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Rok 2019 – Rokiem Unii Lubelskiej, Rokiem Marii Szymanowskiej,
Rokiem Stanisława Moniuszki, Rokiem Matematyki,
Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Rokiem Powstań Śląskich,
Rokiem Anny Walentynowicz
165. rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny (8 XII 1854 r.)
155. rocznica encykliki „Quanta cura” błogosławionego Piusa IX (8 XII 1864 r.)
35. rocznica strajku młodzieży w obronie obecności krzyża w szkole – Włoszczowa – 3 XII 1984 r.
Witraż w kościele św. Jakuba w Medziugorie, Bośnia i Hercegowina, 2 V 2018. Fot. Antoni Winiarski

Radosnego przeżywania narodzin Jezusa Chrystusa,
Syna Bożego i błogosławieństwa Bożego we wszystkim w Nowym Roku 2020 życzy redakcja czytelnikom
biuletynu „Dlatego”.
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Gdzie jest nowonarodzony
Król Żydowski?
W Ewangelii Mateusza 2,1-12 czytamy:
«Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze
Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie
jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy
bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król
Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima.
Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz (Chrystus, Pomazaniec, Król). Ci
mu odpowiedzieli: W Betlejem judzkim, bo tak
napisał Prorok:
A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła
najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy.
A kierując ich do Betlejem, rzekł: Udajcie się
tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je
znajdziecie donieście mi, abym i ja mógł pójść
i oddać Mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla
(Heroda), ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą
widzieli na Wschodzie, szła przed nimi. aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było
Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu
dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we
śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną
drogą udali się do swojej ojczyzny».
Pogańscy Mędrcy ze Wschodu, którzy przybyli
do Jerozolimy, pytali: <Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego
gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu
pokłon>. Nowonarodzonego Króla Żydowskiego, Mesjasza, Chrystusa, Pomazańca, powinniśmy szukać i pytać, gdzie można Go znaleźć?
Musimy wpatrywać się w niebo, aby zobaczyć
Jego gwiazdę. W proroczej wizji ujrzał ją już
przed wiekami (XIII w. przed Chr.) inny pogański mędrzec z Mezopotamiii – Balaam, kiedy
wygłosił proroctwo dla Żydów: «Wschodzi
gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło»
(Lb 24,17).
Pogańscy Mędrcy ze Wschodu, którzy przybyli
do Jerozolimy, ruszyli w drogę do Betlejem,
zgodnie ze wskazówkami doradców króla Heroda, którzy przypomnieli proroctwo Micheasza:
«A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła

najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela» (Mi 5,1). Mędrcy
«ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli
na Wschodzie, szła przed nimi. aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię».
I tak Słowo Boże zapisane w Piśmie Świętym
i obserwowana pilnie gwiazda na niebie zaprowadziła Mędrców ze Wschodu do Betlejem, do
Nowonarodzonego Króla Żydowskiego, Mesjasza, Chrystusa, Pomazańca.
Jaka była reakcja Mędrców? «Gdy Mędrcy
(ponownie) ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką
Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu
dary: złoto, kadzidło i mirrę». A więc: radość,
oddanie królewskiego hołdu Nowonarodzonemu
Jezusowi i złożenie darów w postaci złota, kadzidła i mirry. Taka była postawa Mędrców.
Papież Franciszek wspaniale komentuje tę scenę w Liście Apostolskim „O znaczeniu i wartości żłóbka Admirabile signum” (z O1.12. 2019
r.):
„Obserwując gwiazdę, ci mądrzy i bogaci panowie ze Wschodu udali się do Betlejem, aby
poznać Jezusa i ofiarować mu dary w postaci
złota, kadzidła i mirry. Te dary mają również
znaczenie alegoryczne: złoto oddaje cześć królewskości Jezusa; kadzidło jego boskości; mirra,
jego świętemu człowieczeństwu, które zazna
śmierci i pochówku (pogrzebu).
Patrząc na tę scenę w żłóbku, jesteśmy wezwani do refleksji na temat odpowiedzialności
każdego chrześcijanina za bycie ewangelizatorem. Każdy z nas staje się przynoszącym Dobrą
Nowinę tym, których spotykamy, dając świadectwo radości ze spotkania z Jezusem i umiłowaniem Go poprzez konkretne uczynki miłosierdzia.
Mędrcy nauczają, że można wychodzić z bardzo daleka, aby dotrzeć do Chrystusa. Są ludźmi
bogatymi, mądrymi cudzoziemcami, spragnionymi nieskończoności, wyruszającymi w długą
i niebezpieczną podróż, która wiedzie ich do Betlejem (por. Mt 2, 1-12). Gdy stają przed Królem
− Dzieciątkiem przenika ich wielka radość. Nie
dają się zgorszyć ubóstwem otoczenia. Nie wahają się paść na kolana i oddać mu pokłon. Przed
Nim rozumieją, że Bóg, podobnie jak z suwerenną mądrością kieruje gwiazdami, tak też kieruje biegiem historii, uniżając możnych i wywyższając pokornych. Z pewnością po powrocie
do swego kraju opowiedzieli o tym zaskakują-

cym spotkaniu z Mesjaszem, zapoczątkowując
podróż Ewangelii pośród narodów”.
Kiedy znajdujemy już odpowiedź na pytanie,
jakie zadali Mędrcy ze Wschodu: „Gdzie jest
nowonarodzony Król Żydowski?” idźmy również do Nowonarodzonego Jezusa z radością
i z darami konkretnych uczynków miłosierdzia
i padnijmy przed Nim na kolana.
Moje życzenia Bożonarodzeniowe pragnę wyrazić słowami kolędy, nawiązującej do powyższego tekstu:
«O gwiazdo betlejemska, zaświeć na mym niebie. Ja cię szukam wśród nocy, ja tęsknię bez
ciebie. Prowadź mnie do stajenki, gdzie Chrystus
złożony, Bóg – Człowiek, z Panny Świętej dla
nas narodzony.
Nie ma Go już w stajence, nie ma Go już
w żłobie. Gdzież pójdziemy Chrystusie, pokłonić
się Tobie? Pójdziemy upaść na twarz przed Twoje ołtarze, i serce, duszę i ciało poniesiem Ci
w darze.
Ulituj się nade mną, dziś, nad stworzeniem
Twym. Jak żeś stajnią nie wzgardził, nie gardź
i sercem mym!»
Ks. Józef Kozyra

Franciszek. – Jest to wrażliwość na głos sióstr
i braci, których pozbawiono prawa do godnych
człowieka warunków pracy, do godziwej zapłaty, niezbędnej na utrzymanie rodziny, do opieki
zdrowotnej, czy do odpoczynku.“
Biuletyn Radia Watykańskiego, 4 XII 2019
Audiencja ogólna – środa 4 XII 2019 r.
„Dziękuję wam za podtrzymywanie pamięci
tego gorliwego kapłana i męczennika, który,
barbarzyńsko zamordowany przez służby komunistyczne, oddał życie z miłości do Chrystusa, do
Kościoła i do ludzi, zwłaszcza pozbawionych
wolności i godności.”
„W niedzielę, w Polsce przypada XX «Dzień
modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na
Wschodzie». Polecam wam to ważne dzieło
i dziękuję wszystkim Polakom, którzy angażują
się na rzecz sąsiadujących Kościołów, w duchu
braterskiej miłości. Niech Bóg wam błogosławi!”
Biuletyn Radia Watykańskiego, 4 XII 2019

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

Ojciec Święty Franciszek do Polaków
Audiencja prywatna – środa 4 XII 2019 r.
Papież: Solidarność to bycie wrażliwym
na głos pokrzywdzonych
Papież przyjął na prywatnej audiencji delegację Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, która przybyła do
Rzymu z okazji 40-lecia powstania. Franciszek
podkreślił, że „związek był promotorem przemian politycznych i społecznych w Polsce oraz
miał inspirujący wpływ na to, co działo się w innych krajach Europy”. (…)
Krzysztof Ołdakowski SJ,
Łukasz Sośniak – Watykan
„Oznaką otwartości na Bożego Ducha jest postawa solidarności z osobami pozbawionymi
niezbywalnych praw, przejawiająca się w różnych środowiskach nauki, pracy, w relacjach
społecznych, ekonomicznych, politycznych oraz
międzynarodowych (por. Adhort. apost. Evangelii gaudium, 205). Słowo «solidarność» nieco się
zużyło i czasami bywa niewłaściwie interpretowane, ale oznacza o wiele więcej niż jakiś sporadyczny gest hojności (tamże, 188) – podkreślił

Kalendarz IPN na rok 2019
Grudzień

Strzelcy pszczyńscy – uchodźcy po I powstaniu śląskim w obozie dla uchodźców w Oświęcimiu (Fotografia ze zbiorów Muzeum Czynu Powstańczego)
Aby uniknąć represji po stłumieniu insurekcji przez
Niemców, powstańcy szukali schronienia w Polsce.
Utworzono dla nich specjalne obozy, w których zostali skoszarowani. Jeden z nich znajdował się
w przygranicznym Oświęcimiu.
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Informacja z zebrania Zarządu KIK
w Katowicach w dniu 4 XII 2019 r.

Apel Akademickich Klubów Obywatelskich
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Łodzi,
Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Toruniu
i Olsztynie do polskich środowisk naukowych
w sprawie wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej
Zbliża się 10 rocznica katastrofy smoleńskiej, w której śmierć poniósł urzędujący Prezydent Rzeczypospolitej i 95 towarzyszących
mu osobistości. Słyszymy często pytanie, czy
po 10 latach poznamy przyczynę śmierci tych,
którzy zginęli w służbie Ojczyzny. Pytanie takie jest dowodem wielu wątpliwości nurtujących Polaków. Zarówno w rozmowach prywatnych jak i w debatach publicznych jesteśmy głęboko podzieleni. Podział biegnie nie
według wiedzy, lecz według wiary – jedni wierzą, że w Smoleńsku był zamach, a inni, że
wypadek lotniczy. Przyczyną tego podziału
społeczeństwa jest dezercja wszystkich oficjalnych instytucji naukowych. W sferze publicznej nie słychać opinii naukowych, lecz jedynie
zacietrzewionych publicystów pozbawionych
wiedzy merytorycznej. Powoduje to ogromne
szkody w świadomości społecznej.
Próby niezależnego naukowego badania katastrofy smoleńskiej przez społecznie zorganizowane 4 Konferencje Smoleńskie, były
przez dzisiejszą opozycję zwalczane, a przez
dzisiejsze władze państwowe – przemilczane.
Wyniki tych badań zignorowano, mimo że
organizatorzy przesłali je nie tylko do instytucji naukowych, lecz również do wszystkich
460 posłów i 100 senatorów. Nigdy żadna
oficjalna instytucja naukowa nie zechciała
włączyć się do badań. (…)
„Szanowni Senatorowie,
W sytuacji usilnie propagowanej fałszywej
wersji co do mechaniki zniszczenia samolotu
w Katastrofie Smoleńskiej zwracamy się do
Was jako pracowników nauki z apelem
o zerwanie z postawą bierności wobec wpajania fałszu w dziedzinie, która jest właśnie nauki domeną. (…)Materiały Konferencyjne
stanowiące dorobek I Konferencji Smoleńskiej
(…) dostępne są na stronach internetowych
http://konferencjasmolenska.pl
i http://smolenskcrash.com. (…).
Apel podpisało również kilku członków
KIK w Katowicach.
Stanisław Waluś

1. Omówiono przygotowania KIK w Katowicach
do spotkania opłatkowego, które odbędzie się
w piątek 3 stycznia 2019 r. Rozpoczęcie Mszą
św. o 17.00.
2. Ustalono terminy zebrań Zarządu w 2020 r.:
9 I, 5 II, 4 III, 1 IV, 6 V, 3 VI, 2 IX, 7 X, 4 XI,
2 XII.
3. Omówiono XXXVI Dni Kultury Chrześcijańskiej, które odbyły się w dniach 11 – 26 listopada pod hasłem „Wstańcie, chodźmy”.
4. Przedstawiono informacje związane z beatyfikacją kard. Stefana Wyszyńskiego i ks. Jana
Machy.
5. Dwóch członków Zarządu weźmie udział
16 grudnia 2019 r. w uroczystościach przed
kopalnią Wujek.
6. Podjęto Uchwałę o przyjęciu 1 osoby w poczet członków KIK w Katowicach.
7. Przedstawiono informacje o filmie „Nieplanowane”.
8. Przyjęto protokół z posiedzenia Zarządu
z 6 listopada 2019 r.
9. Ustalono cotygodniowe dyżury w siedzibie
KIK w Katowicach w grudniu 2019 r.
Stanisław Waluś

Ś† P

10 kwietnia 2010 – Smoleńsk
Prezydent Lech Kaczyński
Tydz Kult b-B
Katastrofa w Smoleńsku na znaczkach
pocztowych
Tydz
świata
kult - Bydgoszcz
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Bądźmy wierni Eucharystii! – Abp
Wiktor Skworc o nowym programie
duszpasterskim na lata 2019-2022

emeryta Benedykta XVI w adhortacji apostolskiej „Sacramentum caritatis”, proponują, by
w kolejnych latach (…).
W związku z tym pierwszy rok programu, który zaczął obowiązywać w niedzielę [1 XII 2019],
będzie realizowany pod hasłem „Wielka tajemnica wiary”. Hasło drugiego roku pracy brzmi
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, a trzeciego
– „Posłani w pokoju Chrystusa”. (…)
(sm), Gazeta Polska Codziennie, nr 281
(2498), 3 XII 2019, s.17

Dobrze jest kiedy człowiek nowy tydzień
otwiera eucharystycznym spotkaniem. I do tego
będziemy też zachęcać: Bądźmy wierni Eucharystii – powiedział abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, prezentując nowy program
duszpasterski na lata 2019-2022.
„Będziemy mówili przez trzy lata o Eucharystii. Ktoś się zdziwi, dlaczego tak długo. Bo Eucharystia jest centrum. To jest życia Kościoła.
To jest sam Chrystus. Szczyt i źródło. Zmartwychwstały, który jest z nami w Eucharystii,
który buduje Kościół, wspólnotę” – powiedział
abp Skworc. (…)
„W roku 2019-2020 chcemy mówić o Eucharystii jako o tajemnicy wyznawanej. Chcemy poznawać prawdy wiary o Eucharystii, tak jak
Chrystus nam tę tajemnicę przekazał swoimi
słowami, swoimi gestami, swoim życiem. W następnym roku chcemy mówić o Eucharystii jako
tajemnicy celebrowanej. W trzecim roku chcemy
położyć akcent na Eucharystię jako tajemnicę
świętowaną. Chcemy mówić o świętowaniu,
o tym, że do kondycji człowieka, do jego natury
należy świętowanie, i to eucharystyczne świętowanie oraz to świętowanie w przestrzeni kultury
i natury” – stwierdził abp Skworc.
„Niedziela, dzień Pański – to był pierwszy
dzień tygodnia, czyli dzień, który otwierał cały
tydzień. Dobrze jest kiedy człowiek nowy tydzień otwiera eucharystycznym spotkaniem. I do
tego będziemy też zachęcać: Bądźmy wierni Eucharystii” – podkreślił abp Wiktor Skworc.
Nowy program, który tworzą biskupi, księża
i świeccy wykładowcy uczelni katolickich, zacznie obowiązywać od pierwszej niedzieli Adwentu. Poza częścią teologiczną program będzie
zawierać praktyczne wskazówki.
https://misericors.org/badzmy-wiernieucharystii-abp-wiktor-skworc-o-nowymprogramie-duszpasterskim-na-lata-2019-2022/

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego
7 czerwca 2020 r. w Warszawie
Sługa Boży kard. Wyszyński zostanie beatyfikowany 7 czerwca 2020 r. w Warszawie na Pl.
Piłsudskiego – poinformował kard. Kazimierz
Nycz, metropolita warszawski, podczas briefingu
21 października w Domu Arcybiskupów Warszawskich.
Kard. Nycz przekazał również, że promulgacji
dekretu beatyfikacyjnego dokona wysłannik papieża Franciszka, którym będzie prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo Becciu. (…) Od dzisiaj działa również strona internetowa z informacjami o procesie przygotowania
do beatyfikacji Sługi Bożego:
www.prymaswyszynski.pl.
Stefan Wyszyński (1901-1981) Urodzony
w Zuzeli nad Bugiem, w wieku 19 lat wstąpił do
Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. W 1924 r. przyjął święcenia prezbiteratu, a w 1929 r. ukończył doktoratem studia na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1946 r.
został mianowany biskupem diecezjalnym diecezji lubelskiej i otrzymał sakrę biskupią z rąk
kard. Hlonda. Po śmierci prymasa Hlonda
w 1948 r. został mianowany arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim oraz
prymasem Polski. W 1953 r. papież Pius XII
wyniósł go do godności kardynalskiej.
Arcybiskup Stefan Wyszyński, od 1953 r. kardynał, został prymasem i przewodniczącym
Konferencji Episkopatu Polski w momencie, gdy
władze stalinowskiej Polski rozpoczęły agresywną walkę z religią i Kościołem. Jej celem było stworzenie społeczeństwa ateistycznego m.in.
poprzez wyeliminowanie Kościoła z życia społecznego oraz totalne podporządkowanie go państwu, z oderwaniem od Stolicy Apostolskiej
włącznie. Trzyletnie internowanie (1953-1956),

Kościół ma program duszpasterski
na trzy lata
Rozpoczęliśmy Adwent, a wraz z nim pierwszy rok przyjętego przez episkopat Polski programu duszpasterskiego. (…) Jego autorzy korzystając z metodologii przyjętej przez papieża
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które dla kard. Wyszyńskiego było czasem cierpienia i modlitwy, czasem osobistych rekolekcji
z aktem osobistego oddania się Matce Bożej,
przyniosło wielkie duchowe owoce całemu Kościołowi w Polsce. Prymas wyszedł z internowania z programem narodowych rekolekcji – dziewięcioletniej Wielkiej Nowenny (1957-1966),
wyrastającej z Jasnogórskich Ślubów Narodu,
złożonych 26 sierpnia 1956 r. na Jasnej Górze
(bez udziału wciąż internowanego prymasa) oraz
programu Milenium Chrztu Polski.
Celem Wielkiej Nowenny było wzmocnienie
wiary w społeczeństwie oraz odbudowa chrześcijańskiej moralności. W tym upatrywał prymas
zachowanie tożsamości narodu i wewnętrznej
wolności, która w sprzyjających okolicznościach, miała przynieść wolność zewnętrzną, co
stało się już po śmierci prymasa. (…)
Źródło: episkopat.pl
https://diecezja.pl/aktualnosci/beatyfikacjakard-stefana-wyszynskiego-7-czerwca-2020-r-wwarszawie/
wybrał Stanisław Waluś

Termin uroczystości beatyfikacyjnej nie jest
jeszcze znany. Prawdopodobnie odbędzie się jesienią w przyszłym roku w Katowicach i będzie
ważnym wydarzeniem nie tylko dla Kościoła na
Górnym Śląsku, ale też dla całego kraju. Postać
ks. Machy jest aktualna nie tylko jako wzór postawy patriotycznej i heroizmu wykazanego
w czasie niemieckiej okupacji. Celem jego misji
była pomoc prześladowanym, cierpiącym biedę
fizyczną i duchowa na skutek represji okupanta.
(…) Pochodził z tradycyjnej śląskiej rodziny.
Urodził się w 1914 r. w Chorzowie jako syn ślusarza z kopalni w Królewskiej Hucie (obecnie
Chorzów). (…) Udzielał się w harcerstwie i sporcie. Działał również w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży.
W 1934 r., idąc za głosem powołania, wstąpił
do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. 25 czerwca 1939 r. otrzymał święcenia
kapłańskie z rąk biskupa Stanisława Adamskiego. (…)
W 2013 r. w Katowicach rozpoczął się proces
beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym, który
zakończył się 5 września 2015 r. (…) 28 listopada br. papież Franciszek polecił Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych wydanie 11 dekretów,
w tym o męczeństwie ks. Jana Machy, co oznacza zgodę na beatyfikację.
Andrzej Grajewski, Gość Niedzielny, nr 49,
rok XCVI, 8 XII 2019, s. 4-5

Zgilotynowany przez Niemców
ks. Jan Macha będzie beatyfikowany
Ksiądz Jan Macha, zgilotynowany w niemieckim więzieniu w 1942 r., zostanie beatyfikowany
– zdecydował Papież Franciszek. Jeden z zatwierdzonych dziś przez niego dekretów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych oficjalnie uznaje męczeństwo polskiego kapłana. Przed śmiercią pisał on do rodziców: „umieram z czystym
sumieniem, żyłem krótko, ale uważam, że cel
swój osiągnąłem”. Był działaczem ruchu oporu,
angażował młodzież w pomoc potrzebującym w
Rudzie Śląskiej. Pomagał zarówno Polakom, jak
i Niemcom. Gdy zginął miał 28 lat. (…)
Łukasz Sośniak SJ – Watykan
https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2
019-11/ksiadz-jan-macha-zostanie-ogloszonyblogoslawionym.html

Cztery dary ks. Blachnickiego
nękanego przez władzę ludową
Był jednym z najwybitniejszych kapłanów
w powojennej historii Polski, a zarazem jednym
z najbardziej i najdłużej szykanowanych w PRLu. Miałem szczęście jako student Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego mieszkać w jego domu na Sławinku, a w wakacje pomagać w założonym przez niego oazowym Ruchu ŚwiatłoŻycie, który ocalił sumienia i morale tysięcy Polaków. Ruch ten dał odwagę przyszłym solidarnościowcom, wyszkolił niezliczoną rzeszę ministrantów i lektorów, którymi zapełniły się potem
seminaria duchowne.
Komunistyczna władza traktowała ruch oazowy jako niebezpieczne przełamywanie swego
monopolu na wychowanie młodzieży. (…)
Dar wiary
Pochodził z Rybnika na Śląsku, gdzie urodził
się 21 marca 1921 r. Gimnazjum ukończył

Ksiądz Macha będzie beatyfikowany
Ks. Jan Macha, stracony przez Niemców
w czasie okupacji, decyzją papieża Franciszka
zostanie beatyfikowany. Oddał życie, będąc heroicznie wierny wezwaniu Chrystusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili.”
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w Tarnowskich Górach, był czynny w harcerstwie. Jako młody podchorąży, wziął udział
w kampanii wrześniowej, a po jej upadku przeszedł do pracy konspiracyjnej. Z tego powodu był
poszukiwany przez gestapo, które dopadło go
w marcu 1940 r. Został aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. (…)
W celi otrzymał cud zrozumienia najgłębszego
wymiaru wiary religijnej, jakby ktoś przekręcił
w jego duszy kontakt elektryczny, że zalało ją
nadprzyrodzone światło. (…)
We wrześniu 1945 r. 24-letni Franciszek
Blachnicki wstąpił do Śląskiego Seminarium
Duchownego w Krakowie. (…)
Niestety, 29 sierpnia 1960 r. komunistyczna
bezpieka zdecydowała o likwidacji Krucjaty
Wstrzemięźliwości, gdyż obawiano się, że
otrzeźwi Polskę. Ks. Blachnickiego skazano
wówczas na 13 miesięcy wiezienia. Przez 4 miesiące odsiadywał wyrok w tym samym miejscu,
w którym podczas okupacji oczekiwał na śmierć,
skazany za przynależność do polskiej organizacji
niepodległościowej. (…)
Dar wizji żywego Kościoła
Po opuszczeniu wiezienia, zanim udał się na
studia doktoranckie na Katolicki Uniwersytet
Lubelski, ks. Blachnicki pojechał do Niepokalanowa. Tam, w celi ojca Maksymiliana Kolbego,
otrzymał wizję nowego dzieła, do jakiego powołuje go Bóg. Dlatego, choć zdobył na KUL-u tytuły licencjata, doktora oraz doktora habilitowanego, nie stały się one dla niego szczeblami do
kariery naukowej. (…) Zaowocowało to powstaniem ruchu oazowego, nazwanego później Ruchem Światło-Życie. (…)
Dar Wspólnoty Niepokalanej
Już w Krucjacie Wstrzemięźliwości istniało
zawołanie „Niepokalana zwycięży” oraz wydawany był pod tym tytułem dwutygodnik poświęcony walce z pijaństwem. (…)
Dość wspomnieć, że pięć lat przed stanem wojennym liczba uczestników oaz rekolekcyjnych
osiągnęła 220 tys.
Dar całkowitej ofiary z siebie
10 grudnia 1981 r. ks. Franciszek Blachnicki
wyjechał przez Niemcy do Rzymu, aby tam zorganizować Międzynarodowe Centrum Ruchu
Światło-Życie. Ogłoszenie stanu wojennego
uniemożliwiło mu powrót do kraju i udaremniło
rozpowszechnienie idei Niezależnej Chrześcijańskiej Służby Społecznej – zainicjowanej w Ruchu Światło-Życie wraz z powstaniem Solidar-

ności. Wtedy Ojciec Franciszek zaczął organizować w Rzymie pomoc dla Polski oraz wydawać biuletyn „Prawda-Krzyż-Wyzwolenie”.
Kiedy w 1982 r. znalazł się w niemieckim
Calsbergu, rozwinął tam ośrodek rekolekcyjnoformacyjny dla duszpasterstwa polonijnego,
gdyż, jak pisał w liście do swego biskupa, stan
tego duszpasterstwa był tragiczny. (…)
*
Ks. Franciszek Blachnicki zmarł nagle w Calsbergu 27 lutego 1987 r. Miał dopiero 67 lat. Będąc traktowany od dawna jako jeden z głównych
wrogów Polski Ludowej, mógł zostać otruty –
choć nie ma na to wystarczających dowodów –
przez dwójkę swoich współpracowników, a dokładnie agentów bezpieki, zwerbowanych do
współpracy jeszcze w latach 1970. Po przeszkoleniu we wrześniu 1982 r., zostali przerzuceni do
RFN w ramach łączenia rodzin. Jolanta i Andrzej
Gontarczykowie, zostali zdemaskowani wiosną
1988 r. Zagrożeni aresztowaniem przez niemiecki kontrwywiad, uciekli przez Jugosławię i Węgry do kraju. O roli, jaką odgrywali w Calsbergu,
dowiedziano się dopiero w 2003 r., kiedy w IPN
udało się odnaleźć dokumenty na ich temat.
Czesław Ryszka, „Wiara, Patriotyzm i Sztuka”,
nr 4 (102), 18 IV – 23 V 2019, s. 77-79
Wybrał Stanisław Waluś

Tęczowa esbecja
− Niedługo musieliśmy czekać, aby porównanie czerwonej zarazy do tej tęczowej, które padło
z ust abpa Marka Jędraszewskiego potwierdziły
namacalne fakty. Otóż ujawniono w ostatnich
dniach, że pokazująca się u boku prezydenta
Warszawy Rafała Trzaskowskiego działaczka
równościowa, Jolanta Lange, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Humanum, to nie kto inny jak
Jolanta Gontarczyk, zarejestrowana w latach 80,
przez służbę bezpieczeństwa jako TW „Panna”.
Dodać należy, że współpracę z komunistyczną
bezpieką podjęła na zasadzie dobrowolności,
a o jej przydatności przekonał esbeków jej własny mąż, Andrzej Gontarczyk, zarejestrowany
kilka lat wcześniej jako TW „Yon”. Posiadający
rodzinę w RFN Gontarczykowie w ramach akcji
„łączenia rodzin” rzuceni zostali przez SB właśnie na odcinek niemiecki z zadaniem dotarcia
do ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela ruchu Światło-Życie i prowadzącego w Calsbergu
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radykalnie antykomunistyczną Chrześcijańską
Służbę Wyzwolenia Narodów. (…)
Kiedy niemiecki kontrwywiad zrezygnował
z tropienia osób, które przecież w 1988 roku
próbował aresztować pod zarzutem szpiegostwa?
Co służby niemieckie wiedzą o prawdziwych
przyczynach śmierci wielkiego kapłana i polskiego patrioty? Przypomnę, że oficjalny komunikat mówił o zatorze płucnym.
Warto w tym miejscu przytoczyć fragment artykułu „Śmierć proroka”, który ukazał się cztery
lata temu w „Gościu Niedzielnym”: − W czasie
agonii i po śmierci z ust ks. Blachnickiego wydobywała się obficie spieniona wydzielina, którą
wycierano ligniną.
Mirosław Kokoszkiewicz, Warszawska Gazeta,
nr 35 (637), 30 VIII – 5 IX 2019, s. 20
Wybrał Stanisław Waluś

rażające Boga, bo przeciwne Jego jasno wyrażonej woli. My zdecydowanie mówimy: to jest
grzech.
Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy
św. na Jasnej Górze w przeddzień uroczystości
NMP Częstochowskiej, 25 VIII 2019 r., ks. bp.
Grzegorz Kaszak, biskup sosnowiecki, Źródło, nr
36 (1445), 8 IX 2019, s.5

Non possumus!
10 sierpnia 2019 roku z Krakowa, spod okna
papieskiego” popłynął mocny głos katolików
w obronie atakowanego przez środowiska lewicowe abpa Marka Jędraszewskiego. (…) Podczas
zgromadzenia modlitewnego przyjęto przez
aklamację specjalną odezwę, której treść publikujemy poniżej.
My polscy katolicy, zgromadziliśmy się
w Krakowie, by bronić arcybiskupa Marka Jędraszewskiego wiernego Bogu i Ewangelii, a także
by stanąć w obronie całego polskiego Kościoła,
którego część stanowi każdy z nas. (…)
Papież Franciszek wezwał nas, abyśmy wstali
z kanapy. Wstańmy wiec i pokażmy promotorom
rodzącej się dyktatury, że będziemy bronić naszej wiary, rodziny i ojczyzny do końca! Że będziemy bronić polskich kapłanów, biskupów
strzegących depozytu wiary! Nigdy się nie poddamy! Powtórzmy za świętym Janem Pawłem:
Nie lękajcie się!
− ipw, Warszawska Gazeta, nr 35, (637),
30 VIII – 5 IX 2019, s. 14

Przestańcie obrażać Maryję,
to nas bardzo boli
Kiedy na koszach śmieci, na przenośnych toaletach rozlepiano plakaty i naklejki z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, na których
postacie Maryi i Dzieciątka otoczone były aureolami w barwach tęczy, pojawiły się głosy bagatelizujące to skandaliczne wydarzenie. Dało się
słyszeć tu i tam: nie ma sprawy, nic się nie stało.
Stało się i to bardzo dużo. Nasza Matka i Królowa została zlekceważona. (…) Zatem pytamy
autorów i uczestników ataków na Przenajświętszą Panią: cóż złego zrobiła wam Maryja, za co
ja tak strasznie obrażacie? To nas bardzo boli.
Maryja jest Matką Boga i naszą ukochaną Matką, którą bardzo szanujemy i kochamy. Tymi
haniebnymi czynami obrażacie także nasze
uczucia religijne, dlatego nie ma i nigdy nie będzie naszego przyzwolenia na takie niedopuszczalne zachowanie. A cóż powiedzieć o cierpieniu Pana Jezusa? To on sam dał nam Maryję jako naszą Matkę, powierzając Jej całą ludzkość.
Kto obraża Maryję, obraża Jezusa Chrystusa. Pismo Święte już od pierwszych kart jasno poucza,
że Bóg chce, by ustanowione przez niego małżeństwo służyło przekazywaniu życia ludzkiego
i było naturalnym miejscem wzrostu i rozwoju
człowieka. Dlatego nie do przyjęcia jest postulat
mówiący o adopcji dzieci przez związki tej samej płci. Ideologia LGBT [lesbijki, geje, biseksualiści, transwestyci] stoi w jawnej sprzeczności
z Ewangelią. To tylko niektóre czyny wielce ob-

Warto przeczytać te książki
Saga pelplińskiej Biblii Gutenberga
Wojenne
losy
biskupa
chełmińskiego
Stanisława
W. Okoniewskiego
Ks. Antoni Liedke
Wydawnictwo Duszpasterstwa
Rolników, Wydawnictwo „Bernardinum” Sp. z o.o. Pelplin – Włocławek 2018
W 25. rocznicę śmierci ks. infułata
dr. Antoniego Lietkego
W 60. rocznicę powrotu pelplińskiej
Biblii Gutenberga do Polski
Słowo Biskupa Włocławskiego Wiesława
Alojzego Meringa
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(…) W latach 1452-1455 wynalazca druku, Jan
Gutenberg, stworzył w Moguncji warsztat,
w którym wydał pierwszą drukowaną książkę na
świecie: Biblię, w około 180 egzemplarzach –
w tym 35 na pergaminie. Do dziś zachowało się
ich tylko 47: 12 na pergaminie i 35 na papierze.
Pelpliński zabytek, wydrukowany na papierze, to
prawdziwy ewenement! Na 46. karcie pierwszego tomu Biblii znajduje się odbicie przewróconej
czcionki z warsztatu Gutenberga. W chwili powstania Księgi było to pewnie źródłem niepokoju i zawstydzenia. Dziś stało się czynnikiem decydującym o szczególnej wartości tego egzemplarza!
Autor niniejszej pracy, ks. infułat Antoni Liedke, wybitny historyk (uczeń profesora Oskara
Haleckiego), „pionier kościelnej służby ochrony
zabytków” (ks. Janusz St. Pasierb) uratował Biblię Pelplińską przed Niemcami w 1939 r.; może
i przed jej zniszczeniem – wszak okupant niemiecki spalił wiele bezcennych dzieł cysterskiego opactwa w Pelplinie.
Natomiast druga cześć niniejszej książki ukazuje wojenne losy ks. biskupa Stanisława Okoniewskiego – ordynariusza diecezji chełmińskiej,
bibliofila, uczonego, znakomitego administratora. Ponieważ ks. infułat Antoni Liedke był jego
kapelanem i towarzyszył księdzu biskupowi na
wygnaniu – ma wiele ciekawych rzeczy do opowiedzenia (m.in. o słynnym obozie dla polskich
żołnierzy w Miranda de Ebro, w Hiszpanii). (…)
+ Wiesław Mering
Biskup Włocławski
Ubi episcopus, ibi ecclesia:
jubileusz posługi ks. bp.
Wiesława Alojzego Meringa
w diecezji włocławskiej
Redakcja ks. Andrzej Tomalak, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2019
Treść
Słowo wstępne + Wiesław Mering Biskup
Włocławski
Życiorys Biskupa Włocławskiego Wiesława
Alojzego Meringa – ks. Artur Niemira
Bibliografia podmiotowa biskupa Wiesława
Alojzego Meringa – ks. Kazimierz Rulka
(Przedstawiona jest na s. 15-86 i obejmuje ona
lata 1973 – 2018, liczy 995 pozycji.)
(W trzeciej części książki w 22 artykułach,
których autorami jest 18 księży i jedna siostra

zakonna przedstawiona jest wszechstronna posługa Księdza Biskupa – niżej przykłady trzech
kolejnych artykułów).
Ks. Rafał Zieliński – Działalność duszpasterska Biskupa Włocławskiego Wiesława Alojzego
Meringa (s. 157-164).
Ks. Andrzej Tomalak – „Kto milczy, zezwala
na zło”. Zaangażowanie księdza biskupa Wiesława Meringa w społeczne kwestie Kościoła
i Ojczyzny (s. 165-194)
Ks. Piotr Stolecki – Działalność Katolickiego
Centrum Służby Rodzinie im. św. Gianny Beretty Molli we Włocławku (s.195-198).
Opracował Stanisław Waluś

Warto czytać te gazety
Obecnie czytam regularnie 4 tygodniki i jeden
dziennik. Wybrałem te, bo wydają mi się najbardziej wartościowe.
Cztery kupowane regularnie tygodniki to Gość
Niedzielny, Niedziela (katolickie), Sieci, Tygodnik Solidarność (świeckie). Kiedyś kupowałem
jeszcze trzy inne tygodniki katolickie: Idziemy,
Przewodnik Katolicki i Źródło, ale musiałem
liczbę kupowanej prasy ograniczyć ze względów
finansowych. Dawno, dawno temu kupowałem
Tygodnik Powszechny i pamiętam, że również
były interesujące następujące tygodniki: Gazeta
Prowincjonalna (wydawana w Bielsku-Białej),
Gazeta Samorządowa, Katolik, Ład, Myśl Polska,
Nasza Polska, Przegląd Katolicki, Spotkania, Tygodnik AWS, Tygodnik Rolników „Solidarność”,
Wspólnota, Zorza. Obecnie od czasu do czasu
kupuję tygodniki: Do Rzeczy, Gazeta Polska,
Warszawska Gazeta. O wartości danego tygodnika można zorientować się również po okładce.
Niżej, dla przykładu przedstawiam okładki dwóch
tygodników katolickich z okazji Narodowego
Święta Niepodległości 11 listopada.
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Dziennikiem, który kupuję od pierwszego numeru jest Nasz Dziennik. Podobnie od pierwszego numeru kupuję Tygodnik Solidarność. Obecnie od czasu do czasu kupuję Gazetę Polską Codziennie. Kiedyś kupowałem następujące dzienniki: Głos, Nowy Świat, Życie, Gazeta Wyborcza (do momentu, gdy na pierwszej stronie był
napis „Nie ma wolności bez Solidarności”),
Słowo Powszechne – Dziennik Katolicki,
Rzeczpospolita (po zmianach w redakcji
w związku z artykułem Cezarego Gmyza Rzeczpospolita zmieniła się na gorsze – kupuję ją niekiedy wraz ze wszystkimi innymi dziennikami,
aby dokonać analizy porównawczej).
Przed laty kupowałem miesięczniki: Znak,
Więź, W Drodze, Przegląd Powszechny, Posłaniec Serca Jezusowego, Chrześcijanin w Świecie, Communio. Te dwa ostatnie miesięczniki
uważałem za najbardziej wartościowe. Wartościowym był dwumiesięcznik Powściągliwość
i Praca. Teraz od czasu do czasu kupuję miesięcznik Wiara Patriotyzm i Sztuka i dwumiesięcznik Miłujcie się.
Stanisław Waluś

ks. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski, Metropolita Poznański, Źródło, nr 38 (1447), 22 IX 2019, s. 5

In vitro
Oświadczenie Polskiego Stowarzyszenia
Obrońców Życia Człowieka przed wyborami
parlamentarnymi
(…) Oczekujemy podjęcia działań w kierunku
wyeliminowania dofinansowania przez samorządy „leczenia” niepłodności metodą zapłodnienia
pozaustrojowego (in vitro). (…) Według danych
brytyjskiego Departamentu Zdrowia w latach
1992-2006 zaledwie 3,21 proc. dzieci poczętych
metodą in vitro urodziło się żywych. Metoda zapłodnienia pozaustrojowego jest także niezgodna
z polską Konstytucją, która w art. 38 stanowi, że
Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Szacuje się, że
około 150 tys. ludzkich zarodków, czyli poczętych dzieci, jest zamrożonych w polskich klinikach in vitro. Postulujemy upowszechnianie naprotechnologii, która jest efektywną, etyczną
i o wiele mniej kosztowną metodą rzeczywistego
leczenia niepłodności. (…)
Wojciech Zięba
Prezes Polskiego Stowarzyszenia
Obrońców Życia Człowieka
Nasz Dziennik, nr 226 (6582) 28-29 IX 2019, str. 3

Nie zabijaj.
Obrona życia człowieka od poczęcia
do naturalnej śmierci
Aborcja eugeniczna jest anachronizmem
Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
przypomina o tym, że każde narodziny dziecka
to nowy cud życia, który rodzi miłość. (…)
Należy domagać się usunięcia z polskiego
prawa kwestii aborcji eugenicznej, czyli prawa
do zabijania jeszcze nienarodzonych dzieci
z powodu uszkodzenia płodu. Aborcja eugeniczna nie tylko godzi w wartość ludzkiego życia, ale
jest już anachronizmem z punktu widzenia
współczesnej nauki. W polskiej konstytucji każdemu człowiekowi przysługuje – i słusznie –
prawna ochrona życia, które jest fundamentalnym dobrem człowieka. Jeśli zaś podstawowym
kryterium oceny poziomu cywilizacji jest kryterium konstytucyjnych gwarancji ochrony życia
ludzkiego, to odbieranie takiego prawa dzieciom
chorym przynosi hańbę II Rzeczypospolitej.
Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy
św. z okazji odpustu Narodzenia NMP i 10. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Kotłowskiej,
7 IX 2019 r. Kotłów,

Stop dla gender – tak dla planu Boga
Furtka dla gender
„Położę się Rejtanem, jeżeli ktoś będzie próbował na uczelniach ograniczać wolność słowa
zwolennikom ideologii gender” – powiedział wiceminister Jarosław Gowin w wywiadzie dla tygodnika „Sieci”. Jest Pan zaskoczony tym sformułowaniem?
− Dla mnie nie jest to zaskoczenie. Wiceminister nie powiedział nic, co by mogło mnie zaskoczyć.
Dlaczego?
− Bo znam to środowisko krakowskie od strony ideowej. Ono łączy wszystko. Nazywa się
prawicowym, ale nie brakuje tam lewicy. (…)
Rozmowa z prof. Piotrem Jaroszyńskim, kierownikiem Katedry Filozofii Kultury i Sztuki KUL.
Rafał Stefaniuk, Nasz Dziennik, nr 257 (6613),
5 XI 2019, s. 5
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je wysiłki na projekty wspierające Rosyjski Kościół Prawosławny. (…)
Ks. Mariusz Boguszewski, Niedziela, nr 49,
8 XII 2019, s. 30-31

Stop gender
Powiem szczerze, są wypowiedzi, które wywołują mój autentyczny szok. Zwłaszcza gdy ich
autorem jest ktoś, kogo tak cenię i poważam, jak
wicepremier Jarosław Gowin. Stwierdzenie, że
w imię szeroko pojętej tolerancji i wolności naukowej będzie bronił rozwoju gender na polskich
uczelniach – nie mieści się w głowie. Jak można
popierać (a w domyśle wspierać i finansować)
coś, co nie jest żadną nauką, a jedynie ideologiczną hucpą? Dlaczego w takim razie nie ma
jeszcze katedr astrologii, magii stosowanej, satanizmu, chiromancji, dlaczego poniechano badań
nad ekonomią polityczną socjalizmu? (…)
Marcin Wolski, Gazeta Polska, nr 46 (1370),
13 XI 2019, s. 103

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 XXXVIII
Polskie rękawiczki
5 grudnia 2019 r. idąc ul. Dworcową w Gliwicach postanowiłem kupić rękawiczki. Zatrzymałem się przy straganie i zapytałem czy są jakieś
produkowane w Polsce. Pani odpowiedziała coś
w tym stylu: nie wie pan, że teraz wszystko
chińszczyzna. Podeszła do miejsca z rękawiczkami. Zapytałem o brązowe – nie było. Pani
przeglądając wywieszone powiedziała, że te niebieskie są produkowane w Polsce. Kupiłem –
kosztowały 7 zł.

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)
Wspierają braci w wierze
Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi
w Potrzebie przekazało Kościołowi w Europie
Wschodniej od 1990 r. ponad pół miliarda euro.
(…)
Szczególne zadanie na rzecz odnowy duchowej
Europy Wschodniej wyznaczył Jan Paweł II. Ojciec Święty skontaktował się ze strukturami stowarzyszenia i wspomniał po raz pierwszy o możliwości rozpoczęcia bardziej intensywnego dialogu z rosyjskim Kościołem prawosławnym
w 1991 r. Zaangażował się w to dzieło o. Werenfried. Duchowny z delegacją odbył podróż do
Rosji w październiku 1992 r. i tam spotkał się
z patriarchą Aleksym II oraz innymi prawosławnymi dostojnikami. Po tym spotkaniu o. Werenfried osobiście przekazał Papieżowi swój raport
o stanie Kościoła – miało to miejsce na początku
1993 r.
Nasza organizacja udzielała pomocy nie tylko
wspólnotom katolickim – rozszerzyła także swo-

Fragment metki:
Rękawiczki męskie. 50%
Poliester 30 % Akryl 15 %
Elastan 5% Wełna
SCORPIO POLAND
ul. Pabianicka 71/77,
95-030 Rzgów
ul. Łódzka 179,
95-054 Ksawerów
5901560846068

Nasze Rocznice
Styczeń 2019
700 lat temu (20 stycznia 1320 r.) arcybiskup
gnieźnieński Janisław ukoronował na króla Polski w katedrze na Wawelu Władysława Łokietka
i jego żonę Jadwigę.
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420 lat temu (21 stycznia 1600 r.) w Rzymie
zmarł kard. Jerzy Radziwiłł, biskup krakowski.
Wychowany w kalwinizmie, jako dorosły człowiek przeszedł na katolicyzm i został księdzem.
145 lat temu (14 stycznia 1875 r.) urodził się Albert Schweitzer, niemiecki protestant, wszechstronnie uzdolniony (lekarz, muzyk, filozof).
Kierowany chrześcijańską miłością bliźniego
zrezygnował z wielkiej kariery i ku zdumieniu
znajomych udał się wraz z żoną do Gabonu
w Afryce, aby służyć jego czarnym mieszkańcom.
125 lat temu (17 stycznia 1895 r.) ukazał się
pierwszy numer „Przewodnika Katolickiego”
najstarszego czasopisma katolickiego w Polsce.
100 lat temu (10 stycznia 1920 r.) została powołana do życia „Liga Narodów”.
80 lat temu (3 stycznia 1940 r.) w Limanowej
oo. Franciszkanie przyjęli do klasztornych pomieszczeń około 1300 Żydów wysiedlonych
z Kalisza, Lublina i Poznania.
80 lat temu (11 stycznia 1940 r.) okupanci niemieccy wysadzili w powietrze pomnik Tadeusza
Kościuszki na Wawelu.
80 lat temu (12 stycznia 1940 r.) Niemcy wymordowali kilkuset chorych oraz dwóch kapelanów w szpitalu psychiatrycznym w Chełmie Lubelskim.
80 lat temu (17 stycznia 1940 r.) NKWD nasiliło
systematyczne aresztowania Polaków we Lwowie i innych miejscowościach zajętych przez
bolszewików we wrześniu 1939 r.
80 lat temu (18 stycznia 1940 r.) w Warszawie
zmarł w biedzie i zapomnieniu piewca Tatr i
Podhala, Kazimierz Przerwa-Tetmajer.
80 lat temu (19 stycznia 1940 r.) w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen zmarł prof.
Ignacy Chrzanowski, siostrzeniec Henryka Sienkiewicza, wybitny znawca polskiej literatury.
80 lat temu (21 stycznia 1940 r.) generalny gubernator Hans Frank wydał zakaz prowadzenia
wolnego handlu przez Polaków pod karą wiezienia, a nawet śmierci.
80 lat temu (22 stycznia 1940 r.) w Palmirach
koło Warszawy Niemcy rozstrzelali 80 polskich
patriotów. Wśród ofiar był ks. Marceli Nowakowski, proboszcz parafii Zbawiciela.
20 lat temu (25 stycznia 2000 r.) zmarł biskup
pomocniczy diecezji opolskiej Antoni Adamiuk.
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”
nadał mu tytuł Honorowego członka NSZZ „Solidarność”.
Wybrała Barbara Kwaśnik

Polskie grudnie
Najnowsza historia Polski zdaje się wyjątkowo
kumulować w grudniu. W grudniu 1970 roku
Biuro Polityczne PZPR wydało rozkaz użycia
broni palnej przeciwko demonstrującym robotnikom Wybrzeża. W skład tego Biura Politycznego wchodził również wybielany dziś Wojciech
Jaruzelski, a „Krwawy Kociołek – Kat Trójmiasta” spoczął na… Powązkach. Zginęło 41 osób.
13 grudnia 1981 roku junta wojskowa pod dowództwem gen. Jaruzelskiego przejęła władze
w Polsce, ogłosiła stan wojenny, rozpoczęła masowe aresztowania i mordowania Solidarności.
(…) Również w grudniu 1981 roku „poszły pancry na Wujek”, aby „przywracać porządek” po
tym, jak górnicy dowiedzieli się o brutalnych pacyfikacjach kopalń Staszic i Manifest Lipcowy.
Takie były realia stanu wojennego. Zabito 9 górników.
(…) Żyją rodziny ofiar i ludzie, którzy pamiętają ból pleców po uderzeniach zomowskich pałek. Żyje również, lub niedawno zmarło, wielu
spośród oprawców (…). (…) Może humor nieco
zepsuło im wyrównanie emerytur do średniego
poziomu. (…)
Michał Ossowski, Tygodnik Solidarność,
nr 50 (1615), 13 XII 2019, s. 3

Zmarli w ostatnim czasie
28 września 2019 r. zmarł Jan Kobuszewski
Był nie tylko wybitny, był kochany
Odszedł Pan Jan Kobuszewski; jakiś ciepły
promyk zgasł. RIP – napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda na wieść, że w wieku 85 lat
zmarł jeden z najwybitniejszych polskich aktorów Jan Kobuszewski. (…)
Red., Niedziela, nr 40, 6 X 2019, s. 7
Odszedł Jan Kobuszewski
Piotr Zaręba, Sieci, nr 40 (358), 7-13 X 2019, s.
62-63
Z uśmiechem na „wysokiej twarzy”
Barbara Gruszka-Zych, Gość Niedzielny, nr 40,
rok XCVI, 6 X 2019, s. 60-61
30 września 2019 r. zmarł Kornel Morawiecki
Odszedł Kornel Morawiecki
Wybitny działacz opozycyjny i polityk Kornel
Morawiecki zmarł 30 września. Chorował na raka trzustki. Ojciec premiera Mateusza Morawieckiego był twórcą Solidarności Walczącej, a
ostatnio posłem na Sejm. (…)
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Przywódca ruchu był poszukiwany przez SB.
Pod koniec lat osiemdziesiątych zmuszono go do
opuszczenia kraju. Po powrocie do ojczyzny
Kornel Morawiecki krytykował Okrągły Stół
i wybory kontraktowe z 4 czerwca 1989 r. Wypominał rządzącym brak rozliczenia z komunizmem. (…)
Kilka dni przed śmiercią prezydent Andrzej
Duda nadał mu najwyższe odznaczenie państwowe – Order Orła Białego – w uznaniu znamienitych zasług na rzecz przemian demokratycznych w Polsce oraz za wybitne osiągnięcia
w działalności publicznej.
Maciej Kalbarczyk, Gość Niedzielny, nr 40, rok
XCVI, 6 X 2019, s. 10
Nie żyje Kornel Morawiecki
PAP, Nasz Dziennik, nr 228 (6584), 1 X 2019, s. 3
W Naszych Dziennikach z 1 X do 7 X jest 60
nekrologów i kondolencji poświęconych śp. Kornelowi Morawieckiemu.
Kornel, czyli arcypolska opowieść łobuzerska
Piotr Lisiewicz, Gazeta Polska Codziennie, nr
230 (2447), 2 X 2019, s.17
W egzemplarzu jest 14 nekrologów i kondolencji poświęconych śp. Kornelowi Morawieckiemu.
Odszedł Kornel Morawiecki
Bronisław Wildstein, Sieci, nr 40 (358), 7-13 X
2019, s. 8-9
W egzemplarzu jest 15 nekrologów i kondolencji poświęconych śp. Kornelowi Morawieckiemu.
„Niosę Ciebie, Polsko, jak żagiew”
KORNEL MORAWIECKI
1941-2019
Tygodnik Solidarność, nr 41 (1606), 11 X 2019,
s. 1
Bo Polskę trzeba kochać
Michał Ossowski, redaktor naczelny, Tygodnik
Solidarność, nr 41 (1606), 11 X 2019, s. 3
Blask i światło Kornela zostanie…
Żegnaj przyjacielu
Paweł Pietkun, Tygodnik Solidarność, nr 41
(1606), 11 X 2019, s. 12-15
Kornel chciał stworzyć
Rzeczpospolitą Solidarną,
Andrzej Kołodziej, bliski współpracownik Kornela Morawieckiego z okresu opozycji wobec PRL,
w rozmowie z Mateuszem Kosińskim wspomina
zmarłego lidera Solidarności Walczącej.
Tygodnik Solidarność, nr 41 (1606), 11 X 2019,
s. 16-18
W egzemplarzu jest 7 nekrologów i kondolencji
poświęconych śp. Kornelowi Morawieckiemu.

Własnym szlakiem
Andrzej Grajewski, Gość Niedzielny, nr 41, rok
XCVI, 13 X 2019, s. 38-39
1 października 2019 r. zmarł Karol Tendera
W wieku 98 lat zmarł były więzień obozu Auschwitz-Birkenau Karol Tendera, który od wielu
lat walczył z zakłamywaniem historii niemieckich obozów koncentracyjnych. (…) Karol Tendera walczył z określeniem „polskie obozy zagłady”. Pozwał niemiecką telewizję ZDF za posłużenie się w 2013 r. określeniem „polskie obozy zagłady Majdanek i Auschwitz”. (…)
Szymon Babuchowski, Gość Niedzielny, nr 41,
rok XCVI, 13 X 2019, s. 11
9 października 2019 r. zmarł
prof. Jan Szyszko
Zawsze po stronie Polski
Niestrudzenie walczył o polskie sprawy,
o wielkość Rzeczypospolitej. Niósł swoim życiem prawdę, że polityka to służba Bogu i ludziom. (…) Ocalił przed prywatyzacją Lasy Państwowe, skutecznie mobilizując do obrony narodowego dobra miliony Polaków. (…)
Małgorzata Rutkowska, Nasz Dziennik, nr 236
(6592), 10 X 2019, s. 1 i 3
Wielki intelekt i wiara
Z ks. prof. Tadeuszem Guzem, filozofem z KUL
rozmawia Aneta Przysiężniuk-Parys
Nasz Dziennik, nr 236 (6592), 10 X 2019, s. 2
Symbol walki o Polskę
Zenon Baranowski, Nasz Dziennik, nr 237
(6593), 11 X 2019, s. 2
Człowiek szlachetny, ciepły i szczery
Z prof. Mariuszem-Orionem Jędryskiem, głównym geologiem kraju w latach 2005-2007 i
2015-2019 rozmawia Jacek Sądej
Nasz Dziennik, nr 237 (6593), 11 X 2019, s. 5
Odejście
Ks. prof. Paweł Bortkiewicz, Nasz Dziennik, nr
237 (6593), 11 X 2019, s. 23
Dobrze zasłużyłeś się dla Ojczyzny
Przemówienie prezydenta RP Andrzeja Dudy
podczas uroczystości pogrzebowych
śp. prof. Jana Szyszko
Tytuł pochodzi od redakcji, (…) Nasz Dziennik,
nr 243 (6599), 18 X 2019, s. 6
W Naszych Dziennikach z 10 X do 20 X są 62
nekrologi, kondolencje i podziękowania poświęcone śp. prof. Janowi Szyszce. W Naszych
Dziennikach z 10 X do 18 X jest 17artykułów poświęconych śp. prof. Janowi Szyszce.
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różne pytania związane z wiarą, religią i Kościołem. O godz. 18.00 pochylamy się nad Pismem
Świętym. Szczegółowe informacje podawane są
w miesięcznym programie.

W Gazecie Polskiej Codziennie z 14 X 2019
jest 8 nekrologów poświęconych śp. prof. Janowi
Szyszce.
Obrońca ziemi i lasów
Pogrzeb śp. Jana Szyszki, zmarłego nagle
9 października 2019 r., zgromadził tłumy. Nie
pamiętam, bym widział tak licznie obecne poczty sztandarowe – leśnicy, myśliwi, uczelnie, instytuty, samorządy. (…)
Ale na zakończenie niechże wybrzmią słowa
jednego z transparentów niesionych przez zwykłych ludzi: „Dziękujemy panie profesorze Janie
Szyszko, obrońco polskiej ziemi i lasów”.
Wojciech Reszczyński, Sieci, nr 43 (361), 28 X –
2 XI 2019, s. 106
11 października zmarł o. Łucjan Królikowski
Pożegnanie z ojcem Łucjanem
Nie żyje ojciec Łucjan Królikowski, wybitny
polski zakonnik, najstarszy brat konwentualny na
świecie. Odszedł w piątek w wieku 100 lat – informuje „Do Rzeczy”. Śluby zakonne o. Królikowski składał w obecności świętego dziś o.
Maksymiliana Marii Kolbego.
Gazeta Polska Codziennie, nr 240 (2457), 14 X
2019, s. 3

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.
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.”

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy
przez Papieża Franciszka na rok 2019 i 2020
Grudzień: Powszechna: Aby każdy kraj postanowił podjąć konieczne kroki, by jego priorytetem stała się przyszłość ludzi młodych, zwłaszcza tych, którzy cierpią.
Styczeń: Ewangelizacyjna – Szerzenie pokoju
na świecie: Aby chrześcijanie, ci, którzy wyznają
inne religie, i ludzie dobrej woli szerzyli pokój
i sprawiedliwość na świecie.
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
Codziennie przynajmniej jedna
dziesiątka różańca, więcej informacji
na stronie:
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl
Dyżury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach
Czwartek w godz. 16.00 – 18.00. 40-006 Katowice, ul. Warszawska 6/305. Wśród dyżurujących są: Piotr Pietrasz i Rajmund Rał – członkowie KIK w Katowicach.
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

Msze św. pierwszopiątkowe
Godz. 19.00 w Kościele Akademickim (krypta
katedry Chrystusa Króla w Katowicach) wspólne
z Duszpasterstwem Akademickim.
Dyżury w siedzibie KIK
W piątki od godz. 17.00 do 18.00. Prezes −
pierwszy piątek miesiąca.
Składki: Od osoby pracującej 5 zł miesięcznie,
co daje 60 zł na rok, od osoby niepracującej –
3 zł, co daje 36 zł na rok, wpisowe − 10 zł. O ile
to jest możliwe, składki prosimy wpłacać przewodniczącemu sekcji. Można też wpłacać naszemu skarbnikowi Małgorzacie Piechoczek na
posiedzeniach Zarządu w czwartki o 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.
Informacja o KIK w Internecie:
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl
E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl
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Przed nami wyrasta Góra Strącenia. Tradycja
mówi, że stąd Żydzi chcieli strącić Jezusa. (Łk
3,29-30). Z autokaru kierujemy się w stronę Bazyliki Zwiastowania NMP przykrywającej dom
Maryi. Z prawej strony, tuż pod wznoszącą się
na wzgórzu Bazyliką, widzimy plac, gdzie ponad
20 lat temu zatknięto zielone flagi Proroka. Plac
miał być wykorzystany pod budowę parkingu dla
pielgrzymów licznie przybywających do miasta
Maryi i św. Józefa. Muzułmanie najpierw zaprotestowali przeciw budowie parkingu, a w Niedzielę Wielkanocną zastosowali przemoc wobec
chrześcijan. Policja izraelska zareagowała dopiero po czterech dniach. Muzułmanie wystąpili do
władz miasta o zgodę na budowę w tym miejscu
meczetu i takąż zgodę uzyskali. Wieżyczki minaretu miały przewyższyć i zasłonić Bazylikę
Zwiastowania. W proteście przeciwko takiej decyzji władz miasta, wszystkie kościoły chrześcijańskie zamknięto na dwa dni – 22 i 23 listopada
1999 roku – a z całego świata napłynęły liczne
protesty. Po groźbie zamknięcia wszystkich
chrześcijańskich kościołów w Nazarecie
w okresie Świąt Bożego Narodzenia, władze
miejskie cofnęły zgodę na budowę meczetu. Ale
problem pozostał, bo spora grupa muzułmanów
codziennie odprawiała swe modły na placu.
Bazylika nakryta jest stropem w kształcie
gwiazdy. Zawiera kościół górny i dolny, a została zbudowana w latach 1955 – 1969. Aż niewiarygodne, jak historia obchodziła się z tym miejscem. Jak wielokrotnie starano się wymazać to
miejsce z pamięci ludzkości, z jaką zaciętością
niszczono świątynie tu wznoszone, mordowano
chrześcijan – bezimiennych męczenników za
wiarę.
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Cykl reportaży z miejsc, które zachwycają
a człowiek odczuwa Bożą obecność.
Gdzie słowo stało się Ciałem
„Na próżno żyłem dotychczas dopóki ziemi rodzinnej Zbawiciela nie oglądałem” Jan Długosz
Z Netanii jedziemy do Nazaretu. Urodzona
w Polsce miejscowa przewodniczka zaznajamia
nas z zasadami przygotowania koszernego
posiłku. Nie można jednocześnie spożywać
potraw mięsnych i mlecznych, np. sera
i kiełbasy. Ryby pasują do każdej potrawy. Ale
tylko ryby – tzw. owoce morza nie są koszerne.
Jedziemy na północ, przejeżdżamy przez
Haderę, której nazwa po arabsku znaczy
„zielona”. Kiedyś były tu trzęsawiska porośnięte
zielonym
kożuchem
roślin
bagiennych.
Izraelczycy osuszyli bagna i wybudowali miasto.
W pobliżu, nad samym morzem, sterczą w niebo
kominy Orot Rabin, największej elektrowni
w Izraelu. Węgiel dowożono tam także z Polski.
Wygodną dwupasmową szosą mkniemy
w kierunku Nazaretu, przecinając żyzną równinę
Ezdrelon. Tędy przebiegały szlaki, zarówno
handlowe, jak i wojskowe łączące Egipt z Syrią
i Mezopotamią. Z prawej strony drogi widzimy
symetryczną kopułę Góry Tabor, a na wprost,
wzgórza, na których rozsiadł się Nazaret. Kiedyś
był małą wioską, nieznaną z kart Starego Testamentu; dziś jest dużym miastem. Nazaret zamieszkują Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie.
Z roku na rok proporcje stają się coraz mniej korzystne dla chrześcijan, szczególnie od czasu ich
masowej emigracji po wojnie w Zatoce Perskiej.

Obrazy ku czci Maryi: meksykański i australijski.

Nazaret i Góra Strącenia (z prawej strony).
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Na ścianach bocznych górnego kościoła
umieszczono dary różnych narodów – ogromne
obrazy, najczęściej mozaiki, przedstawiające Matkę Bożą. Modlimy się przed wykonanym
z ceramiki obrazem Matki Bożej Częstochowskiej,
z postaciami nawiązującymi do historii Polski.

Klękamy przed kratą oddzielającą nas od groty. Rozważam słowa Maryi zapisane przez św.
Łukasza – „Oto ja służebnica Pańska, niech mi
się stanie według twego słowa!” (Łk 1,38).
Od domu Maryi do domu św. Józefa jest tylko
200 m. Tam, gdzie upłynęło dzieciństwo Pana
Jezusa, stoi wzniesiony w 1914 roku kościół,
w którego podziemiach znajdują się zamieszkałe
dawniej groty oraz zbiorniki na ziarno.

Kolejny polonik znajdujemy w postaci ceramicznego obrazu zawieszonego
w portyku otaczającym Bazylikę. Fundatorami tego obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem są dzieci polskie
przybyłe do Palestyny wraz
z armią gen. Andersa. U dołu obrazu czytamy „Powróć
nas na Ojczyzny łono”. Spośród tysięcy dzieci niewielu
dotarło do Polski.

Zaślubiny Maryi i św. Józefa oraz śmierć św. Józefa.

Większość dzieci
znalazła drugą ojczyznę w innych
krajach.
Po mszy św. schodzimy do dolnego
kościoła, w którym
mieści się grota będąca częścią domu
Maryi – dziś sanktuarium Zwiastowania. Verbun caro hic
factum Est – „Słowo
stało się tutaj Ciałem”. Tradycja określa miejsce
Zwiastowania. Wyznaczają je dwie kolumny
z lewej strony groty. Bliższa – kolumna Gabriela, gdzie stał archanioł, a dalsza, gdzie stała Maryja.

Z kościoła idziemy do „synagogi”, kaplicy
w miejscu dawnej żydowskiej synagogi, gdzie
Jezus w dzień szabatu udał się swoim zwyczajem i powstał, aby czytać. „Podano Mu księgę
proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił
na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański
spoczywa na Mnie...” (Łk 4,16-30). Kilkaset metrów dalej jest Studnia Maryi – jedyne miejsce,
do którego mieszkanki dawnego Nazaretu przychodziły po wodę. Tu przychodziła również Maryja. Nieco wyżej zbudowano prawosławny kościół św. Gabriela, gdyż według apokryfu tam
miał się ukazać Maryi archanioł Gabriel. Pijemy
smaczną wodę ze znajdującego się w kościele
źródełka. Mam świadomość, że stąpam po ziemi,
na której 2000 lat temu odcisnęły się stopy Jezusa, Maryi i Józefa. Opuszczamy Nazaret, kierując się w stronę góry Tabor, góry Przemienienia.
Tekst i zdjęcia Antoni Winiarski na podstawie
pielgrzymek KIK w 2000 i 2008 r.
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/old/piel.html
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