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Pochwała Bożej Mądrości – Syr 24. 

Jak szczep winny wypuściłam pełne krasy latorośle, a kwiat mój wyda owoc sławy i bogactwa. Przyjdź-

cie do mnie, którzy mnie pragniecie, nasyćcie się moimi owocami. Pamięć o mnie jest słodsza nad miód, 

a posiadanie mnie – nad plaster miodu. Ci, którzy mnie spożywają, nadal łaknąć będą, a którzy mnie piją, 

nadal będą pragnąć. Kto jest mi posłuszny, nie dozna wstydu, a którzy przeze mnie działać będą, nie 

zbłądzą. (Syr 24,17-22 [BGr - BT]). 

Jak szczep winny wypuściłam pełne krasy latorośle, a kwiat mój wyda owoc sławy i bogactwa. Jam 

matką pięknej miłości i bogomyślności, poznania i świętej nadziei. We mnie wszelka łaska drogi i prawdy, 

we mnie cała nadzieja życia i cnoty. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy mnie pragniecie i nasyćcie się 

owocami moimi. Nauka bowiem moja jest słodsza nad miód, a posiadanie mnie – nad plaster miodu. Pa-

mięć moja nad wieczne pokolenia. Ci, którzy mnie spożywają, dalej łaknąć będą, a którzy mnie piją, 

nadal będą pragnąć. Kto jest mi posłuszny, ten nie dozna wstydu, a którzy przeze mnie działać będą, nie 

zbłądzą. Ci zaś, którzy mnie objaśniają, życie wieczne mieć będą. (Syr 24,23-31 [Wlg- Jakub Wujek]).  

Księgę Syracha znajdujemy w Biblii Greckiej ST. Cały rozdział 24 tej Księgi nazywanej w Wlg Syra-

cydesem lub Eklezjastykiem jest pochwałą Bożej Mądrości. Fragment Syr 24, 23-31 w tłumaczeniu łaciń-

skim (Wlg) różni się swoją treścią od wersji w Biblii Greckiej. Słowa Księgi Syracydesa 24,23-31 w wer-

sji łacińskiej Wlg (tak w Biblii Jakuba Wujka) tylko częściowo pokrywają się ze słowami w Syr 24,17-22 

w Biblii Greckiej (tak w BT). 

Mądrość Boża przedstawiona w Syr 24 utożsamia się z prawdą objawioną w całym Piśmie Świętym 

(Prawo Boże) i z przymierzem, jakie zawarł Bóg z ludźmi, a szczególnie z narodem wybranym (por. Syr 

24,23 [BGr]). 

Pochwała Bożej Mądrości to w liturgii Kościoła również pochwała przymiotów Matki Jezusa – Maryi. 

Stosowana w liturgii zasada odnajdywania w tekstach Biblii także sensu przystosowanego (akomodacyj-

nego) wiąże słowa odnoszące się do Bożej Mądrości z Maryją, Matką Jezusa Chrystusa. On zawarł nowe 

przymierze i został nazwany Bożą Mądrością przez św. Pawła w 1 Kor 1,24. On jest też Słowem Bożym 

objawiającym nam Boga Ojca (por. J 1,18; Hbr 1,1). 

Uosobiona Mądrość w Syr 24 wygłasza swoje pochwały. Pochodząc od Boga rozlała najprzyjemniejszą 

woń, jaka wychodzi z kwitnącego winnego szczepu. Przedstawia się jako matka pięknej miłości, bogo-

bojności, poznania i świętej nadziei, która jest nadzieją życia wiecznego i cnoty. Przez nią poznajemy 

drogę do Boga i prawdę Bożą. Mądrość wzywa wszystkich do spożywania jej słodkich owoców, bo jest 

słodsza od miodu. Wszyscy na zawsze będą ją wspominać, pamięć o niej nie zaginie. 

Dlatego słowa Mądrości Bożej z Księgi Syracydesa 24,28-31 (Wlg) lub Syr 24,21n (BGr) brzmią jak 

wezwanie Maryi do skorzystania z jej przykładu: <Kto mnie posłucha, ten się nie zawstydzi, a wszyscy 

przeze mnie działający – nie zbłądzą. Ci zaś, którzy mnie objaśniają – będą mieć życie wieczne>.  

Ks. Józef Kozyra 
 

 

Rok 2018 – Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, 

Rokiem Świętego Stanisława Kostki, Rokiem Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, 

Rokiem Zbigniewa Herberta, Rokiem Ireny Sendlerowej, Rokiem 250-lecia Konfederacji 

Barskiej, Rokiem Powstania Wielkopolskiego, Rokiem Praw Kobiet, Rokiem Harcerstwa, 

Rokiem 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Rokiem Prawd  

Polaków spod Znaku Rodła, Nadzwyczajnym Rokiem Świętego Józefa Kaliskiego 
 



Ojciec Święty Franciszek do Polaków  
 

Audiencja ogólna – środa 14 III 2018 r. 

„W modlitwie «Ojcze nasz», prosząc Boga: 

«Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj», 

modlimy się nie tylko o chleb, jako pokarm dla 

ciała, lecz także o Chleb eucharystyczny, pokarm 

dla duszy. Wiemy, że kto popełnił grzech ciężki, 

nie powinien przyjmować Komunii świętej bez 

otrzymania wpierw rozgrzeszenia w sakramencie 

pokuty. Niech Wielki Post będzie dla was okazją, 

by przystąpić do tego sakramentu, dobrze się wy-

spowiadać i przyjąć Chrystusa w Komunii świę-

tej. Spotkanie z Nim nadaje sens naszemu życiu. 

Z serca wam błogosławię.”  

Biuletyn Radia Watykańskiego, 14 III 2018 

 

Audiencja ogólna – środa 21 III 2018 r. 

„Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. 

Drodzy bracia i siostry, nasze uczestnictwo we 

Mszy św. jest pełne, gdy przyjmujemy Ciało 

i Krew Pana w Komunii eucharystycznej. Jest to 

najgłębsze zjednoczenie z Chrystusem. On daje się 

nam grzesznikom jako pokarm, który nas uzdra-

wia, napełnia świętością i pozwala żyć życiem 

samego Boga. Przyjmujcie ten pokarm, aby napeł-

niał was świętością! Z serca wam błogosławię.” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 21 III 2018 

 

Audiencja ogólna – środa 28 III 2018 r. 

„Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy 

bracia i siostry, przygotujmy się do wejścia w ta-

jemnice męki, śmierci i zmartwychwstania Pana, 

które na nowo będziemy przeżywali podczas Tri-

duum Paschalnego. Niech nam w tej duchowej 

podróży towarzyszy Najświętsza Maryja Panna. 

Niech wyjedna nam łaskę wewnętrznego zaanga-

żowania w celebracje nadchodzących dni, aby na-

sze serce i nasze życie były nimi prawdziwie 

przemienione. Życzę Wam radosnej i świętej 

Wielkanocy i z serca wam błogosławię!” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 28 III 2018 

 

Audiencja ogólna – środa 4 IV 2018 r. 

„Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Dro-

dzy bracia i siostry, w oktawie Paschy oddajemy 

chwałę Chrystusowi, który przez swe zmartwych-

wstanie otwarł nam bramy wieczności. Wiara w 

zmartwychwstanie niech będzie dla was źródłem 

chrześcijańskiej nadziei, braterskiej miłości, praw-

dziwej radości i pokoju! Niech Pan wam błogo-

sławi!” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 4 IV 2018 

 

 

Audiencja ogólna – środa 11 IV 2018 r. 

„Drodzy pielgrzymi polscy, pozdrawiam was 

serdecznie i życzę trwania w radości wielkanoc-

nej. W Wigilię Paschalną odnowiliśmy przyrze-

czenia chrzcielne: wyrzekliśmy się złego ducha 

i wszystkiego, co prowadzi do grzechu, wyznali-

śmy naszą wiarę i przyrzekliśmy wierność Chry-

stusowi – powiedział Ojciec Święty. – Te przy-

rzeczenia muszą być ponawiane właściwie każ-

dego dnia, by naszą świadomość przenikała obec-

ność Chrystusa w nas i pragnienie służenia Mu 

całym życiem. Niech ta myśl, płynąca z dzisiej-

szej katechezy, będzie dla was okazją do osobistej 

refleksji. Z serca wam błogosławię.” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 11 IV 2018 

 

Audiencja ogólna – środa 18 IV 2018 r. 

„Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. 

W tych dniach, obchodzony jest w Polsce X Ty-

dzień Biblijny, którego motto brzmi: «Jesteśmy 

napełnieni Duchem Świętym» - przypomniał Fran-

ciszek. Usiłujcie, zatem każdego dnia, indywidual-

nie lub z rodziną, znaleźć chwilę czasu na lekturę 

i medytację Pisma Świętego, abyście mogli za-

czerpnąć z niego nieodzowną moc dla waszego 

życia chrześcijańskiego. Niech to będzie waszym 

zadaniem. Z odwagą dzielcie się z innymi Słowem 

Bożym, żyjcie Nim, na co dzień, dając świadectwo 

wierności Chrystusowi i Jego Ewangelii. Niech 

będzie pochwalony Jezus Chrystus.” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 18 IV 2018 

 

Audiencja ogólna – środa 25 IV 2018 r. 

„Witam polskich pielgrzymów. W sposób 

szczególny pozdrawiam arcybiskupa Lublina, ko-

legium rektorów, profesorów i studentów Kato-

lickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którzy przy-

byli tu z okazji 100-lecia jego założenia i 70-lecia 

duszpasterstwa akademickiego przy uczelni. 

Wraz z wami dziękuję Panu za każde dobro du-

chowe, jakie zrodziło się w waszej wspólnocie 

uniwersyteckiej w tym stuleciu – mówił Ojciec 

Święty. – Zachęcam was, abyście kontynuowali 

dobrą tradycję poszukiwania więzi łączących wia-

rę i rozum, a równocześnie, byście odkrywali no-

we metody zgłębiania nauk humanistycznych 

i przyrodniczych, aby coraz lepiej odpowiadać na 

wyzwania, jakie współczesny świat stawia przed 

człowiekiem i społecznościami. Niech wam towa-

rzyszy wasz profesor Karol Wojtyła – św. Jan 

Paweł II! Wam i wszystkim pielgrzymom tu 

obecnym z serca błogosławię. Niech będzie po-

chwalony Jezus Chrystus!” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 25 IV 2018 
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Audiencja ogólna – środa 2 V 2018 r. 

„Pozdrawiam serdecznie Polaków, a szczególnie 

delegację Caritas Polska wraz z młodzieżą z Syrii, 

przybyłych do Rzymu specjalnym busem, mobilną 

ambasadą Young Caritas, którzy inicjują kampanię 

uwrażliwienia społeczeństwa na problemy ludzi 

najbiedniejszych, promują wolontariat młodzieży, 

akcję informacyjną i pomoc dla ofiar prześlado-

wań w Syrii – mówił Papież do Polaków. Ducho-

wym znakiem projektu Bus Young Caritas będzie 

peregrynacja Obrazu Matki Bożej z Aleppo. 

W nabożeństwach majowych zawierzajcie Maryi, 

Królowej Polski, sprawy całego Kościoła, Ojczy-

zny i waszych rodzin. Proście o pokój na świecie, 

a zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. Z serca wam 

błogosławię.” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 2 V 2018 

 

 

Rok 2018 – Rokiem Arcybiskupa  

Ignacego Tokarczuka 
 

UCHWAŁA 

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 8 czerwca 2017 r. 

w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem 

Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka 

Ksiądz arcybiskup Ignacy Tokarczuk urodził 

się 1 lutego 1918 r. koło Zbaraża w rodzinie 

chłopskiej. W 1942 r. ukończył konspiracyjne 

Seminarium Duchowne we Lwowie i otrzymał 

święcenia kapłańskie. Na południowym wscho-

dzie II Rzeczypospolitej przeżył okupacje so-

wiecką i niemiecką oraz zagrożenie ze strony na-

cjonalistów ukraińskich. W 1946 r. musiał opu-

ścić ponownie sowiecki Lwów. W 1951 r. uzy-

skał stopień doktora filozofii na Katolickim Uni-

wersytecie Lubelskim. 

Ignacy Tokarczuk 6 lutego 1966 r. otrzymał 

w Przemyślu sakrę biskupią. Rozpoczął wówczas 

program budownictwa sakralnego, dzięki któremu, 

mimo sprzeciwu komunistów, do roku 1993 po-

wstało w diecezji przemyskiej ponad 400 nowych 

kościołów. Zaskarbił sobie szacunek i oddanie 

wiernych bezkompromisowymi kazaniami i two-

rzeniem nowych więzi społecznych w Kościele. 

W latach 70. XX wieku kuria biskupia w Prze-

myślu była miejscem spotkań opozycji demokra-

tycznej i niepodległościowej, w tym szczególnie 

niezależnego ruchu chłopskiego. W latach stanu 

wojennego pomagała rodzinom internowanych 

i była enklawą niepodległej Polski, kultury nieza-

leżnej oraz ośrodkiem wsparcia Polaków zaan-

gażowanych w działalność antykomunistyczną. 

Biskup Ignacy Tokarczuk jako zdecydowany 

przeciwnik sowieckiej okupacji Polski był przez 

funkcjonariuszy komunistycznego państwa za-

ciekle zwalczany, inwigilowany i fałszywie 

oskarżany przed wiernymi i zwierzchnikami ko-

ścielnymi. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 

w 1992 r. został arcybiskupem metropolitą 

przemyskim. W 2006 r. został odznaczony Orde-

rem Orła Białego w uznaniu znamienitych zasług 

w działalności na rzecz wolności Ojczyzny. Ar-

cybiskup Ignacy Tokarczuk zmarł 29 grudnia 

2012 r. w Przemyślu. 

Ojciec Święty Jan Paweł II pisał do arcybisku-

pa: „Stałeś się dla Kościoła przemyskiego, a tak-

że dla Kościoła w całej Polsce, nieustraszonym 

świadkiem prawdy ewangelicznej, niezłomnym 

obrońcą […] praw ludzi wierzących do wyraża-

nia swych przekonań religijnych […]. Byłeś 

rzecznikiem narodu walczącego o swą suweren-

ność w starciu z systemem państwa totalitarnego. 

Twój głos, Pasterzu, był słuchany w całej Oj-

czyźnie, umacniał na duchu i dodawał odwagi, 

gdy było ciężko”. 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w 100. rocz-

nicę urodzin księdza arcybiskupa Ignacego To-

karczuka – metropolity przemyskiego, nieustę-

pliwego obrońcy praw wiernych Kościoła kato-

lickiego i jednego z duchowych przywódców 

pokojowych zmagań narodu polskiego o niepod-

ległość Ojczyzny, ogłasza rok 2018 Rokiem Ar-

cybiskupa Ignacego Tokarczuka. 

MARSZAŁEK SEJMU 

/ - / Marek Kuchciński 

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/uchwaly/1512_

u.htm 

 

 

 

Rok 2018 – Rokiem Jubileuszu  

100-lecia odzyskania przez Polskę 

Niepodległości  
 

 

Orzeł Biały – nasza duma 

27 marca, Centrum Edukacyjne im. św. Jana 

Pawła II w Gliwicach. W wypełnionej auli (po-

nad 200 osób) nastąpiło uroczyste rozstrzygnię-

cie senackiego konkursu plastycznego dla dzieci 

i młodzieży „Orzeł Biały – nasza duma”.  
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Celem konkursu było m.in.:  

- rozwijanie zainteresowania znaczeniem pol-

skich symboli narodowych wśród dzieci i mło-

dzieży,  

- popularyzacja wiedzy i świadomości o godle 

jako jednym z najważniejszych symboli państwa 

polskiego od zarania dziejów do czasów współ-

czesnych, 

- propagowanie symbolu orła podczas wyda-

rzeń patriotycznych, 

- motywowanie uczniów do rozwijania pasji hi-

storycznych i artystycznych, 

- rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży w 

zakresie technik sztuki plastycznej. 

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in. 

Poseł na Sejm RP Jarosław Gonciarz, Przedsta-

wiciel Prezydenta RP Pan prof. dr hab. inż. Bole-

sław Pochopień, członek Narodowej Rady Roz-

woju i przewodniczący Akademickiego Klubu 

Obywatelskiego Katowice, Pani Urszula Bauer 

Śląski Kurator Oświaty oraz Pani Anna Kij 

rzecznik prasowy kuratorium.  

 
Od lewej: trzecia osoba – Bolesław Pochopień, czwar-

ta osoba – Urszula Bauer, piąta osoba – Anna Kij, 

szósta osoba – Krystian Probierz, ósma osoba – An-

drzej Hałabuda. 

Reprezentowani byli przedstawiciele służb 

mundurowych: płk. Roman Nowogrodzki Ko-

mendant WKU Gliwice, podinsp. Andrzej Hała-

buda Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w 

Gliwicach oraz mł. bryg. mgr inż. Bernard Wil-

czek z Komendy Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Gliwicach. No i oczywiście młodzież, 

nauczyciele, opiekunowie i rodzice. 

Oprawę artystyczną uroczystości (pieśni patrio-

tyczne) zapewnił znakomity chór młodzieży Pań-

stwowej Szkoły Muzycznej im. L. Różyckiego z 

Gliwic którym dyrygowała Pani dr Joanna Pudlik 

zaś wspaniałym wodzirejem imprezy był znako-

mity Włodzimierz Wowa Brodecki „pierwszy 

ułan Rzeczpospolitej”. Jak na taką uroczystość 

przystało rozpoczęliśmy ją Mazurkiem Dąbrow-

skiego. 

 

 
Wodzirej Włodzimierz Wowa Brodecki i chór mło-

dzieży Państwowej Szkoły Muzycznej im. L. Różyc-

kiego z Gliwic. 

Honorowy patronat nad konkursem w moim 

okręgu objęli: Marszałek Senatu RP, Wojewoda 

Śląski, Kuratorium Oświaty w Katowicach, In-

stytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowi-

cach, Komendant Wojskowej Komendy Uzupeł-

nień w Gliwicach, Sekretariat Nauki i Oświaty 

Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 

„Solidarność” oraz Muzeum w Gliwicach zaś pa-

tronat medialny objęła TVP3 Katowice. 

Do udziału w konkursie zgłosiło się 47 szkół 

podstawowych oraz ponadpodstawowych nasze-

go regionu które zgłosiły 116 uczniów. Wszyst-

kie nadesłane prace wykonane różnymi techni-

kami plastycznymi m.in. grafiki, akwarele, obra-

zy olejne, grafiki komputerowe, rzeźby a nawet 

gry planszowe zyskały moje uznanie i nie mia-

łem serca odrzucić jakąkolwiek widząc inwencję 

i pomysłowość młodych twórców. Wobec po-

wyższego powołałem jury konkursowe w skła-

dzie przewodniczący – prof. Stanisław Słodowy 

znakomity artysta–rzeźbiarz członek Akademii 

Sztuki i laureat Oskara Sztuki, prof. nzw. Poli-

techniki Śląskiej oraz członkowie: mgr Urszula 

Kaczmarczyk (historyk), mgr Lesław Ordon (hi-

storyk) i sekretarz komisji konkursowej mgr inż. 

Janina Szymanowicz (moja przedstawicielka). 

 
Przemawia Krystian Probierz. 

Wyróżniono i nagrodzono 19. uczniów w kate-

gorii Szkół Podstawowych oraz 11. uczniów 
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Szkół Ponadpodstawowych (licea, technikum, 

gimnazjum). Przyznano także 6 specjalnych wy-

różnień dla najmłodszych uczestników konkursu 

(z klas IV-tych). 

Niestety tylko dwaj laureaci I nagrody (w każ-

dej z kategorii szkół) uczestniczyć będą w dalszej 

części konkursu który zostanie rozstrzygnięty pod 

koniec kwietnia w Senacie RP. 

Postaram się zorganizować wystawę pokonkur-

sową wyróżnionych prac na terenie Politechniki 

Śląskiej i, jeśli warunki będą sprzyjać, wydać al-

bum/folder z wszystkimi pracami młodych arty-

stów. 

Tekst: Krystian Probierz, Senator RP 

Zdjęcia: NN 

 

O godne uczczenie Wojciecha Korfantego 

20 kwietnia 2018 roku z inicjatywy Prawa 

i Sprawiedliwości (Siemianowice Śląskie) oraz 

Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

odbyły się uroczystości ku czci Wojciecha 

Korfantego. W 145-tą rocznicę jego urodzin 

złożono wiązankę kwiatów pod budynkiem przy 

ul. Mysłowickiej 3 gdzie przyszedł na świat 

Wielki Siemianowiczanin. Danuta Sobczyk 

odczytała już pod pomnikiem przed Urzędem 

Stanu Cywilnego apel o godne uczczenie jego 

pamięci a następnie w Bibliotece Miejskiej odbył 

się okolicznościowy koncert. 

 
Wiązankę kwiatów składa Danuta Sobczyk stojąca na 

czele PiS w Siemianowicach. 

 
Pamiątkowa fotografia uczestników uroczystości pod 

pomnikiem Wojciech Korfantego. 
Poniżej treść apelu. 

My zgromadzeni tutaj pod pomnikiem 

Wojciecha Korfantego, Wielkiego Siemiano-

wiczanina, Ślązaka, który ukochał swoją Matkę 

Polskę – Ojczyznę apelujemy w dniu jego 145 

urodzin o: 

- godną pamięć o Jego Dorobku jako polityka, 

publicysty i działacza katolickiego dla którego 

dewiza „Bez Boga ani do proga” nie była hasłem 

bez pokrycia; 

- utworzenie Instytutu i Muzeum Jego imienia 

z prawdziwego zdarzenia, które dorobek ten by 

propagowało i utrwalało, było zaczynem 

dobrego działania dla Górnego Śląska i Rodziny; 

- chcemy aby instytucje te powstały w mieście 

w którym się urodził, a nie gdzie indziej, bo 

przecież nie wstydźmy się, że tak wielki 

człowiek to właśnie u nas przyszedł na świat 

i tutaj kształtował swój charakter. 

I pamiętajmy o tym co napisał na łamach 

wydawanej przez siebie gazety „Polonia”: 

„Zasadniczą cechą nowoczesnego Polaka jest 

jego niepokój o jutro. Troska o jutro stała się 

naszą codzienną teraźniejszością.” 

Jesteśmy pewni, że myśl ta jest jak najbardziej 

aktualna również i teraz na progu XXI wieku. 

Siemianowice Śląskie, 20 kwietnia 2018 r. 

Zbigniew Wieczorek 
 

 

 

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-

Wyborcze Delegatów Klubu  

Inteligencji Katolickiej w Katowicach 
 

Zebranie odbyło się w sobotę 7 kwietnia 2018 

r. i jak zwykle rozpoczęło się Mszą Świętą, któ-

rą odprawił Kapelan naszego Klubu ksiądz pro-

fesor Józef Kozyra. W wygłoszonym kazaniu 

mówił o właściwej postawie chrześcijanina 
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oczekującego na spotkanie z Chrystusem obec-

nym w sprawowanej Eucharystii i przychodzą-

cego do nas w Sakramentach Świętych (Chrzest 

Święty, I Komunia Święta, Sakrament Namasz-

czenia Chorych). Dał liczne przykłady właściwej 

postawy oczekiwania, jaką napotkał u chrześci-

jan w odwiedzanych różnych krajach świata (np. 

Nowa Zelandia), gdzie nie jest tak łatwo spotkać 

kapłana, a zwłaszcza gdy istnieje bariera języ-

kowa. Łatwość i dostępność Sakramentów Świę-

tych oraz łatwość udziału we Mszy Świętej 

w naszym środowisku rodzi postawę lenistwa 

oraz uczucie, że to wszystko, co od urodzenia 

mamy dostępne, to nam się po prostu należy, że 

tak będzie zawsze, że spóźnianie się na Mszę 

Świętą to nic takiego. 

Myślę, że te słowa księdza profesora, przepeł-

nione goryczą a spowodowane niewłaściwą po-

stawą katolików naszego środowiska, zapadną 

bardzo głęboko w naszej pamięci. 

Po Mszy Świętej Delegaci zebrali się w sali 

Klubu, gdzie rozpoczęto obrady modlitwą po-

prowadzoną przez Stanisława Walusia. Zebrani 

wybrali Przewodniczącego Walnego Zebrania - 

został nim Stanisław Waluś. Protokolantem został 

wybrany Robert Prorok. W obecności 27 Delega-

tów (na 36 uprawnionych) został zatwierdzony 

porządek obrad i wybrano poszczególne komisje. 

Do Komisji Mandatowo-Wyborczo-Skrutacyjnej 

weszli: Beata Namyślak, Bolesław Mokrski, An-

drzej Sanocki. Komisja Wnioskowa została wy-

brana w składzie: Danuta Sobczyk, Antoni Wi-

niarski. 

Przewodniczący Zebrania przedstawił propozy-

cję Zarządu do Walnego Zebrania o podjęcie 

Uchwały nadającej godność Członka Honorowe-

go Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

księdzu Zygmuntowi Klimowi, proboszczowi pa-

rafii św. Anny w Katowicach-Janowie i kapela-

nowi tamtejszej sekcji KIK. Sylwetkę ks. Zyg-

munta Klima przedstawiła Anna Wowra prze-

wodnicząca sekcji w Katowicach-Janowie. Ze-

brani Delegaci jednogłośnie zaaprobowali tę 

Uchwałę.  

Następnie zostały przedstawione sprawozdania 

ustępującego Zarządu, sprawozdania finansowe 

oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Zebrani 

Delegaci w dyskusji nad sprawozdaniami poru-

szyli następujące tematy: 

- bardzo dobra organizacja pielgrzymek organi-

zowanych przez Jana Mikosa, 

- problem małej reprezentacji członków KIK 

w pierwszopiątkowych Mszach Świętych odpra-

wianych przez kapelana KIK w Katowicach, 

- apel o nieodpłatne przekazywanie książek, 

które mogłyby być rozdawane za darmo na co-

rocznym Festiwalu Organizacji Pozarządowych. 

Po dyskusji, w obecności 29 Delegatów, 

(przybyły 2 osoby) przegłosowano przyjęcie 

przedstawionych sprawozdań oraz udzielenie ab-

solutorium ustępującemu Zarządowi KIK w Ka-

towicach. Wymienione Uchwały zostały przyjęte 

jednogłośnie. 

Następnym punktem były wybory Prezesa KIK 

w Katowicach na kadencję 2018-2021. Zapropo-

nowano kandydaturę Andrzeja Dawidowskiego, 

innych kandydatur nie przedstawiono. Wybory 

Prezesa przeprowadzono jako tajne. 

W trakcie liczenia głosów przez Komisję kon-

tynuowano dyskusję programową, którą teraz 

zdominowała sprawa cotygodniowych piątko-

wych dyżurów w siedzibie Klubu, w czasie któ-

rych praktycznie nikt z członków KIK w Kato-

wicah nie przychodzi, jest tylko sama osoba dy-

żurująca. Delegaci w tej sprawie nie podjęli de-

cyzji, pozostawiając ją nowemu Zarządowi Klu-

bu. 

Komisja ogłosiła wyniki tajnego głosowania: 

Prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej w Ka-

towicach w kadencji 2018-2021 został wybrany 

Andrzej Dawidowski. 

Delegaci ustalili, że w kadencji 2018-2021 Za-

rząd będzie liczył 8 osób + Prezes Klubu. Przed-

stawiono kandydatury do Zarządu i przeprowa-

dzono głosowanie tajne.  

W trakcie liczenia głosów w dyskusji progra-

mowej zostały poruszone następujące tematy: 

- wysoka ocena pracy redaktora biuletynu 

„Dlatego” Stanisława Walusia oraz prowadzące-

go stronę internetową Klubu Antoniego Winiar-

skiego, 

- Wojciech Sala poinformował o spotkaniach 

autorskich w związku z wydaną przez KIK 

w Katowicach książką Wojciecha Sali „Ksiądz 

Józef Danch 1945-1982 we wspomnieniach i fo-

tografiach”, 

- możliwość ukazywania się notatek o KIK 

w Katowicach w parafialnych biuletynach. 

Komisja Mandatowo-Wyborczo-Skrutacyjna 

ogłosiła skład nowego Zarządu KIK w Katowi-

cach na kadencję 2018-2021: Andrzej Lesiewicz, 

Małgorzata Piechoczek, Robert Prorok, Rajmund 
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Rał, Wojciech Sala, Danuta Sobczyk, Stanisław 

Waluś, Antoni Winiarski. 

Kontynuowano dyskusję programową, w której 

przedstawiono informację o mającej się odbyć za 

tydzień (14 kwietnia) organizowanej przez KIK 

w Katowicach konferencji „Parafia wspólnotą 

wspólnot”. 

Zebrani Delegaci podjęli uchwałę, że w kaden-

cji 2018-2021 Komisja Rewizyjna będzie miała 

3-osobowy skład. Przedstawiono kandydatury do 

Komisji Rewizyjnej, wybory przeprowadzono ja-

ko tajne. Wybrano skład nowej Komisji Rewizyj-

nej na kadencję 2018-2021: Stefan Kalisz, Woj-

ciech Pillich, Karol Trzoński. 

Następnie Komisja Wnioskowa przedstawiła do 

przegłosowania jawnego zgłoszone przez Delega-

tów propozycje wniosków/uchwał: 

- zobowiązanie nowo wybranego Zarządu Klu-

bu do wysłania do katowickich parafii informacji 

o spotkaniach i dyżurach w Klubie Inteligencji 

Katolickiej w Katowicach, z prośbą o zamiesz-

czenie w ogłoszeniach parafialnych, 

- zobowiązanie Zarządu Klubu do wszczęcia 

prac nad wydaniem książki o Andrzeju Szyi, 

członku Klubu, zmarłym tragicznie w 1983 roku. 

Przedstawione Wnioski Delegaci przyjęli więk-

szością głosów jako uchwały do realizacji przez 

nowo wybrany Zarząd Klubu Inteligencji Kato-

lickiej w Katowicach. 

Przewodniczący Stanisław Waluś zakończył 

wspólnie odmówioną modlitwą Walne Zebranie 

Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Klubu In-

teligencji Katolickiej w Katowicach. 

Robert Prorok 

 

Ks. Proboszcz Zygmunt Klim 
 

   Ks. Zygmunt Klim, proboszcz parafii św. Anny 

w Katowicach-Janowie, urodził się 16.04.1960 r. 

w Strzybnicy. 31.01.1987 r. otrzymał święcenia 

kapłańskie i kontynuował studia w Papieskiej 

Akademii Teologicznej zakończone w 1990 r. li-

cencjatem. Był wikariuszem w następujących pa-

rafiach: NSPJ w Boguszowicach, św. Marii Mag-

daleny  

w Tychach, św. Teresy w Chwałowicach, św. Ja-

dwigi w Rybniku. Przez kilka lat był przewodni-

kiem Rybnickiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną 

Górę. 

   Jest autorem trzech książek: „Historia Rybnic-

kiej Pielgrzymki”, „Trasa Rybnickiej Pielgrzym-

ki” i „Dobrodzieje Rybnickiej Pielgrzymki”. 

   Od 23 lipca 2003 r. jest proboszczem parafii 

św. Anny w Katowicach-Janowie i od tego czasu 

jest kapelanem i ojcem duchowym Sekcji KIK 

Janów. To dzięki proboszczowi członkowie 

Sekcji Janów mogą swobodnie korzystać z salek 

Domu Katechetycznego. Ksiądz proboszcz jest 

otwarty na propozycje spotkań sekcji, czynnie 

uczestniczy w spotkaniach przygotowując nieraz 

tematy spotkań, oraz omawiając problemy para-

fii. W ogłoszeniach parafialnych umieszczane są 

ogłoszenia o spotkaniach i inicjatywach sekcji, 

a w gablocie miesięczny program KIK. Ks. Pro-

boszcz Zygmunt Klim, wraz z członkami Sekcji 

KIK  

w Katowicach-Janowie, pomagał w organizacji 

Kongresów Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń 

i Wspólnot Modlitewnych w latach 2011, 2013, 

2015 i 2017. Dobra współpraca owocuje dużym 

zaangażowaniem członków Sekcji w życie para-

fii. 

   Ponadto ks. Proboszcz Klim jest diecezjalnym 

referentem trzeźwościowym, koordynatorem 

Grup Modlitwy św. Ojca Pio, kapelanem Towa-

rzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta oraz or-

ganizatorem ciekawych pielgrzymek, w tym Ka-

towickiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, po 

raz czternasty w 2017 r. 

   W czasie swej pracy w janowskiej parafii an-

gażuje się w działalność społeczną skierowaną 

do wszystkich grup wiekowych. Opieką obejmu-

je także osoby zagubione, wykluczone, kontynu-

ując wydawanie codziennych obiadów oraz 

przygotowanie kolacji wigilijnych  

i śniadań wielkanocnych dla osób samotnych 

i biednych. Księdza proboszcza cechuje duża 

dbałość o parafię, o kościół parafialny i cmen-

tarz. 

   Ksiądz Proboszcz angażuje się również 

w działania mające na celu rewitalizację naszej 

dzielnicy, która od 2011 roku jest wpisana na Li-

stę Pomników Historii. 

Anna Wowra 

 

 

Informacja z zebrania Zarządu KIK 

w Katowicach  

w dniu 13 kwietnia 2018 r.  
 

1. Zarząd w głosowaniu tajnym wybrał Prezy-

dium Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach w składzie: 
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Wiceprezesi - Danuta Sobczyk oraz Stanisław 

Waluś,  

Skarbnik - Małgorzata Piechoczek,  

Sekretarz - Robert Prorok. 

2. Omówiono sprawy związane z pielgrzymką 

do Bogucic, która odbędzie się w tym roku w 

niedzielę 13 maja: 

- godz. 14:30 wyjście pielgrzymki z kościoła 

pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 

Maryi Panny, Plac Księdza Emila Szram-

ka 1, 

- godz. 15:30 spotkanie w salce przy parafii 

Świętego Szczepana ul. Ks. Markiefki 89 w 

Bogucicach,  

- godz. 16:30 Nieszpory,  

- godz. 17:00 Msza Święta,  

- godz. 18:00 Koncert organowy.  

3. Omówiono zbliżające się spotkania:  

- Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich  

- Pax Romana  

4. Omówiono wstępnie sprawy organizacyjne 

tegorocznych rekolekcji w Kokoszycach, któ-

re odbędą się w dniach 21-23 września br.  

5. Omówiono sposób realizacji Uchwał z Wal-

nego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego 

KIK w Katowicach. 

6. Ustalono terminy zebrań Zarządu do końca 

2018 roku: 10 maja, 14 czerwca, 13 września, 

11 października, 8 listopada, 13 grudnia.  

7. Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

otrzymał podziękowania od Pani Wandy Wa-

cław za wydanie książki Wojciecha Sali 

„Ksiądz Józef Danch 1945-1982 we wspo-

mnieniach i fotografiach”. Ksiądz Józef 

Danch był bratem Pani Wandy Wacław.  

Robert Prorok  

 

 

Czym dla mnie jest modlitwa 
 

Modlitwa dla mnie jest próbą nawiązania 

łączności z Bogiem – Ojcem, bezpośrednio lub za 

pośrednictwem osób wybranych i posłanych 

przez Boga.  

Pomagają w tym też Osoby, które są w jedności 

z Bogiem, to jest Duch Święty, Syn Boży i Osoba 

Matki Bożej, wybrana i szczególnie umiłowana 

przez Boga. Pomagają też Archaniołowie 

i Aniołowie, jako wysłannicy Boga do ludzi w 

celu informowania o różnych wydarzeniach 

połączonych z Wolą Bożą, jak też w obronie 

człowieka przed złymi mocami.  

Pomocą służą nam też osoby z heroicznością 

swoich cnót, z głęboką wiarą i pod całkowitym 

kierownictwem Ducha Świętego. Przez te osoby 

Jezus mógł i nadal czyni cuda, świadcząc o 

Swojej obecności w wypełnianiu się Woli Bożej.  

Kościół takie osoby ogłasza świętymi, które za 

wstawiennictwem do Jezusa mogą tak w życiu 

ziemskim, jak też w życiu niebieskim pomagać 

każdemu człowiekowi w uzyskaniu łączności 

z Bogiem i w realizacji Jego Woli.  

Czy moja modlitwa jest potrzebna Panu Bogu? 

Modlitwa ta nie jest potrzebna Panu Bogu. Moja 

modlitwa jest potrzebna mnie, po to aby się 

otworzyć w swoim sercu na bezgraniczną miłość 

Bożą i przez otwarcie, na bezgraniczną miłość, 

nawiązać kontakt i poznać Jego Wolę. 

Można się modlić dzień i noc, a nie otworzyć 

się sercem na Bożą miłość, więc taka modlitwa 

nie ma żadnej wartości, bo źle się modlę. Modląc 

się „Ojcze nasz”, mam na uwadze, że jest to 

Ojciec nie tylko mój, ale wszystkich ludzi, co 

zobowiązuje mnie do traktowania wszystkich 

ludzi jako braci i siostry, czyli każdego mamy 

obejmować swoją miłością, taką samą jak siebie 

samego.  

Modląc się „Niech się święci Imię Twoje”, to 

Imię Ojca ma się święcić we mnie, bo Bóg nie 

potrzebuje moich pochwał, ale bezgranicznego 

uwielbienia, całym sercem, całą mocą i ze 

wszystkich sił jako odwzajemnienie miłości 

Bożej do mnie. Wtedy też będzie się spełniało 

Boże Królestwo we mnie.  

Ta bezgraniczna miłość Boga do mnie, spełnia 

się w osobie Jezusa Chrystusa, jako osoby 

współistotnej z Ojcem, który złożył Ofiarę 

Krzyżową za mnie i każdego człowieka, aby nie 

był potępiony na wieczność za popełniane 

grzechy i sprzeciwianie się Jego Woli.  

Tylko moja pycha i zatwardziałość, która nie 

pozwala otworzyć się na Bożą Miłość, zasługuje 

na wieczne potępienie. Te moje ciągłe prośby - 

żądania do Boga o spełnienie przez Niego mojej 

woli, bez otwarcia się na Jego bezgraniczną 

miłość są bezowocne i z obrazą dla Boga 

i Współistotne Mu Osoby jak też inne osoby 

przez Niego wybrane.  

Czy ja mam głęboką wiarę i otwarcie serca 

na bezgraniczną miłość Bożą, odpowiem, że 

nie, bo wtedy Jezus mógłby przeze mnie 

oddziaływać na innych, to jest uzdrawiać na 

duchu i ciele, przyciągać do siebie przez 

nawrócenia innych. 

Gdyby w parafii znalazła się przynajmniej 
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jedna osoba z głęboką wiarą w Boga 

i bezgranicznym otwarciem na bezgraniczną 

miłość Bożą, to za takim pasterzem jako 

autorytetem z Woli Bożej poszłyby wszystkie 

„owce”, nawet te, które już dawno pobłądziły 

inadal błądzą.  

Młode pokolenie i osoby, które odchodzą od 

Boga, potrzebują autorytetów. W większości nie 

widzą ich w rodzinie, nie widzą ich w szkole, nie 

widzą ich w Kościele, dlatego szukają własnych 

dróg wyjścia z labiryntu medialnej „papki”.  

Moja modlitwa jest walką przeciw sobie 

samemu i przeciw podstępom kusiciela, który 

robi wszystko, aby odwrócić człowieka od 

modlitwy, od zjednoczenia z Bogiem.  

Modlimy się tak jak żyjemy, a żyjemy tak jak 

się modlimy. Możemy modlić się słownie w 

grupie, w rodzinie. Możemy rozmyślać, aby 

wsłuchać się w to, o co Bóg prosi i udzielać 

odpowiedzi w naszych myślach, pobudzać 

wyobraźnię, myśl, uczucie, pragnienie.  

Możemy kontemplować w głębokim związku 

przyjaźni i miłości, w którym rozmawiamy sam 

na sam z Bogiem w poczuciu, że on nas kocha 

i że nasza dusza pragnie i miłuje Boga i my 

kochamy Go bezgranicznie i bezwarunkowo. 

Skuteczna modlitwa, to wielka pokora, wiara, 

ufność i wytrwałość. Modlitwa jest też czuwaniem 

w prostocie serca w ciągłym odniesieniu do Boga 

dzisiaj i przed Jego ostatecznym przyjściem. Brak 

czuwania powoduje, że nasze myśli są 

rozproszone i uległe pokusie. Oschłość 

w modlitwie wymaga nawrócenia. 

Głęboka wiara i modlitwa, może powodować, 

że moje i nasze prośby się spełnią, jeżeli są one 

miłe Bogu. Ilość odprawionych modlitw, czy 

codzienne uczestniczenie w Mszach św. 

i przyjmowanie Jezusa Eucharystycznego, nie jest 

żadną miarą naszej łączności z Bogiem, jeżeli jest 

to tylko bezmyślne wypełnianie powtarzalności 

słów, czy kolekcją ilości, a nasze myśli są 

całkowicie gdzie indziej, to jest przy rzeczach 

ziemskich, do których nas skłania Zły duch. Dla 

odprawiania dobrej modlitwy i skuteczniejszego 

nawiązania łączności z Bogiem, pomagają nam 

Pisma zawarte w Nowym Przymierzu, mądre 

interpretacje i rozmyślania nad tymi Pismami, 

mądre katechezy w środkach medialnych i w 

Kościele, mądre czasopisma oparte na Słowie 

Bożym. Aby nie ulec pokusie Złego, należy być 

swoim sercem w ciągłym zanurzeniu w Bogu. 

Jan Mikos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

 
Tablica na wschodniej ścianie kościoła Najświęt-

szego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej – 27 IX 

2013 r.  
-------------------------- 

Piotr Andrzej Nosek 

Podporucznik, funkcjonariusz BOR 

Urodził się 20 września 1975 r. w Kraśniku. 

W BOR od 1995 r. Jego zainteresowaniami 

były sporty obronne, sztuki walki, militaria. 

Uprawiał karate, karate kyokushinkai. Był do-

skonałym strzelcem i rusznikarzem. Wielo-

krotnie nagradzany i wyróżniany. 

Jego pogrzeb odbył się 23 kwietnia 2010 r. 

w Warszawie o godz. 13.00. Uroczystości po-

grzebowe odbyły się w Domu Pogrzebowym 

na Powązkach. Rodzina nie życzyła sobie 

udziału mediów. Został pochowany w Alei Za-

służonych na Powązkach Wojskowych (2k). 

Pożegnanie. W hołdzie Ofiarom tragedii pod 

Smoleńskiem, Opracowanie Marian Piotr 

Romaniuk, Dom Wydawniczy RAFAEL,  

Kraków 2012, str. 340. 
-------------------------- 
Wspomnienie z wyjazdu do Warszawy na 

uroczystości odsłonięcia pomnika ku czci 

poległych w katastrofie smoleńskiej 

dnia 10 kwietnia 2018 r. 

Do naszej stolicy udaliśmy się pociągiem 

Intercity „Pilecki” w godzinach rannych 

w towarzystwie państwa Elżbiety i Tomasza 

Piaseckich, którzy mnie zaprosili na uroczy-

stość, pana Tyminy, pana Witolda, wnuka 

pierwszego wojewody śląskiego po odzyska-

niu niepodległości Józefa Rymera, a także pa-

na Marcina, który do nas dołączył w Zabrzu. 



 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybrano pociąg jako środek lokomocji, po-

nieważ istniały obawy, że autobus, który też 

jechał z Gliwic może nie dotrzeć na czas na-

szej zbiórki, a mieliśmy jako zadanie uczest-

niczyć w niesieniu portretów z pl. Zamkowe-

go na pl. Piłsudskiego. Tam na miejscu repre-

zentowaliśmy Stowarzyszenie „Solidarni 

2010”. Jak się okazało, lokomocję wybrano 

właściwą, mimo że pociąg się trochę opóźnił 

ale dowiózł nas najbliżej.  

Z Dworca Centralnego udaliśmy się pieszo na 

miejsce zbiórki, ale jak się po drodze okazało, 

były utrudnienia w dostępie do niektórych ulic 

z powodu zapowiadanych wcześniej przez tzw. 

opozycję protestów, więc część ulic była wyłą-

czona i przygotowana na przemarsz. Dobrze że 

mieliśmy identyfikatory, które wcześniej nam 

przekazała pani Ela. Bez tego dostęp byłby 

jeszcze bardziej utrudniony, a tak po małych 

utrudnieniach dotarliśmy na miejsce, gdzie po 

szczegółowej kontroli, otrzymaliśmy nasze por-

trety, do którego każdy otrzymał wcześniej 

przydział. Niosłem portret ks. Andrzeja Kwa-

śnika – kapelana Federacji Rodzin Katyńskich. 

Około godz. 14.00 wyruszyliśmy na miejsce 

uroczystości i skierowani zostaliśmy na wyzna-

czone dla nas miejsca na czas ceremonii.  

 
Zdjęcie pobrane ze strony: 

http://solidarni2010.pl/36704-uwaga-

podziekowanie-dla-uczestnikow-vii-marszu-z-

portretami-ofiar-10042010---video.html 

Po zakończeniu wszystkich uroczystości 

związanych z odsłonięciem pomnika, jak 

i wieczornych, łącznie z przemarszem od ka-

tedry Świętego Jana, po zakończeniu Eucha-

rystii i przemówieniu pana Jarosława Kaczyń-

skiego, w późnych godzinach wieczornych 

udaliśmy się w drogę powrotną do Gliwic, ale 

tym razem autobusem PiS. 

Józef Uniowski 

Ósma rocznica katastrofy smoleńskiej 

Katowice 

W kościele garnizonowym pw. Św. Kazimie-

rza Królewicza przy ul. Curie-Skłodowskiej 

w Katowicach była sprawowana comiesięczna 

Msza św. w intencji ofiar katastrofy pod Smo-

leńskiem. Po Mszy św. kwiaty pod tablicą 

smoleńską w kościele złożyły: Maria Nowak, 

była posłanka PiS i Krystyna Panek, wice-

przewodnicząca Rady Miasta Katowice.  

 
Przed tablicą smoleńską w kościele garnizonowym. 

Od lewej: Maria Nowak i Krystyna Panek (zdj. RR). 

Po Mszy św. odbył się apel przy Pomniku 

Ofiar Katynia i zostały złożone kwiaty oraz 

zapalone znicze. 

 
Rajmund Rał, sekretarz Klubu Gazety Polskiej im. 

Sławomira Skrzypka czyta apel (zdj. JM). 

Tekst: Rajmund Rał 

Zdjęcia: Józef Moń i Rajmund Rał 
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Ósma rocznica tragedii smoleńskiej 

Bielsko-Biała 

10 kwietnia 2018 r. w kościele rzymskoka-

tolickim pw. Najświętszego Serca Pana Jezu-

sa w Bielsku-Białej (przy dworcu PKS) zosta-

ła odprawiona Msza św. w intencji ofiar kata-

strofy smoleńskiej. Mszę św. sprawował 

ks. prałat Krzysztof Ryszka, proboszcz para-

fii. W kazaniu mówił on m.in. o tym, że kata-

strofa smoleńska mocno przypomina światu 

o ludobójstwie w Katyniu.  

 
Mszę św. sprawuje ks. prałat Krzysztof Ryszka, 

proboszcz parafii. 

10 kwietnia 2010 r. samolot z delegacją na-

rodową rozpadł się na kilkanaście tysięcy czę-

ści w wyniku eksplozji.  

Ci co objęli (wówczas) rządy zamietli spra-

wę pod dywan. Na szczęście wydarzył się 

nowy cud nad Wisłą (ks. Proboszcz miał na 

myśli ostatnie wybory parlamentarne, które 

wygrał PiS). Jeden duch i jedno serce ożywia-

ły wówczas wszystko. My Polacy nie jeste-

śmy jednego ducha. Podzielili nas, aby łatwiej 

dojść do celu. Trzeba nam odkryć, że wspól-

nym dobrem jest wiara. Gdy widzimy absurd 

walki z Bogiem trzeba wyciągnąć z tego 

wnioski. Dziś trzeba nam reform, zjednoczo-

nego obozu chrześcijańskiego. Twojemu do-

mowi świętość się przystoi – powiedział ks. 

Proboszcz. Na zakończenie homilii zacytował 

słowa Hymnu do ducha św.: „Duchu Święty 

rozgrzej serca twarde (…) daj szczęście bez 

miary.” Amen.  

Po kazaniu wezwania modlitewne odczytał 

Pan Henryk Urban: 

- Módlmy się za Kościół święty, aby był 

wzorem prawdy i miłości (…), 

- Módlmy się za polską solidarność, aby po-

łączyła zwaśniony naród, 

 

Mszę św. sprawuje ks. prałat Krzysztof 

Ryszka, proboszcz parafii. 

Pan Jan Zacharenko dziękuje ks. probosz-

czowi i wiernym. 

96 zniczy i wiązanka z napisami: Cześć Ich 

Pamięci, Stanisław Pięta Poseł na Sejm RP. 

- Módlmy się za nas samych, abyśmy wie-

rzyli w słowo Boże. 

Po Mszy św. i odśpiewaniu „Boże coś Pol-

skę” ks. proboszcz i wierni udali się na ze-

wnątrz kościoła pod tablicę umieszczoną na 

wschodniej ścianie kościoła. Pod tablicą było 

zapalonych tyle białych i czerwonych zniczy 

razem, ile było ofiar katastrofy smoleńskiej. 

Trzyosobowa delegacja złożyła pod tablicą 

wiązankę biało-czerwonych kwiatów. Ks. 

Proboszcz odmówił razem z wiernymi zgro-

madzonymi pod tablicą jedną cząstkę Koronki 

do Miłosierdzia Bożego za dusze poległych 

w katastrofie smoleńskiej. Potem podzięko-

wał zebranym wiernym, że przez 8 lat przy-

chodzili na comiesięczną Mszę św. w intencji 

ofiar katastrofy smoleńskiej. 

 
Pan Jan Zacharenko dziękuje ks. proboszczowi 

i wiernym. 

 
96 zniczy i wiązanka z napisami: Cześć Ich Pa-

mięci, Stanisław Pięta Poseł na Sejm RP. 
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Pracownik Biura Poselskiego Pana Stani-

sława Piety Jan Zacharejko podziękował ks. 

Proboszczowi, że kilka lat temu zgodził się na 

umieszczenie na ścianie zewnętrznej kościoła 

tablicy upamiętniającej tragedię smoleńską 

i comiesięcznie sprawował Mszę św. w inten-

cji ofiar katastrofy smoleńskiej i głosił oko-

licznościowe kazania. Podziękował on rów-

nież wiernym zebranym za udział przez kilka 

lat w tych Mszach św. Wierni odśpiewali jed-

ną zwrotkę hymnu narodowego. Pan Jan Za-

charejko oznajmił zebranym, że była to ostat-

nia comiesięczna Msza św. odprawiana w in-

tencji ofiar katastrofy smoleńskiej w tym ko-

ściele.  

Barbara Waluś 

 

96 miesięcznica tragedii smoleńskiej 

Gliwice 

Rzadko brałem udział w Mszach św. z oka-

zji miesięcznic smoleńskich (10 III 2011 – 

Gliwice, kościół wojskowy, 10 IV 2011 – 

Gliwice, katedra, 10 III 2014 – Bielsko-Biała, 

10 IV 2015 – Bielsko-Biała, 10 VIII 2015 – 

Gliwice, kościół wojskowy, 10 I 2018 – Gli-

wice – kościół wojskowy). Z Mszy św. 10 

stycznia 2018 r. zapamiętałem, że modliliśmy 

się za poległych pod Smoleńskiem. 

Postanowiłem uczestniczyć we Mszy Świę-

tej 10 kwietnia 2018 r. (ostatnia miesięcznica 

i ósma rocznica) w Gliwicach w kościele woj-

skowym pw. Św. Barbary przy ul. Dworco-

wej. Msza św. o godz. 18.00 była sprawowa-

na za ofiary katastrofy smoleńskiej w ósmą 

rocznicę z intencji Gliwickiego Klubu „Gaze-

ty Polskiej”. Wprowadzenie do Mszy św. ks. 

ppłk. Mirosław Kwiatkowski, administrator 

parafii wojskowej rozpoczął słowami: Wspo-

minamy rocznicę poranka, który okazał się 

Wielkim Piątkiem naszego Narodu.  

Po czytaniach (Dz 4,32-37; J 3,7b-15) ks. 

Proboszcz zaczął homilię słowami: Zgroma-

dziło tu nas wspomnienie tego tragicznego 

poranka. Powiedział, że gdy z lotniska pod 

Smoleńskiem zaczęły spływać wiadomości 

Polska zamarła w bólu. Zginęli wszyscy dele-

gaci Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Zginęli 

wszyscy; 96 synów i córek naszej Ojczyzny. 

Zginęli w pobliżu katyńskiego lasu. Ofiara 

zabitych w Katyniu przez dziesiątki lat była 

obłożona zmową milczenia. 

 

10 kwietnia Prezydent Lech Kaczyński miał 

wypowiedzieć następujące słowa: że ludzie 

i narody potrafią – nawet w czasach najtrud-

niejszych – wybrać wolność i obronić prawdę. 

Pod koniec homilii ks. Proboszcz przypo-

mniał, że tamta tragedia nastąpiła w wigilię 

Święta Miłosierdzia Bożego. 

 
Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczy ks. 

Proboszcz, a służą do niej Strzelcy Rzeczypospo-

litej. 

Pod koniec Mszy św. ks. proboszcz podzię-

kował słowami „Bóg zapłać” Klubowi Gazety 

Polskiej, Strzelcom Rzeczypospolitej , kapita-

nom sił powietrznych, …. Po błogosławień-

stwie końcowym odśpiewaliśmy Boże coś 

Polskę. 

 
Przed twe ołtarze zanosim błaganie: Ojczyznę 

wolną pobłogosław Panie. 

Po Mszy św. zgromadziliśmy się przed ko-

ściołem, przy kaplicy Golgota Polska. Pan 

Andrzej Zahorski okolicznościowe przemó-

wienie zakończył słowami: „Cześć pamięci 

poległym w zamachu pod Smoleńskiem”. Po 

odmówieniu jednej tajemnicy różańcowej 

większość zebranych udała się na Rondo im. 

Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, gdzie 

Strzelcy Rzeczypospolitej zapalili znicz.  
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Jak owocnie rozeznawać drogi Boże? 
 

   O Adam Schulz, podczas spotkania Ogólno-

polskiej Rady Ruchów Katolickich w Warszawie 

3 marca 2018 r. wygłosił wykład o rozeznawaniu 

woli Bożej. Po dyskusji były 3 świadectwa oraz 

podsumowanie. 

O. Adam Schulz SJ 

   Ojciec Święty Franciszek zwraca uwagę na ro-

zeznawanie, aby Kościół podjął wysiłek roze-

znawania. Ważna jest formacja kapłanów do ro-

zeznawania – czego Pan Bóg chce od konkretne-

go człowieka. „Młodzież, wiara i rozeznawanie 

powołania” – to wyznaczony przez Ojca Święte-

go temat XV Zgromadzenia Ogólnego Synodu 

Biskupów, które odbędzie się w październiku 

2018 roku (wcześniej, 19-24 marca 2018 r. w 

 
Jedna z tablic w Golgocie Polskiej. 

 
Rondo im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Po 

lewej baner z napisem: GAZETA POLSKA 

KLUB GLIWICE im. Marszałka Józefa Piłsud-

skiego, po prawej Strzelcy Rzeczypospolitej przy 

złożonym przez siebie zniczu. 

Tekst: Stanisław Waluś 

Zdjęcia: Krzysztof Gosiewski, Janusz Reznik 

i Stanisław Waluś 

 

 
Pan Andrzej Zahorski wygłasza okolicznościowe 

przemówienie.  

 
Najmłodszy z grupy Strzelców Rzeczypospolitej 

złoży znicz, a wiceprezes KIK w Katowicach Stani-

sław Waluś wiązankę kwiatów (zdj. Janusz Reznik). 

 
Członkowie KIK w Katowicach (od lewej): Stani-

sław Waluś, Jan Świtkowski, Marek Smolik, Bar-

bara Gosiewska (zdj. Krzysztof Gosiewski). 

 
Na pierwszym planie wiązanka 10 róż (5 białych, 

5 czerwonych) z napisami: BÓG ZAPŁAĆ, KIK 

W KATOWICACH. 
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Rzymie, będzie międzynarodowe spotkanie z 

udziałem delegatów młodzieży z całego świata, 

reprezentującej różne struktury duszpasterskie; 

będą też obecni młodzi przedstawiciele innych 

wyznań chrześcijańskich i religii).  

   Rozeznawanie jest przesiewaniem – co jest 

światłem Bożym, a co nie. Podstawą rozeznawa-

nia jest wiara w obecność i działanie Pana Boga 

w świecie i sercu ludzkim, szukanie woli Bożej 

oraz zaufanie Bożej Opatrzności. Bóg zezwala na 

działanie zła, bo obdarzył człowieka wolną wolą. 

Wybór należy do człowieka. Czasem wola Boża 

jest łatwa do przyjęcia, a czasem wymaga po-

święcenia. 

   Każdy człowiek posiada zdolność rozeznawa-

nia, dlatego trzeba zacząć od zaakceptowania tej 

zdolności rozeznawania, którą posiadam i kiero-

wać się przykazaniami oraz żyć Ewangelią. Cią-

głe pytanie: co ja chcę, a czego Bóg chce? Ważna 

jest osobowa relacja z Panem Bogiem, a nie tylko 

przestrzeganie zakazów i nakazów. Głos Boga 

rozbrzmiewa w sumieniu (Gaudium et spes, 16). 

   Gdy zaczynamy rozeznawać, to zaczyna się 

walka duchowa. Ważne jest rozeznawanie złego 

ducha, który wykorzystuje naszą naturę, ale nie 

może bezpośrednio wpłynąć na moją duszę. Nie 

można bagatelizować działań złego ducha, ale też 

nie można przypisywać mu większej mocy, niż ją 

ma.  

   Duch Święty, zgodnie z Ewangelią, Kazaniem 

na Górze, działa konkretnie, nie stawia nadmier-

nych wymagań, lecz pokazuje kroki ku światło-

ści. Proponuje: „jeśli chcesz”. Rozeznawanie jest 

procesem, którego początkiem jest określenie ce-

lu rozeznawania, zbieranie informacji, modlitwa i 

zastanowienie się, jakie są za i przeciw według 

Pana Boga. Rozeznawanie kończy podjęcie decy-

zji. Potwierdzenie właściwego wyboru można 

skonsultować z osobą duchowną, a w przypadku 

rozeznawania wspólnotowego, potwierdzenie de-

cyzji przez osobę duchowną – proboszcza, bisku-

pa. Nie zapominajmy o dziękczynieniu i spraw-

dzeniu po pewnym czasie, jak realizuje się wola 

Boża oraz, gdy trzeba, o dokonaniu korekty pod-

jętej decyzji. 

   Rozeznawanie dokonuje się też w małżeństwie 

– czego Pan Bóg oczekuje od małżonków, rodzi-

ny, rozeznawanie w grupie – czego Pan Bóg 

oczekuje od wspólnoty. Rozeznanie jest zawsze 

osobiste, bo dokonuje się w sumieniu konkretne-

go człowieka. 

   W rozeznawaniu pomaga życie Słowem Bo-

żym i rachunek sumienia. Efektem rozeznania 

może być nawrócenie i zmiana sposobu życia. 

   W dyskusji zadano pytania, na które odpowia-

dał, O. Adam Schulz SJ. 

   Co jest depozytem wiary, który mamy nieść da-

lej, jako Kościół, a co jest poddane weryfikacji. 

O. Adam Schulz SJ wspomniał o pojęciu gradu-

alności prawa i gradualności (stopniowego) 

wzrastania człowieka. Nie może to prowadzić do 

kwestionowania przykazań. Trzeba uczyć człon-

ków ruchów, jak pomagać ludziom w świecie. 

   Rozeznawanie sytuacji politycznej, gospodar-

czej,… Tu ważną rolę odgrywa nauka społeczna 

Kościoła, która powinna podawać nie jedyne 

słuszne rozwiązanie, ale kilka dobrych rozwią-

zań, a wybór należałby do człowieka, który w 

swoim sumieniu podejmowałby decyzję, czy 

rozwiązanie, które zaakceptował, jest zgodne z 

wola Bożą. 

   Formacja sumienia, przyjmowanie komunii 

św., związki niesakramentalne. Komunia święta 

dla osób żyjących w związkach niesakramental-

nych nie jest możliwa, ale komunia duchowa – 

tak, o ile poprzedza ją żal za grzechy. Trzeba 

pamiętać, że Komunię św. poprzedza spowiedź, 

gdzie warunkiem koniecznym jest postanowienie 

poprawy. Dla osób żyjących w związkach niesa-

kramentalnych dostępna jest modlitwa, słuchanie 

słowa Bożego, czytanie Pisma Świętego.  

   Para niesakramentalna chce ochrzcić dziecko. 

Mądry kapłan może wykorzystać tę sytuacje do 

wskazania drogi do pełnej łączności z Kościo-

łem.  

   Świadectwa  

   Elżbieta Gleba ze Wspólnoty Życia Chrześci-

jańskiego z Lublina, psychoterapeuta, psycholog 

kliniczny, opisała swoją drogę życiową od 

uczestnictwa w oazie w wieku 15 lat do przyję-

cia w 2017 roku ślubów we Wspólnocie Życia 

Chrześcijańskiego i rolę rozeznania w wyborze 

takiej drogi.  

   Ks. Roberto Saltini z Ruchu Focolare w mło-

dości chciał, aby świat był lepszy, dlatego posta-

nowił zostać lekarzem. Po zetknięciu się na stu-

diach z Ruchem Focolare, jako lekarz pracował 

w NRD, potem w Polsce, gdzie przyjął sakra-

ment kapłaństwa. 

   Wojciechowska z Katolickiej Odnowy w Du-

chu Świętym przyjęła Chrystusa za Pana. Poleci-

ła Bogu trudne sprawy, a postępowanie zgodnie 
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z wolą Bożą ukształtowało jej dorosłe życie i 

uzdrowiło sytuację rodzinną.  

   Podsumowanie 

   O. Adam Schulz SJ mówił o rozeznaniu wła-

snego powołania, powołania, jako drogi życia. 

Zachęcił, do proszenia każdego ranka Pana Boga, 

aby wszystko, co będę robił w ciągu dnia, było 

zgodne z wolą Ojca i abym był o tym przekona-

ny. Trzeba cieszyć się zdolnością rozeznania, ja-

ką mam i prosić Boga o pogłębienie tej zdolności. 

Zastanowić się, co Bóg mówi mnie na temat 

spraw tego świata, gospodarczych, politycznych, 

Kościoła. Ważne jest pomaganie ludziom żyć 

zgodnie z sumieniem trzymając się nakazów 

ewangelicznych. 

   Odpowiadając na pytania O. Adam powiedział, 

że każde rozeznanie musi przejść test zgodności z 

Ewangelią i nauką Kościoła. Przed Soborem Wa-

tykańskim II każda publiczna wypowiedź świec-

kiego na temat wiary lub Kościoła musiała być za 

pisemnym pozwoleniem biskupa. Pokora jest 

ważna: więcej światła Bożego – więcej pokory. 

Trzeba uwolnić się od stereotypów. Wsłuchać się, 

co Pan Bóg chce nam powiedzieć i spojrzeć na 

sprawy gospodarcze, polityczne oraz społeczne z 

innej perspektywy. O. Adam zwrócił uwagę na 

dążenie do komfortu. A osiągnięcie komfortu 

oznacza stagnację, bo jest dobrze, po co to zmie-

niać. Wspólnota, która tak myśli, nie rozwija się, 

zaczyna brakować jej członków. Trzeba zadecy-

dować, jaki charyzmat jest dzisiaj dobry dla 

wspólnoty. 

Antoni Winiarski 

 

 

Dwie nagrody dla ks. Marka 
 

Ksiądz Marek Gancarczyk odebrał dwie presti-

żowe nagrody. Pierwsza to Laur Stowarzyszenia 

Dziennikarzy Polskich. Druga – Tulipany Naro-

dowego Dnia Życia. 

Od SDP były szef „Gościa Niedzielnego” 

otrzymał wyróżnienie, które dziennikarze przy-

znają dziennikarzom w uznaniu dla ich osiągnięć 

zawodowych, standardów etycznych i najwyższej 

klasy profesjonalizmu. Piotr Legutko z zarządu 

głównego SDP w laudacji wymienił sukcesy 

dziennikarskie ks. Marka, z których pierwszym 

było wprowadzenie „Małego Gościa Niedzielne-

go” na pozycje lidera pism dziecięcych, a ostat-

nim wprowadzenie „Gościa” na pierwsze miejsce 

rankingu najlepiej sprzedających się tygodników 

opinii w Polsce. „I właśnie za stworzenie modelu 

pisma, które Polacy kupują najchętniej, przyzna-

jemy ks. Markowi Gancarczykowi nasz laur. 

(…) 

Agata Puścikowska, Gość Niedzielny,  

nr 13, rok XCV, 1 IV 2018, str. 7 

 

 

Ks. Marek Gancarczyk z Laurem 

Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 
  

Były szef „Gościa Niedzielnego” otrzymał 

Laur SDP – wyróżnienie, które dziennikarze 

przyznają dziennikarzom w uznaniu dla ich osią-

gnięć zawodowych, standardów etycznych i 

najwyższej klasy profesjonalizmu. 

Te właśnie cechy ks. Marka Gancarczyka zo-

stały docenione przez członków Stowarzyszenia 

Dziennikarzy Polskich. (…) 

Wśród powodów przyznania Lauru SDP wy-

mieniono także fenomen utrzymania i rozwoju 

20 oddziałów diecezjalnych „Gościa”, dzięki 

czemu środowiska dziennikarskie istnieją także 

w mniejszych ośrodkach. (…) 

Agata Puścikowska,  

https://www.gosc.pl/doc/4578500.Ks-Marek-

Gancarczyk-z-Laurem-Stowarzyszenia-

Dziennikarzy 

 

 

O sprawcach i bohaterach 
 

Naród żydowski nie jest jedynym narodem 

ofiar w czasie II wojny światowej. Gdyby tak 

było, to my bylibyśmy narodem sprawców, a nie 

ofiar. 

Sejm i Senat RP uchwaliły Ustawę o ustano-

wieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratu-

jących Żydów pod okupacją niemiecką. Będzie 

to święto państwowe i obchodzić je będziemy po 

raz pierwszy 24 marca br. Prezydencki projekt 

ustawy jest wyrazem hołdu Polakom – „bohate-

rom, którzy w akcie heroicznej odwagi, nieby-

wałego męstwa, współczucia i solidarności mię-

dzyludzkiej, wierni najwyższym wartościom 

etycznym, nakazom chrześcijańskiego miłosier-

dzia oraz etosowi suwerennej Rzeczypospolitej 

Polskiej ratowali swoich żydowskich bliźnich od 

Zagłady zaplanowanej i realizowanej przez nie-

mieckich okupantów” – czytamy w ustawie. 

Wybór daty 24 marca wiąże się z dniem zamor-

dowania przez Niemców w 1944 r. w Markowej 

rodziny Ulmów – Józefa i Wiktorii oraz ich 

dzieci, a także ukrywających się u nich Żydów. 

https://www.gosc.pl/doc/4578500.Ks-Marek-Gancarczyk-z-Laurem-Stowarzyszenia-Dziennikarzy
https://www.gosc.pl/doc/4578500.Ks-Marek-Gancarczyk-z-Laurem-Stowarzyszenia-Dziennikarzy
https://www.gosc.pl/doc/4578500.Ks-Marek-Gancarczyk-z-Laurem-Stowarzyszenia-Dziennikarzy
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Należy żałować, że do tej pory o Polakach ratu-

jących Żydów mówiło się przy okazji Sprawie-

dliwych wśród Narodów świata albo padały poje-

dyncze nazwiska Ulmów, Kowalskich, Ireny 

Sendlerowej, Zofii Kossak-Szczuckiej, Witolda 

Pileckiego, Jana Karskiego, Konstantego Rokic-

kiego czy Henryka Sławika. Historycy szacują, że 

takich bohaterów były setki tysięcy, bo po to, aby 

uratować – tak się oblicza – sto tysięcy Żydów na 

ziemiach polskich okupowanych przez Niemców, 

musiała istnieć kilkakrotnie liczniejsza sieć po-

mocy. (…) 

Warto przy okazji wspomnieć o inicjatywie, 

która zrodziła się w Toruniu w czerwcu 2012 r., a 

mianowicie w sanktuarium Matki Bożej Nowej 

Ewangelizacji i św. Jana Pawła II powstała Ka-

plica Pamięci Męczenników Polskich. Do czasu 

budowy tego wotum nikt w Polsce na taką skalę 

nie uczcił Polaków ratujących Żydów. Dzięki ks. 

Pawłowi Rytel-Andrianikowi – dziś rzecznikowi 

Episkopatu Polski – oraz jego bratu Arturowi, 

kierującemu Fundacją „Sprawiedliwi dla świata”, 

przy współpracy słuchaczy Radia Maryja i wi-

dzów Telewizji Trwam, zdołano zgromadzić 

dziesiątki tysięcy świadectw, a następnie upa-

miętnić w przepięknej kaplicy nazwiska 1100 bo-

haterów męczenników, tych, którzy w piekle nie-

nawiści – jak to ujął o. Tadeusz Rydzyk – „za-

chowali się, jak trzeba, byli aniołami prawdziwej 

miłości”. (…) 

Uważam, że właśnie dzisiaj, właśnie teraz, kie-

dy trwa międzynarodowa nagonka na Polskę, 

kiedy manipuluje się prawdą o II wojnie świato-

wej, należy opowiedzieć światu, a także co nie-

którym Polakom, historię, którą powinni znać: 

naród żydowski nie jest jedynym narodem ofiar w 

czasie II wojny światowej. Gdyby tak było, to my 

bylibyśmy narodem sprawców, a nie ofiar. 

Czesław Ryszka, Niedziela, nr 12,  

25 III 2018, str. 38 

 

 

Belgia - otwarte drzwi Kościoła  

jak wyciągnięte ramiona Ojca 
 

W kilku zdaniach dzielę się doświadczeniem 

Kościoła w Belgii - kraju, którego patronem jest 

Święty Józef. O kinie, operze czy filharmonii pi-

sać nie będę, bo jest tak samo jak w Polsce, choć 

nie wiem czy wszystkie już filmy lecą - ciekawe, 

choć czasem trudne, które tu leciały to L'-

apparition, Ja Tonya, OhLucy, Hannah, a niedłu-

go wchodzi La priere, i Breathe...  

Kościół w Belgii... To przede wszystkim 

otwarte drzwi do Kościoła (i to w zarówno jeśli 

chodzi o budynek jak i o wspólnotę wierzących). 

Drzwi, które nie są tylko uchylone, ale otwarte 

na oścież... Wiec trudno nie wejść do środka... 

Najpiękniej zachęcają słowa: „Przyjdź od-

pocznij”... I tak, w jednym z kościołów w Liege 

we wtorki w południe jest szczególny czas ado-

racji, w pozostałe też można po prostu przyjść i 

usiąść, oderwać się od pracy, by potem iść na 

obiad i wrócić do pracy. „Nie ma na co czekać, 

aż do dnia, gdy sześciu silnych mężczyzn zacią-

gnie nas w dniu pogrzebu do kościoła”... 

W tygodniu na Eucharystii czasem jest pięć a 

czasem piętnaście osób, czasem siedzimy w krę-

gu, czasem w rzędach, ale zawsze blisko ołtarza 

w kaplicy przy głównym kościele... W niedziele 

w kościołach jest znacznie więcej osób o różnym 

kolorze skóry, rodziny z dziećmi - najczęściej 

dwoje rodziców i kilkoro dzieci, dużo starszych 

osób - z pozoru starsze osoby mają mniej sił, ale 

to one często podtrzymują nas swoją modlitwą, 

świadectwem wiary i miłości. 

W tygodniu codziennie można uczestniczyć w 

Eucharystii. I każdego dnia jest co najmniej je-

den kościół otwarty, w którym można uczestni-

czyć w wieczornej Eucharystii (nie wiem jak jest 

rano - wtedy pracuję, ale w wielu kościołach od-

prawia się Eucharystię rano). W parafii, Św. Bar-

tłomieja, do której dojeżdżam na wieczorną Eu-

charystię jest niesamowita wspólnota... Chociaż 

nie mamy organisty w tygodniu, jednak śpiew 

jest wspólnotowy, a organistę zastępują nagrania 

z płyt. Codziennie przed Eucharystią odmawia-

my wspólny Różaniec, ponadto w piątki po 

Mszy Świętej jest adoracja, a w drugie wtorki - 

modlitwa wspólnotowa za chorych. 

Eucharystia u Św. Bartłomieja jest prawie co-

dziennie, z wyjątkiem poniedziałku. Wtedy 

można uczestniczyć w Eucharystii w pobliskiej 

parafii Św. Franciszka Salezego - choć raz za-

brakło kapłana i wówczas zamiast Mszy Św. 

odmówiliśmy modlitwę z czytaniami z dnia, a po 

Ewangelii było wspólne rozważenie Słowa... 

Wyjątkowym momentem wspólnej modlitwy by-

ła modlitwa wiernych, gdzie zgromadzone osoby 

mówiły o problemach swoich, rodziny, kraju, 

świata - tak jak się rozmawia z przyjaciółmi i po 

każdej takiej rozmowie było odśpiewane: „Cie-

bie prosimy, Wysłuchaj nas Panie”. Kiedy za-

brakło kapłana nie było Przeistoczenia, ale nie 

zabrakło Komunii Świętej - konsekrowanej 
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wcześniej... Tak odczuwa się tu czasem brak ka-

płanów... jakby pomyśleć dla kontrastu w Polsce 

mamy dwóch lub więcej kapłanów przy parafii - 

dzięki Bogu. Modlitwa za Kościół Zachodniej 

Europy, ale i w Polsce jest potrzebna i o nowe 

powołania...  

W ciągu dnia w tygodniu do kościoła przycho-

dzą ludzie w różnym wieku, różnych narodowo-

ści... i to zarówno w stolicy Walonii jak i w 

Brukseli (na szczęście tu większość kościołów 

jest kościołem)... W wielu kościołach jest adora-

cja Pana Jezusa przez kilka godzin albo i cały 

dzień (Hostia często jest tak ogromna... jakby 

chciała przemówić do człowieka, jakby chciała 

przygarnąć człowieka) i to również w samej 

Brukseli wśród centrów handlowych, przy głów-

nym dworcu, na najbardziej ruchliwej ulicy, na-

wet niedaleko sławnej dzielnicy Molenbeek (cyt. 

„dzielnicy terroru i dżihadu”) znajduje się Bazy-

lika Serca Pana Jezusa (największa bazylika) z 

otwartymi na oścież drzwiami i całodzienną ado-

racją. Przychodzą tam ludzie w ciągu dnia, a 

obok trwa też Spowiedź Święta... 

Tak są tutaj konfesjonały i nie stoją puste... W 

czasie Wielkiego Postu w każdym kościele jest 

informacja o Spowiedzi Świętej w wieczornych a 

nawet w nocnych porach - często do pierwszej 

rano. W kilku kościołach odbywają się rekolek-

cje... Wielki Tydzień też jest bogaty; począwszy 

od uroczystości Niedzieli Palmowej, z bogac-

twem każdego dnia, również poprzedzającego 

Triduum, jak i całego Triduum: Msza Krzyżma - 

w Liege jest w Wielką Środę, potem w kolejne 

dni Wieczerza Wielkiego Czwartku, Droga Krzy-

żowa, Liturgia Męki Pańskiej, Liturgia Wielkiej 

Soboty, Eucharystia w Niedzielę Zmartwych-

wstania, Eucharystia z Chrztem Świętym dzieci w 

Poniedziałek Wielkanocny... 

W kościele w Belgii można dotknąć wieczerni-

ka... W parafii Św. Franciszka Salezego można 

przeżyć - dotknąć Serca Eucharystii, niesamowita 

jest homilia, po której wspólnie się rozważa i 

dzieli tym co szczególnie dotknęło nas w Czyta-

niach... a znak pokoju i Komunia Święta stają się 

bardzo wyjątkowym momentem (tu jak zwykle 

znak pokoju to braterski pocałunek... a potem 

pieśń „Pokój będzie miał Twoje oblicze, będzie 

odbijał Twoją Twarz, pokój będzie nosił wszyst-

kie wieki, będzie Twój, będzie mój, będzie nasz, 

będzie każdym z nas” (pieśń rozdziela modlitwa 

Baranku Boży). 

Komunia Święta bardzo mocno nawiązuje tu 

do Wieczernika; najpierw patenę z Ciałem Jezu-

sa ksiądz podaje pierwszej osobie, a ta kolejnej 

mówiąc: „Ciało Chrystusa”, „Krew Chrystusa” i 

kolejna osoba przyjmując Komunię odpowiada 

„Amen” i podaje kielich i patenę kolejnej osobie, 

z taką czcią, z takim szacunkiem, z taką miłością 

i wiarą prawie jak w wieczerniku. W czasie 

Mszy Świętej jesteśmy bardzo blisko w kręgu 

dookoła ołtarza... 

Barbara Sensuła, Liege – Belgia 

 

 

Prawo a logika 
  

Myślę, że nadszedł czas pociągnięcia do od-

powiedzialności tych, którzy osądzali nas za wi-

ny popełnione i niepopełnione. Gołym okiem 

widać, że sądy w znacznej mierze przeszły na 

ciemną stronę mocy. Może na początek, utwo-

rzyć ranking najbardziej kuriozalnych uzasad-

nień wyroków?  

Nie wiem od kogo by zacząć. Tuleja, mimo że 

powinien na zawsze zaniemówić, nie powiedział 

jeszcze ostatniego słowa, a znając jego rodowód, 

możemy się niejednego spodziewać. Inna pani 

sędzia uważa, że sędzia-złodziej, to tylko czło-

wiek roztargniony i nie widzi nic zdrożnego w 

tym, żeby sam nadal kradł a surowo osądzał 

„prawdziwych” złodziei. W przypadku odpo-

wiedniego uzasadnienia wyroku za rzekome za-

bójstwo, to tylko koleżeńska przysługa. Cóż ta-

kiego się stało, że niewinny człowiek skazany 

został na 25 lat więzienia, jeśli to ocaliło praw-

dziwego zabójcę, syna miejscowego kacyka?  

Sąd jest co prawda niezawisły, ale nie do tego 

przecież stopnia, żeby podważać wiarygodność 

dokumentu, określającego wiek darczyńcy ka-

mienicy. Jeśli wynika z owego, że sygnatariusz 

podpisując go miał 140 lat, to kwestionowanie 

tego przez niezawisły sąd byłoby, zdaniem tego 

sądu, naruszeniem prawa. 

Nic to wszystko jednak przy uzasadnieniu wy-

roku angielskiego sędziego. Mały, bardzo ciężko 

chory pacjent nie mógł być transportowany z 

Liverpoolu do Rzymu, bo to mogłoby zagrozić 

jego zdrowiu, należało go więc po prostu po-

zbawić życia na miejscu. Tej logiki już nic nie 

jest w stanie przebić. Najwyraźniej prawa z logi-

ką pogodzić się nie da. 

5 maja 2018 r.                         Małgorzata Todd 
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Operacja Polska NKWD  

- o tym nie słyszałem 
 

O Katyniu słyszałem w domu, gdyż mój Dziadek 

słuchał Radia Wolna Europa, a mój Tata Radia Wa-

szyngton. Więcej dowiedziałem się na studiach. 

Gospodyni na stancji, Pani Olga Korzeniowska 

powiedziała mi, że w pewnym czasie przestały 

przychodzić listy od jej brata z niewoli sowieckiej. 

Na Studium Wojskowym przy Politechnice Śląskiej 

oficer polityczny zapytany przez jednego ze studen-

tów o Katyń powiedział coś w tym sensie: a co my-

ślicie, gdy sowieci rozstrzelali tysiące swoich 

(czystka Tuchaczewskiego) to mieli się patyczko-

wać z żołnierzami burżuazyjnej Polski. 

Z zainteresowaniem przeczytałem artykuł An-

drzeja Grajewskiego w Gościu Niedzielnym i in-

formacje w Internecie. Niżej, dla Czytelników 

„Dlatego” podaję początek tego artykułu. 

Leśne requiem 

Operacja polska NKWD, rozpoczęta w sierpniu 

1937 r., była ludobójstwem dokonanym na Pola-

kach żyjących w Związku Sowieckim. Zamordo-

wano wtedy ok. 200 tys. naszych rodaków. Naj-

większą polską nekropolią w Rosji z tego okresu 

jest Lewaszowo pod Petersburgiem. 

Wielki Terror rozpętany na polecenie Stalina la-

tem 1937 r. dotknął wszystkie grupy narodowe i 

społeczne żyjące w Związku Sowieckim. Jego 

ofiarą padło ponad 700 tys. osób, zastrzelonych 

przez NKWD i pochowanych po kryjomu w le-

śnych uroczyskach. Wszyscy zostali uznani za 

kontrrewolucjonistów i skazani w trybie nadzwy-

czajnym bez wskazania winy, bez sądu, bez pra-

wa do obrony. O losie Polaków mieszkających w 

Związku Sowieckim przesądził rozkaz nr 00485 

podpisany 11 sierpnia 1937 r. przez ludowego 

komisarza bezpieczeństwa państwowego Nikołaja 

Jeżowa. (…) 

http://gosc.pl/doc/4113734.Lesne-requiem/2 

Andrzej Grajewski, Gość Niedzielny nr 33, 

 rok XCIV, 20 VIII 2017, str. 44-46 

https://wzzw.wordpress.com/2013/04/12/%E2

%98%AD-%E2%98%85-operacja-polska-nkwd-

%E2%98%9A-przeczytaj/ 

Dziękuję Poczcie Polskiej za 

wydanie okolicznościowego 

znaczka o nominale 2,6 zł 

w dużym nakładzie. 

Stanisław Waluś  

 
„Operacja polska” NKWD. 

 

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 5 Kościół nie będzie milczeć 
 

Abp Sławoj Leszek Głódź 

Ojczyzna to nie własność tej czy innej partii 

[…] Czytania Pisma Świętego prowadzą nas 

na spotkanie z przebaczającym Bogiem, pokazu-

ją piękno, odwagę, wielkość wiary. To dzięki 

niej człowiek potrafi otwarcie wyznać Bogu swą 

słabość i grzech, pokonać lęk, wstyd obawę 

przed opinią innych. (…) 

Do skarbca wiary, do wiana tych, którzy drogą 

doskonałości chrześcijańskiej poszli za Chrystu-

sem – błogosławionych i świętych – ksiądz Jerzy 

wniósł wiano swego krzyża – męczeństwo za 

wiarę. Zamordowany przecież został in odium 

fidei – z nienawiści do wiary – przez funkcjona-

riuszy zbrodniczego systemu komunistycznego. 

Towarzyszył bł. ksiądz Jerzy kapłańską posługą 

ludziom „Solidarności”, którzy już wtedy - zawie-

rzając nadziei – wybiegali myślą ku wolności, ku 

wizji państwa, jego wewnętrznemu urządzeniu, 

priorytetom jego rozwoju. To nie mało być pań-

stwo wsparte o aksjomat: jak najmniej państwa, 

jak najwięcej wolności. To miało być państwo 

wsparte na filarze wartości, biorące sobie do serca 

los słabych, niezaradnych, ubogich, chorych. Pań-

stwo pamięci o tym, co polskie, co nasze, także w 

sferze gospodarczych decyzji. Państwo prawe i 

sprawiedliwe, potrafiące postawić tamy zagroże-

niom, także tym o wymiarze moralnym. 

Uczył miłości do Kościoła, rzeczywistości 

zbawczej, w która wpisany jest los Polski – od 

wieków. Był ten Kościół wielokrotnie „znakiem, 

któremu sprzeciwiać się będą”: zaborcy, oku-

panci, ideologiczni agresorzy. Odkrywał przed 

tamtym pokoleniem, tak bardzo zaabsorbowa-

nym odmienianiem oblicza ziemi, wrażliwość 

wobec tego, co duchowe, co dotyczy ostateczne-

go celu człowieka – zbawienia. (…) 

Homilia na w Białymstoku, 13 czerwca 2010 

str. 221-224 

Wybrał Stanisław Waluś 

http://gosc.pl/doc/4113734.Lesne-requiem/2
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Warto przeczytać 
Norman Finkelstein Przedsię-

biorstwo holokaust, przekład 

Mateusz Szymański, Oficyna 

Wydawnicza Volumen, War-

szawa 2001 

Spis treści 

Podziękowania 

Wstęp 

Rozdział 1 – Zbijanie kapitału 

na holokauście 

Rozdział 2 – Oszuści, handlarze i historia 

Rozdział 3 – Wyłudzanie do kwadratu 

Konkluzja 

Posłowie do wydania polskiego 

Goldhagen dla początkujących, czyli Sąsiedzi J. 

T. Grossa 

Przed laty ks. Herbert Hlubek zaproponował mi 

przeczytanie tej książki. Wziąłem ją do domu, 

zrobiłem kilkanaście stron ksero i wiedząc 

o czym jest, oddałem ją Księdzu nieprzeczytaną. 

Ostatnio od kolegi dostałem kopię tej książki 

w pdf i szerzej się ją zainteresowałem. Osobom, 

które napiszą na mój adres s.walus@data.pl i po-

proszą o wysłanie – wyślę plik, jaki otrzymałem 

od kolegi. Na kserokopii, którą odszukałem zoba-

czyłem krótką moją uwagę zapisaną zielonym 

długopisem: „Pożyczone od ks. H. Hlubka X 

2001 r.” 

Stanisław Waluś 

 

 

Warto przeczytać 
 

Ks. Piotr Glas, Dzisiaj trzeba 

wybrać. O potędze Maryi, 

walce duchowej i czasach 

ostatecznych rozmawia To-

masz P. Terlikowski, 

Wydawnictwo Esprit, Kraków 

2017, 

Spis treści 

Ks. Dominik Chmielewski 

SDB 

Tomasz P. Terlikowski 

Rozdział 1 - Narodziny wojownika 

Rozdział 2 - Na wojnie z szatanem 

Rozdział 3 - Niewolnik Maryi 

Rozdział 4 - Moc Chrystusowego kapłaństwa 

Rozdział 5 - Czas apokalipsy 

Rozdział 6 - Wielka Pokuta, wielki znak, wielkie 

zadanie 

Modlitwa o uwolnienie Polski spod mocy ciem-

ności – Wypowiedziane na Jasnej Górze 15 paź-

dziernika 2016 roku przez ks. Piotra Glasa, eg-

zorcystę. 

Zakończenie, czyli obudźmy się! 

Str. 7: Ta książka jest bardzo ważna dla każde-

go – księdza, męża, żony, młodego człowieka, 

tego, kto jest blisko Boga, i tego, kto nic o Nim 

nie wie. Ksiądz Piotr Glas to szczególny koman-

dos Maryi, zaprawiony w walce duchowej, świa-

domy czasów, w których Kościół staje do osta-

tecznej walki z szatanem o dusze ludzkie.  

ks. Dominik Chmielewski SDB, duszpasterz 

akademicki i rekolekcjonista 

 Str. 8: Nie ma wątpliwości, że w Kościele 

w Polsce coś się dzieje. Świeccy katolicy organi-

zują wielką akcję modlitewną, która ma być za-

dośćuczynieniem za grzechy aborcji i komuni-

zmu i przybywa na nią, na Jasną Górę, niemal 

dwieście tysięcy osób, by modlić się, uczestni-

czyć we Mszy Świętej, a na koniec wziąć udział 

w wielkiej modlitwie o uwolnienie dla Polski 

i Polaków.  

Tomasz P. Terlikowski 

Warszawa, 14 września 2017, 

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 

Okładka, str. IV: Opowieść człowieka, który z 

urzędnika duchowego stał się Kapłanem. Ksiądz 

Glas to wielki wojownik, świadek prawdy, ko-

mandos Maryi. 

Ks. Sławomir Kostrzewa, duszpasterz akademicki 

Mocna lektura. Ksiądz Glas walczy w wojnie, 

w której – chcemy tego, czy nie – bierzemy 

udział wszyscy. I która nie polega jedynie na od-

prawianiu egzorcyzmów. 

Jakub Jałowiczor, „Gość Niedzielny” 

Str. 53-54: Kiedyś diabeł istniał dla mnie też 

tylko służbowo, bo trzeba wierzyć, ale nie miało 

to żadnego znaczenia dla mojego życia. Teraz 

dla odmiany często jestem oskarżany o to, że 

widzę go wszędzie, ale to nie jest prawda. Ani 

go wszędzie nie widzę, ani nie mam ochoty 

szczególnie go szukać, ale wiem, że działa, a ja-

ko że o tym mówię, to zaczyna to irytować ludzi, 

którzy chcieliby o nim zapomnieć. Kiedyś dosta-

łem książkę św. Jana Marii Vianneya, przeczyta-

łem kilka kazań, i uświadomiłem sobie, że gdy-

bym chciał go zacytować, to by mnie z parafii 

wyrzucili, zabrali mi misję kanoniczną.  

Str. 61-65: W naszej diecezji nie było przez la-

ta egzorcysty i nikt się tym nie przejmował. 

Pewnego dnia, o czwartej nad ranem Pan Bóg 

mailto:s.walus@data.pl
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przysłał do mnie młodego człowieka. Myślałem, 

że pijany albo potrzebuje pomocy, ewentualnie 

chce pieniędzy na taksówkę. Ale on chciał czegoś 

innego. Wszedł na plebanię, usiadł na podłodze 

i oznajmił, że nie wyjdzie, dopóki mu nie pomo-

gę. Byłem w szoku. Wziąłem go do kaplicy i za-

cząłem się modlić. (…) Zdemolował mi całą ka-

plicę. Miał taką siłę, że rzucił mnie na ziemię 

(a mam blisko dwa metry wzrostu i jestem słusz-

nej budowy). (…) Byłem tak przerażony, że nie 

wiedziałem, co robić. (…) Wtedy zadałem sobie 

pytanie: „Panie Jezu, czy to już jest koniec?”. Ja-

kiś wewnętrzny głos podpowiedział mi: „Dostań 

się do tabernakulum i wyjmij Hostię”. (…) wyją-

łem Hostię i ustawiłem Ją przed jego twarzą. To 

było niesamowite, coś jakby rzuciło nim o ścianę, 

tak mocno się uderzył, że aż osunął nieprzytom-

ny. I jak ja mogę mieć wątpliwości co do Naj-

świętszego Sakramentu? (…) Zadzwoniłem do 

biskupa, bo nie wiedziałem, co mam zrobić. Wte-

dy dostałem pozwolenie na egzorcyzmy. (…) 

Dopiero po piątym egzorcyzmie wszystko ode-

szło. Obecnie jest dorosłym i w pełni zdrowym 

człowiekiem.  

Str. 183: Tu nie chodzi o mnie samego, ale właśnie 

o tę władzę, którą Bóg daje kapłanom, nam zwy-

czajnym przecież ludziom. Ona wzbudza straszliwą 

nienawiść. „Oczywiście, że cię zniszczę, jesteś spa-

lony, już nie żyjesz i twoi najbliżsi nie żyją” – to sły-

szy się niemal standartowo. To są piękne momenty, 

gdy nie tylko słyszy się te straszliwe przekleństwa, 

ale też widzi, jak demony muszą ustąpić, ulec woli 

kapłana Jezusa Chrystusa. Dlatego uważam, że każ-

dy kleryk, ksiądz powinien przynajmniej raz uczest-

niczyć w egzorcyzmie, asystować przy nim.  

Str. 207: Trzeba więc modlić się, czytać, odczy-

tywać znaki…  

O jakich znakach Ksiądz mówi? 

Choćby o tym, co dzisiaj dzieje się w Europie. 

Masowa, sztucznie wywołana imigracja wcale nie 

służy imigrantom, nie dla nich jest ona organizo-

wana i nie pomoc im jest jej celem. Myślę – jak 

inni – że tu chodzi o to, żeby za ich sprawą znisz-

czyć Kościół i chrześcijaństwo. (…) Polska na 

szczęście jest wolna od tego niebezpieczeństwa, 

wciąż się broni, i to nie dlatego, że jesteśmy nie-

gościnni, że nie chcemy pomagać, ale dlatego, że 

widzimy zagrożenie. Najlepszym dowodem na to 

stwierdzenie jest niesamowicie zaciekły atak na 

naszą ojczyznę ze strony innych państw.  

Fragmenty wybrał i książkę poleca 

Henryk Pajdosz 

Nie zabijaj. 

Obrona życia człowieka od poczęcia 

do naturalnej śmierci 
 

Oswajanie zabijania  

Szeroki uśmiech, błyszczący brokat, dziewczę-

cy róż i radosna pochwała zabijania. W taki spo-

sób „Gazeta Wyborcza” przekonuje, ze „aborcja 

jest OK.” Zza lukrowanej tandety boleśnie prze-

bija jednak prawdziwa intencja feministek. Lan-

drynkowa promocja aborcji to wstęp do społecz-

nej demolki… 

To kolejne podejście redakcji z Czerskiej do 

oswajania czytelników z najczarniejszym obli-

czem „cywilizacji śmierci”. Lewicowo-liberalne 

środowiska pracują nad polskim społeczeństwem 

od lat próbując „wyzwolić” je z chrześcijańskich 

wartości. (…) 

Marzena Nykiel, Sieci, nr 9 (274), 

 26-II – 4 III 2018, str. 50-53 

 

Kara śmierci za zły gen 
 

 
Tygodnik Solidarność, nr 12 (1526), 23 III 2018, str. 1 

Znieśmy karę śmierci 

„Sprzeciwiam się poddawaniu ludzkiego życia 

pod czyjekolwiek wybory. Naprawdę poród jest 

konsekwencją zajścia w ciążę, a nie jakieś wybo-

ru”. Te słowa wypowiedziane przez Kaję Gon-

dek w rozmowie z Barbarą Michałowską na ła-

mach najnowszego wydania Tygodnika Solidar-

ność, są dla mnie osobiście kwintesencją dysku-

sji o aborcji. (…) Eugenika aborcyjna oznacza 

w rzeczywistości karę śmierci dla najbardziej 

bezbronnej części naszego społeczeństwa. (…) 

Znieśmy karę śmierci za zły gen. 

Michał Ossowski, str. 3 

TEMAT TYGODNIA 

# LiniaProsta 

Marcin Koziestański, str. 10-12 
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Skazani na śmierć za dodatkowy chromosom 

Marcin Koziestański, str. 13-15 

Przestańmy zabijać 

Sprzeciwiam się poddawaniu ludzkiego życia 

pod czyjekolwiek wybory. Naprawdę poród jest 

konsekwencją zajścia w ciążę, a nie jakiegoś wy-

boru. Niezależnie od tego, czy oczekuje się zdro-

wego czy chorego dziecka – mówi Kaja Gondek 

z Fundacji Życie i Rodzina, inicjatorka projektu 

„Zatrzymaj aborcje”, który zakłada zakaz aborcji 

eugenicznej w Polsce, w rozmowie z Barbarą 

Michałowską. (…)                               Str. 10-19 

Down, kolega z pracy 

Jakub Pacan, str. 20-21 

Pełnia szans życiowych dla osób niepełnospraw-

nych                        Anna Grabowska, str. 22-24 

 

In vitro 
 

Wanda Półtawska 

In vitro. Zagrożona godność  

Wydawnictwo: Edycja Świętego 

Pawła, 2014, 

ISBN 978-83-7797-304-2 

Nachalna promocja in vitro 

w Polsce, poparta konsekwent-

nymi działaniami politycznymi, domaga się kato-

lickiej odpowiedzi, ugruntowanej na wierze i rze-

telnej wiedzy. Taką odpowiedź znajdziemy 

w książeczce autorstwa Wandy Półtawskiej. 

 

Stop dla gender – tak dla planu Boga 
 

Amoris laetitia 

Rozdział II Rzeczywistość rodzin i wyzwania 

56. Inne wyzwanie wyłania się z różnych form 

ideologii, ogólnie zwanej „gender”, która „za-

przecza różnicy i komplementarności mężczyzny 

i kobiety. Ukazuje ona społeczeństwo bez różnic 

płciowych i banalizuje podstawy antropologiczne 

rodziny. Ideologia ta wprowadza projekty eduka-

cyjne i wytyczne legislacyjne promujące tożsa-

mość osobistą i związki emocjonalne 

w całkowitym oderwaniu od różnic biologicznych 

między mężczyzna i kobietą. Tożsamość czło-

wieka jest zdana na indywidualistyczny wybór, 

który może się również z czasem zmieniać”. (…) 

W Rzymie, u św. Piotra, w Roku Jubileuszowym 

Miłosierdzia, 19 marca, w Uroczystość Świętego 

Józefa roku 2016, czwartym mojego Pontyfikatu. 

 Franciscus 

Więcej o ideologii gender na stronach: 

http://www.diecezja.waw.pl/3260 

http://www.niedlagender.pl/ 

http://www.fronda.pl/a/gender-historia-i-

polityka,54149.html 

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) 
 

Towarzystwo Biblijne w Polsce 

Towarzystwo Biblijne powstało w październiku 

1816 roku. Ówczesny car liczył na to, że instytu-

cja ta, będzie w opozycji do Kościoła rzymsko-

katolickiego. Rzeczywistość okazała się jednak 

zupełnie inna. Towarzystwo Biblijne w Polsce 

służy chrześcijanom oraz Kościołom i organiza-

cjom chrześcijańskim, jak również wszystkim lu-

dziom zainteresowanym Biblią. Zrzesza jedena-

ście Kościołów członkowskich, reprezentujących 

wszystkie tradycje chrześcijańskie w Polsce. 

W ostatnim czasie przygotowało i wydało eku-

meniczne tłumaczenie Pisma Świętego. To 

wspólne przedsięwzięcie przedstawicieli 14 Ko-

ściołów chrześcijańskich.  

Więcej: http://tb.org.pl/about-2/ 

Stanisław Waluś 

 

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 XXX 

Czy popierasz wchodzący właśnie w życie 

zakaz handlu w niedziele? 

 TAK – 21 956  

 NIE – 2 034  

 NIE MAM ZDANIA – 713 

https://wpolityce.pl/ pobrane 13 marca 2018 r. 

http://www.diecezja.waw.pl/3260
http://www.niedlagender.pl/
http://www.diecezja.legnica.pl/documents/237


 22 

Nasze Rocznice 
 

Czerwiec 2018 

415 lat temu (8 czerwca 1603 r.) zmarł wielce 

zasłużony dla polskiego Kościoła Stanisław 

Karnkowski, arcybiskup gnieźnieński i prymas 

Polski. 

415 lat temu (27 czerwca 1603 r.) zmarł wybit-

ny pisarz religijny i kaznodzieja, abp lwowski Jan 

Dymitr Solikowski. 

250 lat temu (22 czerwca 1768 r.) Konfederaci 

barscy, broniący Krakowa odparli wojska rosyj-

skie atakujące miasto od strony Barbakanu. 

225 lat temu (21 czerwca 1793 r.) odbył się 

sejm rozbiorowy w Grodnie, który był ostatnim 

sejmem I Rzeczypospolitej. 

175 lat temu (15 czerwca 1843 r.) urodził się 

Edward Grieg, norweski kompozytor, dyrygent 

i pianista zwany Chopinem Północy.  

155 lat temu (27 czerwca 1863 r.) w Wilnie zo-

stał publicznie powieszony Zygmunt Sierakow-

ski, dowódca oddziałów powstańczych na Żmu-

dzi. 

120 lat temu (11 czerwca 1898 r.) w Krakowie 

rozpoczęło działalność Towarzystwo Gimnastycz-

ne „Sokół”. Spełniało ono ważną rolę nie tylko 

w wychowaniu sprawnościowym, lecz przede 

wszystkim w wychowaniu patriotycznym. Prze-

rwało swoją działalność w latach okupacji nie-

mieckiej. Nie mogło również działać w czasach 

rządów komunistycznych. Zostało reaktywowane 

po przemianach politycznych w naszym kraju. 

120 lat temu (27 czerwca 1898 r.) w Krakowie 

na Rynku odsłonięto pomnik Adama Mickiewicza 

(w 100. rocznicę urodzin). W czasie niemieckiej 

okupacji pomnik został wysadzony w powietrze. 

100 lat temu (3 czerwca 1918 r.) zebrani 

w Wersalu premierzy Francji, Wielkiej Brytanii 

i Włoch ogłosili deklarację, że warunkiem pokoju 

po zakończeniu wojny będzie powstanie niepod-

ległego państwa polskiego. 

80 lat temu (11 czerwca 1938 r.) po kanonizacji 

św. Andrzeja Boboli w Rzymie jego relikwie 

przewieziono do Warszawy, gdzie spoczęły 

w kościele oo. jezuitów przy ul. Rakowieckiej. 

80 lat temu (18 czerwca 1938 r.) w Warszawie, 

po kilku latach od rozpoczęcia budowy, otwarto 

nowy gmach Muzeum Narodowego. 

75 lat temu (11 czerwca 1943 r.) utworzono ko-

lejny obóz koncentracyjny w ruinach getta 

w Warszawie. Obóz jeniecki na Kole działał już 

od 1939 r., (od października 1942 r. przekształ-

cony na koncentracyjny, co stwierdzono na IV 

Procesie Norymberskim). W końcu 1942 r. 

Niemcy wybudowali jeszcze dwa lagry w War-

szawie Zachodniej i zaadaptowali tunel w ciągu 

ulicy Bema na komorę gazową. Sędzia Maria 

Trzcińska ocenia na podstawie dokumentów 

liczbę ofiar Konzentrationslager Warschau na 

200 tys. warszawiaków.  

75 lat temu (30 czerwca 1943 r.) w Warszawie 

został aresztowany gen. dywizji Stefan Rowecki, 

ps. Grot, komendant Armii Krajowej. 

60 lat temu (1 czerwca 1958 r.) w podziemiach 

Bazyliki św. Piotra w Rzymie kard. F. Tedeshini 

poświęcił polską kaplicę pod wezwaniem Matki 

Boskiej Częstochowskiej. Umieszczony tam na-

pis głosi: Polska zawsze wierna. 

55 lat temu (3 czerwca 1963 r.) w Watykanie 

zmarł papież Jan XXIII. Ogłoszony został błogo-

sławionym w 2000 r. przez Jana Pawła II. 27 

kwietnia 2014 roku został kanonizowany z Ja-

nem Pawłem II w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 

na placu św. Piotra w Rzymie. 

45 lat temu (16 czerwca 1973 r.) w 500. rocz-

nicę urodzin genialnego, polskiego astronoma 

Mikołaja Kopernika biskupi zebrani w Pienięż-

nie na 137. Konferencji Plenarnej Episkopatu 

Polski ogłosił list pasterski poświęcony życiu 

i działalności fromborskiego Kanonika. Była to 

jakby odpowiedź na niemiecką propagandę, któ-

ra głosiła, że Kopernik był Niemcem. 

15 lat temu (7-8 czerwca 2003 r.) referendum, 

które zaakceptowało przystąpienie Polski do 

Unii Europejskiej.  

15 lat temu (16 czerwca 2003 r.) zmarł ks. Mi-

chał Poradowski, wybitny intelektualisty i pisarz 

katolicko-narodowy. 

Wybrała Barbara Kwaśnik 

 

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Papieża Franciszka na rok 2018 
Maj: Ewangelizacyjna: Aby wierni świeccy wy-

pełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując 

swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wy-

zwania dzisiejszego świata.  

Czerwiec: Powszechna: Aby sieci społeczno-

ściowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu 

drugiego w jego odmienności. 

 

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę 

Codziennie przynajmniej jedna 

dziesiątka różańca, więcej informacji 

na stronie: 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
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Publiczny Różaniec  

o odnowę moralną Narodu Polskiego 

Każdy drugi piątek miesiąca, godz. 19.00 

Gliwice, Rynek, pod figurą Matki Bożej: 11 ma-

ja, 8 czerwca, 13 lipca. 

 

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. 

 

Pielgrzymka do sanktuarium 

Matki Bożej Boguckiej 
Piesza pielgrzymka Klubu Inteligencji Katolic-

kiej w Katowicach, Stowarzyszenia Rodzin Kato-

lickich Archidiecezji Katowickiej i Związku Gór-

nośląskiego – Koła Bogucice odbędzie się w nie-

dzielę 13 maja 2018 r. Wyjście sprzed kościoła 

Mariackiego w Katowicach o 14.30. Następnie 

przejście ulicami miasta do Bogucic, gdzie 

o godz. 16.30 będą nieszpory, a o godz. 17.00 bę-

dzie sprawowana Msza św.  

 

Ksiądz Józef Danch z Rudy Śląskiej 

1945-1982 
Prelekcję multimedialną wygłosi Wojciech Sala 

w Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orze-

gów, Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej. Adres: 

ul. Kard. A. Hlonda 29, 41-720 Ruda Śląska. 

Termin: 22 maja 2018 r. (wtorek) godz. 17:00. 

 

Spotkanie Dzieci 
Fundacja TVS w porozumieniu z Klubem Inte-

ligencji Katolickiej w Katowicach zaprasza 

wszystkie dzieci wraz z opiekunami na festyn or-

ganizowany z okazji Dnia Dziecka pod hasłem 

„I przez nas ma świat lepszym być”.  

Impreza odbędzie się 2.06.2018 roku na placu 

przy ulicy Jordana w Katowicach. Wydarzenie 

rozpocznie się o godzinie 12:00 uroczystą Mszą 

Świętą w Archikatedrze Chrystusa Króla, pod-

czas której z dziećmi spotka się arcybiskup me-

tropolita katowicki Wiktor Skworc. Po Mszy św. 

zapraszamy wszystkie dzieci na poczęstunek, wy-

stępy artystyczne zespołów dziecięcych, gry i za-

bawy sportowe, konkursy, pokazy jednostek spe-

cjalistycznych (Straż Pożarna, Policja i WOPR). 

Wstęp na imprezę jest wolny. 

Impreza odbywa się w ramach Metropolitalne-

go Święta Rodziny: 
https://tvs.pl/tag/metropolitalne-swieto-rodziny-2018/ 

Marsz dla Życia i Rodziny 

Katowice, 10 czerwca 2018 r. 
Program marszu 

godz. 10.30 

Msza św. w katedrze Chrystusa Króla w Ka-

towicach w intencji poszanowania dla życia i ro-

dziny, oraz o Boże błogosławieństwo dla uczest-

ników Marszu. 

godz. 11.30 – 11.45 

Zbiórka uczestników Marszu przed katedrą 

(dotyczy tych którzy nie będą uczestniczyć we 

Mszy św.) 

godz. 11.45 

Rozpoczęcie Marszu – przejście rodzin od ka-

tedry do Parku Kościuszki. 

godz. 12.30 

Zakończenie Marszu – Łąka Koncertowa za 

restauracją Patio Park. 
 

Więcej informacji o 

Marszu: 

Adam Wierzbicki – 

koordynator Marszu, 

tel. 601 408 000 

Antoni Winiarski, 

tel. 508 290199 

 

 

 

 

 

 

XXIII FESTIWAL 

MUZYKA ORGANOWA  

W KATEDRZE 
Najbliższe terminy koncertów: 

13.05.2018 – prof. Józef Serafin 

17.06.2018 -. Stanisław Pielczyk 

15.07.2018 – Jarosław Tar-

nawski 

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 
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Rekolekcje KIK w Kokoszycach 
 

Rekolekcje Klubu Inteligencji katolickiej w Ka-

towicach odbędą się od piątku do niedzieli 21 – 

23 września 2018 r. w Archidiecezjalnym Domu 

Rekolekcyjnym w Kokoszycach. 

Zapisy: Jan Mikos, 697 684 666,  

e-mail - mikosjan@gmail.com  

Tel. domowy: 32/2544060. Dyżur: wtorki 

w salce nr 2 przy parafii na Tysiącleciu Dolnym 

w godz. 17-18 i do ustalenia telefonicznie.  

Możliwość dojazdu i przyjazdu autokarem.  

Wyjazd autokaru w piątek sprzed kościoła na 

Dolnym Tysiącleciu o godz. 14.00, a z pl. An-

drzeja (przy dworcu kolejowym w Katowicach – 

po przeciwnej stronie - przystanek przy sądzie) 

o godz. 14.15. 

 

Pielgrzymka KIK-ów na Jasną Górę 
 

Ogólnopolska Pielgrzymka Klubów Inteligencji 

Katolickiej na Jasna Górę odbędzie się w sobotę 

17 listopada 2018 r. 

 

PROGRAM PIELGRZYMEK KIK NA 2018  

(Organizator Jan Mikos) 

25-27 V – Kalisz, Licheń, Grąblin.  

8-17 VI – Białoruś. 

21-23 IX – Kokoszyce – rekolekcje. 

17 XI – Częstochowa. 

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 2019 roku będzie można przekazywać dla 

KIK w Katowicach 1% należnego podatku za 

2018 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 2018 do 30 kwietnia 2019 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 
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