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wiem jest poświęcony Bogu i po zaciągnięciu
nieczystości rytualnej (przez kontakt ze światem)
ma obowiązek złożyć ofiarę z dwóch synogarlic
lub pary młodych gołębi, aby dokonać przebłagania i odzyskać stan czystości kultycznej
i nadal służyć Panu (por. Lb 6,10-12). Ofiarowanie Jezusa w świątyni i przedstawienie Go Panu
na służbę nawiązuje do postępowania Anny
z synem – Samuelem, którego pozostawiła jako
nazirejczyka na służbę Panu w sanktuarium
w Szilo (por. 1 Sm 19-28).
Maryja i Józef złożyli ofiarę ubogich (por. Łk
2,24). Ewangelista podkreśla w ten sposób, że rodzina Jezusa należy do ubogich Izraela. Wśród
nich bowiem mogła wypełnić się obietnica zbawienia, ponieważ byli oni podlegli Prawu Bożemu.
Jezus przyniesiony do świątyni, do domu Boga, jest prawnie uznany za Świętego. Jego świętość jednak jest inna niż świętość świątyni lub
osób albo rzeczy poświęconych Bogu. Jezus bowiem jest Synem Bożym. Łukasz podając teksty
ST w Ewangelii dzieciństwa odnoszące się do
rytu oczyszczenia i ofiarowania oraz poświęcenia Bogu pokazuje, że prawdziwą świętością jest
Jezus, Syn Boży, a nie świątynia, będąca jedynie
miejscem obecności Boga. Jezus przedstawiony
Bogu, postawiony przed Panem jest już na zawsze własnością Pana. Przez całe życie będzie służył Panu, a Jego służba ma wymiar zbawczy.
Ks. Józef Kozyra

Ofiarowanie (prezentacja) Jezusa
w świątyni Jerozolimskiej
W Łk 2,22-24 opisano ofiarowanie (przedstawienie) Jezusa w świątyni: „A kiedy upłynęły dni
ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego,
przynieśli Go [Dziecię Jezus] do Jerozolimy, aby
[Je] przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane
w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko
płci męskiej [dosł. każde rodzaju męskiego,
otwierające matczyne łono] będzie poświęcone
Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego”.
Przedstawienie Jezusa Bogu Ojcu w świątyni
Jerozolimskiej i złożenie ofiary za pierworodnego
syna było, jak podkreśla Ewangelista Łukasz,
wypełnieniem Prawa Pańskiego. Według tradycji
rabinistycznej wykupienia powinien dokonać ojciec składając kapłanowi opłatę pięciu syklów
srebra w miejscu zamieszkania, w Jerozolimie lub
gdzie indziej, również poza Jerozolimą. Oczyszczenie, o którym pisze Łukasz w 2,22 łącząc ten
obrzęd z ofiarowaniem (prezentacją) Jezusa, miało być dokonane po upływie czterdziestu dni od
narodzin syna i dotyczyło tylko matki, a nie obojga rodziców. Zgodnie z przepisami Prawa podanymi w Kpł 12,4-8 matka, po urodzeniu syna
powinna złożyć w świątyni ofiarę całopalną
z jednorocznego baranka oraz ofiarę przebłagalną
z młodego gołębia lub synogarlicy. Rodzice ubodzy mieli obowiązek ofiarowania przynajmniej
dwu synogarlic lub parę młodych gołębi.
Przepisy prawne o poświęceniu Panu pierworodnych znajdujemy w Wj 13,2.12-15; 34,19-20;
Lb 18,15. Przez Mojżesza Bóg objawił, że każdy
pierwszy owoc polny oraz pierwsze urodzone
zwierzęta i pierworodni synowie, którzy są własnością Boga, mają Mu być złożeni w ofierze.
Ponieważ jednak Bóg zakazał składania ofiar
z ludzi, dlatego ustanowił obowiązek wykupu
pierworodnego syna ofiarą ze zwierząt. Łukasz
modyfikuje przepis Wj 13,2 („poświęćcie Mi
wszystko pierworodne”) pisząc: „Każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu” (dosł.: „każde rodzaju męskiego, otwierające matczyne łono
będzie nazwane świętym dla Pana”). Już anioł
przy zwiastowaniu Maryi nazwał Jezusa Świętym
Synem Bożym (Łk 1,35). W tym kontekście ofiara, jaką składają Maryja i Józef jako ofiarę na
oczyszczenie matki po porodzie pierworodnego
syna jest zarazem ofiarą nazirejczyka. Ten bo-

Ojciec Święty Franciszek do Polaków
Audiencja ogólna – środa 9 I 2019 r.
„Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków
uczestniczących w tej audiencji. Bracia i siostry,
w Nowym 2019 Roku, który rozpoczęliśmy, nie
zapominajcie o potędze modlitwy. Powierzając
Bogu swoje sprawy w modlitwie «Ojcze nasz»,
bądźcie pewni, że otrzymacie od Niego to
wszystko, co jest dla was dobre, pożyteczne i niezbędne. Ufając Bożej dobroci zrozumiecie sens
wydarzeń i cel waszego życia. Niech w waszej
modlitwie nie zabraknie zawierzenia i wytrwałości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.”
Biuletyn Radia Watykańskiego, 9 I 2019
Audiencja ogólna – środa 16 I 2019 r.
„Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów, a szczególnie grupę z Sanktuarium św. Stanisława, Patrona Polski, w Szczepanowie, miejscu
narodzenia tego Biskupa i Męczennika, którzy
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przybyli, aby przypomnieć o rocznicy wizyty, jaką
św. Jan Paweł II złożył tuż przed wyborem na Stolicę Piotrową. Drodzy bracia i siostry, w komunii
ze świętymi, z synowską ufnością módlcie się:
«Abbà – Ojcze!», prosząc o Jego błogosławieństwo dla was, dla waszych rodzin i – w tych
dniach – dla młodych, których wkrótce spotkam
w Panamie. Proszę, nie zapominajcie modlić się za
mnie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!”
Biuletyn Radia Watykańskiego, 16 I 2019
Audiencja ogólna – środa 30 I 2019 r.
„Serdecznie witam polskich pielgrzymów.
W sposób szczególny pozdrawiam studentów ze
wspólnoty przy kościele św. Stanisława w Rzymie. Drodzy bracia i siostry, dziękuję, że towarzyszyliście mi w modlitwie podczas mojej podróży
do Panamy. Pięknie było spotkać młodych ze
świata, dzielić ich radość i entuzjazm wiary, świętując, ale także medytując nad ich życiem w świetle Maryi, młodej Matki Boga, która – przez swoje
«fiat» – wpłynęła na losy świata. W Panamie z radością spotkałem żaglowiec młodych Polaków. Są
bardzo dzielni. Opłynęli dookoła świat i dotarli na
ŚDM. Niech matczyna opieka Maryi stale wam
towarzyszy! Niech Bóg wam błogosławi!”
Biuletyn Radia Watykańskiego,302 I 2019
Audiencja ogólna – środa 6 II 2019 r.
„Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich.
Bracia i siostry, spotkania z ludźmi różnych kontynentów, kultur i religii, podobnie jak to w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, uświadamiają
nam, jak ważną sprawą dla świata jest pokój, dialog i braterstwo ludzi. Wymiarem tych aspektów
życia w każdym z nas jest pokój z samym sobą,
z bliźnimi, ze światem stworzonym. W duchu hasła tej minionej wizyty prośmy Boga w naszej codziennej modlitwie: «Uczyń mnie narzędziem pokoju». Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.”
Biuletyn Radia Watykańskiego, 6 II 2019

powołały tym aktem „jedno nierozdzielne i nieróżne ciało” – Rzeczpospolitą Obojga Narodów.
Przetrwała ona ponad 200 lat, a unicestwiły ją dopiero połączone siły trzech zaborców.
Profesor Władysław Konopczyński pisał: „Nigdy
w dziejach odrębne narody nie zawarły trwalszego
ślubu przy mniejszym zastosowaniu nacisku. Stało
się wedle życzenia setek tysięcy, z ujmą tylko dla
garści uprzywilejowanych i dla ich pychy. Musiano odczuć i w oderwanym Połocku, i w Smoleńsku, i w stolicach wszystkich państw, że tu zaszła
nie drobna zmiana administracyjna (...), ale akt
wielkiej dziejowej doniosłości. (...) Już po roku
mogła Europa odróżnić polską metodę uniowania
od moskiewskiej Iwana, który swym nowogrodzianom wybijał z głów wszelki pociąg do polskości tysiącami bezprzykładnych kaźni”.
Unia polsko-litewska zawarta w Lublinie była
jednym z najdonioślejszych wydarzeń stulecia,
nie tylko dla połączonych nią krajów, ale dla całej Europy Środkowo-Wschodniej. Jej skutki
wykraczały daleko poza znaczenie polityczne
czy gospodarcze. To akt, który złotymi literami
zapisał się w historii i kulturze narodów Rzeczypospolitej. „Unia lubelska jest jednym z najjaśniejszych promieni w dziejach polskich, bo
stwierdzała na nowo, że nie najazdami, nie zaborami, ale wzajemną przyjaźnią rozszerzało się
i potężniało państwo polskie, łącząc równych
z równymi, wolnych z wolnymi” – przypominał
prof. Feliks Koneczny.
Zawarcie Unii Lubelskiej nabiera dziś jeszcze
innego znaczenia. Zwracał na to uwagę św. Jan
Paweł II. W 2003 roku podczas spotkania z rodakami zgromadzonymi na placu św. Piotra
z okazji 25-lecia pontyfikatu podkreślił, że Polska zawsze stanowiła ważną część Europy
i „dziś nie może wyłączać się z tej wspólnoty,
która wprawdzie na różnych płaszczyznach
przeżywa kryzysy, ale która stanowi jedną rodzinę narodów, opartą na wspólnej chrześcijańskiej tradycji”. W słynnym zdaniu: „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” zobowiązał nas do
aktywnego budowania wspólnoty ducha w oparciu o wartości, które pozwoliły przetrwać dziesięciolecia programowej ateizacji.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany
o szczególnym znaczeniu aktu z 1569 roku dla
naszej Ojczyzny oraz dla Europy, ustanawia rok
2019 Rokiem Unii Lubelskiej.
MARSZAŁEK SEJMU
/ - / Marek Kuchciński

Rok 2018 – Rokiem Unii Lubelskiej
UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 lipca 2018 r.
w sprawie ustanowienia roku 2019
Rokiem Unii Lubelskiej
W 1569 roku w obecności króla Polski, wielkiego księcia litewskiego Zygmunta Augusta na sejmie walnym w Lublinie został podpisany akt realnej unii polsko-litewskiej. Dwa państwa: Korona
Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie
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Rok 2019 – Rokiem Powstań Śląskich

KRS 0000068764
Jeśli wyrazicie Państwo zgodę na podanie nam
danych osobowych, to z wdzięcznością prześlemy podziękowanie.
Prezes KIK w Katowicach

W 100. rocznicę wybuchu pierwszego Powstania Śląskiego − rozpoczęło się w nocy z 16 na 17
sierpnia 1919 r.
Kalendarz IPN na rok 2019
Luty

Wszystkie osoby zainteresowane pomocą
przy wypełnianiu rocznych deklaracji podatkowych PIT mogą zgłosić się do Małgorzaty Piechoczek – skarbnika Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Telefon 605 150 654.
malgorzata.piechoczek@tvs.pl
malgorzata@holdimex.pl

Do członków i sympatyków KIK
w Katowicach
Emeryci i renciści mogą w bardzo prosty sposób przekazać 1 proc. podatku na rzecz KIK
w Katowicach: wypełniając tylko druk PIT-OP.
W rubryce C. należy wpisać numer KRS:
0000068764. W rubryce D. należy wpisać:
CELE STATUTOWE KIK.
Dotyczy to emerytów i rencistów posiadających jedno źródło dochodu (tylko emerytura lub
renta z ZUS), którzy nie korzystają z odliczeń
podatkowych oraz nie rozliczają się wspólnie
z małżonkiem.
Druk PIT-OP powinni złożyć do Urzędu Skarbowego. Wówczas Urząd Skarbowy sam dokona
obliczenia wysokości przekazywanego 1 proc. na
podstawie otrzymanego z Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych rocznego rozliczenia podatku
z PIT-40A.
Częściowo wypełniony PIT-OP jest na stronie
internetowej KIK w Katowicach.
Robert Prorok

Defilada III Baonu 12 Pułku Piechoty we Frysztacie.
(Fotografia ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego
w Cieszynie). 27 lutego 1919 r. do Frysztatu, opanowanego w styczniu przez oddziały czeskie, ponownie
wkroczyło wojsko polskie. Decyzją mocarstw z 28 lipca 1920 r. Frysztat został jednak przyznany Czechosłowacji.

1% podatku na rzecz KIK dla wsparcia
chrześcijańskiej kultury
Ustawa o działalności pożytku publicznego
i woluntariacie podaje 34 cele, które można
wspomóc jednym procentem, wśród nich kulturę.
Nasza cywilizacja oparta na korzeniach chrześcijańskich powinna promować i dbać również
o kulturę chrześcijańską.
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
wspiera te działania zapraszając twórców promujących wartości chrześcijańskie m. in. na doroczne Dni Kultury Chrześcijańskiej, dzieciom przybliżamy kulturę chrześcijańską podczas corocznych Dni Dziecka, wydajemy biuletyny w wersji
papierowej i elektronicznej prowadzimy stronę
internetową Klubu, dbamy też o działalność wydawniczą. Dziękujemy dotychczasowym Darczyńcom i prosimy wszystkich o wspieranie
chrześcijańskiej kultury.
Aby przekazać 1% należnego podatku na rzecz
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach,
w zeznaniach podatkowych należy wpisać w odpowiedniej rubryce numer KRS:

Można przekazać dar
dla KIK w Katowicach
Dziękujemy osobom, które przekazały darowiznę na cele statutowe Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w 2018 roku.
Darowizny te mogą zostać odliczone od dochodu w zeznaniu podatkowym za rok 2018 do
30 kwietnia 2019 r. Sposób odliczania darowizn
podany jest poniżej.
Będziemy wdzięczni za przekazanie darowizn w bieżącym roku na cele statutowe Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Da4

W punkcie D.1.2 wpisujemy kwotę przekazanej darowizny.
W PIT-36 w punkcie F. ODLICZENIA OD
DOCHODU / ZWOLNIENIE podatnik wpisuje
kwotę w kratce 159, a małżonek w kratce 160.
SPOSÓB WYPEŁNIENIA PRZELEWU
Dokonując przelewu darowizny, w rubryce nazwa odbiorcy wpisujemy:
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach,
nr rachunku odbiorcy:
32 1050 1214 1000 0090 3030 8622
Zwracamy uwagę, że został zmieniony numer
konta bankowego i prosimy o wpłacanie składek,
dotacji, darowizn na wyżej podany numer rachunku (poprzednie konto w PKO BP było aktualne do końca 2018 roku).
W miejscu tytułem wpisujemy:
Dar na cele statutowe
skarbnik Małgorzata Piechoczek

rowizny te będą mogły zostać odliczone
w przyszłym roku w zeznaniu podatkowym za
rok 2019.
Obecne przepisy podatkowe umożliwiają wpłatę darowizny na konto KIK w Katowicach
i odliczenie tej kwoty od dochodu w rozliczeniu
rocznym PIT
Odliczeniu podlegają darowizny do łącznej
kwoty nieprzekraczającej 6% dochodu podatnika.
Do limitu tego wlicza się sumę darowizn przekazanych na cele kultu religijnego, na cele pożytku
publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (np. Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach) oraz na cele
krwiodawstwa.
Organy podatkowe za darowizny na cel kultu
religijnego uznały nie tylko darowizny przeznaczone dla kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych, ale także przekazywane na rzecz innego podmiotu realizującego tożsame cele, np. na rzecz Radia Maryja czy Katolickich Stowarzyszeń np. Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego (pismo Naczelnika Pierwszego
Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z 21 listopada 2005 r., sygn. 2403-PDF-75-05).
Warunkiem skorzystania z odliczenia jest odpowiednie udokumentowanie przekazania darowizny. Darowizna powinna zostać udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.
Trzeba jednak pamiętać, że z takiego odliczenia
skorzystają tylko osoby rozliczające się według
zasad ogólnych oraz ryczałtem od przychodów
ewidencjonowanych. Darowizny nie odliczą natomiast przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym (stawka 19%) lub
kartą podatkową.
SPOSÓB ODLICZENIA DAROWIZN
W ZEZNANIU PIT
Odliczenie przekazanych darowizn wymaga
wypełnienia PIT/O.
W punkcie B. ODLICZENIA OD DOCHODU
(PRZYCHODU) wpisujemy w podpunkcie 1. Darowizny przekazane, w wierszu pierwszym – organizacjom na prowadzoną przez nie działalność
pożytku publicznego … - dla podatnika jest to
kratka 11, dla małżonka 12 – kwotę darowizny.
W punkcie D.1.1 wpisujemy:
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach,
Plac Ks. Emila Szramka 2 lok. 13,
40-014 Katowice

Informacja z zebrania Zarządu KIK
w Katowicach w dniu 14 II 2019 r.
1. Omówiono sprawy finansowe Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
2. Omówiono sposób tworzenia nowej szaty
graficznej strony internetowej Klubu.
3. Przedstawiono konieczność stworzenia listy
członków Klubu mogących prowadzić wykłady.
4. Omówiono przygotowania do zbliżającego
się Walnego Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Odbędzie
się ono 6 kwietnia, w pierwszym terminie
godz. 11.00, w drugim terminie godz. 11.15.
5. Przypomniano „Kalendarium wydarzeń
w 2019 roku” dla KIK w Katowicach:
− 2 marca − uroczystość 30-lecia Sekcji Katowice-Janów, kościół św. Anny w Katowicach-Janowie, godz. 18.00,
− 17 marca odczyt Wojciecha Sali w Cieszynie-Bobrku, parafia Imienia Najświętszej
Marii Panny. Odczyt nt. śp. ks. Józefa Dancha oraz książki „Ksiądz Józef Danch 19451982 we wspomnieniach i fotografiach”
o godz. 17.00. O godz.18.00 Msza św.
− 6 kwietnia godz. 11.00 Walne Zebranie
Sprawozdawcze Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach,
− 12 maja pielgrzymka KIK w Katowicach
do Sanktuarium Matki Boskiej Boguckiej
w Katowicach-Bogucicach,
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− 20-22 września Kokoszyce − coroczne rekolekcje członków KIK w Katowicach,
− 16 listopada XXXIX pielgrzymka Klubów
Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę,
− koncerty organowe w katedrze Chrystusa
Króla w Katowicach: 19 maja, 16 czerwca,
7 lipca, 25 sierpnia, 29 września.
6. Ustalono osoby pełniące dyżury piątkowe
w dniu 15.02, 01.03 w siedzibie KIK
w Katowicach.
Robert Prorok

Nie było miejsca dla Ciebie,
czyli najsmutniejsza polska kolęda
W roku 1938 nakładem drukarni Władysława
Mroza w Tarnowie ukazała się Największa kantyczka z nutami na 2-3 głosy opracowana przez
A.A. Gwoździowskiego z Wieliczki. Przedmowę
do zbioru kolęd napisał ks. Mateusz Jeż (18621949), bardzo zasłużony dla polskiego Kościoła.
Ksiądz Jeż studiował w Seminarium Duchownym w Krakowie, święcenia przyjął w roku
1885, a następnie pogłębiał wiedzę na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Był wieloletnim katechetą w gimnazjum św.
Anny w Krakowie, gdzie nauczał religii m.in.
przyszłego reżysera, Juliusza Osterwę. W omawianym zbiorze znalazła się kolęda, nosząca tytuł Nie było miejsca dla Ciebie, której autorem
był również ks. Mateusz Jeż, piszący czasem pod
pseudonimem Z.Z. Miłkowski. Ks. Mateusz Jeż
był wrażliwy na wszelką biedę i cierpienie, zapamiętano jak do swego domu zapraszał
uczniów, zaopatrywał ich w podręczniki, orędował za pechowcami.
Motyw bezdomności i ubóstwa Bożego Syna
obecny jest w wielu pieśniach i kolędach ks. Jeża, podobnie jak omawiana kolęda, która w całości jest opracowana na motywach Nowego Testamentu. W oryginale kolęda ma 10 zwrotek
nierozłącznie związanych z dziejami Chrystusa
Pana, niektóre z nich posiadają wyrazistą stylizację biblijną i przemawiają do słuchacza uniwersalnym językiem czterech ewangelii. Chrystus w swym nauczaniu wielokrotnie mówił
o wartości domu, sam doznał bezdomności w jej
najbardziej bolesnym wymiarze. Jamy i gniazda;
od nadiru po zenit każde stworzenie ma swój
dom, a Bóg jest bezdomny od urodzenia, nie ma
gdzie złożyć głowy, nie posiada tego miejsca będącego znakiem bezpieczeństwa. Bezdomność
jest symbolem ubóstwa w planie społecznym,
a Chrystus nobilitował ubóstwo, by przypomnieć
tylko Kazanie na Górze i podobną wymowę ma
omawiana kolęda.
Inspiracją dla znanej dzisiaj melodii było popularne tango, którego motywikę nie trudno dostrzec w nutach kolędy; aranżację muzyczną
opracował ojciec Józef Łaś TJ (1907-1990) pochodzący ze Starego Sącza. Narosło wokół niej
wiele nastrojowych opowieści, nazywano ją sądecką, obozową, więc widocznie miała charakter
legendotwórczy, przemawiała i wzruszała, nie
pozostawała bez echa.

Nie było miejsca dla Ciebie
Spotkania Klubu Inteligencji Katolickiej w sekcji
Nauka-Wiara odbywają się w każdą trzecią środę
miesiąca o godz. 18 w domu parafialnym OO. Oblatów w Katowicach (Koszutka). Spotkanie styczniowe było wyjątkowe, jeszcze w klimacie bożonarodzeniowym, z udziałem trojga profesorów.

Wykład prof.
Kwaśniewicz.

zw.

dr

hab.

Krystyny

Heski-

Tematem spotkania było: Nie było miejsca dla
Ciebie… Słowo wygłosiła prof. Krystyna HeskaKwaśniewiczowa, literaturoznawca, związana
z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Wygłoszone przez Panią Profesor słowo przeplatało się
z przepiękną oprawą muzyczną jaką zapewnili:
prof. Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska (śpiew) oraz
prof. Julian Gembalski (muzyka) z Akademii
Muzycznej w Katowicach. Klimat tego spotkania,
w którym uczestniczyło trzykrotnie więcej niż
zwykle osób, był wyjątkowy. Uczestnicy spotkania mieli okazję wspólnie zaśpiewać kolędy z zaproszonymi profesorami.
Grażyna Chełkowska
Zdjęcie na str. 1 Grażyna Chełkowska,
na str. 6 − Antoni Winiarski
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I dzisiaj, choć rzadziej śpiewana, wywołuje
podobne emocje, w atmosferze świątecznej radości, pachnącej choinki i zastawionego stołu
przywołuje na myśl tych, którzy cierpią głód
i zimno, otwiera nam oczy i serca na perspektywę
Krzyża, do którego już wkrótce pójdzie tak ufnie
śpiące w żłóbku niemowlątko.
Krystyna Heska-Kwaśniewicz
Autorka dziękuje za konsultację na temat melodii kolędy o. Stanisławowi Ziemiańskiemu TJ
oraz prof. Julianowi Gębalskiemu.

cji jest wsłuchanie się w głos Boga zawarty
w Piśmie Świętym i wprowadzanie rozważanego
Słowa w swoje życie.
Składa się z etapów:
lectio – czytaj!
meditatio – rozważaj!
oratio – módl się,
actio – żyj Słowem!
W przybliżeniu do tajemnicy Bożej pomocny
był przedstawiony nam przez rekolekcjonistę
Elementarz czytającego Pismo Święte:
− chciej czytać z własnej woli – kimkolwiek
jesteś,
− przeznacz na czytanie najlepszy czas w ciągu
dnia,
− zanurz się w ciszę, by nauczyć się słuchać
siebie, bliźniego, Boga,
− poproś Ducha św. o łaskę oświecenia dla rozumu i wiarę, że czytając Pismo Święte słyszysz
mówiącego do ciebie Jezusa,
− czytaj z Kościołem i w Kościele. Nigdy poza
nim!
− czytaj nie dla walki lecz w przyjaźni z Jezusem i z ludźmi,
− czytaj nie na własną rękę, lecz według kluczy przypisanych przez Jezusa do danej księgi
Pisma. Zaczynaj od którejś z Ewangelii.
− równocześnie czytaj Katechizm Kościoła
Katolickiego i inne dokumenty kościoła, żeby
mieć pewność, że czytasz poprawnie,
− nie bój się czytać w grzechu. Tym bardziej
czytaj! Rozważanie Słowa Bożego jest warunkiem prawdziwego nawrócenia,
− zakończywszy czytanie nie zapomnij okazać
Bogu wdzięczności (ucałuj Księgę)!
− módl się jakiś czas rozważanym tekstem
(lectio divina) a wówczas lepiej go zrozumiesz.
Niech medytowany fragment Biblii poprowadzi
cię w rachunku sumienia, a wtedy zobaczysz się
w prawdzie,
− to, co przyjąłeś natychmiast zamień w czyn,
bo Pismo Święte nie czyta się po to, by wiele
o nim wiedzieć i pięknie mówić, lecz by według
Jego wskazań postępować – żyć na co dzień!
Tylko pod tym warunkiem Bóg da ci kolejny dar
ze skarbca swojej Mądrości.

Zaprzyjaźnij się z Pismem Świętym!
Spotkaliśmy się znowu. I to już trwa ponad 50
lat. Chociaż głównego organizatora śp. ks. Herberta Hlubka już nie ma wśród nas, została pamięć, rozsiane dobro, zawiązane przyjaźnie
i utrwalone nawyki ustawicznego doskonalenia
się w wierze.
Listopadowe spotkania rekolekcyjne, absolwentów Duszpasterstwa Akademickiego diecezji śląskich (gliwickiej, katowickiej, sosnowieckiej,
bielsko-żywieckiej) stworzonego przez śp. ks.
Herberta i członków gliwickiej sekcji KIK w Katowicach, w Ośrodku Spotkań i Formacji Archidiecezji Katowickiej im św. Jadwigi Śląskiej
w Brennej należą już do tradycji. Tak było również w tym roku. Na trzydniowe spotkanie od 23
do 25 listopada 2018 r. przyjechało ponad 60
osób, z różnych miejscowości Śląska a nawet dalszych. Poprowadził je ks. prof. dr hab. nauk teologicznych Jan Kochel z gliwickiej parafii pw.
MB Częstochowskiej.

Ks. prof. Jan Kochel i uczestnicy rekolekcji.

Kończąc rozważania rekolekcjonista zachęcił
wszystkich uczestników do zaprzyjaźnienia się
z Pismem Świętym i postępowania według jego
„głosu”, który nikogo nie zawiedzie.

Był to czas poświęcony modlitewnej lekturze
Pisma Świętego metodą włoskiego kardynała
Carlo Mario Martiniego − „Lectio divina” − Bożego czytania Pisma Świętego. Istotą tej medyta7

Organizatorem rekolekcji był jak zawsze Jacek Bachniak (siedzi w środku)

Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” w Górkach Wielkich.

Podziękowanie Joannie Sośnie − współorganizatorce
rekolekcji.

Wielką miłośniczką Pisma Świętego była pisarka Zofia Kossak, która mieszkała niedaleko
Brennej, w Górkach Wielkich. Toteż ks. prof.
Jan Kochel, utrzymujący kontakt z wnuczką pisarki Anną Fenby Taylor, zaprosił nas do Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” w Górkach Wielkich. Uczciliśmy pamięć tej wielkiej
patriotki przenikniętej miłością do Pisma Świętego w 50 rocznicę jej śmierci oraz odznaczenia
orderem Orła Białego przyznanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Kontynuatorka dzieła
swojej babci przypomniała nam historię rodziny
Zofii Kossak, zachęciła słuchaczy do częstych
kontaktów z Fundacją im. Zofii Kossak powołaną w 1998 r. przez Annę Bugnon − córkę pisarki.
Fundacja ta ma na celu kontynuację ideałów jakimi kierowała się słynna pisarka, zadbanie o jej
pamiątki, Muzeum, spichlerz z XVIII w. i zabytkowy park, okalający dworek. Odbywają się tu
cyklicznie imprezy kulturalne pod nazwą „Artystyczne lato u Kossaków”. Odwiedziny w pomieszczeniach, w których przebywała Zofia
Kossak wywołało żywe zainteresowanie
a szczególnie możliwość nabycia jej powieści.

Celebransi podczas uroczystej Eucharystii ks. dr Sebastian Marecki i ks. prof. dr hab. Jan Kochel.

Spotkanie z Anną Fenby Taylor − wnuczką Zofii Kossak podczas spotkania z uczestnikami rekolekcji.

Ośrodek Spotkań i Formacji Archidiecezji Katowickiej im. św. Jadwigi Śląskiej w Brennej.
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Kolejna uczestniczka Jolanta O. z parafii św. Katarzyny i Małgorzaty w Kętach stwierdziła − trzeba podziękować ks. rekolekcjoniście, że zachęcił
nas do czytania Pisma Św. Dotychczas niewiele
czasu poświęcałam na jego samodzielne czytanie.
Słuchałam Słowa Bożego najczęściej uczestnicząc
we Mszy Św. Teraz mogłam pogłębić umiejętność
czytania i postanowić, aby 15 min dziennie, rano,
przeznaczyć na lekturę Pisma Św. Wtedy umysł jest
świeży i chłonny. Obecnie, gdy już nie pracuję, nie
powinnam mieć z tym problemów. Jestem bardzo
zadowolona z uczestnictwa w rekolekcjach
i przyjmuję je jako wielki dar Ducha Św. Tego by
nie było, gdybyśmy na naszej drodze nie spotkali
śp. ks. Herberta, opiekuna licznej grupy Duszpasterstwa Akademickiego, z którego dobrodziejstwa
dzisiaj korzystamy. Po takich rekolekcjach, myślę,
że każdy się zmienia. Dla mnie były bardzo potrzebne i za to jestem wdzięczna Jezusowi, że zostałam tu zaproszona a także wszystkim organizatorom i uczestnikom, bo każdy coś wnosił.
Na kolejne spotkanie, w styczniu 2019 r. zadeklarowało się już wielu chętnych. Zaplanowano
je w Ośrodku Rekolekcyjnym w Tarnowskich
Górach.
Tekst i fotografie Urszula i Andrzej Omylińscy

Prezentacja dorobku twórczego Zofii Kossak. Po lewej Anna Fenby Taylor − wnuczka Zofii Kossak.

Dla uczestników rekolekcji temat dotyczący radzenia sobie z czytaniem Pisma Świętego był
niezwykle ważny i aktualny. O rekolekcjach wypowiedzieli się Teresa i Tadeusz Legierscy −
Dzisiejszy wykładowca ks. prof. Jan Kochel pochodzi z naszej gliwickiej parafii pw. MB Częstochowskiej i poleciliśmy go Jackowi Bachniakowi
- organizatorowi rekolekcji. To Boży ksiądz –
każde przygotowywane homilie musi przemodlić
i dlatego są „ucztą duchową”. Z dzisiejszych wykładów wynosimy mocne przekonanie o potrzebie
zabrania się za siebie, aby systematycznie i według usłyszanych zaleceń Szkoły Słowa Bożego
przynajmniej 15 minut codziennie czytać Pismo
Święte.
Uczestnik Benedykt Samol z Świętoszówki potwierdził − Rekolekcje bardzo mnie podbudowały.
Znając planowany temat miałem wielkie pragnienie, aby na nich być, bo lektura czy rozważanie
Pisma Świętego nie jest łatwe. Wymaga odpowiedniego przygotowania. Wydarzenia i opisy
tam przedstawiane dokonywały się w innych, odległych czasach. Ażeby odnieść je do bytu dzisiejszego wymagana jest wiedza i przygotowanie jak
to Pismo Św. zgłębić, zrozumieć tak, abyśmy zawartą w nim treść właściwie spożytkowali. I w
tym pomógł nam ks. prof. Jan Kochel, poprzez
„Lectio divina” - a więc lekturę Boga. Dzisiejszy
wykład bardzo mi pomógł w uporządkowaniu
sposobu czytania i podchodzenia do treści zawartej w Piśmie Św. Przeczytałem już Pismo Św. od
deski do deski. Nie było to proste, wywoływało
wiele wątpliwości w zrozumieniu znaczenia opisywanych tam wydarzeń. Z wykładów zrobiłem
sobie notatki, bo uważałem, że przekazywane informacje są dla mnie bardzo ważne i będą pożyteczne w przygotowywaniu się do kolejnej lektury
Pisma Św.

XXXIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
w Bielsku-Białej
Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej
zorganizował XXXIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, który się odbył w Bielsku-Białej od 14
do 20 października 2018 r. Patronat nad tym
przedsięwzięciem objął Ordynariusz BielskoŻywiecki ks. bp Roman Pindel. Tematyka Tygodnia nawiązywała do 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski. Jako koordynator Tygodnia
zastanawiałem się nad ustaleniem hasła, które
byłoby adekwatne do prezentowanych treści.
Ostatecznie sięgnąłem do wzruszającej XVI sceny z III aktu Wesela Stanisława Wyspiańskiego:
POETA
Po całym świecie
możesz szukać Polski, panno młoda,
i nigdzie jej nie najdziecie.
PANNA MŁODA
To może i szukać szkoda
POETA
A jest jedna mała klatka –
o, niech tak Jagusia przymknie
rękę pod pierś.
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PANNA MŁODA
To zakładka
gorseta, zeszyta trochę przyciaśnie.
POETA
– A tam puka?
PANNA MŁODA
I cóz za tako nauka?
Serce !?
POETA
A to Polska właśnie!

W ramach Tygodnia odbyły się liczne spektakle słowno-muzyczne i koncerty.
W kościele św. Józefa (14 października)
i w Książnicy Beskidzkiej (16 października) odbyły się koncerty słowno-muzyczne Ta co nie
zginęła w wykonaniu: Ewa Sadowska − fortepian, Maria Wieja − skrzypce, Artur Pierściński
− recytacje.
W Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej (15 października) miał miejsce spektakl
nawiązujący do hasła Tygodnia A to Polska
właśnie! Wykonawcy: Rafał Sawicki − scenariusz i reżyseria oraz recytacje, Marta GzowskaSawicka − recytacje, Krzysztof Maciejowski −
muzyka (skrzypce).

Hasło „A to Polska właśnie” spotkało się z powszechną aprobatą.
Inauguracja Tygodnia odbyła się w katedrze Św.
Mikołaja w dniu 14 października. Mszy św. przewodniczył ks. bp Tadeusz Rakoczy. W homilii wysoko ocenił działalność bielskiego KIK a także
nawiązał do hasła Tygodnia. Przypomniał, że
w czasie premiery „Wesela” 16 marca 1901 r. na
scenie Teatru Miejskiego w Krakowie po słowach
wypowiedzianych przez Poetę nastąpiła patriotyczna owacja publiczności. Uroczystość inauguracyjną Tygodnia uświetnił chór katedralny pod
dyr. Tadeusza Czerniawskiego z udziałem sopranistki Marty Witosławskiej. Po Mszy św. aktor
Tadeusz Pierściński recytował poemat Karola
Wojtyły z 1974 r. Myśląc Ojczyzna.

W kościele NMP Królowej Polski (16 października) odbył się ekumeniczny Koncert pieśni religijnej i patriotycznej w wykonaniu chórów z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie pod dyrekcją Anny Stanieczek.

Chór Męski Parafii Ewangelicki-Augsburskiej w Goleszowie (16 X 2018, 19.04 – PW).

Inauguracja TKCh - wykonawcy oprawy muzycznej
(MSz).

Chór Mieszany Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w Goleszowie (16 X 2018, 19.32 – PW).

W kościele św. Maksymiliana Kolbego (14
października) i w kościele Trójcy Przenajświęt-

Organizatorzy TKCh witają ks. bpa. Tadeusza Rakoczego (MSz).
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szej (17 października) zespół wokalno-muzyczny
„Dzień Dobry” zaprezentował koncerty pieśni religijnych i patriotycznych. Liczni słuchacze znane
pieśni śpiewali razem z artystami.

in. utwory: Fantazja „Boże Narodzenie
w Prastarym Kościele Mariackim w Krakowie”
op. 31 nr 3; „Śmierć Ellenai” − poemat symfoniczny na orkiestrę smyczkową, głos recytujący
i klarnet op. 17 (wersja organowa J. Kukla);
„Rezurekcja w kościele Ks. Salezjanów w Krakowie” − 3. cz. IV Koncertu organowego op. 56
nr 4; Pieśni do Matki Boskiej; „Finale – Improvizazione” − 3. cz. IX Symfonii organowej
op. 45 nr 9.

Zespół „Dzień Dobry” w koście Trójcy Przenajświętszej (17 X 2018 – MSz).

Wielkim powodzeniem cieszył się w katedrze
św. Mikołaja (18 października) koncert autorski
Józefa Skrzeka U stóp Krzyża. Program koncertu:
Uwertura na organy katedralne, Moog; O Panie
przebacz mej myśli − słowa Karol Wojtyła;
U Stóp Krzyża − instrumental z wokalizą; O Ziemio Dzieciom Śląska − słowa: Alina Skrzek;
Hymn Maryjny - słowa Roman Brandstaetter;
Z Miłości jestem - słowa Julian Matej; Pielgrzym
− słowa Cyprian Kamil Norwid; Freedom with us
− słowa Józef Skrzek; Twój Dom Wschodzącego
Słońca − słowa Julian Matej, Józef Skrzek; Coda
na organy katedralne, Moog.

Jerzy Kukla - Koncert na Stulecie (19 X 2018 – MSz).

Jerzy Kukla i Małgorzata Orłowska - po koncercie
(19 X 2018, MSz).

XXXIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej był
również bogaty w wykłady i prelekcje.
W dniu 17 października odbyły się dwa wykłady:
− w Książnicy Beskidzkiej ks. Tomasz Chrzan
mówił na temat Stosunek Stolicy Apostolskiej do
niepodległości Polski od roku 1772;
− w Bibliotece Pedagogicznej Jacek Kachel
wygłosił prelekcję „Dom Polski” w walce o niepodległość Polski.
W Kurii Biskupiej (18 października) ks. dr
Szymon Tracz wygłosił wykład Sztuka w służbie
niepodległej na Ziemi Beskidzkiej.

Józef Skrzek - po koncercie w katedrze Św. Mikołaja
(MSz).

W kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa
(19. października) odbył się świetny podniosły
Koncert na Stulecie. Feliks Nowowiejski: Kompozytor − wirtuoz − Polak w wykonaniu Jerzego
Kukli − organy i Małgorzaty Orłowskiej − śpiew
i recytacje. W części muzycznej znalazły się m.
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skidzkiej wystawa fotografii Pawła Kumielowskiego pt. Ziemia Święta 2000.
Dużym powodzeniem cieszył się ogłoszony
przez KIK w Bielsku-Białej konkurs recytatorski
Chrześcijańskie korzenie literatury polskiej.
Konkurs odbywał się w kilku kategoriach wiekowych dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych. Koncert laureatów wraz z rozdaniem dyplomów i nagród odbył się 20 października
w Miejskim Domu Kultury Włókniarzy.
W tym samym dniu wieczorem w kościele
Opatrzności Bożej odbyło się uroczyste zakończenie XXXIII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Piotr Greger. Uroczystość została zakończona koncertem Wyśpiewać Polskę w wykonaniu Zespołu Śpiewaków „Bi-Bi Singers”.

Ks. dr Szymon Tracz - prelekcja Sztuka w służbie Niepodległej na Ziemi Beskidzkiej (18 X 2018, 17.28,
17.29 – PW).

W Książnicy Beskidzkiej (19 października)
Władysław Mirota mówił na temat Czy Bielsko
chciało Polski? Sytuacja narodowościowa i wyznaniowa na Podbeskidziu po I Wojnie Światowej. Temat ten spotkał się z dużym zainteresowaniem licznych słuchaczy i miejscowych historyków, którzy uzupełnili wykład dodatkowymi
wątkami.

Zespół Śpiewaków Bi-Bi Singers w kościele Opatrzności Bożej (20 X 2018 – MSz).

Organizatorzy spotkali sie z dużym uznaniem
Bielszczan za zorganizowanie bogatego w treści
i na wysokim poziomie artystycznym programu
tegorocznego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Jako podsumowanie tego wydarzenia zacytuję fragment zamieszczonego w „Gwiazdce
Cieszyńskiej” artykułu autorstwa red. Mariana
Szpaka:
W Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej mogliśmy uczestniczyć w bardzo wielu imprezach kulturalnych, poprzez spektakle teatralne, wystawy,
odczyty, do koncertów słowno-muzycznych i muzycznych. Jednak największe wrażenie pośród
bardzo wielu wykonawców pozostawili po sobie,
Józef Skrzek oraz Jerzy Kukla wraz z Małgorzatą
Orłowską śpiewaczką i recytatorką. Nie sposób
nie wspomnieć o zespole Dzień Dobry, który jak
zwykle popisuje się utworami patriotycznymi
i religijnymi. Zakończenie XXXIII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej odbyło się w bielskim kościele Opatrzności Bożej, a liturgii Euchary-

Prelekcja Władysława Miroty − Czy Bielsko chciało
Polski (19 X 2018, 16.12 – PW).

Przedstawiciele
Kościoła
EwangelickoAugsburskiego wygłosili (16 października)
w Ośrodku Wydawniczym „Augustana” dwa obszerne i ciekawe wykłady:
Dr Łukasz Barański − Ewangelicy w walce
o niepodległą Polskę
Marcin Gabryś − Ewangeliccy politycy i przemysłowcy w Drugiej Rzeczpospolitej.
W czasie Tygodnia odbyły się wernisaże i ekspozycje dwóch wystaw.
W Kurii Biskupiej eksponowana była wystawa
Historia Piety Hałcnowskiej i związanego z nią
kultu maryjnego, natomiast w Książnicy Be12

stycznej przewodniczył ks. biskup Piotr Greger.
(...) XXXIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
przeszedł już do historii, a bogaty program imprez w pełni oddaje nam, że wielu występujących
w nim wykonawców należy do elity naszej Polskiej Kultury. Wielkie brawa dla bielskiego Klubu
Inteligencji Katolickiej, za zorganizowanie nam
wielkiej uczty duchowej.
Ze strony organizatorów słowa podziękowania
należą się instytucjom i firmom, które wsparły
materialnie i organizacyjnie to przedsięwzięcie.
Piotr Witkowski
Zdjęcia Marian Szpak, Piotr Witkowski

cego się ruchu oazowego, ruchu rekolekcji małżeńskich metodą dialogu Marriage Encounter
i Klubów Inteligencji Katolickiej. Zginął w stanie wojennym w niewyjaśnionych okolicznościach. Książkę wydał Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach w roku 2017. Wojciech Sala
zebrał i opracował w niej wspomnienia braci
w kapłaństwie, rodziny i członków duszpasterstwa akademickiego.

Promieniowanie Ojcostwa
Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej mają
w Chrzanowie kilkudziesięcioletnią tradycję.
Pierwszy odbył się od 16 do 23 stycznia 1983 roku w kościele św. Mikołaja w stanie wojennym.
Potem był organizowany niemal co roku przez
Klub Inteligencji Katolickiej i parafię św. Mikołaja w Chrzanowie. Przed paru laty do organizacji
dołączyło Stowarzyszenie Przyjaciół Księdza Michała Potaczało „Apostoł Dobroci”.
Od wielu lat czas i hasło Tygodnia łączą się
z ogłaszanym przez Episkopat Dniem Papieskim.
W tym roku Tydzień trwał od dnia 14 do 26 października pod hasłem „Promieniowanie Ojcostwa”. Składał się z 15 wydarzeń w 11 miejscach
− w chrzanowskich kościołach: św. Mikołaja, św.
Rodziny, Matki Bożej Różańcowej, Miłosierdzia
Bożego, Matki Bożej Miłosierdzia, św. Jana
Chrzciciela – i w przestrzeni publicznej: Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowiei jej filii
w Luszowicach, Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich, w Domu Parafialnym św. Józefa
oraz przy kapliczce św. Józefa.
XXXII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej rozpoczął się Mszą św. w kościele św. Mikołaja.
Śpiewał chór „Canzona”.
Po każdej Mszy św. była zbiórka na dzieło Nowego Tysiąclecia.
Wieczorem o siedemnastej na odnowionych organach koncertował Filip Presseisen, a pogadankę jak działają organy wygłosił organmistrz
Adam Olejnik, który je odnowił.
Promocja książki „Ks. Józef Danch 1945-1982
we wspomnieniach i fotografiach” odbyła się
w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Ks. Józef
Danch był wybitnym kapłanem, duszpasterzem
akademickim, proboszczem. Był u zarania rodzą-

Odczyt o śp. ks. Józefie Danchu.

W Muzeum wspomnieniami o śp. Henryku
Czarniku dzielili się: starosta chrzanowski Janusz Szczęśniak, syn Zmarłego − Szymon Czarnik, Jan Jarczyk, Wojciech Sala, Marek Szymaszkiewicz − kustosz i wieloletni współpracownik Zmarłego. Panel prowadził dyrektor Muzeum Zbigniew Mazur.
Henryk Czarnik urodzony w Trzebini, mieszkaniec Katowic, pracownik Huty Baildon przez
kilkadziesiąt lat, socjolog, redaktor „Głosu Baildonu” i radiowęzła zakładowego, organizator
licznych pielgrzymek do Ojca św. Jana Pawła II
i kolekcjoner papaliów. Zmarł w roku 2017.
Spotkanie o prawach ojca przeprowadził mecenas Przemysław Miszczyk z kancelarii prawnej „Lex Novum”. Opracował też ulotkę i udostępnił ją słuchaczom.
„Jak pięknie żyć” − sylwetkę śp. Helenki
Kmieć zamordowanej na misji w Boliwii przedstawiła Anetta Szewczyk, dyrektorka Zespołu
Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu. Helenka była absolwentką tej
Szkoły. Utrzymywała więź ze Szkołą również po
zdaniu matury. Ukończyła studia na Politechnice
Śląskiej w Gliwicach z zakresu inżynierii chemicznej w języku angielskim. Miała piękny głos,
który wyszkoliła w Szkole Muzycznej w Gliwicach. Pracowała jako stewardesa. Była na misjach na Węgrzech, w Afrycie i pojechała do Boliwii. Zginęła tam pierwszego dnia.
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Modlitwa przy kapliczce św. Józefa.

Odczyt o śp. Helence Kmieć.

Referat tytułowy „Promieniowanie Ojcostwa”
wg świętego papieża Jana Pawła II opracowała
Lidia Cymerman i przedstawiła w kościele Świętej Rodziny.
W kościele Miłosierdzia Bożego członkowie
Stowarzyszenia Przyjaciół Księdza Michała Potaczało „Apostoł Dobroci” czytali obszerne fragmenty rozważania „Ojcze nasz”. Przedstawili
sylwetkę czcigodnego kapłana, o którym pamiętają mimo upływu ponad 40 lat od jego śmierci oraz
okoliczności powstania tekstu rozważania.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II obchodziła Święto Patrona pod hasłem „Wolność została nam dana ale i zadana”. Występy dzieci w kościele parafialnym św. Jana Chrzciciela były na
wysokim poziomie artystycznym: recytacje,
śpiew, taniec z szarfą. Szkoła od lat uczestniczy
w Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej.

Święto patrona SP nr 6. im. Jana Pawła II.

U podnóża Berłowej Góry, nad Luszówką, przy
południowo-zachodniej obwodnicy Chrzanowa
stoi kapliczka św. Józefa. Dawniej była przy ul.
Trzebińskiej, ale budowa autostrady z Krakowa
do Katowic uczyniła to miejsce niedostępnym.
Przed paru laty figura znalazła nowe miejsce.
Prace konserwacyjne stały się okazją do sporządzenia dwóch kopii: jedna stoi w Domu Parafialnym św. Józefa przy parafii św. Mikołaja, druga
w kościele Matki Bożej Różańcowej. To ładne
miejsce na spacery przez Berłową Górę do kładki
nad Luszówką przy autostradzie, powrót prawym
brzegiem Luszówki ku obwodnicy. Z racji Tygodnia Kultury poświęconego ojcom postanowiliśmy udać się po orędownictwo do Świętego Józefa. Modlitwie przewodniczył ks. dziekan Roman
Sławeński.

Odczytanie rozważań śp. ks. Michała Potaczały nt.
„Ojcze nasz”.

Wieczór uwielbieniowy w kościele św. Mikołaja.
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III Chrzanowski Wieczór Uwielbieniowy
„Effatha – Otwórz się” odbył się w kościele św.
Mikołaja. Konferencję wygłosił ks. Roman Sławeński. Mówił o Noem, który przeraził się skutkami potopu i miał pretensję do Pana Boga, że
nie ulitował się nad grzesznymi ludźmi. Bóg mu
odpowiedział: „Mówiłem ci co zrobię a nie prosiłeś mnie o litość dla nich. Teraz płaczesz?”. Kaznodzieja mówił o Abrahamie, który nie popełnił
błędu Noego i targował się z Panem Bogiem
o Sodomę. Również Mojżesz prosił za ludem
niewiernym, który sprzeciwiał się Bogu i Bóg go
nie wytracił. Bóg chce byśmy Go prosili za innych. Modlitwę przed Najświętszym Sakramentem prowadził Zespół Effatha, śpiewał i grał na
gitarze Janusz Saługa.

Odczyt o Słudze Bożej Janinie Woynarowskiej.

Ks. kard. Franciszek Macharski w dniu 24
kwietnia 2002 r. zamknął diecezjalny proces beatyfikacyjny Sługi Bożej Janiny Woynarowskiej.
W dniu 10 października 2007 r. otwarty został
proces beatyfikacyjny w Rzymie.
Woynarowska, adoptowana we wczesnym
dzieciństwie wychowywała się, uczyła i pracowała w Chrzanowie. Była pielęgniarką bardzo
sumienną. Miała rozległą wiedzę medyczną, którą się dzieliła kształcąc inne pielęgniarki. Była
poetką i autorką licznych tekstów zawodowych.
Dbała o zdrowie ciała ale i o zdrowie duszy. Organizowała turnusy sanatoryjno-rekolekcyjne.
Założyła dom samotnej matki. W pomocy chorym nie bała się ryzykować własną karierą. Za
zawiezienie chorej do sanktuarium została wyrzucona z pracy, mimo wcześniejszych odznaczeń i wyróżnień. W Klubie Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie kultywowana jest pamięć
o Służebnicy Bożej Janinie. W bieżącym Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej Anna Górska
opracowała odczyt, który przedstawiła w Luszowicach w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chrzanowie. Wśród słuchaczy trzy osoby znały Janinę Woynarowską.
Tydzień Kultury Chrześcijańskiej zakończył
się projekcją filmu „Mój rower”. To dramat obyczajowy w reż. Piotra Trzaskowskiego, pokazujący relacje między ojcem i synem w trzech pokoleniach mężczyzn. Po projekcji wywiązała się
bardzo ciekawa dyskusja, którą prowadziła Dorota Chamerska-Spyra.
W organizacji XXXII Tygodnia Kultury
Chrześcijańskiej znaczącej pomocy udzielili Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Burmistrz
Miasta Chrzanowa i Telewizja „Silesia”.
Wojciech Sala
Zdjęcia Anna i Wojciech Salowie

Ojcowie śpiewają różaniec.

W kościele Matki Bożej Miłosierdzia dzieci
odmawiały różaniec w intencji ojców. Rozważania do poszczególnych tajemnic zostały oparte
o teksty ks. Michała Potaczały. Zwany Apostołem Dobroci był proboszczem tutejszej parafii, teraz jest patronem Szkoły Podstawowej nr 5.
W różańcu uczestniczyli ojcowie grający na gitarach i bębenku, śpiewający Pozdrowienie Anielskie.

Kościół Matki Bożej Miłosierdzia.
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Wcielenie Syna Bożego jest równocześnie
wyniesieniem natury ludzkiej ponad poziom
całego pozostałego stworzenia. Otrzymaliśmy
nie ducha tego świata, lecz Ducha, który jest
z Boga. Człowiek jest osobą stworzoną na obraz i podobieństwo Boże. Wyróżnia się pośród tego świata nie cielesnością, ale duchowością. Tylko człowiek został obdarzony rozumem, wolną wolą, zdolnością do miłości,
które są przymiotami samego Boga.
Boskim darem w człowieku jest sumienie.
Najtajniejszy ośrodek i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa sam z Bogiem. Rozumny
człowiek słuchając sumienia może usłyszeć
Boga, który mówi i udziela darów Ducha.
Warunkiem ich otrzymania jest wiara
i miłość. Tylko człowiek sumienia, odnawiany nieustannie mocą Ducha Świętego może
budować nową rzeczywistość w pokoju Bożym i z miłością. Fundamentem wolności
człowieka jest jego sumienie, kształtowane
w oparciu o prawo Boże związane z gotowością pójścia pod prąd. O wielkości człowieka
decyduje jego duchowość, jego moralność.
Nawet w samym języku polskim możemy to
dostrzec. Pojęcie człowiek zepsuty nigdy nie
odniesiemy do stanu fizycznego osoby, nawet
bardzo chorej, pozbawionej kończyn, czy innych narządów. To określenie odnosi się zawsze do sfery duchowej, tej najistotniejszej. Co
wynika z prawdy, że człowiek jest istotą cielesno-duchową? To, że degraduje on siebie do
poziomu zwierzęcego, jeżeli nie uwzględnia
pierwiastka duchowego w jakimkolwiek stanowieniu o sobie.
Orientacja seksualna jest sprawą prywatną,
choć niektórzy stawiają ją na piedestale chcąc
uczynić współczesnym bożkiem. Religia, czyli więź człowieka z Bogiem jest sprawą publiczną. Każdy obywatel ma prawo wiedzieć
jaką hierarchią wartości kieruje się ten, komu
będzie powierzany mandat odpowiedzialności
za życie społeczne w gminie, mieście, całej
ojczyźnie.
Z nagrania dźwiękowego na stronie
http://tv-trwam.pl/film/msza-swieta-wintencji-ofiar-katastrofy-smolenskiej-iojczyzny-10012019
spisał o. Stanisław Jopek SJ
Ciąg dalszy w następnym numerze „Dlatego”.

10 kwietnia 2010 – Smoleńsk

Golgota Polska przy kościele wojskowym w Gliwicach – 12 II 2015 (zdjęcie Stanisław Waluś)

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

Homilia ks. prał. Andrzeja Filabera
wygłoszona w dniu 10 stycznia 2019 r.
w archikatedrze św. Jana w Warszawie
podczas Mszy św. w intencji ofiar
katastrofy smoleńskiej
Czcigodni współbracia w kapłaństwie chrystusowym,
drodzy
bracia
i
siostry
w Chrystusie Panu.
Biały kolor dzisiejszej liturgii przypomina
nam o trwającym, choć kończącym się
w najbliższą niedzielę okresie Narodzenia
Pańskiego. Równocześnie weszliśmy w nowy
rok z hasłem tegorocznego programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce: „W mocy
Bożego Ducha”.
W dzisiejszej liturgii słowa św. Jan pisze
o nierozłączności miłości Boga, bliźniego
i zachowywaniu przykazań. Każdy przepis
prawa Bożego musi mieć powiązanie
z dobrem bliźniego. W przeciwnym razie będzie martwą literą, która zabija, nie ożywia.
Ewangelista opisuje wystąpienie Jezusa
w Nazarecie, gdy po przeczytaniu tekstu proroka Izajasza mógł stwierdzić: dziś spełniły
się te słowa Pisma, które słyszeliście. Wysłany przez Boga, będzie niósł Dobrą Nowinę,
czyli radość każdemu człowiekowi. Ten, który raz narodził się w ludzkim ciele
w Betlejem, zawsze jest gotów rodzić się duchowo we wnętrzu każdego człowieka, który
tego pragnie. Syn Boży stał się człowiekiem,
abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi.
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cezji Katowickiej oraz ogłosił dokumenty posynodalne, zwane „statutami”. Jednym z nich był
„Statut Archidiecezjalnej Rady Ruchów, Wspólnot Modlitewno-Pobożnościowych, Stowarzyszeń, Bractw i Nowych Wspólnot”.
Po opublikowaniu nowego statutu rozpoczęły
się prace nad powołaniem nowej Rady. W październiku 2017 r. zostało skierowane pismo do
wszystkich ruchów z prośbą o nadesłanie danych
kandydatów do nowej Rady do 31 listopada 2017
r. Mimo przedłużenia tego terminu do 14 grudnia
2017 r., tylko część ruchów zgłosiła swoich kandydatów. 23 grudnia 2018 r. zgłoszone osoby zostały poproszone o aktualizację danych przez wypełnienie ankiet i przesłanie ich do przewodniczącego Rady przed końcem 2018 roku. Aby rozwiązać pewne problemy proceduralne, ks. Roman
Chromy zaproponował „Regulamin Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji
Katowickiej”, który 4 stycznia 2019 r., po konsultacjach, został podpisany przez Metropolitę Katowickiego abp. dr. Wiktora Skworca. Umożliwiło to wyznaczenie terminu pierwszego zebrania
nowej Rady na 22 stycznia 2019 r.

Sprawozdanie z działalności Rady
w latach 2010 – 2019
Rada Ruchów Katolickich
Archidiecezji Katowickiej
18 listopada 2010 r. z inicjatywy bp. Józefa
Kupnego odbyły się wybory nowego Sekretariatu
Rady Ruchów Katolickich w Archidiecezji Katowickiej. Przewodniczącym Rady został wybrany dr Antoni Winiarski, zastępcą przewodniczącego Andrzej Grabarski a sekretarzem Monika
Owsianka.
6 grudnia 2010 r. Arcybiskup Damian Zimoń
podpisał dekret zatwierdzający wybrany Sekretariat. Dekrety zatwierdzające dokonane wybory
otrzymali również dr Antoni Winiarski, Andrzej
Grabarski i Monika Owsianka.
Rada działała zgodnie ze Statusem Archidiecezjalnej Rady Ruchów Katolickich Archidiecezji
Katowickiej z 17 września 1998 r. Prowadzimy
rejestr ruchów i aktualizujemy dane. Kontaktowaliśmy się z liderami ruchów. Przyjmowaliśmy
nowych członków do Rady. W swoich działaniach realizowaliśmy cele zapisane w Statusie
Rady oraz współpracowaliśmy z asystentem kościelnym Rady.
1 września 2015 r. Monika Owsianka z powodów rodzinnych zrezygnowała z funkcji sekretarza Rady.
14 grudnia 2016 r. Rada Ruchów Katolickich
Archidiecezji Katowickiej jednomyślnie wybrała
Katarzynę Jączyńską sekretarzem Rady.
Asystentem kościelnym Rady jest dyrektor Wydziału Duszpasterstwa (do 2016 r. Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego) Kurii Metropolitalnej w Katowicach. Przy powołaniu Rady dyrektorem był ks.
dr Piotr Kurzela, a następnie ks. Roman Chromy.
Strona Rady w Internecie
http://www.rrkak.archidiecezja.katowice.pl/ oraz
skrzynka pocztowa
rrkak@archidiecezja.katowice.pl (obecnie rrkak@archidiecezjakatowicka.pl) zostały założone
w pierwszej połowie 2011 r. Stronę wykonał społecznie i aktualizował Piotr Delawski (KSM),
a od sierpnia 2017 r. aktualizacją strony zajmuje
się Krzysztof Łęczycki. Poczta elektroniczna jest
podstawową formą komunikacji. Rada spotykała
się 2-3 razy w roku. Oprócz tego były liczne spotkania poświęcone konkretnym działaniom Rady,
w których uczestniczyli członkowie ruchów reprezentowanych w Radzie.
20 listopada 2016 roku ks. abp dr Wiktor
Skworc uroczyście zakończył II Synod Archidie-

Kongresy Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń
i Wspólnot Modlitewnych
W czasie kadencji Rada zorganizowała 4 Kongresy Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń
i Wspólnot Modlitewnych w 2011, 2013, 2015
i 2017 r. Kongresy miały miejsce na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Patronat medialny sprawowały „Gość Niedzielny” i „Radio eM”. Kongresy przygotowały
grupy organizacyjne, którymi kierował dr Antoni
Winiarski. Liczba miejsc przydzielonych dla poszczególnych ruchów była limitowana i dostosowana do liczby miejsc siedzących w Auli Wydziału Teologicznego UŚ. Kongresy przyczyniły się do
aktywizacji dużej grupy świeckich z różnych ruchów. Przy organizacji każdego kongresu pracowało społecznie ponad 50 członków ruchów.
IV Kongres w 2011 r. pod hasłem „Kościół
Domem i Szkołą Komunii” był dwudniowy, od
1 do 2 października 2011 r. W sobotę, po Mszy
św., uczestnicy Kongresu wysłuchali trzech wykładów – ks. dr. Marka Spyry, ks. dr. Roberto
Saltiniego i dr. hab. Aleksandra Bańki, po których były dyskusje panelowe w pięciu grupach.
W niedzielę było podsumowanie Kongresu,
Msza św. i spotkanie w ogrodach Kurii, gdzie
wystąpił zespół Agapetos. Zostało wystosowane
przesłanie do wiernych oraz wydane zostały ma17

teriały kongresowe. Kongres był finansowany
przez uczestników i 9 sponsorów.
Tematem V Kongresu w 2013 r. była „Wiara w
życiu publicznym”. Kongres rozpoczął się Mszą
św. 5 października. Homilię wygłosił ks. abp dr
Wiktor Skworc, a wystąpił chór parafii św. Anny
w Świerklanach. Uczestnicy wysłuchali czterech
wykładów – ks. dr Henryka Olszara, mec. Bartosza Kownackiego, ks. dr. hab. Antoniego Bartoszka oraz prof. zw. dr. hab. Wojciecha Świątkiewicza. Po każdym wykładzie była dyskusja, a na zakończenie podsumowanie Kongresu. Wystawę
„Musicie być mocni mocą wiary” zaprezentowała
Anna van der Coghen. Wystosowano przesłanie
do katolików i ludzi dobrej woli oraz wydane zostały materiały kongresowe. Kongres był finansowany przez uczestników i 5 sponsorów.
„Nowa Ewangelizacja dla Przekazu Wiary” była tematem VI Kongresu 24 października 2015 r.
Uczestnicy wysłuchali dwóch wykładów – ks. bp.
dr. Adama Wodarczyka i ks. dr. hab. Bogdana
Bieli oraz zapoznali się z prezentacją ks. Bogdana
Kani pt. „Panorama działań ewangelizacyjnych
w Archidiecezji Katowickiej”. W dyskusji panelowej udział wzięło 8 panelistów, a w części
warsztatowej uczestnicy pracowali w 8 grupach.
Uczestnicy wypełnili ankietę ewaluacyjną. Kongres zakończył się mszą św. Materiały dostarczone przez panelistów zostały opublikowane w Studiach i Materiałach Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Nowa
ewangelizacja w archidiecezji Katowickiej”, wyd.
Księgarnia św. Jacka, 2017.
VII Kongres poświęcony był ewangelizacji
„Szkoła modlitwy, czyli jak współpracować z Duchem Świętym”. Wzięło w nim udział 255 osób
z 34 wspólnot. Po Mszy św. z homilią ks. abp. dr.
Wiktora Skworca zebrani wysłuchali wykładów
ks. dr. Macieja Basiuka, ks. Tadeusza Skrzypczyka i ks. bp. dr. Adama Wodarczyka. Spotkania w grupach na temat „Życie w Duchu Świętym
w doświadczeniu osoby świeckiej” prowadzili
animatorzy z Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie. Modlitwą na zakończenie Kongresu był
„Akatyst ku czci Ducha Świętego” (zespół Agapetos). Uczestnicy Kongresu wypełnili ankiety ewaluacyjne przygotowane przez dr Dominikę Błasiak. Materiały kongresowe będą opublikowane.
Wiosną 2017 r. zorganizowano 2 regionalne
spotkania pokongresowe „Idźcie i głoście… Mt
10,7 Nowa Ewangelizacja w praktyce” w Tychach (11 marca 2017 r.) i Rybniku-

Chwałowicach (18 marca 2017 r.). Uczestnicy
spotkania w Tychach w parafii bł. Karoliny KózKózkówny w liczbie 76 wysłuchali wykładów
ks. Bogdana Kani, Piotra Werwińskiego i Magdaleny Okaj, a następnie uczestniczyli w warsztatach. W Rybniku-Chwałowicach w parafii św.
Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza 88 osób wzięło udział w warsztatach i wykładach, które wygłosili ks. bp dr Adam Wodarczyk, Katarzyna Jędralska i Dominik Chwolik.
Na uwagę zasługuje fakt, że zdecydowaną większość uczestników spotkań w Tychach i Rybniku
stanowili uczestnicy małych lokalnych wspólnot
niemających swoich przedstawicieli w Radzie.
Członkowie ruchów uczestniczyli w dekanalnych spotkaniach ruchów biorąc udział w ich organizacji.
Marsze dla Życia i Rodziny
Ruchy i stowarzyszenia wchodzące w skład
Rady angażowały się razem ze Związkiem Górnośląskim w organizację Marszów dla Życia
i Rodziny w Katowicach, których głównym organizatorem był Adam Wierzbicki. 3 czerwca
2012 r. po raz pierwszy Marsz przeszedł ulicami
Katowic. Odtąd każdego roku, po Mszy św.
w archikatedrze Chrystusa Króla, uczestnicy
Marszu przechodzą do Parku Kościuszki, gdzie
czekają na nich atrakcje pikniku rodzinnego.
W Marszu bierze udział od tysiąca do trzech tysięcy osób. Marsze były zauważone przez telewizję, a radiowych wywiadów udzielali Adam
Wierzbicki i Antoni Winiarski.
Uczestnictwo w wydarzeniach
archidiecezjalnych
20 listopada 2011 r. w katowickiej katedrze
dziękowaliśmy ks. abp. dr. Damianowi Zimoniowi za jego pasterską posługę i życzliwość dla
ruchów.
Podczas ingresu abp. dr. Wiktora Skworca 26
listopada 2012 r. nastąpił obrzęd homagium. Życzenia w imieniu wiernych świeckich złożył dr
Antoni Winiarski, a towarzyszyli mu Andrzej
Grabarski i Monika Owsianka.
Składaliśmy też gratulacje nowo wyświęconym
biskupom Markowi Szkudle, Adamowi Wodarczykowi i Grzegorzowi Olszewskiemu. Z okazji
świąt i innych okazji składaliśmy życzenia naszym pasterzom. Uczestniczyliśmy w uroczystych
Mszach św., spotkaniach okolicznościowych, jubileuszowych, pielgrzymkach mężczyzn kobiet
do Piekar Śląskich Sympozjach Piekarskich.
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Członkowie ruchów brali udział w II Synodzie
Archidiecezji Katowickiej oraz przesyłali opinie
dotyczące materiałów synodalnych materiałów
synodalnych.
Rozsyłaliśmy informacje o ważnych wydarzeniach w ruchach mających zasięg ponad parafialny. Popieraliśmy akcje np. „Jeden z nas”.
Przewodniczący Rady oraz członkowie ruchów
zostali odznaczeni medalem „Pro Christi Regno”.

Bliżej błogosławionych
Wyjątkową uroczystość przeżywali wierni parafii Salwatorianów pw. NMP Królowej Polski
w Bielsku-Białej, w drugą niedzielę adwentu
2018 r. W tym dniu podczas sumy wprowadzono
do świątyni relikwie trzech błogosławionych: ks.
Jerzego Popiełuszki, o. Zbigniewa Strzałkowskiego OFM Conv oraz o. Michała Tomaszka
OFM Conv.
Relikwie to fragmenty doczesnych szczątków
osób uznanych przez kościół za święte lub błogosławione oraz przedmiotów z nimi związanych.
Wyróżnia się relikwie trzech rodzajów:
I stopnia – to części ciała świętego lub błogosławionego,
II stopnia – to przedmioty, których święty lub
błogosławiony używał lub dotykał za życia,
III stopnia – to przedmioty, które dotykały ciała świętego lub błogosławionego już po jego
śmierci.
Uroczystość wprowadzenia relikwii była związana z ukończeniem w tej salwatoriańskiej świątyni witraży, przedstawiających postacie trzech
błogosławionych kapłanów poległych męczeńską śmiercią. Wykonała je firma Glasini z Chorzowa.
Ceremonia rozpoczęła się procesją, podczas
której został poświęcony przez ks. prowincjała
nowo postawiony krzyż misyjny, na placu kościelnym, a następnie przy śpiewie parafian,
relikwie wraz z obrazami błogosławionych,
wniesiono do kościoła, aby umieścić je i modlić się przy ołtarzu. Eucharystii przewodniczył ks. prowincjał Józef Figiel SDS w koncelebrze z o. Andrzejem Prugarem OFM Conv,
ks. Michałem Pastuszką SDS – proboszczem
parafii oraz ks. Pawłem Krężołkiem – przełożonym Domu Zakonnego Salwatorianów w tutejszej parafii oraz ks. Marcinem Żydzikiem
SDS. Rozpoczęto od odczytania dekretów
przekazujących relikwie: ks. Jerzego − wystawiony przez ks. kard. Kazimierza Nycza metropolity warszawskiego i o.o. franciszkanów −
wystawiony przez Prowincjała Franciszkanów
w Krakowie wraz z przekazaniem certyfikatów.
W wygłoszonym kazaniu o. Andrzej Prugar
OFM Conv, nawiązując do czytanej Ewangelii,
ukazał w jaki sposób trzech błogosławionych
męczenników, prostowało ścieżki Pana na Jego

Uczestnictwo w życiu Kościoła powszechnego
Uczestniczyliśmy w IV Ogólnopolskim Kongresie Ruchów Katolickich w 2014 r., w spotkaniach Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich,
gdzie dawaliśmy świadectwa, rozsyłaliśmy do ruchów Serwisy ORRK.
4 marca 2013 r. przewodniczący Rady wystosował list Liderów Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Archidiecezji Katolickiej do Prezesa tygodnika „Newsweek Polska” z wnioskiem o odwołanie redaktora naczelnego z powodu obrażania
i dyskryminowania katolików oraz nierzetelności.
W liście zawarto pogląd, że katolicy nie powinni
kupować tego czasopisma, a katoliccy przedsiębiorcy nie powinni zamieszczać w nim reklam.
Członkowie ruchów angażowali się w różnych
dziełach na terenie archidiecezji i poza nią, zgodnie z charyzmatem ruchów.
Wybrane zadania Rady na rok bieżący
- Organizacja VIII Kongresu Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych
Archidiecezji Katowickiej, jesień 2019 r.
- Organizacja Marszu dla Życia i Rodziny
w Katowicach 9 czerwca 2019 r.
- Podjęcie decyzji o zorganizowaniu w 2020 r.
dwóch regionalnych spotkań pokongresowych
poza Katowicami. Spotkania te byłyby niezależne
od spotkań dekanalnych.
- Aktywne uczestnictwo w spotkaniach Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich.
Podziękowanie
Dziękuję wszystkim, zarówno osobom konsekrowanym, jak i świeckim, którzy umożliwiali
działanie Rady, wspomagali ją i z życzliwością
odnosili się do działań podejmowanych przez
Radę.
Szczęść Boże
Dr Antoni Winiarski
Przewodniczący Rady Ruchów i Stowarzyszeń
Katolickich Archidiecezji Katowickiej
Katowice, 22 stycznia 2019 r.
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przyjście, pokrótce przedstawiając ich męczeńską
drogę życiową.

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 Stanisław Gądecki
Zło musi zostać nazwane po imieniu
Procesja eucharystyczna w dniu Bożego Ciała
ma wielkie znaczenie dla naszej wiary i życia
chrześcijańskiego. Jest ona najpierw wyznaniem
wiary w obecność Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi. (…) W tym słowie zamykającym dzisiejszą procesję pragnę podjąć refleksję
skoncentrowaną wokół dwóch tematów: Eucharystii jako życiodajnego pokarmu i przygotowywanego poznańskiego spektaklu „Golgota Picnik” jako pokarmu śmiercionośnego. (…)
Słowa wypowiedziane przez Jezusa w czasie
Ostatniej Wieczerzy były aktem założycielskim
Kościoła. W tych słowach Jezus ofiarował swoim
uczniom coś, co ich zjednoczyło i utworzyło z
nich wspólnotę. Kościół stał się sobą, stał się jednością. Przez zapowiedzianą śmierć Chrystusa
został otwarty na cały świat i na całą historię. (…)
Ale oprócz tego pokarmu życiodajnego, jakim
jest Eucharystia, dociera do nas niemal codziennie inny pokarm, który niesie spustoszenie nie
tylko życia doczesnego, ale i wiecznego. Przykładem takiego zatrutego pokarmu są bluźniercze spektakle, wyśmiewające w ordynarny sposób naszego Zbawiciela. (…)
Ów typ kultury – nazwany przez św. Jana Pawła II liberalizmem prymitywnym – stara się postawić na najwyższym piedestale wolność. Wolność – twierdzi się – dopiero wtedy staje się
prawdziwą, kiedy nie ma przed sobą żadnych
ograniczeń. Wolny jest ten, kto nie jest czymkolwiek skrepowany; kto żyje wyłącznie według
własnych osadów. Idąc tym tropem, jestem wolny wtedy, dopiero wtedy, kiedy każdemu mogę
podać bezkarnie cyjanek. (…) Szczególnym objawem błędnego myślenia o wolności jest przekonanie, że polega ona na niezależności od zasad
moralnych. Ten błąd myślowy występuje często

Eucharystii przewodniczy ks. Józef Figiel SDS.

Poświęcenie witrażu z wizerunkami bł. o. Michałą
Tomaszka i o. Zbigniewa Strzałkowskiego przez prowincjała ks. Józefa Figla SDS.

Witraż bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

W końcowej części Mszy św. nastąpiła ceremonia poświęcenia witraży, pierwszych w Polsce,
z wizerunkami błogosławionych męczenników,
której dokonał ks. prowincjał.
Więcej pod linkiem:
https://gwiazdkacieszynska.pl/gwiazdka/zregionu/2383-blizej-blogoslawionych
Tekst i fotografie Urszula i Andrzej Omylińscy
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w świecie nauki i sztuki. […] Szkodliwość tak
rozumianej wolności jest oczywista.
W swojej książce pt. Pamięć i tożsamość św.
Jan Paweł II pisał: „Jeżeli jestem wolny, to znaczy, że mogę używać własnej wolności dobrze
albo źle. Jeżeli używam jej dobrze, to i ja sam
przez to staję się dobry, a dobro, które spełniam,
wpływa pozytywnie na otoczenie. Jeżeli zaś źle
jej używam, konsekwencja tego jest zakorzenienie się i rozprzestrzenianie zła we mnie i w moim
środowisku”. Żyjemy w czasach oświeconych
światłem Ewangelii miłosierdzia. Dlatego – jak
pisał kard. Hlond – błąd i fałsz będziemy uważali
zawsze za błąd i fałsz. Grzech za grzech. Przewrotność za przewrotność (por. ks. kard. August
Hlond, List pasterski „O katolickie zasady moralne”, 1936). Gdybyśmy milczeli, bylibyśmy
„milczącymi” i bezużytecznymi psami Kościoła.
Dlatego też nigdy nie uznamy powiedzenia:
„wolność ekspresji, nawet wulgarnej, jest dla nas
święta” – za hasło rozumne.
Wszelkie zamachy na Boga, wiarę, moralność,
społeczeństwo i państwo chcemy zwalczać legalnymi środkami. Stąd też nigdy nie poniżymy się
do poziomu zachowań agresywnych młodych ludzi, którzy w Poznaniu próbowali przerwać wykład ks. prof. Pawła Bortkiewicza. Wolność bowiem jest twórcza w życiu społecznym, jeśli
urzeczywistnia się w granicach wspólnego dobra
i publicznego porządku (por. Centesimus annus,
42). Autentyczna wolność buduje porządek społeczny (por. Centesimus annus, 13). (…)
Homilia w Boże Ciało w Poznaniu, 19 czerwca
2014, str. 263-267
Wybrał Stanisław Waluś

waniem wartości chrześcijańskich, które od wielu
wieków współtworzą polską tożsamość narodową
a także zasady solidarności społecznej i demokracji we wszystkich sferach życia publicznego”.
Dr hab. inż. Wojciech Sochacki odczytał fragment Ewangelii (Łk 2, 1-14). Ks. Biskup podkreślił, że narodzenie Pana Jezusa to połączenie faktu mistycznego z historycznym, który jest udokumentowany. Jezus przyniósł nowy model
człowieka i społeczności, a w kulturze europejskiej i w polskiej spoiwem było chrześcijaństwo.
Wspomniał, że gdy był w Ukrainie, to pokazywano mu książeczki „Droga do Nieba” przepisywane ręcznie. Powiedział. że potrzebujemy Jezusa, aby w momentach zachwiania naszej tożsamości podał nam rękę. Nawiązując do zwyczaju łamania się opłatkiem ks. bp Kusz powiedział,
że człowiek jest w pełni człowiekiem, gdy przełamie w sobie egoizm. Życzył nam, abyśmy stali
się rodziną dzieci Bożych, a prowadził nas Jezus
Chrystus – nasz brat w człowieczeństwie.

Od lewej: prof. dr hab. inż. Krystian Probierz senator RP, ks. bp dr Gerard Kusz, prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień, prof. dr hab. n. med. Grzegorz
Opala, dr hab. inż. Andrzej Pułka, dr hab. inż. Wociech Sochacki, prof. Politechniki Częstochowskiej.

Spotkanie z ks. bp. Gerardem Kuszem

Ks. Biskup pobłogosławił opłatki i składaliśmy
sobie życzenia. Potem przy kawie, herbacie i ciastkach rozmawialiśmy przede wszystkim o wydarzeniach sprzed dwóch tysięcy lat (narodziny i męka Pana Jezusa) i problemach związanych z tłumaczeniem i odczytywaniem Biblii. Spośród członków AKO Katowice, którzy wzięli udział w spotkaniu cztery osoby są członkami KIK w Katowicach: prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł, prof. dr
hab. inż. Bolesław Pochopień, dr n. med. Krystyna
Rożek-Lesiak i dr hab. inż. Stanisław Waluś.
AKO Katowice ma swoją stronę internetową:
http://ako.katowice.pl/
Stanisław Waluś

17 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie opłatkowe Akademickiego Klubu Obywatelskiego im.
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katowicach
z ks. biskupem Gerardem Kuszem. Na początku
przewodniczący Klubu prof. dr hab. inż. Bolesław
Pochopień przypomniał, że AKO w Katowicach
został założony 21 maja 2015 r. i odczytał obszerne fragmenty Aktu Założycielskiego, a w tym
zdanie: „Głównym celem Akademickiego Klubu
Obywatelskiego w Katowicach jest integracja środowisk akademickich w działaniach na rzecz
kształtowania i propagowania postaw obywatelskich i patriotycznych, zgodnych z naszymi tradycjami narodowymi i kulturowymi oraz z poszano21

TVP Info”. (…) Jednak wcześniej, gdy samochód dziennikarki był otoczony przez grupę
agresywnych ludzi, którzy rzucali wyzwiska
i oklejali jej auto nalepkami, policja bezpośrednio nie interweniowała.
wd, Niedziela, nr 6, 10 II 2019, str. 6
To był lincz
Z Elżbietą Rafalską, minister rodziny, pracy
i polityki społecznej, rozmawia Dorota Łosiewicz.
Napaść przedstawicieli KOD pod budynkiem
Telewizji Polskiej na Magdalenę ogórek – co to
było? Jak to nazwać?
Elżbieta Rafalska: To absolutne barbarzyństwo
i przekroczenie kolejnej granicy. Możemy mieć
różne poglądy, możemy się spierać merytorycznie, nie dogadywać się światopoglądowo, ale tutaj nie mówimy już o zwykłym niezrozumieniu,
proteście ani nawet braku szacunku. Wszyscy
byliśmy świadkami – bo przecież nagranie z tego
strasznego wydarzenia pojawiło się w sieci –
brutalnego ataku fizycznego na panią Magdalenę
Ogórek. Oklejanie auta, kładzenie się pod koła
samochodu, utrudnianie wejścia do pojazdu,
wulgarne wyzwiska – przecież to się nie mieści
w głowie. Ci ludzie byli w jakimś amoku, nienawistnym szale. (…)
Sieci, nr 6 (324), 11-17 II 2019, str. 42-43
Lincz strażników „praworządności”
i RESTART politycznego figlarza
Jeszcze trochę zadym Obywateli RP i KOD pod
siedzibami TVP, a nasze media zaczną niedługo
przypominać redakcje zachodnich mediów, które
wyglądają jak warowne twierdze otoczone zasiekami i pilnowane przez specjalne oddziały policji.
U nas grożą nie islamscy radykałowie, tylko ludzie mający napis „Konstytucja i praworządność”
na sztandarach. (…) Magdalena Ogórek padła
ofiarą linczu, obelg i wyzwisk. (…)
Po ataku na redaktor Ogórek TVP zdecydowała się opublikować wizerunki i nazwiska osób
biorących udział w linczu. I tutaj stała się rzecz
smutna, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam
Bodnar, Donald Tusk i dziennikarze strony opozycyjnej stanęli w obronie agresorów. (…) Odnotować jednak trzeba, że TVN wydało oświadczenie potępiające ten akt przemocy wobec
dziennikarki. Zachowanie Tuska i Bodnara pokazuje, jak niskie kompetencje moralne mają nasze elity. (…)
Jakub Pacan, Tygodnik Solidarność,
nr 7 (1572), 15 II 2019, str. 18-19
Opracował Stanisław Waluś

Chuligańskie skoordynowane
zachowanie grupy ludzi w Warszawie
2 II 2019 r. wobec Magdaleny Ogórek
W telewizji widziałem nagrania z tego ataku
i niżej dzielę się z Czytelnikami „Dlatego” fragmentami z tygodników, jakie regularnie czytam.
Miałem też okazję wysłuchać dzięki telewizji słów
Donalda Tuska i Ewy Kopacz o dinozaurach.
Donald Tusk do opozycji:
Wyginiecie jak dinozaury
– Jeśli wszyscy politycy zrozumieją, jak wielką
ma to moc, to będzie dobrze. A jeśli tego nie zrozumiecie, to wyginiecie jak dinozaury – grzmiał
Tusk do opozycji. (…)
https://polskatimes.pl/donald-tusk-do-opozycjiwyginiecie-jak-dinozaury/ar/234722
20 marca 2010.
Kopacz: Kiedy były dinozaury, ludzie nie
mieli strzelb, ale rzucali w nie kamieniami
31.01.2019, 13:19
– Przypomnę trochę strasznie dawne czasy. To
wtedy, kiedy jeszcze dinozaury były, a ludzie nie
mieli żadnych strzelb, nie mieli żadnej broni nowoczesnej, która pozwoliłaby je zabić. Wie Pani
co robili? Rzucali kamieniami w tego dinozaura –
mówiła w programie „Fakt Opinie” była premier
polskiego rządu Ewa Kopacz. (…)
https://www.tvp.info/41100222/kopacz-kiedybyly-dinozaury-ludzie-nie-mieli-strzelb-alerzucali-w-nie-kamieniami
Napaść na Magdalenę Ogórek
Była kandydatka SLD na urząd Prezydenta RP,
a teraz współpracownica TVP Info dr Magdalena
Ogórek została zaatakowana przez grupę osób
protestujących przeciwko jej występom w telewizji. (…) Część protestujących próbowała uniemożliwić dziennikarce wyjazd samochodem, tarasując ulicę. Dopiero po interwencji policji udało
się jej odjechać.
Zajście to jest kolejnym przykładem zdziczenia
obyczajów publicznych. Napaść fizyczna i werbalna na kogokolwiek z powodu wyrażanych
przez niego poglądów zasługuje na potępienie, a
sprawcy takich czynów powinni być ukarani.
Andrzej Grajewski, Gość Niedzielny, nr 6, rok
XCVI, 10 II 2019, str. 12
Atak na dziennikarkę
(…) Szef MSWiA Joachim Brudziński (…)
w liście do publicystki wyraził ubolewanie za
„brak stanowczej reakcji stołecznej policji wobec
dziczy, która zaatakowała Panią przed budynkiem
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oskarżyciel posiłkowy w procesie morderców
ks. Jerzego Popiełuszki (1984-1985),
członek Trybunału Stanu (1989-1991, 20052006),
współtwórca Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” (1988),
uczestnik obrad Okrągłego Stołu (1989),
poseł na Sejm I, III i IV kadencji (1991-1993,
1997-2007),
premier pierwszego po 1989 roku wyłonionego
w wolnych wyborach Rządu Rzeczypospolitej
Polskiej (1991-1992),
pomysłodawca Fundacji „Pomoc Polakom na
Wschodzie” (1992),
jako Prezes Rady Ministrów RP obronił nasz
kraj przed działaniami zmierzającymi do trwałego uzależnienia go od Rosji,
skierował polską politykę zagraniczną na Zachód, ku NATO i Unii Europejskiej,
podjął sprawę lustracji,
powstrzymał rabunkową prywatyzację,
twórca i przewodniczący Ruchu dla Rzeczypospolitej (1992) i Ruchu Odbudowy Polski (19952011),
doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego
(2006-2010),
kawaler Orderu Orła Białego (2009).
Do Rzeczy, nr 8/311, 18-24 II 2019
Pożegnanie premiera Jana Olszewskiego, (luz),
str. 7
Gazeta Polska, nr 7 (1331), 13 II 2019
Jan Olszewski. Człowiek, który zdefiniował
epokę (plus zdjęcie), str. I okładki
Na służbie Polsce, Tomasz Sakiewicz, str. 1
Jan Olszewski. Człowiek, który zdefiniował
epokę, GP, str. 6-9
Mateusz Morawiecki: Jan Olszewski zasługuje
na życiowy pomnik, z premierem Mateuszem
Morawieckim rozmawia Michał Rachoń, str. 1011
Po pierwsze: niepodległość, Antoni Macierewicz, str. 12-15
W grze jest pewien obraz Polski, Przemówienie premiera Jana Olszewskiego w Sejmie 4
czerwca 1992 r., str. 16-18
Premier wolności, Joanna Lichocka, str. 42
Premier wolnej Polski, Tomasz Łysiak, str. 45
Gość Niedzielny, nr 7, rok XCVI, 17 II 2019
Życie dla Polski, Antoni Dudek, str. 42-43
Niedziela, nr 7, 17 II 2019
Testament Jana Olszewskiego, Michał Karnowski, str. 10

Zmarł premier Jan Olszewski
7 lutego 2019 r. zmarł Jan Olszewski. W piątek
8 lutego 2019 r. oglądałem z Żoną film „Nocna
zmiana” w telewizji TVP 1. Film ten też był wyświetlany w telewizji Trwam w sobotę 9 lutego.
Na filmie pokazano między innymi trzech premierów: Tadeusza Mazowieckiego, Jana Olszewskiego i Waldemara Pawlaka. Spośród premierów
po 1989 r., którzy zakończyli kadencję najwyżej
oceniam Jana Olszewskiego (1991-1992), Jarosława Kaczyńskiego (2006-2007) i Beatę Szydło
(2015-2017). Natomiast najgorzej oceniam: Jana
Krzysztofa Bieleckiego (1991), Waldemara Pawlaka (1992-1992, 1993-1995), Józefa Oleksego
(1995-1996),
Włodzimierza
Cimoszewicza
(1996-1997), Leszka Millera (2001-2004), Marka
Belkę (2004-2005), Donalda Tuska (2007-2014) i
Ewę Kopacz (2014-2015).
Tak dużej liczby nekrologów w prasie już dawno nie widziałem. Postanowiłem wybrać fakty
z życiorysu śp. Jana Olszewskiego tylko z 32 nekrologów, jakie ukazały się w Naszym Dzienniku
z 9-10, 11, 12, 13, 15, 16-17 i 19 lutego 2019 r.
W wielu pozycjach uzupełniłem daty i fakty ułożyłem w miarę chronologicznie.
Potem podaję tytuły artykułów, jakie się ukazały w tygodnikach, jakie czytam regularnie lub
sporadycznie.
Z nekrologów
Harcerz „Szarych Szeregów” w Obwodzie Praga Armii Krajowej,
uczestnik Powstania Warszawskiego,
działacz młodzieżowych struktur Polskiego
Stronnictwa Ludowego Stanisława Mikołajczyka,
autor wielu listów w obronie łamanych praw
Narodu pod rządami komunistycznymi,
przez wiele lat inwigilowany przez aparat komunistycznego państwa,
obrońca w procesach politycznych (od 1964),
obrońca represjonowanych robotników Ursusa i
Radomia (1976),
współpracownik Komitetu Obrony Robotników
(1976),
współpracownik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela,
doradca i ekspert przy Międzyzakładowym
Komitecie Strajkowym w Stoczni Gdańskiej,
inicjator utworzenia ogólnopolskiej zjednoczonej struktury związków zawodowych (17 IX
1980),
współautor statutu NSZZ „Solidarność”,
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obietnice wyborcze PiS-u minister finansów PO
Jacek Rostowski: „Pieniędzy na to nie ma i nie
będzie”. A były premier Donald Tusk dodawał:
„Pokażcie mi, gdzie są zakopane te pieniądze,
które można by rozdać Polakom”. (…)
Uchwalony budżet zapewnia kontynuację
sztandarowych programów i realizację nowych,
w tym 22 mld zł na program „Rodzina 500+”,
1,4 mld zł na „Dobry Start”, ponad 900 mln zł na
„Mama 4+”, ponad 3 mld zł na program modernizacji służb mundurowych, są pieniądze na waloryzację rent i emerytur, podwyższenie renty
socjalnej, na Fundusz Dróg Samorządowych,
wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej, na
podwyżki dla nauczycieli, na dofinansowanie
bezpłatnych leków, na dopłaty do paliwa rolniczego. Zagwarantowano środki na mały ZUS dla
przedsiębiorców (mali przedsiębiorcy będą mieli
jedną z najniższych stawek CIT w Europie).
Skąd fundusze? PiS znalazł te „zakopane” pieniądze w złodziejskich dziuplach VAT-owskich,
w karuzelach akcyzowych, w jaskiniach hazardowych, w zagranicznych bankach, od których
nie pobierano podatków, i bodaj już to sprawiło,
że dzisiaj możemy przeznaczyć blisko 70 mld zł
na cele rodzinne czy socjalne, 100 mld zł na
zdrowie, 45 mld zł na wojsko, 4 mld zł z okładem na kulturę, 25 mld zł na rozwój nauki
i szkolnictwa wyższego. Ciekawostka: Polska za
rządów PiS kupiła 9 ton złota – pierwszy raz w
tym stuleciu. (…)
http://www.niedziela.pl/artykul/141170/nd/Pie
niadze-sa-i-beda
Czesław Ryszka, Niedziela, nr 5, 5 II 2019, s. 38

Sieci, nr 7 (325), 18-24 II 2019
Jan Olszewski i „okrągły stół”, prof. Andrzej
Nowak, str. 52-53
Zawdzięczamy Mu wiele, Wojciech Reszczyński, str. 106
Tygodnik Solidarność, nr 8 (1573), 22 II 2019
Jan Olszewski (1930-2019) premier pierwszego
rządu z wolnych wyborów (plus zdjęcie),
str. 1
Od początku był związany z NSZZ Solidarność,
z dr. Janem Parysem, ministrem w jego rządzie,
rozmawia Jakub Pacan, str. 6-10
Przesłanie premiera Olszewskiego, Paweł Janowski, str. 11
Macierewicz o Olszewskim: Najwybitniejszy
polityk po 1945 r., str. 12-16
Agent w każdym sejfie, Czy agenci obalili gabinet Olszewskiego? Były premier ujawnia rewelacje z ostatnich dni swoich rządów w rozmowie
z dziennikarzami „Tygodnika Solidarność”. Wywiad z Janem Olszewskim zamieszczony w nr. 34
(205) „Tygodnika Solidarność” z 21 sierpnia
1992 r., str. 17-21
Żegnaj, Przyjacielu Solidarności, Jakub Pacan,
str. 22-25
Jan Olszewski, jego rząd i nasze nadzieje, Dariusz Witold Kulczyński, str. 50-51
(…) Szczególnie utkwiła mi w pamięci wypowiedź [Antoniego Macierewicza], czego się spodziewał, umieszczając nazwisko Wałęsy na Liście Macierewicza: „Oczekiwałem, że prezydent
się przyzna i naród mu wybaczy”. W aktach SB
nie było materiałów o współpracy w okresie Solidarności. (…) Krótkotrwały rząd Jana Olszewskiego spowodował dobrą koniunkturę gospodarczą przez kilka kolejnych lat. Zdewaluowano bowiem trochę złotego przewartościowanego przez
plan Balcerowicza. Z dnia na dzień produkcja
krajowa stała się konkurencyjna w stosunku do
towarów z importu. (…)
Stanisław Waluś

28 sierpnia 2018 roku w wieku 86 lat
odszedł do Pana mój Tatuś,
mój Mistrz, mój Przyjaciel – Profesor
Stanisław Słodowy
Artysta rzeźbiarz po krakowskiej ASP. Od
1965 roku przez 47 lat nauczyciel akademicki
w Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej.
Wyjątkowa osobowość, prawy i niezwykle
skromny, niewyobrażalnie pracowity człowiek.
Sztuka to jego życie − formy rzeźbiarskie, witraże, konserwacja zabytków, medalierstwo – to
zakres jego pracy.
Szanowany i uwielbiany przez studentów, pogodny człowiek o wyjątkowej wrażliwości i poczuciu piękna.

Pieniądze są i będą
Spekulacje o możliwości nieprzyjęcia budżetu
i doprowadzenia do wcześniejszych wyborów to
były fake newsy opozycji, aby niepokoić Polaków.
(…) Podobne zamieszanie miały wywołać wygłaszane w Sejmie alarmistyczne prognozy, że polityka finansowa PiS-u skończy się katastrofą, ba,
wręcz apokalipsą z powodu przekroczenia norm
deficytu budżetowego. Pamiętamy, jak skwitował
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Jego twórczość charakteryzują głębokie przemyślenia, które następnie przyjmują postać sztuki, rzeźb, pomników...
Jego prace są w zbiorach w USA, Francji, Włoszech, Polsce. Cykl rzeźb parkowych „Macierzyństwo”, obok urzędu Miejskiego w Gliwicach
oraz przy ulicy Toszeckiej, „Studencki Duet” przy
Centrum Kongresowym Politechniki Śląskiej,
pomnik „Ducha Świętego” upamiętniający wizytę
Ojca Świętego JPII w Gliwicach, stojący przy
Katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

dzana, w tym Grand Prix w Paryżu. To tylko naprawdę część jego twórczości.
Tato był członkiem Akademickiego Klubu
Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katowicach.
Gdy poproszono mnie o parę słów wspomnień o
profesorze Słodowym, zastanawiałem się w jaki
sposób opowiedzieć o człowieku, o twórczości
i jego sztuce, o moim Tacie – to niemożliwe...
By móc zrozumieć, trzeba poznać, trzeba „dotknąć” jego twórczości. Serdecznie zapraszam na
wystawę prac Taty w Centrum Jana Pawła II
w Gliwicach do sali nr 7 na drugim piętrze.
Wojciech Słodowy
Zdjęcie Edmund Czopowski

List otwarty
Do profesora Jerzego Buzka
Szanowny Kolego z Podziemia,
W godzinach porannych 1 lutego 2019 r. zostałem zaszokowany pokazaną w telewizji uroczystością zawiązania Koalicji Europejskiej, której
celem (jak zrozumiałem) będzie ułatwienie wejścia do Parlamentu Europejskiego większej ilości Euro-entuzjastycznych posłów z Polski.
Przed wyborami zawiera się różne koalicje i nie
warto byłoby tej właśnie koalicji poświęcać
większej uwagi, gdyby nie skład porozumiewających się stron, w którym ujrzałem, wprawdzie
z niezbyt pewną siebie miną, mojego dawnego
szefa w tworzonej przez niego podziemnej strukturze Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ
„Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. W
polityce nie liczą się miny – liczą się fakty. Otóż
faktem jest, że celem zawiązywanej koalicji jest
między innymi ułatwienie wielu komunistom
wejścia do PE i wywierania przez nich wpływu
na przyszły kształt Unii Europejskiej.
Wrócę wspomnieniami do lat osiemdziesiątych, kiedy razem w strukturach wspomnianej
RKW staraliśmy się w miarę skromnych możliwości walczyć właśnie z komunizmem. I teraz,
kiedy widzę Ciebie jak podpisujesz Porozumienie, którego skutkiem może być przyspieszona
komunizacja Europy – trudno się dziwić, że zostałem zaszokowany. Czyż stojący obok: Włodzimierz Cimoszewicz (w PZPR od 1971 do
rozwiązania partii), Leszek Miller (wiadomo!
W ostatniej kadencji PZPR członek Biura Politycznego KC PZPR), Marek Belka (sekretarz

Tata pracuje nad pomnikiem „Ducha Świętego”.
Ołtarze, rzeźby, witraż pomordowanych górników kopalni „Wujek”, w Kościele NMP Matki
Kościoła na osiedlu Sikornik w Gliwicach, ołtarz
w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa
przy ulicy Franciszkańskiej w Gliwicach, cykl tablic upamiętniających profesorów Politechniki
Śląskiej.
Wyjątkowe miejsce w twórczości mojego Taty
zajmują medale, szczególnie te poświęcone osobie Ojca Świętego Jana Pawła II. Odnajdziemy je
w zbiorach w Watykanie, zbiorach prywatnych
oraz w muzeum pamięci Jana Pawła II w Częstochowie. Tam również na Jasnej Górze, w kaplicy
Pamięci Narodu znajdują się dwa wielkoformatowe witraże − Matki Boskiej Kozielskiej oraz
Matki Boskiej Akowskiej.
Do najpiękniejszych pomników polskich zaliczany jest, wielokrotnie nagradzany, pomnik
Ofiar Faszyzmu w Jaworznie, na cmentarzy komunalnym. Pomnik „Duet” w parku w Jastrzębiu
Zdrój, jak również rzeźba „Portret Polki” kuta
w żelazie, znana w świecie i wielokrotnie nagra25

wykreślenia homoseksualizmu z listy chorób
psychicznych: „Piramida dezinformacji opiera
się na wykreśleniu homoseksualizmu z listy zaburzeń psychicznych – wyjaśnia psycholog.
W 1973 r. Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne zatwierdziło tę decyzję na podstawie
głosowania. Był to precedens, wcześniej podobne decyzje podejmowano bowiem na podstawie
raportów naukowych i konsultacji”.
W dalszej części artykułu są zawarte elementy
praktyczne, dotyczące Polski: „Doświadczenia
innych państw pokazują, że wystarczy ok. 25–30
lat na zupełne przewartościowanie postaw
w społeczeństwie. – Zaczyna się od związków
partnerskich, a kończy na adopcji dzieci. Wiele
organizacji międzynarodowych naciska na Polskę w tej sprawie. Nie wiadomo, jak długo pozostaniemy wyspą normalności, musimy o to walczyć – mówi badaczka. W rozmowie z GN podkreśla, że na świecie dochodzi na tym tle do
prześladowań chrześcijan. Osoby broniące praw
rodziny naturalnej są wyrzucane z pracy i ze studiów, rodzice trafiają do więzień, biznesmeni
płacą olbrzymie kary finansowe. W książce opisano ok. 200 takich przypadków”.
http://gosc.pl/doc/4332056.Wszystko-ohomoseksualizmie
Z artykułu „Franciszek o homoseksualizmie”
ks. Dariusza Kowalczyka SJ, dziekana Wydziału
Teologicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregorianum w Rzymie przytaczam fragment dotyczący terminologii: „Warto w tym kontekście rozróżnić trzy pojęcia: homoseksualizm, efebofilia,
pedofilia. Homoseksualizm to – generalnie rzecz
ujmując – pociąg seksualny lub zachowanie seksualne pomiędzy osobami tej samej płci. Efebofilia to preferencja seksualna dorosłych do kontaktów z osobami w późnym okresie dojrzewania. Dość rozpowszechniona w starożytnej Grecji, w której kontakty seksualne dorosłych mężczyzn z chłopcami w późnym okresie dojrzewania były uważane za normę. Pedofilia natomiast
odnosi się do sytuacji, w której obiektem pożądania jest dziecko niewykazujące jeszcze żadnych cech dojrzewania płciowego. Stąd np. homoseksualista, który popełnia przestępstwo molestowania osoby nieletniej, wcale nie musi być
pedofilem, choć potocznie bywa w ten sposób
określany. Pedofil bowiem nie podnieca się rozwiniętym fizycznie nastolatkiem, ale szuka
dziecka, które – jak powiedzieliśmy – nie wykazuje jeszcze oznak dojrzewania płciowego”.

komitetu uczelnianego PZPR na Uniwersytecie
Łódzkim) to nie komuniści? Gdy drukowaliśmy
gazetki, oni wszyscy pełnili funkcje partyjne
i popierali stan wojenny. Nota bene: porozumienie zapewne przewiduje wstawienie na „biorących miejscach” list wyborczych jeszcze wielu
innych komuchów.
Od sejmowej „awantury Tomasza Karwowskiego” w maju roku 1999, nieustannie byłem
nagabywany o wystawianie „świadectwa niewinności” Jerzemu Buzkowi, gdyż różne insynuacje
krążą wśród wielu, a wykazanie czegokolwiek
jest trudne, bo w IPN brak jest jakichkolwiek dokumentów na temat „naszego” RKW – co swoją
drogą jest dość „ciekawym casusem”. Czy szanowny Profesor zdaje sobie sprawę, jaką strawę
podpisanym Porozumieniem daje niechętnym mu
przeciwnikom, a przede wszystkim jak bardzo
krok ten szkodzi idei wolności i dobremu imieniu
całej „Solidarności” sprzed lat, którym to wartościom tysiące uczciwych Polaków poświęciło całe swoje życie i nadal wiernie im służy?
Życząc głębokiego przemyślenia sprawy
Krzysztof Gosiewski – kolega z podziemia
Gliwice 2 luty 2019

Homoseksualizm można leczyć
W 1993 roku uczęszczałem na kurs języka angielskiego organizowany przez British Council na
Politechnice Śląskiej. Lektorka, Polka, zachęcała
nas do słuchania w języku angielskim radia BBC.
Można było pobrać z sekretariatu w Studium Języków Obcych programy tego radia. Nieraz słuchałem – były to ciekawe audycje. Dwie pamiętam do dziś: 1) o potędze broni jaką jest modlitwa, 2) o homoseksualizmie. W tej drugiej wielokrotnie określano homoseksualizm słowami: dewiacja i aberracja (deviation, aberration).
Dwa lata temu przeczytałem w „Gościu Niedzielnym” (nr 47, rok XCIV, 26 XI 2017, str. 3435) artykuł „Wszystko o homoseksualizmie”, którego autorem jest Maciej Kalbarczyk. W artykule
autor nawiązuje do rozmowy w „Gościu Niedzielnym” z Beatą Wieczorek, autorką książki
„Homoseksualizm. Przegląd światowych analiz
i badań. Przyczyny, objawy, terapia, aspekty społeczne”. Na kartach liczącej ponad 900 stron publikacji badaczka obala wiele mitów na temat
homoseksualizmu i wskazuje, że jest on dezorientacją, a nie orientacją seksualną – pisze Maciej
Kalbarczyk. Cytuję fragment artykułu dotyczący
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Artykuł ten ukazał się w tygodniku „Idziemy”
(nr 23 (661), 10 czerwca 2018 r.).
http://idziemy.pl/komentarze/franciszek-ohomoseksualizmie.
Warto przeczytać cały felieton Franciszka Kucharczaka „Uzdrowiciele z PE” zamieszczony
w „Gościu Niedzielnym” nr 10, rok XCV z 11 III
2018, str. 39. Cytuję pierwsze zdanie: „Europarlament przyjął raport, w którym wzywa się państwa członkowskie do zakazania leczenia homoseksualizmu”.
Dla mnie, chrześcijanina najważniejsze są
wskazania zawarte w Piśmie Świętym: „Czy nie
wiecie, że niesprawiedliwi nie otrzymają królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy,
ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani zachłanni, ani pijacy, ani oszczercy, ani
zdziercy nie otrzymają królestwa Bożego” (1 Kor
6, 9-10).
Niżej prezentuję czytelnikom „Dlatego” dwie
książki. Opisaną w „Gościu Niedzielnym” nr 47
z 2017 r., którą niedawno pożyczył mi kolega,
i drugą, którą otrzymałem od znajomego księdza,
ojca Mieczysława Kożucha SJ.
Stanisław Waluś
Warto przeczytać

Warto przeczytać
Mieczysław
Kożuch SJ: Jak pomagać osobom o niechcianych skłonnościach homoseksualnych?, Zeszyty Formacji
Duchowej,
wiosna
55/2012,
ISSN
1426-8515,
Adres redakcji: Zeszyty Formacji Duchowej, ul. św. Jacka
16, 30-364 Kraków,
http://www.cfd.salwatorianie.pl
Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2012
Spis treści
Słowo z Centrum Formacji Duchowej s. 5
Prawda o homoseksualizmie s. 11
Czym są skłonności homoseksualne? s. 29
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Mieczysław Kożuch SJ ur. w 1948 roku, jezuita, święcenia kapłańskie przyjął w roku 1976.
W latach 1984-1990 rektor Kolegium Jezuitów
w Krakowie, prowincjał Prowincji Polski Południowej Księży Jezuitów (1990-1996). Rektor
Kolegium Jezuitów w Starej Wsi i magister nowicjatu (2002-2009). Autor książek: Chrześcijańska formacja indywidualna (Kraków 2001)
oraz Antropologiczne podstawy i przebieg kolokwiów wzrostu (Kraków 2004). Kierownik duchowy i rekolekcjonista.
Stanisław Waluś

Beata Wieczorek
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Przegląd światowych
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Nie zabijaj.
Obrona życia człowieka od poczęcia
do naturalnej śmierci
Marsz dla Życia
Po raz 46. w Waszyngtonie odbył się Marsz
dla Życia. To jedna z największych akcji pro life
w USA. Marsz zgromadził dziesiątki tysięcy
głównie młodych Amerykanów. (…)
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W marszu po raz trzeci uczestniczył wiceprezydent Mike Pence, który zadeklarował, że obrońcy
życia mają w nim wiernego sojusznika. (…)
Donald Trump w przesłaniu do uczestników
marszu przypomniał, że „każde życie jest warte
ochrony” i zapowiedział, że złoży veto wobec
każdego projektu praw, które miałyby tę ochronę
osłabić. (…)
Andrzej Macura, Gość Niedzielny, nr 4, 27 I
2019, rok XCVI, 27 I 2019, str. 8
Racja po stronie proliferów
Sąd Okręgowy w Opolu odrzucił orzeczenie
Sądu Rejonowego, który skazał sześciu obrońców
życia na 2000 zł grzywny za umieszczanie
w przestrzeni publicznej banerów antyaborcyjnych. To 11. prawomocny wyrok uniewinniający
w podobnej sprawie w ostatnim roku. (…)
Maciej Kalbarczyk, Gość Niedzielny, nr 51-52,
rok XCV, 23 XII 2018, s. 8

Jego wykład to synteza teorii, metod i faktów
o gender, przekazana spokojnie, czasami żartobliwie, dla pokrzepienia serc i wiary.
Na wstępie odnosi się do wypowiedzi Papieży –
Franciszka (ideologiczna kolonizacja, fala tsunami), Benedykta XVI (gender gorszy od marksizmu) i Jana Pawła II (ideologia śmierci − nie do
zaakceptowania) na temat tej ideologii, której celem jest obalenie rodziny, także do listów Episkopatu. Gender to neomarksizm, czyli toksyczna
ideologia antychrześcijańska, wywodząca się od
Marksa, Engelsa (rodzina to rodzaj prostytucji),
Freuda i od feminizmu. Cytuje Simone de Beauvoir, która stawia karierę kobiety nad macierzyństwem i promuje aborcję. Celem marksizmu była
gospodarka, z tym że ludzie to przetrwali, natomiast celem gender jest zniszczenie moralności
i rodziny, kolebki człowieczeństwa. Ksiądz profesor nazywa to zbrodnią, odnosząc się do cyklicznych upadków społeczeństw w historia świata,
zniszczonych od wewnątrz przez dekadencję. (…)
Ksiądz profesor wspomina o Judith Butler, nazywając ją Marksem genderyzmu, która twierdzi, że biologia jest określona kulturowo – co
jest absurdem – i że my się określamy biologicznie, np. jako mężczyźni i kobiety, bo tak się
umówiliśmy, i że możemy to zmienić. (…)
Krzysztof Jastrzembski, Londyn
http://www.fronda.pl/a/islam-gender-maniactwaseksualne-naprawde-mocny-wyklad-ksoko,111953.html
pobrane 1 lipca 2018 r.
fragmenty wybrał Stanisław Waluś

In vitro
Rzecznik wszystkich dzieci
Mikołaj Pawlak został nowym rzecznikiem
praw dziecka. (…) 38-letni adwokat ukończył
KUL. (…)
Nowy rzecznik nie ukrywał, że jest zwolennikiem
całkowitej ochrony życia. Nie tylko wsparł wniosek
do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący aborcji
eugenicznej, ale też skrytykował metodę zapłodnienia in vitro, zaznaczając wyraźnie, że będzie występował także w imieniu dzieci poczętych w ten sposób. Krytykom najbardziej nie podobała się wypowiedź dotycząca sztucznego zapłodnienia. Z jej
powodu część posłów opozycji wyszła z sali podczas ślubowania, a nowego rzecznika praw dziecka
zaatakowała m.in. celebrytka znana z programu
„Perfekcyjna pani domu”. (…)
Jakub Jałowiczor, Gość Niedzielny, nr 51-52,
rok XCV, 23 XII, s. 8

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

Stop dla gender – tak dla planu Boga

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)
Nabożeństwo ekumeniczne w Gliwicach
W niedzielę 20 stycznia 2019 r. o godz. 15.00
w kościele Zbawiciela w parafii EwangelickoAugsburskiej w Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej
19a odbyło się nabożeństwo ekumeniczne.

Islam, gender, maniactwa seksualne...
Naprawdę mocny wykład ks. Oko!
Sobota 23 stycznia 2016, sala Malinowa
[w Londynie] przepełniona po brzegi, ksiądz profesor Dariusz Oko zaczyna od wspólnej modlitwy. Mówi odważnie, tak jak jest, w pełnej świadomości gróźb przeciw sobie, o zagrożeniu dzieci, młodych i rodzin przez propagandę gender.
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W sąsiedniej parafii (katolickiej) Najświętszego
Serca Pana Jesusa, która jest prowadzona przez
franciszkanów w ogłoszeniach duszpasterskich
przeczytałem następującą informację: „Z racji na
trwający w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan zapraszamy na godz. 15.00 do kościoła ewangelicko-augsburskiego przy ul. Jagiellońskiej 19 na nabożeństwo ekumeniczne z udziałem biskupa gliwickiego Jana Kopca. Z tego powodu nie będzie u nas nabożeństwa popołudniowego”.
Nabożeństwo prowadzili proboszcz parafii
Ewangelicko-Augsburskiej ks. Andrzej Wójcik
i wikariusz tej parafii ks. dr Grzegorz Olek.
Na początku ks. Proboszcz Wójcik powitał ks.
bpa Jana Kopca, ks. prałata Bernarda Koja, ks.
Krystiana Kałużę, ks. Bernarda Plucika, proboszcza parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła,
o. Piotra Świerczoka, proboszcza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i kapelana gliwickiego
hospicjum, proboszcza parafii Świętego Michała
ks. Henryka Gerlica, ks. Herberta Hudobę, ks.
Piotra Paszko wikarego parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła, o. Tymoteusza Olsińskiego
proboszcza parafii franciszkanów Najświętszego
Serca Pana Jezusa i siostry ze Zgromadzenia
Sióstr Służebniczek, ks. Krzysztofa Kłuska i ks.
Adama Kleszczyńskiego z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego oraz pastora z Kościoła zielonoświątkowego. Ks. Proboszcz Wójcik powiedział, że to nabożeństwo jest komunijnym i wobec tego stajemy w jedności ponad podziałami.
Poprosił o Boże błogosławieństwo i przekazał
pozdrowienia od bpa Mariana Niemca, który
o godz. 17.00 będzie na nabożeństwie z ks.
abpem Wiktorem Skworcem w Katowicach.
Po wysłuchaniu czytania ze Starego Testamentu
wysłuchaliśmy Ewangelii (J 3, 3-8). Potem odmówiliśmy
wyznanie
wiary
NicejskoKonstantynopolitańskie.
Ks. Proboszcz Wójcik powiedział, że otrzymał
list od ks. bpa Jerzego Samca [zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP] do odczytania na wszystkich nabożeństwach. Nawiązując do treści listu, w którym ks. Biskup odniósł
się do zabójstwa Prezydenta Gdańska, wezwał do
tego, abyśmy zło dobrem zwyciężali. Powiedział,
że jesteśmy zachęceni, aby wesprzeć dobro i będzie można podczas wychodzenia z kościoła złożyć dar do koszyczków na Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy, ale jesteśmy wolni.

Wokalistka, Anna Bratek, przy akompaniamencie
skrzypiec zaśpiewała znaną pieśń „Być bliżej Ciebie
chcę”. Po prawej stronie w ławkach siedzą księża katoliccy uczestnicy nabożeństwa.

Ks. Proboszcz Wójcik odczytał fragmenty z Listu do Rzymian (Rz 12, 1-3; 9-13), a kazanie wygłosił ks. bp Jan Kopiec. Ks. Biskup zaczął słowami: Drodzy Bracia zatroskani o swoje kościoły. Powiedział, że doświadczamy naszych niedoskonałości i one uwierają nas, ale z pomocą przychodzą pouczenia naszego Zbawiciela. Zbawiciel
daje nam do zrozumienia, że skoro sami sobie nie
wystarczamy, to liczy się miłosierdzie Boga
i słowa te słyszymy w liturgii często. Stajemy
w prawdzie do podejmowania właściwych działań. Tu Ks. Biskup wezwał nas, abyśmy nie dostosowywali się to tego świata, wezwał nas do
działania, do aktywności, do dążenia do sprawiedliwości. Przypomniał, że hasłem tegorocznego
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan jest
„Dąż do sprawiedliwości”. Pan zastaje nas dość
leniwymi, wiemy, że pokój jest ustawicznie zagrożony, sprawiedliwości nie ma za wiele. W posłuszeństwie wiary powinniśmy na serio podjąć
wskazania naszego Zbawiciela; abyśmy czynili
więcej dobra w tym świecie. To trzeba sobie jasno
powiedzieć, abyśmy potrafili nas samych zmieniać na takie naczynia, które będą nas do Boga
zbliżały. Wyznawanie jednego tego samego Pana
niech dodaje nam sił ku dobru. Amen.
Po kolejnej pieśni wokalistki nastąpiła modlitwa spowiednia i potem Wieczerza Pańska.
Nie wszyscy obecni uczestniczyli w Wieczerzy
Pańskiej. Nie uczestniczyli w niej księża katoliccy i katolicy świeccy, gdyż istnieją różnice między Mszą św. a nabożeństwem komunijnym.
Na koniec pozdrowił nas ks. Adam Kleszczyński z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.
Przypomniał słowa św. Jana Chrzciciela, który
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powiedział: „oto Baranek Boży, który gładzi
świata grzechy” i „to jest Syn Boga”. Powiedział,
że te dwa stwierdzenia Jana mogą być podstawą
ekumenizmu. Idźmy przez całe życie za Jezusem
Chrystusem – zakończył ks. Kleszczyński.

wych tramwajów rozstrzygnięty!” – ogłosił
z triumfem prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
To rzeczywiście powód do triumfalnych okrzyków – wspieranie cudzego kapitału kosztem własnego. Ale na tej filozofii zbudowano III RP.
Doktryna peryferyjnego kapitalizmu to także
brak troski o własny przemysł. I jeszcze więcej:
to lekkomyślne zdawanie się na obce firmy. Hyundai jest zielony, jeśli chodzi o produkcje
tramwajów – przyznaje to nawet „Gazeta Wyborcza”. (…)
Krzysztof Wołodźko, Gazeta Polska Codziennie,
nr 36 (2253), 12 II 2019, str. 2
VI Międzynarodowa Konferencja
FLOMEKO’93
W dniach 25÷29 października 1993 r. odbyła
się w Seulu VI międzynarodowa konferencja
FLOMEKO’93 nt.: Poprawa transferu technologii pomiarów przepływu do przemysłu (Improving the Transfer of Flow Measurement
Technology to Industry) zorganizowana przez
Koreański Instytut Miar i Nauki i sponsorowana
przez Komitet IMEKO TC9. W konferencji
wzięło udział około 150 uczestników z przeszło
20 krajów, gdyż niektórzy autorzy referatów nie
przyjechali. (…) Ze środkowej Europy były dwie
osoby: z Węgier i z Polski. (…)
Korea jest państwem, które szczycąc się wielowiekową tradycją dokonało wielkiego postępu
technologicznego i gospodarczego nie zaniedbując sfery społecznej (np. osiedla kilkunastopiętrowych bloków mieszkalnych na przedmieściach stolicy) i wspiera produkcję krajową (w
Seulu prawie nie widać obcych samochodów).
Dr inż. STANISŁAW WALUŚ
Pomiary Automatyka Kontrola, Rok XL.,
nr 3-1994, str. 50 i III s. okł.

Wieczerza Pańska w kościele ewangelickim. Wierni
uczestniczą w niej na kolanach, a którym trudno – na
stojąco.

Potem odbyła się wspólna modlitwa – duchowni, zarówno ewangelicy, jak i katolicy podchodzili do ołtarza i, będąc zwróconymi do wiernych,
modlili się. Wychodząc z kościoła byliśmy żegnani uściskiem dłoni zarówno przez ks. proboszcza Andrzeja Wójcika, ks. Krzysztofa Kłuska
(Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), jak i ks.
bpa Jana Kopca.
Tekst i zdjęcia Stanisław Waluś

Jestem katolikiem i Polakiem
- nie kupuję w sklepach w niedzielę
- staram się kupować polskie towary
w polskich sklepach
Prymas Tysiąclecia 1901 – 1981

Kocham ojczyznę więcej
niż własne serce i wszystko,
co czynię dla Kościoła,
czynię i dla niej.
Pod powyższym tytułem i znaczkiem ze słowami Prymasa Tysiąclecia będę z Państwem dzielił się zarówno swoimi refleksjami, jak i fragmentami artykułów zaczerpniętych z prasy i Internetu.
Stanisław Waluś
Część XXVIII
Trzaskowski woli obcy kapitał
Warszawa ogłosiła wynik przetargu na nowe
tramwaje. Nie zrobi ich bydgoska Pesa. Władze
stolicy kupują je od południowokoreańskiego
Hyundaja. „Mamy to! Przetarg na zakup 213 no-

Nasze Rocznice
Luty 2019
1415 lat temu (12 marca 604 r.) odszedł do Pana
Papież Grzegorz I Wielki, doktor Kościoła Zachodniego.
655 lat temu (28 marca 1364 r.) arcybiskup
gnieźnieński Jarosław ze Skotnik dokonał uroczystej konsekracji katedry wawelskiej w Krakowie.
535 lat temu (4 marca 1484 r.) zmarł w Wilnie
w wieku 26 lat królewicz Kazimierz. Spoczął
w katedrze wileńskiej.
225 lat temu (24 marca 1794 r.) Tadeusz Kościuszko po Mszy św. w kościele oo. Kapucy30

nów, gdzie poświęcono przeznaczoną dla niego
szablę, złożył na Rynku krakowskim przysięgę.
Tym samym rozpoczęła się Insurekcja Kościuszkowska.
155 lat temu (10 marca 1864 r.) władze carskie
w Warszawie aresztowały Romualda Traugutta,
dyktatora Powstania Styczniowego.
125 lat temu (12 marca 1894 r.) w Poznaniu
zmarł August Cieszkowski wybitny filozof chrześcijański.
100 lat temu (7 marca 1919 r.) w potyczce z wojskami ukraińskimi zginął mjr Leopold Lis-Kula,
żołnierz Legionów i Wojska Polskiego, uważany
za jednego z najzdolniejszych i najodważniejszych polskich oficerów okresu odbudowy państwowości.
95 lat temu (28 marca 1924 r.) w Przemyślu zmarł
ks. Józef Sebastian Pelczar, biskup przemyski,
ogłoszony błogosławionym przez Ojca Świętego
Jana Pawła II 2 czerwca 1991 r. w Rzeszowie
i kanonizowany 18 maja 2003 r. w Watykanie.
80 lat temu (15 marca 1939 r.) wojska niemieckie
wkroczyły do Pragi i zaczęły zajmować Czechy,
Morawy oraz zachodnią Słowację.
75 lat temu (24 marca 1944 r.) we wsi Markowa
niedaleko Łańcuta Niemcy wymordowali ośmioosobową rodzinę Ulmów. Powodem było ukrywanie przez nich dwóch rodzin żydowskich, Szallów
i Goldmanów. Zginęli: Józef Ulma – miał 44 lata,
Wiktoria Ulma z domu Niemczak lat 32 (żona Józefa, która w momencie śmierci była w 9 miesiącu
ciąży), Stasia Ulma – miała 8 lat, Basia Ulma –
miała 6 lat, Władzio Ulma – miał 5 lat, Franio Ulma – miał 4 latka, Antoś Ulma – miał 3 latka, Marysia Ulma – miała 1,5 roczku. Razem z Ulmami
zginęli wszyscy ukrywani przez nich Żydzi.
75 lat temu (31 marca 1944 r.) hitlerowcy zamienili
kościół św. Szczepana w Krakowie na magazyn.
65 lat temu (29 marca 1954 r.) intensywną działalność ulotkową na terenie miejscowości: Rokitnica, Kozów, Łaźniki, Pielgrzymka, Grodzice
i Złotoryja prowadził Związek Walki Młodych
Wrogów Komunizmu pod dowództwem Jana
Karlaka. Związek ten zorganizowany został jesienią 1952 r. i działał do września 1955 r.
55 lat temu (8 marca 1964 r.) odbył się uroczysty
ingres księdza arcybiskupa Karola Wojtyły do katedry wawelskiej.
45 lat temu (10 marca 1974 r.) we Wrocławiu
zmarł ks. kard. Bolesław Kominek, abp wrocławski, organizator polskiego życia kościelnego na
Ziemiach Odzyskanych.

45 lat temu (11 marca 1974 r.) zmarła Stanisława
Leszczyńska, położna z Oświęcimia uratowała
przed śmiercią ponad 3 tys. noworodków.
40 lat temu (4 marca 1979 r.) Ojciec Święty Jan
Paweł II ogłosił encyklikę „Redemptor hominis”
− o Chrystusie, Odkupicielu człowieka.
35 lat temu (25 marca 1984 r.) Ojciec Święty Jan
Paweł II oddał świat Maryi, Matce Kościoła.
20 lat temu (12 marca 1999 r.) Polska stała się
członkiem NATO.
15 lat temu (18 marca 2004 r.) arcybiskup Józef
Michalik, ordynariusz przemyski, został wybrany przewodniczącym Konferencji Episkopatu
Polski, wiceprzewodniczącym wybrano arcybiskupa Stanisława Gądeckiego ordynariusza Poznańskiego.
Wybrała Barbara Kwaśnik

Bezpłatne prelekcje prowadzone
przez świadków historii
Śląskie Centrum Wolności i Solidarności zaprasza do Muzeum Izby Pamięci „Wujek” na
bezpłatne prelekcje prowadzone przez świadków
historii, uczestników strajku w grudniu 1981 r.
na kopalni „Wujek”. (…) Warsztaty, które potrwają przez cały rok, skierowane są do uczniów
szkół podstawowych i średnich.
M.K. Tygodnik Solidarność, nr 6 (1571), 8 II
2019, s. 51

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy
przez Papieża Franciszka na rok 2019
Luty: Powszechna: Aby z wielkodusznością były otaczane opieką ofiary handlu ludźmi, przymusowej prostytucji i przemocy.
Marzec: Ewangelizacyjna: Za wspólnoty chrześcijańskie, zwłaszcza te, które są prześladowane,
aby odczuwały bliskość Chrystusa i aby ich prawa były uznawane.
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
Codziennie przynajmniej jedna
dziesiątka różańca, więcej informacji
na stronie:
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl
Dyżury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach
Czwartek w godz. 16.00 – 18.00. 40-006 Katowice, ul. Warszawska 6/305. Wśród dyżurujących są: Piotr Pietrasz i Rajmund Rał – członkowie KIK w Katowicach.
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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.

XXIV FESTIWAL
MUZYKA ORGANOWA
W KATEDRZE
Najbliższe terminy koncertów:
19.05, 16.06, 7.07, 25.08,
29.09.
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

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.

Uroczystość 30-lecia
Sekcji KIK Katowice-Janów

Msze św. pierwszopiątkowe
Godz. 19.00 w Kościele Akademickim (krypta
katedry Chrystusa Króla w Katowicach) wspólne
z Duszpasterstwem Akademickim.

2 marca 2019 r. w kościele św. Anny w Katowicach-Janowie Msza św. o godz. 18.00. Po
Mszy św. spotkanie w Domu katechetycznym.

Dyżury w siedzibie KIK
W piątki od godz. 17.00 do 18.00. Prezes −
pierwszy piątek miesiąca.

Odczyt w Cieszynie-Bobrku

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 16.45 −
14.02, 14.03, 11.04, 09.05, 13.06, 12.09, 10.10,
14.11 i 12.12 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

17 marca odbędzie się odczyt Wojciecha Sali
w Cieszynie-Bobrku, parafia Imienia Najświętszej Marii Panny na temat śp. ks. Józefa Dancha
oraz książki „Ksiądz Józef Danch 1945-1982 we
wspomnieniach i fotografiach”. Odczyt o godz.
17.00, o godz. 18.00 Msza św.

Pielgrzymka do sanktuarium
Matki Bożej Boguckiej
Piesza pielgrzymka Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej i Związku Górnośląskiego – Koła Bogucice odbędzie się w niedzielę 12 maja 2019 r. 14.30 – wyjście z siedziby
KIK, 15.30 – spotkanie w salce parafialnej w Bogucicach, 16.30 – Nieszpory Maryjne w kościele,
17.00 – Msza św. w bazylice.

Biblioteka KIK
Czynna w godzinach dyżurów. Zapraszamy.
Informacja o KIK w Internecie:
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl
E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl
Redagują: Barbara Kwaśnik, Jan Świtkowski,
Stanisław Waluś (32-2381797, s.walus@data.pl).
Korekta: Antoni Winiarski.
Nakład: 310 egz. Adres do
korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr.
poczt. 376.

Rekolekcje w Kokoszycach
Rekolekcje Klubu Inteligencji Katolickiej
w Katowicach odbędą się od piątku do niedzieli
20 – 22 września 2019 r. w Archidiecezjalnym
Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach.

Pielgrzymka KIK-ów na Jasną Górę
XXXIX Ogólnopolska Pielgrzymka KIK-ów na
Jasną Górę odbędzie się w sobotę 16 XI 2019 r.
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