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Matka Boża Bolesna
15 września wspominamy Matkę Bożą Bolesną (Mater Dolorosa). To do Niej odnosi liturgia słowa
Księgi Lamentacji (Treny Jeremiasza) 1,12: „O wy wszyscy, którzy idziecie drogą, przypatrzcie się i zobaczcie: czy jest boleść, jako boleść moja?” (Wulgata, Jakub Wujek). Zaskakująco bardziej współcześnie
brzmi pierwsze polskie tłumaczenie najstarszego przekładu greckiego jakiego dokonali żydzi w Aleksandrii w oparciu o tekst hebrajski w III w. przed Chr. Oto ono: „O wy wszyscy przechodzący obok drogą;
czy was to nie obchodzi? Zatrzymajcie się i przypatrzcie: czy jest gdzieś taka boleść jak ta, która mnie
przeszywa?” (Septuaginta, Biblia pierwszego Kościoła, Remigiusz Popowski).
Księga Lamentacji składa się z pięciu pieśni żałosnych, trenów, ubolewań i skarg wylewanych przed
Bogiem nad ruinami zburzonej Jerozolimy w VI w. przed Chr. (587 r.). Są to lamentacje wznoszone wobec ucisku i niedoli w czasie oblężenia miasta przez Babilończyków oraz ubolewania nad uprowadzonymi do niewoli. Szczególnie boleśnie przeżywano osamotnienie wynikające ze spadającej na niewierny lud
kary Bożej i doświadczanego Bożego gniewu.
W owej pieśni lamentującą nad tą wielką tragedią Jerozolimy liturgia dostrzega bolejącą Maryję pod
krzyżem Jezusa. Na to dramatyczne wezwanie z Księgi Lamentacji (Treny Jeremiasza) 1,12: „O wy wszyscy, którzy idziecie drogą, przypatrzcie się i zobaczcie: czy jest boleść, jako boleść moja?” odpowiadają
już od wieków chrześcijanie słowami hymnu „Stabat Mater Dolorosa”. Oto fragmenty tej przepięknej poetyckiej pieśni żałosnej:
Bolejąca Matka stała u stóp krzyża, we łzach cała, kiedy na nim zawisł Syn...
Jakże smutna i strapiona była, ta Błogosławiona, z której się narodził Bóg.
Jak cierpiała i bolała, jakże drżała, gdy widziała Dziecię swe wśród śmierci trwóg.
Któryż człowiek nie zapłacze, widząc męki i rozpacze Matki Bożej w żalu tym?
Któż od smutku się powstrzyma mając Matkę przed oczyma, która cierpi z Synem swym?...
Dalsze wersety są wyrazem solidarności ludzi współcierpiących z Matką Bożą Bolesną:
Matko coś miłości zdrojem, przejmij mnie cierpieniem swoim, abym boleć z Tobą mógł.
Niechaj serce moje pała, by radością mą się stała miłość, którą Chrystus – Bóg...
Pragnę płakać w Twym pobliżu, cierpiąc z Tym, co zmarł na krzyżu, po mojego życia kres.
Chcę pod krzyżem stać przy Tobie, z Tobą łączyć się w żłobie i wylewać zdroje łez.
(Liturgia godzin, 15.IX. Matki Bożej Bolesnej).
Jakże aktualne jest to wezwanie przez Matkę Bożą Bolesną do współczucia nas, dzisiejszych chrześcijan, często nieczułych na cierpienia Matki i Syna.
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

95 lat temu (9 IX 1923) ukazał się pierwszy numer Gościa Niedzielnego
20. rocznica Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II Fides et ratio – 14 IX 1998

Ojciec Święty Franciszek do Polaków
Audiencja ogólna – środa 29 VIII 2018 r.
„Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Bardzo dziękuję za wasze modlitwy w czasie mojej
podróży apostolskiej do Irlandii. Dzisiaj szczególnie pozdrawiam Stowarzyszenie Comunità
Regina della Pace z Radomia i ojców franciszkanów z Niepokalanowa. Na ich prośbę pobłogosławiłem przed audiencją Ołtarz Adoracji Eucharystii, nazwany «Gwiazda Niepokalanej». Zostanie on umieszczony w sanktuarium w Niepokalanowie, które staje się ósmym Międzynarodowym
Centrum Modlitwy o Pokój. Adorując Chrystusa
zgodnie z duchowym pragnieniem św. Maksymiliana Kolbego, wypraszajcie pokój dla waszych
rodzin, Ojczyzny, Europy i całego świata. Wam
i waszym bliskim z serca błogosławię.”
Biuletyn Radia Watykańskiego, 29 VIII 2018
Audiencja ogólna – środa 5 IX 2018 r.
„Witam serdecznie uczestniczących w audiencji
Polaków. Dzisiaj, szczególnie pozdrawiam dzieci
i młodzież, które rozpoczęły nowy rok szkolny,
także ich rodziców i wychowawców. Niech będzie on dla was czasem zdobywania wiedzy, mądrości i życiowego doświadczenia. Pamiętajcie
o codziennej modlitwie i o udziale we Mszy św.
w każdą niedzielę. Niech Matka Boża, której urodziny będziemy obchodzili w Jej święto przypadające w sobotę, pomaga wam wszystkim we
wzrastaniu do świętości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.”
Biuletyn Radia Watykańskiego, 5 IX 2018
Audiencja ogólna – środa 12 IX 2018 r.
„Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Dzisiaj w liturgii obchodzimy wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi. Tak wiele
ludzkich losów, nadziei i łez splatało się z Jej
imieniem w historii świata. Także dzisiaj, łączy
Ona w modlitwie miliony serc, które oddają Jej
hołd, błagają o wstawiennictwo, pomoc i ratunek.
Matka Boża w niebezpieczeństwach zawsze broni
wiary i Kościoła. Oddając cześć Imieniu Maryi,
dziękujmy za Jej obecność w życiu Kościoła
i każdego z nas. Zawierzając was Matce Bożej,
z serca wam błogosławię ”
Biuletyn Radia Watykańskiego, 12 IX 2018
Audiencja ogólna – środa 19 IX 2018 r.
„Witam serdecznie obecnych tu Polaków.
«Czcij ojca swego i matkę swoją», to nie bezduszny nakaz ani pobożne życzenie, ale to Boże
przykazanie, polecenie z obietnicą budowania
pomyślnej przyszłości, tworzenia zdrowych relacji rodzinnych. Niech harmonia uczuć między ojcem i matką – mamą i tatą – daje dzieciom w wa-

szych rodzinach poczucie bezpieczeństwa, uczy
je piękna miłości, wierności i uczciwości, niech
rodzi wobec rodziców szacunek, wdzięczność
i posłuszeństwo. Rodzicom, którzy starają się
o harmonię i świętość rodziny, i dzieciom wrażliwym na ich potrzeby, z serca błogosławię.”
Biuletyn Radia Watykańskiego, 19 IX 2018
Audiencja ogólna – środa 26 IX 2018 r.
„Serdecznie witam wiernych z Polski. W sposób szczególny pozdrawiam dyrekcję generalną
i funkcjonariuszy polskiej Służby Więziennej,
którzy pielgrzymują do Rzymu z okazji stulecia
istnienia. Dziękuję wszystkim, którzy towarzyszyli mi w modlitwie podczas mojej podróży.
Zachowując w sercu doświadczenie tej wizyty
w krajach historycznie i duchowo związanych
z Polską, zawierzam Matce Miłosierdzia z Ostrej
Bramy was, wasze rodziny i waszą Ojczyznę.
Z serca wam błogosławię!”
Biuletyn Radia Watykańskiego, 26 IX 2018

Rok 2018 – Rokiem Powstania
Wielkopolskiego
UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 października 2017 r.
w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego
Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie 1918–
1919 stało się wspaniałym ukoronowaniem „najdłuższej wojny nowoczesnej Europy” – wielkim
triumfem Polaków dążących do wyzwolenia się
z pruskiej niewoli, którym nieodłącznie towarzyszyło pragnienie połączenia się na powrót z umiłowaną Rzecząpospolitą.
Solidnym fundamentem dążeń niepodległościowych Wielkopolan stały się takie przymioty
jak żarliwy patriotyzm, niestrudzona praca
u podstaw oraz autentyczny duch społecznikowski. To tytani pracy organicznej, a wśród nich
m.in. gen. Dezydery Chłapowski, dr Karol Marcinkowski, Emilia Sczaniecka, Hipolit Cegielski,
ks. Piotr Wawrzyniak czy Maksymilian Jackowski, poprzez swoją działalność społeczną, kulturalną, gospodarczą oraz naukową, wychowując
pokolenia ludzi wykształconych, świadomych
swej polskości, walnie przyczynili się do późniejszego sukcesu Powstania Wielkopolskiego.
To dzięki bohaterskiemu zrywowi powstańców
wielkopolskich 1918–1919, na których czele stali twórcy Armii Wielkopolskiej mjr Stanisław
Taczak i gen. Józef Dowbor-Muśnicki, ich determinacji oraz hojnej daninie krwi prawie cała

Wielkopolska została z powrotem włączona do
odradzającej się Rzeczypospolitej.
Milczeniem nie można również pominąć wkładu mieszkańców Wielkopolski w walki powstańcze na Górnym Śląsku ani zaangażowania doskonale wyposażonej i wyszkolonej Armii Wielkopolskiej w obronę niepodległości odrodzonej Ojczyzny przed bolszewicką nawałą w 1920 r.
Kiedy skończyła się walka zbrojna, mieszkańcy
Wielkopolski podjęli trud odbudowy oraz ponownego scalenia Rzeczypospolitej, wyniszczonej przez dziejową zawieruchę. W ten właśnie
sposób twórczo nawiązali oni do bogatej tradycji
pozytywistycznej – do dziedzictwa Ojców Założycieli nowoczesnej Wielkopolski – nastał bowiem czas, w którym „Polsce potrzeba było potu,
a nie krwi”.
Mając na uwadze wkład pokoleń Wielkopolan w
walkę o niepodległość Rzeczypospolitej, a potem
jej odbudowę oraz istotny wpływ zwycięskiego
Powstania Wielkopolskiego 1918–1919 na kształt
granic odrodzonego Państwa Polskiego, Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego.
MARSZAŁEK SEJMU
/ - / Marek Kuchciński

Pomnik rodziców Karola Wojtyły przed Domem
Pielgrzyma im. Jana Pawła II. Dwie figury naturalnej
wielkości zaprojektował i wyrzeźbił Józef Marek,
profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Rok 2018 – Rokiem Jubileuszu
100-lecia odzyskania przez Polskę
Niepodległości
XI Nocne czuwanie modlitewne
na Jasnej Górze Diecezji Bielsko-Żywieckiej
17/18 sierpnia 2018 r.
Diecezja Bielsko-Żywiecka dziękuje
za 100 lat niepodległości Ojczyzny
Na początku sierpnia 2018 r. w gablotce parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa w BielskuBiałej i także w parafii Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny i św. Walentego w Bielsku-Białej
Lipniku były plakaty zapraszające na czuwanie
z podaniem telefonów kontaktowych. Zatelefonowałem do ks. Krzysztofa Ryszki, który był odpowiedzialny za czuwanie i zapisałem się.
Z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Bielsku-Białej wyjechaliśmy autokarem w piątek 17 sierpnia o godz. 14.00. Po przyjeździe był
czas na indywidualny posiłek, zwiedzanie Jasnej
Góry i modlitwę. O 18.30 w Kaplicy Cudownego
Obrazu uczestniczyliśmy z innymi grupami we
Mszy św. za Ojca Świętego Franciszka.

Posąg Chrystusa Króla z odbijającą się w słońcu złotą koroną. Figura jest darem archidiecezji wrocławskiej oraz kardynała seniora Henryka Gulbinowicza.
Pomnik jest kopią figury Chrystusa Króla znajdującej
się w transepcie wrocławskiego kościoła pw. św.
Maurycego.

Msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu.
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We Mszy św. uczestniczyła schola parafialna
„Puls Boga” z Ciśca. Jedną z pieśni zaśpiewali
Słowacy z Nitry, a Komunię św. przyjąłem od
kapłana z Portugalii. Homilia nawiązywała do
Ewangelii o nierozerwalności małżeństwa (Mt
19,3-12) i ksiądz powiedział, że Jezus nie mógł
zaaprobować tego stanu, jaki dopuszczało prawo
mojżeszowe, Kościół stoi tylko na straży tego, co
ustanowił Pan Jezus. Po Mszy św. uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej na wałach, a o 21.00
w Apelu Jasnogórskim ze wszystkimi. O 21.45
nastąpiło zawiązanie wspólnoty i wezwanie pomocy Ducha Świętego. Potem odmówiliśmy
część bolesną Różańca Świętego – wynagradzając za opieszałość Polaków w wypełnianiu Jasnogórskich ślubów Narodu.
O północy rozpoczęła się koncelebrowana Pasterka Maryjna, a homilię wygłosił ks. Krzysztof
Ryszka. Powiedział, że gdy kończyła się dwuletnia służba wojskowa w Bartoszycach to stanęliśmy na Jasnej Górze, aby zameldować, że wiary
ustrzegliśmy. Przybyliśmy tu do Ciebie Matko,
aby powierzyć Ci naszą diecezję. Powiedział
o tych, którzy handel w niedzielę w naszej Ojczyźnie nazywają wolnością, a praktyki eugeniczne, które praktykowali lekarze hitlerowscy
nazywają postępem. Na chorobę sekularyzmu zapadają ludzie teraz, jak dawniej zapadali na różne
choroby. Teraz potrzeba odważnych świadków
Chrystusa, którzy nie będą się wstydzić być pobożnymi. Nie ma lepszej recepty jak ta głoszona
nad Jordanem; Jego słuchajcie. Maryja mówi
nam: uczyńcie wszystko co wam powie. Tych,
którzy chcą naprawić Polskę oskarżają, że psują
demokrację. W świecie dziennikarskim uchodzi
za dobry ton, gdy się przyłoży Kościołowi. Rodziny były ostojami wiary. Pozwól nam Matko
zachować taki model rodziny, że wierność Bogu
prowadzi do największego szczęścia.
O godz. 2.00 odmówiliśmy część chwalebną
Różańca Świętego, a o 3.00 Koronkę do Miłosierdzia Bożego. O 3.30 odśpiewaliśmy Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP i potem nastąpiło
rozesłanie.
Stanisław Waluś

czy wiara przeszkadza?” Prelegenta przestawił
proboszcz parafii o. Robert Więcek SJ.

Ojciec Robert Więcek SJ przedstawia swojego parafianina senatora Krystiana Probierza.

Wykład prelegent podzielił na trzy części:
1) Dzień dzisiejszy Senatu, 2) Trochę o naszej
Historii, 3) Z dziejów Senatu.

Z uwagą słuchaliśmy ciekawego wykładu.
Na początku senator Krystian Probierz przedstawił słowa Andrzeja Frycza Modrzewskiego
z 1551 r.: „Senat jest tym, co pozostałe władze do
szlachetnych działań pobudza, od nieuczciwości
odwodzi, a namiętności studzi. Dlatego bez rady,
opinii i kontroli Senatu nic w Rzeczpospolitej ani
poza jej granicami czynić się nie godzi”.
W pierwszym punkcie Prelegent podał podstawowe dane o Senacie, przedstawił zdjęcia tablicy pamiątkowej poświęconej wizycie Jana
Pawła II w Senacie 11 czerwca 1999 r. i wnętrza
kaplicy pw. Bogurodzicy Maryi Matki Kościoła.
W części drugiej przybliżył naszą historię
przedstawiając wydarzenia związane z następującymi datami: 9 X 1468, 1 II 1717, 29 II 1768,
23 III 1768, 1773-1776, 1788-1792, 3 V 1791,
27 IV 1792, 23 I 1793, 1794, 11 XI 1918, 1920.
W trzeciej części prof. Krystian Probierz opisał
Senat w latach 1493-1795 i Senat w II Rzeczy-

Niepodległości dar: o rządach i rządzeniu
– czy wiara przeszkadza?
14 września 2018 r. w parafii Matki Boskiej
Kochawińskiej w Gliwicach prof. dr hab. inż.
Krystian Probierz, senator RP wygłosił konferencję „Niepodległości dar: o rządach i rządzeniu –
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Ad 1) Kolorowanka 100 lat niepodległości,
Wydawnictwo MARTEL, 2018.
Herb Polski z lat 1919-1927, Flaga polski, Józef Piłsudski 1867-1935, Ignacy Jan Paderewski,
Żołnierz Legionów Polskich, Krzyż Niepodległości, Kawalerzysta, Hełm polski WZ15 Adrian, Żołnierze grający w szczypiorniaka, Harcerz i harcerka, Druga Rzeczpospolita – podział
administracyjny, Banknoty i monety polskiego
złotego, Samolot dwupłatowy PWS-26, Szachownica lotnicza, Czołg Renault FT-17, Lekarz
pielęgniarka ambulans, Lokomotywa parowa,
Automobil Ford Model T, Żaglowiec „Lwów”,
Marynarz, Górnik, Robotnik, Rolnik, Rybak,
Tkacz, Łowiczanka, Góral, Krakowiak, Kokarda
narodowa, Belweder, Grób Nieznanego Żołnierza.
Ad 2) Elementarz małego Polaka. Historia dla
najmłodszych, Joanna i Jarosław Szarkowie,
Dom Wydawniczy „Rafael”, Kraków 2018.
Jaki znak twój, czyli o Orle Białym i białoczerwonej fladze; Jeszcze Polska nie zginęła,
czyli o polskim hymnie narodowym; Gniezno,
Kraków, Warszawa, czyli o stolicach Polski; Od
morza do morza, czyli o polskich granicach;
Módlcie się za nami, czyli o świętych patronach
Polski (św. Wojciech, św. Stanisław, św. Andrzej Bobola, św. Stanisław Kostka, św. Jan Paweł II); Książę, król, prezydent, czyli kto w Polsce rządzi; Jak na Zawiszy, czyli o polskich rycerzach; Skrzydlate wojsko, czyli czego zazdrościli Polsce obcy królowie; Dwóch Józefów
i Tadeusz, czyli o polskich wodzach; Dwory,
chaty i pałace, czyli o polskim domu; Kontusz,
żupan i pas słucki, czyli w co się ubierali Polacy;
Bigos i psy pod stołem, czyli jak Polacy ucztowali; Kocham Polskę, czyli czego uczyły się polskie dzieci; Astronom i Papież, czyli o Polakach,
których zna cały świat.
Ad 3) Kocham Polskę, Wydanie jubileuszowe
100 lat odzyskania niepodległości, Dom Wydawniczy „Rafael”, Kraków 2018.
Jak Polska zniknęła z mapy Europy; Tadeusz
Reytan; Tadeusz Kościuszko; Jeszcze Polska nie
zginęła; Józef Poniatowski; Powstańcy listopadowi; Do kraju tego tęskno mi, Panie; Fryderyk
Chopin; Inżynierowie podróżnicy; Powstanie
Styczniowe; Świeci powstańcy; Praca dziś to nasza broń; Jan Matejko; Kto ty jesteś? Polak mały; Ku pokrzepieniu serc; Wszystko, co nasze,
Polsce oddamy; Wojenko, wojenko; Józef Piłsudski; Pierwsza Kadrowa; Legionowe pieśni;

pospolitej. W wyniku referendum 30 czerwca
1946 roku (3x tak) zniesiono Senat. 7 kwietnia
1989 r. przywrócono drugą izbę parlamentu.
4 czerwca 1989 r. odbyły się wybory i w Senacie
znalazło się 99 senatorów popieranych przez
Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie. Prelegent powiedział, że to nie byłoby możliwe gdyby
nie dzień 16 X 1978 r. i wybór kardynała Karola
Wojtyły na Papieża i przytoczył słowa Ojca
Świętego z 2 czerwca 1979 r.
W ramach odpowiedzi na pytanie w temacie
konferencji prof. Krystian Probierz powiedział, że
trzeba pogodzić rozum, sumienie i lojalność wobec Klubu PiS, jednak są granice kompromisu.
Zapytany o ustawę o ochronie życia poczętego
powiedział, że widzi uniki ze strony kierownictwa PiS, sam jest za ochroną życia poczętego.
Wśród uczestników konferencji była pani Jadwiga Rudnicka, senator VI kadencji Senatu.
Stanisław Waluś
Dar niepodległości
W kościele Matki Bożej Kochawińskiej w Gliwicach, u jezuitów, odbędą się konferencje pod
wspólnym tytułem „Niepodległości dar”.
– Tematy nawiązują do „Modlitwy za Ojczyznę” ks. Piotra Skargi – mówi proboszcz parafii
o. Robert Więcek SJ.
11 października na temat „Bóg – honor – Ojczyzna. Patriotyzm czy nacjonalizm?” będzie
mówił Franciszek Kucharczak, redaktor „Gościa
Niedzielnego”.
8 listopada spotkanie „Ojczyzna to nasz wspólny obowiązek – troska o dom i przyszłość…” poprowadzi bp Gerard Kusz.
Spotkania rozpoczynają się w kościele o 18.00
Mszą św. w intencji ojczyzny. Po niej konferencja o 19.00 w auli Matki Bożej Kochawińskiej
(w kompleksie duszpasterskim).
mf, Gość Niedzielny, nr 36, rok XCV, 9 IX
2018, Gość Gliwicki, str. IV
Książki dla dzieci

1) Kolorowanka 100 lat niepodległości, 2) Elementarz
małego Polaka, 3) Kocham Polskę.
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Orlęta Lwowskie; Baśka Murmańska; Polska
niepodległa; Leopold Kula „Lis”; Ojcowie niepodległości; Ignacy Jan Paderewski; Wojna
z bolszewikami; Bohaterski ksiądz Ignacy Skorupka; Cud nad Wisłą; Zadwórze – polskie Termopile; Pokój w Rydze; Papież Jan Paweł II
o Cudzie nad Wisłą; Niepodległa II Rzeczpospolita; Budowniczowie II Rzeczypospolitej; Zdobywcy przestworzy; Z miłości do ojczyzny,
Pierwszą książkę kupiłem w placówce Poczty
Polskiej, dwie pozostałe kupiła moja siostra dla
moich wnuków na Jasnej Górze.
Stanisław Waluś
Poczet sztandarowy NSZZ „Solidarność” KWK „Budryk” i ks. prał. dr Stanisław Puchała podczas Mszy św.

Uczestnicy Mszy św. po jej zakończeniu udali
się, jak co roku, pod kamienny krzyż ufundowany w 1998 r. z inicjatywy Jerzego Chmielewskiego, bliskiego, wieloletniego przyjaciela Andrzeja, późniejszego wiceprezydenta Katowic.
Krzyż postawiono w miejscu wypadku w 15.
rocznicę śmierci. Fundatorami było grono przyjaciół oraz rodzina.

Rok 2018 Rokiem Świętego
Stanisława Kostki,
Poczta uczciła św. Stanisława Kostkę
Trwają obchody ustanowionego przez Episkopat Polski Roku Jubileuszowego św. Stanisława
Kostki, patrona naszego kraju, dzieci i młodzieży
oraz diecezji płockiej. (…)
Znaczek z wizerunkiem św. Stanisława Kostki
ukazuje się w 450. Rocznicę jego śmierci. Będzie
dostępny w ok. 150 wybranych urzędach pocztowych w całej Polsce. Zainauguruje on serię „Patroni Polski” przygotowana przez Pocztę Polską
w 100. Rocznicę odzyskania niepodległości. (…)
Bogumił Łoziński, Gość Niedzielny, nr 33, rok
XCV, 19 VIII 2018, str. 13

Śp. Andrzej Szyja
Przed pomnikiem w miejscu tragicznej śmierci śp.
Andrzeja Szyi.

35 lat temu zginął śp. Andrzej Szyja
W środę 29 sierpnia 2018 r. o godz. 18:00
w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w OrzeszuJaśkowicach odprawiono Mszę św. w 35. rocznicę tragicznej śmierci Andrzeja Szyi, członka
Prezydium
Zarządu
Regionu
ŚląskoDąbrowskiego i redaktora naczelnego „Dziennika
Związkowego”, który zginął w 1983 r.
w niewyjaśnionych okolicznościach w wypadku
samochodowym w niedalekiej odległości od tego
kościoła. Mszę św. celebrował i homilię wygłosił
ks. prałat dr Stanisław Puchała, były kapelan Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności i długoletni przyjaciel rodziny. W Mszy św. wzięła udział delegacja NSZZ „Solidarność” KWK „Budryk” wraz
z pocztem sztandarowym oraz grono przyjaciół
i rodzina.

Delegaci Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego, Wojciech Sala, ks. prał. dr Stanisław Puchała
i poczet sztandarowy NSZZ „Solidarność” KWK
„Budryk”.

6

Politechniki Śląskiej w Gliwicach i rozpoczął
pracę w biurze projektów „Społem” projektującym domy handlowe.
Był członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej.
Brał udział w przygotowaniach do I Synodu
Diecezji Katowickiej, a w listopadzie 1974 r. –
w nielicznej grupie świeckich – został zaproszony przez biskupa katowickiego Herberta Bednorza do udziału w sesjach plenarnych synodu. Co
więcej, 4 kwietnia 1975 r. został powołany przez
biskupa do odpowiedzialnej funkcji Członka
Prezydium III Sesji Plenarnej i do przewodniczenia sesjom plenarnym. Był to wyraz wielkiego zaufania do niego ze strony bp. Bednorza.
Był absolwentem studiów w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej afiliowanym przy KUL,
które ukończył w 1977 roku. Kontynuował studia eksternistyczne w zakresie teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 19771983, których nie zdążył ukończyć.
Aktywnie działał w katowickim KIK-u (był jego członkiem od stycznia 1981 r.) i w Duszpasterstwie Absolwentów. Wraz z żoną i innymi
parami małżeńskimi był jednym z animatorów,
którzy zapoczątkowali w Polsce rekolekcje typu
„Spotkania Małżeńskie” (Marriage Encounter).
Uczestniczył też w ruchu oazowym rodzin.
Był troskliwym tatą i dobrym mężem. Zajmował się dziećmi (kąpanie, czytanie, zabawa),
pomagał w prozaicznych obowiązkach domowych. Wspólna modlitwa i czytanie Pisma Świętego były naturalną częścią życia rodzinnego.
Był projektantem-konstruktorem kościoła pw.
Św. Herberta w Wodzisławiu Śl.
Kiedy powstawała „Solidarność” pracował
w hucie „Ferrum” na stanowisku kierownika oddziału budownictwa mieszkaniowego. Tam wybrano go na delegata na I Walny Zjazd Regionu
Śląsko-Dąbrowskiego. Obrady na Zjeździe były
niezwykle burzliwe, brakowało zgody i jedności,
groziło rozbicie. W tej gorącej atmosferze Andrzej wstał i zaproponował, by II tura Zjazdu
rozpoczęła się Mszą św., by „wyprosić jedność
i światło Ducha Świętego”. Propozycja ta, choć
zaskakująca, przyjęta została gromkimi brawami.
II tura istotnie rozpoczęła się Mszą św. odprawioną przez biskupa Janusza Zimniaka w kościele w Katowicach-Dębie.
Andrzej był jednym z 16 kandydatów na szefa
regionu. Przewodniczącym został Leszek Waliszewski, Andrzeja wybrano do Prezydium Za-

Śp. Andrzej Szyja.

Pod krzyżem zapalono znicze oraz złożono
wiązanki kwiatów. Ks. prałat dr Stanisław Puchała zainicjował modlitwę oraz przeczytał piękny
artykuł pani Urszuli Rogólskiej zatytułowany „Za
krótkie życie”, który ukazał się w Katowickim
Gościu Niedzielnym 30 sierpnia 1998 roku w 15.
rocznicę śmierci Andrzeja. Artykuł ten wyzwolił
wspomnienia uczestników. Obecny przy krzyżu
Wojciech Sala przywołał poezję Andrzeja i fragmenty artykułów, które ukazywały się z okazji
kolejnych rocznic. Wyraził również gotowość
spisania wspomnień.

Kwiaty od NSZZ „Solidarność” KWK „Budryk”
i Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.

Rodzina dziękuje wszystkim za pamięć
i uczestnictwo w corocznych Mszach św. w intencji Andrzeja.
Krystyna Szyja
Zdjęcia Antoni Winiarski
Skrócony życiorys Andrzeja Szyi
Andrzej Szyja urodził się 18 listopada 1951 r.
w Katowicach-Janowie. Pochodził ze śląskiej, patriotycznej rodziny. Uczył się w LO im. J. Długosza w Katowicach-Szopienicach, a następnie
ukończył Wydział Budownictwa i Architektury
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rządu Regionu. Wkrótce też powierzono mu
funkcję redaktora naczelnego „Dziennika Związkowego”, który ukazywał się od 1.IX. do
11.XII.1981 r. (wydano 78 numerów). Był też
inicjatorem spotkania Zarządu Regionu z ówczesnym biskupem ordynariuszem Herbertem Bednorzem, gdyż jak twierdził „Śląsk jest silny Kościołem, a członkami «S» są głównie wierzący
robotnicy”.
Nieustanne stresy, wytężona ponad siły praca
wywołały nasilenie objawów astmatycznych, co
zmusiło go w pierwszych dniach grudnia do hospitalizacji. To dlatego, gdy po wprowadzeniu
stanu wojennego nocą do domu załomotało SB,
nie było go w domu. W końcu esbecy trafili do
szpitala, ale dzięki solidarności personelu medycznego, który nie wyraził zgody na wypisanie
pacjenta, Andrzej uniknął internowania. Dzięki
solidarnej postawie lekarzy oraz wyolbrzymieniu
choroby i celowemu przedłużaniu pobytów
w szpitalach, również później udało mu się uniknąć internowania, mimo kilku prób aresztowania
go przez funkcjonariuszy SB.
W szpitalach i sanatorium Andrzej nie próżnował. Tam powstawały obliczenia do projektowanego kościoła oraz zostały spisane jego przemyślenia dotyczące zniszczenia „Solidarności” i wizja przyszłości. Pisząc o decydującym ciosie dla
„Solidarności” jakim było wprowadzenie stanu
wojennego był optymistą co do przyszłości. Pisał:
„(…) od samego powstania «Solidarności» istniała alternatywa: «S» albo ZSRR. Oczywiście
w pierwszej konfrontacji wygrali komuniści. Ich
sukces jest jednak sukcesem formalnym i powierzchownym. Koła historii nie da się zatrzymać. W tej wojnie ostatecznym zwycięzcą będzie
«Solidarność».”
W szpitalu nie mógł przebywać wiecznie więc
skierowano go do sanatorium. W tym też czasie
został zwolniony z huty „Ferrum” (zlikwidowano
oddział, którego był kierownikiem). Nie mógł dostać pracy w żadnym innym zakładzie dlatego trafił na rentę chorobową. Po roku, wiedząc że znów
będzie miał trudności z zatrudnieniem, aby przetrwać podjął – dzięki znajomym – pracę w nie
swoim zawodzie w prywatnym przedsiębiorstwie
w Orzeszu-Zawiści.
Z uwagi na zlecone mu przez nowego pracodawcę zadanie zorganizowania produkcji niektórych elementów blacharki do Fiata 126p, jeździł
służbowym samochodem po różnych zakładach
przemysłowych w celu pozyskania używanych

maszyn. Mogło to sprawiać wrażenie prowadzenia jakiejś politycznie zakazanej działalności.
W tym czasie Andrzej wyraził swoim znajomym niepokój, że ktoś za nim jeździ i że jest obserwowany. Koło domu przejeżdżały milicyjne
samochody, czasem stały z wygaszonymi światłami. Wzywano go na przesłuchania. Przesłuchania skończyły się w momencie, kiedy przesłuchujący zorientował się, że sam został „rozpracowany” przez Andrzeja, który zdobył adres
oraz prawdziwe nazwisko funkcjonariusza posługującego się pseudonimem.
W święto męczeństwa Jana Chrzciciela, 29
sierpnia 1983 r., wracając z zakładu „ZREMB”
w Orzeszu, Andrzej Szyja zatrzymał się około
południa na modlitwę w kościele pw. Św. Jana
Chrzciciela w Orzeszu-Jaśkowicach. Następnie
wsiadł do samochodu i w niedalekiej odległości,
w lesie za łukiem w lewo, zjechał – wbrew sile
odśrodkowej – w lewo i uderzył w wysoką sosnę. Poniósł śmierć na miejscu.
W czasie Mszy św. pogrzebowej, w zakończeniu
homilii, biskup Herbert Bednorz powiedział:
„(…) śp. inż. Andrzej Szyja licząc 31 lat życia miał
wszelkie dane, by w krótkim czasie stać się wybitną osobowością. Wiele pracował, wiele się modlił,
wiele studiował, również teologię, co u świeckich
rzadko się zdarza. Dlatego też miał szansę głębszego wejrzenia w świat współczesny.”
Andrzej Szyja w eseju pt. „Opracowanie katolicko-solidarnościowej doktryny społecznej jako
refleksje z okresu stanu wojennego”, w rozdziale
czwartym zatytułowanym „Uczynić ze śmierci
ofiarę”, napisał:
„Ile odpychania, ile beznadziejnego buntu
można zaobserwować w powolnym umieraniu
wśród chorych w szpitalu i to jest normalne, to
jest ludzkie.
A jednak… śmierci jeszcze w ostatniej chwili
można nadać sens ofiarując ją w jakiejś sprawie.
Również życie może być ofiarowane dla jakiejś sprawy. Im ta ofiara bardziej świadoma,
tym trudniejsza, boleśniejsza decyzja. Poprzez
ofiarę nadaje się życiu sens.
(…) Ofiara jest również najistotniejszym elementem «walki bez przemocy».”
Myślę, że śmierć Andrzeja nie poszła na marne, że w ostatnim momencie nadał jej sens ofiarując ją w jakiejś sprawie. Wieczny odpoczynek
racz mu dać Panie…
na podstawie materiałów archiwalnych
Krystyna Szyja
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W homilii nawiązując do czytań o proroku Jeremiaszu i męczeństwie św. Jana Chrzciciela kaznodzieja szukał rad dla nas. Jak mamy postępować w sprawie zmarłego Andrzeja.
Andrzej był człowiekiem zdecydowanym,
opowiadającym się po stronie prawdy, Bożego
prawa, po stronie człowieka, szczególnie tego
w różny sposób doświadczonego, skrzywdzonego, po stronie brata. Był człowiekiem „Solidarności”, wiceprzewodniczącym Regionu ŚląskoDąbrowskiego wybranym na tę właśnie funkcję.
Był człowiekiem, którego pragnieniem było budować solidarne życie w prawdzie, według Bożych zasad.
Musiał zginąć? To dla nas na zawsze pozostanie tajemnicą i pewnie nie do odkrycia.
A nasza postawa? Myślę że jak to podkreśla
Mateusz Ewangelista dziś w ostatnim zdaniu
fragmentu Ewangelii: uczniowie Jana dowiedziawszy się o tym, że Herod kazał Jana ściąć
przyszli, zabrali jego ciało i złożyli w grobie. Nie
podnosili rwetesu, ale zatroszczyli się o pamięć
o zmarłym Janie i podjęli jego dzieło.
To jest nasze zadanie, na które ludzie czekają.
Wiele lat zastanawialiśmy się jak upamiętnić
Andrzeja. Od dawna rok rocznie spotykamy się
tutaj w tym kościele św. Jana Chrzciciela we
wspomnienie męczeństwa św. Jana w dzień
w którym zginął Andrzej. Spotykamy sie, żeby
zachować pamięć o nim.
Przed 20 laty przyjaciele „Solidarności” ufundowali Krzyż, który nam przypomina o Andrzeju. Jest jak wezwanie, żebyśmy szli drogą pięknej postawy moralnej w obronie solidarności.
Ludzie solidarni, czyli otwarci na drugich, gotowi do niesienia pomocy, gotowi do budowania
rzeczywistości naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego w duchu Bożej prawdy
i Bożej nauki.
Kaznodzieja podziękował Krystynie, wdowie
po Andrzeju za przesłanie zgromadzonych dokumentów.
Druga część spotkania odbyła się przy przydrożnym krzyżu z tablicą upamiętniającą śmierć
Andrzeja, postawionym w miejscu wypadku,
kilkaset metrów od kościoła.
Ks. Stanisław poprowadził modlitwę.
Piszący te słowa przytoczył fragment rozdziału
4 „Uczynić ze śmierci ofiarę” z opracowania
Andrzeja Szyji „Katolicko-solidarnościowa doktryna społeczna jako refleksje z okresu stanu wojennego”.

Pamiętamy o Andrzeju
Andrzej Szyja zginął w wypadku samochodowym 29 sierpnia 1983 roku. Wstąpił na modlitwę
do kościoła pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela
w Orzeszu-Jaśkowicach. Wsiadł w samochód
i rozbił się na drzewie w niewielkiej odległości
od kościoła. Był to czas stanu wojennego. Andrzej był wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”
i redaktorem naczelnym „Dziennika Związkowego”. SB podjęło próbę internowania, ale odstąpiono, bo przebywał w szpitalu. Był jednak pod
stałym dozorem milicyjnym. Okoliczności śmierci nie zostały do końca wyjaśnione, nie zrobiono
sekcji zwłok, zginęły osobiste notatki.
W 35 rocznicę śmierci, jak co roku od wielu lat,
zgromadziła się w Jaśkowicach rodzina, przyjaciele z „Solidarności”, Duszpasterstwa Akademickiego, Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach i wiele innych osób. Był poczet sztandarowy NSZZ „Solidarność” KWK Budryk, przedstawiciele sekcji krajowej.

Poczet sztandarowy (zdjęcie WS).

Informacja o uroczystości na tablicy ogłoszeń (zdjęcie
AS).

Mszę św. w kościele celebrował ks. dr Stanisław
Puchała wieloletni duszpasterz akademicki i były
proboszcz katedry Chrystusa Króla w Katowicach,
dobrze znający Andrzeja. Dzień 29 sierpnia to
wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela.
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„Śmierć jest rzeczywistością, która prędzej czy
później staje przed każdym człowiekiem. Można
się buntować przeciwko niej, nie przyjąć jej. Nie
zmienia to jednak faktu, że prędzej czy później
przyjdzie; że kiedyś ostatni raz odbędziemy spacer, ostatni raz wstaniemy z łóżka, ostatni raz będziemy rozmawiali z najbliższymi, ostatni raz wypowiemy myśl zrozumiałym językiem. Umrzeć
można w przeróżnych okolicznościach: nagle,
powoli, świadomie, nieświadomie, w młodym lub
też podeszłym wieku. Zawsze jednak pozostanie
pytanie o sens śmierci, a może raczej o sens życia. Sądzę, że człowiek może a raczej powinien
nadać sens swojej śmierci, a tym samym swojemu
życiu.”

Tablica pamiątkowa na postumencie krzyża:
UFUNDOWANO
W
XV
ROCZNICĘ
TRAGICZNEJ ŚMIERCI MGR INŻ. ANDRZEJA
SZYJI
CZŁOWIEKA
WIELKIEJ
WIARY,
NIEZŁOMNEGO W WALCE O WOLNOŚĆ
I SPRAWIEDLIWOŚĆ 29 VIII 1998 ORZESZE
(zdjęcie AS).

Ks. Stanisław przypomniał sylwetkę Andrzeja
korzystając z materiałów przesłanych przez Krystynę Szyję, w tym artykułu Urszuli Rogólskiej
„Za krótkie życie” opublikowanego w katowickim Gościu Niedzielnym z 30 sierpnia 1998 r.
w 15. rocznicę śmierci.
Wojciech Sala
Zdjęcia: Anna Sala, Wojciech Sala
Zdjęcia Antoniego Winiarskiego:
https://drive.google.com/folderview?id=1yvaWi
OPvQD7We3W9xVBmN_-v23YGh263

Słuchamy wspomnień o Andrzeju (zdjęcie AS).

Andrzej Szyja 18 XI 1951 - 29 VIII 1983
W rozmowie z Andrzejem Wielowieyskim
podczas jazdy samochodem z Katowic do
Chrzanowa na spotkanie przedwyborcze wspomniałem Andrzeja Szyję. Jaka to wielka szkoda,
że nie ma go już wśród nas. Wielowieyski cenił
Andrzeja Szyję jako jedną z najwybitniejszych
postaci politycznych w Polsce, który mógłby zostać premierem. Wielka szkoda.
To był dzień spotkania w Chrzanowie w ramach kampanii do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej w czerwcu 1989 r. Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie wspólnie z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” tworzył Komitet Obywatelski „Solidarność”. Jako przedstawiciele tego Komitetu pojechaliśmy do Katowic przywieźć kandydatów na
senatorów w naszym okręgu wyborczym: Augusta Chełkowskiego, Leszka Piotrowskiego i Andrzeja Wielowieyskiego. Koledzy odjechali
z dwoma pierwszymi, ja czekałem na stacji kole-

Trzy pokolenia rodziny Salów z ks. Stanisławem
(zdjęcie AS).
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jowej na A. Wielowieyskiego, który uczestniczył
poprzedniego dnia w obradach Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Obrady przeciągały się do późnych godzin nocnych.
Andrzeja Szyję znałem osobiście. Mieliśmy
kilka wspólnych obszarów działania. Poznaliśmy
się w duszpasterstwie akademickim absolwentów,
w grupie wtorkowej. Po ukończeniu studiów na
Politechnice Śląskiej w 1973 roku zacząłem pracować w Komelu w Katowicach. Parę lat później
byłem w grupie DA. Andrzej w tej grupie już był.
Spotkania były co tydzień, sesje raz do roku.
Wspólne wakacje: Ekumeniczny kurs języka polskiego dla Niemców w Pewli Małej, oaza rodzin
w Koniakowie, ekumeniczny kurs języka niemieckiego dla Polaków w Poczdamie na Hermanswerder. Andrzej prowadził cykl „Zło w dialogu kuszenia” na podstawie tekstów ks. prof. Józefa Tischnera opublikowanych w krakowskim
„ZNAKU”. Powiedzenie Andrzeja: „Trzymaj się
Kościoła jak ożarty płota” brzmi mi jeszcze w
uszach.
Kolejny obszar to NSZZ „Solidarność”. Byłem
przy tworzeniu Związku. Zostałem wybrany
przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej,
Andrzej wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu
Śląsko-Dąbrowskiego.
Był redaktorem naczelnym Dziennika Związkowego. Zaprosił mnie do współpracy. Do redakcji przychodziłem raz w tygodniu. I co tydzień
coś się działo: manifestacje, protesty strajki. Było
co robić. Gdy Andrzej dostał od ks. bp Herberta
Bednorza encyklikę „Laborem exercens” Jana
Pawła II poprosił mnie bym o niej napisał. I faktycznie tekst ukazał się drukiem.
Miał wielu młodych współpracowników. Pamiętam rozmowę z redaktorem, wyszkolonym dla
ZMS-owskiej gazety. Mówił mi, że dopiero
w „Dzienniku Związkowym” oddycha pełnymi
płucami. Któregoś wieczora trwała burza mózgów w redakcji. Wymyślaliśmy hasła do wojny
plakatowej np. „CHCESZ ZNAĆ PRAWDĘ
CZYTAJ ПРАВДУ”. Z jaką satysfakcją oglądałem nasze plakaty rozklejone na murach Katowic,
Jaworzna, Chrzanowa.
W roku 1980 powstawał Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Andrzej i ja wzięliśmy
udział w jego powstawaniu.
Od śmierci Andrzeja minie w sierpniu 35 lat.
Miał 32 lata. Stan wojenny, śmierć w wypadku
samochodowym, okoliczności niewyjaśnione.

Jesteśmy mu wdzięczni za zaangażowanie
w odnowę Ojczyzny i Kościoła, za cenę życia.
W listopadzie ubiegłego roku udało mi się wydać w katowickim Klubie książkę o ks. Józefie
Danchu. Zdobyte doświadczenie moglibyśmy
wykorzystać w książce o Andrzeju.
Krystyna Szyja, wdowa po Andrzeju, wykonała ogrom pracy. Zgromadziła bogatą dokumentację o mężu. Przesłała mi mejlem w dniu
18 sierpnia 2018 r. partię materiałów, które mogłyby już stanowić książkę. Wymagają opracowania, niektóre trzeba przepisać na komputerze.
Warto będzie je jeszcze uzupełnić o kolejne
wspomnienia świadków historii, zdjęcia, zebrać
artykuły prasowe, przeprowadzić kwerendę
w Internecie.
Możliwe jest wydanie książki w Klubie Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Cenne będzie
również utworzenie w Klubie archiwum o Andrzeju Szyji. Zarząd Klubu powierzył mi koordynację tego zadania.
Zapraszam do przesyłania materiałów na mój
adres wsala@pro.onet.pl temat: Andrzej Szyja
lub na adres pocztowy Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
Chrzanów, 20 sierpnia 2018 r.
Wojciech Sala

Festiwal Organizacji Pozarządowych
8 września 2017 r.
W tym roku, jak poprzednio Festiwal Organizacji Pozarządowych został zorganizowany na
Rynku w Katowicach przy tzw. sztucznej Rawie.
Zainteresowanym w godz. 11 – 17 oferowaliśmy
krótki informator o KIK-u, program pielgrzymek, informacje o najbliższych spotkaniach, biuletyny „Dlatego” oraz po raz trzeci książki
w ramach akcji „Książka za darmo”. Książki
przekazał były członek zarządu KIK w Katowicach Piotr Urbanowicz i absolwent KUL (teologia) Michał Bartold.
W sobotę rano 9 września Antoni Winiarski
przewiózł książki i inne materiały na teren miasteczka festiwalowego. Książki w ogromnej
większości były poświęcone tematyce religijnej.
Wśród 400 książek było około 80 modlitewników i egzemplarzy Nowego Testamentu i pojedynczych Ewangelii. Goście naszego stoiska zabrali 155 książek.
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zależeć od treści przypisanej temu pojęciu. Przytaczam więc ten cytat i definicję oraz podaję
stronę internetową: http://dolocz.mw.org.pl.
„Działajcie w duchu zdrowego nacjonalizmu!
Nie szowinizmu, ale właśnie zdrowego nacjonalizmu, to jest umiłowania Narodu i służby jemu.”
/kard. Stefan Wyszyński/
„Czym jest polski nacjonalizm? Nacjonalizm
jest to ogół polskich nurtów myśli narodowej
i związanych z nimi ruchów społecznych, kulturowych oraz politycznych, który w obecnej formie skrystalizował się w I poł. XX wieku. Celem
polskich nurtów nacjonalizmu jest zachowanie
polskiej kultury oraz struktury etnicznej narodu,
a także utworzenia opartego na nich niepodległego państwa polskiego. Krótko mówiąc, nacjonalizm to postawa społeczno-polityczna, która uznaje naród za najwyższe dobro w sferze życia oraz polityki. Głosi solidarność wszystkich
grup i klas społecznych danego narodu.”

Od lewej: Stanisław Waluś, Robert Prorok, Prezydent
Katowic Marcin Krupa.

Młodzież jest zainteresowana książkami – napis na
bluzce pani po prawej: „Kocham Polskę”.

Stoisko Młodzieży Wszechpolskiej – książki
„DYKTATOR Romuald Traugutt” i „Tomasz
z Akwinu” są z naszego stoiska.

Naprzeciw naszego stoiska było stoisko Zakonu Maltańskiego w Polsce.

Japonki znalazły u nas coś dla siebie – książkę „LIFE
AFTER LIFE”.

Dwa stoiska dalej było stoisko Młodzieży
Wszechpolskiej. Po długim przeglądaniu osoby
z obsługi stoiska wzięły od nas kilka książek.
Poszedłem do ich stoiska i otrzymałem ulotki
informacyjne. Na jednej z nich przeczytałem cytat kard. Stefana Wyszyńskiego, a na odwrocie
stronie definicję nacjonalizmu. Ocena nacjonalizmu (przeciwieństwo internacjonalizmu) może

Dyżurujący na stoisku Zakonu Maltańskiego.

Przedstawicie dyżurujących na tym stoisku
odwiedzili nas, potem ja złożyłem im wizytę,
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gdzie otrzymałem „Krzyż Maltański. Gazetę Zakonu Maltańskiego w Polsce”.
Na pierwszej stronie okładki jest informacja
o Maltańskiej Służbie Medycznej w Brzegach
podczas Światowych Dni Młodzieży: 32 ambulanse, 1 wóz dowodzenia, 9 pojazdów logistyki,
1 namiot szpitalny, 40 pieszych patroli medycznych (ok. 160 osób), ok. 200 przeszkolonych wolontariuszy. Na czwartej stronie okładki są wymienione organizacje powołane do realizacji misji Zakonu Maltańskiego w Polsce, z których
dwie mają siedzibę w Katowicach.
Pod koniec dyżuru przyjechał Antoni Winiarski, aby zabrać to co pozostało (w tym 245 książek) do siedziby naszego Klubu.
Stanisław Waluś
Zdjęcia: Robert Prorok, Stanisław Waluś, NN

Informacja z zebrania Zarządu KIK
w Katowicach w dniu 20 września 2018 r.

ki członków Klubu Inteligencji Katolickiej
w Katowicach na Kretę.
11. Przyjęto protokół z posiedzenia Zarządu z dnia
14 czerwca.
Robert Prorok

Parafia wspólnotą wspólnot
„Toteż wszyscy wierni – osoby duchowne,
świeckie i konsekrowane – urzeczywistniając
w mocy Ducha Świętego żywy Kościół, muszą
dołożyć starań, aby każda parafia stawała się
coraz bardziej wspólnotą wspólnot (komunia, koinonia), wspólnot budowanych na słowie Bożym
(martyria), posłudze sakramentalnej (liturgia)
i służbie (diakonia).” (Uchwały II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Katowice 2016. Wstęp, 2)
Inspiracją do zorganizowania konferencji
w sobotę 14 kwietnia 2018 r. w parafii Mariackiej w Katowicach były uchwały II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Tematykę konferencji
zaproponowała Ann Wowra, przewodnicząca
sekcji KIK w Katowicach-Janowie.
Zastanawialiśmy się, co rozumiemy mówiąc,
że parafia jest lub powinna być wspólnotą
wspólnot. Czym się różni wspólnota wspólnot od
zbioru wspólnot. Jaka jest praktyka? W jaki sposób realizować uchwały Synodu?
Wysłuchaliśmy trójgłosu – o modelach parafii
mówił ks. dr hab. Bogdan Biela (WTL UŚ),
praktyczną zaś stronę zagadnienia, z punktu widzenia proboszcza, naświetlił ks. prałat Józef
Szklorz – proboszcz parafii bł. Karoliny Kózkówny w Tychach. Magdalena KudełkaLwowska i Anna Cygan z Parafialnych Komórek
Ewangelizacyjnych działających w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w KatowicachKoszutce opowiedziały o parafii jako wspólnocie
wspólnot z punktu widzenia świeckich zaangażowanych w życie Kościoła.

1. Omówiono sprawy finansowe Klubu Inteligencji
Katolickiej w Katowicach.
2. W dniu 13 października odbędzie się w siedzibie
KIK w Katowicach Spotkanie Regionalne Klubów Inteligencji Katolickiej – omówiono przygotowania.
3. W dniu 8 września na katowickim rynku odbył
się coroczny Festiwal Organizacji Pozarządowych. Uczestniczył w nim aktywnie KIK w Katowicach.
4. Omówiono zbliżające się coroczne rekolekcje
członków Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Odbędą się one w Kokoszycach
w dniach 21 – 23 września.
5. Omówiono udział Klubu Inteligencji Katolickiej
w Katowicach w tegorocznym XVIII Dniu Papieskim. Hasło tegorocznego Dnia to „Promieniowanie Ojcostwa”.
6. Omówiono zbliżające się Dni Kultury Chrześcijańskiej i udział w nich KIK w Katowicach oraz
KIK Chrzanów.
7. Omówiono zbliżające się obchody 35-lecia sekcji Tysiąclecie Dolne Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
8. Ustalono osoby pełniące piątkowe dyżury w siedzibie Klubu od godz. 17.00 do 18.00 w dniu
28 września oraz 5 października.
9. Przedstawiono treść listu do Zarządu KIK w Katowicach od Wiceprezydenta Katowic Pana Michała Lutego.
10. Przedstawiono przebieg wrześniowej pielgrzym- Ks. dr hab. Bogdan Biela (zdjęcie AW).
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Ks. dr hab. Bogdan Biela omówił tradycyjny
trydencki model parafii oraz posoborowe modele
kładące nacisk na aktywność świeckich w Kościele. W parafii mamy grupę praktykujących
i niepraktykujących. W statycznym modelu grupa
praktykujących nie ma wpływu na niepraktykujących, a pasterz ma wpływ tylko na praktykujących.
W modelu wywodzącym się z komunii są
3 grupy świeckich – odpowiedzialnych za parafię,
innych praktykujących oraz niepraktykujący, którzy tworzą krąg misyjny obejmowany modlitwą i
działaniem przez praktykujących. W pierwszej
grupie mamy członków różnych grup parafialnych wraz liderami, a rada parafialna koordynuje
działanie tych grup. Najmniejszą grupę stanowią
osoby konsekrowane. We wspólnoty można włączać też chorych poprzez opiekę i modlitwę. Parafia powinna dać parafianom możliwość rozwijania charyzmatów. Ten model jest modelem dynamicznym z dynamiką wzrostu, bo przychodzą
nowi ludzie. Ważne jest, aby wszystkie wspólnoty, zarówno zorganizowane w ruchy, jak inne
(m.in. rodzinne) miały łączność z pasterzem.

dzi też działalność charytatywną – we współpracy z miastem od 37 lat wydają obiady. Organizowane są wyjazdy dla emerytów, imprezy sportowe, festyn parafialny; jest ogród różany, oczko
wodne, żywa stajenka… Znane są wieczory
uwielbienia, prowadzone jest seminarium odnowy wiary. To wszystko sprawia, że modlitwa
i praca rodzą poczucie odpowiedzialności za kościół.
W dyskusji głos zabrali: Jan Mikos (kościół
otwarty cały dzień, dyżury świeckich), Anna
Wowra (wspólnota eucharystyczna, kurs odnowy
wiary), Wojciech Sala (ludzie są w różnych grupach, co rodzi przeciążenie spotkaniami, kursy
Alpha),
Magdalena Kudełka-Lwowska powiedziała
o amerykańskich (Floryda) korzeniach parafialnych komórek ewangelizacyjnych, które co tydzień spotykają się w domu lidera, a liderzy spotykają się z opiekunem duchowym na spotkaniach formacyjnych. Komórki się rozrastają
i dzielą. Te, które się nie dzielą, umierają.
Anna Cygan od 3 lat jest w parafialnej komórce ewangelizacyjnej, działa na rzecz parafii, jest
lektorem Słowa Bożego. Ważne jest otwieranie
się na ludzi.
Następnie, Magdalena Kudełka-Lwowska wraz
Anną Cygan odpowiadały na liczne pytania,
a uczestnicy konferencji dzielili się doświadczeniami wyniesionymi ze swoich parafii.
Antoni Winiarski
Zdjęcia Antoni Winiarski i NN

Wybory samorządowe 2018
Kilku członków KIK w Katowicach kandyduje
w wyborach samorządowych w tym roku. Wybory odbędą się w niedzielę 21 października.
Druga tura odbędzie się 4 listopada. Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania w godzinach 7:00 – 21:00.
Podaję informacje o kandydatach, a na końcu
fragmenty felietonu ks. Ireneusza Skubisia.
Stanisław Waluś
Bąk Jerzy
Kandydat na radnego Rady Miasta Katowice
w okręgu wyborczym nr 4.
Okręg wyborczy nr 4 obejmuje 29 obwodów
głosownia na terenie osiedla Tysiąclecia, Załęża,
osiedla Witosa, Załęskiej Hałdy, Brynowa (część
zachodnia) oraz Starej Ligoty.
Kandyduje z listy PiS na 3 miejscu.

Dr Anna Winiarska, dr Antoni Winiarski i ks. prałat
Józef Szklorz (zdjęcie NN).

Ks. prał. Józef Szklorz zauważył, że proboszczem jest się 24 godziny na dobę. Potrzeba systematycznej pracy, i to takiej pracy, aby dzieło
zapoczątkowane przez wikarego trwało po jego
odejściu. Wśród parafialnych grup są 4 grupy
śpiewu, które upiększają liturgię. Ważne są różne
okazje do spotkań, nawet urodziny proboszcza.
Katecheza dzieci i ich rodziców jest istotna, bo na
jej bazie powstała wspólnota małżeństw. Młodzi
chłopcy są ministrantami, starsi kantorami, lektorami, a od 1992 r. nadzwyczajnymi szafarzami
Komunii św. W parafii jest 12 szafarzy.
Podstawą parafii są praktykujący, gdyż są to
ludzie, którzy utrzymują kościół. Parafia prowa14

jeszcze społecznie jako przewodniczący Komisji
Rewizyjnej w Stowarzyszeniu Przyjaciół Filharmonii Śląskiej.
Dodam jeszcze, że w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jako młody katowiczanin
byłem działaczem opozycji antykomunistycznej,
m. in. organizując Klub Inteligencji Katolickiej
w Katowicach oraz działając w strukturach
NSZZ „Solidarność”, natomiast w 1990 roku zostałem współzałożycielem katowickiego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Więcej można się
dowiedzieć z Wikipedii, wolnej encyklopedii:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Dolinkiewicz
Członek założyciel KIK w Katowicach.
Stefan Kalisz
Kandyduje do Rady Powiatu w Mikołowie
z Łazisk Górnych.
Kandyduje z listy „Dla gminy i powiatu”
w okręgu wyborczym nr 2 na miejscu 7.
Był radnym Powiatu z Mikołowie I, II, III i IV
kadencji. Ma wykształcenie wyższe, jest lekarzem. W 2016 r. został Honorowym Łaziszczaninem.
Jest przewodniczącym sekcji Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, która ma swoją
siedzibę w Łaziskach Górnych i członkiem Komisji rewizyjnej Klubu Inteligencji Katolickiej
w Katowicach.
Wiesław Mrowiec
Kandydat na radnego Rady Miasta Katowice
w okręgu wyborczym nr 4.
Okręg wyborczy nr 4 obejmuje 29 obwodów
głosownia na terenie osiedla Tysiąclecia, Załęża,
osiedla Witosa, Załęskiej Hałdy, Brynowa (część
zachodnia) oraz Starej Ligoty.
Kandyduje z listy PiS na 1 miejscu.
Wywiad z Wiesławem Mrowcem
radnym Miasta Katowice
- Skąd Pana zainteresowanie polityką i działalnością społeczną.
W 2007 r. złożyłem deklarację i zostałem
przyjęty do partii Prawo i Sprawiedliwość. PiS
mi odpowiadał ponieważ jest partią solidarną
i prospołeczną której zależy na poziomie życia
ludzi. (…)
- Wybory w 2010 r. to był Pana pierwszy start do
rady miasta, od razu z powodzeniem.
Kilka miesięcy wcześniej zostałem wybrany na
radnego jednostki pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa. (…)
- PiS to nie jedyna forma Pana aktywności społecznej ?

O sobie: rodowity katowiczanin, absolwent Instytutu Edukacji Narodowej, założyciel Klubu Inteligencji Katolickiej w Wiśle, inicjator i pomysłodawca biegu niepodległości, członek zarządu
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, członek
Komitetu Powiatowego PiS w Katowicach, lektor
w kościele Matki Boskiej Piekarskiej na Górnym
Tysiącleciu, zastępca przewodniczącego społecznego komitetu mieszkańców „Alternatywa”
w Katowicach.
Członek Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, sekcja Katowice, Osiedle Tysiąclecia
(Dolne).
Jerzy Dolinkiewicz
Kandydat na radnego Rady Miasta Katowice
w okręgu wyborczym nr 4 z listy KWW „Forum
Samorządowe i Marcin Krupa” w Katowicach.
Okręg wyborczy nr 4 obejmuje 29 obwodów
głosownia na terenie osiedla Tysiąclecia, Załęża,
osiedla Witosa, Załęskiej Hałdy, Brynowa (część
zachodnia) oraz Starej Ligoty.
Zdecydowałem się, aby kolejny raz kandydować
na radnego Rady Miasta, gdyż mam duże doświadczenie w pracy samorządowej. Nauczyłem
się wiele współpracując m. in. z panem Piotrem
Uszokiem – byłym prezydentem Miasta Katowice
oraz pracując w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.
W latach 1994 – 2014, przez pięć kolejnych kadencji zasiadałem w Radzie Miasta Katowice. W
tym okresie pełniłem m. in. funkcje wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice oraz przewodniczącego Komisji Edukacji. W okresie od 2006 do
2013 roku przewodniczyłem Klubowi Radnych
„Forum Samorządowe i Piotr Uszok”. W latach
2001 – 2002 piastowałem funkcję wiceprezydenta
Miasta Katowice. Natomiast w okresie 2014 –
2018, gdy nie byłem już radnym, to społecznie
przewodniczyłem Zespołowi ds. nazewnictwa placów i ulic w Radzie Miasta Katowice. Przez wiele
lat od 1992 do 2015 roku zasiadałem w Wojewódzkim Komitecie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Katowicach. Jestem też członkiem Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Katowicach na
Osiedlu Tysiąclecia – Górne przy ul. Ułańskiej.
Od wielu lat związany jestem z życiem kulturalnym miasta i zasiadam też w kilku radach katowickich placówek kulturalnych m. in. Śląskim
Centrum Wolności i Solidarności z siedzibą przy
Kopalni Wujek, Muzeum Śląskim, Teatrze Śląskim, Filharmonii Śląskiej – gdzie pracuję społecznie. Natomiast zarobkowo pracuję w Muzeum Historii Katowic. W dalszym ciągu pracuję
15

Uczestniczyłem w wielu spotkaniach Katowickiego Klubu „Gazety Polskiej”. Wstąpiłem do
Akcji Katolickiej i Klubu Inteligencji Katolickiej
w Katowicach. Jestem zainteresowany działalnością stowarzyszeń dlatego uczestniczę w Powiatowej Radzie Pożytku Publicznego. (…)
Rozmawiał Rajmund Rał
11 marca 2013 r.
http://www.piskatowice.pl/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=110:mrowiec
Członek Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, sekcja Katowice, Osiedle Tysiąclecia
(Dolne).
Krzysztof Jerzy Partuś
Kandyduje do Rady Miasta Zabrze w okręgu
wyborczym nr 4.
Okręg ten obejmuje dzielnice: Centrum Południe oraz Zandka.
Kandyduje z ramienia Komitetu Wyborczego
Wyborców Małgorzaty Mańki-Szulik na pozycji
3.
O sobie: lat 41, wychowany w rodzinie katolickiej zaangażowanej w sprawy społeczne, mama −
emerytowana nauczycielka języka polskiego,
działacz społeczny – przewodnicząca zabrzańskiej sekcji KIK w Katowicach, tata − emerytowany pracownik KWK Makoszowy, Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej.
Mgr inż. informatyk, absolwent Politechniki Śląskiej. Od 5 lat główny specjalista ds. teleinformatycznych w Miejskim Zarządzie Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu. Żona Sylwia,
nauczycielka religii. Syn Kuba – lat 10, córka Ola
– lat 4. Od 2004 r. Radny Rady Miasta Zabrze.
2006-2010 wiceprzewodniczący Rady Miasta.
2010-2018 przewodniczący Komisji Budżetu
i Inwestycji. Od 2007 – członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Zabrze. 2004-2014 r.
członek Rady Społecznej w SPZOZ − Ośrodku
Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu. 2011-2014 r. przedstawiciel miasta Zabrze
w Górnośląskim Związku Metropolitalnym.
2014-2018 r. przedstawiciel miasta Zabrze
w KZK GOP, członek Komisji Rozwoju KZK
GOP. 2014-2018 r. członek Komisji Transportu
Związku Miast Polskich. Do 2012 r. redaktor
„Posłańca św. Anny”, wieloletni ministrant i lektor. 2013-2016 koordynator Orszaku Trzech Króli
na miasto Zabrze. Dodatkowe informacje na
www.partus.net.pl.

Członek Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, sekcja Zabrze.
Danuta Sobczyk
Kandyduje do Rady Miasta w Siemianowicach Śląskich w okręgu wyborczym nr 4 na
miejscu 1 z listy nr 10 KW Prawo i Sprawiedliwość.
Okręg ten obejmuje Michałkowice, Bańgów,
Przełajkę.
Danuta Sobczyk ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski i kontynuowała studia doktoranckie w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
W 2014 roku została wybrana na radną Rady
Miasta Siemianowic Śląskich. Obecnie jest Pełnomocnikiem do spraw Rodziny w Urzędzie
Miasta Siemianowice Śląskie.
Na pierwszym miejscu stawia rodzinę, dlatego politykę prorodzinną uważa za priorytet.
Dumna z tego, że jest Ślązaczką, nawiązuje do
tradycji i wartości jakie niesie rodzina wielopokoleniowa.
Jest wiceprezesem Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach i przewodniczącą sekcji KIK
w Siemianowicach Śląskich.
Katolik głosuje na katolika
Zostałem skrytykowany za to, że powiedziałem, iż katolik powinien głosować na katolika.
Pytam: A dlaczego nie? Przecież żyjemy w kraju
katolickim, większość obywateli to katolicy –
ludzie, którzy czczą Pana Boga, uznają Dekalog,
kierują się prawem moralnym. (…)
Poszukujemy klucza, żeby dokonać dobrych
wyborów. Oczekujemy dobrych rozwiązań,
zgodnych z prawem moralnym. Weźmy np.
kwestię in vitro: jeżeli jakiś samorząd ustala popieranie tej metody, to jest to zgoda na zabijanie
nienarodzonych. Chciałbym, żeby w naszym
samorządzie byli tacy radni, którzy uszanują
prawo Boże: Nie zabijaj. Ateista nie uznaje Dekalogu. Ma swoje kryteria oceny postępowania
moralnego. Dlaczego więc mam zagłosować na
człowieka, dla którego Ewangelia nic nie znaczy,
który wyznaje poglądy liberalne i nie liczy się z
tym, że w katolickim kraju powinniśmy jednak
respektować Pana Boga i Jego przykazania?
To nie jest jakaś propaganda czy akcja wyborcza, jeżeli mówię, by katolik zagłosował na katolika. Oczywiście, ateiści, masoni, liberałowie
bardzo boją się tego, by katolicy nie byli solidarni. Obyśmy jako wierzący byli solidarni... (…)
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Dlaczego mamy odrzucać opcję chrześcijańską?
Katolicką naukę społeczną? Dlaczego mamy odrzucać samego Chrystusa, który powinien mieć
swoje miejsce w społeczności naszej małej ojczyzny? (…)
Jeżeli chcemy, by w naszych władzach działo
się dobrze, to głosujmy według własnego rozsądku i sumienia na takich ludzi, którzy będą naprawdę naszymi reprezentantami. Jest rzeczą
słuszną, żeby katolik zagłosował na katolika.
Ks. Ireneusz Skubiś, Niedziela, nr 37, 16 IX
2018, str. 3

sprawiły, że nowa władza na podłożu komunistycznym nie tolerowała niezależnych od tej władzy organizacji, tak świeckich jak i kościelnych,
a nawet w sposób skuteczny prześladowała Kościoły, w tym Kościół katolicki. Dopiero rok
1980, po wielkich protestach ludzi pracy, kultury,
rolników i młodzieży uczącej się doprowadził do
rozmów z władzą i odwilży dla swobód obywatelskich, a w konsekwencji obalenia komunizmu.
Wtedy po wielkich staraniach osób świeckich,
kościoła i „Solidarności” z inicjatywy ks. Oskara
Thomasa kapelana Klubu, założono ponownie
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, który
zarejestrowano dopiero 26 lutego 1981 r. W tym
czasie dzielnica Katowic – Tysiąclecie Dolne zamieszkałe było przeważnie przez ludzi młodych,
chętnych do działania na rzecz dobra społecznego. Działalność Klubu była bardzo krótka, bo już
w grudniu tego roku, generał Wojciech Jaruzelski
ogłosił stan wojenny w Polsce. Wojsko wystąpiło
przeciw własnemu Narodowi, wchodząc do zakładów pracy i z czołgami na ulice. Jaruzelski
rozwiązał wszystkie organizacje społeczne w Polsce pozostawiając pole dla działalności Kościoła.
Po wielkich staraniach Kościoła w 1983 roku pozwolono na działalność Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Jak w całej Polsce, w Katowicach władze komunistyczne nie zezwalały na
budowę kościołów, gdyż nowa władza miała
ukształtować nowego człowieka, bez Boga zapewniając wszystkim „raj na ziemi” przez kolektywną własność, z obowiązkiem pracy dla każdego. Po kilkunastoletnich staraniach zezwolono na
wybudowanie kościoła na Tysiącleciu Dolnym.
Kościół został wybudowany na miarę kilkudziesięciotysięcznego osiedla, posiadał też odpowiednie salki przeznaczone do spotkań. Oddanie do
użytku dolnej części kościoła, pw. Matki Bożej
Uzdrowienia Chorych i salek katechetycznych
zbiegło się z ogłoszeniem stanu wojennego 13
grudnia 1981 roku. W tym trudnym okresie dla
Narodu polskiego, Kościół stał się oazą wolności
i podziemnego działania na rzecz odkłamania historii, przywrócenia wartości patriotycznych, ale
i konkretnej pomocy ludziom poszkodowanych
przez reżim wojskowo-komunistyczny. Podobnie
było też w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego
i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych na Dolnym
Tysiącleciu w Katowicach, do którego chętnie
przychodzili ludzie kultury. Przy budowie kościoła, przewidziano wiele miejsc, gdzie mogłyby

Sprawozdanie ze spotkania
Rady Ruchów i Stowarzyszeń
Diecezji Gliwickiej 17.09.2018 r.
1. Spotkanie rozpoczęto modlitwą o godzinie
16:00 poprowadzoną przez ks. Biskupa Andrzeja Iwaneckiego.
2. Ks. Biskup Andrzej Iwanecki przedstawił
niektóre idee „Evangelii Gaudium” papieża
Franciszka:
 jedność,
 tożsamość katolicką,
 świadomość siebie,
 permanentny stan ewangelizacji.
3. Ks. Artur Sepioło omówił krótko plan ewangelizacji księdza Franciszka Blachnickiego
„Ad christum redemptorem”.
4. Wypowiedzi uczestników.
5. Omówienie wspólnych działań diecezjalnych:
 Uroczystość
Chrystusa
Króla
(25.11.2019),
 Orszak Trzech Króli (06.01.2019),
 Marsz dla Jezusa, życia i rodziny (Zabrze
2019).
Ks. Artur Sepioło

Jubileusz 35 lat
działalności KIK w Katowicach
– sekcji na Dolnym Tysiącleciu
22 października 2018 roku
Sekcja na Dolnym Tysiącleciu
w Katowicach obchodzi 35 lat
swojej działalności. Sekcja jest
integralną częścią KIK-u w Katowicach, którego początki sięgają 1956 roku i 1980 roku. Dzieje historyczne
w nowej rzeczywistości po II wojnie światowej
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znaleźć schronienie osoby szczególnie prześladowane przez dyktatora.
Dopiero rok 1983 można datować jako oficjalne
zawiązanie się Sekcji Klubu Inteligencji Katolickiej na Dolnym Tysiącleciu w Katowicach. 22
października 1983 roku w ramach „Dni Kultury
Chrześcijańskiej” odbyły się występy artystyczne,
prelekcje, wykłady, spotkania z ludźmi nauki, co
wyzwoliło w parafianach chęć dalszej pracy społecznej po wielkim wstrząsie stanu wojennego.
Pierwszym przewodniczącym Sekcji KIK-u na
Dolnym Tysiącleciu był Jerzy Dolinkiewicz. Sekcję prowadził do 1989 roku, następnym wybranym
przewodniczącym Sekcji został Zdzisław Czenczek, a potem Anna Śliwa i pełniący obowiązki
przewodniczącego Jan Mikos. W latach 80 na spotkania organizowane przez KIK, przychodziło czasem nawet ponad 100 osób, podobna była liczba
członków. Głównym celem działalności Sekcji wg
statutu jest w oparciu o naukę Kościoła katolickiego, kształtować osobowość ludzką i wychowywać
człowieka świadomego swych obowiązków patriotycznych, osobistych i społecznych.
Przy czynnym wsparciu ks. proboszcza Pawła
Furczyka, kolejnych księży kapelanów współpracujących z nami, księży Janusza Lasoka, Szczepana Wilczka, Grzegorza Stencla, Andrzeja Mozgola, Andrzeja Norasa, Adama Meyera, Piotra Kędziora, Henryka Pyrchały, Marka Norasa, Joachima Konkola, a obecnie ks. Leszka Flisa, podejmujemy różne akcje, których naczelnym celem jest
pogłębienie chrześcijańskiego poglądu na świat
i integracja środowiska parafii. Z inicjatywy Sekcji
powstał chór parafialny, który przybrał nazwę
„Dei Patris”. KIK patronował chórowi przez 15 lat
działalności. Pierwszym prezesem i wiceprezesem
chóru byli członkowie zarządu KIK w Katowicach. Dwa razy w roku były organizowane przez
Sekcję cieszące się dużą popularnością kiermasze
książek religijnych, zainicjowane zostało powstanie kręgu biblijnego, który uważamy za ważny
czynnik rozwoju religijnego. Początkowo krąg biblijny prowadzony był dwa razy w tygodniu,
w kolejności raz w tygodniu, a obecnie raz w miesiącu. Uzależnione to było od obłożenia pracą kapłanów w parafii. Poznajemy nauczanie Jana Pawła II i Benedykta XVI. Organizujemy odczyty, prelekcje i spotkania z ludźmi życia publicznego, teologicznego i kulturalnego. W ciągu 35 lat odbyło
się 153 takich spotkań w naszej Sekcji dla parafian. Tradycją już stały się przygotowane przez
nas, coroczne spotkania opłatkowe i wielkanocne.

Spotkania opłatkowe obecnie ks. Proboszcz zamienił na spotkania kolędowe, gdyż opłatek jest
organizowany w kościele dla wszystkich grup
działających przy Kościele.
W ramach naszej Sekcji prężnie działa ruch
pielgrzymkowy. Odwiedziliśmy liczne sanktuaria
i miejsca uświęcone Bożą obecnością w Polsce
i za granicą. Pielgrzymki są traktowane jak rekolekcje w drodze. Codziennie na każdej pielgrzymce jest Msza św. z homilią, modlitwy,
śpiewy. Ciągle jesteśmy w drodze, aż do ostatecznego celu, nieba lub potępienia w piekle.
Pielgrzym trudzi się aby poznać Boga i odnaleźć
sens istnienia i ostatecznego celu w wymiarze
nadprzyrodzonym. Św. Piotr nazywa człowieka
pielgrzymem bez ojczyzny. Św. Paweł w listach
pisze, jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy
pielgrzymami z dala od Pana. W okresie 35 lat
Sekcja na Dolnym Tysiącleciu w Katowicach
zorganizowała 430 pielgrzymek do 775 miejsc
kultu religijnego. Ujęto w tym część pielgrzymek,
które były organizowane razem z wyjazdami chóru. W kraju odbyło się 315 pielgrzymek do 459
miejsc kultu religijnego. Za granicą zorganizowano 115 pielgrzymek do 316 miejsc kultu religijnego. Pielgrzymki odbyły się do 35 państw, do
wielu z nich po kilka razy. Państwa, które zostały
nawiedzone przez pielgrzymów to: Litwa, Łotwa,
Estonia, Rosja, Ukraina, Czechy, Węgry, Chorwacja, Słowenia, Słowacja, Bośnia i Hercegowina, Austria, Szwajcaria, Lichtenstein, Niemcy,
Włochy, Watykan, Francja, Hiszpania, Portugalia,
USA, Meksyk, Szwecja, Norwegia, Chiny, Tybet,
Grecja, Turcja, Serbia, Izrael, Malta, Palestyna,
Białoruś, San Marino. W 2019 roku zamierzamy
nawiedzić Gruzję i Armenię. Staraliśmy się też
przyciągnąć młodzież inicjując z Grupą Nauczycieli różne konkursy, recytatorskie, wiedzy
z dziedziny hagiografii, fotograficzne oraz prelekcje, które zainteresują młodzież.
Wśród konkursów należy wyróżnić konkursy:
wiedzy o życiu i działalności błogosławionego
ks. Emila Szramka, wiedzy o św. Teresie od
Dzieciątka Jezus, recytatorski poezji Maryjnej
z możliwością śpiewu i podłączenia podkładu
muzycznego, na najciekawsze zdjęcie naszej parafii o tytuł mistrza parafii, fotograficzny: czas
wakacji „Bóg na moich ścieżkach”, na opracowanie historii naszej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych
na podstawie przeprowadzonych wywiadów
z osobami wskazanymi przez organizatorów,
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którzy doprowadzili do powstania parafii i kościoła na Tysiącleciu Dolnym.
Zorganizowaliśmy też zawody sportowe o tytuł
mistrza parafii i puchar proboszcza Pawła Furczyka. Zawody sportowe odbyły się w dwóch kategoriach: tenis stołowy i rozgrywki szachowe.
W rozgrywkach wzięło udział kilkadziesiąt młodych osób do 16 lat.
Wraz z całym Klubem członkowie Sekcji dwa
razy w roku mogą uczestniczyć w rekolekcjach
zamkniętych w Kokoszycach i Czechowicach
i dwa razy w roku w rekolekcjach otwartych tj.
wielkopostnych i adwentowych i mogą też współtworzyć „Dni Kultury Chrześcijańskiej”. Bierzemy udział w pielgrzymce pieszej do Sanktuarium
Matki Bożej Boguckiej w trzecią niedzielę maja
i pielgrzymce autokarowej w listopadzie do Matki Bożej Królowej Polski w Częstochowie.
Z okazji rocznicy 750-lecia śmierci św. Jacka
Odrowąża patrona metropolii katowickiej, członkowie Klubu zorganizowali wystawę ilustrującą
jego życie i działalność.
Z okazji rocznic 15, 20, 25, 30 lat działalności
Sekcji Klubu zorganizowaliśmy wystawy w kościele, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wystawa na 25 lat działalności miała nawet
swoją informację dziennikarską w Gościu Niedzielnym z umieszczonym zdjęciem członków
Sekcji.

skutecznie zbiera pieniądze na stypendia dla
uzdolnionej polskiej młodzieży, a pochodzącej
z biednych rodzin.
Sekcja prowadziła kawiarenkę przy wielkiej
pomocy ks. proboszcza Pawła Furczyka i kapelanów. Kawiarenka cieszyła się ogromnym zainteresowaniem parafian, którzy po Mszy św.
w spokoju mogli przyjść do salki – kawiarenki
i wspólnie przy kawie i ciastku swobodnie porozmawiać w przyjacielskim tonie.
Obecnie Sekcja rozwija się w bardzo małym
stopniu. Członkowie są w większości w wieku
senioralnym. Rozwój demokracji i rozwój mediów wirtualnych zwłaszcza Internetu oraz wybór różnych możliwości organizacji i uczestnictwa w różnych grupach parafialnych, spowodował, że zapotrzebowanie na działalność w KIK
zmniejszyło się. Jedynie zawsze są chętni na wyjazdy pielgrzymkowe i rekolekcje w Kokoszycach. Krąg Biblijny skupia najbardziej wytrwałe
osoby w parafii, chcące rzeczywiście pogłębiać
wiarę, wchodzić w życie Jezusa i wcielać życie
Jezusa praktycznie w swoje życie. Konsumpcjonizm, obecnie odgrywa ważną rolę, co powoduje
zmniejszenie uwagi na ducha i przytępia własne
sumienia. Prelekcje organizowane przez Sekcję
KIK cieszą się dużą obecnością, jeżeli temat jest
interesujący, a prelegent jest ciekawy. Sekcja
brała czynny udział w różnych sprawach społecznych na rzecz obrony wartości chrześcijańskich i krzewienia kultury chrześcijańskiej, publikując 58 artykułów w różnych czasopismach
polskich na przestrzeni 35 lat. Sekcja raz w miesiącu wyświetla filmy o tematyce religijnej, na
które serdecznie zapraszamy parafian.
Zapraszamy do współpracy i na spotkania
wszystkich, którym leży na sercu tradycyjne,
społeczne i kulturowe zaangażowanie inteligencji – tej mierzonej nie tyle formalnym stopniem
wykształcenia, co zainteresowaniem i oddaniem
sprawie wartościom chrześcijańskim oraz społecznej nauce kościoła i poszerzaniem wiedzy religijnej zawartej w Słowie Bożym na Kręgu Biblijnym. Mamy nadzieję, że grono członków będzie się powiększało zarówno o osoby młode,
jak i w wieku senioralnym, a zakres działalności
będzie się poszerzał. W naszej Sekcji, każdy
może się zrealizować jako chrześcijanin, dla dobra własnego ducha i satysfakcji jak też dla dobra innych osób.
Jan Mikos

Pierwszy rząd: od prawej:
Śliwa Anna, Jan Mikos, Marianna Kubisa, obok zaproszony gość, drugi rząd: od
prawej: Anna Kasprowska,
Teresa Schulz, Adolf Schulz,
Jadwiga Kominek, Ks. Piotr
Kędzior, Antoni Winiarski,
Jadwiga Nowak, Halina Tumasz, trzeci rząd zaproszeni
goście. Zdjęcie ukazało się
w Gościu Niedzielnym z 15 lipca 2007 roku.

Sekcja na Dolnym Tysiącleciu czynnie włączyła się w roku 1990 do wyborów samorządu terytorialnego zgłaszając 16 kandydatów i do wyborów parlamentarnych w 1994 roku, zgłaszając
swoich kandydatów do komisji wyborczych. Sekcja Klubu brała czynny udział w życiu społecznym jak zbieranie podpisów w celu wyeliminowania bluźnierczych przedstawień teatralnych,
filmów, brała udział w obronie wiary katolickiej
i katolickich mediów oraz wartości chrześcijańskich, brała też udział w zbieraniu podpisów
„Stop aborcji”. W „Dniach papieskich” Sekcja
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XXXII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie, Trzebini, Libiążu
14-26 października 2018 r.
Promieniowanie ojcostwa

JAN MIKOS
XXXV LAT SEKCJI KLUBU
INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
WYDANIE SEKCJI KATOWICE
TYSIĄCLECIE DOLNE
Spis treści
1. Informacja ogólna
2. Początki i idea powstania Klubów Inteligencji Katolickiej
3. Powstanie Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
4. Misja KIK-u w Katowicach
5. Deklaracja ideowa Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
6. Prezesi Klubu Inteligencji Katolickiej
7. Kapelani Klubu Inteligencji katolickiej
8 Kluby Inteligencji katolickiej na audiencji Jana Pawła II w Watykanie
9. Klub Inteligencji Katolickiej – Sekcja na
Dolnym Tysiącleciu w Katowicach
b. Przewodniczący Sekcji KIK na Dolnym Tysiącleciu
c. Kapelani Sekcji KIK na Dolnym Tysiącleciu
d. Działalność Sekcji
e. Wykaz spotkań w Sekcji na Dolnym Tysiącleciu w Katowicach
10. Praca kulturalnooświatowa
11. Chór „Dei Patris”
12. Krąg Biblijny
13. Ruch pielgrzymkowy (rekolekcje w drodze)
14. Głos Sekcji i jej członków w sprawach społecznych oraz ich własne refleksje
15. Album zdjęciowy.
Punkt 14 obejmuje 58 pozycji, w tym publikacje w następującej prasie: „Być bliżej” (gazetka
parafialna) – 5 publikacji, „Dlatego” (biuletyn
KIK w Katowicach) – 24 publikacje, „Dziennik
Zachodni” – 2 publikacje, „Gazeta Polska” (wydawana w Żytomierzu – Ukraina) – 1 publikacja,
„Gazeta Wyborcza” – 3 publikacje, „Głos Tysiąclecia” – 1 publikacja, „Gość Niedzielny” – 4 publikacje, „L’Osservatore Romano” – 1 publikacja,
„Nasz Dziennik” – 4 publikacje, Śpiewak Śląski
– 2 publikacje, Życie Muzyczne - 3 publikacje.
Punkt 15 (str. 61-90) zawiera 226 zdjęć, w tym
zdjęcie ze spotkania chóru „Dei Patris” z Ojcem
Świętym Janem Pawłem II w 2000 r.

Fragment plakatu.

Niedziela 14 X - Dzień Papieski
Kościół św. Mikołaja w Chrzanowie: 10.15
Msza św. na inaugurację XXXII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Śpiewa chór Canzona.
17.00 Filip Presseisen Koncert organowy. Cały
dzień zbiórka na dzieło Nowego Tysiąclecia.
Poniedziałek 15 X
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie:
17.30 Wojciech Sala: „Mam w Polsce dużo do
zrobienia”. Multimedialna prezentacja książki
„Ksiądz Józef Danch 1945 - 1982 we wspomnieniach i fotografiach”.
Wtorek 16 X - Dzień wyboru Jana Pawła II
Muzeum w Chrzanowie Dom Urbańczyka:
17.00 Wieczór wspomnień o śp. Henryku Czarniku kolekcjonerze papaliów, biografie ks. Michała Potaczały, w pierwszą rocznicę śmierci,
z udziałem Janusza Szczęśniaka starosty chrzanowskiego, Marka Szymaszkiewicza kustosza
Muzeum, Szymona Czarnika syna, Wojciecha
Sali prezesa KIK w Chrzanowie, Jana Jarczyka
przyjaciela. Prowadzi Zbigniew Mazur dyrektor
Muzeum. Występ artystyczny dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 5 im. Księdza Michała Potaczały w Chrzanowie.
Środa 17 X
Dom parafii św. Mikołaja: 16.00 Przemysław
Miszczyk, Kancelaria Prawna „Lex Novum” prelekcja: „Prawa ojca”.
Czwartek 18 X
Kościół Matki Bożej Różańcowej: 18.30 Anetta Szewczyk dyr. Zespołu Szkół KSW: „Jak
pięknie żyć” o Helence Kmieć absolwentce szkoły katolickiej w Libiążu, wolontariuszce WMS,
zamordowanej w 2017 roku w Boliwii.
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Piątek 19 X
Kościół św. Jana Chrzciciela w Kościelcu:
17.00 „Wolność jest nam dana ale i zadana” występ dzieci ze SP nr 6. im. Jana Pawła II na Święto Patrona Szkoły.

Ś† P

10 kwietnia 2010 – Smoleńsk

Sobota 20 X
Kapliczka św. Józefa (nad Luszówką przy obwodnicy): 15.00 Pielgrzymka z ks. prob. Romanem Sławeńskim.
Kościół św. Rodziny w Chrzanowie: 18.30 Lidia Cymerman „Promieniowanie ojcostwa w nauczaniu świętego papieża Jana Pawła II”.
Niedziela 21 X
Kościół Miłosierdzia Bożego na Kątach: 10.30
Msza św. Modlitwa „Ojcze nasz” ks. Michała Potaczały w wyk. członków Stowarzyszenia Jego
imienia.

Golgota Polska przy kościele wojskowym w Gliwicach – 11 września 2014 r. Napis na plakietce:
KATYŃ SMOLEŃSK 1940 – 2010 PAMIĘTAMY

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

Rosjanie podmienili skrzynki z Tupolewa
10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku Rosjanie
znaleźli nieuszkodzone rejestratory lotu Polskiego Tupolewa, które po zapakowaniu
w worki zostały zabrane z wrakowiska i zniknęły. W ich miejscu kilka godzin później pojawiły się identycznie wyglądające skrzynki –
tyle że z poważnymi uszkodzeniami. Publikujemy nieznane dotąd protokoły z rosyjskiego
śledztwa, stanowiące niepodważalny dowód
potężnego fałszerstwa. (…)
WSZYSTKIE SKRZYNKI
TU-154 NR 101
W Tupolewie nr 101 zamontowanych było
pięć rejestratorów danych, w tym dwa katastroficzne: (…)
Pozostałe skrzynki to:
1. Rejestrator szybkiego dostępu ATMQAR, elektroniczne urządzenie zapisujące parametry lotu, produkcji polskiej. (…)
2. Eksploatacyjny rejestrator parametrów lotu z zasobnikiem KBN-1-1 i kasetą KS-13,
wyprodukowany przez rosyjskie zakłady lotnicze Pribor w Kursku.
3. Trójkanałowy rejestrator eksploatacyjny
KZ-63, typu elektromechanicznego, z nośnikiem taśmowym. Jego zapisy − dokonywane
w anachroniczny sposób na taśmie celuloidowej – jako jedyne nie mogły być sfałszowane.
(…) Z oficjalnych raportów wynika, że urządzenie to zniknęło. (…)
GP, Gazeta Polska, 5 IX 2018, str. 16-18
Stanisław Waluś

Poniedziałek 22 X
Kościół św. Mikołaja: 19.00 III Chrzanowski
wieczór uwielbieniowy –„Effatha” − „Otwórz
się” z okazji rocznicy wyboru Jana Pawła II.
Prowadzenie: Wspólnota Effatha i Janusz Saługa.
Środa 24 X
Kościół Matki Bożej Miłosierdzia na Rospontowej: 17.00 Różaniec w intencji ojców przeplatany myślami ks. Michała Potaczały w wykonaniu dzieci ze SP nr 5 w Chrzanowie pod kierunkiem Justyny Pawletty.
Czwartek 25 X
Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Luszowicach: 17.00 Anna Górska o Słudze Bożej Janinie Woynarowskiej. W październiku w filii MBP
w Luszowicach będzie czynna wystawa o Klubie
Inteligencji Katolickiej.
Piątek 26 X
Dom parafii św. Mikołaja: 18.30 Projekcja filmu „Mój rower” reż. Piotr Trzaskalski. Dramat
obyczajowy o trzech pokoleniach mężczyzn.
Zapraszają: Klub Inteligencji Katolickiej
w Chrzanowie, Parafia św. Mikołaja, Stowarzyszenie Przyjaciół Ks. M. Potaczało „Apostoł Dobroci”, duszpasterze rejonu Chrzanowa, Trzebini, Libiąża.
Tydzień Kultury realizowany jest przy udziale
Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego
w Chrzanowie.
Wojciech Sala
Plakat Dominika Szczałba-Żegleń
21

samą! Bądź sobą! Odkryj swe początki. Tchnij
życie w swoje korzenie. Tchnij życie w autentyczne wartości, które sprawiały, że twoje dzieje
były pełne chwały, a twoja obecność na innych
kontynentach dobroczynna. Odbuduj swoją jedność duchową w klimacie pełnego szacunku dla
innych religii, dla prawdziwych swobód”.
Chcę również wspomnieć słowa Waszej Świątobliwości o tym, że zamiast tradycji obrano
zdradę, o potrzebie pamięci i powrocie do bycia
wspólnotą solidarną.
Ojcze Święty Franciszku, prosimy Cię, abyś
rozważył powierzenie przyszłości Europy św.
Janowi Pawłowi II, by razem ze św. Benedyktem, św. Cyrylem, św. Metodym i świętymi: Katarzyną, Brygidą i Teresą Benedyktą od Krzyża
pomogli nam kierować nasze kroki, aby „dać na
nowo Europie duszę i rozbudzić w niej na nowo
sumienie”.
(Tekst na podstawie petycji hiszpańskiej)
Podpisy można składać na stronie:
www.myslacojczyzna.pl lub przesłać
petycja@myslacojczyzna.pl .
Podpisy zebrane według poniższego wzoru
można też przysłać pod adresem: Ks. Ireneusz
Skubiś, ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa.
Niedziela, nr 30, Europa Christi nr 6, str. VII
--------------------------------------------Niniejszym podpisuję petycję do Ojca Świętego Franciszka, by św. Jan Paweł II został ogłoszony patronem Europy
nr
Imię i naAdres/mail
podpis
zwisko

95 jubileusz Gościa Niedzielnego
Siedmiu
W redakcyjnym korytarzu wiszą portrety siedmiu redaktorów, którzy kierowali „Gościem” na
przestrzeni 95 lat. (…)
Bp Teodor Kubina (1923-1924) – Ten, który
zaczął.
Abp Józef Gawlina (1924-1926) – Krótko, ale
owocnie.
Ks. Alojzy Siemienik (1926-1939) – Modernizator.
Ks. Klemens Kosyrczyk (1945-1952) – Odnowiciel.
Ks. Józef Gawor (1952-1974) – Niezłomny
świadek.
Ks. Stanisław Tkocz (1974-2003) – W czasach
przełomu.
Ks. Marek Gancarczyk (2003-2018) – Lider.
Andrzej Grajewski, Gość Niedzielny, nr 36, rok
XCV, 9 IX 2018, str. 18-23
Jest inny świat
Jacek Dziedzina Gość Niedzielny, nr 36, rok
XCV, 9 IX 2018, str. 24-25
Ludzie mediów o „Gościu Niedzielnym”
Gość Niedzielny, nr 36, rok XCV,
9 IX 2018, str. 26-28
O Gościu Niedzielnym w gablotce parafialnej
W parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Walentego w Bielsku-Białej Lipniku często są podawane wiadomości związane
z Gościem Niedzielnym. Parafia ta należy do diecezji bielsko-żywieckiej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundacje „Myśląc Ojczyzna” im. ks. inf. Ireneusza Skubisia w celu
złożenia petycji do Ojca Świętego Franciszka, by
św. Jan Paweł II został ogłoszony patronem Europy.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, niemniej
odmowa wyrażenia zgody uniemożliwia złożenie
petycji. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Myśląc Ojczyzna” im. ks.
inf. Ireneusza Skubisia, ul. 3 Maja 12, 42-200
Częstochowa. Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane w celu złożenia petycji. Podaje
Pan/Pani swoje dane dobrowolnie, jednocześnie
godząc się na ich przetwarzanie. Pana/Pani dane
osobowe nie będą przekazywane innym odbior-

Od lewej: 1) Patronat medialny; Gość Niedzielny,
radio Anioł Beskidów, Niedziela, 2) Gość Niedzielny
– co tydzień nowy, 3) Już za tydzień 7 października
do „Gościa Niedzielnego” dołączymy film pt. „Sprawa Jezusa”.
Stanisław Waluś

Podpisz petycję do Ojca Świętego
Franciszka
Ojcze Święty Franciszku!
Chcę przyłączyć się do słów św. Jana Pawła II,
który powiedział: „Stara Europo, odnajdź siebie
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com danych. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie do 31 grudnia 2018 r. Ma
Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
---------------------------------------------Niedziela, nr 30, 29 VII 2018,
Europa Christi nr 6, str. VII

się ich fragmenty i obecnie mamy w kościele
półbalaski.
Homilię na wszystkich Mszach św. głosił ks. Jakub Musur, który został przedstawiony jako nowy
wikary. Z uwagą wysłuchałem wartościowego,
okolicznościowego kazania. Przy wyjściu z kościoła był rozdawany informator parafialny i obrazek z krótką informacją o ks. Jakubie Musurze.
Stanisław Waluś

Moim zdaniem

Uroczystość Najświętszej
Maryi Panny Częstochowskiej

Moim zdaniem warto przeczytać cały felieton
Mieczysława Ryby pt. „Zwyciężajmy!” w Naszym Dzienniku nr 291 (6215) z 14-15 VII 2018
r. na str. M1. Autor jest dr hab. w dyscyplinie nauk historycznych i jest zatrudniony w Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Jest też prezesem Klubu
Inteligencji Katolickiej w Lublinie. Przytoczę
pierwsze zdanie z tego felietonu i dalej obszerny
fragment ze środka, a na końcu od siebie dodam
trzy zdania.
„Mówienie dziś o Kościele walczącym rodzi jak
najgorsze skojarzenia nie tylko w rewolucyjnej
prasie, ale i wielu środowiskach katolickich.” (…)
„Tak zwane współczesne «chrześcijaństwo
otwarte» wręcz zakazuje używać «terminologii
wojennej». W niektórych rejonach Francji zakazano nawet kultu św. Michała Archanioła, gdyż
wprost nawiązuje on do wizji Kościoła walczącego. Tymczasem, po pierwsze, każdy chrześcijanin
musi nade wszystko stoczyć ogromną walkę duchową o swoje zbawienie. Po drugie każdy katolik
jest powołany do działalności ewangelizacyjnej.
Zwolennicy «Kościoła dialogującego» stoją
bardzo często na gruncie relatywizmu religijnego,
głosząc tezę, że człowiek może dostąpić zbawienia w każdej innej religii. Takie przekonanie całkowicie osłabia zapał misyjny (misje redukowane
są tutaj jedynie do wymiaru pomocy charytatywnej, bez elementu nawracania innowierców). Taka
wizja absolutnie osłabia również chęć walki ze
swoimi słabościami. Kościół bez wymagań jest
nikomu niepotrzebny, co doskonale ilustrują puste
świątynie w zachodniej Europie.
Jak wielkie cele może osiągać Kościół walczący, doskonale pokazuje przykład Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Ten wielki mąż stanu wydał
totalną wojnę komunizmowi na gruncie kultury
i tę wojnę wygrał. Był on krytykowany za to, że
traktował Kościół jak oblężoną twierdzę. Ale ta

Od wielu lat obiecuje sobie, że pojadę na Jasną
Górę 26 sierpnia. W tym roku byłem przez całe
wakacje z rodziną w Bielsku-Białej i też się nie
udało. Uczestniczyłem więc we Mszy św. w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św.
Walentego w Bielsku-Białej Lipniku. W tej parafii się urodziłem 10 marca 1947 r.

Okolicznościowa dekoracja ołtarza św. Walentego
(boczny, po prawej stronie nawy).

Po prawej stronie ołtarza św. Walentego jest
chrzcielnica, przy której byłem ochrzczony
6 kwietnia 1947 r., po lewej półbalaski, które po
latach wróciły do kościoła (przy pełnych balaskach przykrytych białym obrusem przyjąłem I
Komunię św. 27 maja 1956 r.) Na pamiątkowym
obrazku jest podpisany ks. Stanisław Truszkowski, a na zdjęciu uczniów z księdzem jest też nasza wychowawczyni pani Krystyna Romik.
Bierzmował mnie w tym kościele sufragan krakowski Julian Groblicki 3 maja 1964 r. i otrzymałem imię Wojciech. Obecny ołtarz główny ma
kilka lat i jest prawie taki sam, jak ten sprzed
60 laty, który został zamieniony na marmurowy.
Piękne drewniane balaski zniknęły wtedy z kościoła. Przed kilku laty w jakiejś stodole znalazły
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twierdza została obroniona, a z szeregów walczących wyszła ofensywa, która ostatecznie doprowadziła do obalenia ateistycznego ustroju.”
W gablotce w mojej parafii w Gliwicach jest
plakat z zachętą do uczestnictwa w comiesięcznej
nowennie ku czci św. Michała Archanioła, która
jest przygotowaniem do rekolekcji i peregrynacji
figury św. Michała.
Przed wielu laty bp Jan Wieczorek powiedział
w katedrze w Gliwicach, że w Brukseli w tych
kościołach jest młodzież na liturgii, gdzie są stawiane wymagania.
Moim zdaniem katolicy powinni częściej
uczestniczyć w procesjach (np. Bożego Ciała),
marszach (np. Dla Życia i Rodziny), manifestacjach, powinni też częściej podpisywać listy, protesty w sprawach dotyczących wiary i moralności,
nauczać, nastawać w porę i nie w porę, być miłosiernymi i sługami potrzebujących, być bardziej
aktywnymi zgodnie z zachętą Ojca Świętego
Franciszka: „dobry katolik miesza się do polityki”.
Stanisław Waluś

W ciągu roku miejsce to oferuje dobrze wyposażone muzeum, a także lekcje „żywej historii”,
natomiast w pierwszej połowie lipca staje się
najważniejszym punktem na mapie turystycznej
regionu Warmińsko-Mazurskiego. Dni Grunwaldu, które co roku skupiają około 100 tysięcy turystów, są okazją, aby przez kilka krótkich dni,
zamienić to miejsce w jeden z największych średniowiecznych obozów, a tuż przy nim plac turniejowy, gdzie skupieni wokół widzowie, mogą
oglądać nie byle jakie potyczki, bowiem w lipcowych Mistrzostwach Polski w Walkach Rycerskich na Polach Grunwaldzkich, stają
w szrankach najlepsi z najlepszych.
Bogactwo wydarzeń, pośród których widzowie
mogą przyglądać się licznym turniejom bojowym,
łuczniczym, wziąć udział w warsztatach, pokazach rzemiosła czy tańców dawnych, a ponadto
skosztować niezwykle popularnej „kuchni rycerskiej”, nie może oczywiście przyćmić głównego
punktu programu, czyli inscenizacji jednej z najważniejszych bitew średniowiecznej Europy. Co
roku odgrywana jest w sobotę o godz. 15:00, sama data jest jednak ruchoma, co kilka lat przypadając dokładnie 15 lipca, czyli w dniu historycznej bitwy. Sama inscenizacja trwa około godziny,
jej reżyserem jest Krzysztof Górecki, ważna postać w polskich ruchu rycerskim; przygotowania
do bitwy trwają jednak bardzo długo, włączając w
to próbę generalną bitwy. Przypada ona na dzień
przed samą inscenizacją i jest bardzo nietypowa,
co roku zaskakuje widzów.

W parafii Św. Michała Archanioła
w Siemianowicach Śląskich
W naszej michałkowickiej parafii pw. Świętego
Michała Archanioła, już od kilku lat, odmawiana
jest codziennie modlitwa do Świętego Michała
Archanioła, zaś w wyznaczone dni śpiewane są
godzinki do Świętego Michała Archanioła.
Nasz proboszcz ks. Eugeniusz Kurpas podjął
taką decyzję, gdy tylko w Polsce wzmogły się
ataki na kościół katolicki.
Jeszcze dodam, że już kilkanaście lat temu
młodzi z ruchu Taizé, zapytani czy chcą być
w polityce odpowiedzieli: „Jeżeli polityka służy
człowiekowi, to chcemy być w polityce...”.
Stefan Wieczorek

Grunwald. 608 lat później
Jadąc drogą wojewódzką nr 542 z Działdowa
w kierunku Ostródy, przejeżdżamy przez Dąbrówno, mijamy rozległe pola i łąki, aby tuż za
niewielkim Frygnowem, ujrzeć po prawej stronie
charakterystyczny, znany wielu z podręczników
do historii, pomnik zwycięstwa w formie masztów z widocznymi symbolami chorągwi polskolitewskich.

Fragment placu turniejowego (wręczenie nagród).

Należy również dodać, że cały teren podzielony
jest na dwie części: historyczną, związaną bezpośrednio z odtwarzaniem realiów średniowiecznego życia (tam ustawione są namioty bractw rycerskich i rzemieślników, tam toczą się zmagania
turniejowe, warsztaty i pokazy dawnych rzemiosł)
i komercyjną, nieodłączny element współczesności, gdzie turysta przyzwyczajony do waty cu24

krowej, lodów i kolorowych gadżetów, może znaleźć wszystko, czego mu potrzeba.

na terenie Polski. Bierze w niej udział ponad
2 tysiące walczących, skupionych w chorągwiach prezentowanych szerzej widzom w czasie piątkowych Wici Grunwaldzkich. Są wśród
nich rycerze także spoza kraju, a samych odtwórców, którzy zamieszkują obóz średniowieczny jest od 4 do 5 tysięcy. Jednak te współcześnie lubiane cyfry i dane statystyczne, choć
imponują, to nie są w stanie nic nam powiedzieć
o wyjątkowej atmosferze tego miejsca. A to ona
właśnie sprawia, że warto tu powracać co roku.
Można powiedzieć, że Pola Grunwaldzkie żyją
własnym życiem, co jest zasługą braci rycerskiej,
która co roku przybywa na to miejsce. Od 1998
roku, kiedy doszło do pierwszej, znanej dziś powszechnie w całym kraju inscenizacji, sama bitwa i wydarzenia z nią związane bardzo się rozrosły, a swoim rozmachem zaskoczyły nawet
samych organizatorów. Dorasta już kolejne pokolenie odtwórców, całe ich rodziny przybywają
na Grunwaldzkie Pola. Wieloletnie przyjaźnie,
wspólne świętowanie, indywidualne uroczystości, a pośród nich takie wyjątkowe momenty jak
pasowanie na rycerza, dają widzom możliwość
nie tylko podejrzeć średniowieczne obyczaje, ale
choć na moment zagościć w tym kręgu dobrych
znajomych.

Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego (Jarosław Struczyński).

Chorągwie krzyżackie wjeżdżają na pole.

Starcie oddziałów konnych.
Król Władysław Jagiełło (Jarosław Szymański) oraz
jego brat Witold, Wielki Książę Litewski.

Rycerze kopijnicy w natarciu.

Szukając informacji o wydarzeniu, dowiadujemy się, że lipcowa inscenizacja bitwy pod Grunwaldem jest największym tego typu wydarzeniem

Widok na obóz rzemieślniczy (fragment).
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rzenia na „nauce fizyki” specyficznie pojmowanej,
albo po prostu dla nich niepojętej. Wolą zatem
podpierać się autorytetami rzekomo naukowymi –
jedni uczonych afrykańskich, a drudzy radzieckich,
o przepraszam – rosyjskich, oczywiście.
Wiara w zabobony wszelakiej maści w średniowieczu miała się zapewne równie dobrze,
jak dzisiaj. W Polsce czarownic nie palono na
stosach, a ich karykatury przetrwały do dziś.
Żarliwe i bardzo oczywiście „nowoczesne”
wyznawczynie zabobonów wbijają szpilki w kukiełki, mając nadzieję zaszkodzić w ten sposób
nielubianym przez siebie ludziom.
1 września 2018 r.
Małgorzata Todd

Na Grunwaldzkich Polach wielu jest pasjonatów historii, miłośników średniowiecza, stanowiących trzon publiczności grunwaldzkiej, ale
także sporo jest „weekendowych turystów”, najwięcej czasu spędzających w obrębie komercyjnej części terenu.

1 września 1939 r.
Walki na polu w trakcie inscenizacji bitwy
Jak przystało na epokę średniowiecza, w Obozie Wielkiego Mistrza, przez trzy finalne dni
grunwaldzkich zmagań, odprawiana jest Eucharystia (Msza De Divisione Apostolorum, w języku
łacińskim wg formularza z 1410 r.), która skupia
tak odtwórców, jak i turystów. W dniu inscenizacji wierni modlą się wspólnie za dusze poległych
na polach Grunwaldu.
Zwycięstwo z 1410 roku, podobnie jak wiele
późniejszych zwycięskich bitew z udziałem husarii, to ważny element budujący tożsamość Polaków, stąd będąc w okolicy, warto w swoich wakacyjnych planach uwzględnić udział w inscenizacji tej wielkiej bitwy.
Katarzyna Uniowska

Zapomniany Holocaust
„Gdy 1 września 1939 r. Niemcy hitlerowskie
najechały na Polskę, jej mieszkańcy stali się
pierwszym narodem w Europie, który doświadczył masowej zagłady”. Cóż za śmiałek wypowiedział te zakazane słowa: zagłada, Holocaust
Polaków? To Richard C. Lukas w książce o znamiennym tytule: „Zapomniany Holocaust. Polacy
pod okupacja niemiecką 1939-1944”. (…)
Tadeusz Płużański, Gazeta Polska,
5 IX 2018, str. 19

17 września 1939 r.
Dzisiaj obchodzimy 79. rocznicę zbrojnej napaści ZSRR na Polskę, będącą od 1 września
w stanie wojny z Niemcami. Agresja ze strony
ZSRR przypieczętowała IV rozbiór Polski.
17 września 1939 r. ZSRR złamał polskosowiecki pakt o nieagresji, realizując tym samym
zobowiązania zawarte w tajnym protokole do
paktu Ribbentrop-Mołotow. Armia Czerwona
w liczbie ponad 600 tys. żołnierzy dokonała
agresji na terytorium Rzeczypospolitej bez
wcześniejszego wypowiedzenia wojny, łamiąc
zasady prawa międzynarodowego.
Po wkroczeniu do Polski żołnierze Armii Czerwonej dokonywali licznych zabójstw, grabieży
i gwałtów. Agresja ZSRR w dużym stopniu była
nakierowana na eksterminację polskich elit. Po
napaści aresztowano ponad 200 tys. Polaków,
w tym oficerów, ziemian i prawników. Z kolei
masowe wywózki na Syberię dotknęły około
1 mln 350 tys. Polaków. Konsekwencją 17 września były również późniejsze zbrodnie w Katyniu,

Żarliwi wyznawcy
Człowiek musi w coś wierzyć. W sowieckiej Rosji wiarę w Pana Boga, zastąpiono w wiarę
w Stalina, która przetrwała do dzisiaj. Komunizm
na zachodzie usiłował zastąpić wiarę w Boga wiarą
w naukę, którą jednak próbował zmanipulować na
własny użytek i mamy to, co mamy. W tym celu
wymyślono relatywizm, który podważa wszystko,
stawiając na równi naukę z ideologią przeczącą nie
tylko samej nauce, ale zdrowemu rozsądkowi. Ta
pseudonaukowość jasno została wyrażona w nazwie sekty scjentologów.
Kiedy pisałam o wyznawcach „płaskiej ziemi”,
zakładałam, że to bardziej żart, niż rzeczywistość.
Myliłam się jednak. „Sekta płaskiej ziemi” istnieje
i broni swoich racji. Podobnie jak „wyznawcy pancernej brzozy”. Jedni i drudzy opierają swoje wie26

Warto przeczytać

Twerze i Charkowie, gdzie w sumie zamordowano
około 22,5 tys. oficerów i policjantów.
W tym szczególnym dniu pamiętajmy o Polakach będących ofiarami II wojny światowej.
Otrzymałem e-mailem z Reduty Dobrego Imienia 17 września 2018 r.
Stanisław Waluś

Mirosław Jadłosz, Sztuka
(prze)życia, Sosnowiec 2018.
Wydawca: Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
Przed kilkoma tygodniami ukazała się książka księdza Mirosława Jadłosza, której Autor nadał
tytuł Sztuka (prze)życia. Już taka konstrukcja tytułu zapowiada pogłębioną refleksję w co najmniej
trzech perspektywach: jak pięknie, mądrze, dobrze żyć (sztuka życia), jak przejść przez życie
(sztuka przeżycia), jak wreszcie, idąc przez życie,
doświadczać, uruchamiać emocje związane z wiarą (sztuka przeżywania).
Książka jest bogatym, niezwykle poruszającym, często mocno osobistym świadectwem wiary. Jak pisze Autor w krótkiej zapowiedzi na Facebooku, odpowiadając na pytanie, o czym ona
jest: „... o spotkaniu z Osobą, która wyciąga nas
z przeciętności i nieustannie prowadzi w dynamice miłości...”
Pisać o spotkaniu, znaczy pisać o własnej drodze, ale nade wszystko wprowadzać na tę drogę
innych, pisać o Osobie, znaczy pisać o Bogu Bliskim, pokazując, że On swą miłością obdarza
każdego z nas, pisać o „wyciąganiu z przeciętności”, to wchodzić w dialog ze współczesnym
człowiekiem, któremu w pośpiechu codzienności
ta przeciętność może grozić.
To niezwykłe w lekturze ewangelizujące
wskazanie drogi nawrócenia, którą mogą być na
nowo odczytane dary Ducha Świętego.
Tekst żywy, prawdziwy, poruszający…
Dochód ze sprzedaży książki jest cegiełką na
działalność ewangelizacyjną ks. Mirosława, który jest Dyrektorem Diecezjalnego Centrum Nowej Ewangelizacji.
Książkę można kupić w sklepiku Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, ul. Wawel 19.
Warto zajrzeć na stronę:
https://przyjacielejezusa.org/ oraz
https://www.facebook.com/przyjacielejezusa/
Aldona Skudrzyk

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 Józef Michalik
Katolikiem trzeba być wszędzie
Zapytajmy o sytuacje Kościoła w Polsce – jakie
są jego zadania, czyli nasze zadania, bo jesteśmy
żywą częścią tego Kościoła.
Kościół w Polsce nie może się wymówić od
głoszenia prawdy Bożej i udzielania łaski Bożej,
od niesienia miłosiernego przebaczenia, ale jednocześnie ma dochować wierności Chrystusowi.
Prymas Wyszyński służył naszemu narodowi
i demaskował hipokryzję, której dopuszczały się
poszczególne władze. Zauważmy jednak, że nigdy nie atakował konkretnego człowieka, ale cały
system i jego założenia. (…)
Polskę próbuje się dzisiaj znieważać w nas samych, próbuje się ją znieważać na zewnątrz. Widzimy, jak patriotyzm jest ośmieszany przez salonowo-warszawskie środowiska. Nie wszystkie, ale
dobrze wiemy, o jakie chodzi. O godności Polaków ani słowa, wręcz trzeba ich wyśmiewać. O historii Polski też jak najmniej, a ile sprytu się wkłada, żeby młodzież nie poznała ojczystych dziejów;
na tym polega m.in. obecna reforma szkoły. To
jest dramat! Ktoś, kto zagarnia historię, przeszłość,
sięga w tym samym momencie ręką po przyszłość.
Historię Polski znieważają pseudo-Polacy, bo tak
to trzeba powiedzieć. Co to za Polak, który lży
własną matkę – Ojczyznę? Co to za chrześcijanin,
który lży własną matkę − Kościół? (…).
Homilia podczas rezurekcji w Przemyślu,
8 kwietnia 2012, str. 238-240
Wybrał Stanisław Waluś

15 lat „Dobrych Nowin”
Już okładka „Dobrych Nowin” – wrześniowego
numeru – przypomina Czytelnikom o tym, że 16
października obchodzić będziemy czterdziestą
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rocznicę wyboru ks. kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. To właśnie ze wspomnieniem tamtego wydarzenia piętnaście lat temu po raz pierwszy na rynek wydawniczy trafiły „Dobre Nowiny”.
Wrześniowe „Dobre Nowiny”
przedstawiają
osobę
współczesnej Stygmatyczki –
Myrny Nazzour. Jest ona żoną,
mamą i babcią. Żyje jak normalna kobieta. Urodziła się w
rodzinie chrześcijańskiej i od
dzieciństwa znała imiona Jezusa i Maryi. „W niedzielę chodziłam do kościoła.
Prowadziłam normalne życie. Nie było w nim nic
szczególnego” – mówi. Cudowne znaki pojawiły
się w jej życiu, gdy miała 18 lat i wyszła za mąż.
Redakcja publikuje także świadectwo uzdrowienia za wstawiennictwem Służebnicy Bożej
Leonii Nastał. „W 2003 r. pani Nina z Ukrainy
była w stanie błogosławionym. Na prześwietleniu
USG jej nienarodzonemu dziecku postawiono
diagnozę: wewnątrz- łonowe wodogłowie płodu.
kobieta – z zawodu pielęgniarka – od razu zrozumiała, że na jej dziecko wydano wyrok” – czytamy w miesięczniku.
Niezwykle wzruszające jest także świadectwo
nawrócenia Natalii, dziś 36-letniej żony i matki.
Polecamy także opis objawienia Matki Bożej w
Siekierkach. Dla tych, którzy jeszcze nie znają
inicjatywy br. Benedykta Pączki, misjonarza
z RCA, opisujemy szkołę muzyczną „African
Music School”.
Tradycyjnie felietony dla „Dobrych Nowin”
napisali Weronika Kostrzewa oraz ks. Tomasz
Kancelarczyk. Ks. Tomasz Szarliński odpowiada
w piśmie na pytanie Janusza, jakie nadesłał do
redakcji: „Jakie jest podejście Kościoła katolickiego do kwestii bioenergoterapii, ziołolecznictwa, reiki?”.
Jako że redakcja „Dobrych Nowin” obchodzi
jubileusz 15-lecia wydawana gazety, przygotowała dla Czytelników kilka niespodzianek. Wśród
nich są jubileuszowe cegiełki: kartki świąteczne,
książkę oraz saszetkę, a z nią „Koronkę za zmarłych” i film o św. Bernadecie. Każdy, kto w październiku wyśle wspierającego nas SMS-a,
otrzyma dostęp do filmu Teraz i w godzinę
śmierci.
Zamówienia „Dobrych Nowin” można dokonać
dzwoniąc pod numer telefonu: +48 515 766 172
Małgorzata Pabis

Różaniec. Modlitwa kontemplacyjna
dla każdego. Metoda św. Jana Pawła II
Robert Feeney
Wydawnictwo M,
Kraków 2018
ISBN: 978-83-8043-438-7
Niniejsza książka opisuje metodę na modlitwę różańcową wg
św. Jana Pawła II. To świetny
podręcznik modlitwy, którą Papież nazywał „szkołą Maryi” i „modlitwą kontemplacyjną, która jest dostępna dla wszystkich”.
Opisując tę metodę w 10 krokach, autor daje
nam do naśladowania konkretny i praktyczny
wzorzec.
http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=49773

Nie zabijaj.
Obrona życia człowieka od poczęcia
do naturalnej śmierci
Uniki pani prezes
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska poinformowała, że wniosek o stwierdzenie niekonstytucyjności tzw. przesłanki eugenicznej jest już rozpatrywany przez Trybunał. –
Dokładam wszelkich starań, aby zarówno w tej
sprawie, jak i w innych sprawach, które są rozpoznawane przez Trybunał, nie było nieuzasadnionej zwłoki – zadeklarowała. W ten sposób
odpowiedziała na apel posłanek klubu PiS Anny
Sobeckiej i Anny Sierakowskiej o jak najszybsze
rozpatrzenie wniosku w tej kwestii. (…)
Rzeczywistość jest taka, że Trybunał Konstytucyjny nie jest zobligowany do zajęcia się
wnioskiem w konkretnych ramach czasowych.
Bogumił Łoziński, Gość Niedzielny, nr 34, rok
XCV, 26 VIII 2018, str. 6

In vitro
W Bielsku-Białej nie chcą in vitro
W Bielsku-Białej zgłoszono wniosek w ramach
projektu obywatelskiego o wsparcie niepłodnych
par poprzez sfinansowanie kosztów zapłodnienia
pozaustrojowego do 3 prób. Według projektodawcy dostęp do programu będzie miał także
wpływ na niekorzystną demografię Miasta Bielska-Białej. Program ten wzorowany jest na programie miejskim Miasta Łodzi.
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Projekty obywatelskie, zarówno osiedlowe, jak
i ogólnomiejskie oceniał Zespół ds. weryfikacji
projektów złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 3 sierpnia
2018 r. w składzie: Przewodniczący – Przewodniczący Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczący –
Zastępca Prezydenta Miasta, dwóch radnych Rady Miejskiej, trzech przedstawicieli (przewodniczących) Rad Osiedli, Sekretarz Miasta, Naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w
Bielsku-Białej.
Pierwsze posiedzenie Zespołu odbyło się
09.08.2018 r. Rozpatrzono na nim wstępnie
wszystkie projekty osiedlowe i ogólnomiejskie.
Wyżej wymieniony projekt został na tym posiedzeniu zweryfikowany negatywnie, gdyż nie
spełnia kryterium ogólnodostępności, a przewidywany czas realizacji przekracza okres jednego
roku. Projekt nie ma charakteru ogólnomiejskiego, gdyż skierowany jest tylko do grupy mieszkańców z określonym problemem zdrowotnym
jakim jest niepłodność.
Projektodawca nie określił liczby beneficjentów, oszacował tylko kwotę realizacji na 250 tys.
zł zakładając sfinansowanie kosztów zapłodnienia pozaustrojowego do 3 prób. Z uzyskanych informacji wynika, że koszt jednego zabiegu wynosi 7 tys. zł. Przyjmując średnio 2 próby dla jednej
pary program byłby realizowany dla 17 – 18 par.
W głosowaniu wzięło udział dziewięciu członków komisji. Siedmiu było za odrzuceniem projektu, dwóch wstrzymało się (przewodniczący
Rad Osiedli).
Barbara Waluś
Radna Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

czeniu. Wzór oświadczenia można pobrać ze
strony: stop-seksualizacji.pl
Organizacje, które działają w placówkach edukacyjnych pod hasłem propagowania pozytywnych wartości, a w rzeczywistości deprawujące
dzieci i młodzież, to między innymi: Fundacja
„Autonomia”, Przystanek Różnorodność, Stowarzyszenie „W stronę dziewcząt”, Grupa Edukatorów Seksualnych „Ponton”, Fabryka Równości,
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej,
Fundacja Nowoczesnej Edukacji „SPUNK”,
Fundacja Wolontariat Równości. Warto wiedzieć, że w tym roku kalendarzowym rodzice
zgłosili już ponad 500 przypadków nadużyć
w szkołach.
Barbara Gruszka-Zych, Gość Niedzielny,
nr 37, rok XCV, 16 IX 2018, str. 9
Więcej o ideologii gender na stronach:
http://www.diecezja.waw.pl/3260
http://www.niedlagender.pl/
http://www.fronda.pl/a/gender-historia-ipolityka,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 wszyscy 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)
Miesiąc bez aborcji
W diecezji nowogródzkiej na Białorusi trwa
„Miesiąc bez aborcji”. Akcja Kościoła katolickiego, prawosławnego i różnych chrześcijańskich związków wyznaniowych to kolejny krok
w walce z aborcja w tym kraju. (…)
Barbara Gruszka-Zych, Gość Niedzielny,
nr 35, rok XCV, 2 IX 2018, str. 6

Stop dla gender – tak dla planu Boga
Rodzicu, napisz oświadczenie
Instytut „Ordo Iuris” przypomina, że rodzice
mają prawo wychowywać dzieci w zgodzie
z własnymi przekonaniami. Ci, którzy chcą
uchronić dziecko przed niepożądanymi i szkodliwymi dla niego treściami powinni złożyć u wychowawcy oświadczenie o braku ich zgody na
uczestnictwo dziecka w zajęciach, których tematem może być: edukacja seksualna, profilaktyka
ciąż wśród nieletnich i chorób przenoszonych
droga płciową (np. HIV i AIDS), równość, tolerancja, przeciwdziałanie dyskryminacji i wyklu-

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.
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Pod powyższym tytułem i znaczkiem ze słowami Prymasa Tysiąclecia będę z Państwem dzielił się zarówno swoimi refleksjami, jak i fragmentami artykułów zaczerpniętych z prasy i Internetu.
Stanisław Waluś
Część XXXIII
Litwa pójdzie drogą Polski?
Litewski parlament przyjął poprawki do kodeksu pracy, dzięki którym duże centra handlowe
w tym kraju w ostatnia niedzielę miesiąca i dni
świąteczne będą zamknięte. (…)
Andrzej Macura, Gość Niedzielny, nr 26, rok
XCV, 1 VII 2018, str. 12

29 czerwca 2018 r. zmarła Irena Szewińska
Odeszła dama lekkoatletyki
Ks. Jacek Molka, Niedziela, nr 27, 8 VII 2018,
str. 67
Informacje o zmarłej znalazłem również w tygodniku Gość Niedzielny i w Tygodniku Solidarność.
30 czerwca 2018 r. zmarła Maria Szwagierek
Odeszła Maria Szwagierek
Barbara Michałowska, Tygodnik Solidarność, nr
28 (1542), 13 VII 2018, str. 48
30 lipca 2018 r. zmarł
o. Hieronim Fokciński SJ
Ojciec Fokciński nie żyje
Andrzej Grajewski, Gość Niedzielny, nr 32, rok
XCV, 12 VIII 2018, str. 6
3 sierpnia 2018 r. zmarł
gen. Zbigniew Ścibor-Rylski
Zmarł Zbigniew Ścibor-Rylski
Marcin Jakimowicz, Gość Niedzielny, nr 32, rok
XCV, 12 VIII 2018, str. 7
3 sierpnia 2018 r. zmarł Piotr Szulkin
Śmierć reżysera
Edward Kabierz, Gość Niedzielny, nr 32, rok
XCV, 12 VIII 2018, str. 7
7 sierpnia 2018 r. zmarł
kpt. Tadeusz Terlikowski
Ostatni z dywizjonu
Agata Puścikowska, Gość Niedzielny, nr 33, rok
XCV, 19 VIII 2018, str. 12
18 sierpnia 2018 r. zmarł Bronisław Opałko
Bronisław Opałko nie żyje
Barbara Gruszka-Zych, Gość Niedzielny, nr 34,
rok XCV, 26 VIII 2018, str. 8
25 sierpnia zmarł Marek Jasiewicz
Marek Jasiewicz wspomnienie
Barbara Michałowska, Tygodnik Solidarność, nr
37 (1551), 14 IX 2018, str. 54
28 sierpnia 2018 r. zmarł
abp Szczepan Wesoły
Duszpasterz, przyjaciel, opiekun
Andrzej Grajewski, Gość Niedzielny, nr 36, rok
XCV, 9 IX 2018, str. 36-37
14 września 2018 r. zmarł Maciej Kaziński
Maciej Kaziński – pożegnanie
Jan Pospieszalski, Sieci, nr 39 (304), 24 IX – 30
IX 2018, str. 110
20 września 2018 r. zmarła
Krystyna Grzybowska
Pani Krystyno, dziękujemy za wszystko
W imieniu redakcji Michał Karnowski, Sieci, nr
39 (304), 24 IX – 30 IX 2018, str. 4

Zmarli w ostatnim czasie
15 maja 2018 r. zmarł Jan Bartczak
Jan Bartczak
Tomasz Kupczyk, Tygodnik Solidarność, nr 22
(1536), 1 VI 2018, str. 16
27 maja 2018 r. zmarł ks. Marek Łuczak
Ks. Marek Łuczak nie żyje
Mirosław Rzepka, Gość Niedzielny, nr 22, rok
XCV, 3 VI 2018, str. 6
Informacje o zmarłym znalazłem również w artykułach w tygodniku Niedziela.
7 czerwca 2018 r. zmarła Barbara Wachowicz
Uczyła narodowej dumy
„Polska żegna dziś postać wyjątkową, która Ojczyźnie oddała swoje życie, swój talent i swoje
serce” – napisał prezydent Andrzej Duda w liście
na uroczystości pogrzebowe śp. Barbary Wachowicz. (…)
Rafał Stefaniuk, Nasz Dziennik, nr 137 (6191),
16-17 VI 2018, str. 4
Informacje o zmarłej znalazłem również w tygodniku Niedziela.
11 czerwca 2018 r. zmarł Roman Kłosowski
Znów smutne pożegnanie
Katarzyna Łaniewska, Sieci, nr 26 (291), 25 VI –
1 VII 2018, str. 135
17 czerwca 2018 r. zmarła
Joanna Maria Kulmowa
Requiem ku pamięci
Piotr Iwicki, Niedziela, nr 28, 15 VII 2018, str. 51
Informacje o zmarłej znalazłem również w tygodniku Niedziela i w tygodniku Sieci (nr 29 str. 111).
W nocy z 18 na 19 czerwca zmarła
Wanda Malko
Wielka strata dla muzycznego świata
Margita Kotas, Niedziela, nr 27, 8 VII 2018, str.
46-47
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Kowalska. Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał
w Rzymie jej beatyfikacji (18 kwietnia 1993 r.)
i kanonizacji (30 kwietnia 2000 r.).
75 lat temu (12 października 1943 r.) w bitwie
pod Lenino I Dywizja Piechoty im. Tadeusza
Kościuszki poniosła znaczne straty: 502 zabitych, 1775 rannych i 663 zaginionych. Z rozkazu
dowództwa sowieckiego Polacy atakowali niemieckie pozycje bez wsparcia broni pancernej,
artylerii i lotnictwa.
70 lat temu (22 października 1948 r.) zmarł prymas August Hlond.
60 lat temu (28 października 1958 r.) konklawe
kardynałów wybrało na Stolicę Apostolską kardynała Józefa Roncalliego, który przyjął imię
Jan XXIII.
40 lat temu (16 października 1978 r.) konklawe
kardynałów wybrało na Stolicę Piotrową arcybiskupa i metropolitę krakowskiego, kardynała Karola Wojtyłę.
40 lat temu (16 października 1978 r.) Wanda
Rutkiewicz, pierwsza polska i europejska alpinistka zdobyła najwyższy szczyt świata: Mount
Everest.
20 lat temu (11 października 1998 r.) na placu św.
Piotra w Rzymie Ojciec Święty Jan Paweł II
ogłosił Edytę Stein – Siostrę Teresę Benedyktę od
Krzyża świętą. Jest współpatronką Europy. Pochodziła z rodziny żydowskiej, 9 sierpnia 1942 r.
została zagazowana w Auschwitz-Birkenau.
10 lat temu (28 września 2008 r.) ks. Michał Sopoćko został beatyfikowany w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. Mszy św.
przewodniczył legat papieski ks. abp Angelo
Amato, prefekt watykańskiej Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych.
Wybrała Barbara Kwaśnik

Ostatni felieton Krystyny Grzybowskiej
I chcieliby, i się boją
Taka miękka wersja totalitaryzmu – jak nazwał
Europę przewodniczący Episkopatu Polski i wiceprzewodniczący Rady Episkopatów Europy
abp Stanisław Gądecki – jest coraz bardziej dokuczliwa, cyniczna, namolna i i pusta zarówno
moralnie, jak i intelektualnie.
Dołączyli do tej pustki politycy i ludzie kultury,
żyjący z pluskania się w ciepłej wodzie nihilizmu
i czerpiący z niego korzyści finansowe i prestiżowe. Nawet tacy, których nie podejrzewalibyśmy o sprzyjane miernocie, to znaczy samozwańczym elitom władzy, takim jak Komisja Europejska i jej 55 tys. urzędników inwigilujących społeczeństwa i ich przywódców w krajach UE. Wszyscy oni z Junckerem i Timmermansem włącznie
są członkami superbiura porównywalnego do
Biura Politycznego KC PZPR czy KC KPZR, organami władzy niewybieralnej, ustanowionej
przez grupy wpływów pod przewodnictwem Sorosa i jemu podległych finansistów. (…)
Media liberalne w swoim repertuarze mają Putina, Kim Dzong Una, Erdoğana, Stalina, Hitlera i
paru innych bohaterów negatywnych, których
ponoć naśladują Kaczyński i Orbán. Okazało się
jednak, że ten numer nie przejdzie, bo ludzie doskonale wiedzą, kto jest kim, a internauci nie pozostawiają suchej nitki na takich jak Merkel,
Tusk, Schetyna albo Balcerowicz. (…)
Sieci, nr 39 (304), 24 IX – 30 IX 2018, str. 5

Nasze Rocznice
Październik 2018
775 lat temu (15 października 1243 r.) zmarła św.
Jadwiga, księżna śląska.
595 lat temu (2 października 1413 r.) została
podpisana unia polsko-litewska w Horodle.
245 lat temu (14 października 1773 r.) utworzono
Komisję Edukacji Narodowej.
245 lat temu (15 października 1773 r.) Sejm, w
czasie którego zatwierdzony został I rozbiór Polski, powołał do życia Komisję Edukacji Narodowej. Było to pierwsze ministerstwo oświaty
w Europie.
185 lat temu (21 października 1833 r.) urodził się
Alfred Nobel, szwedzki chemik i przemysłowiec,
wynalazca dynamitu. Ufundował nagrodę przyznawaną po jego śmierci.
80 lat temu (5 października 1938 r.) zmarła
w Krakowie w opinii świętości siostra Faustyna

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy
przez Papieża Franciszka na rok 2018
Wrzesień: Powszechna: Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji
i pracy we własnej ojczyźnie.
Październik: Ewangelizacyjna: Aby osoby Konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były
obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie maja głosu.
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
Codziennie przynajmniej jedna
dziesiątka różańca, więcej informacji
na stronie:
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl
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Dyżury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach
Czwartek w godz. 16.00 – 18.00. 40-006 Katowice, ul. Warszawska 6/305. Wśród dyżurujących
są: Piotr Pietrasz i Rajmund Rał – członkowie
KIK w Katowicach.

Można przekazać dar dla KIK w Katowicach
Dziękujemy osobom, które przekazały darowiznę na cele statutowe Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w 2017 roku.
Będziemy wdzięczni za przekazanie darowizn w bieżącym roku na cele statutowe Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Darowizny te będą mogły zostać odliczone
w przyszłym roku w zeznaniu podatkowym za
rok 2018 do 30 kwietnia 2019 r.”

XXIII FESTIWAL
MUZYKA ORGANOWA
W KATEDRZE
Najbliższe terminy koncertów:
30.09, 21.10, 18.11.
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

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 przewodniczącemu sekcji. Można też wpłacać naszemu skarbnikowi Małgorzacie Piechoczek (na
posiedzeniach Zarządu w czwartki o 17.00 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 ING Bank Śląski Katowice
32 1050 1214 1000 0090 3030 8622

Pielgrzymka KIK-ów na Jasną Górę
Ogólnopolska Pielgrzymka Klubów Inteligencji
Katolickiej na Jasna Górę odbędzie się w sobotę
17 listopada 2018 r.
Sekcja Wiedzy Religijnej – Krąg Biblijny
zaprasza
W siedzibie KIK w Katowicach raz w miesiącu, w drugą środę, odbywają się interesujące spotkania. 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 Świętym. Szczegółowe informacje podawane są
w miesięcznym programie.

Biblioteka KIK
Czynna w godzinach dyżurów. Zapraszamy.
Informacja o Radzie Porozumienia KIK
w Internecie:
http://porozumienie.kik.opoka.org.pl

Sekcja Nauka-Wiara
Spotkania odbywają się w trzecią środę miesiąca o godz. 18 w sali O.O. Oblatów, KatowiceKoszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12 (wejście od podwórza, parter). Szczegółowe informacje podawane są w miesięcznym programie.

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
(322381797, s.walus@data.pl).
Nakład: 310 egz. Adres do
korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2,
skr. poczt. 376.

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.
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