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Krew Chrystusa
W miesiącu lipcu szczególnie adorujemy Krew
Chrystusa. Przypomnijmy trzy teksty NT uzasadniające taką pobożną praktykę.
Podczas Ostatniej Wieczerzy w Wieczerniku,
„Jezus wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im (Apostołom) mówiąc: <Pijcie z niego
wszyscy. To bowiem jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów>” (Mt 26,27n).
Autor Listu do Hebrajczyków pisze: „Chrystus
Arcykapłan dóbr, które się stały dostępne... nie
przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną
krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego
i zdobył wieczne odkupienie. Jeśli krew kozłów
i cielców i popiół z jałówki obsypując (i oblewając) tych, którzy się zanieczyścili uświęca ich,
aby uzyskali czystość cielesną, to o ileż bardziej
krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego
złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści nasze sumienia z martwych uczynków, abyśmy [mogli] służyć żywemu Bogu.
I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza,
aby przez śmierć poniesioną dla odkupienia
przestępstw popełnionych w pierwszym przymierzu, ci, którzy są powołani do wiecznego
dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy” (Hbr
9,11-15).
Piotr Apostoł zaś poucza w pierwszym Liście:
„Wiecie przecież, iż z waszego złego postępowania odziedziczonego po przodkach, zostaliście
odkupieni nie rzeczami zniszczalnymi ze srebra
lub złota, lecz drogocenną krwią Chrystusa, który jest barankiem nieskalanym i bez zmazy... On
sam, w swoim ciele, poniósł nasze grzechy na
drzewo [krzyża], abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, lecz żyli dla sprawiedliwości.
Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni” (1 P
1,18n; 2,24).
Powyższe trzy teksty z NT bardzo wymownie
wskazują, jak ważna jest dla nas Krew Chrystusa. Bez niej nie ma Nowego Przymierza gładzącego grzechy i jednającego nas z Bogiem. Bez
niej nie ma naszego zbawienia. Dlatego w Litanii
wyznajemy, że jest ona zdrojem miłosierdzia,
ostoją zagrożonych, nadzieją pokutujących, zadatkiem życia wiecznego, pokojem i słodyczą
serc naszych. Krew Chrystusa poi i oczyszcza
dusze nasze w Eucharystii. Chrystus bowiem
odkupił nas Krwią swoją!
Ks. Józef Kozyra

Ojciec Święty Franciszek do Polaków
Audiencja ogólna – środa 5 VI 2019 r.
„Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy
bracia i siostry, dziękuję wam za duchowe towarzyszenie i modlitwę podczas mojej podróży do
Rumunii. Zbliża się uroczystość Pięćdziesiątnicy. Otwórzmy umysły i serca na działanie Ducha
Świętego w nas, aby nas uświęcał i czynił
świadkami Chrystusa wobec świata, w którym
żyjemy. Starajmy się służyć braciom, korzystając z duchowych darów, jakie otrzymaliśmy.
Światło i moc Ducha Parakleta niech stale Wam
towarzyszy! Z serca wam błogosławię.”
Biuletyn Radia Watykańskiego, 5 VI 2019
Audiencja ogólna – środa 12 VI 2019 r.
„Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Wiem, że wielu z was i tysiące waszych
rodaków uczestniczyło w niedzielę w Marszach
dla Życia, niosąc przesłanie, że życie jest święte,
ponieważ jest darem Boga. Jesteśmy wezwani,
by go bronić i służyć mu, już od poczęcia w łonie matki, aż po to starcze, często schorowane
i cierpiące. Nie wolno życia niszczyć, czynić
przedmiotem eksperymentów lub fałszywych
koncepcji. Proszę módlcie się o szacunek dla życia ludzkiego, o zachowanie wartości ewangelicznych i rodzinnych. Z serca błogosławię wam
i waszym bliskim.”
Biuletyn Radia Watykańskiego, 12 VI 2019
Audiencja ogólna – środa 19 VI 2019 r.
„Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, którą będziemy obchodzić, jest szczególną sposobnością
do ożywienia naszej wiary w rzeczywistą obecność Pana w Eucharystii. Celebracja Mszy św.,
adoracja eucharystyczna i procesje ulicami miast
i wsi niech będą świadectwem naszej czci i przylgnięcia do Chrystusa, który daje nam swoje Ciało i Krew, aby karmić nas swoją miłością i uczynić nas uczestnikami Jego życia w chwale Ojca.
Niech Jego błogosławieństwo stale wam towarzyszy!”
Biuletyn Radia Watykańskiego, 19 VI 2019
Audiencja ogólna – środa 26 VI 2019 r.
Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przypomina
nam ona, że Chrystus żyje nieustannie; kocha
nas, ofiaruje nam siebie, jako źródło miłosierdzia, przebaczenia, odkupienia. W Nim możemy odnaleźć pokój ducha, który często zakłóca
w nas niepewność, smutek, poczucie grzechu.
Ofiarujmy Bożemu Sercu samych siebie, całe

nasze życie, czas rozpoczętych wakacji. Życzę
wszystkim dobrego wakacyjnego wypoczynku.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. ”
Biuletyn Radia Watykańskiego, 26 VI 2019
Anioł Pański – niedziela 14 VII 2019
Drodzy bracia i siostry!
Serdecznie pozdrawiam wszystkich wiernych
z Polski, was (wskazuje na wiernych na placu)
i tych którzy uczestniczą w corocznej Pielgrzymce rodziny Radia Maryja do sanktuarium
w Częstochowie. Pozdrawiamy wszystkich pielgrzymujących Polaków.
Życzę Wam wszystkim dobrej niedzieli i proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie.
Smacznego obiadu i do zobaczenia!
Tłumaczenie: Radio Maryja
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/xxviiipielgrzymka-rrm-na-jasna-gore-papiezfranciszek-pozdrowil-rodzine-radia-maryja/

nego miejsca kaźni. Tym większa była gorycz
pisarza, gdy część intelektualnych elit Europy
nie chciała przyjąć do wiadomości jego relacji.
Opowiadania Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
to głęboko zakorzeniony w europejskiej kulturze
zbiór opowieści o metafizycznych sekretach losu
człowieka. Autora fascynuje zmaganie się z tajemnicą, którą opisał słowami Szekspira: „jesteśmy z takiej materii, z jakiej robione są sny”. Jego „Dziennik pisany nocą” stanowi niezwykle
oryginalną, eseistyczną, osobistą kronikę historii
Polski i Europy w XX wieku, widzianą z emigracji oczami polskiego patrioty i Europejczyka.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu słowa i czynu wielkiego pisarza, ustanawia rok
2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.
MARSZAŁEK SEJMU / − / Marek Kuchciński
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2518_
u/$file/2518_u.pdf
Posłanie od Herlinga
Na stulecie urodzin Gustawa HerlingaGrudzińskiego (20 maja) TVP Kultura przywołała klejnot. Przedstawienie „Portret wenecki”,
według świeżo wtedy wydanego opowiadania
pisarza, wystawiła w 1998 r. w Teatrze Telewizji
Agnieszka Lipiec-Wróblewska. Reżyserka o dużej filologicznej wrażliwości znalazła idealny język teatralno-telewizyjny dla tej prozy. Po 21 latach ogląda się to na wstrzymanym oddechu.
Ale zacząć wypada od postaci autora, bardzo
ważnego dla mojego pokolenia. Jego „Inny
świat”, o pobycie w łagrze sowieckim, to była
lekcja nie tylko antykomunizmu, ale i człowieczeństwa. W latach 80. Herling, polityczny emigrant, uczył nas historycznej pamięci, ale też
pryncypialnej postawy wobec aktualnego reżymu peerelowskiego. Trudno zapomnieć piękny,
stanowczy język, jakim nawoływał nas, mnie, do
sprzeciwu wobec Jaruzelskiego. W latach 90.
upierał się przy pamięci nadal. Wbrew Michnikowi z jego pomysłem na relatywizację. (…)
Piotr Zaremba, Sieci, nr 21 (339),
27 V – 2 VI 2019, s. 78

Rok 2018 – Rokiem
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLIT
EJ POLSKIEJ
z dnia 20 lipca 2018 r.
w sprawie ustanowienia roku 2019
Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
20 maja 2019 roku minie 100 lat od urodzin Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku. Losy
i twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
stanowią świadectwo cierpień i czynów człowieka, któremu przyszło przeżyć czasy totalitarnej
przemocy i kryzysu wartości. Więzień sowieckiego łagru, żołnierz Armii Andersa, uczestnik
bitwy pod Monte Cassino, emigrant, współpracownik „Kultury” i Radia Wolna Europa, zaangażowany w pomoc polskiej opozycji antykomunistycznej, ale przede wszystkim ceniony
w Ojczyźnie i na świecie autor książki „Inny
świat. Zapiski sowieckie”, poruszających opowiadań oraz „Dziennika pisanego nocą” – Gustaw Herling-Grudziński z niezwykłą odwagą
opisuje tragedię człowieka poszukującego moralnego ładu i prawdy. Książka „Inny świat” była
pierwszym w literaturze światowej, artystycznie
doskonałym, pełnym miłosierdzia oraz nadziei
świadectwem martyrologii więźniów sowieckiego łagru. Napisał ją zaledwie 30-letni autor, który sam doświadczył okrucieństwa komunistycz-

Rok 2019 – Rokiem Powstań Śląskich
W 100. rocznicę wybuchu pierwszego Powstania Śląskiego − rozpoczęło się w nocy z 16 na 17
sierpnia 1919 r.
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− Panie, rozumiemy wolność Tomku w swoim
domku, jednakże przenosi się to na ulice, poza
domy, przenosi się to do przestrzeni publicznej
i zmuszani jesteśmy do oglądania takiego ekshibicjonizmu, stawiania siebie, swojego ja w centrum, a każda reakcja na nie spotyka się z nienawiścią i agresją i jeszcze większym profanowaniem. Świat bawi się Tobą Panie Jezu i Twoją
Najświętszą Matką – używają Ciebie i Jej do
wyśmiewania się. Tak nam trudno to przyjąć.
Tak wiele myśli kotłuje się w naszych głowach
i sercach. Nie chcemy odpowiadać agresją na
agresje, ale też nie chcemy pozostawać bezradni
i bezsilni.
− Do Ciebie Matko przychodzimy. Rozkładamy bezradnie ramiona i wznosimy je ku Tobie
w tym cudownym Obrazie. Mówimy jasno i wyraźnie, że nie godzimy się na profanacje związane z Najświętszym Sakramentem, związane
z Tobą, Maryjo Niepokalana. Nie godzimy się!
I nigdy się nie zgodzimy na bezczeszczenie tego,
co święte. Bolą nas tego rodzaju wydarzenia.
Czynią to ci, którzy uważają się za niewierzących, a tak bardzo wiara i wierzący im przeszkadzają. Na dodatek zrzucają na wierzących, na
wiarę, na Kościół, i także na Ciebie i Twojego
Syna winę za całe zło nie świata, a tego, że głoszone przez nas wartości im się nie podobają.
Prawda w oczy kole i koleć będzie i nie przestanie. Maryjo, Matko, przyjmij te nasze bezradne
serca i ręce. Przyjmij nasze zapewnienia o tym,
że nie zgadzamy się na to i że zrobimy to, co
możliwe, aby tego nie było.
− Gdy stałaś pod Krzyżem to zapewne nie godziłaś się na tak okrutne męki zadawane Twemu
Synowi. Nie, nie buntowałaś się, bo zawsze jesteś wierna Bogu i Ojcu całkowicie zaufałaś
i zawierzałaś. Wyproś nam łaskę nie godzenia
się z profanacjami z jednoczesnym zachowaniem
wierności Ojcu. Wyproś nam łaskę zaufania, że
Bogu nic nie wymyka się spod kontroli, że On
jest ponad wszystkim, także ponad wulgarnymi
atakami przeciwko Jemu i Jego Matce, jak również ponad naszą bezradności. Jednocześnie prosimy z całego serca, byś dała nam pragnienie
wynagradzania, każdemu wedle własnych możliwości za wszelkie bluźnierstwa i zniewagi, wynagradzania poprzez cichą i stałą modlitwę, poprzez małe umartwienia i podejmowane posty,
poprzez Boże życie w tym świecie, poprzez
wierne przystępowanie do sakramentów świę-

Kalendarz IPN na rok 2019
Lipiec

Grupa powstańców ze sztandarem „Wolność”,
sierpień 1919 r. (Fotografia ze zbiorów Muzeum
Czynu Powstańczego). Sztandary powstańcze najczęściej wykonane były ze zwykłego płótna barwionego
na czerwono, na którym wyszywano wizerunek orła
białego. Widoczny na zdjęciu sztandar trzymany
przez powstańców, ma oprócz orła wyszyte słowo
„wolność”. Polska była dla nich jej synonimem.

Profanacja obrazu
Matki Bożej Jasnogórskiej
Część II
(Część I w „Dlatego” nr 6 (330) z 2 VI
2019, s. 5-30)
Modlitwa podczas adoracji Najświętszego
Sakramentu 3 sierpnia 2019 r. w parafii
Matki Boskiej Kochawińskiej w Gliwicach
− Panie Jezus, wyznajemy, że jesteś Synem
Bożym, że jesteś pośród nas obecny w Najświętszym Sakramencie, że jesteś naszym Królem.
Trwamy w pokornej modlitwie przed Tobą, bo
w Tobie znajdujemy źródło życia w tym świecie,
w naszym świecie. Pośród ciemności Ty jesteś
Światłością. Pośród kłamstwa Ty jesteś Prawdą.
Pośród panoszącej się śmierci Ty jesteś Życiem
i Zmartwychwstaniem naszym.
− Jesteśmy tutaj, Panie, wyznając naszą bezradność wobec tego, co dzieje się wokół nas,
a co w wielu sytuacjach uderza w to, co dla nas,
Twych dzieci i wyznawców najświętsze. Nie potrafimy sobie z tym poradzić. Nie umiemy zgodzić się na bezsilność i bezradność jak ktoś
świadomie depcze po tym, co dla nas święte,
a czyni to, jak się okazuje, w majestacie prawa,
bo wyraża coś, co nazywa się sztuką.
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tych, poprzez codzienną lekturę słowa Bożego,
poprzez stawanie w obronie wiary i Kościoła.
− W połowie sierpnia przeżywać będziemy
Maryjo, Twoje jakże piękne święto – Wniebowzięcie… z wiarą wpatrujemy się w niebo, do
którego każdy człowiek jest zaproszony. Chcemy z pokorą, ale i odwagą podnosić głowy do
góry. Nie chcemy dać się stłamsić tym, co ziemskie. Wierzymy z całego serca, że naszym końcem nie są prześladowania i śmierć, a życie
wieczne w Twoim Synu Jezusie Chrystusie. Dlatego jeszcze raz pragniemy wyznać, że wierzymy z całego serca, że wierzymy w świętą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie
i pragniemy Go jeszcze mocniej i częściej adorować.
− Dlatego trwamy przy Tobie, by Ty, Matko
umiłowana, nawet jeśli szargana, wyśmiewana
i opluwana przez Twoje dzieci, nie odwracasz
się od nich, bo kochasz każde Twe dziecko,
wszak otrzymałaś nas od Syna właśnie pod
Krzyżem. Tak, dał Tobie nas wtedy, gdy zadawaliśmy Mu śmiertelne rany, gdy Go zabijaliśmy. I Ty przyjęłaś nas takimi. Wynagradzamy
też zniewagi, które otrzymujesz na polskiej ziemi, te profanacje, których coraz więcej. Wynagradzamy przez naszą modlitwę i pokutę, którą
wedle możliwości podejmujemy. Wynagradzamy, bo i nas boli takie traktowanie Ciebie, Matko i Twojego świętego Wizerunku.
o. Robert Więcek SJ

Najserdeczniej Pana pozdrawiam!
Żyję w tej chwili w dość dużym napięciu, bo –
jak pewnie Pan Profesor wie − przygotowujemy
wielką akcję modlitewną „Polska pod Krzyżem”.
Organizują ją świeccy; przejęciem się Bożą
sprawą przypominają mi Pana Profesora, bo
w tym, co czytam na łamach „Dlatego”, zauważam takie właśnie bezkompromisowe utożsamianie się z nauką Jezusa. Nie mogę zrozumieć
wypowiedzi niektórych Klubów Inteligencji Katolickiej, które zamiast być głosem Kościoła, stają się obrońcami relatywizmu i rozmycia tego, co
dla nas najświętsze.
Wdzięczny jestem, że zamieścił Pan w biuletynie „List otwarty katolików świeckich do biskupów”; stanowi on przerażający dowód, jak bardzo człowiek potrafi zapętlić się w swoim dążeniu do „poprawiania” chrześcijaństwa. Cieszę
się, że reakcja katowickiego KIK-u jest zupełnie
inna i zgodna z nauką Kościoła.
Bardzo proszę o przekazanie wszystkim
Członkom Klubu słów mojego podziwu i uznania dla odwagi, którą Państwo wykazujecie.
Zapewniam o moim szacunku i najserdeczniej
pozdrawiam.
+ Wiesław Alojzy Mering
BISKUP WŁOCŁAWSKI

Dalsze podpisy pod „Listem otwartym
świeckich katolików w sprawie profanacji
obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej”
W parafii Narodzenia NMP w Bielsku-Białej
Lipniku zainicjowałam akcję zbierania podpisów
pod listem z dnia 18 maja 2019 r. podpisanym
przez 130 osób. W zbieraniu podpisów pomogło
mi kilkanaście osób. Pod koniec czerwca 2019 r.
przekazałam listy z 204 podpisami w Kurii Diecezji Bielsko-Żywieckiej dla Księdza Biskupa
Romana Pindla.
Barbara Waluś
Radna Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
Otrzymałem
Z datą 9 sierpnia 2019 r. otrzymałem list od ks.
bpa Wiesława Meringa. Ponieważ jego fragmenty dotyczą członków KIK-ów, w tym KIK-u w Katowicach zamieszczam jego treść.
Stanisław Waluś
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3. dbający o środowisko naturalne,
4. zaangażowany w wielką politykę.
Przedstawicielka KIK w Częstochowie wiceprezes Barbara Głąb w swoim wystąpieniu
stwierdziła, że nasuwa się wiele refleksji, a ekologia (ochrona dzieła Stwórcy) jest to delikatna
sprawa. Konieczna jest jednakowa godność
i jednakowy szacunek, tak dla bogatego, jak
i biednego. Jest niepokój, obawa przed podziałem Kościoła na uprzywilejowanych biednych
i tych drugich – bogatych. Jest także obawa
przed fundamentalistycznym podejściem do wiary. Pełniący władzę ma służyć innym, tu jest
niebezpieczeństwo wykorzystania osób biednych
i roszczeniowych w polityce. Potrzebna jest
uczciwa praca i wyważenie w sprawiedliwości
społecznej, aby nie doprowadzić do dalszego
podziału grup społecznych.
Przedstawiciel KIK w Katowicach Antoni Winiarski w swoim wystąpieniu stwierdził, że temat
tego spotkania rozproszony jest w różnych dokumentach papieża Franciszka: 2 encykliki,
4 adhortacje apostolskie, 27 motu proprio,
18 konstytucji apostolskich, 1 bulla, 3 listy apostolskie, 1 dekret, 2 reskrypty, 5 statutów i 3 listy. Omówił definicje wymienionych dokumentów. Swoje wystąpienie oparł na niektórych
z nich.
Przewodniczący gliwickiej sekcji KIK w Katowicach Bolesław Mokrski przypomniał jezuitę
o. Ericha Przywarę, śląskiego filozofa i teologa,
twórcę m.in. nowego ujęcia problematyki antropologicznej, które zostało określone jako „das
neue Denken” – „nowe myślenie”. Papież Franciszek wspomniał o o. Erichu Przywarze w swojej
książce: „Otwieranie drzwi. Rozmowy o Kościele
i świecie”. Wspomniał także o książce wydanej
przez Redakcję Wydawnictw Teologicznych
Uniwersytetu Opolskiego „Mosty, nie mury –
5 lat pontyfikatu Franciszka”. Książka ukazała się
w serii Opolska Biblioteka Teologiczna.
Wojciech Pillich stwierdził, że jest kłopot
z jednoznacznym wyciągnięciem wniosków
z tych wszystkich wystąpień. Główny przekaz
z tych wystąpień to: miłość do wszystkich istot,
do świata i na końcu do Chrystusa. Należałoby
odwrócić kolejność: najpierw do Chrystusa.
Stwierdził, że odniesienie do sytuacji bieżącej
przez Kościół nauczający jest konieczne. Przedstawił też fragmenty relacji ze spotkania Rady
Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji
Gliwickiej, jakie odbyło się 6. czerwca 2019 r.

„Rola katolika w życiu społecznopolitycznym w świetle nauczania
papieża Franciszka” – Spotkanie
Regionalne w siedzibie Klubu
Inteligencji Katolickiej w Katowicach
W dniu 15 czerwca 2019 r. w siedzibie Klubu
Inteligencji Katolickiej w Katowicach odbyło się
Spotkanie Regionalne, na które przybyli przedstawiciele miejscowego KIK-u oraz KIK-ów
z Cieszyna, Częstochowy oraz Rudy Śląskiej.
Spotkanie rozpoczął prezes Klubu Inteligencji
Katolickiej w Katowicach Andrzej Dawidowski
modlitwą do Ducha Świętego, którą codziennie
odmawiał św. Jan Paweł II:
„Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do
lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha
tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się
zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał
rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy
ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże, obraża. Amen.”
Stanisław Waluś wygłosił wprowadzenie do
Spotkania pt. „Rola katolika w życiu społecznopolitycznym w świetle nauczania papieża Franciszka”. Mottem wprowadzenia były słowa papieża Franciszka z 17 września 2013 roku: „Dobry katolik miesza się do polityki dając z siebie
to co najlepsze”. Tekst wystąpienia (odczytu)
oparto na opracowaniach pobranych z Internetu
i dokumentach papieża Franciszka. Wspomniano
o liście feministek do papieża Franciszka z listopada 2013 r.
Następnie zabrał głos przedstawiciel Klubu Inteligencji Katolickiej w Cieszynie Bartosz Frydrychowski. Zaprezentował spojrzenie na papieskie nauczanie opatrzone osobistym komentarzem. Wystąpienie pt. „Jakie postawy katolik
może wyczytać z nauczania i przykładu jaki daje
papież Franciszek?” podzielone było na punkty:
1. zaangażowany i odpowiedzialny za swoją lokalną wspólnotę i za Kościół,
2. budujący społeczną solidarność i wchodzący
w dialog ze światem,
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w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II
w Gliwicach, a które wiązało się z tematem Spotkania Regionalnego. Całość relacji ze spotkania
Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Gliwickiej została zamieszczona w miesięczniku „Dlatego nr 6 (330) z 2 VI 2019 r. na
s. 31-32.
Robert Prorok w odniesieniu do sytuacji bieżącej, skandalach pedofilii, wspomniał iż warto zapoznać się z listem papieża Benedykta XVI
o przyczynach kryzysu Kościoła.
Andrzej Dawidowski poprosił zebranych
o nadsyłanie propozycji tematu i formy następnego Spotkania Regionalnego.
Antoni Winiarski omówił krótko wiosenne spotkanie Prezesów KIK w Polsce, które odbyło się
w Warszawie 1 czerwca br. i uczestniczyli
w nim przedstawiciele siedmiu KIK-ów. Podczas
tegorocznej listopadowej pielgrzymki KIK-ów
na Jasną Górę jeden z wykładów wygłosi abp
Gądecki, temat: „Troska o dobrze uformowane
sumienie”. Drugim wykładowcą będzie Michał
Białkowski. Powiedział także o wypowiedzi biskupa Franza-Josefa Overbecka, ordynariusza
Essen, który prezentując w swojej diecezji bilans
działalności organizacji za rok 2018, poruszył
sprawę „rozdzielenia wiary od moralności”
(w związku z mającym się odbyć w tym roku
w Ameryce Południowej Synodem Amazońskim).
Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej Andrzej
Dawidowski poprosił osoby, które zabierały głos
o przysyłanie tekstów swoich wystąpień do publikacji w „Dlatego”, jeszcze raz podziękował zebranym i poprowadził modlitwę na zakończenie.
Robert Prorok, Stanisław Waluś
Niżej publikujemy wystąpienia osób, które przysłały swoje teksty sekretarzowi KIK w Katowicach Robertowi Prorokowi (Barbara Głąb, Antoni Winiarski).

niejących wielu zagrożeń ze strony m.in. nie dostrzegania naturalnych zasobów, dbałości o nie,
ich racjonalnego wykorzystywania (ekologia),
wartości i dobrodziejstw wynikających z dzieła
Stwórcy. Dodatkowe niebezpieczeństwa we
współczesnym świecie, to zagrożenia ze strony
ideologii gender, próby zrównania płci wbrew
prawom naturalnym. Papież zwraca uwagę, jak
istotna jest koncentracja, a także krytycyzm
w zakresie globalizacji, neoliberalizmu gospodarczego, rozwoju ekonomicznego, który nie jest
już dzisiaj wystarczający. Bardzo ważna jest
modlitwa i misja antropologiczna.
Papież Franciszek podkreśla konieczność
wspólnoty solidarności z ubogimi przy zagrożeniu demontażem państwa socjalnego tym bardziej, że Ojciec Święty widzi w Kościele centralne miejsce dla ubogich.
Rozumiejąc całkowicie tę sytuację w aspekcie
ewangelicznych zasad nauczania Chrystusa mogą nasuwać się pewne refleksyjne obawy, aby
w wyniku niewłaściwego rozumienia przez
wiernych wspólnoty Kościoła nie doszło do wartościującego podziału na biednych i bogatych, bo
zapewne nie o to chodzi.
Pozwolę sobie powołać się i przypomnieć personalistyczne spojrzenie na człowieka Ojca
Świętego Jana Pawła II, jako głównego kontynuatora tego kierunku filozoficznego. Każdy człowiek posiada fundamentalnie tę samą wartość
i godność tkwiącą w nim samym.
Osoba ludzka stanowi podmiot i cel oraz posiada w sobie walor niepowtarzalny i nadrzędność względem wszystkich wartości materialnych, struktur społecznych i ekonomicznych niezależnie od tego, czy jest biedna, czy bogata.
Życie każdej wspólnoty musi być oparte na
pewnych postawach społeczno – moralnych,
stanowiących odniesienie do innych ludzi, stąd
podkreślana przez papieża Franciszka wspólnota solidarności z ubogimi, ale może nie tylko,
bo w każdej wspólnocie musi być świadomość
dobra wspólnego każdego z nas i płynące stąd
działania na rzecz tego dobra dla wszystkich jej
członków.
Każda wspólnota, w tym ludzi wierzących tzn.
również bardziej świadomych praw naturalnych
i ich konsekwencji, musi opierać się także na
zasadach sprawiedliwości, czyli poszanowaniu
uprawnień drugiego człowieka mającego te same
prawa należne mu na mocy człowieczeństwa,

Wypowiedź Barbary Głąb na spotkaniu
w dniu 15 czerwca w siedzibie
KIK w Katowicach
Dziękuję serdecznie za wnikliwe wprowadzenie przez Pana Stanisława Walusia do tematu
„Rola katolika w życiu społeczno-politycznym
w świetle nauczania papieża Franciszka” poprzez, jak sam autor podkreślił, odczyt będący
wyciągiem z wielu cennych papieskich dokumentów. Jak z nich wynika, Ojciec Święty Franciszek niepokoi się o losy świata w świetle ist7

zapewniające takie same wartości jak życie,
wolność, dobra materialne i duchowe.
Zagwarantowana wolność w każdej wspólnocie, właściwe współżycie z innymi ludźmi daje
możliwości dokonywania własnych wyborów.
Istotne są również dialog, tolerancja , prawda
w życiu każdej wspólnoty, w tym wspólnoty Kościoła bardziej świadomej, jeżeli chodzi o ewangeliczny fundament wartości.
Katolik o właściwie uformowanym sumieniu
i rozumieniu zasad dobra wspólnego, powinien
włączać się w życie społeczno-polityczne zabiegając o utrwalanie ewangelicznych zasad w życiu
wspólnoty zarówno ludzi ubogich, jak i bogatych,
którzy mają możliwości do tworzenia warunków i
pracy dla ludzi ubogich podnosząc ich poziom życia, ale na zasadach sprawiedliwości i uczciwości
wg ewangelicznych zasad nauki Jezusa Chrystusa.
Na końcu warto przypomnieć jeszcze fragment
nauki Świętego Jana Pawła II nt. demokracji, jako pewnego porządku, na którym opiera się życie każdej wspólnoty. Wartość demokracji musi
wyrażać się przez wartości, które wyraża i popiera tzn. bezwzględnia godność osoby ludzkiej,
poszanowanie jej naturalnych praw, a także
uznanie dobra wspólnego za cel.
Prawdziwa demokracja nie polega dzisiaj na
regule większości, lecz na regule prawa zakorzenionego w zasadzie sprawiedliwości, dlatego należy zdecydowanie podkreślić, że istnieją w demokracji takie zasady i wartości, którymi nawet
większość nie może dysponować ponieważ wynikają one z natury człowieka. Zasada większości obowiązuje, gdy w grę wchodzi interes ludzi,
lecz nie może obowiązywać, gdy sprawa dotyczy
prawdy. Tak, jak nie głosuje się prawa i nauki.
25.06.2019
Barbara Głąb
Wiceprezes KIK w Częstochowie

społeczno-politycznym, ale zagadnienie to jest
obecne w wielu dokumentach papieskich.
Zamiast pisać, co „papież miał na myśli” postanowiłem przekazać słowa papieża zapisane
w dwóch encyklikach i trzech adhortacjach, od
tekstów najmłodszych do najstarszych. Papież
w tych dokumentach wskazuje kierunki działalności katolików świeckich. Wybrane teksty opatrzyłem krótkimi moimi komentarzami.
Adhortacja Apostolska GAUDETE ET
EXSULTATE o powołaniu do świętości.
19.03.2018
1. „Cieszcie się i radujcie” (Mt 5, 12) mówi Jezus ludziom, którzy są prześladowani lub poniżani ze względu na Jego sprawę. Pan chce od nas
wszystkiego, a to, co oferuje, to życie prawdziwe,
szczęście, dla którego zostaliśmy stworzeni.
Chce, abyśmy byli świętymi i nie oczekuje, że
zadowolimy się życiem przeciętnym, rozwodnionym, pustym. Istotnie, powołanie do świętości na
różne sposoby jest obecne na kartach Biblii już od
pierwszych jej stron. Pan zaproponował je Abrahamowi w następujący sposób: „Żyj ze Mną
w zażyłości i bądź bez skazy” (Rdz 17,1).
I. 11 …Liczy się to, aby każdy wierny rozpoznał swoją drogę i wydobył z siebie to, co ma
najlepszego, to, co najbardziej osobistego Bóg
w nim umieścił (por. 1Kor 12, 7), a nie marnował sił, usiłując naśladować coś, co nie było dla
niego pomyślane….
I. 19. Chrześcijanin nie może myśleć o swojej
misji na ziemi, nie pojmując jej jako drogi świętości, ponieważ „wolą Bożą jest wasze uświęcenie” (1Tes 4, 3).
Pan Bóg chce, abyśmy byli świętymi, aby każdy
rozpoznał swoją drogę i wydobył z siebie to, co
ma najlepszego.
Posynodalna Adhortacja Apostolska
AMORIS LAETITIA o miłości w rodzinie.
19.03.2016
Niektóre wyzwania
51. Wspomniano także o narkomanii jako
o jednej z bolączek naszych czasów, powodującej
cierpienia wielu rodzin, a często prowadzącej także
do ich zniszczenia. Coś podobnego ma miejsce
w przypadku alkoholizmu, hazardu i innych uzależnień. Rodzina mogłaby być miejscem zapobiegania i wdrażania dobrych reguł, ale społeczeństwo i polityka nieustannie zauważają, że rodzina
zagrożona „traci zdolność do reagowania, aby pomóc swoim członkom […]. Dostrzegamy poważne
konsekwencje tego załamania w zniszczonych ro-

Katowice 15 czerwca 2019 r.
Rola katolika w życiu społecznopolitycznym w świetle nauczania papieża
Franciszka
Antoni Winiarski – głos w dyskusji
Od 13 marca 2013 roku, daty wyboru na Stolicę Piotrową, papież Franciszek ogłosił: 2 Encykliki, 4 Adhortacje apostolskie, 27 listów Motu
propria, 18 Konstytucji apostolskich, jedną Bullę, 3 Listy apostolskie, 1 Dekret, 2 Reskrypty,
5 Statutów i 3 Listy. Żaden z dokumentów nie
jest poświęcony tylko roli katolików w życiu
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że z jego dobrodziejstw korzystaliby jedynie nieliczni». Kwestionuje to poważnie niesprawiedliwe
nawyki części ludzkości.
109. Paradygmat technokratyczny dąży do objęcia swoim panowaniem także gospodarki
i polityki. Gospodarka postrzega wszelki rozwój
technologiczny w zależności od zysku, nie zwracając uwagi na jakiekolwiek ewentualne negatywne skutki dla człowieka. Finanse tłumią ekonomię realną.
128. Jesteśmy powołani do pracy od chwili naszego stworzenia. Nie należy dążyć do tego, aby
postęp technologiczny zastępował coraz bardziej
ludzką pracę, przez co ludzkość doprowadziłaby
do wyrządzenia szkody sobie samej. Praca jest
koniecznością, częścią sensu życia na tej ziemi,
sposobem dojrzewania, ludzkiego rozwoju
i osobistego spełnienia. Z tego względu finansowa pomoc ubogim powinna być zawsze rozwiązaniem doraźnym, aby zaradzić pilnym potrzebom. Prawdziwym celem powinno być zawsze
umożliwienie im godnego życia poprzez pracę…
Zaprzestanie inwestowania w ludzi, aby uzyskać
większy natychmiastowy dochód, jest najgorszym interesem dla społeczeństwa.
Papież podkreśla społeczną rolę własności
prywatnej i powołanie do pracy, która jest częścią sensu życia na ziemi. Zwraca uwagę, że finansowa pomoc ubogim powinna być zawsze
rozwiązaniem doraźnym. W punktach 146-158
przypomina zasadę dobra wspólnego, a w punktach 159-162 odnosi się do sprawiedliwości między pokoleniami.
231. Miłość pełna drobnych gestów wzajemnej troski ma także wymiar obywatelski
i polityczny, a przejawia się we wszystkich działaniach, które starają się budować lepszy świat.
Umiłowanie społeczeństwa i zaangażowanie na
rzecz wspólnego dobra są doskonałą formą miłości, która nie tylko wpływa na relacje między
ludźmi, ale «w skali makro: na stosunki społeczne, ekonomiczne i polityczne». Dlatego Kościół
zaproponował światu ideał «cywilizacji miłości». Miłość społeczna jest kluczem do prawdziwego rozwoju: «Aby społeczeństwo stało się
bardziej ludzkie, bardziej godne osoby, niezbędne jest docenienie miłości w życiu społecznym –
na płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej, kulturowej – i uczynienie z niej stałej i najwyższej
normy działania». W tym kontekście, obok znaczenia małych codziennych gestów, miłość społeczna skłania nas do myślenia o wielkich strate-

dzinach, wykorzenionych dzieciach, opuszczonych
osobach starszych, osieroconych dzieciach żyjących rodziców oraz zdezorientowanych i pozbawionych reguł ludziach młodych”
56 . Inne wyzwanie wyłania się z różnych form
ideologii, ogólnie zwanej „gender”, która „zaprzecza różnicy i naturalnej komplementarności mężczyzny i kobiety. Ukazuje ona społeczeństwo bez
różnic płciowych i banalizuje podstawy antropologiczne rodziny. Ideologia ta wprowadza projekty
edukacyjne i wytyczne legislacyjne promujące tożsamość osobistą i związki emocjonalne w całkowitym oderwaniu od różnic biologicznych między
mężczyzną a kobietą. Tożsamość człowieka jest
zdana na indywidualistyczny wybór, który może
się również z czasem zmieniać”. Niepokojący jest
fakt, że niektóre ideologie tego typu, utrzymujące,
że stanowią odpowiedź na pewne, czasami zrozumiałe aspiracje, starają się ją narzucić jako myśl
dominującą określającą nawet edukację dzieci. Nie
wolno zapominać, że „płeć biologiczną (sex) oraz
rolę społeczno-kulturową płci (gender) można odróżniać, ale nie rozdzielać.
Papież wskazuje na trudności, które muszą pokonać katolicy działający w społeczeństwie.
Encyklika LAUDATO SI’ poświęcona trosce
o wspólny dom. 24.05.2015
93. Zasada podporządkowania własności prywatnej powszechnemu przeznaczeniu dóbr jest zatem uniwersalnym prawem jej użytkowania, jest
„złotą regułą” zachowań społecznych oraz «pierwszą zasadą całego porządku społeczno-etycznego».
Tradycja chrześcijańska nigdy nie uznała prawa do
własności prywatnej za absolutne i nienaruszalne
i podkreślała społeczną funkcję wszelkiej formy
własności prywatnej. Święty Jan Paweł II zdecydowanie przypomniał tę doktrynę, mówiąc, że
«Bóg dał ziemię całemu rodzajowi ludzkiemu, aby
utrzymywała wszystkich jego członków, nie wykluczając ani nie wyróżniając nikogo». Są to mocne i doniosłe słowa. Podkreślił, że «taki model
rozwoju, który by nie szanował i nie popierał praw
ludzkich, osobistych i społecznych, ekonomicznych i politycznych, łącznie z prawami narodów
i ludów, nie byłby godny człowieka». Wyraźnie
stwierdził, że «Kościół, owszem, broni słusznego
prawa własności prywatnej, ale też nie mniej wyraźnie naucza, że wszelka własność obciążona jest
zawsze hipoteką społeczną, aby dobra mogły służyć ogólnemu przeznaczeniu, nadanemu przez Boga». Dlatego stwierdza, że «nie jest zgodne
z planem Bożym, by rozporządzać tym darem tak,
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giach, które skutecznie powstrzymałyby degradację środowiska i zachęciły do kultury troski,
przenikającej całe społeczeństwo. Kiedy ktoś
rozpoznaje wezwanie Boga do uczestniczenia
wraz z innymi w tych działaniach społecznych,
powinien pamiętać, że jest to część jego duchowości, która jest realizowaniem miłosierdzia,
oraz że w ten sposób dojrzewa i uświęca się.
232. Nie wszyscy są powołani, by bezpośrednio
uprawiać politykę. W społeczeństwie kwitnie jednak niezliczona różnorodność stowarzyszeń zaangażowanych na rzecz dobra wspólnego, troszczących się o obronę środowiska naturalnego
i miejskiego. Zajmują się na przykład miejscami
publicznymi (budynkami, fontannami, zaniedbanymi zabytkami, pomnikami krajobrazowymi, placami), aby chronić, odnowić, ulepszyć lub upiększyć coś, co należy do wszystkich. Wokół nich
rozwijają się lub odnawiają więzi i rodzi się nowa
lokalna tkanka społeczna. W ten sposób wspólnota
wyzwala się z konsumistycznej obojętności. Oznacza to także kultywowanie wspólnej tożsamości
oraz zachowywanie i przekazywanie historii.
W ten sposób troszczymy się o świat i jakość życia
najbiedniejszych. Łączy się z tym poczucie solidarności, będącej jednocześnie świadomością życia we wspólnym domu, który powierzył nam Bóg.
Te wspólne działania, kiedy wyrażają miłość, która
daje siebie, mogą się stać intensywnym przeżyciem duchowym.
Cywilizacja miłości jest propozycją Kościoła
katolickiego. Papież zwraca uwagę na duże znaczenie więzi lokalnych, na angażowanie się katolików na rzecz wspólnoty lokalnej i środowiska.
Adhortacja Apostolska EVANGELII
GAUDIUM o głoszeniu Ewangelii. 24.11.2013
132. Głoszenie orędzia ewangelicznego różnym
kulturom pociąga za sobą także głoszenie kierowane do kręgów intelektualnych: przedstawicieli
wolnych zawodów, naukowców i środowisk akademickich. Chodzi o spotkanie między wiarą, rozumem i nauką, w dążeniu do omówienia i przedyskutowania wiarygodności, oryginalnej apologetyki, pomagającej w stworzeniu takich postaw, aby
Ewangelia była słuchana przez wszystkich. Jeśli
pewne dziedziny nauki i kategorie myślenia są
przyjęte do głoszenia orędzia, to stają się one narzędziami ewangelizacji; to woda przemieniona
w wino. To jest to, co raz przyjęte, nie tylko zostaje odkupione, ale staje się narzędziem Ducha, by
oświecić i odnowić świat.

201. Nikt nie powinien mówić, że stoi z dala od
ubogich, ponieważ jego życiowe wybory wiążą się
ze skupieniem uwagi na innych dziedzinach. Często spotykamy się z tym usprawiedliwieniem
w środowiskach akademickich, wśród przedsiębiorców lub intelektualistów, a nawet w środowiskach kościelnych. Chociaż ogólnie można powiedzieć, że powołaniem oraz misją wiernych świeckich jest przemienianie różnych rzeczywistości
ziemskich, aby wszelka działalność ludzka była
przemieniona przez Ewangelię, nikt nie może się
czuć zwolniony z troski o ubogich i z troski
o sprawiedliwość społeczną: «Nawrócenia duchowego, żywej miłości Boga i bliźniego, troski
o sprawiedliwość i pokój, ewangelicznego traktowania ubogich i ubóstwa, wymaga się od wszystkich»…
205. …Polityka, tak bardzo oczerniana, jest
powołaniem wzniosłym, jest jedną z najcenniejszych form miłości, ponieważ szuka dobra
wspólnego….
Nikt nie może się czuć zwolniony z troski
o ubogich i z troski o sprawiedliwość społeczną.
Encyklika LUMEN FIDEI o wierze.
29.06.2013
25. Przypominanie o więzi wiary z prawdą jest
dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebne, właśnie
z powodu kryzysu prawdy, jaki przeżywamy…
54. Wiara, przyjęta i pogłębiana w rodzinie,
staje się światłem oświecającym wszystkie relacje społeczne.
Katowice, 15.06.2019,
Dr Antoni Winiarski
E-mail: winiarant@gmail.com
Internet: http//prac.us.edu.pl/~awini/

Śp. Ks. Prałat Jan Klemens
16.10.1935 − 30.03.2019
Odszedł człowiek wielkiego serca, członek
Honorowy Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
Urodził się w Cielmicach, które w 1973
roku zostały włączone
do Tychów. Został
przyjęty do Katolickiego Gimnazjum im.
św. Jacka w Katowicach przekształconym
w Niższe Seminarium
Duchowne. W 1953
roku wstąpił do Wyż10

szego Śląskiego Seminarium Duchownego
w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął
w 1958 r.
Pracował w parafii Trójcy Przenajświętszej
w Kochłowicach, potem od 1963 r., w parafii
Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca
Świętego w Boronowie, gdzie w 1969 r. został
mianowany proboszczem. Od 1974 r. do 2003 r.
był
proboszczem
parafii
św.
Anny
w Katowicach-Janowie, gdzie wybudował Dom
Katechetyczny, opiekował się grupami parafialnymi, uczestniczył w pielgrzymkach parafialnych i KIK, dbał o wystrój oraz stan kościoła
parafialnego. Miał bardzo dobry kontakt z parafianami, urzędami, firmami i lokalnymi władzami. Był inicjatorem powstania Sekcji KIK
w Katowicach-Janowie i jej kapelanem. W 2002
r. wydał monografię parafii pt. „75-lecie kościoła św. Anny w Katowicach Janowie”. Aż do
ostatnich swoich dni miał poczucie humoru
i lubił opowiadać dowcipy.
Ksiądz Jan pełnił szereg funkcji w diecezji,
a potem archidiecezji katowickiej. Był wicedziekanem dekanatu Katowice-Wschód, kapelanem Szpitala Górniczego w KatowicachJanowie, członkiem Rady Kapłańskiej oraz Kolegium Konsultorów. W 2003 r. został mianowany Kanonikiem Honorowym, a w 2007 r.
Kapelanem Jego Świątobliwości. Był również
Wikariuszem Biskupim ds. Instytutów Życia
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz został powołany do Rady ds.
Osób Konsekrowanych. Po przejściu na emeryturę prowadził dalszą pracę ewangelizacyjną,
m.in. z Legionem Maryi w Ostrawie (Czechy)
i dyżurował w katolickim telefonie zaufania. Po
przejściu na emeryturę mieszkał w Domu Księży Emerytów.
Mszy św. pogrzebowej, którą celebrowało ok.
80 kapłanów, przewodniczył abp Wiktor
Skworc. Homilię wygłosił ks. prof. Antoni Bartoszek,
https://www.apchor.pl/2019/04/03/Poprostu-Dobry-Ksiadz, a słowo końcowe abp Senior Damian Zimoń. We Mszy św. wzięła udział
wielka rzesza wiernych, także przybyłych autokarem z Boronowa, poczty sztandarowe, reprezentanci władz oraz stowarzyszeń i ruchów katolickich. Obecny był też Członek Honorowy katowickiego KIK Senator RP Czesław Ryszka. Po
Mszy św. odprowadziliśmy śp. Księdza Jana na
parafialny cmentarz.

Wiązanki kwiatów od katowickiego KIK i Legionu
Maryi.

Ks. abp Wiktor Skworc przewodniczy Mszy św.

Wychodzimy z kościoła św. Anny.

Na janowskim cmentarzu.

Antoni Winiarski
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22 kwietnia 2019 r. odeszła do Pana
Anna Liskowacka

Szymon Dylus: „O pielgrzymowaniu”
W ramach cotygodniowych spotkań środowych w gliwickiej sekcji Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 8 maja 2019 r. prelekcję
pod tytułem „O pielgrzymowaniu” przedstawił
Szymon Dylus, wieloletni przewodnik pielgrzymek. Przewodnikami byli jego ojciec i dziadek.
Dzielił się treściami napisanej przez siebie
książki „Pielgrzymowanie z Sośnicy do Wambierzyc i Barda Śląskiego”. Konsultorem książki
była jego siostra prof. Aniela Dylus z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pan Dylus powiedział nam, że w 1911 r.
Sośnica została parafią [obecnie należy do Gliwic] a w 1944 r. pierwszy raz był z rodziną
w Wambierzycach. Po spotkaniu kilkanaście
osób mogło otrzymać tę książkę – poprosiłem
o dedykację dla członków KIK w Katowicach.
Spis treści i fragmenty
książki:
1. Wspomnienia
Gmina Sośnica należała
do powiatu Zabrze, a kościelnie do Parafii św. Andrzeja w Zabrzu (s.12).
(…) Z parafii Andrzeja
wychodziły pielgrzymki do
Mikulczyc, Piekar Śl., Góry św. Anny i Częstochowy, w których Sośniczanie licznie udział brali
(s. 14-15).
2. Kontynuacja tradycji
Po wojnie, w 1946 roku zorganizowana pielgrzymka udaje się do Wambierzyc i Barda (33
pątników), aby zorientować się, jak wyglądają te
miejsca święte po zawierusze wojennej (s. 22).
(…) Tę pierwszą po wojnie pielgrzymkę prowadził Ignac Dyllus, a była to jego ostatnia pielgrzymka. Zmarł w 1950 roku. Przewodnictwo
pielgrzymki objął jego syn Robert Dyllus. (…)
W 1956 roku, w roku 60-lecia naszej pielgrzymki było około 1100 pątników. Wszyscy cieszyliśmy się, że Matka Boska pozyskała tak wielu
wielbicieli. Takiej rzeszy pielgrzymów nie można było objąć głosem jednego przewodnika, ludziom nie można było zapewnić odpowiednich
noclegów, narastały trudności z transportem itp.
Wtedy to, na tej 60. Pielgrzymce, ks. Jerzy Joniec zorganizował spotkanie odpowiedzialnych
organizatorów, aby zastanowić się, jak ma wyglądać nasze pielgrzymowanie. Na tym spotkaniu obecni byli: Ksiądz Jerzy Joniec – proboszcz

W piątek oktawy świąt wielkanocnych z udziałem księdza arcybiskupa Damiana Zimonia odbył się pogrzeb doktor Anny Liskowackiej.
Uczestnicząc w pogrzebowej Eucharystii, spoglądałem poprzez ołtarz i trumnę zmarłej w twarze uczestników tej żałobnej uroczystości. Rozpoznałem tu osoby, które przed czterdziestu laty
tworzyły „aktyw” wspólnoty parafii Mariackiej
w Katowicach. Jej proboszczem wówczas był
późniejszy pasterz archidiecezji katowickiej
ksiądz arcybiskup Damian. Byłem wówczas wikariuszem parafii Mariackiej i uczestniczyłem
w bogatym życiu tej wspólnoty. (...)
Znalazłem życzliwość w kręgu współpracowników ówczesnego proboszcza, który podzielił
się ze mną swoją przyjaźnią z Anną i jej mężem,
ufając, że wyjdzie mi to na dobre. (...) Oni właściwie wyrośli jako młodzi małżonkowie w klimacie „zaczynu” soborowego, pomysłów i inicjatyw, które charakteryzowały atmosferę drugiej połowy lat siedemdziesiątych, wyprzedzających wybór Jana Pawła II i powstanie „Solidarności”. Na swoim poletku obserwowałem wtedy
wielką aktywność Duszpasterstwa Akademickiego, ruchu „oazowego”, „sacrosongów”.
(...) Anna była bardzo związana z działalnością
DOEŻ-u (Diecezjalny Ośrodek Ewangelizacji
Życia), który pod kierunkiem profesora Dietricha
stanowił funkcję toczącego się synodu diecezjalnego. W okresie stanu wojennego uczestniczyła
wraz z Sobańskimi i ks. Oskarem Thomasem
w pracach Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym. Wraz z paniami
Mierzwianką i Konopczyną podjęła współpracę
z Drukarnią Diecezjalną i Wydawnictwem Księgarni Świętego Jacka w opracowaniu ważnych
dla diecezji wydawnictw jak Skarbiec Diecezjalny, Agenda Liturgiczna, ale także Mała Encyklopedia Katolicka i inne wydawnictwa, które
redagowała. (...)
Ks. Henryk Pyka
https://katowice.gosc.pl/doc/5534786.ZmarlaAnna-Liskowacka/2
Była członkiem założycielem KIK w Katowicach, deklaracja nr 23 z listopada 1980 r. Urodziła się 11 stycznia 1938 r. Zmarła 22 kwietnia
2019 r. Była przewodniczącą Sekcji rodzin Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Opracował Stanisław Waluś
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z Sośnicy, Jan Piechoczek – kleryk z Sośnicy,
Robert Dylus − śpiewok z Sośnicy, Wilhelm
Krzysteczko – śpiewok z Przyszowic, Józef Szostok – śpiewok z Toszka, Szymon Dylus – syn
Roberta (Bonifacy Dylus był w tym czasie
w wojsku). Ustalono: pielgrzymkę kontynuować
na 8 września – święto Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny oraz na 16 lipca – święto Matki
Boskiej Szkaplerznej, aby umożliwić dzieciom
i młodzieży uczestnictwo w tej pielgrzymce, by
od najmłodszych lat przyzwyczaić młodych ludzi do ruchu pielgrzymkowego. (s. 23)
3. Wyjaśnienia
Nazwy miejsc pielgrzymkowych występują
w języku niemieckim i polskim: Albendorf – to
Wambierzyce, Wartha – to Bardo Śląskie. (…)
Z kolei nazwisko Dyllus w 1948 roku przymusowo zmieniono na Dylus, a imię Gerhard –
w 1948 roku przymusowo zmieniono na Szymon. Wspomnienia te spisał w listopadzie 2017
roku Szymon Dylus (s. 37).

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
(ciąg dalszy z poprzedniego numeru)
Nie martwię się o Kościół Powszechny, bo
bramy piekielne go nie przemogą. Z troską
natomiast myślę o każdym członku rodziny
dzieci Bożych, który wpada w szatańskie sidła
i np. oglądając film o grzechu człowieka,
mówi: nie będę służył Bogu. Rzeczywiście,
żeby komuś pomóc zmieniać go na lepsze,
trzeba doprowadzić go do Boga – źródła
miłości, troszczyć się o jego uświęcenie
i zbawienie.
Fundament duchowy musi też mieć budowanie wspólnoty europejskiej. Św. Jan Paweł
II mówił: nie będzie jedności Europy dopóki
nie będzie ona wspólnotą ducha. Ten najgłębszy fundament jedności przyniosło Europie
przez wieki i umacniało go chrześcijaństwo.
Konrad Adenauer, Robert Szuman, Alcide de
Gasperi, którzy pierwsi podjęli działania na
rzecz jednoczenia Europy, doskonale to rozumieli. W oparciu o dziedzictwo chrześcijańskie chcieli budować Europę, bo znali jej
historię i kulturę. Poddawali się dobrym natchnieniom Bożego Ducha. Szuman powtarzał, że służba światu powinna być równocześnie służbą Bogu. Największą wartością europejską jest chrześcijaństwo, kultura i święci,
mocarze ducha.
Niszczenie kultury chrześcijańskiej otwiera
drogę do totalitaryzmu. Czy dzisiaj bezduszni
europejscy biurokraci, nastawieni obojętnie
lub wrogo do chrześcijaństwa, szczególnie do
katolicyzmu, mają do zaproponowania jakieś
wartości, które mogłyby łączyć narody Europy? Jak zauważył redaktor katolickiego tygodnika, tajemnica wcielenia Boga, która była
podstawą budowania kultury europejskiej
przez 2 tysiące lat, jest zwalczana z wielką
zaciekłością przez zwolenników koncepcji
masońsko-postmodernistycznych.
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”.

Dedykacja dla członków KIK w Katowicach. Z Bożym błogosławieństwem serdecznie pozdrawiam
Szymon Dylus. 8.05.2019 r.

Opracowanie Stanisław Waluś

Ś† P

10 kwietnia 2010 – Smoleńsk

Golgota Polska przy kościele wojskowym w Gliwicach – 13 IV 2015 (zdjęcie Stanisław Waluś)

--------------------------
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„Wstańcie, chodźmy”

Uczestnicy wyruszyli sprzed archikatedry
Chrystusa Króla w stronę Rynku. Na czele szli
Rycerze Kolumba niosąc transparent z napisem
MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY. Wchodzących na Rynek witała orkiestra dęta. Po krótkim
programie artystycznym w niebo poleciały białe
baloniki. W rytm melodii granych przez orkiestrę dętą, przerywanych okolicznościowymi tekstami, Marsz dotarł do Parku Kościuszki, gdzie
na łące koncertowej rozpoczął się piknik rodzinny.

Wybrano hasło XIX Dnia Papieskiego, który
odbędzie się 13 października. Brzmi ono
„Wstańcie, chodźmy!” i jest zaczerpnięte z tytułu książki napisanej przez św. Jana Pawła II
w 2002 r. – Bierzemy do siebie te słowa, aby
wstać i zabrać się do przybliżania papieża, jego
osoby, jego dzieł – tłumaczy kard. Kazimierz
Nycz, przewodniczący Rady Fundacji „Dzieło
Nowego Tysiąclecia”, która jest organizatorem
Dnia Papieskiego. (…)
Bogumił Łoziński, Gość Niedzielny,
nr 4, rok XCVI, 27 I 2019, str. 7

Marsze dla Życia i Rodziny
Marsz dla Życia i Rodziny w Katowicach
W niedzielę 9 czerwca 2019 r. po raz 8. ulicami Katowic przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. Mszę św. na rozpoczęcie Marszu w Katowicach odprawił Metropolita Katowicki ks. abp
Wiktor Skworc.
Transparent ONR: RODZINA SIŁĄ NARODU.

Przyjęcie darów ołtarza.
Witold Zmysłowski – przewodniczący Rady Ruchów
i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Katowickiej i Katarzyna Malcharczyk – główna organizatorka
Marszu.

Po powitaniu gości przez Katarzynę Malcharczyk, wyniki akcji „Pieluszka dla Maluszka”
przedstawił Łukasz Fenisz z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Następnie na scenie popisywało się 8 grup „Galaxy” z MDK „Południe”. W ramach programu przygotowanego
przez Klub Wysoki Zamek zobaczyliśmy występ
Elmera (rap), pokazy tańca w wykonaniu Madzi,
Wiktorii, Nikola, Elizy, Madzi oraz Klary

Wyruszających na trasę Marszu pobłogosławił ks.
abp. Wiktor Skworc.
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z Carmen Dance Center, a także Antoniny Pluty
(wiolonczela) oraz Wiktorii Babac i Justyny
Richter (śpiew).

Marsz rozpoczął się w ulewnym deszczu, lecz
w jego trakcie rozpogodziło się. Podczas koncelebrowanej Mszy św. odprawionej po marszu,
bp Andrzej Iwanecki nawiązując do nauczania
św. Jana Pawła II, wzywał do pozwolenia życia
wszystkim poczętym dzieciom, które są kochane
przez Boga oraz do pomocy tym, którzy z przyjęciem daru życia mają trudności. Bronił tradycyjnego modelu rodziny. Później obecni mogli
wysłuchać koncertu zespołu NiemaGoTu oraz
uczestniczyć w atrakcjach i zabawach przygotowanych dla dzieci.
Tekst Wojciech Pillich
Zdjęcia Krzysztof Partuś

Carmenki.

Wysłuchaliśmy też świadectwa rodziny i informacji o Hospicjum Perinatalnym. Piknik zakończyło błogosławieństwo O. Sławomira Stawickiego OMI.
Tekst i zdjęcia Antoni Winiarski
Marsz dla Życia i Rodziny w Zabrzu
Marsz dla Życia i Rodziny w Zabrzu odbył się
16. czerwca 2019 r. na trasie od centrum miasta –
placu Wolności – do papieskiego krzyża obok kościoła św. Wojciecha na osiedlu Kopernik (odległość ok. 2,5 km). Rozpoczął obchody 20. rocznicy przybycia św. Jana Pawła II do Gliwic. Krzyż
na osiedlu jest świadkiem tej wizyty. W marszu
oprócz zabrzan, udział wzięły osoby z Gliwic
i Bytomia. Uczestniczył w nim bp. Andrzej Iwanecki − pomocniczy biskup Diecezji Gliwickiej,
który przed wyruszeniem stwierdził, że nie idziemy przeciw, ale idziemy za: życiem, rodziną, za
wartościami. Marsz odbywał się pod honorowym
patronatem Małgorzaty Mańki–Szulik − Prezydenta Miasta Zabrze.

VI Marsz dla Życia i Rodziny
w Bielsku-Białej
Ks. dr Tomasz Gorczyński, Dyrektor Wydziału
Duszpasterstwa Rodzin Diecezji BielskoŻywieckiej zaprosił wiernych w imieniu organizatorów do udziału w Marszu dla Życia i Rodziny w niedzielę 26 maja 2019 r. Jako radna Rady
Miejskiej w Bielsku-Białej otrzymałam zaproszenie imienne z datą 7.05.2019 r.
Organizowane w licznych miastach w Polsce
i za granicą Marsze dla Życia i Rodziny są wyrazem przywiązania do wartości rodzinnych oraz
okazja do ich promocji. Marsz może spełnić taką
rolę wśród mieszkańców Bielska-Białej.
Przed marszem odbyła się Msza św. odprawiona przez Księdza Biskupa Romana Pindla
z obecnym księdzem Proboszczem i proboszczem emerytem ks. Zbigniewem Powadą o godz.
14-tej w katedrze św. Mikołaja.
Z kazania ks. bpa Romana Pindla:
− Miłość między osobami Trójcy Św. i miłość
do ludzi,
− Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w jego
ręce. Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie
umiłowali. Bóg kocha zawsze. Przez Ducha Św.
ta miłość jest rozlana w naszych sercach,

Podczas marszu było przypominane nauczanie Jana Pawła II o rodzinie, popularne cytaty
z Jego homilii, w tym dialog z wiernymi
zgromadzonymi na pamiętnym spotkaniu
w Gliwicach.
15

− Św. Pawłowi zawdzięczamy zapis hymnu
o miłości,
− Dziękujmy Bogu za jego miłość do życia i do
nas. – szukający tej miłości do Boga.
Wezwania modlitewne wiernych po homilii:
Módlmy się za cały Kościół …
Módlmy się za rządzących …
Módlmy się za rodziny chrześcijańskie …
Módlmy się za chorych, cierpiących, potrzebujących pomocy …
Módlmy się za zmarłych, aby obudzili się do
nowego życia,
Módlmy się za nas samych …
Podczas Mszy św. prowadziła śpiewy i akompaniowała rodzinna diakonia muzyczna „Solo
Dios basta” z Pisarzowic ubrana w niebieskie
koszulki z napisem białymi literami j.w.
Po Mszy św. reprezentanci wszystkich pokoleń
wyruszyli na ulice. Uczniowie szkół Zgromadzenia Córek Bożej Miłości i Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego rozdawali wśród
uczestników marszu m.in. wiatraczki z napisem
„MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY”, a także
balony, cukierki i ciasteczka. Konferansjerkę
poprowadzili Pan Krzysztof Rycak i młodzież
z duszpasterstwa salwatoriańskiego „Bagno”.
Muzykę i śpiewy prowadziła rodzinna diakonia
muzyczna „Solo Dios basta” z Pisarzowic.
Marsz zatrzymywał się trzykrotnie:
Na Starym Rynku, na przystanku „Nadzieja”,
gdzie wystąpiły dzieci z katolickiego przedszkola „Serduszko”,
Na Placu Chrobrego, na przystanku „Wiara”,
gdzie po występach tanecznych ks. Marcin Hałas
zachęcił wszystkich do oddania się Jezusowi,
Przy Książnicy Beskidzkiej (ul. Słowackiego),
na przystanku „Miłość”, gdzie rozstrzygnięto
marszowe konkursy.
Meta marszu była w parku Słowackiego, gdzie
„Caritas” przygotowała festyn rodzinny.
Spisała: uczestniczka Mszy św. w intencji rodzin oraz Marszu dla Życia i Rodziny w BielskuBiałej
Barbara Waluś

rozpoczynającą się od słów: „Gdy tęczowa rewolucja atakuje dzieci…”.
Przed marszem, w kościele św. Benedykta, odprawiona została Msza święta koncelebrowana.
Ks. prałat Zenon Ryzner w wygłoszonym kazaniu mówił, że warto trzymać się Chrystusa, bo
tam nie ma szyderstwa i nienawiści. Przypomniał, że należy z podniesioną głową trwać przy
wartościach chrześcijańskich, o których świadczyć ma właśnie Marsz dla Życia i Rodziny. –
Niech Duch Święty nas prowadzi – zakończył
kazanie ks. prałat Ryzner.
Po zakończeniu mszy św. przed kościołem
uformowała się kolumna marszowa. Na jej czele
szły harcerki. Pochód zamykała niesiona przez
uczestników marszu 100-metrowa, białoczerwona flaga, która upamiętniała setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Manifestacja przeszła ulicami: Nałkowskiej,
Dmowskiego, Grota-Roweckiego, Niepodległości. Zakończyła się piknikiem w Parku Miejskim
Solidarności (tutaj odśpiewano hymn Polski).
Wznoszono hasła: „Niech te słowa w świat popłyną: Polska silna jest rodziną”, „Miłość, życie
i rodzina – z tego wszystko się zaczyna”, „Każde
życie jest bezcenne, zawsze to powtarzać będę”.
Podczas pochodu śpiewano m.in. „Rotę”, ale duże zaciekawienie wzbudziła nowa zwrotka tyskiej piosenki marszowej (śpiewanej do melodii
„Marsz, masz Polonia”). Jej autorem jest Mirosław Kańtor: „Gdy tęczowa rewolucja atakuje
dzieci/ Stań jak Dawid/ Walcz jak król nasz –
Jan Sobieski Trzeci”.
Organizatorką V MdŻiR była Ewa Węglarz.
Uczestniczyli w nim m.in. wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik (przemawiając powiedział, że właśnie tyskie marsze dla życia i rodziny wpłynęły na to, że w resorcie sprawiedliwości zajmuje się prawną ochroną dzieci), senator Czesław Ryszka, wiceprezydent Tychów Igor
Śmietański. Patronat honorowy nad marszem objęli ks. abp Wiktor Skworc, metropolita Katowicki oraz senator Ryszka. Wsparcia udzieliło
Miejskie Centrum Kultury w Tychach. W organizację marszu zaangażował się Klub Gazety
Polskiej w Tychach z jej przewodniczącym Januszem Jabłońskim (otrzymał kwiaty i złożono
mu gratulacje z okazji przyznania przez Andrzeja Dudę, prezydenta RP, Medalu 100-lecia Odzyskania Niepodległości).
https://www.noweinfo.pl/marsz-dla-zycia-irodziny-przeszedl-ulicami-tychow/

V Marsz dla Życia i Rodziny w Tychach
Dzisiaj (9 czerwca 2019 r.) ulicami Tychów
przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. To już piąty raz tyszanie zademonstrowali swoje przywiązanie do wartości chrześcijańskich nakazujących
chronić rodzinę oraz życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Piosenka towarzysząca V Marszowi dla Życia i Rodziny zyskała nową zwrotkę
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osób duchownych. Z maszerującymi była także
Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty.
Wedle pierwszych szacunków, frekwencja na
marszu była rekordowa, a mimo panującego
skwaru swoje przywiązanie do tradycyjnych
wartości zamanifestowało ponad 2 tys. osób.
(…)
Jak zauważył Krystian Kratiuk, redaktor naczelny PCh24.pl, w dobie prób zainstalowania
(także w Polsce) politpoprawnej dyktatury
LGBT+, Marsze dla Życia i Rodziny stanowią
jednocześnie powiew normalności, odwagi i nadziei. (…) Wara od naszych rodzin! – podkreślił.
(…)
Piotr Podlecki, koordynator krakowskiego
Marszu dla Życia i Rodziny, słusznie pyta co
jeszcze musi się wydarzyć, by ludzie zorientowali się, że już nie długo „zatolerują cię na
śmierć”? Razem z Twoją rodziną, dziećmi, bliskimi. Właśnie dlatego trzeba dziś mężnie stanąć
w obronie cywilizacji chrześcijańskiej.
Marcin Austyn
https://www.pch24.pl/rekordowy-marsz-dlazycia-i-rodziny-w-krakowie--oto-prawdziwamoc-rodzin--newsletter-270,68963,i.html

Rybnik przeciw zabijaniu
Wyszli, żeby cieszyć się rodzinami. I żeby
sprzeciwić się obowiązującemu w Polsce okrutnemu prawu, które pozwala zabijać dzieci przed
narodzeniem.
Zanim około 400 osób ruszyło w dół przez
miasto, z bazyliki św. Antoniego przez rynek do
franciszkańskiego kościoła św. Józefa, jeden
z organizatorów, świecki mężczyzna, powiedział, o co chodzi. Mówił, że na świecie w ciągu
roku dochodzi do ok. 60 mln aborcji. − To jest
mniej więcej tyle ofiar, ile przyniosła II wojna
światowa − mówił.
Przypomniał, że polscy politycy wciąż odkładają na później sprawę już nie zakazania albo
chociaż ograniczenia zabijania dzieci przed narodzeniem. − Gdyby nie nasza presja, nikt by się
tym nie zajmował - powiedział. (…)
W przeciwieństwie do niedawnych „czarnych
protestów”, na których rozjuszone, ubrane na
czarno feministki żądały prawa do zabijania ludzi w fazie embrionalnej i płodowej, przemarsz
tego kolorowego tłumu był bardzo radosny.
Uwagę zwracała wielka liczba młodych rodziców z dziećmi. Ludzie wymachiwali białymi balonikami i chorągiewkami.
Marsz zakończyły adoracja Najświętszego Sakramentu i piknik rodzinny.
Przemysław Kucharczak
https://katowice.gosc.pl/doc/4801930.Rybnikprzeciw-zabijaniu
OCENA ARTYKUŁU
zagłosowało: 10 / ocena 5,0

Ulicami Krakowa przeszedł Marsz dla Życia
i Rodziny. „Powiedzmy stop ideologii gender.
Powiedzmy TAK dla rodziny”
Ok. 1,7 tys. osób – dorosłych i dzieci – przeszło w niedzielę ulicami Krakowa w siódmym
Marszu dla Życia i Rodziny. (…)
Uczestnicy Marszu mieli ze sobą białoczerwone flagi i transparenty z napisami: „Małżeństwo tylko między mężczyzną i kobietą”,
„Prawo do narodzin dla każdego dziecka”, „Stop
homo propagandzie”. Uczestnicy skandowali też
m.in. „Stop aborcji, stop gender”, „Tylko rodzina
naród utrzyma”.
Pani Małgorzata każdego roku, wraz z przyjaciółmi, bierze udział w marszu. „Jestem tu, by
powiedzieć, że chcemy normalnej rodziny” –
powiedziała PAP. Obwiniła też rząd Platformy
Obywatelskiej o to, że pozwolił by „mniejszości
brały górę nad większością wierzących katolików”. (…)
Powiedzmy stop ideologii gender, seksedukatorom, którzy agresywnie wchodzą do szkół, żeby uczyć albo raczej antywychowywać. Powiedzmy „nie” dla seksedukatorów, a „tak” dla
normalnej rodziny − przekonywał krakowski
obrońca życia dr Bawer Aondo Akaa.

Rekordowy Marsz dla Życia i Rodziny
w Krakowie. Oto prawdziwa moc rodzin!
W czasie kiedy ataki na Kościół i rodzinę stają
się coraz silniejsze, a środowiska LGBT+ poczynają sobie coraz śmielej, nie zważając na innych, mieszkańcy Krakowa – tak jak w tym roku
130 innych polskich miast – wyszli na ulice, by
zamanifestować swoje przywiązanie do wiary
i tradycji. To dobry moment, by zewrzeć szyki
i walczyć o przyszłość Polski dla naszych dzieci.
Bo lewicowa ideologiczna walka z „mową nienawiści”, „tolerancją” nabiera tempa. Czas się
obudzić. Zanim nas całkiem „zatolerują”.
Wśród uczestników krakowskiego Marszu,
który został zorganizowany przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra
Skargi, nie zabrakło rodzin z dziećmi, małżeństw
oczekujących potomstwa, dziadków, a także
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Według źródeł PAP na początku marsz liczył
1,2 tys. uczestników, a na końcu – przy al. 3 Maja – ok. 1,7 tys. Jak poinformowała policja, wydarzenie przebiegło bez incydentów.
Pierwszy Marsz dla Życia i Rodziny odbył się
w 2006 r. w Warszawie. W ciągu 13 lat marsze
organizowane były w 150 miastach i miejscowościach. Koordynatorem wydarzenia jest fundacja
Centrum Życia i Rodziny. Marsze niosą przesłanie dotyczące aktualnych spraw związanych
z ochroną ludzkiego życia i praw rodziny. Tegoroczne marsze, które przeszły już w ok. 130 miastach, były poświęcone problemowi edukacji
seksualnej. W Krakowie w tym roku marsz odbył się po raz siódmy. Według Konferencji Episkopatu Polski, w tegorocznych pochodach w całym kraju wzięło udział ponad 200 tys. osób.
autor: Zespół wPolityce.pl
https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/451150ulicami-krakowa-przeszedl-marsz-dla-zycia-irodziny

i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Pielgrzymkę prowadził o. Mateusz Janyga SJ. Najmłodszy uczestnik, Franciszek miał 11 lat. Ojciec Mateusz poinformował nas o liście Penitencjarni Apostolskiej, w którym zwrócono uwagę
na to, że pielgrzymka do Piekar łączy się z uzyskaniem odpustu zupełnego i objaśnił nam znaczenie tego odpustu. Przypomniał, że w Piekarach będzie abp Marek Jędraszewski, przeciwko
którego przyjazdowi protestowali ludzie z Solidarności na Górnym Śląsku.
W tym miejscu dzielę się z czytelnikami „Dlatego” osobistą refleksją, że Bogu dziękuję za to,
że podano wcześniej, że Metropolita Krakowski
będzie głosił homilię w Piekarach. Ten fakt
utwierdził mnie w przekonaniu, że w tym roku
muszę pielgrzymować do Matki Bożej Piekarskiej. Jestem członkiem NSZZ Solidarność od
początku i dziwię się tym, którym przyjazd ks.
arcybiskupa Marka Jędraszewskiego może się
nie podobać. Regularnie czytam „Gościa Niedzielnego” i chciałem się więcej dowiedzieć
o tym absurdalnym proteście. W artykule ks.
Adama Pawlaczyka „Sprawiedliwości i miłości
społecznej” (Gość Niedzielny, nr 22, rok XCVI,
2 VI 2019, s. 3) znalazłem pewne informacje, ale
nie było napisane kto przewodniczył Mszy św. i
kto głosił homilię. Cytuję fragmenty nawiązujące
do informacji podanej w naszym autobusie na
początku pielgrzymki:
„Żeby zatem więcej zrozumieć, postanowiłem
spotkać się osobiście z ludźmi, dokładnie rzecz
ujmując – z mężczyznami, którzy jak co roku
pielgrzymowali do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich (ss. 24-26). Zmęczony hasłem i medialnym
krzykiem, milionami opinii i komentarzy, pomyślałem, że warto spotkać się z konkretnym człowiekiem i zapytać, co sądzi o współczesnym Kościele w Polsce. (…) Przepowiadane protesty,
zapowiadane rebelie, szumnie ogłaszane kontestacje? Nic z tych rzeczy. Zamiast tego – wspaniała atmosfera pokoju i życzliwości. Rozbroiło
mnie to, bo po raz kolejny zrozumiałem, że
sztuczny, medialny szum może zakłamywać rzeczywistość i konsekwentnie to robi.”
Krótkie, zawierające moim zdaniem najważniejsze informacje o pielgrzymce zostały zamieszczone w „Gościu Gliwickim” na s. III
(Gość Niedzielny, nr 22, rok XCVI, 2 VI 2019)
pod tytułem „Kościół niezniszczalny”. Artykuł

Co najmniej 10 tys. osób
na Marszu życia i rodziny w Gdańsku
Ulicami Gdańska po południu [9 czerwca 2019
r.] przeszedł 10. Marsz dla życia i rodziny, organizowany przez środowiska katolickie. Na jego
zakończenie, na terenach postoczniowych, odbyły się koncerty muzyki religijnej. (…)
Ksiądz biskup Zbigniew Zieliński rozpoczął
Marsz od modlitwy i wspomnienia papieża Jana
Pawła II. Podczas marszu śpiewano pieśni religijne i słuchano tzw. świadectw wiary. (…)
Za organizacją Marszów w Polsce stoją m.in.
Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana,
Bractwo św. Pawła, Ruch Czystych Serc (RCS)
czy Ruch Światło Życie. Koordynatorem jest
Fundacja Centrum Życia i Rodziny.
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Kilkatysiecy-osob-na-Marszu-zycia-i-rodziny-wGdansku-n135207.html#tri
Informacje o marszach w Tychach, Rybniku,
Krakowie i Gdańsku pobrał z Internetu
i opracował Stanisław Waluś

Z parafii Matki Boskiej
Kochawińskiej w Gliwicach
do Piekar Śląskich 26 maja 2019 r.
O 8.30 wyjechaliśmy autobusem na pielgrzymkę do sanktuarium Matki Sprawiedliwości
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został podpisany: prze, msp. Niżej podaję
6 fragmentów.
Wyraźnie więcej mężczyzn niż w zeszłym roku zjawiło się w Dzień Matki w Piekarach Śląskich. Homilię wygłosił do nich arcybiskup krakowski Marek Jędraszewski. (…) Mężczyźni
znów zaczęli klaskać. I bili brawo jeszcze kilkakrotnie. (…) Mszy św. przewodniczył nuncjusz
apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio.
(…) Arcybiskup Wiktor Skworc dziękował
szczególnie tym mężczyznom, którzy swoim
przykładem uczą następne pokolenia pielgrzymowania do Matki Bożej Piekarskiej. (…) 50
Ślązaków na tegoroczną pielgrzymkę do Piekar… przyleciało samolotem z Teksasu. (…)
Oprócz udziału w pielgrzymce w Piekarach
zwiedzili południową Polskę i szukali na Śląsku
śladów po swoich przodkach.
Autobusem dojechaliśmy do Radzionkowa –
dalej szliśmy pieszo.

Przed wejściem na wzgórze było stoisko Komitetu
Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii”, na którym zbierano podpisy udzielających poparcia projektowi ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. Kodeks karny. Rozdawano też poradnik dla rodziców i nauczycieli „Jak powstrzymać pedofila?” opracowany przez Fundację Pro-Prawo do życia (zdjęcie
SW).

Zarówno na drodze
przed sanktuarium, jak
i na jego terenie można
było kupić broszurę
„Pielgrzymka
mężczyzn”
opracowaną
przez Gość Niedzielny
i zawierającą następujące materiały:
Litania do Matki Bożej Piekarskiej, s. II;
Piekarski kaznodzieja –
abp Marek Jędraszewski. Żyjemy perspektywą
zbawienia – Miłosz Kluba, s. III; Człowiek nie
może żyć w kieracie. Rozmowa Marty SudnikPaluch z metropolitą katowickim abpem Wiktorem Skworcem, s. IV-V; Wysłannik papieża
w Piekarach. Duchowy syn Jana Pawła II. Abp
Salvatore Pernnacchio – ks. Rafał Skitek, s. VI;
Tadeusz Puszyński. Ćwiczenia z odwagi (W czasie III powstania śląskiego był kapitanem i dowodził Grupą Destrukcyjną …) – Przemysław
Kucharczak, s. VII; Żyłem w dolinie śmierci.
Świadectwo – wysłuchała Joanna Juroszek, ss.
VIII-IX; Nie nadrabiać. Rozmowa Marty Sudnik-Paluch z Iloną i Marcinem Świeradami
o tym, czego uczy niedziela wolna od handlu
i czym są prace niekonieczne, ss. X-XI; Mafia
Pier Giorgia. Towarzystwo Ciemnych Typów –
Anna Piontek, ss. XIV-XV; Mamy mistrzów!
Piłka nożna – Martyna Chodykin, ss. XVI-XVII;
Kryminał z nutą disco – Marta Sudnik-Paluch,

Minęliśmy ojca z małym dzieckiem (zdjęcie SW).

W drodze do Piekar – napis na tabliczce na krzyżu:
GLIWICE PARAFIA MB KOCHAWIŃSKIEJ
(zdjęcie o. MJ).
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two nam sobie wyobrazić, że kiedy wypowiadał
słowo „matka”, myślał o Maryi i że wtedy
uczniowie wyczuli w Jego głosie szczególne ciepło i wzruszenie. Przecież jako nazaretańska
dziewczyna przyjęła Go do swego dziewiczego
łona, otwierając się na przedziwne działanie Ducha Świętego. Jej zawdzięczał swe człowiecze
życie. Dzięki Niej stał się podobny do nas, ludzi,
we wszystkim – oprócz grzechu (por. Hbr 4, 15).
A przede wszystkim Jego, Jednorodzonego Syna
Bożego, obdarzyła najpiękniejszą, najbardziej
szlachetną, serdeczną miłością, która była przeniknięta najwyższą tkliwością. Maryja… Matka…
Drodzy Pielgrzymi!
Dziś przybywamy do Piekar Śląskich właśnie
do Niej. Wpatrujemy się w Jej Święte Oblicze.
Jej dłoń wskazuje na Syna, który przyszedł na
świat nie po to, aby go potępić, lecz aby go zbawić (por. J 12, 47b). Na cudownym piekarskim
obrazie także Pan Jezus wskazuje na swą Dziewiczą Matkę, jakby tym gestem chciał wyrazić
całą swoją wdzięczność za to, że zechciała Go
do Siebie przyjąć, mówiąc do Anioła Gabriela:
„Niech Mi się stanie według twego słowa!” (Łk
1, 35). Wdzięczność za to, że urodziła Go
w trudnych warunkach betlejemskiej groty. Że
Go nam wszystkim dała. Owej cudownej nocy,
gdy „nadeszła pełnia czasu” (por. Ga 4, 4), to
właśnie dzięki Niej aniołowie mogli śpiewać:
„Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania” (Łk 2, 24).
2. Nauczycielka miłości
Od chwili Zwiastowania, dzięki Fiat Maryi,
Chrystus, Boży Syn, stał się Bratem każdego
i każdej z nas. Wziął na siebie cały nasz człowieczy los – z jego trudami istnienia, dorastania,
przemijania, podatności na zranienie, z jego bólem i cierpieniem. To dzięki Niej – Maryi. To
dzięki Niej Bóg jest tak bliski nam – niemal na
wyciągnięcie ręki. Po latach, w swoim Pierwszym Liście św. Jan Apostoł tak oto wyrazi tę
prawdę: „Co było od początku, cośmy usłyszeli
o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami,
na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce –
[to wam oznajmiamy]” (1 J, 1, 1).
Równocześnie uczymy się od Niej, jak kochać
Chrystusa. Nasza miłość do Niego nie ma nic
z czułostkowości i nie buduje się z samych tylko
wzruszeń. Jest – powinna być – na wskroś przeniknięta Bożą mądrością. Sam Chrystus bardzo
jasno ukazał warunki tej miłości, mówiąc do

s. XVIII; Humor pielgrzymkowy, s. XIX;
Śpiewnik pielgrzyma, ss. XX-XXIII.
Na miejsce dotarłem podczas końcowej części
przemówienia metropolity katowickiego ks. abpa
Wiktora Skworca. Całość przemówienia jest na
stronie
https://katowice.gosc.pl/doc/5595531.Po-mocDucha/.
Pisząc notatki podczas homilii abpa Marka Jędraszewskiego zaznaczałem sobie, w których
miejscach homilia była przerywana oklaskami
i w tekście pobranym ze strony
https://ekai.pl/dokumenty/homilia-abp-markajedraszewskiego-w-piekarach-slaskich-26-maja2019/
pismem pochyłym, pogrubionym zaznaczyłem te
miejsca.
30 maja 2019 r. oceniając ten artykuł zagłosowałem na 5 i wyświetlił się następujący wynik:
zagłosowało: 28 / ocena 4,4.
Homilia abp. Marka Jędraszewskiego
w Piekarach Śląskich | 26 maja 2019
Autor: Paweł Żulewski
Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Metropolito Katowicki,
Ekscelencje, Najdostojniejsi Księża Arcybiskupi i Biskupi,
Drodzy Bracia w Chrystusowym Kapłaństwie,
Wielebne Siostry zakonne,
Czcigodne Osoby życia konsekrowanego,
Drodzy Pielgrzymi, Uczestnicy Pielgrzymki
Mężczyzn i Młodzieńców do Matki Bożej Piekarskiej,
Wszyscy Drodzy memu sercu Siostry i Bracia,
1. Maryja, Matka Jezusa
Chrystus doskonale wiedział, że tuż za
drzwiami Wieczernika czai się zło, kłamstwo,
zdrada i przemoc. Od Wieczernika do pałacu
Kajfasza było przecież nie aż tak daleko. Przed
chwilą Judasz opuścił grono Apostołów i wszedł
w ciemności nocy (por. J 13, 30). A Jezus, wiedząc, że jest to pożegnanie z najbliższymi, zaczął
mówić o miłości. O Bogu, który jest miłością
(por. 1 J 4, 8b), przezwyciężającą wszelki grzech
i niewierność. I o człowieku, który jest powołany
do uczestnictwa w tej Bożej miłości.
Podstawowym warunkiem tego uczestnictwa
jest słuchanie słowa Bożego i jego zachowywanie (por. Łk 11, 28). „Kto pełni wolę Bożą, ten
Mi jest bratem, siostrą i matką” powiedział Pan
Jezus, jeszcze u początków swej publicznej działalności na palestyńskiej ziemi (Mk 3, 35). Ła20

Apostołów w Wieczerniku: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. (…) Kto
Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich”
(J 14, 23a. 24). Przestrzeganie nauki Chrystusa
sprawia, że stajemy się uczestnikami życia Trójcy Świętej: „Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać”
(J 14, 23b). Maryja niejako nawiązuje do tych
właśnie słów swego Syna, mówiąc do uczniów
w Kanie Galilejskiej w krótkim, bardzo po męsku brzmiącym poleceniu: „Zróbcie wszystko,
cokolwiek wam [mój Syn] powie” (J 2, 5b). Jego
słowo jest przecież jasne – trzeba tylko chcieć je
usłyszeć. Jego słowo jest prawdziwe – bo On jest
Prawdą (por. J 14, 6). Jego słowo wzywa do
czynu – więc wprowadzajcie w czyn przykazania
miłości. „Zróbcie wszystko!” – znaczy: wszystko
bez wyjątku, nie wybierając z Ewangelii tylko
tych słów, które akurat nam odpowiadają, a odrzucając to, co wymagałoby od nas trudu nawrócenia, porzucenia zła, odejścia od błędnych
przyzwyczajeń i upodobań. Tylko wtedy, gdy
przyjmujemy Chrystusa jako jedną i niepodzielną Prawdę, możemy doświadczyć, że Jego
Ewangelia niesie z sobą prawdziwe, dogłębne
wyzwolenie: „Jeżeli będziecie trwać w nauce
mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami
i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8,
31b-32).
3. Matka Kościół
Mocy tej wyzwalającej prawdy doznajemy
szczególnie wtedy, gdy od Chrystusa uczymy się
miłości do Kościoła. Kościół bowiem był, jest
i będzie Jego Oblubienicą. Jak pisze św. Paweł
w Liście do Efezjan, „Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go
uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu
towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed
sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy
czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby
był święty i nieskalany” (Ef 5, 25b-27). Ponieważ Chrystus na krzyżu przelał za Kościół swoją
krew, Kościół jest święty. Tę właśnie prawdę
wyznajemy podczas każdego Credo, mówiąc:
„Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół”.
Dla Chrystusa Kościół jest Oblubienicą, natomiast dla nas – Matką. Mater Ecclesia – Matka
Kościół. Święta Matka Kościół. Jest Matką naszą, ponieważ w chwili Chrztu świętego zrodził
nas do życia wiecznego. To on dał nam łaskę
wiary. To on uczy nas wzrastania w miłości do

Boga i do bliźniego. To on umacnia w nas nadzieję znalezienia się ostatecznie i na wieczność
całą w niebiańskim Jeruzalem. To wszystko
sprawia, że o Kościele winniśmy myśleć ze czcią
– właśnie tak jak o Matce, mimo że jest on złożony także z ludzi grzesznych.
Drodzy Bracia i Siostry!
Dziś znajdujemy się sytuacji, kiedy w przestrzeni medialnej i społecznej wiele się mówi
o grzechach wiernych Kościoła. Zważywszy na
pewne obiektywne fakty, wszyscy czujemy się
zawstydzeni i upokorzeni z powodu postępowania
tych osób duchownych, które sprzeniewierzyły
się swemu kapłańskiemu lub zakonnemu powołaniu. Jednakże mówienie, że cały Kościół jest zły,
jest po prostu nieprawdą, a przez to wielką
krzywdą [oklaski] wyrządzaną ogromnej większości wspaniałych i gorliwych kapłanów. Ojciec
Święty emeryt Benedykt XVI pisze nawet, że takie kłamliwe uogólnianie jest dziełem złego ducha. Przecież, obiektywnie i bezstronnie rzecz
biorąc, w Kościele dzieje się bardzo wiele dobra.
Jest tak przede wszystkim dlatego, że „Kościół
Boży (…) także dzisiaj jest właśnie narzędziem,
za pomocą którego Bóg nas zbawia. Bardzo ważne jest przeciwstawianie kłamstwom i półprawdom diabła pełnej prawdy: Tak, w Kościele jest
grzech i zło. Ale także dzisiaj jest święty Kościół,
który jest niezniszczalny. Także dzisiaj jest wielu
ludzi, którzy pokornie wierzą, cierpią i kochają,
w których ukazuje się nam prawdziwy Bóg, kochający Bóg. Bóg ma także dzisiaj swoich świadków (martyres) na świecie. Musimy tylko być
czujni, by ich zobaczyć i usłyszeć”. W tym kontekście Benedykt XVI daje nam świadectwo o sobie samym: „Mieszkam w domu [na terenie Watykanu], w małej wspólnocie ludzi, którzy odkrywają takich świadków Boga żywego w codziennym życiu i radośnie wskazują na to również
mnie. Widzieć i odnaleźć żywy Kościół jest cudownym zadaniem, które wzmacnia nas samych
i pozwala nam ciągle na nowo weselić się wiarą”.
Drodzy Pielgrzymi do Matki Boskiej Piekarskiej!
Właśnie tutaj, u Jej stóp, uczymy się miłości do
Kościoła naszej Matki. Tutaj przypominamy sobie
tak dawną, a równocześnie tak aktualną prawdę:
„O matce nigdy źle”. Natomiast o jej dzieciach,
gdy trzeba, trudną i bolesną prawdę należy odsłaniać. Czynimy to tylko i wyłącznie po to, aby dzieci, które ją, świętą Matkę Kościół, tak boleśnie swą
niewiernością dotknęły, mogły przejrzeć, nawrócić
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się, na ile się da wynagrodzić za wyrządzone
krzywdy, odpokutować… Tutaj też, w Piekarach,
postanówmy sobie, aby brać przykład z papieża
Benedykta XVI i umieć cieszyć się i radować
z każdego dobra, które dzieje się w Kościele. By
umieć cieszyć się również z tej Pielgrzymki i dziękować Matce Bożej za to, że nas tu dzisiaj do siebie zaprosiła, tu zgromadziła i za swoją przyczyną
pozwoliła wielbić Boga. [oklaski]
4. Dzień Matki
Wpatrując się w Obraz Matki Boskiej Piekarskiej i rozważając gest Pana Jezusa, który swą
rączką wskazuje na Maryję, uczymy się od Niego
miłości do naszych matek. Dzisiaj przecież Dzień
Matki. Każdy z nas, tutaj obecnych, jest dzieckiem swojej matki. „Matka jest tylko jedna” –
słyszymy niekiedy. To głęboka, choć, z drugiej
strony, tak oczywista prawda. „Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś” (Łk 11,
27b). Te słowa nieznanej nam z imienia kobiety z
Ewangelii św. Łukasza, skierowane do Pana Jezusa, odnoszą się także do naszych kochanych
Mam. Matka: nosiła nas z trudem, karmiła z macierzyńska tkliwością, cieszyła się z każdego kolejnego samodzielnego kroku, z dumą patrzyła na
każdy nasz sukces, pocieszała w chwilach niepowodzeń, cicho płakała, gdy spotkało nas jakieś
nieszczęście, brała do ręki różaniec, kiedy chciała
uchronić nas przed złem. Dzisiaj z ogromnym
szacunkiem i wdzięcznością myślimy o nich – naszych matkach, niezależnie od tego, czy żyją one
jeszcze i po powrocie do naszych domów będziemy mogli wręczyć im bukiet kwiatów, czy też
przeszły już one z tego świata do domu Ojca i w
akcie szczególnej podzięki tutaj, przed Cudownym Obrazem Piekar Pani, złożymy im dar modlitwy serdecznej, prosząc Boga o wieczne dla
nich odpoczywanie… [oklaski]
Drodzy mężowie, uczestnicy dzisiejszej pielgrzymki do Matki Boskiej Piekarskiej!
Prawda o miłości do naszych matek odnosi się
także do waszych żon, które są matkami waszych dzieci. Waszym świętym obowiązkiem jako ojców jest uczenie waszych dzieci tego, by
umiały kochać, szanować i czcić swoje matki –
tak, jak to jest zapisane w IV Przykazaniu Dekalogu: „Czcij ojca swego i matkę swoją!”. Należę
do pokolenia, które przy każdym przywitaniu
i pożegnaniu z mamą całowało ją w rękę. Pamiętam mego ojca, który mnie kiedyś upomniał, gdy
z powodu jakiegoś irracjonalnego wstydu wobec
innych poprzestałem tylko na uściśnięciu jej dło-

ni. „Matkę zawsze całuje się w rękę” – powiedział dobitnie. I tak też już od tej pory zawsze
czyniłem.
Drodzy mężczyźni i młodzieńcy! Pozwólcie,
że zwrócę się do was z gorącym apelem: często
rozważajcie słowo, które skierował do nas Pan
Bóg w IV Przykazaniu, mówiąc: „Czcij matkę
swoją!”. Właśnie tak, a nie inaczej: „Czcij!”.
4. Matka Ojczyzna
W słowo „Czcij!” z IV Przykazania Dekalogu
wpisana jest także miłość do Ojczyzny. Ona
również jest naszą matką. Jak bardzo niełatwa
jest ta nasza miłość do niej , ale i jak bardzo konieczna, świadczą trzy kolejne Powstania Śląskie. W tym roku przypada setna rocznica pierwszego z nich. Powszechnie śpiewano wtedy Rotę
Śląską, nawiązująca do słynnej Roty Marii Konopnickiej: „Ojczyzno święta, kraju nasz!/ Z Tobą nam żyć, umierać!/ Niezłomnie stoi śląska
straż,/ Polsko, Twa wierna czeladź./ Zabrzmi
i dla nas złoty róg,/ tak nam dopomóż Bóg!”.
[oklaski]
Jakże więc dzisiaj nie przypomnieć owej szczególnej wymiany słów, do jakiej doszło dnia 20
czerwca 1922 roku na rynku w Katowicach, gdy
już po ostatecznym zatwierdzeniu polskich granic
do stolicy Górnego Śląska wkraczała polska armia. Wojciech Korfanty mówił wtedy niezwykle
podniosłym tonem: „Przybyłaś do nas, Polsko!
Z sercem, przepełnionym czcią nabożną, witamy
Cię, Matko-Ojczyzno! W tej wielkiej chwili dziejowej, my najmłodsze Twoje dzieci, ślubujemy Ci
wierność, miłość i posłuszeństwo bez granic, a za
to przyjmij nas jako oddane Ci sercem i duszą
dzieci Twoje, które Twoje zjawienie się na ziemi
naszej gorzkimi łzami wypłakały i potokami krwi
okupiły. Polsko! Bądź nam matką troskliwą –
ostatnie wbijasz pale granic Twoich. Tu na Zachodzie stoi żywy mur z piersi mężów, w boju
zahartowanych, gotowych zawsze do Twojej
obrony”. Na to odpowiedział mu stojący na czele
polskich wojsk gen. Stanisław Szeptycki: „Panie
Pośle! (…) Należy ustalić fakty. Gdyby ze sprawozdań o dzisiejszych uroczystościach świat sądził, że dzisiejszy zwycięski marsz żołnierza polskiego na Ziemię Górnośląską jest zasługą wojska, to muszę stwierdzić, że przyczyną naszej tu
obecności jest przede wszystkim dzielny lud górnośląski, prowadzony w pierwszym rzędzie przez
duchowieństwo. Duchowieństwo to rozbudziło
w ludzie śląskim nastrój wysokiej wiary w zwycięstwo prawdy i sprawiedliwości. Wiara wymaga
22

męczenników. Tych na Górnym Śląsku nigdy nie
brakło. Więc symbolicznie wręczam rzucone mi
kwiaty Tobie, Panie Pośle, czcząc w ten sposób
pamięć wielkich poległych bohaterów górnośląskiego ludu”. [oklaski]
Zakończenie
Drodzy Pielgrzymi!
Raz jeszcze kierujemy nasz wzrok w stronę
Cudownego Obrazu Piekarskiej Pani. Matka
wskazuje swą dłonią na Syna. Syn ma swą rączkę skierowaną ku Matce. Ona dała nam Zbawiciela świata. On, umierając na krzyżu, obdarzył
nas swą Matką. Dostrzegamy w tym przepiękny
przejaw Bożej miłości, która najpierw objęła
Maryję i uczyniła Ją Pośredniczką łask wszelkich. Widzimy w tym także tkliwość miłości
Boga, który pragnie nas objąć swą mocą i wewnętrznie przemienić. Który pragnie nadać najbardziej szlachetny kształt naszej miłości do
Niego, naszego Stwórcy, Odkupiciela i Pocieszyciela, jak również naszej miłości do Kościoła,
do naszych matek, do Ojczyzny. Boża miłość
stoi u progu naszych serc i do nich kołacze. Czy
się na nią otworzymy? W tym tak ważnym dla
naszego życia momencie, z głębi naszych serc
spragnionych autentycznej miłości, wołamy:
Matko Syna Bożego, Matko nasza, Matko pięknej miłości – módl się za nami!
Amen [oklaski, oklaski, oklaski]
Pierwsze trzy wezwania modlitwy wiernych
były odczytane w języku polskim, pozostałe trzy
w gwarze śląskiej. Pomyślałem sobie, że szkoda,
że jedno z trzech ostatnich nie było w gwarze
góralskiej – gdyż widziałem uczestników pielgrzymki w góralskich strojach.
W czasie modlitwy eucharystycznej, przy
wzywaniu wstawiennictwa świętych padły następujące słowa: „… Świętym Janem Pawłem
Wielkim …”.

Pod koniec Mszy św. App Salvatore Penacchio
w imieniu Ojca Świętego Franciszka skierował
do pielgrzymów słowo po włosku – wysłuchaliśmy tłumaczenia na język polski.
Abp Wiktor Skworc przeczytał SMS z pozdrowieniami i błogosławieństwem od Papieża
Franciszka. Słowa pozdrowień skierował Ojciec
Święty podczas spotkania z wiernymi na południowej modlitwie w Watykanie. Nie zdołałem
zanotować tego pozdrowienia i podaję na podstawie:
https://www.radiomaryja.pl/informacje/papiezfranciszek-pozdrowil-uczestnikow-pielgrzymkido-piekar-slaskich/
„Kieruję pozdrowienie i błogosławieństwo dla
polskich pielgrzymów którzy uczestniczą
w wielkiej pielgrzymce do sanktuarium maryjnego w Piekarach Śląskich”.
Potem abp Wiktor Skworc powiedział: śpiewajmy radośnie „Boże coś Polskę”.
Nasz autobus podjechał na parking odległy
około 2 km od Sanktuarium i o. Mateusz Janyga,
urodzony w Piekarach poprowadził nas najkrótszą drogą w stronę tego parkingu. W autobusie
odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Pielgrzymkę zorganizowało Duszpasterstwo
Telent z naszej parafii. Jego uczestnicy spotykają
się co miesiąc na Mszy św. i potem pogłębiają
naukę społeczną Kościoła katolickiego oraz
dzielą się sprawami, którymi żyją uczestnicy tego duszpasterstwa.
Opracował Stanisław Waluś
Zdjęcia o. Mateusz Janyga i Stanisław Waluś

Promocja książki „Relacje Kościół –
państwo na Górnym Śląsku w latach
1945-1989. Konflikt ideologiczny”
4 kwietnia 2019 r.
w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym
IPN
w Katowicach im.
Henryka Sławika,
przy ul. św. Jana 10
odbyła się dyskusja
z udziałem: abp.
Damiana Zimonia,
ks. prof. Jerzego
Myszora i dr. hab.
Adama Dziuroka.

Poczty sztandarowe. Szczególnie cieszy poczet młodzieńców (zdjęcie SW).
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Spotkanie było połączone z promocją książki
napisanej pod redakcją Adama Dziuroka.

Biblioteka Teologiczna w Gliwicach
Al. Jana Pawła II 7, Tel. 32 44 01 004
e-mail:

biblioteka.teologiczna.gliwice@gmail.com

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 9.00-17.00

Warto posłuchać

Od lewej: dr hab. Adam Dziurok, ks. abp Damian
Zimoń, ks. prof. Jerzy Myszor.

Pierwszym, który odpowiadał na pytanie: „Jakie formy działania ideologicznego ze stron
władz wobec Kościoła były najbardziej niebezpieczne?” był ks. dr abp Damian Zimoń. Ksiądz
Arcybiskup przedstawił swoje wspomnienia
związane ze szkolnictwem. Powiedział między
innymi, że w 1956 roku był wikarym w Tychach
i wtedy nauka religii wchodziła do szkół. Potem
zlikwidowano katechezę w szkołach i najtrudniej
było ją organizować w nowych parafiach, gdzie
nie było kościołów, salek (Tychy, Jastrzębie
Zdrój, Żory).
Autorami artykułów w książce są: Andrzej
Grajewski, Adam Dziurok, Rafał Śpiewak, Łucja
Marek, Jacek Żurek, Adrianna Dawid, Jerzy Myszor, Zbigniew Bereszyński, Andrzej Szymański,
Anna Badura, Arkadiusz Wuwer, Kornelia Banaś, Henryk Olszar.
W zakupionym egzemplarzu książki otrzymałem wpis prowadzącego dyskusję i redaktora
książki dr. hab. Adama Dziuroka.

Boże coś Polskę. Pieśni patriotyczne i religijne. Płytka dołączona do Gościa Niedzielnego nr 32, rok
XCVI z 11.08.2019. Wykonawcy: reprezentacyjny
Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Wydawca:
Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

Pieśni: 1) Marsz Pierwszej Brygady, 2) Modlitwa do Bogarodzicy, 3) O mój rozmarynie,
4) Piechota, 5. Ojczyzno ma, 6) Przybyli ułani
pod okienko, 7) Ave Maria, 8) Panie zostań
z nami, 9) Boże coś Polskę, 10) Rota.
Na stronie 60. jest informacja o utworach.
Opracował Stanisław Waluś

Wybory do Sejmu i Senatu
13 października 2019 r.
Wprowadzenie
W kwietniowym numerze „Dlatego” [nr
4 (328) z 21 IV 2019] na str. 16 zostały zamieszczone „Obowiązki wyborcze katolików”. Tu podaję tylko trzy ostatnie wnioski:
6) Katolicy nie mogą oddawać swych głosów,
ani też kandydować z tych list, których programy
albo metody rządzenia są wrogie zdrowemu rozsądkowi, dobru narodu i Państwa, moralności
chrześcijańskiej i światopoglądowi katolickiemu.

Dla Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
Adam Dziurok. 4.04.2019.

Stanisław Waluś
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7) Katolicy powinni głosować tylko na kandydatów o wypróbowanej uczciwości i prawości,
zasługujących na zaufanie i będących godnymi
przedstawicielami dobra dla narodu, Państwa
polskiego i Kościoła.
8) Katolicy nie mogą powstrzymywać się od
głosowania bez słusznej i rozumnej przyczyny.
Każdy bowiem głos oddany wedle powyższych
wskazań pomaga dobru powszechnemu albo
przeszkadza złu.
Fragment Orędzia Episkopatu Polski „W sprawie wyborów do Sejmu”, Jasna Góra, 10 IX 1946
Roku, Źródło, nr 33 (972), 15 VIII 2010, str. 29
Teraz pytanie – jak to zastosować do konkretnej sytuacji. Pomocą może być np. artykuł Bogumiła Łozińskiego w Gościu Niedzielnym, którego fragmenty będą podane dalej. Pomocą też
może być wiedza o poprzednich głosowaniach
w Sejmie. Przykładowo podaję głosowanie nad
przywróceniem święta Trzech Króli 7 października 2018 r.
Tak się składa, że kandydatami do Senatu są
moi dwaj koledzy oraz znajomy, członek założyciel i członek honorowy KIK w Katowicach,
obecny senator Czesław Ryszka. Przybliżę czytelnikom „Dlatego” sylwetki tych kandydatów.
W okręgu wyborczym obejmującym Zabrze
i Bytom (w tych dwóch miastach są sekcje KIK
w Katowicach) kandyduje do Senatu dr hab. Andrzej Misiołek i moim zdaniem warto na niego
głosować.
Jeśli chodzi o kandydatów na posłów to będę
głosował na Wojciecha Szaramę z Bytomia, znajomego z sejmiku wojewódzkiego pierwszej kadencji lub na Barbarę Dziuk z Tarnowkich Gór.
Stanisław Waluś

Istotną płaszczyzną kampanii są kwestie obyczajowe. KO zapowiada m.in. darmowe in vitro,
związki partnerskie dla par hetero- i homoseksualnych. (…)
Diametralnie w innym kierunku idzie Zjednoczona Prawica. Lider PiS podkreślił, że rodzina
to stały związek jednej kobiety z jednym mężczyzną oraz ich dzieci. (…) Choć dla wielu ludzi
o konserwatywnych poglądach PiS nie jest
w kwestiach etycznych do końca wiarygodny, bo
np. nie przegłosował zakazu aborcji, chociażby
eugenicznej, to jednak z pewnością będąc u władzy, nie wprowadzi liberalno-lewicowych rozwiązań obyczajowych i będzie dla nich zaporą.
Bogumił Łoziński, Gość Niedzielny, nr 37,
rok XCVI, 15 IX 2919, s. 8
Głosowanie nad wnioskiem Platformy
Obywatelskiej o odrzucenie w pierwszym
czytaniu obywatelskiego projektu ustawy
o przywróceniu Święta Trzech Króli
– 17 października 2008 r.
Za
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65
Nie dziwię się posłom lewicy, że głosowali
przeciw apelowi zawartemu w liście Prezydium
Konferencji Episkopatu Polski do marszałka Sejmu. Posłowie Platformy Obywatelskiej zlekceważyli inicjatywę obywatelską, a posłowie Demokratycznego Koła Poselskiego zlekceważyli zasadę
demokracji (demokracja = władza ludu).
Chrześcijanie, a tym bardziej członkowie Klubu
Inteligencji Katolickiej mają szansę podjąć właściwą decyzję w czasie wyborów do Parlamentu
Europejskiego i następnych wyborów korzystając
z danych zawartych w powyższej tabeli.
Stanisław Waluś
Dlatego nr 1 (2015) z 6 stycznia 2009 r. s. 2

Wyborcze licytacje
W kampanii wyborczej partie prześcigają się
w licytacji, kto da więcej, ale tylko niektóre pomysły są realne. (…)
Koalicja PO-PSL rządziła przez 8 lat i walką
z nierównościami społecznymi się nie zajmowała. Obecnie skupienie się KO [Koalicja Obywatelska, która obejmuje obecnie Platformę Obywatelską, Nowoczesną, Inicjatywę Polską i partię Zieloni] i PSL na tej sferze [społecznej] wynika z dążenia do przelicytowania PiS. Przy głosowaniu decydująca może być wiarygodność,
a tę zdecydowanie największą ma PiS, który
przez 4 lata rządów większość z tego, co obiecał,
zrealizował.
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wość, Solidarnej Polski i Porozumienia Jarosława Gowina, a także Stronnictwa „Piast” i Partii
Republikańskiej.
Sojusz Lewicy Demokratycznej wystawia
członków SLD, Wiosny Roberta Biedronia
i Lewicy Razem.
Konfederacja Wolność i Niepodległość. Na
jej listach figurują członkowie partii: Konfederacja Wolność i Niepodległość, Ruch Narodowy,
Korwin, Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin,
Liga Narodowa oraz Wolni i Solidarni.
Na listach Koalicji Obywatelskiej PO .N IPL
Zieloni są kandydaci z PO, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej (zarejestrowana 5.06.2019, działaczka feministyczna Barbara Nowacka), Partii
Zieloni, a także Unii Pracy, SLD, Wolność
i Równość (d. Unia Lewicy), Twój Ruch (antyklerykalny powstały z Ruchu Palikota), Socjaldemokracja Polska i Śląska Partia Regionalna.
Mandaty w Sejmie będą dzielone metodą
d’Hondta. Do Senatu wybieramy 100 senatorów
w 100 jednomandatowych okręgach.
Czym się kierować przy wyborze kandydata
i komitetu wyborczego?
Jestem katolikiem, więc wykluczam komitety
wyborcze, które wystawiają kandydatów na parlamentarzystów z partii o programie antykatolickim, o ideologii ateistycznej, o działalności obrażającej chrześcijańskie uczucia. Przysłowie
mówi: „łyżka dziegciu zepsuje smak beczki
miodu”. Taką „łyżką dziegciu” może być partner
koalicyjny lub kandydat przygarnięty z innej partii. Wówczas, skutkiem ubocznym głosowania
na „porządną osobę”, może być wprowadzenie
do Sejmu wroga Kościoła katolickiego.
W tzw. marszu równości Kościół katolicki jest
przedmiotem drwin, a wysuwane hasła i postulaty są antykatolickie. Oficjalnie w marszu uczestniczą: Partia Razem, Zieloni, Sojusz Lewicy
Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia oraz
ruch Obywatele RP wystawiający kandydata do
Senatu. Na te partie i koalicje w skład których
one wchodzą katolik nie powinien głosować.
Parlamentarzyści stanowią prawo, dla mnie
więc ważna jest wiarygodność kandydata, jego
przeszłość i dotychczasowa działalność na rzecz
dobra wspólnego. Nie jest wiarygodny ten, kto
kłamie, obraża innych, drwi wiary. Nie jest wiarygodna partia polityczna, której jest członkiem.
Polska jest naszą Matką, a o Matce nie mówi
się źle. Pamiętajmy o tym w głosowaniu.
Antoni Winiarski

Nie(oczekiwane) skutki wyborów
do Parlamentu Europejskiego
26 maja 2019 r. obywatele głosujący w Polsce
wybrali 52 posłów do Parlamentu Europejskiego,
z których jeden zasiądzie w PE po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Zarejestrowano
26 komitetów wyborczych, z czego 6 we
wszystkich 13 okręgach. Mandaty uzyskały
3 komitety wyborcze: Prawo i Sprawiedliwość
(z list komitetu startowali też członkowie Porozumienia i Solidarnej Polski) 26 mandatów,
Koalicja Europejska (PO PSL SLD .N Zieloni,
z list komitetu startowały też członkinie Unii
Europejskich Demokratów, Inicjatywy Feministycznej i Socjaldemokracji Polskiej) 22
mandaty i Wiosna Roberta Biedronia (z list
komitetu startowały również członkinie Teraz!)
3 mandaty.
Katolicy, głosując na listę Koalicji Europejskiej, umożliwili wejście do Parlamentu Europejskiego byłym sekretarzom PZPR: L. Miller
– sekretarz KC PZPR, W. Cimoszewicz – sekretarz Komitetu PZPR na Uniwersytecie Warszawskim, B. Liberadzki – sekretarz Komitetu PZPR
na SGPiS, M. Belka – sekretarz Komitetu PZPR
na UŁ, D. Hübner – sekretarz Komitetu PZPR na
SGPiS.
Antoni Winiarski
Wkrótce wybory
W wyborach do Sejmu i Senatu RP, które odbędą się 13 października 2019 r., Państwowa
Komisja Wyborcza zarejestrowała aż 86 komitetów wyborczych, z których 36 komitetów zgłosiło kandydatów zarówno do Sejmu jak i Senatu.
5 komitetów zarejestrowało listy w co najmniej
połowie okręgów wyborczych, więc mogą wystawić kandydatów w całej Polsce (w nawiasie
numer listy na Sejm RP): Polskie Stronnictwo
Ludowe (1), Prawo i Sprawiedliwość (2), Sojusz
Lewicy Demokratycznej (3), Konfederacja Wolność i Niepodległość (4) i Koalicja Obywatelska
PO .N IPL Zieloni (5).
Wśród kandydatów na posłów KW Polskiego
Stronnictwa Ludowego mamy przedstawicieli
Kukiz’15 oraz partii politycznych: PSL, Stronnictwo Demokratyczne, Unia Europejskich Demokratów (członkiem zarządu jest Stefan Niesiołowski), Polska Nas Potrzebuje (zarejestrowana 5.07.2019), PO, Ślonzoki Razem i 1-PL.
Prawo i Sprawiedliwość na swoich listach
umieszcza członków partii Prawo i Sprawiedli26

Kandydaci na senatora
w okręgu wyborczym nr 70
Okręg ten obejmuje miasto Gliwice oraz powiaty: Gliwicki i Tarnogórski. Obydwaj kandydaci na senatora są moimi kolegami.
Z Zygmuntem Frankiewiczem pracowaliśmy
na jednym wydziale Politechniki Śląskiej, ja
w Instytucie Automatyki, Zygmunt w Instytucie
Elektroniki. Był członkiem NSZZ Solidarność,
a ja byłem przewodniczącym koła wydziałowego. Byliśmy radnymi pierwszej kadencji w Gliwicach. Zygmunt Frankiewicz został wybrany
prezydentem Gliwic i do tej pory pełni tę funkcję. Przed laty zachęcał mnie do wstąpienia do
Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Odmówiłem ze względu na moją znajomość społecznej
nauki Kościoła katolickiego.
Krystiana Probierza poznałem podczas wyborów w 1989 roku. Byliśmy delegowani do obwodowej komisji wyborczej z ramienia Komitetu Obywatelskiego. Jesteśmy członkami NSZZ
Solidarność, Krystian mieszka w mojej parafii.
Pamiętam jak miał w naszej parafii (Matki Boskiej Kochawińskiej w Gliwicach) konferencję
14 września 2018 r. „Niepodległości dar: o rządach i rządzeniu – czy wiara przeszkadza?”.
Sprawozdanie z tej konferencji jest w „Dlatego”
nr 9 (321) z 30 IX 2018, na str. 4 i 5. Razem
z Krystianem jesteśmy członkami AKO Katowice. Niżej jest sprawozdanie prof. dr hab. inż.
Krystiana Probierza z wykonywania mandatu
Senatora RP.
Będę głosował na Krystiana Probierza.
Stanisław Waluś

Prof. Krystian Probierz
Sprawozdanie z wykonywania mandatu Senatora Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowni Państwo!
Moja kadencja, jako Senatora Rzeczypospolitej
Polskiej powoli dobiega końca.
W dniu 25 października 2015 r. w wyborach
parlamentarnych wybraliście mnie, jako swojego reprezentanta do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej, w okręgu wyborczym nr 70, który
obejmuje Miasto Gliwice oraz powiaty: Gliwicki i Tarnogórski. Przystąpiłem do Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Po ośmiu
latach rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego przyszliśmy
z zupełnie innymi pomysłami na rządzenie Polską.
Mijająca IX kadencja Senatu RP była dla mnie
okresem ciężkiej pracy. Mam za sobą kilkadziesiąt posiedzeń Senatu (nawet w Wigilię Bożego
Narodzenia i w Sylwestra), setki posiedzeń komisji i wiele spotkań roboczych, w których aktywnie uczestniczyłem, a przecież w dalszym
ciągu pracuję na Politechnice Śląskiej, będąc już
45. rok pracownikiem naukowym.
Występowałem wielokrotnie do stosownych
organów władzy państwowej z wieloma oświadczeniami i interwencjami, mającymi na celu
rozwiązanie istotnych problemów różnych dziedzin naszego życia.
Przez ten czteroletni okres dokonaliśmy szeregu istotnych zmian, mając na względzie dobro
naszej Ojczyzny i poprawę warunków bytowych
naszych obywateli. Jesteśmy wrażliwi na głos
społeczeństwa, szczególnie jego gorzej sytuowanej części, jesteśmy też wiarygodni. Z dumą możemy powiedzieć, że zrobiliśmy to co zapowiedzieliśmy!
Jako Senator RP zasiadam w Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji
Środowiska. Intensywnie pracuję również w Regionie oraz swoim okręgu wyborczym. Uczestniczyłem w setkach spotkań tematycznych oraz
w różnych uroczystościach. W moim Biurze Senatorskim spotykałem się i spotykam nadal regularnie z mieszkańcami, starając się pomóc im
w ich problemach.
W niniejszym sprawozdaniu z wykonywania
mandatu, starałem się Państwu przedstawić
przynajmniej część swojej działalności.
Krystian Probierz

Czesław Ryszka – kandydat na Senatora RP
Czesław Ryszka jest członkiem założycielem
i członkiem honorowym Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Ostatnio otrzymał nagrodę Clemens Pro Arte starosty bieruńskolędzińskiego w dziedzinie kultury. Informacja
o tym znajduje się w „Dlatego” nr 5 (329) z 12
maja 2019 r. na str. 5.
Kandyduje w okręgu nr 75, który obejmuje obszar powiatu: bieruńsko-lędzińskiego oraz miast
na prawach powiatu: Mysłowice i Tychy.
Warto przeczytać
Czesław Ryszka: Listy z Senatu, Wydawnictwo IKONA, Szydłowiec 2019.
W książce tej zawarte są przemówienia Czesława Ryszki w Senacie oraz felietony publikowane w tygodnikach „Niedziela” i „Źródło”.
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fijnych kosztem całej społeczności polskiej. Polska, w której następuje totalna walka z wartościami chrześcijańskimi i z Kościołem katolickim. Polska, gdzie prawdziwe słowa nienawiści,
przemysł pogardy, przemysł szkalowania – trollowania w Internecie innych osób są przedstawiane i traktowane jako akty swobodnych wypowiedzi i miłości. Polska o ciągłym skłócaniu
Polaków. Polska, gdzie sprawy ideologiczne tzw.
zarazy tęczowej są na pierwszym miejscu, łączne
z pedofilskim demoralizowaniem dzieci prawie
już od momentu ich urodzenia. Taką Polskę proponują: PO, PSL, SLD, Nowoczesna, Kukiz 15,
Zieloni, Wiosna, Partia Emerytów i Rencistów,
Samorządowcy, partie lewicowe, czyli cała opozycja − tzw. anty-PiS.
Ja wybieram Polskę pierwszej koncepcji
opartej na wartościach chrześcijańskich, dlatego wybieram 13 października Zjednoczoną
Prawicę – PiS.
Jan Mikos

WYBORY 2019
Stajemy przed najważniejszą decyzją w życiu
po 1989 roku po odzyskaniu niepodległości Polski. Dlaczego najważniejsza decyzja, bo ścierają
się pomiędzy sobą dwie wizje Polski, a zwłaszcza dwie koncepcje Polski, nawet na dziesiątki
i setki lat.
Pierwsza koncepcja to wizja, która daje Polsce podmiotowość i niezależność oraz samodzielny potężny rozwój i dobrze opłacaną pracę.
Oparta jest na wartościach chrześcijańskich jakie
stały u podstaw założenia Państwa Polskiego
i istnieją po dzień dzisiejszy. Oparta jest na solidaryzmie społecznym. Oparta jest na współdziałaniu pracodawców z pracownikami, traktując
ich podmiotowo. Polska, gdzie rodzina i jej byt
oraz wychowanie dzieci w duchu chrześcijańskim jest podstawową wartością. Polska, gdzie
nie narzuca się różnych wymyślonych zboczeń
kulturowych całemu Narodowi.
Koncepcja Polski oparta na podłożu chrześcijańskim realizowana jest przez obecny rząd
Zjednoczonej Prawicy, na który składa się: Prawo i Sprawiedliwość z przewodniczącym Jarosławem Kaczyńskim, Solidarna Polska z przewodniczącym Zbigniewem Ziobro, Polska Razem, której przewodniczącym jest Jarosław Gowin o koncepcji liberalno-prawicowej. Te trzy
partie tworzą jedno ugrupowanie pod szyldem
Prawo i Sprawiedliwość, przyjmują jeden
wspólny program dla rozwoju Polski. To są
sprawy społeczne, sprawy równego rozwoju całej Polski, sprawy rolników i wsi, sprawy obronne Polski, sprawy ekologii i sprawy zdrowia Polaków oraz sprawy zagraniczne.
Druga koncepcja Polski to Polska wchłonięta
przez potężne podmioty zagraniczne, liberalna,
czyli kto silny to się utrzyma, a słabi upadają
i śpią pod mostem. Polska, w której nie mieszkają Polacy, ale inne kultury zajmujące polską kulturę chrześcijańską. Polska, która może mieć
nawet do 80% ludzi biednych i 50% o skrajnym
ubóstwie. Polska, która nie ma własnego przemysłu, a obcy kapitał pracowników traktuje jak
tanią siłę roboczą o bardzo niskich zarobkach.
Polska, gdzie bogatsi przejmują majątki biedniejszych. Polska, gdzie kłamstwo jest na porządku dziennym i w każdej dziedzinie życia
oraz w Internecie. Jest ono zaplanowaną częścią
ustrojową. Polska, gdzie rozkradany jest cały
majątek przez grupy mafijne. Polska pełna afer
dla własnych korzyści materialnych lub grup ma-

Nie zabijaj.
Obrona życia człowieka od poczęcia
do naturalnej śmierci
Wzięła pigułkę poronną − lekarz uratował
dziecko. Teraz grozi mu... więzienie
Czy za uratowanie życia dziecka można iść do
więzienia? Ta historia pokazuje, że tak. Argentyńskiemu lekarzowi grożą dwa lata pozbawienia
wolności, bo uratował dziecko pacjentki, która
wzięła pigułkę poronną. Sąd uznał jednak, że lekarz postępując w ten sposób nie dopełnił obowiązków służbowych.
Historia rozpoczęła się, gdy do szpitala w Cipoletti zgłosiła się kobieta, która twierdziła, że
zażyła pigułkę poronną, gdyż jej dziecko jest
wynikiem gwałtu. Ordynator szpitala dr Leandro
Rodríguez Lastra podjął jednak decyzję o uratowaniu dziecka. Urodziło się ono w 35 tygodniu
ciąży i trafiło do adopcji.
Choć dziewczynka jest zdrowa i ma już dwa
lata sprawa ta trafiła przed oblicze sądu, a lekarza oskarżono o niedopełnienie obowiązków
służbowych. (…)
https://niezalezna.pl/273039-wziela-pigulkeporonna-lekarz-uratowal-dziecko-teraz-grozimu-wiezienie
pobrane 25 maja 2019 r.
Stanisław Waluś
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czyło nie zgadzać się z nim, ale powstrzymywać
się od zwalczania go siłą. Dziś termin zmienił swe
pierwotne znaczenia i jest rozumiany jako „życzliwa akceptacja”. Za zmianą definicji kryje się
zmiana nie tylko postawy, lecz także sposobu myślenia.
Innym zabiegiem rewolucji semantycznej jest
wprowadzenie do obiegu nowych słów, takich
jak np. homofonia. (…)
Jest to pojęcie tak nieostre i szerokie, że można
pod nie podciągnąć dowolne zachowanie czy wypowiedź. Za homofoniczne uważa się np. cytowanie fragmentów Biblii, przytaczanie danych
statystycznych wskazujących na nadreprezentację
homoseksualistów wśród sprawców czynów pedofilskich czy twierdzenie, że dziecko dla swego
prawidłowego rozwoju powinno mieć ojca i matkę. Z tego powodu w niektórych krajach w oficjalnej terminologii zamieniono np. pojęcia „ojciec” i „matka” na „rodzic A” i „rodzic B”. (…)
Do tego właśnie nawiązuje ideologia gender,
która dokonuje wrogiego przejęcia symboli, czego najlepszym przykładem jest tęcza budząca
pogodne emocje i mająca pozytywne konotacje
we wszystkich cywilizacjach świata, zaś w judaizmie i chrześcijaństwie oznacza znak przymierza Boga z ludzkością. Użyta przez ruch LGBT
staje się jednak, jak mawiał Alain Besançon,
„perversa imitatio”, czyli przewrotną imitacją.
Tęcza będąca w Księdze Rodzaju znakiem
przymierza noahickiego składa się z siedmiu kolorów symbolizujących siedem przykazań, jakie
Bóg dał ludziom po potopie. Wśród nich znajduje się m.in. zakaz niemoralnych stosunków seksualnych. Ze Starego Testamentu wynika, że
najbardziej godnymi potępienia były akty homoseksualne. Biblia określa je słowem „toevah”,
czyli obrzydliwością w oczach Boga. (…)
Dziś zmodyfikowana, sześciobarwna tęcza staje się symbolem czegoś odwrotnego – afirmacji
homoseksualizmu oraz innych perwersji seksualnych. Taki też przekaz wprowadzają w przestrzeń publiczną kolorowi harcownicy podczas
marszów równości.
Grzegorz Górny, Sieci, nr 25 (343),
24-30 VI 2019, s. 40-42

In vitro
Dramat naszych czasów
O tych ofiarach nikt nie mówi, o nich się milczy, ale co jakiś czas trzeba o tym przypominać.
Za realizacją pięknych marzeń i pragnień posiadania dzieci kryje się dramatyczna liczba istnień
ludzkich, które nazywane są „nadliczbowymi”,
„zbędnymi”, zamrożonych w lodówkach ludzkich embrionów. Ich liczba tylko w klinikach in
vitro w Stanach Zjednoczonych może sięgać
wielu milionów – wynika z raportu przygotowanego przez NBC News. (…)
Tak jak nie wolno zapominać, że także w Polsce wciąż powołuje się do życia ludzkie istoty,
które później się zamraża. (…)
Tomasz P. Terlikowski, Gazeta Polska
Codziennie, nr 191 (2408), 17-18 VIII 2019, s. 2

Stop dla gender – tak dla planu Boga
Wojna o dusze, wojna o umysły
Tak zwane marsze równości promujące ideologie gender stały się nieodłączną częścią
współczesnej wojny kulturowej. (…)
Przyjrzyjmy się niedawnemu marszowi środowisk LGBT [z ang. Lesbian, Gay, Bisexual,
Transgender – skrótowiec odnoszący się do lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz osób
transpłciowych jako do całości] pod Jasną Górą.
W Częstochowie istnieje wiele miejsc, w których
mogłoby się odbyć tego typu wydarzenie, a jednak organizatorzy wybrali najbliższe sąsiedztwo
najważniejszego
sanktuarium
katolickiego
w kraju. Dlaczego?
Odpowiedź jest prosta: chodziło o wtargniecie
w przestrzeń symboliczną wroga. To było jawne
rzucenie wyzwania, wysłanie czytelnego komunikatu: wypowiadamy wam wojnę. (…)
Jedna z uczestniczek genderowej operacji w
Częstochowie (nagrana przez ekipę TVP)
stwierdziła wprost: „Trzeba zdobyć Jasną Górę
i tym razem nam się uda”. (…)
Zwolennicy dzisiejszej rewolucji kulturowej
także dokonują operacji na języku, by przez
zmianę myślenia zmienić rzeczywistość. W tym
celu przedefiniowują obowiązujące dotychczas
i obecne w obiegu publicznym pojęcia, nadając
im zupełnie nowy sens. Przykładem może być
słowo tolerancja, pochodzące od łacińskiego „tolerare”, które oznaczało „znosić”, „cierpieć”,
„wytrzymywać”. Tolerować jakieś zjawisko zna-

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
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Ekumenizm

Nasze Rocznice

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)
Za naukową debatą, przeciw rozgrywkom
Zamiast naukowej debaty na argumenty, która
jak powietrze potrzebna jest katolikom poszukującym odpowiedzi na pytanie o to, na czym
w istocie polegała herezja Marcina Lutra, rozgrywa się te sprawę, atakując wybitnego uczonego i kapłana ks. prof. Tadeusza Guza. Tymczasem serie ataków na jego osobę odsłaniają
szerszy problem, a mianowicie cywilizacyjnie
niebezpieczną tendencję do zaniechania naukowych debat i do narzucania opisu rzeczywistości
z pominięciem rzetelnych argumentów. (…)
dr Aldona Ciborowska, Nasz Dziennik, nr 158
(6514), 10 VII 2019, s. 23

Sierpień 2019
155 lat temu (5 sierpnia 1864 r.) został stracony
na stokach cytadeli warszawskiej Romuald
Traugutt, ostatni dyktator Powstania Styczniowego.
115 lat temu (10 sierpnia 1904 r.) władze niemieckie wydały ustawę, na mocy której na terenach zamieszkałych głównie przez ludność polską nie wolno było wznosić budynków mieszkalnych. Polski chłop z Podgardowic, Michał
Drzymała nie otrzymawszy zgody na budowę
domu zamieszkał w cyrkowym wozie, który
ustawił na gruncie do niego należącym.
105 lat temu (6 sierpnia 1914 r.) z Krakowa
wczesnym rankiem z biwaku w lasku Oleandry
wyruszyła na wojnę z Rosją Pierwsza Kompania
Kadrowa pod dowództwem Tadeusza Kasprzyckiego.
100 lat temu (w nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 r.)
wybuchło I Powstanie Śląskie. Seria zrywów
polskiej ludności Górnego Śląska i Śląska Opolskiego zadecydowała o przynależności większej
części tych ziem do Polski. Rok 2019 jest Rokiem Powstań Śląskich.
90 lat temu (15 sierpnia 1929 r.) urodziła się Anna Walentynowicz, działaczka Wolnych Związków Zawodowych, współzałożycielka NSZZ
„Solidarność”. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
w uznaniu zasług Anny Walentynowicz dla
utworzenia wielkiego ruchu Solidarności i odzyskania przez Polskę niepodległości oraz składając hołd Jej niezłomnej postawie, ustanowił rok
2019 Rokiem Anny Walentynowicz (uchwała
Sejmu RP z 20 lipca 2018 r.).
80 lat temu (17 sierpnia 1939 r.) w Warszawie
zmarł Wojciech Korfanty (ur. 1873), chrześcijański działacz polityczny, zasłużony w walce o
przyłączenie Śląska do Polski. Stał na czele III
powstania śląskiego.
80 lat temu (23 sierpnia 1939 r.) Związek Sowiecki i Niemcy hitlerowskie podpisały pakt
o nieagresji, który w tajnej klauzuli zawierał plan
przyszłego podziału ziem polskich przez obu
agresorów.
75 lat temu (1 sierpnia 1944 r.) o godzinie „W” –
17.00 rozpoczęło się Powstanie Warszawskie –
bitwa o niepodległość Polski.
75 lat temu (2 sierpnia 1944 r.) płk Monter
zwrócił się do Rządu RP w Londynie z prośbą
o interwencję aliantów u Stalina, aby wojska radzieckie udzieliły pomocy walczącej Warszawie.

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 XXXIII

KUPUJ U SWOICH. BUDUJ POLSKI KAPITAŁ.
Plakat przy stacji benzynowej pod Częstochową,
zdjęcie 14 VII 2019 r. – Stanisław Waluś

30

się obiektem nagonki zorganizowanej przez grupy LGBT, próbujące dyktować społeczeństwu
swoje radykalne ideologiczne postulaty. (…)
Wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej wezwań do wyrzucenia Zofii Klepackiej
z kadry narodowej oraz wyciągnięcia wobec niej
konsekwencji dyscyplinarnych oczekuję, że najważniejsze instytucje zajmujące się polskim żeglarstwem nie tylko nie ugną się przed ideologiczną presją, ale publicznie staną w obronie
atakowanej sportsmenki i jej konstytucyjnego
prawa do swobody wypowiedzi.
Z wyrazami szacunku
https://za-klepacka.pl/
pobrane 30 maja 2019, podpisałem,
było nas 21 203 Stanisław Waluś
Zosia #nasreprezentuje
Ludzie ze świata mediów, kultury i sportu wspierają Zofię Klepacką, polską mistrzynię windsurfingu i olimpijkę, która jest regularnie atakowana za
sprzeciwianie się indoktrynacji homoseksualnej.
Współtwórca kampanii #NasReprezentujesz – grupa RespectUs zebrała wypowiedzi kilkudziesięciu
znanych osób, m.in. Jana Pospieszalskiego,
Krzysztofa Skowrońskiego i Pawła Lisickiego,
które wspierają odważną sportsmenkę. Klepacka
nie zgadza się na homoseksualną indoktrynację
dzieci i stała się głosem wielu rodziców. W ostatnim czasie zaatakowali ją prezenterka TVN Kinga
Rusin i aktor Borys Szyc. (…)
Wojciech Dudkiewicz, Niedziela, nr 23,
9 VI 2019, s. 11
Dialog inaczej
Zofia Klepacka, wielokrotna medalistka
w windsurfingu, ośmieliła się wyrazić oburzenie
warszawską „Deklaracją LGBT+”. Powołała się
m.in. na prawo rodziców do wychowania swoich
dzieci. Wywołało to furie środowisk „postępu”.
Doszło do tego, ze pojawił się apel o wykreślenie
Klepackiej z kadry narodowej za „homofonię”
i „mowę nienawiści”. Oto jak wygląda szacunek
dla odmiennych poglądów w wydaniu lewicy.
Franciszek Kucharczak, Gość Niedzielny,
nr 23, rok XCVI, 9 VI 2019, s. 39
Zofia Klepacka z honorową odznaką
Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Dziś [03.06.2019] Zofia Klepacka, mistrzyni
i dwukrotna wicemistrzyni świata w windsurfingu, brązowa medalistka XXX letnich Igrzysk
Olimpijskich w Londynie otrzymała honorową
odznakę Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Okręgu Warszawa-Wschód. Uroczystość odbyła

75 lat temu (4 sierpnia 1944 r.) w czwartym dniu
walk powstańczych w Warszawie zginął młody,
utalentowany poeta Krzysztof Kamil Baczyński.
75 lat temu (5 sierpnia 1944 r.) w czasie Powstania Warszawskiego niemiecki okupant dokonał
rzezi prawie 50 tys. mieszkańców Woli.
75 lat temu (5 sierpnia 1944 r.) batalion szturmowy AK „Zośka” uwolnił blisko 350 Żydów,
wyzwalając obóz koncentracyjny przy ul. Gęsiej.
75 lat temu (7 sierpnia 1944 r.) I Dywizja Pancerna pod dowództwem gen. Stanisława Maczka
zajęła pozycje bojowe na południu Caen, skąd
rozpoczęła operacje opanowania Falaise.
55 lat temu (21 sierpnia 1964 r.) zmarł ks. Władysław Findysz − pierwszy polski męczennik
komunizmu. Beatyfikowany 19 czerwca 2005 r.
podczas III Kongresu Eucharystycznego w Warszawie.
50 lat temu (24 sierpnia 1969 r.) kardynał Karol
Wojtyła koronował papieskimi koronami słynący
cudami obraz Matki Boskiej Myślenickiej.
Wybrała Barbara Kwaśnik
Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego (1944) – 1 sierpnia.
Dzień Solidarności i Wolności – 31 sierpnia.

Brawo Zofia Klepacka
Wstaw się za Zofią Klepacką!
Za obronę praw rodziców i dzieci przed presją
lobby LGBT, medalistka olimpijska i mistrzyni
świata stała się obiektem ataków i gróźb. Hejterzy
żądają, by wykluczyć ją z reprezentacji Polski!
W lutym tego roku Zofia Klepacka, medalistka
igrzysk olimpijskich i wielokrotna medalistka
mistrzostw świata w windsurfingu, jednoznacznie i zdecydowanie opowiedziała się przeciw zapisom „Deklaracji LGBT+”. Od tego momentu
stała się obiektem ataków ze strony lewicowych
środowisk: od artykułów, poprzez obrażanie
w mediach społecznościowych, aż po groźby
i zaczepki na ulicy. (…)
Apel o wsparcie dla Zofii Klepackiej
Sz.P. Witold Bańka
Minister Sportu i Turystyki
Sz.P. Andrzej Kraśnicki
Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Sz.P. Tomasz Chamera
Prezes Polskiego Związku Żeglarskiego
Szanowni Panowie,
wyrażam solidarność i wsparcie dla Zofii Klepackiej, która z powodu swoich poglądów stała
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się dziś wieczorem w Centrum Szembeka
w Warszawie. (…)
− Poczuwam się do tego, aby kontynuować
drogę moich przodków, a w szczególności
dziadka, który służył w Armii Krajowej i walczył w Powstaniu Warszawskim. Bardzo się cieszę, że w taki sposób zostałam wyróżniona −
podkreślała Zofia Klepacka. Mistrzyni stała się
obiektem nagonki po tym, jak skrytykowała środowiska LGBT i udostępniła na Facebooku
okładkę „Gazety Polskiej”.
− Kiedy prezydent Trzaskowski podpisał Kartę
LGBT+, przeżyłam szok. Oni (środowiska
LGBT – red.) oczekują tolerancji, a sami hejtują,
wyzywając np. mnie, za udostępnienie okładki
„Gazety Polskiej” z naszymi świętymi i bohaterami. Ta rzekoma tolerancja działa tylko w jedną
stronę − mówiła portalowi Niezalezna.pl.
https://niezalezna.pl/274281-zofia-klepacka-zhonorowa-odznaka-zwiazku-zolnierzy-armiikrajowej-zdjecia
Zosia powalczy
Zofia Klepacka – polska windsurferka, mistrzyni świata i medalistka olimpijska – została
wyróżniona tytułem Osobowości Roku, którą
wskazują widzowie Telewizji Republika. (…)
− Traktuję to wyróżnienie jako zobowiązanie
do dalszej walki przeciwko propagowaniu LGBT
w szkołach. Tu chodzi o nasze dzieci, o przyszłość Polski – powiedziała sportsmenka.
wd, Niedziela, nr 26, 30 VI 2019, s. 6
Tygodnik Solidarność

#NasReprezentujesz
W najnowszym wydaniu „Tygodnika Solidarność” polecam wywiad z Zofią Klepacką, wielokrotną polską medalistką, wybitnym sportowcem, matką dwójki dzieci i zdeklarowaną patriotką. Kobietą, która ma odwagę głośno mówić
o swoich poglądach i przekonaniach, za co spotyka ją fala hejtu i oszczerstw. Najwięcej ze
strony tych, którzy na co dzień mają usta pełne
frazesów o tolerancji, potrzebie akceptacji różnorodności, propagatorów walki z mową nienawiści. Jednak największym dramatem jest to, że
poglądy Zofii Klepackiej nie są w żadnym stopniu kontrowersyjne. Patriotyzm, przywiązanie do
wiary katolickiej, rodzina, sprzeciw wobec nachalnej indoktrynacji środowisk LGBT+. (…)
Nie zrezygnujemy z naszych przekonań i wartości w imię destrukcyjnej ideologii. Nie damy
sobie wmówić homofonii. Solidarność zawsze
stała i stać będzie po stronie tych samych wartości, wartości zapisanych w jej statucie. (…)
Michał Ostrowki, redaktor naczelny, s.3
Biorę energię z modlitwy
− W moim życiu bardzo ważny jest Bóg. Jestem osobą wierzącą i biorę energię z modlitwy,
z rozmowy z Panem Bogiem, ale też z ludzi.
Z ludzi, którymi się otaczam i których spotykam
na mojej drodze – mówi Zofia NocetiKlepacka, utytułowana polska windsurferka,
którą spotkał ogromny hejt w związku z krytyką
tzw. Karty LGBT, w rozmowie z Cezarym
Krysztopą.
(…) Wzrastałam w wartościach chrześcijańskich i patriotycznych. Historia mojej rodziny
przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Jestem dumną Polką – jestem dumna z tego, że
mieszkam w Polsce. (…) Walczę dla Polski. Jestem sportowcem, który walczy dla siebie, ale
przede wszystkim dla Polski, dla wszystkich Polaków.
s. 12-15
Gdańsk, 5 czerwca 2019 r.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
Solidarność
Przewodniczący Komisji Krajowej
Piotr Duda
Szanowna Pani
ZOFIA NOCETI-KLEPACKA
Mistrzyni i Wicemistrzyni Świata
Brązowa Medalistka Igrzysk Olimpijskich w
Londynie
Szanowna Pani Zofio!

#NasReprezentujesz ZOFIA KLEPACKA
w rozmowie z „Tygodnikiem Solidarność”
Nr 24 (1589), 14 VI 2019, s.1
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Jestem oburzony atakami, jakie spotkały Panią
w związku z Pani krytyką działalności środowisk
LGBT+ i wspierających je niektórych samorządów. To nie tylko niedopuszczalne z punktu widzenia prawa, ale przede wszystkim stanowi
ograniczenie konstytucyjnych wolności, o które
rzekomo środowiska te walczą. (…)
W Polsce, która jest krajem otwartym i tolerancyjnym (także dla LGBT+), nie może być
zgody na takie praktyki.
Jeszcze raz proszę przyjąć wyrazy wdzięczności za Pani odwagę! Z wyrazami szacunku
Piotr Duda
s. 16
Zofia się trzyma, a my?
Hejt, który wylał się na polską medalistkę
olimpijską Zofię Klepacką w związku z jej bezkompromisową obroną wartości, pokazuje, na
jakim etapie wojny cywilizacyjnej obecnie się
znajdujemy. (...)
Po trzecie, sam Kościół, choć jest najbardziej
atakowany, jakby abdykował, nie walczy, raczej
milczy i wszystkich przeprasza. Mimo że niebezpieczeństwo zagrażające Kościołowi i wierze
jest uniwersalne, atakuje go ze wszystkich stron,
to nasi hierarchowie zrezygnowani znajdują się
w paraliżu duchowym. (...)
Niemniej trzeba się już bać. To już dzwonek
alarmowy, tamta strona pozwala sobie na jawną
przemoc symboliczną wobec większości katolików w Polsce. Te ataki są coraz bardziej bezczelne i obsceniczne. (...)
Parlament Europejski w pełni popiera homoseksualizm – wskazuje prof. Vladimir Palko
w książce „Lwy nadchodzą”. (…)
Ilu polityków prawicy żyje dziś w Europie, jak
Czcigodny Sługa Boży i kandydat na ołtarze Robert Szuman? (…)
Jakub Pacan, s. 18-21
A teraz od siebie: Zofia Klepacka może być
wzorem dla nas, katolickiej inteligencji.
„Brawo Zofia Klepacka” opracował
Stanisław Waluś

melodii południowoamerykańskiego pierwowzoru. (…)
Sebastian Karczewski, Nasz Dziennik, nr 48
(6404), 26 II 2019, s. 10
7 marca 2019 r. zmarła
Barbara Piotrowska-Dubik
Świadectwa zesłania [do Kazachstanu] utrwaliła na kartach wspomnień „Kwiaty na stepie”
oraz w wielu audycjach radiowych i programach
telewizyjnych. (…)
Jan Józef Kasprzyk, Gość Niedzielny, nr 12, Rok
XCVI, 24 III 2019, s. 10
Wszystko było łaską. Żegnamy śp. Barbarę Piotrowską-Dubik, autorkę książki „Kwiaty na stepie”
Małgorzata Rutkowska, Nasz Dziennik, nr 62
(6418), 14 III 2019, s. 21
15 marca zmarł o. Marian Więckowski OMI
Do końca błogosławił
Parafianie i współbracia licznie żegnali o. Mariana Więckowskiego OMI, zasłużonego członka
lublinieckiej wspólnoty. (…)
Szymon Zmarlicki, Gość Niedzielny, nr 12, Rok
XCVI, 24 III 2019, Gość Gliwicki, s. III
C.d.n.
Wybrał Stanisław Waluś
Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy
przez Papieża Franciszka na rok 2019
Lipiec: Powszechna: Aby politycy, uczeni
i ekonomiści pracowali razem na rzecz ochrony
mórz i oceanów.
Sierpień: Ewangelizacyjna: Aby rodziny, dzięki
życiu pełnemu modlitwy i miłości, stawały się
coraz bardziej „laboratoriami humanizacji”.
Wrzesień: Powszechna: Aby wszyscy, którzy
wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie,
i aby niesprawiedliwość, która szerzy się
w świecie, nie miała ostatniego słowa.
Październik: Ewangelizacyjna: Aby tchnienie
Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
Codziennie przynajmniej jedna
dziesiątka różańca, więcej informacji
na stronie:
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl

Zmarli w ostatnim czasie
22 lutego 2019 r. zmarł ks. Stanisław Szmidt
Zmarł autor „Barki”
W miniony piątek, 22 lutego, odszedł do Pana
ks. Stanisław Szmidt, salezjanin, autor książek
oraz twórca tekstów pieśni i piosenek religijnych. Jedna z najbardziej znanych pieśni jego
autorstwa była popularna „Barka”, napisana do

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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łem. 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:
7.07, 25.08, 29.09, 13.10,
17.11.
Godz. 19.00
Kierownictwo
artystyczne:
prof. Julian Gembalski

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.

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA
SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH
KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
W KATOWICACH
PARAFIA KATEDRALNA
CHRYSTUSA KRÓLA W KATOWICACH

1% podatku na rzecz KIK w Katowicach
dla wsparcia chrześcijańskiej kultury
W 2020 roku będzie można przekazywać dla
KIK w Katowicach 1% należnego podatku za
2019 rok na cele statutowe KIK w Katowicach.
Można przekazać dar dla KIK w Katowicach
Dziękujemy osobom, które przekazały darowiznę na cele statutowe Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w 2018 roku.
Będziemy wdzięczni za przekazanie darowizn w bieżącym roku na cele statutowe Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Darowizny te będą mogły zostać odliczone
w przyszłym roku w zeznaniu podatkowym za
rok 2019 do 30 kwietnia 2020 r.”

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. Rekolekcje poprowadzi ks. dr hab. Janusz Wilk.
Koszt 140 zł lub z przejazdami i ubezpieczeniem 180 zł. Wyjazd z Katowic z Dolnego Tysiąclecia godz. 14:00 i z Placu Andrzeja 14:15.
Przyjazd do Katowic w niedzielę około godz.
16:00. Zgłoszenia przyjmuje do Jan Mikos,
tel. 697 684 666, 32 254 40 60.

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

Pielgrzymka KIK-ów na Jasną Górę

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

XXXIX Ogólnopolska Pielgrzymka KIK-ów na
Jasną Górę odbędzie się w sobotę 16 XI 2019 r.
Abp Stanisław Gądecki wygłosi wykład „Troska
o dobrze uformowane sumienie”, a dr Michał
Białkowski „Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 19621965”.
Koszt 30 zł. (autokar, ubezpieczenie, parkingi).
Wyjazd godz. 7:00 z Dolnego Tysiąclecia, 7:15
z pl. Andrzeja. Przyjazd około godz. 18:00.
Zgłoszenia przyjmuje Jan Mikos,
tel. 697 684 666, 32 254 40 60.

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 −
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
Biblioteka KIK
Czynna w godzinach dyżurów. Zapraszamy.

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 Kościo-

Informacja o KIK w Internecie:
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl
E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl
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Cykl reportaży z miejsc, które zachwycają
a człowiek odczuwa Bożą obecność.
Kreta urzeka swoją przyrodą. Ciepłe morze,
malownicze krajobrazy, góry, skały, wąwozy, jaskinie – to wszystko składa się na niepowtarzalny urok tej śródziemnomorskiej wyspy.

Komolithi - ziemne piramidy we wsi Potamida.

Te niezwykłe naturalne twory zbudowane są
z mułu, który zalegał na dnie oceanu 7 mln lat
temu. Znaleziono w nim szczątki rekinów. Piramidy powstały wskutek erozji po wynurzeniu się
z morza zachodniej części Krety. Wierzchołki
piramid porasta roślinność tworząc czapy.

Okolice miejscowości Stavros w promieniach wschodzącego słońca. Półwysep Akrotiri, Kreta.

Matala na południu Krety. Plaża. Jaskinie z okresu
neolitu wyrzeźbione w piaskowcu.

Wąwóz Samaria w Górach Białych jest najdłuższym wąwozem
w Europie. W najwęższym miejscu ma szerokość 3,5 m, a wokół
piętrzą się kilkusetmetrowe ściany. Z górnego parkingu na wysokości 1253 m n.p.m.
schodzimy 17 km trasą
do poziomu morza.
Wycieńczeni turyści
mogą liczyć za opłatą
na pokonanie dolnego
odcinka trasy na osiołku.

Widok z wyspy Imeri Gramvousa na plażę przy Lagunie
Balos (z prawej strony, daleko za statkiem).

Na Imeri Gramvousa Wenecjanie zbudowali
twierdzę. Potem twierdzę opanowali Turcy, a następnie piraci.
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Jaskinia Dikte (Psychro) jest na płaskowyżu
Lasithi. Na dnie jaskini jest jeziorko, w którym
zgodnie z mitologią, Rea kąpała małego Zeusa.
Jaskinia jest oświetlona i posiada bogatą szatę
naciekową – stalaktyty, stalagmity, draperie.
Żyzny płaskowyż Lasithi 840
m n.p.m. ma powierzchnię 25 km2.
Wiatraki używane były jako młyny oraz do pompowania wody.
Kiedyś było ich 10 tysięcy.

Kali Limenes – Dobre Porty. Tu był św. Paweł.

„I płynąc z trudem wzdłuż jej brzegów, przybyliśmy do pewnego miejsca, zwanego Dobre
Porty, blisko którego było miasto Lasaia”. (Dz
27 7-8)
Ten fresk z pałacu w Knossos do dziś jest
przedmiotem gorących dyskusji. Wielu powątpiewa, czy taki skok przez byka jest możliwy.
Odkopanie ruin pałacu w Knossos przez Arthura
Evansa zapoczątkowało odkrycie kultury minojskiej, którą doprowadził do upadku wybuch
wulkanu na Santorynie ok. 1627 r. przed Chr.

Trachilos. Na plaży w pobliżu hotelu dr Gerard Gierliński odkrył ślady stóp sprzed 5,6 mln lat. Proceedings of
the Geologists' Association. Volume 128, 2017, 697-710

Są to najstarsze ślady praludzi na świecie, ponad 1,5 mln lat starsze niż dotychczas znane
szczątki z Afryki. Zachowały się one na fragmencie skamieniałej plaży.

Gortyna była stolicą Krety za czasów Rzymskich. Św. Paweł mianował Tytusa biskupem
Krety. Zachowały się ruiny drugiej bazyliki św.
Tytusa, odeon i zbiór praw – Kodeks Gortyny.
Tekst i zdjęcia Antoni Winiarski na podstawie
pielgrzymek KIK na Kretę w 2005 i 2018 r.
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/old/piel.html
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Jaskinia Dikte, gdzie miał urodzić się Zeus. Jeziorko.
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