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i wiernością Chrystusowi aż do męczeństwa.
Prośmy Pana, abyśmy i my mogli żyć życiem
pełnym, dając świadectwo i przyjmując męczeństwo codziennej wierności Ewangelii i Chrystusowi. Z serca wam błogosławię!”
Biuletyn Radia Watykańskiego, 25 IX 2019

O przestrzeganiu przykazań
(Jk 2, 10-12) cz. II
Nie można więc być chrześcijaninem tylko
częściowo wypełniającym przykazanie miłości
bliźniego. Nie można też wybierać sobie tylko
niektóre przykazania do przestrzegania. I nie
można Bożych przykazań wypełniać według
własnego zdania, lecz zgodnie z wolą Bożą.
Każdy musi sobie uświadomić, że przekraczając
Boże Prawo staje się przestępcą i podlega pod
Boży sąd. A na sądzie każdy musi zdać sprawę
ze swojego postępowania (por. Rz 14, 12).
Ks. Józef Kozyra

Rok 2018 – Rokiem
Stanisława Moniuszki
Plakat w Katowicach

Ojciec Święty Franciszek do Polaków
Audiencja ogólna – środa 11 IX 2019 r.
„Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. W sobotę przypada święto Podwyższenia
Krzyża Świętego. W waszym kraju będzie ono
dniem akcji ewangelizacyjnej nazwanej «Polska
pod Krzyżem». Uczestnicząc w licznych nabożeństwach, spotkaniach modlitewnych, trwajcie
wraz z Maryją, Matką Bolesną u stóp Krzyża Jej
Syna, prosząc o potrzebne łaski dla was, waszych rodzin i Ojczyzny. Wypraszajcie łaskę
nawrócenia i opamiętania dla wielu, a przede
wszystkim dar zwycięstwa dobra nad złem, które
łatwo wkrada się do serca człowieka. Z serca
wam błogosławię.”
Biuletyn Radia Watykańskiego, 11 IX 2019
Audiencja ogólna – środa 18 IX 2019 r.
„Witam serdecznie obecnych tu Polaków. Dzisiaj w liturgii Kościoła w Polsce przypada święto
patrona dzieci i młodzieży, świętego Stanisława
Kostki. Ten młody chłopiec pokonał pieszo drogę z Wiednia do Rzymu, aby zostać jezuitą. Pokazał, że koniecznie trzeba poświęcić wiele, by
pójść za głosem własnego powołania. Jest wzorem także dla tych młodych, którzy z obawy
przed reakcją rodziny, przyjaciół lub innych ludzi, boją się wybrać drogę powołania kapłańskiego lub zakonnego. Drodzy młodzi, nie lękajcie się iść za głosem Chrystusa! Niech Bóg błogosławi wam i wszystkim tu obecnym.”
Biuletyn Radia Watykańskiego, 18 IX 2019
Audiencja ogólna – środa 25 IX 2019 r.
„Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, historia Kościoła
od samego początku jest związana z ewangelizacją przez głoszenie Słowa, troską o biednych

Opera Śląska zaprasza
3 x MONIUSZKO Mistrz, Muzyka, Miasto
14.06.2019 IMPREZA PLENEROWA
(zdjęcie 4.07.2019)
Pomnik Stanisława Moniuszki w Katowicach

MONIUSZCE ŚPIEWACY ŚLĄSCY
(zdjęcie 8.05.2019)
Konieczny z Moniuszką? Koniecznie!
Opromieniony entuzjastycznymi recenzjami po
sukcesach w nowojorskiej Metropolitan Opera
Tomasz Konieczny, światowej sławy basbaryton, wykona w Warszawie pieśni Stanisława
Moniuszki. W Roku Moniuszki wydarzenie goni
wydarzenie. Dopiero co skończył się X Międzynarodowy Konkurs Wokalny imienia ojca polskiej opery narodowej (wygrała rosyjska sopranistka Maria Motołygina), a już 8 czerwca w
Teatrze Wielkim – Operze Narodowej odbędzie
się premiera „Halki” w wileńskiej dwuaktowej
wersji z 1848 r. w reżyserii Agnieszki Glińskiej.
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Dwa dni wcześniej na tej samej scenie atrakcją
będzie preludium: Moniuszki Śpiewnik Symfoniczny w interpretacji Tomasza Koniecznego z
orkiestrą pod batutą Grzegorza Nowaka. (…)
Adam Ciesielski, Sieci, nr 21 (339),
27 V – 2 VI 2019, s. 79

Czas odwagi
100. rocznica I powstania śląskiego
– sierpień 1919 r.
Bezpłatny dodatek do Gościa Niedzielnego
przygotowany przez redakcję Gościa Niedzielnego oraz Instytut Pamięci Narodowej
Gość Niedzielny, nr 33, rok XCVI,
18 VIII 2019
Tak blisko – tak daleko do Polski, Andrzej
Sznajder, dyrektor IPN Katowice, s. 2
Pierwszy zryw, Michał Lis, Instytut Śląski,
Opole, s. 2-4
Przybyli po wypłatę górnicy, Sebastian Rosenbaum, IPN Katowice, s. 4-6
Licząc na wsparcie, Michał Garbacz, Ryszard
Kaczmarek, Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, Katowice, s. 6-8
Wspólnota w burzliwych czasach, Andrzej
Grajewski, Gość Niedzielny, s. 8-9
Komendant, Adam Śliwa, Gość Niedzielny,
s. 10
Nad granicą, Piotr Pałys, Instytut Śląski,
Opole, s. 11
Niełatwy bilans, Mirosław Węcki, IPN Katowice, s. 12-13
Zdobyte armaty, Przemysław Kucharczak,
Gość Niedzielny, s. 14
Ślązaczka, Marta Sudnik-Paluch, Gość Niedzielny, s. 15

Znaczek Poczty Polskiej

200. ROCZNICA
URODZIN STANISŁAWA MONIUSZKI
Opracował Stanisław Waluś

Rok 2019 – Rokiem Powstań Śląskich
W 100. rocznicę wybuchu pierwszego Powstania Śląskiego − rozpoczęło się w nocy z 16 na 17
sierpnia 1919 r.
Kalendarz IPN na rok 2019
Wrzesień

Dodatek specjalny z okazji wybuchu
powstania śląskiego
Gazeta Polska codziennie, nr 191 (2408),
17-18 VIII 2019
Śląskie – zwycięskie powstanie, Marcin Kubiczek, s. 1
Górny Śląsk powstaje, Marcin Kubiczek, s. 2-3
Park Śląski zaprasza na powstańcze obchody,
s. 3
Plenerowe słuchowisko multimedialne, s. 3
Niezwykły spektakl na Stadionie Śląskim, s. 3
Tłumy mieszkańców witały polskie wojsko,
Marcin Kubiczek, s. 4-5
Wojciech Korfanty: Przywódca zwycięskiego
powstania, Marcin Kubiczek, s. 5
Nie będzie silnej Polski bez silnego Śląska,
Marcin Kubiczek, s. 6
Śląsk ma wielki potencjał, z marszałkiem województwa śląskiego Jakubem Chełstowskim
rozmawiał Mariusz Andrzej Urbanke, s. 7
Tobie Polsko, s. 7
Panteon Górnośląski, s. 7

Grupa sanitariuszek Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża podczas I powstania, sierpień 1919 r.
W rogatywce Florentyna Pojda. (Fotografia ze zbiorów Muzeum Czynu Powstańczego). W przededniu
wybuchu I powstania śląskiego w strukturach Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska nie było
służb sanitarnych. Pomoc medyczną organizowało
w sposób doraźny Polskie Towarzystwo Czerwonego
Krzyża utworzone przez dr. Emila Cyrana w lipcu
1919 r. w Bytomiu.
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W podziemiach archikatedry Chrystusa Króla
w Katowicach powstanie Panteon Górnośląski,
instytucja kultury współtworzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Archidiecezję Katowicką, Województwo Śląskie
i miasto Katowice. (…)
Kobiety też wspierały powstania i plebiscyt, s. 7
Opracował Stanisław Waluś

Krzyżanowskiego i dr hab. Zygmunta Woźniczki
prof. UŚ. Prowadzi dr Jacek Kurek. Po panelu
koncert Wojciecha Ciuraja, autora płyty „Iskry
w Popiele”, poświęconej I Powstaniu Śląskiemu.
Biblioteka Śląska, sala Parnassos, Katowice, plac
Rady Europy.
14 listopada 2019 r. (czwartek ) − godzina
18.45
Dr Antoni Winiarski „Europa ojczyzn czy federacja europejska?”− wykład z przeźroczami.
Sekcja KIK Siemianowice Śl., Sala parafii pw.
Św. Michała Archanioła, Michałkowice ulica
Kościelna 1.
17 listopada 2019 r. (niedziela) – godzina
16.30
Spektakl „Witraże” − sceniczna adaptacja
słuchowiska radiowego „Witraże” autorstwa
Katarzyny Kuroczka w wykonaniu zespołu
offowego „Teatru Franciszka”. Prapremiera
spektaklu wpisuje się w obchody 20. rocznicy
beatyfikacji ks. Emila Szramka, wielkiego
śląskiego duchownego, społecznika i mecenasa
kultury. Osoby, która miała niebagatelny
wpływ na religijne, ideowe i kulturalnomaterialne dziedzictwo naszego miasta.
Widowisko będzie rozgrywane w formule
teatru impresyjnego − jako ciąg obrazów
„skojarzeniowych”, wynikających z przyjętego
do realizacji tekstu pani Katarzyny Kuroczki.
Kościół
pw.
Niepokalanego
Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny w Katowicach, plac
ks. Emila Szramka.
20 listopada 2019 r. (wtorek) – godzina
18.00
Spotkanie wokół książki „Życie rodzinne
Zanussich. Rozmowa z Elżbietą i Krzysztofem”. Prowadzi Barbara Gruszka-Zych. Aula
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im.
Mieczysława Karłowicza w Katowicach, Katowice, ulica Teatralna.
22 listopada 2019 r. (piątek) – godzina 18.30
Uroczystość św. Cecylii patronki muzyki kościelnej. Msza Święta na zakończenie XXVII
Dni Kultury Chrześcijańskiej pod przewodnictwem ks. prałata dr. Andrzeja Suchonia.
Oprawa muzyczna uroczystości pedagodzy
i uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II
stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach. Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach, plac ks.
Emila Szramka.

XXXVI DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
11 – 22 listopada 2019 r.
Poniżej program Dni Kultury Chrześcijańskiej
tradycyjnie organizowanych przez Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
PROGRAM
11 listopada 2019 r. (poniedziałek) – godzina
8.30
Uroczysta Msza św. z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Oprawa muzyczna − pedagodzy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II
stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach. Kościół pw. Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa, Katowice Piotrowice, ulica Radockiego (Osiedle Odrodzenia).
12 listopada 2019 r. (wtorek) – godzina
12.00 i 17.00
Powstania Śląskie w muzyce i poezji – spektakl słowno-muzyczny w wykonaniu pedagogów
i uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II
stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach z udziałem Zespołu Tanecznego „Silesianie” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Aula Państwowej Szkoły Muzycznej I i II
stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach, Katowice, ulica Teatralna.
13 listopada 2019 r. (środa) − godzina 18.45
Dr Antoni Winiarski „Europa ojczyzn czy federacja europejska?” – wykład z przeźroczami.
Obecnie są dwie główne koncepcje integracji –
Europa ojczyzn albo federacja europejska. Każda
z nich ma kilka wariantów różniących się szczegółowymi rozwiązaniami. Jakie są konsekwencje
przyjęcia tych koncepcji? Sekcja KIK Tysiąclecie Dolne, Sala parafii pw. Podwyższenia Krzyża
i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, Katowice.
14 listopada 2019 r. (czwartek) − godzina
17.30
„ISKRY W POPIELE” − panel dyskusyjny
z udziałem: dr hab. Macieja Fica, dr hab. Lecha
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Prof. dr hab. Henryk Mikołaj Górecki
na okładce programu telewizyjnego
w Gościu Niedzielnym nr 26, rok XCVI
z 30 VI 2019 r.

6. Tegoroczny VIII Kongres Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych Archidiecezji Katowickiej odbędzie się
w sobotę 23 listopada 2019 r.
7. Omówiono przygotowania do tegorocznych
Dni Kultury Chrześcijańskiej.
8. Wysłuchano informacji o ogólnopolskiej akcji
modlitewnej „Polska pod Krzyżem”.
Robert Prorok

Spotkanie w gliwickiej sekcji
KIK w Katowicach
9 X 2019 r.
Spotkanie na temat „Zasady ochrony dzieci,
młodzieży, osób niepełnosprawnych i bezradnych przed wykorzystaniem seksualnym w diecezji gliwickiej i archidiecezji katowickiej” prowadził w środę 9 października 2019 r. ks. dr Rafał Dappa, który jest wiceoficjałem Sądu Biskupiego Diecezji Gliwickiej.
Przedstawił nam ostatnio
wydaną
książkę
„Świadomość – Zapobieganie – Reagowanie”.
Dokument ten został opracowany wspólnie dla diecezji gliwickiej i archidiecezji katowickiej i wydany
przez Księgarnię św. Jacka w Katowicach w 2019
r. Za jego treść odpowiadają Jan Kopiec Biskup Gliwicki i Wiktor
Skworc Arcybiskup Metropolita Katowicki.
Na s. 75. Podano, że zgłoszenia o fakcie wykorzystania seksualnego przez osobę duchowną
przyjmują: ks. dr Rafał Dappa (diecezja gliwicka) e-mail: r_dappa@kuria.gliwice.pl tel. 32 230
71 33 oraz ks. Łukasz Płaszczewski (archidiecezja katowicka) e-mail: delegat.dm@katowicka.pl
tel. 519 318 959. Po referacie uczestnicy spotkania zadawali księdzu pytania.
Dokument ten został omówiony w „Gościu
Gliwickim” – dodatku do „Gościa Niedzielnego”
nr 35, rok XCVI, 1 IX 2019, na str. III przez
Klaudię Cwołek. Na s. VI i VII jest zamieszczona rozmowa Klaudii Cwołek z ks. dr. Rafałem
Dappą. Dokument ten jest dostępny na stronie
internetowej kuria.gliwice.pl w zakładce dotyczącej ochrony dzieci.
Stanisław Waluś

Prof. dr hab. Henryk Mikołaj Górecki był
pierwszym prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach (1980-1984).

Informacja z zebrania Zarządu KIK
w Katowicach w dniu 19 IX 2019 r.
1. Ustalono nowe terminy zebrań Zarządu, zebrania będą się odbywać w każdą pierwszą
środę miesiąca.
2. Omówiono przygotowania do tegorocznych
rekolekcji w Kokoszycach 20-22 września.
3. Przypomniano o zbliżającej się ogólnopolskiej pielgrzymce Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę w sobotę 16 listopada.
4. Zarząd jednogłośnie przyjął jedną osobę
w poczet członków zwyczajnych KIK w Katowicach.
5. Omówiono przygotowywany tekst apelu w
związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP
w dniu 13 października. Przełożono przyjęcie
apelu na październikowy termin zebrania Zarządu.
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Oderwanie księży od młodzieży byłoby
triumfem Szatana
Ks. Henryk Zieliński w tygodniku „Idziemy”:
Papież Franciszek przed trzema laty w Krakowie
wezwał młodzież do symbolicznego „zejścia
z kanapy”. Ale bardziej dosłownego zejścia do
młodzieży, na wzór św. Jana Pawła II z choćby
i przysługującego mu fotela potrzeba również
w przypadku wielu biskupów, księży i rodziców.
Trzeba zejść, aby spojrzeć młodemu człowiekowi w oczy. Z pewnością nie jest to łatwe, ale
nigdy nie było. Zorganizowanie wakacyjnego
obozu dla młodzieży – ze względu na „pedofilię”
– jest dzisiaj dla księdza podwójnie drogą przez
mękę: i w kuratorium, i w kurii. (…) Oderwanie
księży od młodzieży byłoby triumfem Szatana
i pogrzebaniem wszelkich nadziei. Na to nie możemy sobie pozwolić.
Warszawska Gazeta, nr 27 (629),
5-11 lipca 2019, s. 12
Wybrał Stanisław Waluś

Homilia ks. prał. Andrzeja Filabera
wygłoszona w dniu 10 stycznia 2019 r.
w archikatedrze św. Jana w Warszawie
podczas Mszy św. w intencji ofiar
katastrofy smoleńskiej
(ciąg dalszy z poprzedniego numeru)
Niedawno w jednym z tygodników czytałem
artykuł znanego biblisty, który opisując sytuację
prześladowań chrześcijan w świecie, stwierdził:
rzeczywistym
sprawcą
prześladowania
chrześcijan w świecie jest szatan, który
wysługuje się ludźmi podatnymi na jego
działanie. O głębinach szatana czytamy
w Apokalipsie. Prawdopodobnie jest to aluzja
do prądów gnostyckich, wskazujących na
poszukiwanie tajemnej wiedzy, która nie
uodporniała człowieka na zło, ale pozwalała je
usprawiedliwiać i postrzegać jako dobro. Choć
zmieniły się uwarunkowania życia społecznego,
szatan działa osłaniając się tylko innym
płaszczem, np. tolerancji. Nie jest ona żadną
wartością ewangeliczną, ponieważ może wiązać
się z obojętnością na zło moralne i służyć
procesom zabijania w człowieku tego, co Boże.
Czy przejawem tolerancji wobec chrześcijan
jest zakazywanie organizacji w szkole jasełek,
które spełniają istotny cel dydaktyczny?
Pozwalają zapoznać uczniów, niezależnie od
wiary, czy niewiary, z tradycjami kultury
polskiej, związanymi z celebracją Bożego
Narodzenia. To powinno być obowiązkiem
szkoły. Ukazywanie bogactwa chrześcijańskiej
kultury polskiej może tylko wzbogacić innych
duchowo. Nauczanie religii w szkołach jest
wyrazem mądrości rządzących, wskazuje na ich
szacunek dla młodych ludzi. Niech poznają
chrześcijańskie
dziedzictwo,
by
mogli
dokonywać w życiu wyborów hierarchii
wartości, którą uznają za swoją, bez narzucania
ideologii ateistycznej. Dziś kolonizacja
ideologiczna, jak to określił papież Franciszek,
dokonuje się za pomocą dobrze postrzeganych
haseł: jak rozdział Kościoła od państwa czy
rezolucji o pięknie brzmiących tytułach:
o ochronie praw kobiet, przeciw przemocy
w rodzinie. Jakaż hipokryzja towarzyszy
orędownikom politycznej poprawności. Szatan
pierwszy w historii chciał wyzwolić człowieka
spod wszystkiego, co Boże. Jak widać, stale nie
brakuje jego naśladowców i współpracowników.

Ś† P

10 kwietnia 2010 – Smoleńsk

Jasna Góra – 15 VIII 2015 (zdj. Stanisław Waluś)
PAMIĘCI 96 POLAKÓW NA CZELE
Z PREZYDENTEM RP LECHEM KACZYNSKIM
KTÓRZY 10 KWIETNIA 20110 R. ZGINELI
W KATASTROFIE LOTNICZEJ POD SMOLEŃSKIEM W DRODZE NA UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIENIA 70 ROCZNICY SOWIECKIEJ ZBRODNI LUDOBÓJSTWA W LESIE KATYŃSKIM DOKONANEJ NA JEŃCACH WOJENNYCH OFICERACH
WOJSKA POLSKIEGO W 1940 R. STOWARZYSZENIE RODZIN KATYŃ 2010

--------------------------
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Własnymi oczami oglądamy już na ulicach
europejskich miast, jak obalana jest pycha
współczesnych władców nie liczących się
z prawem naturalnym, którzy poza kłamliwymi
obietnicami, pustą rozrywką, nie mają nic do
zaoferowania ludziom. Kończy się beztroski
świat utopii, którą karmi się Europejczyków,
świat pozornej wolności, bez odpowiedzialności,
bez wartości mających źródło w wierze, bez
uszanowania praw narodów do samostanowienia
o sobie. Świat uprzywilejowania różnych
destrukcyjnych subkultur. Polska ma swoje
miejsce w Europie i może do niej wnosić
duchowe bogactwo przeszłości i teraźniejszości,
niekoniecznie przyklaskując współczesnym
terrorystom ideologicznym, którzy chcą zabić
duszę. „O niebieskie duchy i posłowie nieba,
powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba” –
ta modlitewna prośba zapisana przed 400 laty
w tekście kolędy jest stale aktualna i odnosi się
nie tylko do przestrachu i zagubienia pasterzy w
etlejem, ale „ciemna noc w jasnościach
promienistych brodzi”. Potrzebne jest duchowe
światło. W życiu każdego człowieka zaczyna się
niebezpieczny proces destrukcji osoby ludzkiej
gdy następuje ucieczka od natchnień Bożego
Ducha. Horyzontalizm myślenia, brak
transcendencji. A przecież wiele razy
widzieliśmy, jak w okresach najbardziej
mrocznych Duch wzbudzał najwspanialszą
świętość. Naszą chrześcijańską odpowiedzią ma
być ewangelizacja słowem i świadectwem życia
osobistego i społecznego. Jesteśmy powołani do
tego, by zamiast kultury pogardy dla wartości
chrześcijańskich, dla głosu sumienia, krzewić
kulturę miłości. Polska Solidarność przed prawie
40 laty pokazała światu, jak może kształtować
się wspólnota ludzi dobrej woli, skupiona wokół
prawdziwych wartości. Siła tej duchowej więzi
była porównywalna z tym, co łączyło
pierwszych chrześcijan, gotowych do oddania
życia za prawdę, która nadaje kształt miłości.
Gdy jest obecny Duch św., dzieje się coś
ważnego. Natchniony ewangelista z trudem
dobierał słowa by opisać rzeczywistość zesłania
Ducha św. Porównywał do wichru niewidzialnego, ale odczuwalnego przez człowieka.
Dopiero skutki jego działania stają się widoczne.
A co robi człowiek, by chronić się przed
wichurą? Zamyka drzwi i okna. Trzeba
powtarzać za św. Janem Pawłem II: otwórzcie
drzwi Chrystusowi, nie lękajcie się chrześcijan.

To nie oni wjeżdżają ciężarówkami w tłum
ludzi w centrach miast, to nie oni są sprawcami
zamachów
w
miejscach
większych
zgromadzeń. Chrystus przynosi pokój, wlewa
radość w serca ludzi, którzy chcą go
przyjmować. Chrześcijaństwo jest religią
miłości, kształtują, umacniają je bogate duchem
osoby, rodziny, narody.
Siostry i bracia w Chrystusie Panu.
U progu nowego roku Pańskiego 2019 niech
każdy z nas ponownie odpowie w głębi swojej
duszy na te podstawowe pytania: czy jestem
człowiekiem sumienia, czy wierzę w Boga Ojca,
Stworzyciela człowieka − istoty cielesnoduchowej i w Jezusa Chrystusa syna Bożego,
który stał się człowiekiem dla nas i dla naszego
zbawienia. Czy wierzę w Ducha Św., Pana
i Ożywiciela. Czy wierzę w jeden święty,
powszechny i apostolski Kościół. To jest nasza
wiara, która nie jest światopoglądem, ale
osobistym spotkaniem ze Zbawicielem świata.
Tym, który także w tej dzisiejszej liturgii
przychodzi do nas. Wiara jest tą betlejemską
gwiazdą, która prowadzi do celu. Wszystko
bowiem, co z Boga zrodzone zwycięża świat.
Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło
świat jest nasza wiara. Na wierze wszystko
odbudowane być może. Dziecię Jezus jest
Chrystusem – naszym Zbawicielem. Możemy
mu ofiarować w darze naszą ufność, potrzebę
Jego uzdrawiającej mocy. Wówczas przemieni
on nasz grzech w jaśniejący znak swojej miłości.
Na początku nowego roku kalendarzowego
zarazem kończącym się już okresie narodzenia
Pańskiego, gdy tu, w bazylice archikatedralnej
gromadzimy się na modlitwie za ofiary
katastrofy smoleńskiej i za ojczyznę, módlmy
się słowami Jana Kochanowskiego też: Tobie
bądź chwała Panie wszego świata, żeś nam
doczekać dał nowego lata, użycz pokoju nam
i świętej zgody, niech się nas boją pogańskie
narody. Wraz z Franciszkiem Karpińskim
wyśpiewujmy prośbę: podnieś rękę Boże
Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą, w dobrych
radach, w dobrym bycie wspieraj jej siłę swą
siłą, swą Boską siłą. Amen.
Z nagrania dźwiękowego na stronie
http://tv-trwam.pl/film/msza-swieta-wintencji-ofiar-katastrofy-smolenskiej-iojczyzny-10012019
spisał o. Stanisław Jopek SJ
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Z wszystkich tych podpisów utworzyliśmy
księgę poparcia, którą trzeciego września
Sławomir Olejniczak, prezes Stowarzyszenia
Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi,
przekazał arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu (więcej na ten temat napisał portal PCh24.pl). (…)
Jak widać potwierdzają się słowa, iż „dla
triumfu zła potrzeba tylko, żeby dobrzy ludzie
nic nie robili”. My, czyli Pan, zespół popierajmy.pl oraz ponad pięćdziesiąt pięć tysięcy
ludzi nie pozwoliliśmy, aby zło zatriumfowało
tym razem. (…)
Z wyrazami szacunku,
Z pozdrowieniami
Zespół Popierajmy.pl

Popieraliśmy
abpa Marka Jędraszewskiego
W sierpniową sobotę (10 VIII 2019 r.) uczestniczyłem w popołudniowym spotkaniu przed
oknem papieskim krakowskiej kurii przy ul.
Franciszkańskiej, aby modlić się i wyrazić swoje
poparcie dla abp. Marka Jędraszewskiego. Ks.
abp, po wypowiedzeniu krytycznych słów o ideologii LGBT, był atakowany przez środowiska
lewicowe i homoseksualistów.
Było nas około 3 tys. osób. Powiewały flagi
Polski i papieskie, modliliśmy się, śpiewaliśmy
pieśni religijne oraz „100 lat, 100 lat”, „Jesteśmy
z tobą”, „A my wom zycymy”, a także hymn Polski. Skandowaliśmy „Dziękujemy, dziękujemy”.
Na ścianie kurii wisiał baner ze słowami Jana
Pawła II: „Od Tatr po Bałtyk brońcie krzyża”.
Marek Smolik

Trzeba jasno powiedzieć: dość!

W „Tygodniku Solidarność” nr 34 (1599) z 23
VIII 2019 r. na s. 44-47 jest zamieszczone sprawozdanie z tego modlitewnego zgromadzenia
autorstwa Anny Maj „Jesteśmy z TOBĄ”.
Na str. 47 jest zamieszczony list Piotra Dudy
do „Jego Ekscelencji Ks. Abpa Marka Jędraszewskiego
Metropolity
Krakowskiego”
z 9 sierpnia 2019 r.

Artur Stelmasiak: − Napisał Ksiądz Arcybiskup bardzo mocny list w obronie wartości religijnych. Oczywistych powodów jest wiele, ale czy
było jakieś szczególne wydarzenie, które przechyliło szalę goryczy, by zająć stanowisko w tej
sprawie?
Abp Stanisław Gądecki: − Od dłuższego czasu
mamy do czynienia z niezwykle intensywną
dyskusją społeczną, której przedmiotem jest Kościół. Pojawia się wiele głosów nieprzychylnych,
a nawet wrogich, wobec Kościoła i wartości religijnych. W ostatnich tygodniach miały jednak
miejsce akty jawnej profanacji największych
świętości, wobec których trzeba zdecydowanie
zaprotestować. Mam na myśli przede wszystkim
profanację jasnogórskiego wizerunku Matki
Bożej, jak również akty bluźnierstwa, do których dochodzi podczas tzw. marszów środowisk
gejów, lesbijek, biseksualistów i transseksualistów. (…)
− Czy jest związek między lustracją duchownych a popełnionymi przez nich nadużyciami
seksualnymi?
− W obydwu sytuacjach mamy do czynienia
z ukrytym złem, którego sprawcami byli niektórzy duchowni. To zło w pewnym momencie zostało zdemaskowane, co doprowadziło do bolesnego rachunku sumienia, który – jak ufam –
przyniesie błogosławione owoce w przyszłości.
(…) Powołaliśmy Kościelną Komisję Historyczną, przeprowadziliśmy działania lustracyjne, ale
większość ważnych środowisk w społeczeństwie

Otrzymałem e-mail
11 IX 2019 r. otrzymałem e-mail, którego
fragmenty podaję niżej.
Stanisław Waluś
Szanowny Panie Stanisławie,
Czy powinniśmy „nastawać w porę i nie
w porę, wykazywać błędy, pouczać i podnosić
na duchu” (2 Tm 4, 2)? Wiemy, że dla Pana to
oczywiste i tym gorącej raz jeszcze dziękujemy za wsparcie, udzielonego arcybiskupowi
Markowi Jędraszewskiemu, poprzez podpisanie petycji w jego obronie.
W odpowiedzi na nagonkę skierowaną
przeciw wiernemu Prawdzie metropolicie
krakowskiemu nasz portal popierajmy.pl uruchomił akcję „Murem za arcybiskupem Jędraszewskim!”. Solidarność z hierarchą odważnie
ostrzegającym przed współczesnymi zagrożeniami wyraziło ponad pięćdziesiąt pięć tysięcy osób. W tym również Pan, Panie Stanisławie. (…)
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(sądownictwo, świat nauki, środowisko dziennikarskie) nie poszło za naszym przykładem i temat w mediach ucichł. Podobnie jest dzisiaj.
Wiele osób publicznie wypowiada się o pedofilii
w Kościele, a jednocześnie nie interesuje się
wcale krzywdą młodych ludzi, która dokonuje
się w innych środowiskach. (…)
− Ksiądz Arcybiskup wymienia w liście marsze
środowisk gejów, lesbijek, biseksualistów
i transsekeksualistów, które w nazwie mają tolerancję, a tak naprawdę ich uczestnicy pogardzają chrześcijaństwem. A może Kościół powinien
nawiązać dialog ze środowiskami LGBT i iść do
nich z Dobrą Nowiną?
− Nie można dialogować ze środowiskami,
które nie chcą dialogu, depczą świętości, bluźnią
Bogu i deprawują człowieka. Prawdą jest też to,
że Kościół otrzymał zadanie głoszenia Ewangelii
wszystkim, i nikt nie powinien być wyłączony
z możliwości usłyszenia Dobrej Nowiny. Także
osoby przynależące do wspomnianych środowisk
mają to prawo. Dla nas osoby te nie są w pierwszym rzędzie gejami, lesbijkami, biseksualistami
czy transseksualistami – one są przede wszystkim naszymi braćmi i siostrami, za których
Chrystus oddał swoje życie i które chce On doprowadzić do zbawienia. (…)
− Nadużycia seksualne wśród duchownych są
maleńkim marginesem w całym morzu działań
dobrych i gorliwych kapłanów w Kościele
w Polsce. Niestety, bardzo często to ci uczciwi
i porządni także są atakowani. Jak księża powinni i mogą się bronić? Jak świeccy mogą bronić
kapłanów?
− Gorliwi kapłani – których w Kościele jest
większość – doświadczają w ostatnim czasie
wielkiego cierpienia. (…)
Ludzie świeccy mogą natomiast wspierać swoich kapłanów modlitwą, angażowaniem się
w akcje społecznościowe popierające kapłanów
i Kościół. Mogą ich bronić w dyskusjach oraz
świadczyć wobec innych o tym, co im osobiście
Chrystus przez Ducha Świętego daje w Kościele.
W ostatnich czasach podejmuje się wiele takich
działań. Za wszystkie miłe gesty i ważne słowa
każdemu z naszych braci i sióstr – w imieniu
kapłanów – bardzo dziękuję. (…)
− Podczas krytycznego przesilenia w kampanii
wyborczej spadło zaufanie do Kościoła katolickiego wśród Polaków, a miesiąc później znów
wzrosło. Słupkami jednak Kościół nie powinien
się przejmować, bo przecież Chrystus dźwigający

krzyż na Golgotę też był fałszywie oskarżony
i zupełnie nie miał poparcia społecznego.
− Kościół w żadnym wypadku nie może się
kierować słupkami poparcia, ponieważ jego misją jest głoszenie Ewangelii „w porę i nie w porę”, niezależnie od tego, czy to się komuś podoba czy też nie. (…)
Z abp. Stanisławem Gądeckim rozmawiał
Artur Stelmasiak, Niedziela, nr 29, 21 VII 2019,
s. 10-13
Wybrał i podkreślił Stanisław Waluś

TRZEBA JASNO POWIEDZIEĆ DOŚĆ!
ABP STANISŁAW GĄDECKI

Niedziela, nr 29, 21 VII 2019, s. 1

Przeciwko deprawacji dzieci
i młodzieży
Z okazji rozpoczynającego się nowego roku
szkolnego, katechetycznego i formacyjnego metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski
oraz metropolita katowicki abp Wiktor Skworc
zaapelowali do dzieci, młodzieży oraz wychowawców o czujność w stosunku do coraz powszechniejszej seksualizacji. Duchowni wskazali, że jest ona obecna w środowiskach, z którymi
najmłodsi mają styczność na co dzień. – Współczesny świat usiłuje pozbawić człowieka czystości serca poprzez różne programy, m.in. kartę
WHO.
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Człowiek musi w swoim życiu dokonywać
wyborów według określonych kryteriów, odrzucając antywartości – mówił podczas mszy św. na
47. Pielgrzymce do Sanktuarium w Kalwarii
Zebrzydowskiej abp Jędraszewski. Podkreślił
przy tym, że współcześnie dzieciom i młodzieży
coraz trudniej jest dokonywać takich wyborów.
− Musimy powiedzieć „nie” wszystkim usiłowaniom deprawacji dzieci i młodzieży. Od nich
(dzieci i młodzieży) zależy przyszłość ich samych, rodzin i polskiego narodu – dodał abp
Jędraszewski.
„Musimy przyznać, że żadne ze środowisk wychowawczych nie jest dziś wolne od relacji budowanych na zasadach doraźnych zysków i strat.
(…) Narażaniem godności dziecka mogą stać się
planowane i finansowane przez niektóre samorządy zajęcia w szkołach dotyczące edukacji
seksualnej i tzw. edukacji antydyskryminacyjnej” – napisał z kolei abp Skworc w liście odczytywanym wczoraj w kościołach archidiecezji
katowickiej. (…)
Maria Kobylińska, Gazeta Polska Codziennie,
nr 2014 (2421), 2 IX 2019, s. 5

„Niedawno zrozumiałem, że żeby walczyć
z ideologią LGBT trzeba użyć broni, której używa przeciwnik. Każdy ma prawo być zwolennikiem tej ideologii i głosić na jej cześć peany
i piać z zachwytu, ale również każdy ma prawo
do krytyki”. − tłumaczył prof. Aleksander Nalaskowski.
Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych o. Dariusz Kowalczyk SJ, dziekan
Wydziału Teologii na Papieskim Uniwersytecie
Gregoriańskim w Rzymie.
− Prof. Nalaskowski zawieszony na UMK za
felieton o LGBT. Aktor Klynstra, który zapytał
o pedofilię wśród LGBT, traci kolejną rolę. Kłopoty ze znalezieniem sali na spotkanie Cejrowskiego z Polakami w Irlandii, bo... Tęczowa zaraza, to także tęczowa cenzura i tęczowy zamordyzm. − napisał duchowny.
https://www.fronda.pl/a/okowalczyk-teczowazaraza-to-takze-teczowy-zamordyzm-i-teczowacenzura,132939.html
pobrane 13.09.2019
Marek Smolik

Z Rycerzami Jana Pawła II

List do
prof. Aleksandra Nalaskowskiego

BIELSKO-BIAŁA. Termin uroczystego przyjęcia pierwszych członków do wspólnoty, zaplanowany na 29 września o 12.00 w pallotyńskim
kościele św. Andrzeja Boboli w Bielsku-Białej,
został odwołany i przesunięty na uroczystość
Chrystusa króla 24 listopada. Mężczyźni zainteresowani przystąpieniem do wspólnoty mogą
kontaktować się z Benonem Wylęgałą, pod numerem Tel. 576 574 860, e-mail: kontakt@fre.ewangelizacja.info. Duchowym opiekunem Rycerzy w naszej diecezji jest ks. Piotr
Leśniak, proboszcz parafii św. Pawła na bielskim
os. Polskich Skrzydeł.
Gość Niedzielny, nr 39, rok XCVI, 29 IX 2019,
Gość Bielsko-Żywiecki, s. III

Poznań, 12.09.2019 r.
Szanowny Panie Profesorze, Drogi Kolego!
Prosimy przyjąć od społeczności Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Łodzi, Katowicach, Gdańsku, Lublinie,
Toruniu i Olsztynie oraz licznych sympatyków
naszych Klubów — wyrazy solidarności
w związku z niesprawiedliwym i niegodziwym
postępowaniem wszczętym wobec Pana Profesora przez władze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Przed podobnym potraktowaniem powinny Pana
chronić nie tylko dorobek zawodowy, nie tylko
prawa i dobre praktyki akademickie oraz regulacje
Ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym. Powinny
Pana chronić także: konstytucyjna gwarancja wolności słowa, demokratyczne standardy wolności
prasy, a wreszcie – last but not least – polska tradycja inteligencka, która nakazuje liderom opinii
reprezentować ważne dla państwa i narodu wspólnoty aksjologiczne i w ich imieniu zabierać głos
w sprawach tak istotnych, jak zagrożenia, które
analizuje Pan Profesor z perspektywy wybitnego
pedagoga i uczonego.

O. Dariusz Kowalczyk: Tęczowa
zaraza to także tęczowy zamordyzm
i tęczowa cenzura!
Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu prof. Andrzej Tretyn zawiesił prof.
Aleksandra Nalaskowskiego na trzy miesiące
w obowiązkach nauczyciela akademickiego
z powodu felietonu na temat LGBT.
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Pańska wrażliwość obywatelska jest dla nas
budującym przykładem. Chcemy zapewnić, że
podejmiemy dalsze działania w obronie wolności
akademickich i pluralizmu w naukach humanistycznych i społecznych w Polsce.
Z wyrazami głębokiego szacunku, w imieniu
Zarządów Klubów:
prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – przewodniczący AKO Poznań
prof. dr hab. Bogusław Dopart – przewodniczący AKO Kraków
prof. dr hab. inż. Artur Świergiel – przewodniczący AKO Warszawa
prof. dr hab. Michał Seweryński – przewodniczący AKO Łódź
prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – przewodniczący AKO Katowice
prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski – przewodniczący AKO Gdańsk
prof. dr hab. Waldemar Paruch – przewodniczący AKO Lublin
prof. dr hab. Małgorzata Suświłło – przewodnicząca AKO Olsztyn
prof. dr hab. Jacek Piszczek – przewodniczący
AKO Toruń
http://ako.poznan.pl/9449/#more-9449
List podpisało prawie 400 osób, a wśród podpisów jest mój podpis i podpisy moich znajomych. Dwanaście osób jest członkami Klubu
Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
Jacek Bachniak, Rudy
Andrzej Cholewa, Gliwice
Wanda Czerwińska, Olsztyn, Klub Inteligencji
Katolickiej w Olsztynie
Piotr Gawor, Gliwice, dr hab. inż., em. prof.
nzw. Politechniki Śląskiej
Antoni Hallek, Zabrze, artysta malarz
Halina Kamionka-Mikuła, Gliwice, dr inż. em.
pracownik naukowy Pol. Śl.
Stanisław Kruszyński, Utrecht, diakon
Jerzy Kuźnik, Luboń, dr inż. Politechnika Śląska, emeryt
Zofia Miazgowicz-Cholewa, Gliwice
Jan Mikos, Katowice
Grzegorz Opala, Katowice, prof. dr hab.
n. med., Śląski Uniwersytet Medyczny emeryt
Henryk Palus, Gliwice, dr hab. inż., prof.
nadzw. Politechniki Śląskiej
Krystyna Partuś, Zabrze, mgr, Przewodnicząca
Sekcji Zabrzańskiej Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Wojciech Pillich, Zabrze, dr inż./em. Pol. Śl.

Bolesław Pochopień, Zabrze, prof. dr hab. inż.
– przewodniczący AKO Katowice
Krystian Probierz, Gliwice, prof. dr hab. inż. dr
H.C. Politechnika Śląska, senator RP
Andrzej Pułka, Gliwice, dr hab. inż. profesor
nadzwyczajny w Politechnice Śląskiej / Instytut
Elektroniki
Krystyna Rożek-Lesiak, Zabrze, dr n. med.
Andrzej Sanocki, Zabrze, mgr inż./KIK
Marek Smolik, Gliwice, dr hab. inż. /em. prof.
nzw. Pol. Śląska
Danuta Sobczyk, Siemianowice Śląskie, wiceprezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Janina Szymanowicz, Gliwice, mgr inż., Sekretarz AKO Katowice
Wojciech Świątkiewicz, Cieszyn, prof. dr hab.
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Stanisław Waluś, Gliwice, dr hab. inż.
Włodzimierz Wawszczak, Łódź, dr hab. inż.
Maria Wieloch, Gdańsk, dr, PAN
Antoni Winiarski, Katowice, dr, emerytowany
nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego
Stanisław Waluś

List otwarty wszystkich AKO do
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Szanowny Panie Ministrze,
Sprawa Profesora Aleksandra Nalaskowskiego
zatacza coraz szersze kręgi. List otwarty CŻiR
[Centrum Życia i Rodziny], deklarujący solidarność z uczonym z Torunia, w ciągu kilku dni
zebrał prawie 25 tysięcy podpisów. Także Akademickie Kluby Obywatelskie im. Prezydenta
Lecha Kaczyńskiego zajęły publicznie stanowisko we wspomnianej kwestii. Na forach internetowych rozgorzała dyskusja, która ogarnia szereg
aspektów życia polskich uczelni, często sytuując
je wobec nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym
i nauce. Jest wysoce prawdopodobne, że inauguracja roku akademickiego odbędzie się w atmosferze niepokojów o swobodę wypowiedzi
w sprawach publicznych polskich uczonych,
o wolność polskiej humanistyki i nauk społecznych oraz o narzucanie “milczącej większości”
krzykliwej ideologii gender przy równoczesnym
uniemożliwianiu polemiki naukowej jej adwersarzom. A wszystko to w klimacie obaw znacznej
części środowisk naukowych o konsekwencje
uprawnień, jakie obecnie przysługują władzom
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rektorskim wobec pracowników i ich aktywności
naukowej bądź obywatelskiej.
Przypomnijmy, że Profesor Aleksander Nalaskowski w swym felietonie przyjął za punkt wyjścia przemoc symboliczną, która wraz z ruchem
LGBT wdarła się do polskiej przestrzeni publicznej, także akademickiej. Dominantą jego
wywodu nie jest krytyka ideologii LGBT, lecz
protest (z użyciem środków ekspresji, stosownych do rangi problemu) przeciw rysującej się
nierównoprawności w traktowaniu dwóch stron
konfliktu. Konfliktu wokół zasad porządku publicznego i prawnego, wywołanego przez burzliwe formy instalowania w Polsce rewolucji obyczajowej i mentalnej.
Na
stronie
internetowej
wPolityce.pl
(13.9.2019) odnaleźliśmy reakcję Pana Ministra
na restrykcje wobec Profesora Nalaskowskiego.
Jeśli opracowanie redakcyjne wypowiedzi Pana
Ministra jest ścisłe, reakcja ta (wypowiedź radiowa) jest protestem przeciw opresyjnemu traktowaniu uczonego z jednoczesnym zaakcentowaniem autonomii uczelni i wskazaniem na rolę
rzecznika dyscyplinarnego w MNiSW. Czy Pan
Minister polecił rzecznikowi podjęcie odpowiednich działań mających na celu wyjaśnienie
zasadności działania rektora UMK?
Zwracamy się z prośbą o zapewnienie, że instancje rządowe nie będą bezradne wobec autonomii uczelni, gdy ta przerodzi się w samowolę
rektorską – zwłaszcza inspirowaną czy stymulowaną przez ideologiczne grupy nacisku. Pragniemy przypomnieć, że grupy takie działają na
polskich uczelniach co najmniej od roku 2013,
gdy grupa aktywistów LGBT, przy udziale pracowników nauki, zakłóciła wykład otwarty ks.
prof. Pawła Bortkiewicza na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a wcześniej bojówki
studentów-aktywistów ideologii LGBT wspierane przez pracowników UAM atakowały profesorów Stanisława Mikołajczaka i Stefana Zawadzkiego. Powodów do niepokoju przysparza także
fakt, że reakcja władz rektorskich UMK sytuuje
się w sekwencji zachowań rektorów innych
uczelni. Wpierw Rektor UAM odniósł się negatywnie w publicznej proklamacji wobec kazania
(zatem wypowiedzi duszpasterskiej) Abp. Metropolity Marka Jędraszewskiego, profesora nauk
humanistycznych. To stanowisko poparła Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
Rektor UMK mógł zatem poczytać list KRASP
za dokument miarodajny i instruktywny. Taki
ciąg wydarzeń wydaje się oznaczać, że odcho-

dzimy w Polsce od zasad swobody wypowiedzi
i tolerancji akademickiej, które są od początków
uniwersytetów w Europie niepodważalnym zwyczajem/prawem akademickim.
Tym to groźniejsze, że regulaminy życia akademickiego zaczynają być stosowane w Polsce
wybiórczo i jednostronnie. W wielu naszych
uczelniach odmawia się udostępnienia sal na
spotkania z uczonymi polskimi i zagranicznymi,
którzy chcą mówić o aborcji, gender studies czy
LGBT z pominięciem dogmatów „politycznej
poprawności”; co więcej, uniemożliwia się obrady stowarzyszeń obywatelskich, które nie hołdują promowanym przez władze uczelni ideom
lewicowo-liberalnym. W dobie nadzwyczajnej
„czujności” i presji rewolucyjnej na reprezentantów konserwatyzmu kulturowego skutecznie
chronieni są przed adekwatną reakcją rektorów
autorzy brutalnych wypowiedzi „postępowych”,
np. profesorowie: Jan Hartman, Magdalena Środa, Stefan Niesiołowski czy dr Leszek Jażdżewski.
Takie przejawy nierównego traktowania, a de
facto dyskryminacji i represji przywodzą na pamięć przerażające przykłady z epoki minionych
totalitaryzmów. Uważamy, że w Europie XXI
wieku nie może już być miejsca na powtarzanie
dawnych błędów i dlatego postulujemy jak najszybsze uzdrowienie prawnych ram organizacyjnych polskiej nauki, aby zapobiec dalszej totalitaryzacji naszych uczelni.
Z wyrazami szacunku, w imieniu Zarządów
Klubów AKO:
prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – przewodniczący AKO Poznań
prof. dr hab. Bogusław Dopart – przewodniczący AKO Kraków
prof. dr hab. inż. Artur Świergiel – przewodniczący AKO Warszawa
prof. dr hab. Michał Seweryński – przewodniczący AKO Łódź
prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – przewodniczący AKO Katowice
prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski – przewodniczący AKO Gdańsk
prof. dr hab. Waldemar Paruch – przewodniczący AKO Lublin
prof. dr hab. Małgorzata Suświłło – przewodnicząca AKO Olsztyn
prof. dr hab. Jacek Piszczek – przewodniczący
AKO Toruń
Poznań, 14.9. 2019 r.
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List podpisało ponad 200 osób, a wśród podpisów jest mój podpis i podpisy moich znajomych.
Pięć osób jest członkami Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
Andrzej Cholewa, Gliwice, dr inż.
Jerzy Dąbrowski, Warszawa, dr hab. inż.
Piotr Gawor, Gliwice, dr hab. inż., em. prof.
nzw. Politechniki Śląskiej
Halina Kamionka-Mikuła, Gliwice, dr inż. em.
pracownik naukowy Pol. Śl.
Grzegorz Opala, Katowice, prof. dr hab.
n. med.
Anna Pazdur, Gliwice, prof. dr hab., profesor
emerytowany Politechniki Śląskiej
Wojciech Pillich, Zabrze, dr inż. em. Pol. Śl.
Bolesław Pochopień, Zabrze, prof. dr hab. inż.,
przewodniczący AKO Katowice
Krystian Probierz, Gliwice, prof. dr hab. inż. dr
H.C. Politechnika Śląska, senator RP
Andrzej Pułka, Gliwice, dr hab. inż. profesor
nadzwyczajny w Politechnice Śląskiej / Instytut
Elektroniki
Krystyna Rożek-Lesiak, Zabrze, dr n. med.
Janina Szymanowicz, Gliwice, mgr inż. Sekretarz AKO Katowice
Stanisław Waluś, Gliwice, dr hab. inż. em.
prof. nadzw. Politechniki Śląskiej
Włodzimierz Wawszczak, Łódź, dr hab. inż.
Antoni Winiarski, Katowice, dr, emerytowany
nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego
Krzysztof Zioło, Gliwice, dr inż.
http://ako.poznan.pl/9475/#more-9475
Stanisław Waluś

Druga pozycja to list dra Henryka Waszkowskiego, historyka, pedagoga, harcmistrza, sekretarza Społecznej Rady Naukowej TWK [Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem] zatytułowany: Panie Stomma, harcerstwo to nie
„krótkie majtki”. W liście tym autor podaje 12
pozycji literatury dotyczącej harcerstwa.
Trzecia pozycja to list naszego czytelnika, który niżej podaję w całości.
Stanisław Waluś
Andrzej Stecewicz Szczecin, 9 września, 2019
Osiedle Kasztanowe 35
70-859 Szczecin
Pan Profesor
Ludwik Stomma
Z dużym niesmakiem przeczytałem Pański felieton w „Polityce” pt. „Harcerzyki”. Rozumiem,
że trudno być synem Wielkiego Ojca, który swoim autorytetem, głębią myślenia i kulturą słowa
kształtował też mnie i moje pokolenie. I rozumiem dolę felietonisty, który dość regularnie
musi napisać tekst i znudzony obowiązkiem,
szuka tzw. nośnego tematu.
Usiłowałem jednak w Pańskim paszkwilu na
harcerstwo polskie doszukać się sensu, myśli
przewodniej. I znalazłem. Z nieposkromionej
chęci zaczepienia, próby zdyskredytowania Antoniego Macierewicza, rozprawia się Pan z ideą
polskiego harcerstwa. Przy okazji traktuje Pan
polskich czytelników jak półgłupków, którym
trzeba zrobić akademicki przydługi wykład o
historii skautingu − przez Pana czytanej i interpretowanej.
Ta interpretacja jest zresztą tylko pretekstem
do włączenia w tekst wielu obraźliwych, pomniejszających, biczujących inwektyw.
Harcerstwo w Polsce zdało i ciągle zdaje egzamin. Nie potrzebuje obrony. Było i jest dla
dzieci i młodzieży atrakcyjną formą kształtowania charakteru. Ja u schyłku swojego życia nie
żałuję, że poświęciłem tej organizacji wiele serca, że moje dzieci ze swoich przygód z harcerstwem wyniosły wiele dobrego i są porządnymi
ludźmi. A że mnie Pan nazywa „staruchem
w krótkich majtkach”? Cóż, to Pański salon.
Taki salon, jaki gospodarz.
Andrzej Stecewicz phm

Otrzymałem
Od stałego czytelnika „Dlatego” otrzymałem
materiał, którym dzielę się z czytelnikami miesięcznika KIK w Katowicach. Pierwszy materiał
to pdf felietonu prof. Ludwika Stommy. Felieton
„Harcerzyki” ukazał się w „Polityce” nr 32
(3222) z 6 sierpnia 2019 r. na s. 96. Przytaczam
dwa pierwsze zdania z tego felietonu:
„Baden-Powell przyznać sobie może wątpliwy
honor prekursora oficjalnego i legalnego wykorzystania dzieciaków do realizowania celów wojennych i dywersyjnych. Za dawnych lat „harcerzykiem” nazywano napój łączący w proporcji
50:50 wódkę wyborową (w najgorszym przypadku czyściochę) albo żubrówkę z sokiem
grejpfrutowym”.
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Groźny lobbing
Z mecenasem Lechem Obarą rozmawia Małgorzata Rutkowska.
Co jako prawnika najbardziej Pana niepokoi
w ustawie S. 447?
− Sama ustawa nie ma żadnej mocy prawnej,
nie ma żadnej sankcji. Jedynym konkretem jest
obowiązek raportowania przez Departament Stanu USA o podjętych aktach w 46 państwach,
które przyjęły deklarację teresińską. Gdyby nawet zapadł wyrok przed sądem amerykańskim,
to wyrok ten nie może być wykonany na terenie
Polski z uwagi na klauzulę porządku publicznego. (…)
Nasz Dziennik, nr 190 (6546),
17-17 VIII 2019, s. M2

Amerykańska ustawa 447
Temat odszkodowań za żydowskie mienie
powraca
List skierowany do amerykańskiego sekretarza
stanu Mike’a Pompeo, wzywający go do działania
prowadzącego do tego, aby ofiarom Holokaustu
lub ich rodzinom wypłacono odszkodowanie bądź
zapewniono zwrot nieruchomości, „które zostały
bezprawnie przejęte przez nazistów, a następnie
znacjonalizowane przez komunistów”, podpisało
88 ze 100 amerykańskich senatorów. (…)
Aspekt drugi dotyczy postulatów zgłaszanych
przez Światową Organizację Restytucji Mienia
Pożydowskiego. Domaga się ona od państwa
polskiego wypłacenia odszkodowania za mienie,
które nie ma spadkobierców. W sposób oczywisty jest to żądanie bezpodstawne. To mienie
przechodzi na rzecz Skarbu Państwa i takie regulacje prawne obowiązują na całym świecie. (…)
Prezydent Donald Trump podpisał senacką
ustawę o sprawiedliwości dla ofiar, którym nie
zadośćuczyniono, zarejestrowaną pod numerem
447. (…) Dobrze byłoby, aby zapowiedziana
wizyta prezydenta Donalda Trumpa w Warszawie była okazją do jednoznacznego, publicznego
przedstawienia stanowiska polskiego rządu w tej
sprawie.
Andrzej Grajewski, Gość Niedzielny, nr 33,
rok XCVI, 18 VIII 2019, s. 9
Sprawa jest zamknięta
Z posłem Janem Dziedziczakiem (PiS), byłym
wiceministrem spraw zagranicznych rozmawia
Zenon Baranowski.
(…) Na całym świecie mienie bezspadkowe
przechodzi na rzecz Skarbu Państwa. I tak też
jest u nas. Nie ma najmniejszego powodu, żeby
robić tutaj jakieś wyjątki. (…) Póki będzie rząd
Prawa i Sprawiedliwości, nie ustąpimy nawet
o centymetr w tej sprawie. Pamiętamy, że deklarację teresińską, jedyny krok w tamtą stronę
podpisał minister w rządzie Donalda Tuska pan
Władysław Bartoszewski. A z depesz WikiLeaks
dowiaduje się, że ówczesny prezydent Bronisław
Komorowski w rozmowach z dyplomatami rozważał wypłatę tych roszczeń z pieniędzy uzyskanych z prywatyzacji lasów. (…)
Nasz Dziennik, nr 185 (6541), 10-11 VIII 2019, s. 9
Moralny szantaż
Już w listopadzie poznamy efekt osławionej
amerykańskiej ustawy 447, czyli JUST. (…)
Piotr Falkowski, Nasz Dziennik,
nr 190 (6546), 17-17 VIII 2019, s. M1

Nieuprawnione roszczenia
(…) Deklaracja teresińska. (…) Ustawa 447.
(…) Restytucja mienia załatwiona. (…)
Dr Krzysztof Kawęcki, Nasz Dziennik, nr 190
(6546), 17-17 VIII 2019, s. M4-5
Wybrał Stanisław Waluś

Dlaczego Westerplatte dzieli
zamiast łączyć?
Senat przegłosował powstanie Muzeum Westerplatte jako filii Muzeum II Wojny Światowej
w Gdańsku. Westerplatte to dla Polaków miejsce
święte i symboliczne: 1 września 1939 r. o świcie
niemiecki pancernik „Schleswig-Holstein” otworzył ogień w kierunku polskiej placówki. (…)
Pole bitwy na Westerplatte, ponieważ ma tak
szczególne znaczenie dla historii, powinno upowszechniać wiedzę o tej bohaterskiej obronie; miejsce musi być dobrze utrzymane i zarządzane. Niestety, dzisiaj brud i ubóstwo wokół tego monumentu
uwłaczają pamięci żołnierzy, którzy walczyli na
Westerplatte w obronie Rzeczypospolitej. (…)
W 1966 r. wybudowano na Westerplatte charakterystyczny pomnik, jednak praca nad godnym
upamiętnieniem obrony w 1939 r. na tym się zakończyła. (…) Obecny rząd uchwala budowę muzeum specustawą, aby scalić rozdrobniona własność na tym terenie oraz pokonać wiele innych
trudności, by powstała planowana placówka. (…)
To muzeum należy się Polakom i światu. Nikt
Gdańskowi nie odbiera terenu, samorząd natomiast musi pogodzić się z tym, że to rząd prowadzi politykę zagraniczną, historyczną i patriotyczną. Aktualnie to rząd PiS, Zjednoczonej
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Prawicy, przywraca właściwą politykę historyczno-patriotyczną wbrew pewnym tendencjom
do jej rozmycia w minionych latach. (…)
Czesław Ryszka, pisarz i publicysta, senator
RP w latach 2005-1 i od 2015 r., Niedziela,
nr 29, 21 VIII 2019, s. 34

Nie zabijaj.
Obrona życia człowieka od poczęcia
do naturalnej śmierci
Słowacy za życiem
W centrum stolicy Słowacji odbył się wielki
marsz z udziałem blisko 50 tys. ludzi, którzy
przyjechali z całego kraju, aby wziąć udział
w Narodowym Marszu Życia i Rodziny. Jego
organizatorem były organizacje pro-life,
a wsparcie udzieliła Konferencja Episkopatu
Słowacji. (…) Był to już trzeci słowacki Narodowy Marsz Życia. Pierwszy zorganizowały
w 2013 r. środowiska pro-life w Koszycach. (…)
Uczestnicy marszu apelowali także o wprowadzenie systemu, w którym państwo gwarantowałoby pomoc kobietom w niechcianej ciąży i znajdującym się w złej sytuacji materialnej. Domagano się także prawnej ochrony rodziny i małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. (…)
Andrzej Grajewski, Gość Niedzielny,
nr 39, rok XCVI, 29 IX 2019 s. 4-5

Zakłamane Jedwabne
Łuski w stodole. Wyniki częściowej
ekshumacji obaliły tezy Jana T. Grossa
Sprawa zbrodni w Jedwabnem popełnionej 10
lipca 1941 r. stała się głośna w świecie po publikacji amerykańskiego socjologa żydowskiego pochodzenia Jana T. Grossa „Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka” (Sejny 2000). (…)
Wyniki częściowej ekshumacji dokonanej na
miejscu zbrodni (w maju 2001 r.) są całkowitym
zaprzeczeniem wersji zawartej w relacjach Wasersztejna oraz wszystkich innych „naocznych”
świadków. (…)
Leszek Żebrowski, Nasz Dziennik,
nr 152 (6508), 3 VII 2019, s. 15
Młot na Polskę. Jak przerwać
propagandowe ataki
Całkowicie bezpodstawne przerwanie ekshumacji w Jedwabnem w maju 2001 r. ma tragiczne skutki dla Polski. Propagandowa nagonka
ciągnie się do dziś i nic nie wskazuje na to, że
w najbliższych latach będzie inaczej. (…)
Po pierwsze, na terenie RP obowiązuje polskie
prawo świeckie, a nie religijne żydowskie. Po
drugie, są w religii żydowskiej pewne ograniczenia dotyczące cmentarzy, ale nie są one kategoryczne. (…) Jedwabne nie jest jednak cmentarzem – to jest przecież miejsce zbrodni! (…)
Leszek Żebrowski, Nasz Dziennik,
nr 152 (6508), 3 VII 2019, s. 16
Wybrał Stanisław Waluś

Wesprzeć Mary Wagner
Mary Wagner potrzebuje wsparcia modlitewnego. Wżywają do niego przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Zachęcają tez do wysyłania do niej kartek
i listów na adres wiezienia w Vancouver, gdzie
przebywa od 17 kwietnia. (…)
Marty Wagner, Alouette Correctional Centre
for Women P.O.Box 1000 Maple Ridge, B.C.
V2X, 7G4 Canada. (…)
Franciszek Kucharczak, Gość Niedzielny,
nr 34, rok XCVI, 25 VIII 2019, s. 10

In vitro
Miraże in vitro
Urząd regulujący usługi związane z ludzką
płodnością w Wielkiej Brytanii (HFEA) przestrzega, że biznes in vitro wykorzystuje łatwowierność kobiet po czterdziestce, przedstawiając
im „bardzo selektywne dane” na temat odsetka
urodzeń w wyniku sztucznego zapłodnienia. (…)
Profesor Andrzej Kochański, genetyk, wskazuje,
że zjawisko „rozrodu wspomaganego” technologicznie wymknęło się całkowicie spod kontroli
nauki. (…)
W niedługim czasie od prokreacji przeszliśmy
do produkcji, a od produkcji do marketingu. Jest

Ratowaliśmy Żydów
Był rok 1943, wczesna jesień, panowała okupacja niemiecka. Mieszkaliśmy w Wilnie (…).
Pewnego dnia mój ojciec, wracając wieczorem
z pracy, przyprowadził do mieszkania dwóch
Żydów. Oznajmił, że potrzeba schronienia dla
nich na kilka dni. (…)
Janusz Domański, ul. Lelewela 45/46,
85-638 Bydgoszcz,
Nasz Dziennik, nr 152 (6508), 3 VII 2019, s. 24
Wybrał Stanisław Waluś
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to jeden z dowodów upadku naszej cywilizacji
– konkluduje prof. Andrzej Kochański.
Ewa M. Małecka, Nasz Dziennik,
nr 113 (6469), 17 V 2019, s. 17

Przekonała się o tym na przykład pani kurator
z Małopolski czy polska mistrzyni świata w
windsurfingu. (…)
Autor wielu książek o dojrzałości stwierdził też,
że według aktywistów LGBT+ nie wolno nam
mówić nawet o tak oczywistym fakcie, jak to, że
osoby homoseksualne tworzą związki chore, bo
niepłodne, a niepłodność jest przecież na liście
chorób WHO. − Usiłują nam zakazać nawet samo
już wyliczanie, o jakie konkretnie mniejszości
seksualne chodzi. Agresywnie i wulgarnie atakują
tych, którzy mają odwagę wyliczać mniejszości
ukryte pod symbolem „Plus”. Wśród takich
mniejszości są między innymi pedofile, zoofile
czy nekrofile − pisze psycholog. (…)
https://www.gosc.pl/doc/5420703.KsDziewiecki-Aktywisci-LGBT-odmawiaja-namnawet-prawa-do/2
Stanisław Waluś

Jeszcze wolno
We Francji trwają prace nad ustawą, która ma
umożliwić zapłodnienie in vitro samotnym matkom i parom lesbijskim. Pojawiają się jednak
w związku z tym głosy sprzeciwu. Francuska
Akademia Medycyny upomina się o ojca, którego rola w rozwoju dziecka i w kształtowaniu
jego osobowości jest nie do zastąpienia. (…)
Franciszek Kucharczak, Gość Niedzielny,
nr 40, rok XCVI, 6 X 2019, s. 39

Stop dla gender – tak dla planu Boga
Ks. Dziewiecki: Aktywiści LGBT+
odmawiają nam nawet prawa
do przytaczania faktów
Aktywiści LGBT+ odmawiają nam nawet
prawa do przytaczania faktów i cytowania wyników badań naukowych − uważa pedagog, psycholog i autor wielu książek o dojrzałości ks.
Marek Dziewiecki. Jego zdaniem, w ostatnich
tygodniach w coraz bardziej otwarty sposób odsłaniają swoje zamiary.
Ks. Dziewiecki w swoim felietonie opublikowanym na stronie radioplus.com.pl napisał, że
w reakcji na podpisanie przez prezydenta Warszawy deklaracji LGBT+, wielu rodziców, księży, psychologów i pedagogów, prawników,
a także polityków i przedstawicieli mediów, wypowiedziało swoje poważne obawy i swój sprzeciw.
Dodał, że reakcją ze strony aktywistów
LGBT+ oraz ich politycznych i medialnych
sponsorów „jest skrajnie agresywny atak na tych,
którzy odważyli się skorzystać z wolności słowa
oraz z prawa do demaskowania demoralizatorów, którzy pod pozorem uczenia «tolerancji»
chcą seksualizować polskie dzieci i wikłać je w
uzależnienie od popędu”.
Według ks. Dziewieckiego w celu realizacji
obyczajowej rewolucji aktywiści LGBT+ posługują się hasłem „tolerowania” i „respektowania”
mniejszości seksualnych. Dodaje, że wobec każdego, kto odważa się pokazywać, o jakie konkretnie mniejszości chodzi i jakie są ostateczne
cele ich działania, środowiska LGBT+ stosują
wszelkie formy agresji, zastraszania i terroru.

Więcej o ideologii gender na stronach:
http://www.diecezja.waw.pl/3260
http://www.niedlagender.pl/
http://www.fronda.pl/a/gender-historia-ipolityka,54149.html
http://www.diecezja.legnica.pl/documents/237

Ekumenizm
Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy
dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja
w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby
świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. (J 17, 20-21)
Święty kardynał
13 października w poczet świętych zaliczony
zostanie słynny konwertyta z anglikanizmu, ks.
kard. John Henry Newman.
Jego droga do świętości zaczęła się w Kościele
anglikańskim. – Wskazuje na to przebieg jego
życia, głęboka wiara przeżywana już w Kościele
anglikańskim, cała droga, którą przebył do Chrystusa w wierze anglikańskiej (…) – powiedział
Radiu Watykańskiemu ks. Arnaud Mansuy, oratorianin, przewodniczący francuskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Newmana. (…) Jak podkreślił, ten święty może stanowić pomost między
chrześcijanami różnych wyznań. (…)
KG, vaticannews, Nasz Dziennik, nr 151
(6507), 2 VII 2019, s. 11
Wybrał Stanisław Waluś
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115 lat temu (4 października 1904 r.) we Lwowie został odsłonięty pomnik Adama Mickiewicza.
100 lat temu (11 października 1919 r.) w Wilnie
odbyła się inauguracja roku akademickiego na
Uniwersytecie Stefana Batorego, pierwsza po
likwidacji tej uczelni przez władze carskie.
90 lat temu (8 października 1929 r.) w Krakowie
zmarł Jacek Malczewski, jeden z najwybitniejszych polskich malarzy, twórca „Autoportretu w
zbroi”, serii portretów polskich pisarzy i poetów,
„Wigilii na Syberii”, „Melancholii”, cyklu „Polonia”.
80 lat temu (17 października 1939 r.) na spotkaniu NKWD i Gestapo w Zakopanem przyjęto
wspólny plan zniszczenia Narodu polskiego.
75 lat temu (2 października 1944 r.) po 63 dniach
bohaterskich zmagań przedstawiciele KG AK
płk Kazimierz Iranek-Osmecki „Jarecki” i ppłk
Zygmunt Dobrowolski „Zyndram” podpisali
w kwaterze SS-Obergruppenfuehrera Ericha von
dem Bacha-Zelewskiego w Ożarowie układ
o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie.
75 lat temu (10 października 1944 r.) w Warszawie zmarł Zenon Przesmycki, pseudonim
Miriam, wszechstronny poeta, pisarz, tłumacz.
40 lat temu (17 października 1979 r.) Matka Teresa z Kalkuty otrzymała Pokojową Nagrodę
Nobla.
35 lat temu (19 października 1984 r.) przez
funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa (kapitan
Grzegorz Piotrowski, porucznicy: Waldemar
Chmielewski i Leszek Pękala) został zamordowany ks. Jerzy Popiełuszko.
Wybrała Barbara Kwaśnik
Dzień Edukacji Narodowej – 14 października
Narodowy Dzień Pamięci
Duchownych Niezłomnych – 19 października

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
Kto wie lepiej
Portal Money.pl podał informację o znamiennym tytule: „Zakaz handlu w niedziele. Sklepy
jednak nie straciły. Zyski w górę”. Dalej czytam:
„Duży handel detaliczny bije właśnie rekordy
zysków. A i mały, zamiast się kurczyć, zaczął
rosnąć. Co zaskakujące, wszystko to przy zaostrzającym się z roku na rok zakazie handlu w
niedziele”. I liczby: wzrost zysku netto o 27
proc. w dużych sklepach, przychody w górę
o 7 proc. Małe sklepy jeszcze lepiej.
Dla kogo to zaskakujące, dla tego zaskakujące.
Ludzie na serio traktujący wskazania Boże wiedzą, że one zawsze są dla człowieka najlepsze.
Dla każdego człowieka, który się do nich stosuje, niezależnie nawet od tego, jaki jest jego stosunek do Boga. Z jakichś powodów biblijny model sześciu dni pracy i jednego dnia odpoczynku
jest dla homo sapiens optymalny. (…)
Franciszek Kucharczak, Gość Niedzielny,
nr 36, rok XCXVI, 8 IX 2019, s. 39

Nasze Rocznice
Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy
przez Papieża Franciszka na rok 2019
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.
Listopad: Powszechna: Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę
samą przestrzeń życiową, zrodził się duch dialogu, spotkania i pojednania.

Październik 2019
635 lat temu (15 października 1384 r.) w Katedrze Wawelskiej została ukoronowana na króla
Polski Jadwiga, córka Ludwika Węgierskiego.
225 lat temu (10 października 1794 r.) bitwa pod
Maciejowicami zakończyła się klęską Tadeusza
Kościuszki. On sam, ciężko ranny, dostał się do
rosyjskiej niewoli.
170 lat temu, (17 października 1849 r.) w Paryżu
zmarł kompozytor Fryderyk Chopin. Na śmierć
dysponował go jego serdeczny przyjaciel ks.
Aleksander Jełowiecki.
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Świętym. Szczegółowe informacje podawane są
w miesięcznym programie.

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
Codziennie przynajmniej jedna
dziesiątka różańca, więcej informacji
na stronie:
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl

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

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.

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.

XXIV FESTIWAL
MUZYKA ORGANOWA
W KATEDRZE

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.”

Najbliższe terminy koncertów:
29.09, 13.10, 17.11.
Godz. 19.00
Kierownictwo
artystyczne:
prof. Julian Gembalski
AKADEMIA MUZYCZNA IM.
KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH
KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
W KATOWICACH
PARAFIA KATEDRALNA
CHRYSTUSA KRÓLA W KATOWICACH

Msze św. pierwszopiątkowe
Godz. 19.00 w Kościele Akademickim (krypta
katedry Chrystusa Króla w Katowicach) wspólne
z Duszpasterstwem Akademickim.
Dyżury w siedzibie KIK
W piątki od godz. 17.00 do 18.00. Prezes −
pierwszy piątek miesiąca.

Pielgrzymka KIK-ów na Jasną Górę
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 „Episkopat Polski na Soborze Watykańskim II”.
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 Kościołem. O godz. 18.00 pochylamy się nad Pismem

Informacja o KIK w Internecie:
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl
E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl
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PIĘKNO STWORZENIA / 6 /
Cykl reportaży z miejsc, które zachwycają
a człowiek odczuwa Bożą obecność.
Majorka, wyspa w archipelagu Balearów na
Morzu Śródziemnym, jest autonomicznym rejonem Hiszpanii „Baleary”, gdzie miejscowi mówią językiem katalońskim.
Majorka kojarzy się najczęściej z plażami.
Szczególnie we wschodniej części wyspy jest
wiele uroczych zatoczek zwanych cala i pięknych plaż. Kiedyś osady były narażone na ataki
piratów, dlatego lokowano osady kilka kilometrów od brzegu, a przy morzu znajdował się port.

W Jaskiniach Smoczych jest największe podziemne jezioro w Europie. Wysłuchaliśmy koncertu – trio grające
utwory Roberta Schumanna płynęło na oświetlonej łodzi.
Następnie popłynęliśmy łodziami w kierunku wyjścia.

Zachodnią część wyspy zajmują góry Serra de
Tramuntana, w niektórych partiach przypominające Tatry, chociaż sięgają tylko do 1455 m
n.p.m. Góry te wychodzą prosto z morza.

Plaża S’Amarador w Parku Przyrody Mondrago.
Widok z punktu widokowego El Colomer na półwyspie
Formentor.

Sukulenty wykorzystują wgłębienia w wapiennych skałach

Dawny klasztor kartuzów w miejscowości Valldemossa. Obecnie muzeum.

W Valldemossie urodziła się św. Catalina
Thomas. Tu, w byłym klasztorze, Fryderyk Chopin wraz z George Sand (była prawnuczką Maurycego Saskiego, nieślubnego syna Augusta II
Mocnego) spędził zimę 1838/1839 r. W sali koncertowej wysłuchaliśmy utworów Chopina
skomponowanych na Majorce.

Atrakcją wschodniego wybrzeża jest skalny most Es Pontes
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Kafelka na ścianie domu z podobizną św. Cataliny
(Katarzyny) Thomas (1533-1574).
Kafelki ze scenami
z życia świętej są
na domach w Valldemossie, a w domu, gdzie się urodziła, jest kaplica
z figurą świętej.

W pierwszą sobotę sierpnia z placu Güell
w Palmie wyrusza marsz do Lluc. 48 km trasę
pokonuje ok. 40 tys. pielgrzymów.
Na Majorce są także inne sanktuaria: Zbawiciela k. Felanitx, Zbawiciela w Artà, Matki Bożej Uzdrowienia Chorych (Cura) k. Algaida, MB
Pocieszenia k. San Joan, MB Łaskawej k. Algaida, MB Bonanova k. Palmy, Bonany k. Petry,
Puig de Maria k. Pollença, św. Magdaleny k.
Inca i Monti-Sion k. Porreres.

Krzyż w Sanktuarium Zbawiciela k. Felanitx.

Z Majorki pochodzą: św. Junípero Serra
(1713-1784) założyciel 9 misji franciszkańskich
w Kalifornii oraz 5 błogosławionych. Koło Manacor są pozostałości bazyliki chrześcijańskiej
św. Piotra z V w. zniszczonej przez muzułmanów. Zachowały się mozaiki i baptysterium.

Malownicze miasteczko Port Sóller, skąd tramwajem
dojechaliśmy do Sóller i dalej zabytkowym pociągiem do
Palmy de Mallorca. Rejon słynie z świetnych pomarańczy.

W górach Serra de
Tramuntana w Lluc
jest słynne sanktuarium Czarnej Madonny czczonej od XIII w.
Nad
sanktuarium
góruje wielki metalowy
krzyż, a spod krzyża
jest piękny widok na
okolicę
i
takie
zerodowane wapienne
skały, jak na zdjęciu
poniżej.

Na Majorce jest wiele pięknych i zabytkowych kościołów, jak chociażby katedra
i kościół św. Eulalii w Palma
de Mallorca, kościół św. Bartłomieja w Soller, a także
kalwaria w Pollença.
Warto też wspomnieć
o zamkach, pałacach i zachowanych murach obronnych w mieście Alcúdia.
Cala d’Or. Matka Boża Morza (Santa Maria del Mar).

Tekst i zdjęcia Antoni Winiarski na podstawie
pielgrzymki KIK w 2019 r.
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/old/piel.html
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