/ 

 

 

Konkurs „Dziedzictwo Jana Pawła II  

i Solidarności” 
 

Wszystkich studentów studiów I i II stopnia 

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału 

w konkursie „Dziedzictwo Jana Pawła II i Soli-

darności”. 

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlep-

szej pracy studenckiej dotyczącej dziedzictwa 

Jana Pawła II i/lub Solidarności, a zrealizowanej 

w danym roku akademickim. 

Celem Konkursu jest zainteresowanie studen-

tów dziedzictwem Jana Pawła II i Solidarności, 

które budowało w Polsce społeczeństwo obywa-

telskie na fundamentach wolności i solidarności. 

Podejmowanie tej tematyki przez pokolenie uro-

dzone już w III RP może zaowocować twórczą 

reinterpretacją wydarzeń z lat ’80 ubiegłego 

wieku, przyjęciem wartości, które je ożywiały, 

a zarazem stać się inspiracją do podejmowania 

podobnych inicjatyw w całkowicie odmiennym 

kontekście społecznym. (…) 

Prace konkursowe wraz z formularzem zgło-

szeniowym należy nadsyłać, w określonej w re-

gulaminie konkursu formie, do 30 września 2017 

roku na adres Fundacji Służby Rzeczypospolitej. 

Więcej na stronie: 

 

Gość Niedzielny, nr 21, rok XCIV,  

28 V 2017, str. 10  

http://fsrz.pl/projekty/konkurs/
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Tuli Luli uratowane – fantastyczna 

wiadomość dot. petycji 
 

Szanowni Państwo, 

41.315 osób podpisało petycję w obronie 

ośrodka Tuli Luli w Łodzi. To wystarczyło, aby 

uratować miejsce dla porzuconych dzieci! Wia-

domość, jaką pragnę przekazać, jest tak dobra, że 

piszę zarówno do Państwa, którzy podpisali pety-

cję, żeby za to serdecznie podziękować, jak i do 

tych z Państwa, którzy tego nie uczynili, żeby za-

prosić do wsparcia podobnych akcji w przyszło-

ści. Pani Prezydent Miasta Łodzi, Hanna Zda-

nowska, najpierw poinformowała na Facebooku, 

że pieniądze się znajdą. I tak też się stało. Tuli 

Luli uratowane! 

Magdalena Korzekwa-Kaliszuk | CitizenGO  

E-mail tej treści otrzymałem 15 czerwca 2017 r. – 

Stanisław Waluś 

 

 

Ważne słowa ks. Dariusza Kowalczyka: 

„z ewangelicznej cnoty gościnności  

zrobiono bałwochwalstwo w służbie 

ideologii, która dąży do zniesienia 

państw narodowych” 
 

Wygląda na to, że Polacy są straszeni ze 

wszystkich stron. Jedni straszą ponoć Polaków, 

aby nie przyjmować imigrantów, a inni straszą, że 

jak imigrantów nie przyjmą, to spadną na Polskę 

kary finansowe, a – co gorsza – cały postępowy 

świat okrzyknie nas „wyizolowanym z Europy, 

rasistowskim skansenem neofaszyzmu”. Ta ostat-

nia myśl złota jest autorstwa pań Środy i Holland. 

„Polacy boją się uchodźców” – można usłyszeć 

od zwolenników tzw. relokacji imigrantów. Oso-

biście nie znam nikogo, kto by się bał cudzo-

ziemca. Znam za to ludzi, którzy nieprzyjmowa-

nie migrantów uważają za racjonalną decyzję 

opartą na faktach i logicznym rozumowaniu. Nie 

trzeba być sparaliżowanym strachem, aby uwa-

żać, że nie może być tak, iż jakiś inny kraj, np. 

Niemcy, nie pytając nikogo o zdanie, zaprasza 

wszystkich, znosi w praktyce granice i przyjęte 

na granicach Unii Europejskiej zasady, a potem – 

widząc, że „gości” jest trochę za dużo – chce na-

rzucić innym krajom jakieś kwoty imigrantów. 

Nie widzę żadnego lęku w poglądzie, że każde 

państwo ma prawo decydować, kogo i na jakich 

zasadach chce przyjmować pod własny dach. 

Czytaj dalej w e-wydaniu lub wydaniu papie-

rowym 

Idziemy nr 26 (612), 25 czerwca 2017 r. 

http://idziemy.pl/komentarze/nowa-religia-

relokacja-imigrantow 

 

 

Wiosna zdrowia 
 

W dniach 1-2 kwietnia odbyło się w Spodku 

katowickim sympozjum pod nazwą Wiosna 

Zdrowia. 

Wydarzenie to zgromadziło około 4 tys. 

uczestników. Organizatorzy zaprosili lekarzy 

praktykujących medycynę naturalną z Polski, 

Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Wykład 

wygłosił również Jerzy Zięba, autor dwóch 

części Ukrytych terapii, które to książki cieszą 

się ogromnym zainteresowaniem ludzi w Polsce 

(również tłumaczone są na język angielski 

i niemiecki). 

W programie sympozjum znalazły się m.in. 

następujące zagadnienia: 

- prawda o szczepionkach (dr Andrew 

Wakefield z USA), 

- terapie jodem (dr Jorge D. Flechas), 

- komplementarne leczenie nowotworów (dr 

Bożena Kilarski z Niemiec), 

- leczenie zakażeń bakterią Chlamydia, 

- leczenie witaminą C (dr Thomas E.Levy 

z USA). 

Lekarze, którzy dzielili się informacjami ze 

swojej pracy, mają spore sukcesy w leczeniu 

pacjentów przez łączenie medycyny 

akademickiej z medycyną komplementarną 

(naturalną). 

Łączenie tych dwóch obszarów medycyny jest 

praktykowane w wielu krajach (np. Niemcy, 

Szwajcaria) i jest również zalecane 

w wytycznych WHO. W Polsce uwzględnia się 

jedynie określone procedury medyczne oparte 

o medycynę akademicką, mimo, iż nie są 

skuteczne w leczeniu chorób przewlekłych. 

Lekarz, który zastosuje inną terapię niż 

określona w procedurach – naraża się na 

odebranie prawa wykonywania zawodu. Wydaje 

się, że naciski firm farmaceutycznych są 

w naszym kraju bardzo mocne, skoro argumenty 

takie, jak wyleczenie pacjentów z wielu chorób 

przewlekłych metodami niezapisanymi 

w akademickim podręczniku – niesie za sobą 

szykany Naczelnej Izby Lekarskiej. Chciałoby 

się powiedzieć, że ,,pacjent wyleczony, to 

http://idziemy.pl/komentarze/nowa-religia-relokacja-imigrantow
http://idziemy.pl/komentarze/nowa-religia-relokacja-imigrantow
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pacjent stracony” dla biznesu farmaceutycznego. 

W sympozjum wzięło udział około 400 lekarzy. 

Można mieć nadzieję, że będą mieć odwagę 

przeciwstawić się lobby farmaceutycznemu 

i dojdzie do zmiany ustawy o lekarzach, aby 

można było zgodnie z prawem stosować 

w leczeniu pacjentów środki naturalne, których 

skuteczność potwierdza praktyka naturote-

rapeutów. 

Ogromne brawa otrzymał dr Andrew 

Wakefield, który był naukowcem, gastrologiem, 

ale 22 lata temu podjął decyzję, że będzie 

pracował dla dobra pacjentów a nie przemysłu 

farmaceutycznego i nie wyprze się prawdy 

o zaobserwowanych skutkach negatywnych 

szczepionki MRR (świnka, odra, różyczka). 

Został oskarżony o oszustwo w badaniach i to 

kłamstwo zostało rozpowszechnione przez media. 

Media mają zyski z reklam biznesu 

farmaceutycznego, więc najczęściej są na 

usługach tego przemysłu. Dr Wakefield jest 

twórcą filmu Wyszczepieni (vaxeed – można 

obejrzeć na Youtube), w którym to pracownik 

amerykańskiego CDC (odpowiednik polskiego 

Sanepid-u) dr Wiliam Thomson przyznał się 

2 lata temu do oszustwa w sprawie szczepionek. 

Dowody na powiązanie szczepionki MMR 

z autyzmem zostały zniszczone. Dane 

statystyczne z amerykańskiego CDC mówią 

o geometrycznym przyroście przypadków 

autyzmu w Stanach Zjednoczonych (liczba 

szczepień u dzieci zwiększyła się kilkukrotnie). 

Dr Wakefield podsumował swoje wystąpienie 

,,tu nie o mnie chodzi, ale o krzywdę wyrządzoną 

ogromnej liczbie dzieci”. Ten wybitny człowiek 

pragnie, aby ludzie byli coraz bardziej świadomi, 

a firmy nie bogaciły się na chorobach 

przewlekłych u dzieci. Zapytany przez 

uczestników sympozjum, jak by postąpił, gdyby 

cofnąć czas, odpowiedział, że tak samo 

poświęciłby swoją karierę, aby świadczyć 

o prawdzie (,,nie ma bezpiecznych szczepionek”). 

Wielu polskich lekarzy również uważa, że nie 

ma problemu z chorobami zakaźnymi, ale jest 

dużo przypadków chorób przewlekłych u dzieci. 

Choroby te mogą być powodowane przez 

szczepionki, dlatego, że w szczepionkach, oprócz 

wirusów są substancje neurotoksyczne, jak rtęć, 

aluminium, formaldehyd (publikacje na Youtube 

m.in. prof. Marii Doroty Majewskiej). 

Wysłuchanie ciekawych wykładów lekarzy, 

którzy nie idą z ,,prądem mamony” w biznesie 

medycznym jest niezmiernie korzystne dla 

naszego zdrowego myślenia o prawdziwym 

obrazie otaczającej nas rzeczywistości i naszego 

działania, aby prawdę głosić. 

Teresa Plewa 

 

 

Tysiące polskich rodzin, gnębionych 

i zastraszanych, protestowało 

na ulicach Warszawy 
 

3 czerwca 2017 r. na ulicach Warszawy mani-

festowało 10 tys. Polaków – dorosłych i dzieci – 

w proteście przeciw nieludzkiemu traktowaniu. 

W tym dniu odbył się międzynarodowy protest 

przeciw przymusowi szczepień. Frekwencja 

przekroczyła wszelkie oczekiwania, ponieważ 

spodziewano się kilkuset osób. Rodziny z całej 

Polski żądały zniesienia przymusu, upominając 

się o prawa rodziny, człowieka i dziecka, wska-

zując na ignorowanie powikłań poszczepiennych 

i niekontrolowany wpływ przemysłu farmaceu-

tycznego na system ochrony zdrowia. (…) 

List otwarty do Pani Premier pt. „Czy faktycz-

nie „polscy rodzice będą mieli prawo wyboru”?” 

można poprzeć na portalu zmienmy.to 

Justyna Socha, Warszawska Gazeta, nr 23 (521), 

9-15 czerwca 2017, str. 34 

 

 

Profesor Mieczysław Chorąży 

Kawalerem Orła Białego 
 

Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Chorąży le-

karz, onkolog, wieloletni kierownik Zakładu 

Biologii Nowotworów Instytutu Onkologii 

w Gliwicach. Człowiek o ogromnym dorobku 

naukowym, wielokrotnie wyróżniany i nagra-

dzany. 

Społecznik i Patriota. 

„Miej charakter i to jest prawie wszystko”. Ta-

kie motto wybrał Profesor Mieczysław Chorąży 

dla swoich wspomnień wydanych w formie 

książki pod tytułem „Z Janówka w świat”.  

Można powiedzieć, że to najpełniej określa po-

stać tego wielkiego człowieka, zawsze zachowu-

jącego się „jak trzeba”, mającego charakter, 

a dziś odznaczonego najwyższym odznaczeniem 

państwowym Rzeczpospolitej - Orderem Orła 

Białego. Można by na tym zakończyć opowieść, 

bo w tych słowach zawarte jest wszystko co jest 

syntezą a nie prostą wyliczanką zasług, osiągnięć 

naukowych i licznych odznaczeń Profesora. 
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Prezydent RP Andrzej Duda powiedział, że od-

znaczenie Profesora Mieczysława Chorążego to 

wyraz uznania za walkę o ludzkie życie, wkład 

w naukę i za służbę. Każdy wymieniony punkt 

zawiera treści. które tworzyłaby długą listę. 

Szczegóły znajdziemy w Internecie. Do zapozna-

nia się z nimi jak również do przeczytania książki 

zachęcam. Podziw budzi, jak wiele możne zdzia-

łać jeden człowiek w swoim życiu! 

Oprócz wielu zasług dla nauki polskiej i świa-

towej wyróżnionych licznymi nagrodami, dokto-

ratami honoris causa, członkostwem międzynaro-

dowych towarzystw naukowych (co jest miarą 

światowego uznania), podkreślić trzeba ciągłą, 

trwającą od najmłodszych lat aktywność spo-

łeczną profesora,  

Jako młody człowiek aktywnie walczył w obro-

nie naszej Ojczyzny, za co odznaczony został 

Krzyżem Walecznych, Krzyżem Armii Krajowej 

i Warszawskim Krzyżem Powstańczym. Był dwa 

razy ranny i był internowany jako jeniec wojenny.  

Oddziaływanie wychowawcze, wpływ profeso-

ra na postawy innych, szczególnie młodych, 

kształtowanych przez niego adeptów sztuki lekar-

skiej, jak i wielu młodych korzystających z wy-

kładów Akademii Umiejętności i innych inicja-

tyw edukacyjnych trudno nie podkreślić. 

Dziś, ten ponad 90 letni człowiek nadal jest czynny 

społecznie i zawodowo. Działa jako członek rze-

czywisty Polskiej Akademii Nauk i aktywny członek 

Akademii Umiejętności. Uczestniczy w działalności 

Akademickiego Klubu Obywatelskiego im Lecha 

Kaczyńskiego oraz innych gremiów. 

 
Od lewej: dr inż. Krzysztof Zioło, dr hab. inż. Adam 

Michczyński, prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – 

przewodniczący AKO Katowice, prof. zw. dr hab. czł. 

rzecz. PAN Mieczysław Chorąży, dr hab. inż. Andrzej 

Pułka, dr n. med. Marek Panek (zdj. Krystian Probierz 

- na zebraniu AKO Katowice w Centrum Jana Pawła 

II w Gliwicach 25 V 2017 r.). 

Ci, którzy mieli okazję spotkać Profesora Cho-

rążego, czy też mają zaszczyt znać go osobiście, 

przeżywają wielką radość, że Prezydent RP uho-

norował Orderem Orła Białego tego mądrego 

i szanowanego, otwartego i pogodnego, obdarza-

jącego zawsze życzliwym uśmiechem skromne-

go człowieka, nauczyciela wielu lekarzy na-

ukowców i młodzieży. 

Drogi Profesorze Gratulujemy! 

Za profesorem Bolesławem Pochopieniem cy-

tuję słowa ks. prof. Pawła Bortkiewicza „Z ta-

kich biografii tworzy się Naród, który ma moc 

trwania w wolności”.  

Krystyna Rożek-Lesiak 

Zdjęcie Krystian Probierz 

 

 

Prezydent Duda do odznaczonych 

Orderem Orła Białego 
 

To zawsze bardzo wzruszający moment i po-

wiedziałbym, takiego niezwykłego poczucia 

godności RP, kiedy mogę jako prezydent RP, na 

piersiach osób najbardziej zasłużonych dla RP 

zawiesić to niezwykłe wyróżnienie, jakim jest 

Order Orła Białego, najstarsze i najwyższe pol-

skie odznaczenie – starsze niż Konstytucja 3 Ma-

ja. (…) 

 
Prof. Mieczysław Chorąży – pierwszy z prawej - au-

tor zdjęcia: PAP/Jakub Kamiński.  

Prezydent Duda zwrócił się również do prof. 

Mieczysława Rajmunda Chorążego. Podkreślił, 

że to odznaczenie otrzymał za walkę o ludzkie 

życie i za wielki dorobek naukowy.  

Ale początek pańskiej służby dla RP to walka 

młodego chłopaka o wolną Polskę, to służba 

w AK, to odbyta szkółka oficerka, to powstanie 

warszawskie, to rany, to krzyż walecznych, to 

bohaterstwo. A potem powrót do pracy, do nauki 

i głębokie zacięcie w ratowaniu ludzkiego życia. 

Praca lekarza, onkologa, w dziedzinie tak trud-

nej, gdzie rozwój jest tak mozolny. Pionierskie 

badania nad mutagenezą środowiskowa, nad epi-

demiologią, nad tym wszystkim, co tak trudne 

skomplikowane, a pozwala przedłużać ludzie ży-

cie, czy prowadzić nawet do wyleczenia, co 
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przed 20, 30, 40 laty nie było możliwe. To roz-

sławienie Polski na zagranicznych uniwersyte-

tach, to wychowane młode pokolenia lekarzy 

i naukowców, to setki ludzkich istnień. To order 

za służbę ludziom i Rzeczypospolitej, za rozsła-

wienie RP i polskiej nauki na świecie – za to 

w imieniu Rzeczypospolitej dziękuję - mówił 

prezydent.  

http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/338166-

prezydent-duda-do-odznaczonych-orderem-orla-

bialego-to-odznaczenie-jest-symbolem-wolnosci-

i-moze-byc-przyznawane-tym-najwybitniejszym 

 

 

Twoje imię... 
 

Twoje dumne imię wyryjemy biało-czerwono 

w kształtach Giewontu, 

Wymalujemy we wstędze wijącej się Wisły, 

w śpiewie flisaków, 

W izbie dawnej powstańczej chaty z Grottgera 

z bronią od frontu, 

W dostojnym polonezie, szopenowskich nutach 

i zadumie Kresowiaków. 
 

Widzimy Twe piękne imię w czarownych lasach 

i kolorowych nizinach, 

W pagórkach leśnych, polach zielonych, malo-

wanych pszenicą i górach, 

Nad Krutynią, w jeziorach, łąkach goszczących 

bociany i na połoninach, 

Na gwiaździstym niebie ze śpiącym księżycem 

i beztroskich chmurach. 
 

O Twoim bohaterskim imieniu mówią kapliczki 

i krzyże przydrożne 

I te leśne, białe zapomniane po wojach, Legioni-

stach i Niezłomnych, 

O których wspominają prości Wajdeloci i ludzie, 

i ptaki przeróżne, 

A także odkrywa matka pamięci-Historia jako or-

łów wiekopomnych. 
 

Twoje już tysiącletnie imię lśni słonecznie 

w słowach Polaka-Papieża, 

W czynach i miłości, trosce o Ciebie, w chorałach 

i dzwonach kościołów, 

By nas zjednała przy wiernym stole w rodzinnej 

wspólnocie Arka Przymierza, 

By nie było stosów kłamstwa, obłudy, zdrady 

i zaprzaństwa warchołów. 
 

To od Mieszka i Kochanowskiego Twoje imię 

jest pełne szlachetności, 

Sławne w Europie i kochane przez Lechitów, ale 

Wandalowie maści tubylczej 

Od wieków je kalają, razem z gośćmi; obecnie 

zioną ogniem nienawiści! 

Ale damy odpór tej teutońskiej i stepowej, skar-

lałej dziczy bolszewickiej. 
 

Twoje imię jest jak wiosenny świt, jak Eos, pod-

świetlamy je i ozłacamy! 

I choć obcy i wrodzy Tobie czynią w naszym 

domu bajoro; jest grząsko, 

To uśmiechniętą pracą, wspólnym czynem, 

z sarmackim wdziękiem-podołamy, 

Gdyż dał nam przykład Bonaparte, Piłsudski, 

Kaczyński, jak zwyciężać mamy! 
 

Bo zwyczajnie z serca i duszy, kochamy Cię-

Polsko! 

Witold Zajączkowski 

Gliwice. 12.05.2017 

 

 

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 Ignacy Dec 

Na czym polega kłamstwo 

Szatan, ojciec kłamstwa na ziemi 

Diabeł, zły duch jest zbuntowanym aniołem. 

Na początku jako anioł przebywał w niebie. Gdy 

się zbuntował przeciw Bogu, został stamtąd wy-

pędzony na ziemię. Tutaj od razu podjął walkę 

z człowiekiem, którego znienawidził, bo ujrzał 

w nim obraz Boga. (…) 

Pokusy skierowane do Chrystusa 

Wszystkie te trzy pokusy, jakie szatan przed-

stawił Chrystusowi, miały na celu osiągniecie 

jakiegoś dobra, ale przelotnego, kruchego, które 

nie jest w stanie zaspokoić najgłębszych pra-

gnień ludzkiego serca i uczynić je szczęśliwym. 

Diabeł wiedział, że człowiek po pierwszym raj-

skim grzechu jest zraniony nieuporządkowaną 

pożądliwością, którą Apostoł Jan w swoim 

http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/338166-prezydent-duda-do-odznaczonych-orderem-orla-bialego-to-odznaczenie-jest-symbolem-wolnosci-i-moze-byc-przyznawane-tym-najwybitniejszym
http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/338166-prezydent-duda-do-odznaczonych-orderem-orla-bialego-to-odznaczenie-jest-symbolem-wolnosci-i-moze-byc-przyznawane-tym-najwybitniejszym
http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/338166-prezydent-duda-do-odznaczonych-orderem-orla-bialego-to-odznaczenie-jest-symbolem-wolnosci-i-moze-byc-przyznawane-tym-najwybitniejszym
http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/338166-prezydent-duda-do-odznaczonych-orderem-orla-bialego-to-odznaczenie-jest-symbolem-wolnosci-i-moze-byc-przyznawane-tym-najwybitniejszym
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Pierwszym Liście nazwał pożądliwością ciała, 

pożądliwością oczu i pychą żywota. (…) 

Pokusy kierowane do ludzi Kościoła i świata 

Diabeł wcielał się wielokrotnie w ludzi, którzy 

kłamali i niszczyli drugich. (…) 

Za jego sprawą znowu nagłaśnia się dziś po-

gląd, że człowiek sam może sobie ustalać, co jest 

złe, a co dobre, że nie powinien podlegać żadnym 

odgórnym normom moralnym, że nie jest lekto-

rem norm moralnych, ale ich kreatorem. Prawdy 

ogólnie ważnej, obiektywnych, zawsze obowią-

zujących norm moralnych jakoby nie ma. Jeśli 

już coś ad hoc, na chwilę obecną, trzeba ustalić, 

to należy to czynić w demokratycznym głosowa-

niu. Zakłada się więc, że prawda nie jest dana, ale 

trzeba ją dopiero negocjować. (…) W dyskusji 

o zapłodnieniu in vitro nawet uznający się za ka-

tolików mówią: „jestem za in vitro, bo jestem za 

życiem”, stosuję środki antykoncepcyjne, bo je-

stem nowoczesnym człowiekiem. Inni ciągle 

przestrzegają przed „dyktaturą czarnych”, mó-

wiąc, że mają najlepszą receptę na lepsze jutro, 

ale oczywiście bez Boga. (…) 

Jak radzimy sobie z pokusami szatana? 

Jest anegdota, która opowiada o kształceniu 

młodych szatanów. (…) Anegdota może być po-

uczająca, gdy pamiętamy o ostrzeżeniu zawartym 

w Apokalipsie: „Znam twoje czyny, że ani zimny, 

ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorą-

cy! A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zim-

ny, chcę cię wyrzucić z mych usta” (Ap 3,15-16). 

Homilia w katedrze świdnickiej,  

13 marca 2011. Str. 168-171 

Wybrał Stanisław Waluś 
 

 

Nie zabijaj. 

Obrona życia człowieka od poczęcia 

do naturalnej śmierci 
 

Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej  

- Pigułkę „ellaOne" należy całkowicie wycofać 

z obrotu 

Rząd ma obowiązek wycofać ellaOne (i podob-

ne preparaty) z polskiego rynku, a nie jedynie 

kamuflować za pomocą recept ich dostępność. 

Preparat ten może działać zarówno antykoncep-

cyjnie, jak i wczesnoporonne uniemożliwiając 

implantację zarodka ludzkiego.  

 W tym drugim przypadku „ellaOne" powoduje 

śmierć człowieka w jego najwcześniejszej fazie 

rozwoju, co jest naruszeniem szeregu polskich 

norm konstytucyjnych. 

Środki takie jak „ellaOne” niszczą życie dziec-

ka w najwcześniejszej fazie, więc w sposób 

oczywisty łamią polskie prawo, szczególnie art. 

157a kodeksu karnego. Po wprowadzeniu tych 

preparatów na rynek w okresie rządów PO-PSL, 

prezes Prawicy Rzeczypospolitej Marek Jurek 

interweniował - wspólnie z obecnym wicemini-

strem rządu PiS Janem Dziedziczakiem i profe-

sorem Bogdanem Chazanem - przeciw temu 

bezprawiu w Urzędzie Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produk-

tów Biobójczych.  

To, że rząd PO-PSL w sposób jednoznaczny 

łamał polskie prawo, nie znaczy, że rząd PiS 

powinien prowadzić politykę złej kontynuacji. 

Przypominamy, że partia rządząca w kampanii 

wyborczej głosiła hasło "dobrej zmiany". Rząd 

ma jeszcze trochę czasu, aby udowodnić, że 

w tej kwestii nie kłamał. Oczekujemy dobrej 

zmiany - niezwłocznego przywrócenia porządku 

prawnego poprzez całkowite wycofanie prepara-

tu "ellaOne" (i podobnych) z polskiego rynku. 

Prawica Rzeczypospolitej apelowała o to do rzą-

du PO-PSL i będzie to konsekwentnie robić aż 

do realizacji. 

W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej: 

Marian Piłka, Lech Łuczyński, 

Lidia Sankowska-Grabczuk 

http://prawicarzeczypospolitej.org/aktualnosci,po

kaz,1814 

Nasz Dziennik, nr 125 (5878), 1 VI 2017, str. 4 

 

 

In vitro 
 

 
NIE DLA REFUNDOWANIA ZABIJANIA 

EMBRIONÓW IN VITRO Z PODATKÓW 

KATOLIKÓW JEZU UFAM TOBIE - Warszawa, 

14.09.2013 r. – zdjęcie Stanisław Waluś 

http://prawicarzeczypospolitej.org/aktualnosci,pokaz,1814
http://prawicarzeczypospolitej.org/aktualnosci,pokaz,1814
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Ideologia gender 
 

PiS za gender? 

Prawo i Sprawiedliwość znów zawodzi wybor-

ców, którzy głosowali na te partię z powodu de-

klarowanych przez nią wartości. Przed wyborami 

PiS ostro przeciwstawiał się ratyfikacji konwencji 

przemocowej, teraz zapewnia liberalne środowi-

ska, że jej nie wypowie. (…) 

Dlatego trzeba głośno domagać się od rządzące-

go ugrupowania konkretnych i skutecznych dzia-

łań realizujących wartości chrześcijańskie, do któ-

rych przywiązanie tak głośno i często deklaruje. 

Bogumił Łoziński, Gość Niedzielny, nr 22,  

rok XCIV, 4 VI 2017, str. 7  

 

Polska delegacja przeciwstawiła się lewicowym 

hasłom w Deklaracji Rzymskiej. Nie będzie 

zapisu o „gender” 

Podczas negocjacji nad zapisami tzw. deklaracji 

rzymskiej doszło do „nieprawdopodobnej awan-

tury” o zapisy na temat ideologii gender – dowia-

duje się portal wPolityce.pl ze źródła w polskiej 

dyplomacji. Rozmówca dodał, że to była dla wie-

lu negocjatorów bardzo ważna sprawa, a bój 

trwał do końcowych godzin rozmów. (…) 

Polska w walce o zapis nt. gender w tzw. dekla-

racji rzymskiej pozostała osamotniona. Węgry 

w tej sprawie milczały. 

Ostatecznie Polska przeforsowała swoje stano-

wisko. Zamiast określenia „gender” zapisano 

„Równość kobiet i mężczyzn”. Czyli użyto języ-

ka z traktatów unijnych, niezwiązanego z lewi-

cową ideologią. 

http://wpolityce.pl/polityka/332851-nasz-news-

polska-delegacja-przeciwstawila-sie-lewicowym-

haslom-w-deklaracji-rzymskiej-nie-bedzie-

zapisu-o-gender-zobacz-dokumenty 

pobrane 25 marca 2017 r.  

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 Bielsku-Białej 

Zdjęcia: archiwum Wydawnictwa 

Augustana i Muzeum Górnośląski 

Park Etnograficzny 

Druk: OW Augustana, Bielsko-

Biała 

Kalendarium 

10.06.2017 Katowice, kościół 

Zmartwychwstania Pańskiego i 

Ogólnopolski 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. 

http://wpolityce.pl/polityka/332851-nasz-news-polska-delegacja-przeciwstawila-sie-lewicowym-haslom-w-deklaracji-rzymskiej-nie-bedzie-zapisu-o-gender-zobacz-dokumenty
http://wpolityce.pl/polityka/332851-nasz-news-polska-delegacja-przeciwstawila-sie-lewicowym-haslom-w-deklaracji-rzymskiej-nie-bedzie-zapisu-o-gender-zobacz-dokumenty
http://wpolityce.pl/polityka/332851-nasz-news-polska-delegacja-przeciwstawila-sie-lewicowym-haslom-w-deklaracji-rzymskiej-nie-bedzie-zapisu-o-gender-zobacz-dokumenty
http://wpolityce.pl/polityka/332851-nasz-news-polska-delegacja-przeciwstawila-sie-lewicowym-haslom-w-deklaracji-rzymskiej-nie-bedzie-zapisu-o-gender-zobacz-dokumenty
https://www.niedlagender.pl/
http://www.diecezja.waw.pl/3260
http://www.diecezja.legnica.pl/documents/237
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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 XIX  

Polska jak targowisko 

Wolną od handlu niedzielę mają Austria, Gre-

cja, Belgia, Francja, Luksemburg, Norwegia, Ho-

landia, Wielka Brytania – wyliczał na męskiej 

pielgrzymce w piekarskim sanktuarium abp Wik-

tor Skworc. (…) 

Arcybiskup katowicki Wiktor Skworc mówił 

wiele o obywatelskim projekcie ograniczenia nie-

dzielnego handlu, zgłoszonym przez NSZZ „So-

lidarność”. – Dziś Polska, kraj ochrzczonych, 

wygląda na mapie Europy jak wielkie targowi-

sko! Samo do tego dopuściliśmy przez grzech za-

niechania. Przypominam przykazanie Boże: „Pa-

miętaj abyś dzień święty święcił!” (…) 

prze, Gość Niedzielny, nr 22, rok XCIV, 4 VI 

2017, Gość Gliwicki, str. I 

 

 

Zmarli w ostatnim czasie 
 

21 marca 2017 r. zmarł Piotr Małoszewski 

Uzupełnienie 

W biuletynie KIK w Katowicach „Dlatego” nr 

4 (304) z 16 IV 2017 r. przedstawiłem sylwetkę 

zmarłego Piotra Małoszewskiego zapominając 

podać źródło notatki i wybrane tytuły informacji 

z Internetu, co niżej uzupełniam. W „Niedzieli” 

nr 17 z 23 IV 2017 r. ukazał się artykuł Czesława 

Ryszki o Zmarłym, z którego wybrałem krótkie 

fragmenty i udostępniam je Czytelnikom „Dlate-

go”. 

http://warszawa.gosc.pl/doc/3763927.Zmarl-

prof-Piotr-Maloszewski 

http://niedziela.pl/artykul/27812/Zmarl-prof-

Piotr-Maloszewski 

Z Internetu (wybrane tytuły): 

21 marca 2017 r., zmarł prof. Piotr Małoszew-

ski 

Nie żyje profesor Piotr Małoszewski. Miał 67 

lat 

Zmarł wybitny działacz polonijny prof. Piotr 

Małoszewski 

Zmarł prof. Piotr Małoszewski, członek Polo-

nijnej Rady Konsultacyjnej 

Zmarł prof. Piotr Małoszewski - Zwierzchnik 

Zwierzchnictwa w Polsce OESSH  

 

Pożegnanie zwierzchnika i przyjaciela 

Odszedł do Pana prof. Piotr Małoszewski – 

zwierzchnik Zakonu Rycerskiego Świętego Gro-

bu Bożego w Jerozolimie. Przyjaciel, wzór na-

ukowca i katolika, kochający mąż i ojciec, po 

prostu człowiek prawego sumienia. (…) 

Wszyscy uczestnicy pogrzebu wdzięczną pa-

mięcią i żarliwą modlitwą ogarniali śp. Piotra 

Małoszewskiego, przypominali jego życie z pa-

sją, czego świadectwem są liczne nagrody, od-

znaczenia i wyróżnienia. Wśród nich – co należy 

podkreślić – są: Krzyż Komandorski z Gwiazdą 

Orderu Odrodzenia Polski, nadany w ubiegłym 

roku przez prezydenta RP Andrzeja Dudę; Order 

św. Sylwestra Papieża, nadany przez papieża 

Benedykta XVI; Medal św. Korbiniana – naj-

wyższe odznaczenie archidiecezji monachijskiej, 

nadane przez kard. Friedricha Wettera. (…) 

W 2000 r. postanowieniem prezydenta RP 

otrzymał tytuł profesora nauk o Ziemi. (…) Prof. 

Piotr Małoszewski był członkiem wielu między-

narodowych stowarzyszeń hydrologicznych 

i geofizycznych, należał grona ekspertów Mię-

dzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Był 

autorem 184 publikacji naukowych (w tym bli-

sko 70 z tzw. listy filadelfijskiej) oraz dwóch 

książek z zakresu hydrogeologii i hydrologii 

znacznikowej. (…) Angażował się także w waż-

ne sprawy kraju, m.in. należał do Zespołu 

Wspierania Radia Maryja, brał udział w pracach 

komitetów Inspirującego i Sterującego Konfe-

rencji Smoleńskich. (…)   

Czesław Ryszka, Niedziela, nr 17,  

23 IV 2017, str. 36-37 

5 kwietnia zmarła Olga Johann 

Zmarła Olga Johann 

W Warszawie zmarła wczoraj Olga Johann, 

wiceprzewodnicząca Rady Warszawy. Miała 74 

lata. (…) Olga Johann, żona Wiesława Johanna, 

byłego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, 

z wykształcenia była psychologiem. (…) W la-

tach 2002-2006 była wiceprzewodniczącą Sej-

miku Województwa Mazowieckiego, a od 2006 

roku zasiadała w Radzie Warszawy, będąc też od 

tamtej kadencji jej wiceprzewodniczącą. 

Olga Johann zaangażowała się również w ini-

cjatywy społeczne służące dekomunizacji pań-

stwa i przejrzystości w życiu publicznym. Przez 

prawie cały czas działalności w PiS kierowała 

partyjną komisją rewizyjną. – To jest dla mnie 

strata osobista – powiedział o zmarłej Jarosław 

Kaczyński, prezes PiS. 
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Olga Johann włączyła się także kampanie edu-

kacyjne służące przywracaniu pamięci o Żołnier-

zach Wyklętych. (…) 

Krzysztof Losz, Nasz Dziennik, nr 81 (5834),  

6 IV, str. 1 i 3 

Olga Johann spocznie na Powązkach 

(…) Postać Olgi Johann wspominał także pre-

zydent Andrzej Duda, który zaznaczył, że była 

ona „wychowawczynią kilku pokoleń młodych 

Polaków, osobą serdecznie oddaną sprawom ro-

dziny, doskonale znającą problemy dzieci i mło-

dzieży i zawsze chętnie służącą im swoją radą 

i pomocą”. (…)  

KL, Nasz Dziennik, nr 83 (5836),  

8-9 IV 2017, str. 3 

Polska dla wielu przestaje być ważna 

Fragmenty ostatniego wywiadu ze zmarłą 

w ubiegłym tygodniu Olgą Johann, psycholog, 

socjolog, wychowawcą młodzieży, wiceprzewod-

niczącą Rady m.st. Warszawy, radną PiS. Roz-

mowę przeprowadziła Maria Dłużewska w 2015 

r. na potrzeby filmu i książki „Obrońcy”. (…) 

Spodziewałaś się, że tyle lat po tzw. transfor-

macji gen. Jaruzelski zostanie pochowany ze 

wszystkimi honorami, w asyście wojskowej 

z udziałem prezydenta RP? 

Nie, nie tylko się nie spodziewałam, lecz 

w ogóle nie wyobrażałam sobie, że to możliwe. 

(…) Gdy zaczął się cyrk z pogrzebem Jaruzel-

skiego, to tamta opowieść do mnie natychmiast 

do mnie wróciła. Cały czas się zastanawiam, czy 

ci ludzie, którzy szli w kondukcie, mieli chociaż 

odrobinę świadomości, w czym biorą udział, kim 

był gen. Jaruzelski. Przecież nie o to chodziło, 

żeby wsadzić go w łańcuchach do ciemnicy. 

Chodziło o sprawiedliwe osądzenie. Przecież ten 

człowiek był winien zdrady, zniewolenia ojczy-

zny, śmierci wielu ludzi! (…)  

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

Każdy musi mieć swoje miejsce 

Druga część fragmentów ostatniego wywiadu ze 

zmarłą Olgą Johann. 

wSieci, nr 16 (229), 18-23 IV 2017, str. 68-70 

Zmarła Olga Johann 

I.K., Tygodnik Solidarność, nr 15 (1477),  

14 IV 2017, str. 7 

Pożegnanie 

Magdalena Piejko, Gazeta Polska, nr 16, (1236), 

19 IV 2017, str. 83 

Pożegnanie Olgi Johann 

Kurier Wnet, nr 35, maj 2017, str. 2 

Z Internetu (wybrane tytuły): 

Nie żyje Olga Johann 

Prezydent wspomina Olgę Johann 

Śp. Olga Johann we wspomnieniach warszaw-

skich radnych 

Zmarła Olga Johann wiceprzewodnicząca Rady 

Warszawy, była „wspaniałym, dobrym człowie-

kiem” 

Żegnamy wielką patriotkę! Ostatnia droga Olgi 

Johann 

12 kwietnia 2017 r. zmarł Stanisław Możejko 

12 kwietnia odszedł Stanisław Możejko 

W wieku 63 lat zmarł Stanisław Możejko, 

działacz Solidarności Pomorza Zachodniego, an-

tykomunista, były prezydent Świnoujścia, który 

własnoręcznie rozbroił minę ważącą tonę. Był 

przyjacielem m.in. Kornela Morawieckiego i Le-

cha Kaczyńskiego.  (…) Internowany i dziesiątki 

razy zatrzymywany. (…) Nie miał własnego 

mieszkania ani samochodu. Żył ze skromnej ren-

ty i pomocy przyjaciół. 

Tomasz Duklanowski, Gazeta Polska Codzien-

nie, nr 88 (1700), 14 IV 2017, str. 5 

Z Internetu (wybrane tytuły): 

Nie żyje były prezydent Świnoujścia, Stanisław 

Możejko 

Nie żyje Stanisław Możejko, były prezydent 

Świnoujścia 

Nie żyje Stanisław Możejko. Miał 63 lata 

Stanisław Możejko nie żyje 

Zmarł Stanisław Możejko 

17 kwietnia 2017 r. zmarł abp. Jeremiasz 

Zmarł abp Jeremiasz, wielki autorytet 

polskiego prawosławia 

W drugi dzień Świąt Zmartwychwstania Pań-

skiego o godz. 1.50 zmarł w szpitalu we Wro-

cławiu prawosławny arcybiskup Jeremiasz, or-

dynariusz diecezji wrocławsko-szczecińskiej. 

Abp Jeremiasz był biskupem diecezji wrocław-

sko-szczecińskiej Polskiego Autokefalicznego 

Kościoła Prawosławnego. W latach 1996–2002 

i 2008–2012 był rektorem Chrześcijańskiej Aka-

demii Teologicznej w Warszawie i prezesem 

Polskiej Rady Ekumenicznej w latach 2001–

2016. 

Abp Jeremiasz (Jan Anchimiuk) urodził się 

3 października 1943 r. w Odrynkach na Biało-

stocczyźnie. Ukończył teologię w Chrześcijań-

skiej Akademii Teologicznej w Warszawie.  

Od 1971 do 1976 był redaktorem naczelnym 

organu prasowego PAKP „Wiadomości Polskie-

go Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”. 
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22 lutego 1977 r. został doktorem teologii, 

a w 1981 r. otrzymał stopień naukowy doktora 

habilitowanego na podstawie dorobku naukowe-

go oraz rozprawy o Aniołach.  

Abp Jeremiasz był bardzo zaangażowany 

w ruch ekumeniczny, stając się jednym z jego 

głównych animatorów w Polsce. Na gruncie lo-

kalnym, we Wrocławiu, przyczynił się do rozwo-

ju projektu zwanego Dzielnicą Wzajemnego Sza-

cunku (lub Dzielnicą Czterech Świątyń), czyli 

współpracy pomiędzy parafiami katolicką, lute-

rańską, prawosławną i gminą żydowską. Od 1982 

r. był członkiem międzywyznaniowego zespołu 

tłumaczy Nowego Testamentu. 

Abp Jeremiasz uczestniczył w licznych mię-

dzynarodowych spotkaniach i konferencjach 

ekumenicznych – Konferencji Kościołów Euro-

pejskich a także w Zgromadzeniach Ogólnych 

Światowej Rady Kościołów. W latach 1975-91 

zasiadał w Komitecie Naczelnym Światowej Ra-

dy Kościołów. 

Pożegnanie abp. Jeremiasza z Diecezją Wro-

cławsko – Szczecińską odbyło się we wtorek, 18 

kwietnia, w Katedrze Wrocławskiej przy ul. Św. 

Mikołaja. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 

w środę, 19 kwietnia, w Warszawie na Woli.  

Na podstawie: 

http://episkopat.pl/zmarl-abp-jeremiasz/ 

http://niedziela.pl/artykul/28352/Zmarl-abp-

Jeremiasz 

Pożegnanie abp. Jeremiasza 

(…) W ceremonii wziął udział metropolita ar-

chidiecezji wrocławskiej ks. abp Józef Kupny. 

Podkreślił, że abp Jeremiasz odszedł do Domu 

Ojca w chwili, kiedy wszyscy chrześcijanie „na 

różne sposoby, ale jednak wspólnie, w tym sa-

mym czasie, świętowali Zmartwychwstanie 

i śpiewali radosne Alleluja”. (…) 

MJ, Nasz Dziennik, nr 90 (5843),  

19 IV 2017, str. 11 

Zmarł prawosławny arcybiskup Jeremiasz 

Niedziela, nr 18, 30 IV 2017, str. 7 

Z Internetu (wybrane tytuły): 

Abp Jeremiasz nie żyje – ekusławny mędrzec 

„Błogosławionym jesteś Władyko”. Pogrzeb ar-

cybiskupa Jeremiasza 

Zmarł Jego Ekscelencja Arcybiskup Jeremiasz 

Jan Anchimiuk 

Zmarł prawosławny arcybiskup Jeremiasz. Pry-

mas Polski: był człowiekiem wielkiego serca 

Zmarł prawosławny arcybiskup wrocławski 

i szczeciński Jeremiasz 

18 kwietnia 2017 r. zmarł Oleg Zakirow 

Śmierć desperata 

To scenariusz na film sensacyjny. Zmarł Oleg 

Zakirow, były major KGB, który przez lata de-

speracko poszukiwał prawdy (m.in. na temat so-

wieckiej zbrodni w Katyniu). (…) W Taszkien-

cie spotkał więźnia, który opowiadał mu o sile 

chrześcijaństwa: „On by wręcz poszedł na 

śmierć za wiarę! Ja był zszokowany. Ten czło-

wiek zasiał we mnie ziarno wiary”.  

Zakirow stał się podejrzany, gdy zaczął pro-

wadzić prywatne śledztwo w sprawie śmierci 

oficerów w Katyniu. Gdy jego wyniki ujrzały 

światło dzienne, wyrzucono go z KGB i przypię-

to łatkę „psychicznego”. Zmuszony do wyjazdu 

z Rosji, osiadł w Polsce. (…) 

Marcin Jakimowicz, Gość Niedzielny, nr 18, rok 

XCIV, 7 V 2017, str. 9 

„Zapłacił cenę ujawnienia prawdy o Katyniu”. 

W Łodzi pochowano Olega Zakirowa 

Na łódzkim cmentarzu ewangelickim odbyły 

się uroczystości pogrzebowe Olega Zakirowa, 

byłego oficera KGB, zasłużonego dla wyjaśnie-

nia stalinowskich zbrodni, a w szczególności tej 

na polskich oficerach w katyńskim lesie. Zmarł 

18 kwietnia. Miał 65 lat. Na uroczystości polski 

rząd reprezentował wiceszef MON. (…) 

http://www.tvp.info/30140226/zaplacil-cene-

ujawnienia-prawdy-o-katyniu-w-lodzi-

pochowano-olega-zakirowa 

Przyzwoity człowiek z KGB 

Jan Strękowski, Kurier Wnet, nr 36,  

czerwiec 2017, str. 14 

Z Internetu (wybrane tytuły): 

Nie żyje Oleg Zakirow 

Oleg Zakirow. Dysydent z KGB 

Zmarł Oleg Zakirow. Jako oficer KGB w tajem-

nicy badał mord katyński 

Zmarł major KGB, który badał zbrodnię katyń-

ską. Zagrożony, zamieszkał w Polsce 

Zmarł Oleg Zakirow, oficer KGB, który prowa-

dził śledztwo w/s Katynia i przeszedł na stronę 

Polski 

21 kwietnia 2017 r. zmarła 

Magdalena Abakanowicz 

Magdalena Abakanowicz nie żyje 

21 kwietnia zmarła Magdalena Abakanowicz, 

jedna z najbardziej znanych na świecie polskich 

artystek. Miała 86 lat. Jej prace znajdują się 

w ponad 70 muzeach na wszystkich kontynen-

tach, m.in. w Centre George Pompidou w Pary-

żu, Metropolitan Museum w Nowym Jorku 

http://episkopat.pl/zmarl-abp-jeremiasz/
http://niedziela.pl/artykul/28352/Zmarl-abp-Jeremiasz
http://niedziela.pl/artykul/28352/Zmarl-abp-Jeremiasz
http://www.tvp.info/30140226/zaplacil-cene-ujawnienia-prawdy-o-katyniu-w-lodzi-pochowano-olega-zakirowa
http://www.tvp.info/30140226/zaplacil-cene-ujawnienia-prawdy-o-katyniu-w-lodzi-pochowano-olega-zakirowa
http://www.tvp.info/30140226/zaplacil-cene-ujawnienia-prawdy-o-katyniu-w-lodzi-pochowano-olega-zakirowa
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i Museum of Modern Art. w Kioto. (…) Gościn-

nie wykładała m.in. w Los Angeles, Berkeley, 

Bostonie, Nowym Jorku, Sydney czy Tokio. 

Barbara Gruszka-Zych, Gość Niedzielny, 

 nr 17, rok XCIV, 30 IV 2017, str. 10 

Z Internetu (wybrane tytuły): 

Nie żyje Magdalena Abakanowicz 

Nie żyje Magdalena Abakanowicz. Była słynna 

na całym świecie 

Nie żyje Magdalena Abakanowicz. Słynna artyst-

ka zmarła w wieku 87 lat 

Zmarła Magdalena Abakanowicz. Światowej 

sławy rzeźbiarka miała 87 lat 

Zmarła rzeźbiarka Magdalena Abakanowicz 

 

 

Nasze Rocznice 
 

Lipiec 

525 lat temu (11 lipca 1492 r.) w Kaplicy Świę-

tokrzyskiej katedry wawelskiej, w sarkofagu wy-

konanym przez mistrza Wita Stwosza spoczęły 

szczątki króla Kazimierza Jagiellończyka. 

405 lat temu (27 września 1612 r.) w Krakowie 

zmarł ks. Piotr Skarga, jezuita, znakomity kazno-

dzieja, autor Kazań Sejmowych. 

400 lat temu (13 lipca 1617 r.) w Cieszynie 

zmarł książę Adam Wacław Cieszyński, z rodu 

Piastów. Był protestantem, ale w 1610 r. przyjął 

katolicyzm. 

155 lat temu (15 września 1862 r.) zmarł Wła-

dysław Syrokomla (Ludwik Kondratowicz), po-

eta. Podobnie jak Mickiewicz, pisał w języku pol-

skim i uważał się za Polaka. 

90 lat temu (2 lipca 1927 r.) w Wilnie, na mocy 

dekretu papieża Piusa XI, odbyła się uroczysta 

koronacja papieskimi koronami obrazu Matki Bo-

skiej Ostrobramskiej. 

85 lat temu (7 lipca 1932 r.) w Warszawie 

zmarł Józef Weyssenhoff, powieściopisarz (m.in. 

Soból i Panna), mistrz opisów ojczystego krajo-

brazu. 

80 lat temu (1 lipca 1937 r.) rząd Wielkiej Bry-

tanii, sprawujący mandat nad Palestyną, podzielił 

ten kraj na część żydowską i arabską. Był to po-

czątek tworzenia się państwa izraelskiego. 

75 lat temu (1 lipca 1942 r.) w Krakowie przy 

ul. Wielickiej Niemcy powiesili publicznie jede-

nastu Polaków w odwet za zabitego w tym rejo-

nie niemieckiego policjanta. 

75 lat temu (21 lipca 1942 r.) w getcie war-

szawskim został rozstrzelany przez Niemców – 

za udzielanie pomocy lekarskiej choremu Żydowi 

– dr Franciszek Raszeja, profesor Uniwersytetu 

Poznańskiego. 

75 lat temu (22 lipca 1942 r.) w Warszawie 

władze okupacyjne rozpoczęły masowy wywóz 

ludności żydowskiej do obozu zagłady w Tre-

blince. Propaganda niemiecka, pragnąc ukryć 

prawdę, mówiła o przesiedleniu Żydów na tere-

ny wschodnie. 

75 lat temu (29 lipca 1942 r.) w Krakowie 

zmarł w wieku 87 lat wybitny malarz Wojciech 

Kossak. 

75 lat temu (31 lipca 1942 r.) w Krakowie roz-

począł działalność tajny Komitet Pomocy Ży-

dom. Utworzyli go przedstawiciele Polskiej Par-

tii Socjalistycznej, Stronnictwa Demokratyczne-

go i Stronnictwa Ludowego. Następnie przystą-

pili do niego działacze Stronnictwa Narodowego 

i Stronnictwa Pracy. 

65 lat temu (12 lipca 1952 r.) w Młynniku pod 

Krakowem zmarł Władysław Konopczyński, 

wybitny historyk, profesor UJ, autor pomniko-

wej pracy Dzieje Polski nowożytnej oraz wielu 

publikacji naukowych.  

65 lat temu (22 lipca 1952 r.) – Sejm PRL 

uchwalił konstytucję zgodnie z wytycznymi Sta-

lina, która pozorowała wprowadzenie w Polsce 

ustroju rzekomo demokratycznego (także w za-

kresie swobód religijnych). 

50 lat temu (31 lipca 1967 r.) zmarł ks. Ferdy-

nard Machay, po I wojnie światowej aktywnie 

działał na rzecz przyłączenia Spisza i Orawy do 

Polski.  

Wybrała Barbara Kwaśnik 

 

 

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Papieża Franciszka na rok 2017 
Czerwiec: Powszechna: Aby odpowiedzialni za 

narody zdecydowanie dokładali starań, by poło-

żyć kres handlowi bronią, który jest przyczyną 

wielu niewinnych ofiar. 

Lipiec: Intencja ewangelizacyjna: Aby nasi bra-

cia, którzy oddalili się od wiary, mogli również 

za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego 

świadectwa, odkryć na nowo bliskość miłosier-

nego Pana i piękno życia chrześcijańskiego. 

 

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę 

Codziennie przynajmniej jedna 

dziesiątka różańca, więcej informacji 

na stronie: 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
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Dyżury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach 
Czwartek w godz. 16.00 – 18.00. 40-006 Kato-

wice, ul. Warszawska 6/305. Wśród dyżurujących 

są: Piotr Pietrasz i Rajmund Rał – członkowie 

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 ko-

ściele pw. Podwyższenia Krzyża Św. i Matki Bo-

żej Uzdrowienia Chorych: 

28.06.2017 - Ja Jestem, 

27.09.2017 - Ojciec Pio, 

25.10.2017 – Klucze do Królestwa. Od Jana Paw-

ła II do Benedykta XVI, 

22.11.2017 - Bóg nie Umarł, 

27.12.2017 - Ludzie Boga. 

 

 

XXII FESTIWAL 

MUZYKA ORGANOWA  

W KATEDRZE 
Terminy koncertów w pierwszej połowie 2017 

roku: 

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) 

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: 

przejazd, ubezpieczenie opłaty drogowe, parkin-

gowe, przewodnik miejscowy.  

18 listopada - Częstochowa.  
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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, informa-

cje - 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. 

 

 

 

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). 
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korespondencji: Klub Inteli-

gencji Katolickiej w Kato-
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