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Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej 

niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto 

chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. 

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto 

przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawie-

dliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych naj-

mniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Mt 10,37-42  
 

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 
 

 

Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce  

Niepokalanemu Sercu Maryi 
 

O Święta i Niepokalana Dziewico! 

Jakimi pochwałami zdołamy wysławić Ciebie, 

która zamknęłaś w swym łonie Tego, którego 

niebiosa ogarnąć nie mogą. Błogosławiona jesteś 

między niewiastami i błogosławiony jest owoc 

Twojego łona. 

Oto mija już sto lat od Twojego objawienia się 

trojgu dzieciom w Fatimie, gdzie prosiłaś o mo-

dlitwę i pokutę za grzeszników oraz o nawróce-

nie. Dzisiaj stajemy przed Tobą my, polscy bi-

skupi, duchowieństwo, osoby życia konsekrowa-

nego, wierni świeccy i zwracamy się do Twego 

Niepokalanego Serca, postanawiając rzetelnie 

odpowiedzieć na Twoją prośbę. 

Pragniemy, z Bożą pomocą – na różnych płasz-

czyznach naszego życia i pracy – stanowić jeden, 

nawracający się nieustannie Lud Boży, w którym 

nie ma nienawiści, przemocy i wyzysku. Pra-

gniemy żyć w łasce uświęcającej, aby nasz Ko-

ściół stał się prawdziwym Domem Bożym i Bra-

mą Nieba. 

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrze-

kamy! 

Matko Świętej Rodziny z Nazaretu, bądź opie-

kunką polskich rodzin. Chcemy uczynić wszystko 

co niezbędne, by bronić godności kobiety 

i wspomagać małżonków w wiernym wytrwaniu 

w świętym związku sakramentalnym. Zobowią

zujemy się bronić związku małżeńskiego usta-

nowionego przez Boga i nie dawać posłuchu 

podszeptom złego ducha, zachęcającego nas do 

nadużywania wolności i do realizowania źle ro-

zumianej tolerancji. 

Chcemy, aby wszyscy małżonkowie objawiali 

swoim życiem Bożą miłość, a dzieci i młodzież 
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nie utraciły wiary i nie zostały dotknięte zepsu-

ciem moralnym. 

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrze-

kamy! 
Maryjo, Przybytku Ducha Świętego, Ty chroni-

łaś poczęte życie Jezusa a teraz uczysz nas, jak 

troszczyć się o dzieci nienarodzone. Chcemy dar 

życia uważać za największą łaskę od Boga i za 

najcenniejszy skarb. Postanawiamy stać na straży 

poczętego życia, aby każdy człowiek mógł wzra-

stać w pokoju i bezpieczeństwie we własnej ro-

dzinie. 

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrze-

kamy! 
Rodzicielko Założyciela Kościoła, my polscy 

biskupi – w naszej pasterskiej posłudze – bę

dziemy dążyli do tego, by wzrastało i umacniało 

się Mistyczne Ciało Chrystusa, by duchowień

stwo dochowywało wierności Bogu, Krzyżowi 

świętemu i Ewangelii, a osoby życia konsekro-

wanego realizowały swój zakonny charyzmat 

i były dla świata czytelnym znakiem obecności 

Twojego Syna. 

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrze-

kamy! 

Nasza Matko i Królowo, pragniemy – poprzez 

autentycznie chrześcijański styl życia – przyczy-

niać się do powrotu tych, którzy odeszli 

z Owczarni Chrystusa, aby odnaleźli na nowo 

Twojego Syna i zrozumieli, że tylko On jest 

„Drogą i Prawdą i Życiem” (J 14, 6). 

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrze-

kamy! 
Przyrzekamy uczynić wszystko, aby w naszym 

życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i spo-

łecznym realizowała się nie nasza własna wola, 

ale wola Twojego Syna. 

Poświęcając się Twemu Niepokalanemu Sercu, 

pragniemy jak najściślej zjednoczyć się z Tobą, 

Najświętsza Dziewico, oddając się Chrystusowi – 

jedynemu Zbawicielowi, który żyje i króluje na 

wieki wieków. 

Wszyscy: Amen. 

http://episkopat.pl/biskupi-ponowili-akt-

poswiecenia-kosciola-w-polsce-niepokalanemu-

sercu-maryi/ 

Gość Niedzielny, nr 22, rok XCIV,  

4 VI 2017, str. 25 

Nasz Dziennik, nr 129 (5882),  

6 VI 2017, obrazek z Aktem Poświęcenia  

Niedziela, nr 25, 18 VI 2017, str. 9 

Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokala-

nemu Sercu Maryi został ponowiony pod prze-

wodnictwem polskich biskupów w sanktuarium 

Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem-

Krzeptówkach 6 czerwca 2017 r. W uroczystości 

wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz 

państwowych z Prezydentem i Premier RP. 

 

 

Rok 2017 rokiem  

Władysława Biegańskiego,  

Tadeusza Kościuszki, Józefa Hallera 

i Władysława Raczkiewicza 
 

W listopadzie 2016 senat przyjął odrębne 

uchwały, w których ustanawia rok 2017 rokiem 

Władysława Biegańskiego, Tadeusza Kościuszki, 

Józefa Hallera i Władysława Raczkiewicza. 

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 

2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki, by naród pol-

ski oddał należny hołd pamięci swego bohatera, 

bohatera światowej sławy, a także by młodym 

pokoleniom wskazać przykład służby i poświęce-

nia dla Ojczyzny, i aby wzmocnić przez to kon-

dycję duchową narodu” - napisano w stosownej 

uchwale. 

Rok 2017 będzie również rokiem Józefa Halle-

ra. Generał Józef Haller w 1918 r. wszedł w skład 

Komitetu Narodowego Polskiego a 4 październi-

ka 1918 r. został dowódcą Armii Polskiej we 

Francji zwanej jako błękitna armia. Po powrocie 

do Polski wiosną 1919 był dowódcą Frontu Połu-

dniowo-Wschodniego. Pełniąc tę funkcję kiero-

wał zwycięską ofensywą przeciwko Ukraińcom 

we wschodniej Małopolsce. Następnie do 25 

września 1919 r. dowodził Frontem Południowo-

Zachodnim. Pod koniec października 1919 r. po-

wierzono mu dowództwo Frontu Pomorskiego. 

Od stycznia 1920 r. stojąc na jego czele przejmo-

wał ziemie pomorskie przyznane Polsce Trakta-

tem Wersalskim. W trakcie wojny polsko-

bolszewickiej był członkiem Rady Obrony Pań

stwa oraz Generalnym Inspektorem Armii Ochot-

niczej. W czasie zamachu majowego opowiedział 

się po stronie rządu, co spowodowało jego odej-

ście z wojska (został przeniesiony w stan spo-

czynku). 

W 1936 r. należał do organizatorów antyrządo-

wego „Frontu Morges”, a następnie, w 1937 roku 

został prezesem nowo-utworzonego Stronnictwa 

Pracy. We wrześniu 1939 r. przedostał się do 

Francji, gdzie został mianowany ministrem bez 

http://episkopat.pl/biskupi-ponowili-akt-poswiecenia-kosciola-w-polsce-niepokalanemu-sercu-maryi/
http://episkopat.pl/biskupi-ponowili-akt-poswiecenia-kosciola-w-polsce-niepokalanemu-sercu-maryi/
http://episkopat.pl/biskupi-ponowili-akt-poswiecenia-kosciola-w-polsce-niepokalanemu-sercu-maryi/
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teki w rządzie gen. Władysława Sikorskiego. Jesz-

cze w 1939 roku stanął na czele komisji mającej 

wyjaśnić przyczyny klęski wrześniowej. Po klęsce 

Francji przedostał się w lipcu 1940 r. do Wielkiej 

Brytanii. W gabinecie gen. Sikorskiego pełnił 

wówczas funkcję kierownika działu oświaty. Po 

katastrofie Gibraltarskiej podał się do dymisji. 

Zmarł 4 czerwca 1960 r. w Londynie. „Ogłoszenie 

roku 2017 Rokiem Generała Józefa Hallera po-

zwoli nie tylko przybliżyć postać samego generała 

i jego najbliższych (Stanisława Hallera i Cezarego 

Hallera, oficerów Wojska Polskiego), ale także 

skupić uwagę Polaków na ważnych wydarzeniach 

i wyjątkowych organizacjach, zasłużonych w dzie-

jach Polski, znanych z krzewienia polskości i pa-

triotycznego ducha” - twierdzą autorzy uchwały. 

Władysław Biegański był wybitnym lekarzem, 

badaczem, etykiem, społecznikiem.  

Władysław Raczkiewicz był politykiem. „Po-

strzegany był jako państwowiec. Jednak najważ

niejszy urząd, prezydenta Rzeczypospolitej Pol-

skiej na uchodźstwie, przyszło mu zajmować 

w tragicznym dla Polski okresie II wojny świato-

wej i pierwszych lat powojennych. Jedną z przy-

czyn nominowania go na stanowisko prezydenta 

były jego bardzo dobre kontakty z Polonią, zapo-

czątkowane w okresie pełnienia funkcji marszałka 

Senatu, izby parlamentu sprawującej opiekę nad 

Polonią” - napisali senatorowie. 

https://www.tysol.pl/a3289-Rok-2017-rokiem-

Wladyslawa-Bieganskiego-Tadeusza-Kosciuszki-

Jozefa-Hallera-i-Wladyslawa-Raczkiewicza 

 

 

Marsz dla Jezusa, Życia i Rodziny  

w Gliwicach 
 

Marsz odbył się w niedzielę 11 czerwca 2017 r. 

pod patronatem ks. biskupa Jana Kopca. Rozpo-

czął się Mszą św. w gliwickiej katedrze o 14.00. 

Mszy św. przewodniczył ks. Bernard Mroncz – 

proboszcz parafii NMP Matki Kościoła w Gliwi-

cach – Sikorniku. Homilię wygłosił ks. Artur Se-

pioło, dyrektor Sekcji ds. Nowej Ewangelizacji 

Kurii Diecezji Gliwickiej.  

Ks. Artur Sepioło w homilii nawiązał do pierw-

szego czytania [Wj 34,4b-6,8-9] i powiedział 

o Mojżeszu, który udał się w góry. Dzięki naszej 

pamięci, pragnieniu i powołaniu możemy podjąć 

drogę w góry. Tak jak Mojżesz wziął do ręki Ta-

blice, tak my, gdy wstajemy rano powinniśmy też 

brać Tablice – czyli Słowo Boże. Niektórzy mó

wią, żeby rodzice mieli kontakt z dziećmi muszą 

się do nich odwracać – nie wystarczy słuchać. 

 
Msza św. w katedrze gliwickiej. 

Mojżesz odwrócił się do Boga, który zstąpił 

w obłoku. W mentalności tamtych ludzi Bóg był 

Bogiem miejsca – jest na tej górze. Mojżesz od-

krył, że Bóg może się przesuwać i to zmieniło 

mentalność Mojżesza – Bóg może być tu i tam. 

Dalej ks. Sepioło powiedział: jeśli chcesz nawią

zać relację z Bogiem, to musisz przyjąć, że Bóg 

jest inny niż sobie wyobrażałem. Potem podał 

przykłady wyobrażeń pomagające przybliżyć ro-

zumienie Trójcy św.: 1 ∙ 1 ∙ 1 = 1, ∞ + ∞ + ∞ = 

∞, trzy złączone świece dają jeden płomień. 

Wracając do Mojżesza zwrócił uwagę na to, że 

Mojżesz składa trzy rzeczywistości; upada na 

ziemię, kłania się Bogu (co oznacza że jego ser-

ce jest poddane Bogu) i chce, aby Bóg był z nim. 

Chodzi o to, aby Bóg był blisko mnie, mojego 

serca, moich decyzji. Chodzi o to, żeby iść z Bo-

giem nie tylko w procesji Bożego Ciała, ale 

wszędzie tam, gdzie idę, abym zmieniał to, co 

jest na mojej drodze. Homilię ks. Artur Sepioło 

zakończył słowami: „Jeszcze ważniejsze jest, 

w jakim kierunku ja idę; czy się zatrzymuję, czy 

wołam: Boże, chcę żebyś był przy mnie. Amen.”   

 
Reprezentacja sekcji gliwickiej Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Katowicach – od lewej Marek Smolik 

i Stanisław Waluś (zdjęcie Piotr Pyzik). 
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Jedno z haseł: Chcemy rodzin z matek, ojców, chce-

my więcej małych brzdąców. 

Po Mszy św. wyruszyliśmy ulicą Ziemowita 

w kierunku Rynku. Tam był pierwszy przystanek 

na głoszenie Ewangelii i modlitwę.  

 
Na Rynku w Gliwicach – gest podniesionej ręki ozna-

cza wybór Jezusa jako Króla i Pana (zdjęcie Anna Ba-

ryła). 

 
Na Rynku modlitwę prowadzili ks. Robert Potempa 

z parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach i zastępca 

komendanta Skautów Króla harcmistrz Tomasz Gorol. 

Idąc dalej ul. Zwycięstwa ogłaszaliśmy, że Je-

zus jest Królem Gliwic. Drugi przystanek na gło-

szenie Ewangelii i modlitwę był przed Urzędem 

Miejskim. Dalej trasa Marszu prowadziła ul. 

Zwycięstwa, przez plac Piastów, ul. Dworcową, 

ul. Ks. Marcina Strzody na plac Krakowski. 

 
Rodzina Ewy i Tomasza Puszczałów na Marszu – 

córka Agata stoi, a bliźniaki Alicja i Julia są w wó

zeczkach. Starsi bracia Szymon i Mateuszów są ze 

Skautami Króla. 

 
W pewnym momencie wnuki (od lewej Krzysiu, 

Ania i Michał) dołączyły do dziadka Marka Smolika. 

 
Tata z trójką dzieci. Hasło: ABY NA IMIĘ JEZUSA 

ZGINAŁO SIĘ WSZELKIE KOLANO. 

Na placu Krakowskim zapytałem skautów, kim 

są – są odrębnym stowarzyszeniem, którego ce-

lem jest doprowadzanie dzieci do Pana Boga. 

O nich można przeczytać w artykule zamiesz-

czonym w Gościu Gliwickim 29/2016 

http://gliwice.gosc.pl/doc/3285944.Skauci-

Krola/3. 

http://gliwice.gosc.pl/doc/3285944.Skauci-Krola/3
http://gliwice.gosc.pl/doc/3285944.Skauci-Krola/3
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Baner Marszu na placu Krakowskim - MARSZ dla 

JEZUSA. 

 
Plakat Marszu dla Jezusa, Życia i Rodziny. 

 
Członkowie KIK w Katowicach dotarli do celu Mar-

szu. Z tyłu hasło: JEZUS CHRYSTUS WCZORAJ 

I DZIŚ TEN SAM I NA WIEKI! (zdj. Jan Deciuk).  

Na placu Krakowskim nastąpiło zakończenie 

marszu modlitwą uwielbienia. Marsz został zor-

ganizowany przez Sekcję ds. Nowej Ewangeliza-

cji gliwickiej kurii oraz wspólnoty odnowy diece-

zji gliwickiej, Szkołę Nowej Ewangelizacji, Fun-

dację Inicjatywa Missio, Dom Modlitwy, Towa-

rzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta i wspólno-

tę Maitri.                                     Stanisław Waluś 

Zdjęcia: Anna Baryła, Jan Deciuk,  

Piotr Pyzik, Stanisław Waluś 

Metropolitalne Święto Rodziny 

w Zabrzu 
 

10. Metropolitalne Święto Rodziny odbyło się 

pod patronatem honorowym abpa Wiktora 

Skworca Metropolity Katowickiego i bpa Jana 

Kopca Ordynariusza Gliwickiego. Koordynato-

rem była Małgorzata Mańka-Szulik Prezydent 

Miasta Zabrze. W 2017 roku hasłem było „Ro-

dzina źródłem miłości”. 

Na plakacie 10. Metropolitalnego Święta Ro-

dziny zostały podane wybrane punkty programu 

w poszczególnych miastach. Dla Zabrza podano: 

Koncert inauguracyjny Metropolitalnego Świę

ta Rodziny w Domu Muzyki i Tańca, „Zabrzanie 

razem dla rodziny – obszary miłości” – konfe-

rencja w Muzeum Górnictwa Węglowego, 

O krasnoludkach i sierotce Marysi – premiera 

spektaklu dla dzieci w Teatrze Nowym. 

W Zabrzu odbyło się wiele imprez, w tym od-

była się konferencja „Zabrzanie razem dla rodzi-

ny – obszary miłości”, w ramach której były na-

stępujące wystąpienia: 

1. Rodzina źródłem miłości - ks. dr hab. Da-

riusz Klejnowski-Różycki, Uniwersytet Opolski 

– Wydział Teologiczny, 

2. Edukacja domowa wzbogaceniem kultury 

życia rodzinnego i wspólnotowego – dr Andrzej 

Mazan, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyń

skiego w Warszawie – Wydział Studiów nad 

Rodziną, 

3. Romowie w zabrzańskiej rodzinie – między 

łącznością a obcością – Urszula Potyka, Mu-

zeum Górnictwa Węglowego z Zabrzu, 

4. Wychowanie w duchu miłości do ojczyzny 

na przykładzie działań MBP w Zabrzu i IPN 

w Katowicach w ramach cyklu Spotkania z hi-

storią - Dagmara Łagiewka, Miejska Biblioteka 

Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu. 

 Organizatorami konferencji byli: Klub Inteli-

gencji Katolickiej w Katowicach Sekcja w Za-

brzu, Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego 

Fusieckiego w Zabrzu i Muzeum Górnictwa 

Węglowego w Zabrzu. 

W ramach „Nocy bibliotek” w Fili nr 14 odbył 

się panel dyskusyjny „Rodzina źródłem miłości” 

przygotowany we współpracy z Filią nr 16 oraz 

zabrzańską sekcją KIK w Katowicach poświęco-

ny tematyce rodzinnej. Odbyła się też promocja 

zbioru wierszy Józefa Piontka pt. „Ile jest barw 

miłości” wydanego staraniem zabrzańskiej sekcji 

KIK w Katowicach.  

Krystyna Partuś 
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Józef Piontek: Ile jest barw miłości 

 

    
 
I. strona okładki: Zabrze, maj 2017 r. ISBN 978-83-

948295-0-6, IV. strona okładki: Klub Inteligencji Ka-

tolickiej w Katowicach. Sekcja Zabrze. 

 

Wstęp 

Idea święta zrodziła się w 207 r. podczas ślą

skiej pielgrzymki samorządowców i parlamenta-

rzystów z ówczesnym metropolitą katowickim 

księdzem arcybiskupem Damianem Zimoniem do 

Rzymu, w 750-lecie śmierci św. Jacka, patrona 

Śląska. To właśnie wtedy, przy grobie Św. Jana 

Pawła II, Małgorzata Mańka-Szulik wraz ze śp. 

Krystyną Bochenek (która zginęła w katastrofie 

smoleńskiej 2010 r.) zainaugurowały Metropoli-

talne Święto Rodziny, które dzięki współpracy 

śląskich miast, organizacji oraz stowarzyszeń 

rozwija się i trwa do dziś. 

Obecny Metropolita katowicki ks. abp Wiktor 

Skworc stwierdza, iż kolejne hasła tworzą pewną 

litanię, która dookreśla rodzinę. 

I tak od początku: 

2008 r. Moja wyjątkowa Rodzina 

2009 r. Portret Matki 

2010 r. Ojciec fundamentem rodziny 

2011 r. Piękno życia rodzinnego 

2012 r. Przez pokolenia 

2013 r. Rodzina wiarygodna 

2014 r. Rodzina Miłością Wielka 

2015 r. Rodzina – Gościnny Dom 

2016 r. Rodzina wspólnotą miłosierdzia 

2017 r. Rodzina źródłem miłości. 

(…) 

Wiersz ze strony 89: 

 

„Tak i ja 

was posyłam” 

J 20,21 

To 

miejsce na ziemi, 

ten „twój” 

kawałek świata, 

jest polem 

ewangelizacji 

własnej 

i współczesnego 

świata; 

małego 

wokół ciebie 

 

 

  

Sprawa „Klątwy” – ciąg dalszy 
 

W biuletynie „Dlatego” nr 4 (304) z 16 kwiet-

nia 2017 r. na str. 3 i 4 zostało zamieszczone pi-

smo Sekcji na Tysiącleciu Dolnym do prezydent 

Warszawy Hanny Gronkiewicz-Walz. 

Sekcja otrzymała odpowiedź z datą 30 marca 

2017 r. - skan w biuletynie „Dlatego” nr 5 (305) 

z 13 maja 2017 r., str. 13. W tym samym biule-

tynie na str. 13 i 14 jest moja odpowiedź wysłana 

do prezydent Miasta Stołecznego Warszawy 

Hanny Gronkiewicz-Waltz. 

Od rzecznika Praw Obywatelskich otrzymałem 

kopię pisma z Biura Rzecznika Praw Obywatel-

skich podpisanego przez Mirosława Wróblew-

skiego do pana Tomasza Thun-Janowskiego, dy-

rektora Biura Kultury Urzędu Miasta Stołeczne-

go Warszawy z dnia 11 kwietnia 2017 r., kopię 

pisma z Biura Kultury Urzędu Miasta Stołeczne-

go Warszawy do Mirosława Wróblewskiego, dy-

rektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Mię

dzynarodowego i Europejskiego Biura Rzeczni-

ka Praw Obywatelskich z dnia 26 kwietnia 2017 

r. i pismo do mnie z Biura Rzecznika Praw 

Obywatelskich podpisane przez Mirosława Wró

blewskiego, datowane 24 maja 2017 r.  

Niżej przedstawiam treść mojego pisma z 29 

czerwca 2017 r. do Rzecznika Praw Obywatel-

skich. 

Jan Mikos 
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Pismo Mirosława Wróblewskiego z Biura RPO do Ja-

na Mikosa z 24 V 2017 r.  

Po prawej u góry: Pismo Mirosława Wróblewskiego 

z Biura RPO do Tomasza Thun-Janowskiego, dyrek-

tora Biura Kultury Urzędu Miasta Stołecznego War-

szawy z 11 IV 2017 r. 

Po prawej u dołu: pismo Tomasza Thun-

Janowskiego do Mirosława Wróblewskiego z Biura 

RPO z 26 IV 2017 r.  
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Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach  

Sekcja Tysiąclecie Dolne 

Ul. Mieszka I. 6 

40-877 Katowice 

Katowice 29.06.2017 r. 

    

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

Dyrektor Zespołu 

Pan Mirosław Wróblewski 

Al. Solidarności 77 

00-090 Warszawa 

 

Serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi Ze-

społu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich za 

zainteresowanie się sprawą nagminnego narusza-

nia praw i swobód obywatelskich katolików za-

gwarantowanych w prawnych uregulowaniach 

konstytucyjnych i innych przepisach, tak prawa 

stanowionego jak i naturalnego, dla wyznań reli-

gijnych jak też nienaruszalności wartości, które są 

podstawą działalności i wiary tych wyznań o ile 

nie naruszają porządku prawnego stanowionego 

czy naturalnego, który mógłby naruszać, życie 

i zdrowie, czy stwarzać zagrożenie życia, zdrowia 

i bytu dla innych obywateli.  

Mając na uwadze, że Rzecznik Praw Obywatel-

skich z urzędu wnosi do odpowiednich organów 

sprawy o nagminne naruszanie praw i swobód 

grupy społecznej katolików i ich wartości, przez 

wyszydzanie, ośmieszanie, szkalowanie, bluź

niercze ekscesy w mowie nienawiści i czynne 

nawoływanie do zbierania pieniędzy w celu za-

mordowania konkretnej osoby, Pan Rzecznik 

swoją powinność tak konstytucyjną, prawną jak 

i społeczną wypełni. W kontekście pisma naszej 

Sekcji Klubu Inteligencji Katolickiej do Rzeczni-

ka, która nie kieruje się awanturą polityczną 

i poprawnością polityczną, a kieruje się Spo-

łeczną Nauką Kościoła, uwzględniającą wartości 

tożsame jak: wiara judeochrześcijańska, filozofia 

grecka i prawo rzymskie, nie może pogodzić się 

z takim pojęciem, że swoboda działania jednej 

grupy tzw. artystów sztuki ma prawo lżyć, ośmie-

szać, wyszydzać, szkalować wiarę, tradycję i kul-

turę grupy katolików.  

Pan Rzecznik w poszanowaniu praw katolików 

nie powinien się kierować poprawnością poli-

tyczną i sympatią jakiejś opcji politycznej, czy 

agresją obcych kultur, ale mądrością ujętą tak 

w prawie stanowionym jak i naturalnym w celu 

zagwarantowania katolikom swobodne wyzna-

wanie wiary z tradycją i kulturą do niej przyna-

leżnej bez obawy, że inne osoby, czy grupy spo-

łeczne będą temu przeszkadzać w swojej agresji 

i nienawiści. Nie przekonuje nas fakt, że teatr, 

występ, wystawa, obraz malowany jest sprawą 

prywatną i nie mamy prawa żadnego na jego 

przekaz. Prywatność to tylko to, co dzieje się za 

zamkniętymi drzwiami i nikt o tym nie wie. Je-

żeli wyjdzie informacja poza zamknięte drzwi 

lub do drugiej osoby, czy do wielu, staje się 

sprawą publiczną. Nawet w prawie stanowionym 

jest ujęte, jako współwina osoby poinformowa-

nej o sprawach naruszających to prawo.  

Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera 

w Warszawie jest dofinansowany z pieniędzy 

nas wszystkich podatników. Jeżeli wystawia 

sztukę dla publiczności, to nie można mówić, że 

jest to sprawa prywatna i od tego tematu uciekać 

jako osoba odpowiedzialna za przestrzeganie 

praw obywatelskich. Statut teatru określa 

w §5.1.: -Organizatorem Teatru jest m. st. War-

szawa. 2. Nadzór nad działalnością teatru spra-

wują organy m. st. Warszawy w zakresie ich 

kompetencji. §9.1. Dyrektor Teatru, zwany dalej 

Dyrektorem, zarządza Teatrem i reprezentuje go 

na zewnątrz. 2. W trybie określonym ustawą Dy-

rektora powołuje i odwołuje Prezydent m. st. 

Warszawy.  

Wyraźnie wynika ze Statutu Teatru, że jest 

konkretna osoba odpowiedzialna za naruszanie 

prawa części obywateli polskich przez Teatr 

w jego sztukach, gdzie kreuje się mowę nienawi-

ści, gdzie dzieli się Polaków, gdzie napuszcza się 

w sposób haniebny Polaków na siebie, gdzie 

kreuje się przemoc. To dzieje się z przyzwolenia 

takich osób odpowiedzialnych jak pani Hanna 

Gronkiewicz Waltz - Prezydent m. st. Warszawy 

jak Tomasz Thun – dyrektor teatru, wpisują się 

w tą mowę nienawiści, która daje upust w War-

szawie, gdzie nie można swobodnie przejść uli-

cami miasta modląc się, bo agresja na katolików 

już urosła prawie do wojny domowej. Nie można 

nawiedzić grobu zmarłych tragicznie, których 

grób jest w Krakowie, bo wulgaryzmy, niena-

wiść, bluźnierstwa, czynne reakcje i blokowanie 

przejść urosły do potęgi wybuchu i być może 

wnet nastąpi reakcji z drugiej strony. To wszyst-

ko wynika z przekazu tzw. sztuki i przyzwolenia 

na nią. Mamy nadzieję, że Pan Rzecznik nie 

wpisze się w narrację tych bluźnierstw, mowy 

nienawiści, lansowania przemocy, podziału Po-

laków, ale stosownie zareaguje według swoich 

kompetencji i uprawnień.  
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Sugerowanie nam jako osobom, które mogą 

wnieść pozew do Sądu jest sprawą przynajmniej 

nierozsądną. Pisała nam już o tym osoba bezpo-

średnio odpowiedzialna za przestępczą działal-

ność naszym zdaniem podległych jej osób, Pani 

Hanna Gronkiewicz Waltz – Prezydent m. st. 

Warszawy. Zwykły obywatel, czy mała społeczna 

organizacja, nie mają mocy, aby przebić się przez 

Sądy aż do ogłoszenia wyroku. Po pierwsze 

z powodu wysokich kosztów postępowania są

dowego, po drugie sprawy ciągną się latami, 

a nawet dziesiątkami lat a potem zostaną umarza-

ne z powodu przedawnienia. 

Należy działać natychmiast i skutecznie, aby 

zło nie rozlało się szeroko na ulice i aby nie do-

szło nawet do krwawych zajść i wewnętrznej re-

wolucji, o co wielu na ulicach zabiega w poli-

tycznych podziałach. Do szybkiej reakcji wszel-

kie narzędzia i kompetencje posiada Rzecznik 

Praw Obywatelskich, dlatego zwracamy się do 

Rzecznika jako naszego rzecznika, opłacanego 

z naszych podatków i występującego w naszym 

imieniu, a nie do Sądu. Rzecznik już wie gdzie 

sprawę pokierować i jak postąpić. Rzecznik Praw 

Obywatelskich ma wielki wpływ na to co dzieje 

się na ulicach m. st. Warszawy, jak i na ulicach 

innych miast. Brak reakcji Rzecznika jest wpisy-

waniem się w postępujące zło. Propozycja rzecz-

nika, że odbędzie się debata na temat tzw. sztuki 

„Klątwa” jest co najmniej nierozsądna. Uważa-

my, że tak dużo środowisk już się na ten temat 

wypowiedziało i w tym Episkopat Kościoła Kato-

lickiego w Polsce, że dalsza dyskusja byłaby bez-

przedmiotowa. Propozycja Rzecznika o więcej 

dyskusji z całym szacunkiem, to naszym zdaniem 

ucieczka od tematu, nie rozsądzamy z jakiego 

powodu. Trzeba wyraźnie powiedzieć i określić 

się, albo po stronie zła, albo po stronie dobra. Nie 

ma mniejszego zła. Zło jest złem, a dobro do-

brem. Nie rozumiemy, jaka dyskusja miała by 

być nad tym: czy można zbierać pieniądze na za-

bicie człowieka, czy można załatwiać się pod 

krzyżem, jeżeli tak to również pod każdymi 

drzwiami też urzędników, czy można publicznie 

onanizować się krzyżem, czy można uprawiać 

sex oralny z figurą papieża, czy z krzyża robić 

karabin i strzelać do ludzi.  

W sekwencji całej sprawy wynikłej z Teatru 

Powszechnego w Warszawie, która rozlewa się 

już na inne teatry nie tylko w Warszawie i na 

sceny estradowe i malarstwo, wystawy, można 

zapobiec przemocy, nienawiści, podziałom, za-

pobiegając celowym incydentalnym prowoka-

cjom, na co Pan Rzecznik ma wpływ. Dlatego 

też jeszcze raz zwracamy się do Rzecznika Praw 

Obywatelskich o szybką reakcję na wystawianą 

sztukę w Teatrze Powszechnym w Warszawie 

w celu jej zdjęcie lub wyeliminowania z niej 

mowy nienawiści i przemocy do której nawołują 

aktorzy. 

Prosilibyśmy o informację, jaką podjął Pan 

Rzecznik Praw Obywatelskich w naszym i kato-

lików imieniu, dla obrony prawa stanowionego 

i naturalnego, jak też prawa należnego dla Ko-

ściołów i Związków Wyznaniowych. 

W imieniu  

Sekcji Klubu Inteligencji Katolickiej 

Na Dolnym Tysiącleciu w Katowicach. 

Pełniący obowiązki Przewodniczącego Sekcji 

Jan Mikos 

 

 

List Otwarty obywatela polskiego  

do pana Adama Bodnara 
 

Słuchaj Synu!  

Przez uprzejmość nie będę już precyzował – 

jaki Synu - chociaż nie zamierzam ukrywać, że 

ta intytulacja wynika nie tylko z różnicy wieku 

między nami, ale również, a może nawet przede 

wszystkim – z intencji okazania Ci pogardy 

z powodu wypowiedzi, iż „musimy pamiętać, że 

wiele narodów współuczestniczyło w realizowa-

niu holokaustu. W tym także naród polski.”  

Wypowiedź ta dowodzi, że nie wiesz, co to jest 

naród. Wprawdzie z Twego życiorysu wynika, 

że jesteś wypustnikiem (celowo nie używam 

słowa „absolwent”, tylko jego rosyjskiego od-

powiednika: „wypustnik”, które, jak sądzę, 

znacznie lepiej Cię charakteryzuje) rozmaitych 

uczelni, ale najwyraźniej nie przykładałeś się do 

nauki. Tacy niedoukowie są plagą naszego nie-

szczęśliwego kraju, zwłaszcza gdy są osadzani 

na różnych, nawet operetkowych posadach, jak 

Twoja.  

Tedy kierując się chrześcijańskim obowiąz-

kiem, nakazującym „nieumiejętnych nauczać” 

(zob. Katechizm Kościoła katolickiego – uczynki 

miłosierne co do duszy), uprzejmie Ci wyja-

śniam, że naród to wspólnota etniczna, która 

zorganizowała się politycznie. 

Tym właśnie różni się on od narodowości, 

która ma wprawdzie wspólny język, historię, 

obyczaje, religię – ale nie zorganizowała się 

politycznie, to znaczy – nie wytworzyła hierar-
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chii, czyli szlachty, dzięki której staje się naro-

dem. Taka ewolucja wynika z rozwoju dziejo-

wego, ale zdarzają się też przypadki uwstecz-

nienia narodu do poziomu narodowości – jak to 

stało się w przypadku Czechów po bitwie pod 

Białą Górą w 1620 roku – i dopiero w wieku 

XIX doszło do odrodzenia narodowości cze-

skiej, jako narodu.  

W świetle tego wyjaśnienia widoczna jest w ca-

łej rozciągłości fałszywość Twego twierdzenia, 

jakoby w realizowaniu holokaustu uczestniczył 

także „naród polski”. 

Naród Polski w okresie okupacji niemieckiej 

i sowieckiej był politycznie zorganizowany 

w państwo, które w żaden sposób, nie uczestni-

czyło w holokauście. Nawet polskie instytucje 

pozarządowe, które oficjalnie działały w Gene-

ralnym Gubernatorstwie w postaci Polskiego 

Czerwonego Krzyża i Rady Głównej Opiekuńczej 

również w jakiejkolwiek formie nie uczestniczyły 

w realizowaniu niemieckiego programu „osta-

tecznego rozwiązania”. 

Przeciwnie – gdybyś przeczytał wspomnienia 

Adama hr. Ronikiera (ale co tam marzyć o tym!), 

będącego w okresie okupacji niemieckiej preze-

sem RGO, to wiedziałbyś, że RGO współpraco-

wała w niesieniu pomocy humanitarnej z przed-

stawicielami społeczności żydowskiej w Polsce, 

a nawet z delegacjami Żydów amerykańskich – 

oczywiście do czasu wypowiedzenia przez Rze-

szę Niemiecką wojny Stanom Zjednoczonym. 

Ale Ty o tym wszystkim najwyraźniej nie wie-

działeś i dlatego wygłosiłeś opinię, wpisującą się 

w skoordynowane polityki historyczne: niemiec-

ką, której celem jest stopniowe zdejmowanie 

z Niemiec odpowiedzialności za II wojnę świa-

tową, a przynajmniej – rozmywanie tej odpowie-

dzialności – oraz żydowską, które celem jest 

przerzucanie tej odpowiedzialności na winowajcę 

zastępczego, by podtrzymać możliwość material-

nego eksploatowania holokaustu. 

Podobne opinie wygłaszają przedstawiciele pią

tej kolumny w Polsce; rozmaici folksdojcze i sko-

rumpowani łajdacy, uczestniczący w realizowa-

niu w Polsce tzw. „pedagogiki wstydu”, której ce-

lem jest wzbudzenie w Polakach poczucia winy 

wobec Żydów, by w ten sposób doprowadzić 

nasz naród do stanu bezbronności.  

Uprzejmie zakładam, że Twoja opinia nie wy-

nikała z podłości, tylko z ignorancji – ale w takim 

razie nie ulega wątpliwości, że jesteś głupszy, niż 

nawet przewiduje ustawa określająca warunki na 

zajmowaną przez Ciebie, operetkową posadę. 

W tej sytuacji chyba sam rozumiesz, że żadne 

„przeprosiny” nie wystarczą, że powinieneś nie-

zwłocznie podać się do dymisji, a ze swoim ży-

ciem postąpić, jak przystało na człowieka hono-

ru.  

Oczekuję tego od Ciebie jako obywatel polski 

– a myślę, że nie jestem w tym oczekiwaniu od-

osobniony - który ma interes prawny w tym, by 

ktoś taki, jak Ty, ani go nigdzie nie reprezento-

wał, ani też nie był rzecznikiem jego praw. 

Łączę stosowne wyrazy.  

 

Stanisław Michalkiewicz 

Portal Informacyjny „Magna Polonia” 

(www.magnapolonia.org)  

30 czerwca 2017 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

 
Golgota Polska przy kościele wojskowym 

w Gliwicach – 11 kwietnia 2013 r. 
-------------------------- 
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Stanisław Mikke 

Wiceprzewodniczący Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa 

Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu 

Warszawskiego. Adwokat, publicysta, redaktor 

naczelny pisma adwokatury polskiej „Pale-

stra”, członek Okręgowej Rady Adwokackiej 

w Warszawie. Był sędzią Trybunału Stanu 

z rekomendacji AWS. Brał udział w pracach 

ekshumacyjnych w Katyniu, Miednoje i Char-

kowie. Autor wielu artykułów o tematyce 

prawno-historycznej o raz książki o pracach 

w miejscach zbrodni katyńskiej. Miał 63 lata. 

Gość Niedzielny, 18 IV 2010 r. 

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

 
wSieci, nr 23 (236) 5-11 VI 2107,  

Str. 1: PIEKIELNE PROSEKTORIUM. 

UJAWNIAMY, JAK POTRAKTOWANO 

CIAŁA POLEGŁYCH W SMOLEŃSKU. 

PO RAZ PIERWSZY POKAZUJEMY TEŻ 

WSTRZĄSAJĄCE FOTOGRAFIE Z TYCH 

DNI 

Tego nie da się usprawiedliwić - Konrad 

Kołodziejski, str. 5 

Makabra w moskiewskim prosektorium - 

Marek Pyza, Marcin Wikło, str. 20-29 

To, co robiono z ciałami ofiar, jest haniebne 

– Z Martą Kaczyńską rozmawia Wojciech 

Biedroń, str. 30-31 

Ekshumacje i smoleńskie kłamstwo - Broni-

sław Wildstein, str. 32-33 

 
Gazeta Polska, nr 23 (1243), 7 VI 2017,, 

Str. 1: KATASTROFA SMOLEŃSKA. No-

wy świadek: TUPOLEW LECIAŁ 

I PŁONĄŁ 

Nowy świadek: samolot leciał i płonął - Doro-

ta Kania, str. 8-11 

Niechlujstwo czy zacieranie śladów? - Grze-

gorz Wierzchołowski, str. 12 

Tusk ukrywał prawdę o ofiarach Smoleńska – 

Z dr. Kazimierzem Nowaczykiem, p.o. prze-

wodniczącym podkomisji smoleńskiej, roz-

mawia Grzegorz Wierzchołowski, str. 24-26 

Smoleńsk – gdybym ja prowadził śledztwo – 

Witold Gadowski, str. 28-29 

 

Kto i jakie konsekwencje powinien ponieść 

za skandal ze smoleńskimi pochówkami? 

Mówić „skandal” o tej sprawie – to mało. 

Jak można było tak zlekceważyć swoje obo-

wiązki? Za to naturalnie należy odpowie-

dzieć. A mówię tutaj o tych osobach z po-

przedniego rządu, które zapewniały, że zrobi-

ły wszystko z należytą starannością, że ziemia 

została przekopana na metr w głąb. Dzisiaj 

wiemy, że były to kłamstwa. 

Antoni Duda – poseł PiS,  

Warszawska Gazeta, nr 23 (521),  

9-15 VI 2017, str. 6 

 

Antoni Duda jest prezesem Klubu Inteli-

gencji Katolickiej w Opolu. 

Stanisław Waluś 
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Chemiczny „przyjaciel” 
 

O tym, jak groźne jest nadużywanie alkoholu, 

o cnocie trzeźwości i sposobach walki z plagą 

uzależnień mówi bp Tadeusz Bronakowski, 

przewodniczący Zespołu Konferencji Episko-

patu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości. 

Bogumił Łoziński: Czy Polacy nadużywają al-

koholu? 

Bp Tadeusz Bronakowski: Na szczęście nie 

wszyscy, ale problem jest poważny. Według sta-

tystyk około miliona Polaków jest uzależnionych 

od alkoholu, a 3 miliony pije ryzykownie i szko-

dliwie. 

To łącznie ponad 10 procent. 

Do tej liczby dodać należy otoczenie osób piją

cych. To powoduje, że liczba Polaków, których 

w jakiś sposób dotyka problem alkoholowy, jest 

wielokrotnie większa. Bardzo niepokojący jest 

fakt, że jesteśmy jednym z nielicznych krajów 

w Europie, w którym spożycie alkoholu wzrasta. 

Jest ono o 40 proc. większe niż przed 1989 ro-

kiem.  

Dlaczego pijemy coraz więcej? 

Przyczyny są różne, ale częsty jest mechanizm 

sięgania po „chemicznego przyjaciela”. Naduży-

wanie alkoholu pojawia się, gdy nie radzimy so-

bie ze stresem, z emocjami. (…) Kolejną przy-

czyną problemu jest powszechna dostępność. 

Czterokrotnie przekroczyliśmy standardy Świa-

towej Organizacji Zdrowia. Według nich jeden 

punkt sprzedaży napojów wysokoprocentowych 

powinien przypadać na 1000 mieszkańców, 

w Polsce zaś przypada on na 250–270 osób. (…) 

Jak to wygląda na tle Europy? 

Jesteśmy w tej statystyce średniakami. Tyle że 

Europa jest pod tym względem na pierwszym 

miejscu na świecie, więc w skali całego globu 

znajdujemy się w czołówce. 

Jaka jest struktura spożycia? 

Dominuje piwo. To wynika z kolejnej przyczy-

ny wzrostu spożycia – olbrzymich środków prze-

znaczanych przez browary na reklamę – jest to 

ponad 400 mln zł rocznie. (…) Prawie 60 proc. 

naszego społeczeństwa uważa, że nie ma proble-

mu alkoholowego, bo ich zdaniem jest to taki sam 

produkt spożywczy jak każdy inny. Wytworzyła 

się proalkoholowa mentalność. (…) Matki, żony 

straciły instynkt samozachowawczy, mówią, że 

przecież mężczyzna nigdzie nie chodzi z kolega-

mi, nie upija się, jedynie wypija dwa piwa wie-

czorem. To jest już groźne, bo robi to systema-

tycznie i szybko może się uzależnić. W Niem-

czech połowa alkoholików pije tylko piwo.  

A jakie aktywności podejmuje Kościół? 

W tym roku odbywa się Narodowy Kongres 

Trzeźwości. Pierwsze takie wydarzenie miało 

miejsce w okresie międzywojennym, w 1937 r., 

kiedy statystyczny Polak spożywał nie więcej niż 

3 litry alkoholu rocznie. (…) Trzeźwość nie 

oznacza zakazu spożywania alkoholu. Celem 

kongresu jest uświadamianie społeczeństwu za-

grożeń, jakie wiążą się z nadużywaniem alkoho-

lu, a także promowanie trzeźwości i abstynencji. 

(…)  

Jaka jest granica, od której zaczyna się nad-

używanie? 

Cnotę trzeźwości zachowujemy wtedy, kiedy 

sięgamy po alkohol bardzo rzadko i w bardzo 

małych ilościach, czyli takich, które nie zmienia-

ją naszych stanów emocjonalnych. Jeśli pijemy 

alkohol inaczej, wtedy to jest nadużywanie. 

W sierpniu Kościół wzywa do abstynencji. Jak 

Ksiądz Biskup odpowiada na to wezwanie? 

Ja od urodzenia nie piję alkoholu. Jestem cał

kowitym abstynentem przez całe życie i ufam, że 

tak zostanie do śmierci. Uważam, że jako du-

chowny powinienem dać taki przykład. Zresztą 

takich osób jest dużo więcej. Mało kto zdaje so-

bie sprawę, że w Polsce są prawie 4 mln absty-

nentów, nie tylko członków Krucjaty Wyzwole-

nia Człowieka. 

Jakie działania należy podjąć, aby rozwiązać 

problem alkoholowy? 

Dalsza część hasła kongresu brzmi: „Odpo-

wiedzialność rodziny, Kościoła, samorządu, pań

stwa”, gdyż od tych podmiotów zależy trzeź

wość narodu. (…) 

Co powinny zrobić władze państwowe i samo-

rządowe, aby skutecznie walczyć z tym zjawi-

skiem? 

Po pierwsze, powinny zostać zlikwidowane re-

klamy alkoholu. W Europie jest wiele państw 

(np. kraje skandynawskie), w których reklama 

napojów alkoholowych jest zabroniona. Proszę 

zwrócić uwagę, że zakaz reklamy tytoniu przy-

niósł pozytywne skutki. (…) 

Istnieje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dlaczego jest 

nieskuteczna? 

Jest ona systematycznie „rozmontowywana” 

przez silne lobby proalkoholowe. (…) 

Dlaczego rządy nie wprowadzają zakazu re-

klam i ograniczeń w dostępności alkoholu? 
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Nie wszystkie rządy są niefrasobliwe, istnieją 

chlubne wyjątki, które odnoszą sukcesy. Dość re-

strykcyjne jest prawo w USA, w krajach skandy-

nawskich. Ale istotnie, politycy, zwłaszcza 

w Europie, zbyt mało się troszczą o swoich bliź

nich. (…) Wbrew powszechnemu przekonaniu, 

sprzedaż alkoholu wcale nie jest dla państwa 

opłacalna, bo za jedną złotówkę, która z tego ty-

tułu wpływa do budżetu państwa, trzeba wydać 

cztery na rozwiązywanie problemów alkoholo-

wych. (…) Potrzebny jest nowy zryw w trosce 

o wolny i trzeźwy naród, o Polskę solidarną, a nie 

browarną. (…) 

http://gosc.pl/doc/3952022.Chemiczny-

przyjaciel/2 

Gość Niedzielny, nr 23, rok XCIV,  

11 VI 2017, str. 22-23 

 

 

Polski biskup wspiera kardynałów,  

którzy napisali głośny list do papieża 
 

Jeden z polskich biskupów udzielił wywiadu 

włoskiemu portalowi La Fede Quotidiana. Od-

niósł się w nim do listu czterech kardynałów, któ

rzy poprosili papieża o wyjaśnienie wątpliwości 

w sprawie adhortacji Amoris laetitia. Mimo, iż 

kardynałowie są ostro krytykowani przez liczne 

środowiska w Kościele, polski hierarcha opowie-

dział się po ich stronie. 

Biskup Józef Wróbel, pomocniczy biskup Lubli-

na, w rozmowie z włoskim dziennikarzem stwier-

dził, że kardynałowie, którzy napisali głośny list 

do papieża Franciszka, „uczynili dobrze”. – Pra-

widłowo wykonali przepisy prawa kanonicznego. 

Sądzę, że było to nie tylko ich prawem, ale rów-

nież i obowiązkiem (…) Nie pytali wszak o pro-

gnozę pogody na jutro, ale na temat spraw doty-

czących nauczania Kościoła, a więc dotyczących 

życia wiernych – stwierdził polski hierarcha. 

Według biskupa wyjaśnienie treści papieskiego 

dokumentu, a szczególnie rozdziału ósmego 

Amoris laetitia, jest konieczne. – Tekst podlega 

różnym interpretacjom, ponieważ jest niejedno-

znaczny – zauważył hierarcha. – Tekst adhortacji 

nie jest dobrze napisany. Powstawał prawdopo-

dobnie w zbyt wielkim pośpiechu, bez odpowied-

niej analizy ewentualnych konsekwencji, bez sta-

rannej uwagi. Biskup stwierdził także, iż wydaje 

mu się potrzebne skierowanie takich pytań do 

Watykanu, gdyż sporządzanie tak ważnych tek-

stów kościelnych w pośpiechu, w żaden sposób 

nie służy dobru Kościoła.  

Polski hierarcha odpowiedział też na pytanie, czy 

rozwodnikom żyjącym w nowych związkach moż

na dziś udzielać Komunii Świętej. Odpowiedział ja-

sno, że „nie można było tego czynić ani przed Amo-

ris laetitia, ani nie można tego robić teraz”. – Dok-

tryna Kościoła nie może ulec zmianie, w innym 

przypadku bowiem Kościół przestałby być Kościo-

łem Chrystusa zbudowanym na Ewangelii i Trady-

cji. Żadnemu człowiekowi nie wolno zmienić dok-

tryny, ponieważ nie jest Panem Kościoła. 

Biskup Wróbel uciął też spekulacje na temat 

rzekomego „rozgrzeszenia” par homoseksual-

nych. Przypomniał bowiem, że akty homoseksu-

alne są „bardzo ciężkim grzechem” i stanowią 

zachowania sprzeczne z ludzką naturą. (…) 

http://www.pch24.pl/polski-biskup-wspiera-

kardynalow--ktorzy-napisali-glosny-list-do-

papieza,47554,i.html#.WVCm291_AYw.twitter 

 

 

Dlaczego toniesz 
 

W dniu 25 marca, Zwiastowania Najświętszej 

Maryi Pannie przez Archanioła Gabriela - po-

częcie Syna Bożego, miałem w mojej parafii na 

Tysiącleciu Dolnym w Katowicach wyznaczoną 

adorację Jezusa Eucharystycznego – w ramach 

Bractwa Adoracji Najświętszego Sakramentu.  

Tak się składa, że od kilku lat w sobotę z po-

czątkiem nowego roku w naszym kościele, też 

jest dzień skupienia dla szafarzy. Tak było tym 

razem. Dzień skupienia został rozpoczęty modli-

twą, potem była Droga Krzyżowa, uwielbienie 

Jezusa w Najświętszym Sakramencie i Msza 

święta. Homilię wygłosił biblista ks. Tomasz. 

Była bardzo pouczająca i zapadająca do serca. 

Mnie wryły się do serca trzy wątki homilii. 

Pierwszy wątek, to w czasie, kiedy Jezus idzie 

do łodzi apostołów krocząc po wodzie jeziora. 

Przestraszeni uczniowie myśleli, że to zjawa, ale 

Jezus przemówił „odwagi! Ja jestem, nie bójcie 

się!”. Piotr wtedy zawołał: „Panie jeśli to Ty je-

steś, każ mi przyjść do siebie”. Jezus rzekł: 

„przyjdź”. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po 

wodzie przyszedł do Jezusa. Na widok silnego 

wiatru uląkł się i zaczął tonąć. Krzyknął: „Panie 

ratuj mnie”. Jezus natychmiast wyciągnął ręką 

i chwycił go mówiąc: „Czemu zwątpiłeś małej 

wiary”. W tym wątku jest ukryte całe nasze ży-

cie. Z chwilą, gdy jesteśmy wpatrzeni w Jezusa, 

w Jego naukę i ufamy Jemu z wielką miłością 

i wiarą, żyjąc Jego nauką, to możemy dokonać 

wielkich dzieł. Natomiast gdy się odwrócimy 

http://gosc.pl/doc/3952022.Chemiczny-przyjaciel/2
http://gosc.pl/doc/3952022.Chemiczny-przyjaciel/2
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sercem i spojrzymy na inne sprawy, tak jak Piotr 

na wiatr, to nasze serce natychmiast odwróci się 

od Jezusa i powoli zaczniemy tonąć. Gdy jeszcze 

szybko się zorientujemy i zawołamy: „Jezu ratuj 

mnie”, czyli z powrotem pójdziemy na drogę na-

uki Jezusa, to Jezus nam poda rękę. 

Drugi wątek, to moc Słowa Bożego, czyli co-

dzienne czytanie Pisma Świętego, chociażby przez 

pięć minut, kilka wersetów, ale codziennie w obo-

wiązku, tak jak i mamy w obowiązku codziennie 

iść do pracy. Do tego wątku ks. Tomasz posłużył 

się przykładem. Pan kazał swojemu słudze iść do 

studni i zaczerpnąć wody. Na wodę dał mu koszyk 

wiklinowy w którym noszono ziemniaki i inne wa-

rzywa. Trzy razy wysyłał go z tym koszykiem po 

wodę. Za trzecim razem, zapytał się sługi, aby zo-

baczył na ten koszyk i powiedział co zobaczył. Od-

powiedział sługa, że koszyk jest pusty, mokry, ale 

czysty, wszelkie brudy, które były w koszyku woda 

zmyła. Tak właśnie działa Słowo Boże, które jest 

zawarte w Biblii. Można go nie rozumieć, ale po-

woli zmywa z nas wszelki brud grzechu. Bo czyta-

jąc słowo Boże, analizujemy swoje życie i przy-

równujemy go do nauki Jezusa i powoli zaczynamy 

unikać grzechów, zaczynamy zapamiętywać i ro-

zumieć to co daje nam życie wieczne, a nie tylko to 

co daje nam życie ziemskie.  

Trzeci wątek, to wątek miłości. Tylko miłość 

może rozwijać wielką wiarę, tak do Boga jak i do 

drugiego człowieka. Modlitwa sercem, to modli-

twa z wielką miłością. Z miłością do Osoby Bo-

skiej do której się modlimy, jak też do osoby ludz-

kiej za którą się modlimy. Możemy pokonać wiele 

kilometrów pieszo, nawiedzić wszystkie sanktu-

aria świata, pościć codziennie, modlić się bez 

ustanku, uczestniczyć codziennie we Mszy świę

tej, ale gdy czujemy w sercu nienawiść, lub złość 

do drugiej osoby, albo wiemy, że ktoś ma na nas 

złość z naszego powodu, to nasze wysiłki są sie-

wem na skale. Tylko pozostaną wspomnieniem, 

nie przyniosą żadnego owocu. Nie zostaniemy wy-

słuchani w prośbach. Nasze dary nie zostaną przy-

jęte dopóki się nie pojednamy. Modlitwa sercem, 

to trwanie z wielką miłością przy Osobie Bożej, do 

której się modlimy. Każde rozproszenie i ucieka-

nie myślą w czasie modlitwy, czy Mszy świętej do 

innych spraw jest odejściem serca od Osoby Bo-

żej. Jest też druga teoria, że rozproszenia, w czasie 

modlitwy, też mogą być uwzględniane przez Bo-

ga, bo wtedy jakby przedstawiamy Mu właśnie 

wszystkie problemy naszego życia. W każdym ra-

zie zawsze możemy powiedzieć „Jezu ratuj mnie” 

i On wtedy poda nam rękę.  

Jan Mikos 

 

 

Dzień Ponarski w Warszawie 
 

W dniu 14 maja br. odbył się w Warszawie 

Dzień Ponarski, na które złożyła się Msza św. w 

intencji ofiar i ich oprawców oraz uroczystości 

na Powązkach Wojskowych przy Pomniku Po-

żarskim (program został podany wcześniej na 

stronie internetowej). 

Tegoroczne uroczystości zostały poświęcone 

głównie młodzieży wileńskiej zamordowanej 

w Ponarach w maju 1942 r., gdyż w tym roku 

przypada 75. rocznica tego wydarzenia. 

Mszę św. w intencji ofiar i oprawców koncele-

browali Rektor Kościoła św. Anny w Warszawie 

– Ksiądz Krzysztof Siwek oraz Ksiądz Prałat dr 

Tadeusz Bożełko, który również wygłosił kaza-

nie. A śpiewał Chór Liceum Ogólnokształcącego 

Niepublicznego Kolegium św. Stanisława Kostki. 

Po powitaniu wszystkich uczestników uroczy-

stości odśpiewano Hymn Państwowy, następnie 

prezes Maria Wieloch przybliżyła tragedię po-

narską, koncentrując się głównie na tragicznych 

losach wileńskiej młodzieży ginącej za wolność 

umiłowanej Ojczyzny. 

 
Warta przy pomniku – Krzyż. 

Następnie zostały odczytane listy od Ministra 

Edukacji Narodowej, Podsekretarza Stanu Ma-

cieja Kopcia i Marszałka Sejmu Marka Kuchciń

skiego (na stronie internetowej Rodziny Ponar-

skiej), po czym do zebranych przemówił były 

prezydent Warszawy Marcin Święcicki. Po uro-

czystościach dotarły jeszcze listy od Dowódcy 

Garnizonu Warszawa i Kancelarii Senatu (na 

stronie internetowej Rodziny Ponarskiej). 
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Uczestnicy uroczystości – na I planie Tomir Sołtan – 

Prezes Porozumienia Organizacji Kresowych. 

Harcerze z ZHR przeczytali 2 wiersze ponar-

skie oraz odczytali Apel Pamięci przy dźwiękach 

werbla i odpowiedziach zebranych.  

 
Przedstawiciel Urzędu ds. Kombatantów i Osób Re-

presjonowanych Małgorzata Puczyłowska, z prawej 

strony Przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego - Jan Ambroziak. 

Kapelan ZHR Okręg Mazowsze Ksiądz Rado-

sław Jurewicz odmówił modlitwę w intencji 

Ofiar, po czym wszyscy włączyli się do niej. 

Następnie złożono kwiaty (wieńce, wiązanki) 

i zapalono białe i czerwone znicze. 

Uroczystościom towarzyszyła Warta Honorowa 

Wojska Polskiego z Garnizonu Warszawa, werbli-

sta i hejnalista oraz żołnierze niosący kwiaty. 

Wśród składających wieńce byli przedstawiciele 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

(Jan Ambroziak) oraz Urzędu do Spraw Komba-

tantów i Osób Represjonowanych (Małgorzata Pu-

czyłowska). Nie zabrakło kwiatów od zaprzyjaź

nionych organizacji kresowych - Towarzystwa 

Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej (Margarita 

Chilińska), Porozumienia Organizacji Kresowych 

(Tomir Sołtan), Muzeum Niepodległości (Dyrek-

tor Tadeusz Skoczek oraz Krzysztof Bąkała) oraz 

Rodzin Ofiar (braci, dzieci, krewnych). 

 
Pani Małgorzata Puczyłowska – Urząd do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych, z tyłu Ka-

pelan ZHR ks. Radosław Jurewicz, harcerz i druh 

Wiesław Turzański. 

Uroczystości uświetniły poczty sztandarowe 

Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Ka-

tyńskiego – Grupa Ponary, Związku Harcerstwa 

Rzeczypospolitej Okręg Mazowiecki, Szkoły 

Podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zośka” oraz 

grupa Strzelców Rzeczypospolitej. Uczestnicy 

trzymali w rękach zdjęcia młodych dziewcząt 

i chłopców (z krótkimi biogramami), którzy od-

dali życie w obronie Ojczyzny. Hejnał wojskowy 

zakończył uroczystość, tak jak i ją rozpoczął. 

W tym roku, dzięki ogromnemu zaangażowa-

niu redaktor Agaty Ślusarskiej z Gościa Nie-

dzielnego – Warszawa wiele mediów zaintere-

sowało się tymi uroczystościami tak, że już wie-

czorem 14 maja były relacje o nich w prasie, ra-

diu i TV. 

Również frekwencja uczestników uroczystości 

była znacznie lepsza niż w roku poprzednim. 

Jeszcze 2 tyg. później sprawa zbrodni ponar-

skiej była omawiana w dwóch programach tele-

wizyjnych: Telewizji Republika i Gazeta Polska 

TV (internet). Dużą radością dla wszystkich ze-

branych była informacja od Ministra Edukacji, 

że Ponary znalazły już swoje miejsce w nowej 

podstawie programowej z historii w klasach po-

nadgimnazjalnych. 

Na koniec wszyscy uczestnicy mogli otrzymać 

broszurę autorstwa dr Piotra Niwińskiego pt. Po-

nary – miejsce „ludzkiej rzeźni”. 

Dziękuję serdecznie wszystkim uczestnikom za 

udział w uroczystościach, a Pani Agnieszce Hała-

burdzin za zorganizowanie krzeseł i nagłośnienia. 

Za rok tymi sprawami i dostarczeniem flag zajmą 

się właściwe organy Miasta Stołecznego War-

szawy, co bardzo usprawni organizację.  

Linki do informacji prasowych, radiowych i te-

lewizyjnych, które otrzymałam od Agaty Ślusar-

czyk, redaktor „Gościa Warszawskiego”: 
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Polska Agencja Prasowa 

http://dzieje.pl/aktualnosci/w-warszawie-

uczczono-pamiec-ofiar-zbrodni-w-ponarach-

wilenskiej-golgoty 

Informacyjna Agencja Radiowa 

http://www.polskieradio.pl/78/1227/Artykul/1764

909,Powazki-Wojskowe-hold-dla-ofiar-zbrodni-

ponarskiej 

Polskie Radio 

http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1765001,

Wilenska-Golgota-Obchody-Dnia-Ponarskiego-

na-Powazkach 

TVP INFO 

https://www.tvp.info/30753689/obchody-dnia-

ponarskiego-niemcy-zamordowali-tam-dziesiatki-

tysiecy-osob 

Telewizyjny Kurier Warszawski 

https://warszawa.tvp.pl/30755590/14052017 

Gość Niedzielny 

http://warszawa.gosc.pl/doc/3892253.Wilenska-

Golgota 

Rzeczpospolita 

http://www.rp.pl/Historia/170519461-Uczczono-

pamiec-ofiar-Wilenskiej-Golgoty.html 

Radio Warszawa 
http://www.radiowarszawa.com.pl/oddano-hold-

ofiarom-zbrodni-ponarskiej/ 

Interia.pl 

http://nowahistoria.interia.pl/aktualnosci/news-

uczczono-pamiec-ofiar-wilenskiej-

golgoty,nId,2393685 

Radio Dla Ciebie 

http://www.rdc.pl/informacje/obchody-dnia-

ponarskiego-w-warszawie-msza-i-apel-pamieci/ 

Radio Zachód http://www.zachod.pl/radio-

zachod/serwis-informacyjny/kraj/obchody-dnia-

ponarskiego/ 

Wiadomości.com http://wiadomosci.com/hold-

dla-ofiar-zbrodni-ponarskiej-powazkach-

wojskowych/ 

Wilnoteka 

http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/dzien-

ponarski-w-warszawie 

03.06.2017                             Maria Wieloch 

Prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska 

Kontakt: www.rodzinaponarska.pl 

 

 

O Renacie Buśko 
 

Fundatorka Tablicy Ponarskiej w kościele pw. 

św. Jana Chrzciciela w Augustowie p. Renata 

Buśko nie doczekała dzisiejszej uroczystości od-

słonięcia i poświęcenia tablicy. Odeszła w dniu 2 

lutego br. w Olsztynie.  

 
Msza św. w kościele św. Jana Chrzciciela.  

Pani Renata była zaangażowana w działalność 

Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska”, przez osta-

nie dwie kadencje była wiceprezesem stowarzy-

szenia. Wykazywała wielką determinację 

w sprawie upamiętnienia ofiar zbrodni ponarskiej. 

Miało to przede wszystkim wymiar patriotyczno- 

historyczny. Ta zbrodnia przez dziesięciolecia by-

ła przecież jedną z wielkich białych plam najnow-

szej historii. Dość powiedzieć, że pomnik po-

święcony polskim ofiarom powstał w Ponarach 

dopiero w 2000 r. W uroczystym odsłonięciu po-

mnika, z udziałem ministrów obrony Polski i Li-

twy, p. Renata miał zaszczyt uczestniczyć. 

 
Poczty sztandarowe. Napis na tablicy: WNUKOWIE 

SYBIRAKÓW. 

Jednak jej zaangażowanie w sprawy ponarskie 

miało też wymiar osobisty. W Ponarach zginęli 

jej ojciec Józef Tobjasz i wuj Przemysław Wa-

rachowski żołnierze AK, a ciotka Bożenna 

Gorta, przeszła przez kilkumiesięczne areszto-

wanie i śledztwo na Łukiszkach. Dawanie świa-

dectwa prawdzie historycznej w czasie studiów 

w Krakowie pod koniec lat czterdziestych skoń

czyło się dla p. Renaty półrocznym więzieniem 

politycznym (wyrok z art. 22 małego kodeksu 

karnego o tzw. „propagandzie szeptanej”). 

http://dzieje.pl/aktualnosci/w-warszawie-uczczono-pamiec-ofiar-zbrodni-w-ponarach-wilenskiej-golgoty
http://dzieje.pl/aktualnosci/w-warszawie-uczczono-pamiec-ofiar-zbrodni-w-ponarach-wilenskiej-golgoty
http://dzieje.pl/aktualnosci/w-warszawie-uczczono-pamiec-ofiar-zbrodni-w-ponarach-wilenskiej-golgoty
http://www.polskieradio.pl/78/1227/Artykul/1764909,Powazki-Wojskowe-hold-dla-ofiar-zbrodni-ponarskiej
http://www.polskieradio.pl/78/1227/Artykul/1764909,Powazki-Wojskowe-hold-dla-ofiar-zbrodni-ponarskiej
http://www.polskieradio.pl/78/1227/Artykul/1764909,Powazki-Wojskowe-hold-dla-ofiar-zbrodni-ponarskiej
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1765001,Wilenska-Golgota-Obchody-Dnia-Ponarskiego-na-Powazkach
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1765001,Wilenska-Golgota-Obchody-Dnia-Ponarskiego-na-Powazkach
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1765001,Wilenska-Golgota-Obchody-Dnia-Ponarskiego-na-Powazkach
https://www.tvp.info/30753689/obchody-dnia-ponarskiego-niemcy-zamordowali-tam-dziesiatki-tysiecy-osob
https://www.tvp.info/30753689/obchody-dnia-ponarskiego-niemcy-zamordowali-tam-dziesiatki-tysiecy-osob
https://www.tvp.info/30753689/obchody-dnia-ponarskiego-niemcy-zamordowali-tam-dziesiatki-tysiecy-osob
https://warszawa.tvp.pl/30755590/14052017
http://warszawa.gosc.pl/doc/3892253.Wilenska-Golgota
http://warszawa.gosc.pl/doc/3892253.Wilenska-Golgota
http://www.rp.pl/Historia/170519461-Uczczono-pamiec-ofiar-Wilenskiej-Golgoty.html
http://www.rp.pl/Historia/170519461-Uczczono-pamiec-ofiar-Wilenskiej-Golgoty.html
http://www.radiowarszawa.com.pl/oddano-hold-ofiarom-zbrodni-ponarskiej/
http://www.radiowarszawa.com.pl/oddano-hold-ofiarom-zbrodni-ponarskiej/
http://nowahistoria.interia.pl/aktualnosci/news-uczczono-pamiec-ofiar-wilenskiej-golgoty,nId,2393685
http://nowahistoria.interia.pl/aktualnosci/news-uczczono-pamiec-ofiar-wilenskiej-golgoty,nId,2393685
http://nowahistoria.interia.pl/aktualnosci/news-uczczono-pamiec-ofiar-wilenskiej-golgoty,nId,2393685
http://www.rdc.pl/informacje/obchody-dnia-ponarskiego-w-warszawie-msza-i-apel-pamieci/
http://www.rdc.pl/informacje/obchody-dnia-ponarskiego-w-warszawie-msza-i-apel-pamieci/
http://www.zachod.pl/radio-zachod/serwis-informacyjny/kraj/obchody-dnia-ponarskiego/
http://www.zachod.pl/radio-zachod/serwis-informacyjny/kraj/obchody-dnia-ponarskiego/
http://www.zachod.pl/radio-zachod/serwis-informacyjny/kraj/obchody-dnia-ponarskiego/
http://ci.com/
http://wiadomosci.com/hold-dla-ofiar-zbrodni-ponarskiej-powazkach-wojskowych/
http://wiadomosci.com/hold-dla-ofiar-zbrodni-ponarskiej-powazkach-wojskowych/
http://wiadomosci.com/hold-dla-ofiar-zbrodni-ponarskiej-powazkach-wojskowych/
http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/dzien-ponarski-w-warszawie
http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/dzien-ponarski-w-warszawie
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Tablica Ponarska: PAMIĘCI TYSIĘCY POLAKÓW, 

KTÓRZY SŁUŻĄC OJCZYŹNIE PONIESLI 

ŚMIERĆ MĘCZEŃSKĄ W PONARACH K. WILNA 

W LATACH 1941 – 1944  

RODZINA PONARSKA AUGUSTÓW 2015 

Dzisiejsza uroczystość to już ostatni akord dzia-

łalności p. Renaty Buśko. Teraz czas na nas. 

Augustów, 25.06.2017 

Aleksander Buśko – syn  

Zdjęcia Maria Wieloch 

 

 

Prezydent RP Andrzej Duda 

w Gliwicach 
 

Prezydent przyjechał do Gliwic z Zabrza, gdzie 

7 czerwca 2017 r. uczestniczył w konferencji 

zorganizowanej w Śląskim Centrum Chorób 

Serca. Wizytę rozpoczął w naszym mieście 

o 17.30 od złożenia wieńca na wojennym grobie 

zbiorowym ośmiu powstańców śląskich – 

mieszkańców Szobiszowic poległych w 1921 r. 

pod Gliwicami. Grób niedawno odnowiono, 

a znajduje się on na cmentarzu przy ul. św. 

Wojciecha. 

Tuż przed 18- tą prezydent spotkał się 

w ratuszu z wojewodą śląskim Jarosławem 

Wieczorkiem, prezydentem miasta Zygmuntem 

Frankiewiczem, posłami i senatorami PiS oraz 

radnymi PiS i Koalicji dla Gliwic Zygmunta 

Frankiewicza. 

Mieszkańcy gromadzili się na placu 

Krakowskim od godz. 17.00: przed bramkami 

ustawiały się kolejki, a kto chciał, mógł dostać 

papierową biało-czerwoną chorągiewkę. Podest 

dla prezydenta Dudy ustawiono w centralnej 

części placu, tam też ustawiła się orkiestra dęta 

kopalni Sośnica. W tłumie znalazły się 

transparenty Gazety Polskiej, KOD-u i Platformy 

Obywatelskiej. Plac był w większości swojej 

powierzchni wypełniony mieszkańcami Gliwic 

i okolic.  

 
Na placu Krakowskim – po lewej orkiestra dęta 

kopalni Sośnica (zdj. KZ). 

Andrzej Duda przyjechał na plac Krakowski 

z małym opóźnieniem, a gdy pojawił się na 

płycie, przywitały go oklaski, ale również 

gwizdy małych grup zwolenników Platformy 

Obywatelskiej i KOD-u. Tłum skandował 

„Andrzej Duda”, „Andrzej Duda”. Prezydenta 

RP przywitał gospodarz miasta, a potem 

wysłuchaliśmy krótkiego wystąpienia głowy 

państwa. 

 
Prezydent Andrzej Duda (zdj. KP). 

- Dziękuję za liczne przybycie i witam moich 

zwolenników oraz tych, którzy mają odmienne 

zdanie o polityce państwa - powiedział na 

wstępie prezydent Andrzej Duda. Przypomniał 

trudną historię Gliwic i regionu, mówił o 

rozwoju miasta i ludziach, którzy pracują dla 

wspólnoty lokalnej. Nawiązał do plebiscytowej 

przeszłości i walk powstańczych pod Gliwicami. 

- Moją wizytę w Gliwicach zacząłem od 

pochylenia się nad grobem powstańców, którzy 

walczyli o to, żeby ta ziemia była w Polsce – 

dodał.  

- Stąd wywodzi się wielu ludzi „Solidarności”, 
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tutaj tętnił ruch niepokornych, a komuniści 

Gliwic nie lubili. Na koniec prezydent obiecał, że 

będzie współpracował z rządem w sprawie dobrej 

zmiany. I podziękował tym, którzy przez całe 

przemówienie klaskali i tym, którzy... gwizdali 

(prezydent pokazał wysoki poziom swojej 

kultury). 

Po wystąpieniu prezydent Andrzej Duda 

przeszedł wśród mieszkańców, można było 

zrobić dobre zdjęcia pamiątkowe, a ci, którzy 

blisko stali mogli krótko porozmawiać. Spotkanie 

zakończyło się przed 20.00. 

 
Od lewej: Senator Krystian Probierz, Prezydent 

Andrzej Duda (zdj. uczestnik spotkania). 

 
Prezydent rozdaje autografy (zdj. KZ) 

Teresa Plewa 

Zdjęcia: Krystian Probierz, Krzysztof Zioło 

 

 

Ojczyzna w potrzebie! 
 

Wyszli z mafijnych nor rodzimi bolszewicy 

(Z pomocą lewackiej zarazy z Zachodu,  

I satrapii azjatyckiego Wschodu),  

Wypluli przed siebie rechot, bluzg i grom, 
 

Aby podpalić nasz odbudowywany dom,  
 

Ten, w którym żyjesz i kochasz - Polskę! 

Hunowie od Lenina, żądzą i zemstą pałają! 
 

Już napadli oszalałą zdradziecką zgrają, 

Wkrótce pod rodzinnym progiem staną i nocą  

Z nienawiści z sierpami w drzwi załomocą -  
 

Ty, ze snu po trudach wielu pogardy dni,  

Wstań, powal dzicz i wyjdź do walki na ulicę! 

Pragną zbóje naszej bezcennej polskiej krwi! 

Jak ich przodkowie - strzałem w potylicę! 
 

Polaku!-Legionisto! Powstańcu! I serc, i słów,  
 

Patrioto! W walce, wierze i w odwadze troska!  

Z nadzieją w Niebie! 

Nasz dzień - to atak, barykada i obronny rów,  

Okrzyk : 

Ojczyzna w potrzebie! 
 

Niech w pełni rozjaśni się Jutrzenka Wolności! 

Walczmy o swą wiekowy Stół-Redutę Polskości! 
 

Lata nadziei stracone, z atrapami Orła i Ma-

ków...  
 

I do nas - suwerena należy rozliczenie nierządów 

- 

Kradzieży, zdrady i upadlania Polski i Polaków,  

Antyludzkich, bezbożnych w dżumie prądów! 
 

Za wplątanie nas w hańby pajęczynę czerwoną 

Za kpiny, ironię z naszej Lachów tradycji i histo-

rii, 

Za tę brudną łapę nad Polską podniesioną -  
 

Kamieniołomy, banicja i piekło - wieczne potę

pienie, 

Bo to Polska Piastów zabłyśnie ostatecznie w 

glorii! 
 

Witold Zajączkowski 
 

Gliwice. 1.06.2017 

 

 

Prymicyjna Msza św. 

ks. Tymoteusza Szydły  

w Nadzwyczajnej Formie  

Rytu Rzymskiego 
 

11 czerwca 2017 roku w kościele pod wezwa-

niem św. Barbary w Bielsku-Białej Mikuszowi-

cach neoprezbiter ks. Tymoteusz Szydło odpra-

wił prymicyjną Mszę Świętą w Nadzwyczajnej 

Formie Rytu Rzymskiego. Liturgia była spra-
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wowana w asyście diakona Krzysztofa Sanetry 

i subdiakona Wojciecha Barana.  

 
Ks. Tymoteusz Szydło (stoi przy ambonie) witany 

przez księży i lektorów bukietem białych kwiatów. 

Kazanie wygłosił ks. dr Grzegorz Klaja - pro-

boszcz parafii św. Barbary, a zarazem moderator 

Duszpasterstwa Łacińskiej Tradycji Kościoła die-

cezji bielsko-żywieckiej. Kaznodzieja przytoczył 

słowa św. Efrema Syryjczyka o kapłaństwie, 

„prawdziwym skarbie dla tych, którzy je sprawu-

ją nienagannie i święcie”. 

 
Początek Mszy Świętej. 

Szczególnie wzruszającym momentem dla 

wiernych było prymicyjne błogosławieństwo 

i ucałowanie, namaszczonych przez biskupa, dło-

ni kapłana. Podobny gest szacunku dla sakramen-

tu kapłaństwa uczynił również niedawno papież 

Franciszek, całując ręce nowo wyświęconych 

polskich księży.  

Wspomniany w trakcie kazania Efrem Syryj-

czyk wzywał: „Ze czcią odnośmy się do tych, 

którzy stoją na stopniu czcigodnego kapłaństwa. 

Kochajmy kapłanów, bo oni są przyjaciółmi do-

brego Boga i wstawiają się za nami i za całym 

światem.” Módlmy się więc za naszych kapła-

nów, aby wytrwali w swoim powołaniu. 

Urszula Michalska 

Zdjęcia: Barbara Waluś 

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 
 

Apb Andrzej Dzięga 

Suwerenny naród nie może być klientem ani 

petentem we własnym państwie 

Przynosimy na to święto także nasze sprawy 

narodowe i państwowe. Bo dla nas to także 

Święto Wojska Polskiego. Bo to przecież kolejna 

już rocznica Cudu nad Wisłą, zwycięstwa pol-

skiego żołnierza nad ateistyczną rewolucyjną 

nawałą, chcącą podążać na Zachód Europy przez 

trupa Polski. Powracamy sercem do tamtego 

zwycięstwa na przedpolach stolicy, wymodlone-

go w świątyniach Warszawy, tu, na Jasnej Gó

rze, i w wielu innych kościołach Polski i świata. 

(…) Powstanie Warszawskie to nie była kata-

strofa narodowa, jak chcieliby niektórzy, to była 

katastrofa gier politycznych ówczesnego świata. 

Ale Europa Zachodnia kolejny raz została 

ochroniona przez zatrzymanie na pół roku 

wschodniego frontu; za jaką jednak wielką cenę! 

Żyjący powstańcy powtarzają każdego roku, że 

warto było. (…) 

Przynosimy na to sierpniowe święto wspo-

mnienie mądrości, jaka zaprezentowali ludzie 

sierpniowej „Solidarności”, którzy stanęli z mo-

dlitwą pośrodku swoich zmagań o gospodarkę 

i politykę, o rodzinę i Naród. (…) 

To jest wołanie, by rodzina, powstająca na grun-

cie małżeństwa jako związku mężczyzny i niewia-

sty, była niezmiennie podstawa siły Narodu, by 

przede wszystkim o taką rodzinę suwerenne pań

stwo odpowiednio umiało i chciało zadbać. (…) 

Przykładem słabości, a nawet braku takiej 

współpracy jest kwestia – istotna w ostatnim 

czasie – braku dyskusji na temat żywności gene-

tycznie modyfikowanej. (…) 

Bo Naród ma prawo pytać, gdyż Naród jest 

suwerenem we własnym państwie. Naród nie jest 

intruzem w swoim państwie. Jest u siebie. (…) 

Homilia na Jasnej Górze, 15 sierpnia 2011 

Wybrał Stanisław Waluś 
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Warto czytać 
 

BIULETYN IPN 

NR 3 (136) marzec 2017 

Ze spisu treści: 

Adam Hlebowicz – Kto 

Wyklęty, kto Niezłom-

ny? 5-10 

Filip Musiał – Dlaczego 

powstał WiN? 11-18 

Tomasz Łabuszewski – 

Ruch Oporu Armii Kra-

jowej na Mazowszu 47-

53 

Andrzej Grajewski – 

Kardynał z katakumb. Ján Chryzostom Korec 

(1924-2015) 130-134 

Krzysztof Tarka – Portret emigranta 158-160 
 

Z ostatniej strony okładki:  

W następnych numerach m.in.: 

Pamięć i polityka historyczna 

Niewiedza o zbrodniach niemieckich 

Ofiary okupacji sowieckich 

Wołyń i Małopolska Wschodnia 

Rodzina bł. ks. Jerzego Popiełuszki 

Ludzie wolności – Joachim Gauck 

Solidarność Walcząca 
 

Film dołączony do miesięcznika 

 

MÓJ PRZYJACIEL 

LALUŚ. 

 

 

 

 

 

 

 

Nie zabijaj. 

Obrona życia człowieka od poczęcia 

do naturalnej śmierci 
 

Zatrzymajmy aborcję 

Księża biskupi zapoznali się z obywatelską ini-

cjatywą ustawodawczą zabraniającą zabijania 

dzieci poczętych z powodu ich niepełnosprawno-

ści i choroby. 

 – Miałam zaszczyt wraz z Magdaleną Korze-

kwą-Kaliszuk przedstawić na zebraniu plenarnym 

Episkopatu Polski w Zakopanem założenia pro-

jektu komitetu inicjatywy obywatelskiej „Za-

trzymaj aborcję!”. Wytłumaczyłyśmy krótko, że 

chodzi o projekt zakazujący aborcji eugenicznej 

– relacjonuje Kaja Godek z zarządu Fundacji 

Życie i Rodzina. – Jest to projekt, który tylko 

w jednym punkcie zmienia obowiązującą usta-

wę, ale ratuje wiele dzieci. Jego uchwalenie by-

łoby ogromnym krokiem naprzód. Spotkałam się 

ze strony hierarchów z prawdziwym zrozumie-

niem i ogromną życzliwością – zaznacza Godek. 

– To stopień do pełnej ochrony życia – potwier-

dza ks. abp Henryk Hoser SAC, przewodniczący 

Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych. (…) 

Ordynariusz warszawsko-praski przywołuje też 

komunikat Episkopatu, w którym biskupi popie-

rają i zachęcają do modlitwy w tej sprawie oraz 

do zbierania podpisów pod projektem.  

Alina Ambroziak, Nasz Dziennik,  

nr 131 (5884), 8 VI 2017, str. 1 i 5  

 

 

In vitro 
 

Kapłan przeciw hipokryzji 

Ks. Wojciech Sadłoń dał świadectwo wierno-

ści etyce katolickiej. Dyrektor Instytutu Staty-

styki Kościoła Katolickiego zrezygnował z za-

siadania w kapitule stypendiów m.st. Warszawy 

im. Jana Pawła II, gdyż radni stolicy zdecydowa-

li o finansowaniu in vitro. (…) 

Kapłan swoją obecnością nie może firmować 

decyzji sprzecznych z nauczaniem Kościoła, 

gdyż będzie to odebrane jako ich akceptacja. 

Dokładnie taką zasadą kierował się ks. Woj-

ciech Sadłoń. (…) 

Sprawa dawania świadectwa prawdzie doty-

czy nie tylko kapłanów, ale także katolików 

świeckich. Przykładem takiej postawy może 

być protest niektórych organizacji, uczestniczą

cych w przygotowaniu programu Orszaku 

Trzech Króli w Warszawie. Zaprotestowały one 

przeciwko objęciu patronatem tego wydarzenia 

przez prezydent stolicy Hannę Gronkiewicz-

Waltz, kiedy zwolniła ona z pracy prof. Bogda-

na Chazana za to, że odmówił aborcji i wskaza-

nia miejsca, gdzie można ją dokonać. Choć 

okazało się, ze profesor prawa nie złamał, pre-

zydent Warszawy nie zmieniła swojej decyzji. 

Protestujące organizacje miały rację – nie moż

na zgadzać się na to, aby wydarzeniu religijne-

mu patronowała osoba, która tak ostentacyjnie 

występuje przeciw etyce katolickiej. (…) 

Bogumił Łoziński, Gość Niedzielny,  

nr 25, rok XCIV, 25 VI 2017, str. 4-5  
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Ideologia gender 
 

TVP. Gra na dwa fronty. Uniki, tchórzostwo, 

uleganie poprawności politycznej 

Z ks. bp. Wiesławem Meringiem, ordynariu-

szem włocławskim, rozmawia Sławomir Jago-

dziński.  

Telewizja publiczna odmówiła emisji spotu re-

klamowego „Naszego Dziennika”. Poszło o sło-

wo „homoseksualizm”. Jak Ksiądz Biskup to 

skomentuje?  

Trzeba nazwać rzeczy po imieniu. To cenzura 

i uleganie poprawności politycznej. (…) 

Drugim wątkiem, który się pojawił w tej spra-

wie, jest problem przenikania ideologii gender do 

szkół… Tu też TVP wykazała się szczególną 

„wrażliwością”… 

– Sprawdzanie szkoły przez rodziców, czy nie 

ma w jej ofercie edukacyjnej programów prze-

siąkniętych groźną ideologią gender, nie jest na-

woływaniem do „niewłaściwych zachowań nakie-

rowanych na orientację seksualną”. Jeżeli ktoś ma 

jeszcze jakieś wątpliwości dotyczące tego, czym 

jest gender, to świadczy to tylko o jego zagubie-

niu. Przecież to nie tylko cyniczna, ale wręcz pie-

kielna ideologia. W ostatnim czasie było tyle 

mówione o jej szkodliwości, także ustami samego 

Ojca Świętego Franciszka. Gender to nie jest tyl-

ko wystąpienie przeciw Panu Bogu. To jest wy-

stąpienie przeciw naturze człowieka. Dziś jest 

wiele takich nurtów w kulturze, które uciekają od 

słowa „natura”. Właśnie dlatego, żeby promować 

swoje własne bezeceństwa. Dlatego ochrona 

dzieci przed złowrogą ideologią gender to pierw-

szy obowiązek każdego rodzica i każdego wy-

chowawcy. Tu w ogóle nie może być żadnych 

wątpliwości. Wszelkie próby rozmycia prawdy 

o gender są godne ubolewania. Potrzeba nam du-

żej jasności i zdecydowania w obronie prawdy 

o człowieku, o moralności, także w obronie dok-

tryny, która obowiązuje w Kościele. 

Cała sytuacja z odmówieniem emisji naszego 

spotu reklamowego pokazała jedną ważną rzecz: 

cenzura nadal obowiązuje…  

Dlatego powinno nas to jeszcze bardziej mobi-

lizować do tego, aby – wbrew wszelkiej cenzurze 

– prawdę nazywać prawdą, fałsz – fałszem, a zło 

– złem. Nie wyrzekajmy się prawdy, tylko ją 

mężnie głośmy. (…) 

22 maja 2017                 ks. bp. Wiesław Mering 

http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-

polsce/182245,to-zwykle-tchorzostwo.html 

 

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 

26-27.08.2017 Pszczyna 

Konferencja naukowa „500 lat Re-

formacji”, Uroczysty koncert „Wa-

rownym grodem”, Zwiedzanie Mu-

zeum Zamkowego, „Pożegnanie lata” – lekcje 

muzealne dla dzieci i młodzieży 

Org.: Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Diecezja 

Katowicka Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego 

(…) 

13.09.2017 Chorzów 

Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w 

Chorzowie 

Uroczystość otwarcia zrekonstruowanego ko-

ścioła z Bytomia-Bobrka 

Org.: Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny 

w Chorzowie 

28-30.09.2017 Katowice 

Konferencja: „500 lat Reformacji na Górnym 

Śląsku” 

Org.: Instytut Badań Regionalnych Biblioteki 

Śląskiej w Katowicach 

1.10.2017-28.02.2018 Bytom 

Wystawa „Radą i czynem. Luteranie w Bytomiu 

w XIX i XX wieku” 

Org.: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu 

7.10.2017 Katowice, Główne uroczystości w 

diecezji katowickiej, Org.: Diecezja Katowicka 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 

7.10.2017 Zabrze-Mikulczyce – Sieroty – Zacha-

rzowice – Szałsza 

Wycieczka autokarowa do obecnych i byłych 

kościołów ewangelickich na Szlaku Architektury 

Drewnianej Województwa Śląskiego 
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Org.: Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w 

Chorzowie (uwaga: organizator zastrzega sobie 

prawo do dokonania korekt trasy) 

Strona internetowa reformacja2017.slaskie.pl 

 

 

Jestem katolikiem i Polakiem 
- nie kupuję w sklepach w niedzielę 

- staram się kupować polskie towary  

w polskich sklepach 
 

Prymas Tysiąclecia 1901 – 1981 
 

Kocham ojczyznę więcej 

niż własne serce i wszystko, 

co czynię dla Kościoła, 

czynię i dla niej. 

Pod powyższym tytułem i znaczkiem ze sło-

wami Prymasa Tysiąclecia będę z Państwem dzie-

lił się zarówno swoimi refleksjami, jak i fragmen-

tami artykułów zaczerpniętych z prasy i Internetu. 

Stanisław Waluś 

Część XX  

Niedzielny test 

„Solidarność” naciska na parlamentarzystów PiS, 

aby przegłosowali obywatelski projekt ustawy 

o ograniczeniu handlu w niedziele. Projekt tej usta-

wy zalega w Sejmie od września ubiegłego roku, 

prace nad nim posuwają się bardzo powoli. A w za-

sadzie utknęły w miejscu kilka miesięcy temu.  

W tej sytuacji Komisja Krajowa NSZZ „Solidar-

ność” apeluje do rządu i parlamentu o wznowienie 

prac legislacyjnych i uchwalenie ustawy wprowa-

dzającej – z pewnymi wyjątkami – zakaz otwiera-

nia sklepów w niemal wszystkie niedziele roku.  

- Nasza cierpliwość się kończy – przestrzega 

Piotr Duda, przewodniczący „Solidarności”. 

I domaga się zrealizowania przez Prawo i Spra-

wiedliwość obietnicy wyborczej. Kandydaci na 

posłów i senatorów z tej partii obiecywali bo-

wiem, że jeśli PiS wygra wybory i utworzy rząd, 

to wprowadzi zakaz handlu w niedziele. (…) 

Krzysztof Losz, Nasz Dziennik, nr 143 (5896), 

 23 VI 2017, str. 1 i 5 

 

 

Nasze Rocznice 
 

Sierpień 

245 lat temu (5 sierpnia 1772 r.) w Petersburgu 

przedstawiciele państw zaborczych podpisali 

traktat o pierwszym rozbiorze Polski. 

245 lat temu (18 sierpnia 1772 r.) broniący się 

w jasnogórskiej twierdzy konfederaci barscy 

poddali się wojskom rosyjskim. Był to ostatni 

ich punkt oporu. 

170 lat temu (8 sierpnia 1847 r.) w Warszawie 

zmarł Samuel Bogumił Linde, twórca wielkiego 

słownika języka polskiego. 

120 lat temu (2 sierpnia 1897 r.) zmarł Adam 

Asnyk, znakomity poeta okresu pozytywizmu, 

uczestniczył w Powstaniu Styczniowym. 

85 lat temu (24 sierpnia 1932 r.) pilot Franci-

szek Żwirko i inżynier mechanik Stanisław Wi-

gura, uczestnicy III Challenge’u czyli Międzyna-

rodowego Turnieju Lotniczego Samolotów Tu-

rystycznych, jako zwycięzcy przybyli na metę 

w Berlinie.  

75 lat temu (6 sierpnia 1942 r.) w obozie kon-

centracyjnym w Treblince został zagazowany 

Janusz Korczak (właściwe nazwisko: Henryk 

Goldszmit) wraz z dwustu swoimi wychowan-

kami z Domu Sierot. 

75 lat temu (9 sierpnia 1942 r.) Edyta Stein – 

Siostra Teresa Benedykta od Krzyża została za-

gazowana w Auschwitz-Birkenau. Ojciec Święty 

Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną 1 maja 

1987 r. podczas wizyty pasterskiej w Niemczech. 

11 października 1998 r. na placu św. Piotra 

w Rzymie Papież wpisał ją w poczet świętych. 

Jest współpatronką Europy.  

75 lat temu (11 sierpnia 1942 r.) podziemna 

organizacja katolicka Front Odrodzenia Polski 

wydała i upowszechniła ulotkę autorstwa Zofii 

Kossak, potępiającą niemieckie zbrodnie mor-

dowania bezbronnych Żydów. Zawierała ona 

również wyrazy ubolewania z powodu braku za-

interesowania tą potworną zbrodnią zarówno ze 

strony zachodnich mocarstw, jak i międzynaro-

dowych organizacji żydowskich. 

70 lat temu (11 sierpnia 1947 r.) w Krakowie 

rozpoczął się proces polityczny czołowych dzia-

łaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. 

60 lat temu (26 sierpnia 1957 r.) kopia cudow-

nego obrazu Jasnogórskiej Pani rozpoczęła swo-

ją peregrynację po polskiej ziemi. 

40 lat temu (13 sierpnia 1977 r.) zmarł metro-

polita poznański abp Antoni Baraniak.  

Wybrała Barbara Kwaśnik 

 

 

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Papieża Franciszka na rok 2017 
Lipiec: Intencja ewangelizacyjna: Aby nasi bra-

cia, którzy oddalili się od wiary, mogli również 

za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego 
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świadectwa, odkryć na nowo bliskość miłosier-

nego Pana i piękno życia chrześcijańskiego. 

Sierpień: Intencja powszechna: Aby artyści na-

szych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu 

pomagali wszystkim odkrywać piękno świata 

stworzonego. 
 

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę 

Codziennie przynajmniej jedna 

dziesiątka różańca, więcej informacji 

na stronie: 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl 
 

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

wice, ul. Warszawska 6/305. Wśród 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: 

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 drugiej połowie 2017 

roku: 

9.07, 20.08, 24.09, 15.10, 

19.11 

Godz. 19.00 

Kierownictwo artystycz-

ne: prof. Julian Gembal-

ski 

 
 

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 

przyjmuje 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-ów 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) 

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 – pielgrzymka 

KIK-ów na Jasną Górę. Koszt 30 zł. 

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 

telefonicznie.  

 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
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(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). 

Nakład: 330 egz. Adres do 

korespondencji: Klub Inteli-

gencji Katolickiej w Kato-

wicach, 40-954 Katowice 2, 

skr. poczt. 376. 
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