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proszeniu Pana Jezusa: «uczcie się ode Mnie, bo
jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie
ukojenie dla dusz waszych» (Mt 11, 29). Z serca
wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!”
Biuletyn Radia Watykańskiego, 19 II 2020
Audiencja ogólna – środa 26 II 2020 r.
„Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Liturgia Środy Popielcowej uświadamia nam realizm naszej ziemskiej egzystencji: «Pamiętaj, że
jesteś prochem», i wzywa: «Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię». Niech czas Wielkiego
Postu ożywi w was pragnienie życia słowem Bożym i nadzieją zmartwychwstania. Modlitwa,
post i jałmużna niech pomogą wam w nawróceniu serc i przygotują was do przeżywania Triduum Paschalnego: tajemnicy męki, śmierci
i zmartwychwstania Chrystusa. Z serca wam
błogosławię.”
Biuletyn Radia Watykańskiego, 26 II 2020

Módlcie się za mnie!
Ks. Jan Macha, Sługa Boży, który w październiku 2020 zostanie ogłoszony błogosławionym,
pisał w swoim ostatnim liście do rodziny przed
swoją męczeńską śmiercią 2 XII 1942 r.: „Pozdrówcie wszystkich moich kolegów i znajomych. Niechaj w modlitwach swoich pamiętają
o mnie... Módlcie się za waszego Hanika!” I pisał jeszcze: „Pogrzebu mieć nie mogę, ale
urządźcie mi na cmentarzu cichy zakątek, żeby
od czasu do czasu, ktoś o mnie wspomniał
i zmówił za mnie <Ojcze nasz>”.
Na cmentarzu w Chorzowie znajdujemy następujący napis na nagrobku ks. Jana Machy: „Ur.
18 I 1914 [w Chorzowie]. Wyświęcony 25 VI
1939. Ścięty 3 XII 1942 w Katowicach. Przechodniu! Ciała mojego tu nie ma, ale odmów na
tym miejscu <Ojcze nasz> za spokój mej duszy”.
O modlitwę za siebie prosił również z więzienia 2000 lat wcześniej św. Paweł. Pisał w Liście
do Kolosan 4,3: „Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwajcie wśród dziękczynienia! Módlcie
się także i za nas, aby Bóg otworzył nam podwoje słowa dla głoszenia tajemnicy Chrystusa.
Z tego powodu jestem bowiem więźniem”.
A w Liście do Efezjan 6,18nn Paweł zachęca:
„Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu
[Świętym]. Proście za wszystkich świętych i za
mnie, abym mógł jawnie i swobodnie głosić tajemnicę Ewangelii, której służę jako więzień, i
abym ją obwieszczał tak, jak powinienem”.
W Listach do chrześcijan z Tesalonik Apostoł
Paweł prosił usilnie: „Bracia! Módlcie się też i
za nas! (1 Tes 5,25; 2 Tes 3,1). Również w Liście do Hebrajczyków 13,18n napisał: „Módlcie
się za nas! Proszę was, abyście przyczynili się do
tego, żebym jak najszybciej był wam przywrócony”.
W świętym czasie Wielkiego Postu módlmy
się więc wzajemnie, „jedni za drugich”, do czego
nas zachęcają i ks. Jan Macha, i św. Paweł,
a także św. Jakub 5,16.
Ks. Józef Kozyra

Rok 2020
– Rokiem Świętego Jana Pawła II
Z kalendarza na rok 2020
wydanego przez Edycję Świętego Pawła
marzec
Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją
miłość w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego
człowieka. Pochyl się nad grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól
wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć
Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny
Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Amen.
Jan Paweł II
Tekst: homilia, Kraków-Łagiewniki,
17 sierpnia 2002 r.
Uchwała dla św. Jana Pawła II
Senat Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie w specjalnej uchwale wyraził swoje
poparcie dla inicjatywy ogłoszenia św. Jana
Pawła II doktorem Kościoła i współpatronem
Europy. „Bez wątpienia, zarówno osoba, jak
i dorobek całego życia św. Jana Pawła II spełniają wymagania, jakimi kieruje się Kościół, przyznając tytuł doctor Ecclesiae, a są nimi: świętość
życia, wyróżniająca się doktryna oraz postawa
nauczyciela, które wpłynęły na rozwój nauczania
Kościoła i myśli teologicznej, a także wkład
w misję ewangelizacyjną, którą Jezus Chrystus

Ojciec Święty Franciszek do Polaków
Audiencja ogólna – środa 19 II 2020 r.
„Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, cichość, o której
mówimy dzisiaj, może zapanować w sercu
i przezwyciężyć gniew, ocalić przyjaźnie i odbudować relacje wystawione na próbę przez ambicje i ducha rywalizacji. Pamiętajcie zawsze o za2

powierzył swemu Kościołowi” – czytamy
w uchwale podjętej 17 lutego 2020 r.
SJ, KAI, vaticannews.va, Nasz Dziennik,
nr 41 (6699), 19 II 2020, s. 19

blikował, uczestniczył w licznych kongresach
międzynarodowych oraz wykładał w Europie
i Stanach Zjednoczonych. Szczególne uznanie
zdobył w USA i Niemczech, gdzie zaliczany jest
do grona najwybitniejszych filozofów współczesnych.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w przekonaniu o wyjątkowości dzieła i postawy filozofa,
ustanawia rok 2020 Rokiem Romana Ingardena.
MARSZAŁEK SEJMU
/ − / Marek Kuchciński
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3419_
u/$file/3419_u.pdf

Rok 2020 Rokiem Romana Ingardena
UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
z dnia 13 czerwca 2019 r.
w sprawie ustanowienia roku 2020
Rokiem Romana Ingardena
W 2020 roku przypada 50. rocznica śmierci
Romana Ingardena – jednego z najwybitniejszych polskich filozofów. Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej, w uznaniu wielkich zasług uczonego,
postanawia oddać Mu hołd.
Roman Ingarden urodził się w 1893 roku
w Krakowie. Studiował matematykę i filozofię
we Lwowie i w Getyndze, a także w Wiedniu
i Fryburgu Bryzgowijskim. Promotorem Jego
pracy doktorskiej, obronionej w 1918 roku, był
Edmund Husserl. Roman Ingarden od 1933 roku
był profesorem na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Po wojnie pracował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Był także
członkiem Polskiej Akademii Umiejętności
i Polskiej Akademii Nauk.
Roman Ingarden pozostawił po sobie imponujący dorobek, w skład którego wchodzą książki,
artykuły, przekłady i archiwum rękopisów,
o szerokim zakresie tematycznym: od filozofii literatury przez estetykę i teorię poznania po ontologię. Choć punktem wyjścia jego prac była fenomenologia, z czasem wypracował własny,
oryginalny styl myślenia oraz terminologię
wzbogacającą polski język filozofii.
Na szczególne podkreślenie zasługuje Jego
bezkompromisowość intelektualna. Podczas
okupacji niemieckiej napisał swoje sztandarowe
dzieło „Spór o istnienie świata”. W 1950 roku za
krytyczny stosunek do marksizmu został pozbawiony prawa do wykładania na macierzystym
Uniwersytecie Jagiellońskim i publikowania prac
o tematyce fenomenologicznej. Ten czas wykorzystał m.in. na dokonanie wzorcowego przekładu „Krytyki czystego rozumu” Immanuela Kanta. Choć sam był racjonalistą, przez lata korespondował z Edytą Stein, a wśród jego uczniów
znaleźli się Karol Wojtyła i Józef Tischner.
W 1956 roku powrócił na uniwersytet. Do
ostatnich chwil życia intensywnie pracował, pu-

1% podatku na rzecz KIK dla wsparcia
chrześcijańskiej kultury
Ustawa o działalności pożytku publicznego
i woluntariacie podaje 34 cele, które można
wspomóc jednym procentem, wśród nich kulturę. Nasza cywilizacja oparta na korzeniach
chrześcijańskich powinna promować i dbać również o kulturę chrześcijańską.
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
wspiera te działania zapraszając twórców promujących wartości chrześcijańskie m. in. na doroczne Dni Kultury Chrześcijańskiej, dzieciom
przybliżamy kulturę chrześcijańską podczas corocznych Dni Dziecka, wydajemy biuletyny
w wersji papierowej i elektronicznej, prowadzimy stronę internetową Klubu, dbamy też o działalność wydawniczą. Dziękujemy dotychczasowym Darczyńcom i prosimy wszystkich o wspieranie chrześcijańskiej kultury.
Aby przekazać 1% należnego podatku na rzecz
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach,
w zeznaniach podatkowych należy wpisać w odpowiedniej rubryce numer KRS:
KRS 0000068764
Jeśli wyrazicie Państwo zgodę na podanie nam
danych osobowych, to z wdzięcznością prześlemy podziękowanie.
Prezes KIK w Katowicach

Wszystkie osoby zainteresowane pomocą
przy wypełnianiu rocznych deklaracji podatkowych PIT mogą zgłosić się do Małgorzaty Piechoczek – skarbnika Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Telefon 605 150 654.
malgorzata.piechoczek@tvs.pl
malgorzata@holdimex.pl
3

ne na rzecz innego podmiotu realizującego tożsame cele, np. na rzecz Radia Maryja czy Katolickich Stowarzyszeń np. Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego (pismo Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z 21 listopada 2005 r., sygn. 2403-PDF-75-05).
Warunkiem skorzystania z odliczenia jest odpowiednie udokumentowanie przekazania darowizny. Darowizna powinna zostać udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy
obdarowanego.
Trzeba jednak pamiętać, że z takiego odliczenia skorzystają tylko osoby rozliczające się według zasad ogólnych oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Darowizny nie odliczą
natomiast przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym (stawka 19%)
lub kartą podatkową.

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

SPOSÓB ODLICZENIA DAROWIZN
W ZEZNANIU PIT
Odliczenie przekazanych darowizn wymaga
wypełnienia PIT/O.
W punkcie B. ODLICZENIA OD DOCHODU
(PRZYCHODU) wpisujemy w podpunkcie 1.
Darowizny przekazane, w wierszu pierwszym –
organizacjom na prowadzoną przez nie działalność pożytku publicznego … − dla podatnika
jest to kratka 11, dla małżonka 12 – kwotę darowizny.
W punkcie D.1.1 wpisujemy:
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach,
Plac Ks. Emila Szramka 2 lok. 13,
40-014 Katowice
W punkcie D.1.2 wpisujemy kwotę przekazanej darowizny.
W PIT-36 w punkcie F. ODLICZENIA OD
DOCHODU / ZWOLNIENIE podatnik wpisuje
kwotę w kratce 159, a małżonek w kratce 160.
SPOSÓB WYPEŁNIENIA PRZELEWU
Dokonując przelewu darowizny, w rubryce nazwa odbiorcy wpisujemy:
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach,
nr rachunku odbiorcy:
32 1050 1214 1000 0090 3030 8622
Zwracamy uwagę, że został zmieniony numer
konta bankowego i prosimy o wpłacanie składek,
dotacji, darowizn na wyżej podany numer rachunku (poprzednie konto w PKO BP było aktualne do końca 2018 roku).
W miejscu tytułem wpisujemy:
Dar na cele statutowe
skarbnik Małgorzata Piechoczek

Można przekazać dar
dla KIK w Katowicach
Dziękujemy osobom, które przekazały darowiznę na cele statutowe Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w 2019 roku.
Darowizny te mogą zostać odliczone od dochodu w zeznaniu podatkowym za rok 2019 do
30 kwietnia 2020 r. Sposób odliczania darowizn
podany jest poniżej.
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 2020.
Obecne przepisy podatkowe umożliwiają
wpłatę darowizny na konto KIK w Katowicach
i odliczenie tej kwoty od dochodu w rozliczeniu
rocznym PIT
Odliczeniu podlegają darowizny do łącznej
kwoty nieprzekraczającej 6% dochodu podatnika. Do limitu tego wlicza się sumę darowizn
przekazanych na cele kultu religijnego, na cele
pożytku publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (np. Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach) oraz
na cele krwiodawstwa.
Organy podatkowe za darowizny na cel kultu
religijnego uznały nie tylko darowizny przeznaczone dla kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych, ale także przekazywa4

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego
7 czerwca 2020 r. w Warszawie
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10 kwietnia 2010 – Smoleńsk

Z kalendarza na 2020 rok dołączonego
do tygodnika „Niedziela”

Prezydent Lech Kaczyński
Katastrofa w Smoleńsku na znaczkach
pocztowych świata

Gdy mam Boga, mam wszystko. 2020.

Redaktor naczelny: ks. Jarosław Grabowski
Redakcja i wybór cytatów: Łukasz Krzysztofka
Wydawca: Kuria Metropolitalna w Częstochowie, Redakcja Tygodnika Katolickiego „Niedziela”

Wyspy Świętego Tomasza

-------------------------10 kwietnia
Na początku szok, niedowierzanie. Powtarzanie sobie, że to chyba niemożliwe. Później,
gdy nadeszła wiadomość z Kancelarii Sejmu,
ok. godz. 11, że marszałek Komorowski szykuje się do przejęcia władzy, szok ustąpił
miejsca konieczności stanięcia w obronie polskiego porządku prawnego. Przyznam, iż do
dziś zastanawiam się, dlaczego pan Bronisław
Komorowski tak rwał się wówczas do mianowania się głową państwa, przecież nie było
nawet oficjalnego potwierdzenia, że prezydent
Lech Kaczyński nie żyje. (…)
Krakowskie Przedmieście
10 kwietnia byłem w Krakowie. Do stolicy
dotarłem pociągiem. Wcześniej słyszałem informacje o tym, że na Krakowskim Przedmieściu zbierają się ludzie, przynoszą kwiaty
i znicze. Gdy z Dworca Centralnego dotarłem
samochodem w pobliże Pałacu Prezydenckiego, oniemiałem. Zobaczyłem morze ludzi.
Wysiadłem z auta i przedzierałem się przez
ten niekończący się tłum. Byłem szalenie
wzruszony. Ci ludzie dodali mi siły i otuchy.
Wypowiedzi Andrzeja Dudy zanotowała Katarzyna Górska-Hejke w książce: „Andrzej
Duda. Nasz prezydent”, praca zbiorowa, Wydawnictwo M, Kraków 2015 (str. 67-96).

I, II − Dla nas po Bogu największa miłość to
Polska!
III, IV – Jeśli nieprzyjaciel zwalcza Kościół, to
widocznie służy mu to do walki z narodem.
V, VI – Dla narodu najważniejszą siłą i bastionem jest rodzina. Kto jest przyjacielem narodu –
umacnia rodzinę, kto jest wrogiem narodu –
niszczy rodzinę.
VII, VIII – Nie chciejcie Polski, która by was
nie kosztowała. Tylko plewy nie kosztują.
IX, X – Gdy mam Boga, mam wszystko. Warto wszystko oddać, aby Boga zachować.
XI, XII – Wszędzie, gdzie żyją Polacy, jest z
nimi i czuwa nad ich sercami Matka Boża Częstochowska.
Kard. Stefan Wyszyński
Opracował Stanisław Waluś

Beatyfikacja ks. Jana Machy
Opowieść o Słudze Bożym ks. Janie Masze
„Żyłem krótko, lecz cel swój osiągnąłem…”
(Ciąg dalszy z numeru lutowego)
Od 1921 roku Jan uczył się w szkole ludowej
w Chorzowie, a po ukończeniu czterech klas został przyjęty do Państwowego Gimnazjum Klasycznego w Królewskiej Hucie. Od czasów młodości był niezwykle aktywny. W szkole angażo-

Wybrał Stanisław Waluś
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wał się w prace kółek: literackiego, historycznego i sportowego. W parafii należał do Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej i Żywego Różańca.
Wyróżniała go wrażliwość na potrzeby innych.
Mama Anna wspominała: „Janek miał złote serce. Nigdy mi złego słówka nie powiedział. Czuły
był na nędzę ludzką. Zawsze obdarowywał biedaków przychodzących po jałmużnę”. A jego
siostra Róża dodawała, że już w latach szkolnych
w sposób szczególny interesował się tymi, którzy byli biedniejsi i potrzebowali pomocy.
Trzecim miejscem jego wychowania, oprócz
szkoły i parafii, był klub sportowy „Chorzów”,
popularne „Azoty”, gdzie trenował piłkę ręczną.
Wraz z drużyną szczypiornistów kilkakrotnie
sięgał po tytuł mistrza Śląska, a w 1932 i 1933
roku po tytuł wicemistrza Polski. Edukację gimnazjalną zwieńczył złożeniem egzaminu maturalnego. (…)
Zapraszam do odwiedzenia witryny internetowej
poświęconej
Słudze
Bożemu:
www.ksmacha.pl. Proszę także o modlitwę w intencji procesu beatyfikacyjnego i zachęcam do
wypraszania sobie łask przez jego wstawiennictwo. (…)
ks. Damian Bednarski postulator
w procesie beatyfikacyjnym ks. Jana Machy
https://parafiabrynow.pl/temat/gazetka/Opowiesc
-o-Sludze-Bozym-ks-Janie-Masze
Dokończenie w kwietniowym numerze „Dlatego”.

historię ks. Jana Machy, męczennika i duchowego żołnierza AK.
Ks. Jan Macha został zgilotynowany przez
Niemców w 1942 r. w katowickim więzieniu.
„To jest mój ostatni list (…) Nie rozpaczajcie!
Wszystko będzie dobrze! Bez jednego drzewa las
lasem zostanie. Bez jednej jaskółki wiosna też
zawita, a bez jednego człowieka świat się nie
zawali (…)”
Opracował Stanisław Waluś

Z nauczania Papieża Franciszka
Świętujcie rocznicę swego chrztu
Liturgia proponuje nam w tym roku wydarzenie chrztu Jezusa według opisu Ewangelii Mateusza (por. 3,13-17). (…)
Święto Chrztu Jezusa przypomina nam nasz
własny chrzest. Również my odrodziliśmy się,
w chrzcie przybył Duch Święty, aby w nas
trwać. Z tego względu ważne jest, by pamiętać
datę naszego chrztu. Znamy datę naszych urodzin, ale nie zawsze znamy datę naszego chrztu.
Z pewnością niektórzy z was jej nie znają. Zatem
daje wam zadanie domowe: zapytajcie po powrocie do domu, kiedy zostałaś ochrzczona, kiedy zostałeś ochrzczony… I w sercu świętujcie co
roku rocznicę swego chrztu.
12 stycznia, Anioł Pański
Gość Niedzielny, nr 3, rok XCVI, 19 I 2020, s. 5

Beatyfikacja Czcigodnego Sługi Bożego ks.
Jana Machy odbędzie się w sobotę, 17 października br., w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. https://archidiecezjakatowicka.pl/

„Nadzwyczajna kasta”
część II
Przypominam, że tytuł niniejszego opracowania jest w cudzysłowie, bo słowa te wypowiedziała sędzia NSA, Irena Kamińska na Kongresie Sędziów Polskich. Ostatnio w prasie ukazało
się wiele artykułów związanych z reformą sądownictwa w Polsce. Niżej przytoczę informacje
o czterech z nich. Dalej podaję „Oświadczenie w
sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości
w Polsce” z 29 stycznia 2020 roku autorstwa
Akademickich Klubów Obywatelskich w Polsce
i na zakończenie świadectwo Rajmunda Pollaka
związane z demonstracją sędziów w BielskuBiałej.
Stanisław Waluś

Żołnierz Boga – Sługa Boży ks. Jan Macha

Chaos w sądownictwie
Stoimy w obliczu chaosu w sądownictwie.
Obóz rządzący wprowadza reformy wymiaru
sprawiedliwości. Ich konstytucyjność potwierdza

W czwartek 27 lutego 2020 r. w Centrum Edukacyjnym im. św. Jana Pawła II w Gliwicach, historyk, redaktor Wojciech Kempa przedstawił
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wprawdzie Trybunał Konstytucyjny, ale część
sędziów i Sąd Najwyższy wspierani przez opozycję, te ustawy kwestionują. (…) Prześledźmy
główne etapy sporu. (…)
Bogumił Łoziński, Gość Niedzielny, nr 7,
rok XCVI, 16 II 2020, s. 40-42

Oświadczenie w sprawie reformy
wymiaru sprawiedliwości
29 stycznia 2020 r.
Akademickie Kluby Obywatelskie im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z wielkim niepokojem obserwują kolejną eskalację sporu wokół reformy wymiaru sprawiedliwości.
W naszej ocenie obiektywna potrzeba reformy
polskich sądów nie podlega dyskusji. Lista bezspornych słabości wymiaru sprawiedliwości jest
długa: od niezdolności do samooczyszczenia się
środowiska sędziowskiego po 1989 r., przez tolerancję i obronę sędziów, którzy sprzeniewierzyli
się rocie ślubowania sędziowskiego popełniając
czyny zabronione bądź dopuszczając się podważenia swej bezstronności, aż do otwartego opowiadania się po jednej ze stron politycznych sporów. Do tego dochodzą problemy instytucjonalne
polskich sądów oraz niedoskonałości procedur
cywilnych, karnych i administracyjnych, co
łącznie prowadzi do wyobcowania sądów ze społeczeństwa, przedmiotowego traktowania obywateli, oraz olbrzymiej – nierzadko liczonej
w latach – przewlekłości postępowań.
Negatywnie oceniamy działania sędziów, także
Sądu Najwyższego, którzy w prowadzonych sporach dotyczących reformy sądownictwa przekraczają granice powierzonej im odpowiedzialności
za sprawowanie wymiaru sprawiedliwości
i wchodzą w obszary konstytucyjnie zarezerwowane dla władzy ustawodawczej, wykonawczej
oraz innych organów władzy sądowniczej
i ochrony prawa (w szczególności Trybunału
Konstytucyjnego oraz Krajowej Rady Sądownictwa). W ten sposób podważają porządek konstytucyjny i destabilizują system prawny. Zwracamy
uwagę na niezdolność części środowisk sędziowskich do autorefleksji oraz determinację w obronie status quo w wymiarze sprawiedliwości, czego smutnym symbolem są portrety sędziów Sądu
Najwyższego z okresu stalinowskiego wciąż wiszące w gmachu Sądu w Warszawie. Zgodnie
z konstytucyjną zasadą równości w dostępie do
funkcji publicznych stanowiska sędziowskie oraz
awanse w ramach tego środowiska muszą być dostępne dla wszystkich polskich prawników, niezależnie od światopoglądu, pochodzenia, także wywodzących się z grup społecznie, rodzinnie i środowiskowo dotychczas nieuprzywilejowanych.
Wzywamy wszystkich uczestników potrzebnej
dyskusji na temat stanu i reformy wymiaru
sprawiedliwości w Polsce do wyłączenia z tej
debaty przedstawicieli innych państw oraz organizacji międzynarodowych. Takie działania, nie-

Natura kasty
Ktoś, kto za lat 50, a może tylko 30 nachyli się
nad gorącym, dzielącym dziś Polaków sporem
prawno-politycznym, przeżyje nie lada zdumienie. Na pozór jego uczestnicy podzielają bowiem
podstawowe zasady, które regulują nasz ustrój.
Obie strony opowiadają się za demokracją Konstytucyjną i rządami prawa, a jednak… (…)
Bronisław Wildstein, Sieci, nr 8 (377),
17-23 II 2020, s. 15
Nie dam się złamać
Jacek i Michał Karnowscy rozmawiają z sędzią
dr. Maciejem Nowackim, prezesem Sądu Rejonowego w Olsztynie, członkiem Krajowej Rady
Sądownictwa, przewodniczącym komisji do
spraw reformy wymiaru sprawiedliwości KRS.
(…) Jest zatem odwrotnie, niż się głosi: to nie
władza wykonawcza dokonuje zamachu na sądownictwo, ale władza sądownicza próbuje przejąć uprawnienia władzy wykonawczej i ustawodawczej.
Sieci, nr 8 (377), 17-23 II 2020, s. 23-27
Sędziowie nie mogą stanowić praw
Na czym polega spór o wymiar sprawiedliwości i jak zażegnać kryzys – wyjaśnia sędzia Wiesław Johann, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, w rozmowie z Mateuszem Wyrwichem.
Mateusz Wyrwich: Rozpoczęta przed kilku laty
reforma wymiaru sprawiedliwości okazała się
chyba najtrudniejszą z reform rządu PiS. Jak
Pan sądzi, dlaczego?
Wiesław Johann: Kiedy byłem, przez 9 lat, sędzią Trybunału Konstytucyjnego, mieliśmy
wstępować do UE. Podczas któregoś ze spotkań
z prawnikami UE jeden z nich zapytał, co dla nas
będzie ważniejsze: polskie prawo czy prawa europejskie. Bez wahania odpowiedzieliśmy, że
polskie. Takiej odpowiedzi udzielił też obecny
podczas rozmowy prof. Marek Safjan, dziś sędzia w TSUE. Uważaliśmy, że dla nas najważniejszym prawem jest nasza konstytucja. A prawo europejskie? – zapytał ów człowiek... Oczywiście, prawo europejskie będziemy stosowali,
ale w ramach umów. (…)
Niedziela, nr 9, 1 III 2020, s. 46-47
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zależnie od przyświecających im intencji, są
i będą wykorzystywane do osłabiania pozycji
Polski na arenie międzynarodowej, a szczególnie
w Unii Europejskiej oraz w Radzie Europy. Takie interwencje godzą w polską suwerenność
oraz niszczą polską wspólnotę, której odbudowa
i umacnianie jest naszym obowiązkiem i zadaniem.
Akademickie Kluby Obywatelskie im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oczekują od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej szybkiego podpisania przesłanego przez Sejm RP tekstu ustawy.
Oczekujemy od władz państwowych oraz Prawa i Sprawiedliwości, że:
– dzieło naprawy polskiego wymiaru sprawiedliwości zostanie szybko doprowadzone do końca;
– zostaną precyzyjnie określone ustawowe zasady powoływania naczelnych instytucji sądowych, ich wzajemnych relacji i kompetencji;
– polskie władze odrzucą wszelkie próby pozaprawnych i pozaumownych (z UE) ingerencji
w polski system prawny, godzących w polską
suwerenność i stawiających nasze państwo w roli
członka UE gorszej kategorii;
– stanowczo i kompetentnie doprowadzą do
oczyszczenia polskiej kadry sądowniczej
wszystkich szczebli z osób niegodnych sprawowania tej funkcji w imieniu Rzeczypospolitej,
w tym nieprzestrzegających apolityczności;
– w efekcie wymienionych zmian doprowadzą
do zdecydowanej poprawy funkcjonowania sądów powszechnych na wszystkich poziomach –
zwłaszcza orzekania zgodnego z prawem i zasadą równego traktowaniem stron – oraz poprawy
terminowości i kultury w przebiegu procesów.
Szybkie i konsekwentne uzdrowienie polskiego wymiaru sprawiedliwości jest polską racją
stanu, koniecznym warunkiem zaufania Polaków
do swojego państwa oraz sprawnego funkcjonowania życia publicznego, w tym gospodarczego.
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
dr hab. Jacek Piszczek – Przewodniczący AKO
Toruń
Poznań, Kraków, Warszawa, Łódź, Katowice,
Gdańsk, Lublin, Olsztyn, Toruń, 29.01.2020
Oświadczenie podpisało ponad 300 osób,
a wśród podpisów jest mój podpis i podpisy moich znajomych (wykaz niżej). Dwanaście osób to
członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach (w tym siedem to byli i obecni członkowie władz, cztery osoby są członkami założycielami i cztery osoby są członkami honorowymi).
Jerzy Dąbrowski, Warszawa, dr hab. inż., były
pracownik Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Piotr Gawor, Gliwice, dr hab. inż., em. prof.
nzw. Politechniki Śląskiej
Stanisław Juraszek, Turza Śląska, ksiądz
Halina Kamionka-Mikuła, Gliwice, dr inż., em.
pracownik naukowy Politechniki Śląskiej
Stanisław Kruszyński, Utrecht, diakon
Jerzy Kuźnik, Luboń, dr inż. Politechnika Śląska, emeryt
Zofia Lachtara, Gliwice, nauczyciel emeryt
Maria Lasończyk, Gliwice
Krystyna Partuś, Zabrze, mgr, przewodnicząca
Zabrzańskiej Sekcji KIK w Katowicach
Anna Pazdur, Gliwice, prof. zwyczajny, prof.
nauk o Ziemi, emeryt, Politechnika Śląska
Wojciech Pillich, Zabrze, dr inż., em. Politechniki Śląskiej
Bolesław Pochopień, Zabrze, prof. dr hab. inż.,
Przewodniczący AKO Katowice
Krystian Probierz, Gliwice, prof. dr hab. inż. dr
H.C. Politechnika Śląska
Andrzej Pułka, Gliwice, dr hab. inż., prof. Politechniki Śląskiej
Czesław Ryszka, Czeladź, były senator RP
Andrzej Sanocki, Zabrze, mgr inż., KIK w Katowicach
Wanda Sanocka, Zabrze, lek. stom.
Marek Smolik, Gliwice, dr hab. inż., em. prof.
nzw. Politechniki Śląskiej
Danuta Sobczyk, Katowice, wiceprezes KIK
w Katowicach
Andrzej Stecewicz, Szczecin, dr n. hum.
Jan Sznajder, Gliwice
Janina Szymanowicz, Gliwice, mgr inż., AKO
Katowice
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Piotr Urbanowicz, Mysłowice, dr inż., Uniwersytet Śląski
Stanisław Waluś, Gliwice, dr hab. inż., em.
prof. nadzw. Politechniki Śląskiej, wiceprezes
KIK w Katowicach
Włodzimierz Wawszczak, Łódź, dr hab. inż.
Maria Wieloch, Gdańsk, dr, PAN
Antoni Winiarski, Katowice, dr emerytowany
nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego
Jacek Zalewski, Zabrze, mgr
Jolanta Zalewska, Zabrze, mgr
Opracował Stanisław Waluś

gdyż któryś z sędziów powiadomił Policję, że dokonałem bulwersującego opinię publiczną czynu
zakłócenia demonstracji sędziów.
Policjanci poinformowali mnie, że głównym
zarzutem sformułowanym wobec mnie słownie
przez jednego z sędziów jest niedopuszczalne dla
zebranej palestry moje oświadczenie nie na temat, gdyż sędziowie przyszli protestować m.in.
przeciwko ministrowi Zbigniewowi Ziobro, a ja
zamiast skrytykować Ministra Sprawiedliwości,
skrytykowałem protestujących sędziów!
Zarzut ten wywołał rozbawienie nawet wśród
zebranych Policjantów, jednak oficjalnie, to tylko zapisali w notatkach, że organizatorzy zarzucili mi zakłócenie legalnej demonstracji i nawet
wymienili mi paragraf Kodeksu wykroczeń, na
który wskazał jeden z sędziów.
Gdy dygnitarze narazili na wielomiliardowe
straty Skarb Państwa podczas prywatyzacji FSM,
to przez 27 lat nikt nie przesłuchał ani Janusza
Lewandowskiego, ani Andrzeja Olechowskiego,
który podpisał Umowę Definitywną, ale gdy
mieszkaniec Bielska-Białej skrytykował postawę
sędziów, to już 4 grudnia 2019 roku zostałem
przesłuchany i oskarżony.
Moje przesłuchanie na Komisariacie Policji
rozpoczęto od oficjalnego zarzutu, że naruszyłem Kodeks wykroczeń i Pani starsza sierżant
poinformowała mnie, że po złożeniu przeze mnie
wyjaśnień sprawę skieruje do Sądu, bo oskarża
mnie z urzędu jako Policja.
Zwróciłem się o przesłuchanie 8 Policjantów,
którzy mnie zatrzymali 1. grudnia 2019 roku na
okoliczność, czy którykolwiek z nich stwierdził,
albo widział abym zakłócał demonstrację?
W dniu 1 grudnia w momencie zatrzymania
każdy z tych Policjantów stwierdził w mikrobusie w mojej obecności, że żadnego naruszenia
Kodeksu wykroczeń nie zauważył, ale musieli
zainterweniować, gdyż wezwał ich jeden z obecnych tam sędziów, a ja powinienem zrozumieć,
że jak sędzia wzywa, to Policja nie może odmówić i skoro sędziowie moją wobec mnie zarzut,
to oni musieli ten zarzut zaprotokołować!
Przesłuchanie w dniu 4 XII 2019 r. trwało godzinę, ale odmówiono mi zarówno udostępnienia dokumentacji mojej sprawy jak i przekazania kserokopii protokołu z przesłuchania. Policja odmówiła
stanowczo dołączenia do akt sprawy dowodów w
postaci zeznań ośmiu funkcjonariuszy Prewencji,
(którzy przetrzymywali przez pół godziny R. Pollaka w dniu 1 grudnia 2019 r.) na okoliczność czy
którykolwiek z nich widział, aby Rajmund Pollak
zakłócał demonstrację. Przesłuchanie takie ma

Czy stan wojenny trwa nadal?
1 grudnia przed Sądem Okręgowym w Bielsku-Białej zebrała się ok. 150 osobowa grupa
złożona z sędziów, notariuszy, komorników i ich
wielbicieli.
Gdy przechodząc obok usłyszałem okrzyki na
temat rzekomych „aktualnych represji i szykan
wobec sędziów”, to podszedłem do mikrofonu
i wyraziłem zdanie odrębne.
Stwierdziłem, że cała ta demonstracja jest tematem zastępczym, bo w Bielsku-Białej są
obecnie poważniejsze problemy i powinno się
protestować przeciw 100% podwyżce cen za
wywóz śmieci, przeciw drastycznej podwyżce
podatku od nieruchomości, a zwłaszcza wobec
umorzenia postępowań wobec dygnitarzy odpowiedzialnych za aferalną prywatyzację Fabryki
Samochodów Małolitrażowych, w wyniku której
Skarb Państwa utracił co najmniej 3 miliardy dolarów, a ponad 25.000 pracowników FSM okradziono z ich praw do bezpłatnej puli akcji prywatyzowanego przedsiębiorstwa.
W reakcji na moje słowa zebrani sędziowie
ostro zabuczeli i zawyli z dezaprobaty.
Wówczas zadałem zebranym sędziom następujące pytania: Kiedy poniosą odpowiedzialność karną
ci wszyscy spośród sędziów, którzy skazywali moich kolegów na więzienie w stanie wojennym za
działalność w NSZZ „Solidarność”? oraz: Kiedy
wreszcie odbędzie się lustracja sędziów?
Wtedy podszedł do mnie młody jegomość z klipsami w uszach i próbował sprowokować mnie do
bójki, chwytając mnie za ramiona. Ja nie dałem się
sprowokować, lecz tylko wyswobodziłem się
z uchwytu i robiąc unik wycofałem się z tłumu.
Okazało się jednak, że to nie koniec problemów, bo podjechała cała grupa prewencyjna Policji i 8 funkcjonariuszy uprzejmie kazało mi wejść
do mikrobusu, określanego w stanie wojennym po
prostu jako „suka dla aresztantów”. Zostałem oficjalnie zatrzymany w celu wylegitymowania,
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znaczenie zasadnicze, gdyż funkcjonariusze Policji
zjawili się na miejscu w tak dużej grupie tylko dlatego, że potraktowali sprawę jako polecenie służbowe od telefonującego na numer alarmowy.
Gdy poprosiłem na końcu przesłuchania o
szklankę wody, to też mi odmówiono.
Poczułem się jak w stanie wojennym, ale jednak jako katolik złożyłem przesłuchującej mnie
Pani Policjant życzenia Wesołych Świąt.
W całej tej sprawie wygląda na to, że stosowany jest tryb doraźny jak w stanie wojennym,
gdyż:
1. Zdarzenie miało miejsce 1 grudnia 2019 roku,
2. Już 4 grudnia przedstawiono mi jeszcze
przed przesłuchaniem, formalne oskarżenie o naruszenie Kodeksu wykroczeń,
3. Niezwłocznie po godzinnym przesłuchaniu,
mimo, że odmówiłem podpisania protokołu ze
względu na odmowę przedstawienia mi jakiegokolwiek dowodu lub dokumentu, stanowiącego
podstawę do takiego oskarżenia, przekazano
sprawę do Wydziału Karnego Sądu w BielskuBiałej,
4. Na moje pisemne żądanie z dnia 5 XII 2019
r. o udostępnienie mi kopii akt sprawy, to w
rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, akurat
13 grudnia 2019 roku Komendant II Komisariatu
Policji w Bielsku-Białej wystosował do mnie pismo następującej treści:
„W odpowiedzi na Pana pismo z dnia
5.12.2019 r. informuję, iż prowadzone postępowanie wyjaśniające [...] zostało zakończone. Całość materiałów została przekazana do Sądu Rejonowego Wydział IX Karny w Bielsku-Białej.
W związku z tym Pana wniosek o udostępnienie
dokumentacji dowodowej i powołanie świadków
został przesłany do Sądu Rejonowego”.
Tak się trochę zastanawiam czy to jest zwykły
przypadek, że bezpodstawne oskarżenie mnie
skierowano do Sądu akurat w rocznicę stanu wojennego?
Rajmund Pollak z Bielska-Białej
Działacz NSZZ „Solidarność” w latach
od 1980 do 2008 roku.

Nasi Niezłomni, żołnierze z rycerskiego rodu,
Wyklęci, osamotnieni w śmiertelnej walce
Ze zniewoleniem Polski i gnębionego Narodu
Przez okupantów i zdrajców czerwonego chowu;
Zmagając się dzielnie z tą szatańską nawałą,
Szli odważnie z zawołaniem: Bóg – Honor – Ojczyzna!
Tak, jak trzeba o Polskę wolną walczyć i godnie
umierać −
Aby Res Polonię Niepodległą Polakom odzyskać, pozbierać…
I za ten czyn zbożny, przez zdziczałych towarzyszy, okrutnie mordowani
I do bezimiennych dołów śmierci, jak śmiecie, z
pogardą wrzucani…
A długo czekali w ziemi na swe godne zadośćocalenie?!
Dzisiaj z pietyzmem wydobywamy ich święte
szczątki −
Kość do kości… mówiące do nas żywych:
Obudźcie się śpiący!
I ożywcie Niezłomną Nadzieję Sumienia Narodowej Pamięci…
By Umiłowana Matka Polska nie zginęła, jak
ongiś legła
W letargu niemocy „nierządem wolności elit
splątanych”
Ze sprzedajnymi targowiczanami, w zmowie
z obcymi tronami…
O Nią zmagali się jednak Polscy Sarmaci – szlachetni rycerscy Konfederaci
I zbratani Powstańcy – Szaleńcy Boży, rzucani
na płonące Szańce…
A, gdy teraz nowi targowiczanie zmawiają się
z wrogimi siłami,
Wołajmy: S.O.S! I stańmy społem w obronie
Pożytków Narodowych:
Praojców Wiary, Prawdy, Wolności, Honoru,
Zgody, Miłości – nas Oddanych
Polonii Semper Fidelis! – Niepodległej Jednością Polaków Niezakłamanych!
Amen!
Stanisław Jan z Leopolis Maruszczak
Wiersz ten został przekazany przez Autora do
publikacji w „Dlatego” pod koniec 2019 r. Został
on opublikowany w miesięczniku „Głos Szczecińsko-Kamieński”, nr 62 – 63, listopad – grudzień 2019 na s. 9. Jest to bezpłatny, regionalny
miesięcznik społeczno-chrześcijański o nakładzie 30 000 egz. Redaktorem naczelnym jest dr
Aneta Całużyńska, a redaktorem merytorycznym
ks. Adam Komisarczyk.

NADZIEJA NIEZŁOMNYCH
POLAKÓW (II)
… niech żywi nie tracą nadziei!
I przed narodem niosą oświaty kaganiec;
A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,
Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!
(Juliusz Słowacki Testament mój)
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według słów moich kolegów bardzo skupiony
i wszystko dobrze wypadło.

Coś tam o sobie
Poczęty i narodzony w Kresowym Lwowie,
przeżyłem dramatyzm i tragizm wojny
sowiecko-germańskich i bratnich okupantów,
ocalony cudownie od widma nagłej śmierci.
Ja młodzian ewakuowany – wygnany ze Lwowa
do odzyskanego zachodniopomorskiego Szczecina.
Tutaj dojrzewałem też dość dramatycznie
w totalitarnym systemie komunistycznym
do dojrzałego godnego człowieczeństwa i życia
w odwiecznej Prawdzie, Dobru i pięknej Miłości;
A teraz czekam na swe ludzkie Dopełnienie!
Stanisław Jan z Leopolis Maruszczak

Od lewej: Przemek, Jeremiasz, Andrzej, Sylwek
i Darek.

Świadectwo

Muzykę traktuję jako sposób na przeżycie i zaspokojenie poczucia dumy z samego siebie gdy
gram. Moim pierwszym tekstem jest piosenka
„Dziewczyna w czarnych włosach”, która poza
tym jest dziełem całego zespołu (przeróbki tekstowe). Muzykę skomponował Jeremiasz, któremu dziękuję za to, że nauczył mnie gry na perkusji pokazując tzw. riffy perkusyjne. Jemu też
zawdzięczam to, jak gram na perkusji dzisiaj.
Moim marzeniem jest zostać kronikarzem zespołu FUTURE. Innym moim marzeniem niezrealizowanym jest zagrać na organach Hammonda.
Ale jest to tylko idea fix. Grałbym wtedy jednym
palcem. Wcześniej grałem na cymbałkach utwór
„Pojedziemy na łów” i inne utwory, których już
nie pamiętam.
Daję świadectwo i życzę błogosławieństwa
Bożego w 2020 roku oraz wysokiego IQ.
Tekst Andrzej Thomas
Zdjęcie Anna Dzierżęga

Od 2019 roku jestem w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorych psychicznie
pw. św. Józefa w Lyskach koło Rybnika. W tym
też roku przystąpiłem do rockowego zespołu
muzycznego, który tworzą: Jeremiasz – lider, gitara; Darek – gitara; Przemek – wokal i Sylwek –
chórki.
Dziękuję Bogu za możliwość rozwijania moich
zainteresowań muzycznych. Zamiłowania muzyczne to według mnie nie tylko szacunek dla
granej muzyki, ale i przyjemność podczas jej
grania i tworzenia. Zespół na mój wniosek nazwał się FUTURE, co znaczy PRZYSZŁOŚĆ.
To znaczy, że będziemy śpiewać piosenki
o przyszłości, a część z nich także w języku angielskim. Ja w zespole gram na perkusji, piszę
teksty oraz śpiewam w chórkach.
30.10.2019 wystąpiliśmy z dwoma piosenkami
(ale nie mojego autorstwa): „18” i „Śnijmy
i żyjmy” na XVII Festiwalu Osób Niepełnosprawnych w Rydułtowach w tamtejszym amfiteatrze, w tzw. Rydułtowskim Centrum Kultury.
Byliśmy już tam znani z występów w poprzednich latach i dlatego otrzymaliśmy status gwiazdy występując jako ostatni, tj. 20-ty wykonawca.
Z tego występu pochodzi zdjęcie całej naszej
piątki na scenie.
Nasz zespół (jak się dowiedziałem od naszego
opiekuna) ma na swoim koncie nagraną już jedną płytę z 11. utworami. Na Festiwalu nie miałem tremy, byłem za to dumny, że mogę występować przed tak liczną publicznością (wszystkie
miejsca były zajęte) i wszyscy na mnie patrzą
i słuchają. Widownia była zaciemniona, a scena
podświetlona. Podczas grania piosenek byłem

Dom Pomocy Społecznej
pod wezwaniem św. Józefa w Lyskach
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Jest przeznaczony dla 124 mieszkańców zarówno kobiet jak i mężczyzn. Oferujemy całodobową opiekę. Zapewniamy wysoki standard
bytowo − mieszkaniowy. Posiadamy pokoje 1, 2
i 3 osobowe z łazienkami. Dla osób leżących są
specjalnie przystosowane pokoje 4 osobowe.
Na każdym oddziale znajdują się pokoje
dziennego pobytu oraz aneksy kuchenne. W naszym domu oferujemy usługi opiekuńcze
i wspomagające. Dom otacza duży ogród z ławkami i altanami, trawniki, krzewy ozdobne oraz
drzewa upiększające otoczenie. (…)
Ze strony:
https://www.lyski.pl/p,143,dom-pomocyspolecznej –
pobrał Stanisław Waluś

Niedzielnego, Niedzieli lub Przewodnika Katolickiego.
Czekając na uroczystość Zmartwychwstania
Pańskiego pamiętajmy o spowiedzi wielkanocnej, która jest możliwa, bo kościoły są otwarte.
Antoni Winiarski

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej – 10 maja 2020 r.
Wprowadzenie
Po przeczytaniu artykułu Bogumiła Łozińskiego [Łoziński] w „Gościu Niedzielnym” postanowiłem zebrać więcej informacji o kandydatach
na Prezydenta RP w 2020 roku. Jan Galarowicz
[Galarowicz] zadaje pytania do kandydatów –
warto się zastanowić, jakich odpowiedzi spodziewam się od każdego z nich. Pisze on: „(…)
Czy jesteś – to pierwsze pytanie do nich – zwolennikiem Polski jako suwerennego państwa, dla
którego najwyższym prawem jest jego konstytucja, czy wolisz, by Polska była jedynie elementem superpaństwa, jakim staje się UE? Wyborcy
mają prawo wiedzieć, czy kandydaci chcą Polski
lewicowo-liberalnej oraz tęczowej i będą wspierać genderyzm, adopcję dzieci przez pary homoseksualne itp., czy Polski konserwatywnej i będą
bronić tradycyjnych wartości, rodziny, narodu i
Kościoła. Ubiegający się o fotel prezydenta mają
obowiązek przedstawić swoje stanowisko dotyczące sfery socjalnej, w tym utrzymania lub odrzucenia obecnych świadczeń. (…)”.
Na początku chciałbym podzielić się wskazaniami nauki Kościoła katolickiego w zakresie
uczestnictwa katolików w życiu politycznym
i społecznym. Dalej przedstawię sylwetki kandydatów i na koniec podsumowanie.
Nauka Kościoła o wyborach
Na początku zacytuję zdanie Ojca Świętego
Franciszka wypowiedziane w poniedziałek 16
września 2013 r. podczas Mszy św. w watykańskim Domu Świętej Marty: „Dobry katolik miesza się do polityki” [Kaźmierczak].
W „Kompendium nauki społecznej Kościoła”
[Kompendium] problematyce wyborów poświęcono 5 punktów (na 583) pisząc o takich zagadnieniach jak: uczestnictwo i decyzje wyborcze,
demokracja i możliwość wyboru, relacja między
wybranymi a wyborcami (punkty 191, 406, 408,
409, 567).
Jan Paweł II w encyklice Centesimus annus
[Jan Paweł II 1991] w punkcie 47. wspomina
o kryzysie systemów demokratycznych, które zatraciły zdolność służenia dobru wspólnemu,

Czas koronawirusa nie jest czasem
straconym
Wirus, który przybył do Europy z Wuhan
w Chinach pokazał, że człowiek nie wszystko
może, a eksperymenty genetyczne, gdy wymkną
się spod kontroli, stanowią śmiertelne zagrożenie. Na razie skutecznym sposobem uniknięcia
zarażenia jest izolacja. Dzięki działaniom polskiego rządu narażenie na zachorowanie na tę
niebezpieczną chorobę jest w Polsce znacznie
mniejsze niż w krajach Europy Zachodniej.
Izolacja jest oczywiście niedogodnością, ale
też czasem podarowanym na refleksję nad własnym życiem i stosunkiem do wiary. Korzystamy z form religijności, dotychczas stosowanych
przez ludzi obłożnie chorych. Uczestniczymy we
mszach świętych, nabożeństwach i rekolekcjach
wielkopostnych w swoich domach dzięki telewizji i radio. Telewizja publiczna oraz Telewizja
Trwam, jak również rozgłośnie radiowe takie,
jak Program Pierwszy Polskiego Radia, Radio
eM, Radio Katowice i Radio Maryja wyszły naprzeciw potrzebom katolików. Wiele audycji
można słuchać w Internecie – na żywo, lub odsłuchać później.
Jednym z minusów uczestniczenia we mszy
św. w domu jest to, że nie można wspomóc parafię w tradycyjny sposób, czyli wrzucając ofiarę
na tacę. Dlatego polecam ofiarowanie dowolnej
kwoty przelewem bankowym na konto parafii.
Tę kwotę można odliczyć od podatku.
Więcej czasu można poświęcić na katolickie
czasopisma, w których jest wiele wartościowych
i interesujących artykułów przedstawiających
świat w oparciu o naukę Kościoła katolickiego.
Szczególnie warto zagłębić się w lekturę Gościa
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a o wyborach pisze następująco: „Niekiedy postulaty społeczeństwa rozpatruje się nie przy
użyciu kryteriów sprawiedliwości i moralności,
ale raczej biorąc pod uwagę siłę wyborczą lub
finansową stojących za nimi grup”. Warto przeczytać w encyklice Centesimus annus [Jan Paweł
II 1991] punkty 44-46, a w encyklice Sollicitudo
rei socjalis punkt 15 [Jan Paweł II 1988].
W Orędziu Episkopatu Polski „W sprawie wyborów do Sejmu” z 10 września 1946 r. podano:
„(…) 5) Katolicy mogą głosować tylko na takie
osoby, listy i programy wyborcze, które nie
sprzeciwiają się katolickiej nauce i moralności.
6) Katolicy nie mogą oddawać swych głosów,
ani kandydować z tych list, których programy
albo metody rządzenia są wrogie zdrowemu rozsądkowi, dobru narodu i Państwa, moralności
chrześcijańskiej i światopoglądowi katolickiemu.
(…)” [Szarkowie].
Abby Johnson, była dyrektor centrum aborcyjnego w USA, w Sejmie RP apelowała do Polaków, aby głosować na tych kandydatów, którzy
zagwarantują ochronę życia bez wyjątków [Sądej]. Obecny Prezydent obiecał, że podpisze
ustawę zakazującą aborcji eugenicznej [Łoziński
s. 40], natomiast Krzysztof Bosak jest za całkowitym zakazem aborcji [Łoziński s. 42]. Małgorzata Kidawa-Błońska, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz są za kompromisem
aborcyjnym [Łoziński s. 40-41], natomiast Robert Biedroń opowiada się za rozwiązaniami
zdecydowanie sprzecznymi z nauką Kościoła katolickiego [Łoziński s. 42]. Kandydat na prezydenta Andrzej Duda zapytany o legalizację
związków partnerskich wypowiedział się niejednoznacznie [Stefaniuk]. Uważam, że uznaniu
związków partnerskich za małżeństwa należy się
sprzeciwiać ze wszystkich sił. Związki partnerskie są koniem trojańskim ideologii gender,
a więc czymś podobnym jak „kompromis aborcyjny”. Prawo naturalne i Dekalog nie podlegają
nigdy żadnym targom.
Kandydaci w 2020 r.
Najpełniejsze porównanie sześciu kandydatów
na prezydenta RP zamieszczone w [Łoziński]
można uzupełnić szeroką analizą Stanisława Janeckiego („Zasoby Andrzeja Dudy”) [Janecki nr
11], Pawła Serafina („Wyścig do pałacu”) [Sarafin] oraz Konrada Kołodziejskiego („Kampania
w bańce” – o pozostałych kandydatach) [Kołodziejski] w tygodniku Sieci nr 11. W tym samym
numerze warto przeczytać artykuł Marka Pyzy i
Marcina Wikło („Tygrys i tygrysica marzą o pałacu” – o Władysławie Kosiniaku-Kamyszu)

[Pyza] i artykuł Jakuba Augustyna Maciejewskiego („Biedroń – kandydat tęczowej Międzynarodówki”) [Maciejewski nr 11].
Za stroną Państwowej Komisji Wyborczej podaję aktualne informacje na 19 marca 2020 r.
[PKW − 1]. Kandydaci zgłoszeni i zarejestrowani według kolejności zgłoszeń:
1. Władysław Marcin KOSINIAK-KAMYSZ,
2. Małgorzata Maria KIDAWA-BŁOŃSKA,
3. Szymon Franciszek HOŁOWNIA,
4. Robert BIEDROŃ,
5. Krzysztof BOSAK,
6. Andrzej Sebastian DUDA.
Do 19 marca do Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wpłynęło 40 zawiadomień
o utworzeniu komitetu wyborczego w związku
z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020
r. (między innymi prof. Mirosława Piotrowskiego
– komitet został zarejestrowany). 35 komitetów
zostało zarejestrowanych przez PKW [PKW – 2].
Według kalendarza wyborczego do 26 marca
2020 r. do godz. 24:00 należy zgłosić do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w celu zarejestrowania.
Robert Biedroń
Bogumił Łoziński [Łoziński] tak scharakteryzował kandydata: „Jest kandydatem, który zbierze głosy lewicy. Popierają go SLD, Partia Razem i Wiosna. (…) W działalności publicznej
bardzo aktywnie walczy o prawa osób homoseksualnych, m.in. założył Kampanię Przeciwko
Homofobii. (…) Dąży do wprowadzenia w Polsce systemu społecznego opartego na ideologii
gender. W kwestiach obyczajowych opowiada
się za rozwiązaniami diametralnie sprzecznymi
z nauczaniem Kościoła katolickiego. (…)”.
Warto też przeczytać następujące publikacje:
[Janecki nr 8], [Kania], [Kobylińska], [Maciejewski nr 11], [Ryba].
Krzysztof Bosak
Bogumił Łoziński [Łoziński] tak napisał o kandydacie: „Jest reprezentantem nurtu narodowego
w wyborach prezydenckich, kandydatem Konfederacji, będącej koalicją Ruchu Narodowego
i partii KORWiN. (…) Jest zwolennikiem wolnego rynku. Eurosceptyk, uważa, że należy zbudować dobre relacje z Rosją. Jest przeciwko amerykańskiej ustawie JUST przewidującej wypłacanie
organizacjom żydowskim rekompensat za majątki
stracone w czasie II wojny światowej. Sprzeciwia
się postulatom środowisk LGBT. (…) Jest za całkowitym zakazem aborcji. (…)”.
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Warto przeczytać artykuł Stanisława Janeckiego, w którym autor krótko przedstawia wszystkich kandydatów opozycji [Janecki nr 8] oraz artykuł Jakuba Augustyna Maciejewskiego poświęcony całkowicie Krzysztofowi Bosakowi
[Maciejewski nr 9].
Andrzej Sebastian Duda
Bogumił Łoziński w [Łoziński] napisał: „ (…)
Był m.in. wiceministrem sprawiedliwości, podsekretarzem w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, członkiem trybunału Stanu, radnym,
posłem i europosłem. (…) Jednak wykazał samodzielność, wetując rządowe ustawy sądowe
w 2017 r. Zwolennicy chwalą go za politykę zagraniczną. (…) Opowiada się za chrześcijańskim
systemem wartości, obiecał, że podpisze ustawę
zakazującą aborcji eugenicznej. (…)
Warto przeczytać artykuły: [Duda, Wikło],
[Janecki nr 11], [Stelmasiak].
W 2015 r. kilku autorów napisało książkę poświęconą Andrzejowi Dudzie i została ona wydana przez Wydawnictwo M w Krakowie [Andrzej
Duda]. Z tej książki przytoczę kilka zdań
z wypowiedzi Andrzeja Dudy: „Nie tylko się czuję, ale jestem osobą religijną. W związku z tym
było dla mnie naturalne, że pojadę do Częstochowy pomodlić się i podziękować Matce Najświętszej (s. 47). (…) Wiele razy modliłem się do Ducha Świętego o mądrość, o to, by pomógł mi podejmować mądre decyzje. Jako człowiek wierzący modlę się codziennie (s.49). (…)”.
Szymon Franciszek Hołownia
W [Łoziński] można przeczytać: „Jest jedynym
kandydatem na prezydenta niezwiązanym z żadną partią. (…) Przez lata pracował jako dziennikarz, m.in. w „Newsweeku”, „Ozonie”, „Rzeczypospolitej”, jest stałym felietonistą „Tygodnika Powszechnego”. (…) Jest katolikiem, jednak jego poglądy w kwestiach etycznych budzą
kontrowersje. Mówi, że aborcja jest złem, ale
opowiada się za kompromisem aborcyjnym, in
vitro uważa za metodę nieetyczną, ale nie zamierza jej zakazywać, podpisałby też ustawę wprowadzającą związki partnerskie. (…)”.
Kandydatowi poświęcone są artykuły: [Janecki
nr 8], [Janowski], [Karnowski], [Kucharczak],
[Maciejewski nr 12], [Siwek].
Grzegorz Górny [Górny] na początku artykułu
poświęconego o. Adamowi Szustakowi i Szymonowi Hołowni zadaje pytanie: „Dlaczego popularny dominikanin wsparł politycznie kandydata na prezydenta prezentującego stanowisko
niezgodne z nauczaniem Kościoła?” Dalej pisze:
„Gdyby zakonnik obserwował uważnie kampa-

nię przedwyborczą Hołowni, dostrzegłby w niej
zapewne kpiny z katastrofy smoleńskiej zadające
ból wielu osobom, które w czasie tamtej tragedii
straciły bliskich. (…) Skoro żywiołem dominikanina pozostaje nie polityka, lecz teologia, to
może warto, by zajął się on religijnymi wypowiedziami Szymona Hołowni? Jak choćby tą
mówiącą, że na Sądzie Ostatecznym będą go sądzić zwierzęta, które spotkał, np. świnie, które
zjadł. (…).
Małgorzata Maria Kidawa-Błońska
Z artykułu Bogumiła Łozińskiego: „Jako członek Platformy Obywatelskiej była posłanką pięciu kadencji Sejmu, marszałkiem i dwukrotnie
wicemarszałkiem niższej izby parlamentu, ministrem w kancelarii premiera, rzecznikiem prasowym rządu. (…) W kwestiach moralnych opowiada się za istniejącym kompromisem aborcyjnym, finansowaniem in vitro czy związkami
partnerskimi. (…)”.
Na początku marca 2020 r. jechałem taksówką
z drukarni i kierowca, przeciwnik PiS-u powiedział mi, że pani Kidawa-Błońska nie nadaje się
na urząd Prezydenta RP. Szerokie uzasadnienie
poglądu wymienionego taksówkarza można
przeczytać w felietonie Aleksandra Nalaskowskiego „Kidawa festiwal” [Nalaskowki].
Stanisław Janecki [Janecki nr 7] pisze: „Sama
kandydatka Platformy Obywatelskiej na prezydenta, to najpierw zwolenniczka oświeceniowej,
postępowej i w zamyśle inteligenckiej Unii Wolności, a potem PO w wersji Donalda Tuska, czyli
partii z tysiącem pretensji do bycia liberalnym
rajem skupiającym najfajniejszych z fajnych.
(…)”.
Warto przeczytać artykuły: [Janecki nr 8], [Kołodziejski nr 11], [Wikło], [Stefaniuk]. Na początku czwartego można przeczytać: „Podpisanie
ustawy rozszerzającej możliwość wykonywania
tzw. aborcji to obietnica, którą Małgorzata Kidawa-Błońska złożyła skrajnie lewicowym partiom w zamian za poparcie w wyborach prezydenckich. (…)”.
Władysław Marcin Kosiniak-Kamysz
Z treści przedstawionej w [Łoziński]: „(…)
W rządzie PO-PSL był ministrem pracy i polityki społecznej. Poseł dwóch kadencji Sejmu. (…)
W. Kosiniak-Kamysz ma poglądy centrowe,
choć potrafi je zmieniać w zależności od okoliczności. (…) Choć deklaruje się jako katolik,
popiera obecną ustawę dopuszczającą in vitro,
jest za kompromisem aborcyjnym. (…)”.
Więcej o kandydacie można przeczytać w [Janecki nr 8] i [Pyza].
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prezydencki wyścig, Gość Niedzielny, nr 5, rok
XCVII, 2 II 2020, s. 40-42
[Maciejewski nr 9] Maciejewski Jakub Augustyn: Bosak kandydat samozwańczych narodowców, Sieci, nr 9 (378), 24 II − 1 III 2020, s. 3637
[Maciejewski nr 11] Maciejewski Jakub Augustyn: Biedroń – kandydat tęczowej międzynarodówki, Sieci, nr 11 (380), 9-15 III 2020, s. 35-37
[Maciejewski nr 12] Maciejewski Jakub Augustyn: Hołownia kandydat podobno katolicki, Sieci, nr 12 (381), 16-23 III 2020, s. 48-50
[Nalaskowski] Nalaskowski Aleksander: Kidawa
festiwal!, Sieci, nr 11 (380), 9-15 III 2020, s. 92
[PKW − 1]
https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/wykaz
-zgloszonych-kandydatow-na-prezydentarzeczypospolitej-polskiej-wedlug-kolejnoscizgloszen
[PKW – 2]
https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1584555344_
wykaz-zawiadomien-68.pdf
[Pyza] Pyza Marek, Marcin Wikło: Tygrys i tygrysica marzą o pałacu, Sieci, nr 11 (380), 9-15
III 2020, s. 32-34
[Ryba] Ryba Mieczysław: Lewicowa demagogia, Nasz Dziennik, nr 44 (6702), 22-23 II 2020,
s. 27
[Sarafin] Sarafin Paweł: Wyścig do pałacu, Niedziela, nr 8, 23 II 2020, s. 5
[Sądej] Sądej Jacek: Brońmy życia bez wyjątków, Nasz Dziennik, nr 39 (6697), 17 II 2020, s.
1i3
[Siwek] Siwek Adrian: Hołownia dzieli, a nie łączy, Gazeta Polska Codziennie, nr 31 (2551),
7 II 2020, s. 5
[Stefaniuk] Stefaniuk Rafał: Spisek przeciwko
życiu, Nasz Dziennik, nr 33 (6691), 10 II 2020,
s. 4
[Stelmasiak] Stelmasiak Artur: Solidny start prezydenta, Niedziela, nr 8, 23 II 2020, s. 6-8
[Szarkowie] Szarkowie Joanna i Jarosław: Polska nie może być bezbożna, Źródło, nr 33 (972),
15 VIII 2010, s. 24-29
[Wikło] Wikło Marcin: Hejt we krwi, Sieci, nr 8
(377), 17-23 II 2020, s. 28-31

Podsumowanie
Jako katolik, Polak i inteligent uważam, że
zdecydowanie najlepszym kandydatem na Prezydenta RP jest Andrzej Duda.
W związku z wyborami warto czytać przynajmniej jeden tygodnik katolicki (Gość Niedzielny, Idziemy, Niedziela, Przewodnik Katolicki, Źródło), jeden tygodnik świecki (Do Rzeczy, Gazeta Polska, Sieci, Tygodnik Solidarność,
Warszawska Gazeta) i dzienniki Gazeta Polska
Codziennie oraz Nasz Dziennik.
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Nie zabijaj.
Obrona życia człowieka od poczęcia
do naturalnej śmierci

In vitro
Bratanki z in vitro
Rząd Węgier chce zapewnić parom bezpłatne
zabiegi in vitro w państwowych klinikach. Jak
zastrzegł premier Węgier Viktor Orbán, dzietność ma strategiczne znaczenie dla przyszłości
kraju, dlatego zamierza on wspierać rozwiązania,
które ją zwiększą. (…)
J.K., Niedziela, nr 5, 2 II 2020, s. 7

„Nie” dla eutanazji!
Protest przeciwko próbie zalegalizowania eutanazji złożyli czescy biskupi. Sekretarz generalny Episkopatu Czech o. Stanisław P ibyl, redemptorysta, zapowiada, że Kościół skorzysta z
prawa do zaopiniowania projektu ustawy w tej
sprawie, gdy – najpewniej jeszcze w lutym br. –
trafi od do parlamentu. Projekt przygotowują posłowie z rządzącego ruchu ANO oraz opozycyjnej Czeskiej Partii Piratów. (…)
J.K., Niedziela, nr 5, 2 II 2020, s. 6

Stop dla gender – tak dla planu Boga
Niebezpieczna ingerencja
Ksiądz abp Stanisław Gądecki ostrzega, że
przyjęta w Poznaniu karta równości kwestionuje
fundamentalną rolę rodziny w życiu społecznym.
„W duchu odpowiedzialności za bezpieczeństwo
rodzin, dzieci i młodzieży oraz w trosce o dobro
przyszłych pokoleń i rozwój naszego regionu
wyrażam głęboki niepokój w związku z przyjęciem przez Radę Miasta Poznania tzw. Europejskiej Karty Równości” – napisał w specjalnym
oświadczeniu metropolita poznański. (…)
Zwraca się do wiernych archidiecezji poznańskiej z prośbą o modlitwę w intencji wszystkich
sprawujących władzę, aby „ich działania nie
prowadziły do kwestionowania Prawa Bożego”.
Słowo metropolity poznańskiego zostanie odczytane w kościołach archidiecezji w najbliższą
niedzielę. Rada Miasta Poznania przyjęła Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn
w Życiu Lokalnym 11 lutego po burzliwej debacie głosami radnych Koalicji Obywatelskiej.
APP, KAI, Nasz Dziennik, nr 38 (6696),
15-16 II 2020, s. 6
Uwaga na gender
Ideologia gender jest dziś jednym z głównych
przejawów zła. Ale czy może być inaczej, skoro
chce zniszczyć stwórczy zamysł Boga, sprawić,
aby wszystko było jednolite, neutralne? Gender
to atak na różnorodność, na kreatywność Boga,
na mężczyznę i kobietę” – mówi papież Franciszek w książkowym wywiadzie, który właśnie
trafia do księgarń we Włoszech. Ojciec Święty
regularnie przestrzega przed ideologią gender,
którą chce się narzucić, i to w sposób podstępny,
podkopując fundamenty ludzkości. (…)
W.D., Niedziela, nr 7, 16 II 2020, s. 5
Kurator po stronie rodziców
Wielkopolski kurator oświaty wspiera rodziców protestujących przeciwko działaniom władz
Poznania, które konsekwentnie promują ideologię gender. (…) „Szkoła nie może być miejscem

Kościół przeciw aborcji
W styczniu br. rada ministrów Indii zatwierdziła projekt poprawki do ustawy „o medycznym
zakończeniu ciąży”, czyli po prostu aborcji. Kościół katolicki w Indiach sprzeciwia się przedłużeniu dopuszczalności aborcji z obecnego 20. do
24. tygodnia życia nienarodzonego dziecka. (…)
Edward Kabierz, Gość Niedzielny,
nr 7, rok XCVII, 16 II 2020, s. 8
Kneblowanie
Wyższe uczelnie w Wielkiej Brytanii łamią
wolność wypowiedzi studentów. Studenckie organizacje obrony życia spotkały się z odmową
zgody na działalność na uniwersytetach w Aberdeen, Glasgow i Nottingham. Potwierdził to
Komitet Praw Człowieka ONZ, który poinformował, że na brytyjskich uczelniach programowo utrudnia się, a nawet uniemożliwia działanie
organizacjom pro life. (…)
Franciszek Kucharczak, Gość Niedzielny,
nr 7, rok XCVII, 16 II 2020, s. 39
Brońmy życia bez wyjątków
Abby Johnson apelowała w Sejmie do Polaków, aby głosować na polityków, którzy opowiadają się za ochroną życia poczętego bez żadnych wyjątków. Nawrócona aborterka, była dyrektor placówki aborcyjnej Planned Parenthood
w USA, a obecnie znana działaczka pro-life Abby Johnson, zachęcała Polaków, aby w przyszłych wyborach nie głosowali na zwolenników
kompromisu aborcyjnego. Nawoływała, aby oddać głos na tych, którzy w pełni zagwarantują
ochronę życia, bez żadnych wyjątków. (…)
Jacek Sądej, Nasz Dziennik, nr 39 (6697),
17 II 2020, s. 1 i 3
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światopoglądowej indoktrynacji dzieci i młodzieży, upowszechniania, narzucania kontrowersyjnych ideologii i praktyk” – czytamy w apelu
wielkopolskiego kuratora oświaty Elżbiety Leszczyńskiej skierowanym do dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek miasta Poznania oraz województwa wielkopolskiego. (…)
Urszula Wróbel, Nasz Dziennik,
nr 41 (6699), 19 II 2020, s. 1 i 3
Niebezpieczna karta
Karta równości „stwarza okazję do promowania ideologii gender” – ostrzegał abp Stanisław
Gądecki, metropolita poznański. Dokument został przyjęty przez władze Poznania. (…)
Samorządy przeznaczają pokaźne kwoty na finansowanie organizacji pozarządowych. Według
portalu ngo.pl w 2017 r. Poznań wydał na ten cel
83 mln zł. Przyjęcie karty jest dobrym pretekstem do tego, by znaczna cześć środków płynęła
do grup feministycznych czy gejowskich. Zwykle dzieje się to bez rozgłosu, dlatego dobrze się
stało, że metropolita poznański zareagował na
działanie władz.
Jakub Jałowiczor, Gość Niedzielny,
nr 8, rok XCVII, 23 II 2020, s. 9
Stary Sącz nie poddaje się LGBT
Radni Starego Sącza zapowiadają kroki prawne wobec środowiska LGBT, autora „Atlasu nienawiści”.
Stary Sącz, wraz z blisko 90 samorządami w
całej Polsce, trafił na przygotowaną przez lewicowych aktywistów interaktywną mapę „Atlas
nienawiści”. Znalazły się w nim miejscowości,
których radni przyjęli uchwałę przeciwko ideologii gender i LGBT, ale także Samorządowe
Karty Praw Rodzin. (…)
Podczas ostatniej sesji radny Marian Potoniec,
niezrzeszony, podjął temat skierowania do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa polegającego na „zniesławieniu Starego Sącza”. Wystąpił w tej sprawie do burmistrza
z wnioskiem o skierowanie zawiadomienia do
prokuratury. (…)
− Wiara nie może być przeżywana wewnątrz
człowieka. Musi mieć odzwierciedlenie w życiu
codziennym, społecznym i politycznym – mówi
„Naszemu Dziennikowi” radna [PiS] Maria
Marmuszewska. (…) Robert Rams, przewodniczący Klubu Radnych PiS, zapewnia, że pomysł
Mariana Potońca może liczyć na wsparcie radnych z jego ugrupowania. (…)
Aneta Przysiężniuk-Parys, Nasz Dziennik,
nr 39 (6697), 17 II 2020, s. 1 i 4
Wybrał Stanisław Waluś

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)
Temat Gościa: Meandry ekumenizmu
Nie wszystko jedno
Dlaczego Kościół katolicki angażuje się
w działalność ekumeniczną, wyjaśnia ks. dr hab.
Sławomir Pawłowski.
Marcin Jakimowicz: Tylko katolicy będą zbawieni… nie słyszał Ksiądz o tym?
Ks. Sławomir Pawłowski: Czasami słyszę takie
głosy. Ale te „rewelacje” nie są nawet zgodne
z oficjalną nauką Kościoła katolickiego zawartą
w katechizmie. (…)
Gość Niedzielny, nr 3, rok XCVII,
19 I 2020, s. 16-21
Brat staje się bratem
Czy można potępiać prozelityzm i jednocześnie cieszyć się, gdy ktoś z protestantów staje się
katolikiem? (…)
Jacek Dziedzina, Gość Niedzielny,
nr 3, rok XCVII, 19 I 2020, s. 18-21

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
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Część XLI

80 lat temu (6 kwietnia 1980 r.) Ojciec Święty
Jan Paweł II ogłosił św. Franciszka z Asyżu patronem ekologów.
80 lat temu (13 kwietnia 1940 r.) NKWD przeprowadziło kolejną masową deportację ludności
polskiej ze wschodnich ziem Rzeczypospolitej,
zagarniętych przez Sowietów we wrześniu 1939
r. W wagonach bydlęcych stłoczono i wywieziono ponad 320 tys. mężczyzn, kobiet i dzieci.
80 lat temu (27 kwietnia 1940 r.) Reichsführer
SS Heinrich Himmler podjął decyzję o utworzeniu obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu
(w języku niemieckim: Konzentrations Lager
Auschwitz). Był przeznaczony dla Polaków.
W czerwcu 1940 r. przywieziono tu pierwszych
więźniów z Tarnowa. W następnych latach przybywały tu transporty z niemal wszystkich krajów
europejskich. Z czasem Auschwitz stał się głównym obozem eksterminacji ludności żydowskiej.
80 lat temu (30 kwietnia 1940 r.) niemieckie
władze okupacyjne ogłosiły listę książek polskich zakazanych do rozpowszechniania.
75 lat temu (12 kwietnia 1945 r.) grupa operacyjna PUBP w Siedlcach zamordowała 17 młodych ludzi, których podejrzewała o przynależność do AK i NSZ. Funkcjonariusze UB wyciągali ich z domów i zabijali z broni maszynowej
na ulicach i podwórzach.
60 lat temu (18 kwietnia 1960 r.) w Warszawie
zmarł Jerzy Zawieyski, pisarz katolicki, dramaturg i eseista.
60 lat temu (20 kwietnia 1940 r.) Książę Adam
Sapieha, metropolita krakowski odmówił przybycia na Wawel na zaproszenie generalnego gubernatora Hansa Franka.
60 lat temu (23 kwietnia 1940 r.) generalny gubernator Hans Frank już na początku niemieckiej
okupacji wyraził swój stosunek do ludności żydowskiej i Polaków: Żydzi, czy mają coś do jedzenia czy nie, jest dla mnie ostatnią sprawą.
Drugą kategorię stanowią Polacy, o ile mogę ich
potrzebować.
60 lat temu (27 kwietnia 1960 r.) w Nowej Hucie
doszło do wielogodzinnych walk z ZOMO. Powodem była próba usunięcia krzyża z placu, na
którym miał stanąć kościół. Sześć osób znalazło
się w szpitalach z ranami postrzałowymi.
Wszczęto 170 dochodzeń sądowych, 166 wniosków skierowano do kolegium.
45 lat temu (29 kwietnia 1975 r.) powstanie Instytutu Studiów nad Rodziną Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Bogu dzięki za niedziele wolne od handlu – parking
przed domem towarowym „Lewiatan” w centrum
Lipnika, dzielnicy Bielska-Białej – 22 IX 2019 r.
(zdjęcie Stanisław Waluś).

Nasze Rocznice
Kwiecień 2020
565 lat temu (1 kwietnia 1455 r.) w Sandomierzu
zmarł biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki,
pierwszy polski kardynał.
495 lat temu (10 kwietnia 1525 r.) na rynku
w Krakowie książę Albrecht (przed sekularyzacją wielki mistrz krzyżacki) złożył królowi
Zygmuntowi Staremu hołd jako lennik ziem pruskich.
380 lat temu (2 kwietnia 1640 r.) w Warszawie
zmarł wybitny poeta Maciej Kazimierz Sarbiewski, jezuita, profesor Akademii Wileńskiej i kolegium w Braniewie.
175 lat temu (18 kwietnia 1845 r.) w Warszawie
zmarł Józef Elsner. Był pochodzenia niemieckiego lecz uważał się za Polaka. Urodził się na
Śląsku.
105 lat temu (22 kwietnia 1915 r.) w czasie
I wojny światowej na froncie zachodnim pod
Ypres Niemcy użyli po raz pierwszy w dziejach
gazów trujących.
105 lat temu (24 kwietnia 1915 r.) początek ludobójstwa Ormian (obywateli tureckich) na rozkaz władz tureckich − zginęło wówczas około
półtora miliona ludzi.
95 lat temu (14 kwietnia 1925 r.) rząd Władysława Grabskiego dokonał reformy walutowej,
wprowadzając w miejsce marki polskiej nowy
środek płatniczy − złoty polski.
80 lat temu (3 kwietnia 1940 r.) w Katyniu
NKWD rozstrzelało pierwszą grupę polskich
oficerów więzionych w obozie w Kozielsku.
80 lat temu (4 kwietnia 1980 r.) pojawił się
pierwszy numer „L’Osservatore Romano” w języku polskim.
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Wyklęci znowu uwierają
Pamięć o Żołnierzach Wyklętych jest dla lewicy zbyt ważna, by zostawić ją w spokoju. Po
pierwsze z punktu widzenia polityki historycznej. Po drugie żyją w Polsce ludzie związani z
resortami siłowymi PRL, którym Wyklęci przypominają, że elitą są z nadania sowieckich okupantów. (…)
Jakub Pacan, Tygodnik Solidarność,
nr 9 (1625), 28 II 2020, s. 8-11
„Odbiorą mi tylko Życie”
1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych – to data zamordowania członków IV
Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukasza Cieplińskiego, Mieczysława
Kawalca, Józefa Batorego, Adama Lazarowicza,
Franciszka Błażeja, Karola Chmiela i Józefa
Rzepki. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość to
największa antykomunistyczna organizacja podziemna, założona 2 września 1945 r. w Warszawie. (…)
Agnieszka Żurek, Tygodnik Solidarność,
nr 9 (1625), 28 II 2020, s. 12-14
Komu przeszkadza major Łupaszka?
„Walczył i zginął za wolną Polskę – major
Zygmunt Szendzielarz »Łupaszka«” – ten napis
wraz z powiększonym zdjęciem Zygmunta
Szendzielarza umieszczony na bannerach na
dwóch białostockich blokach z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wywołał protesty mieszkańców miasta. Inicjatorem
sprzeciwu okazał się były ORMO-wiec. (…)
Agnieszka Żurek, Tygodnik Solidarność,
nr 9 (1625), 28 II 2020, s. 16-18

40 lat temu (4 kwietnia 1980 r.) w wieku 94 lat
zmarł profesor Władysław Tatarkiewicz, wybitny uczony o ogromnej i wszechstronnej wiedzy.
15 lat temu (19 kwietnia 2005 r.) kardynał Joseph Ratzinger został wybrany następcą Jana Pawła II na Stolicą Piotrową i przyjął imię Benedykt
XVI.
10 lat temu (10 kwietnia 2010 r.) w katastrofie
narodowej pod Smoleńskiem w Rosji zginęło 96
osób.
Wybrała Barbara Kwaśnik
W marcu 2020 r. pamiętamy:
X Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – 1 marca
III Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących
Żydów pod okupacją niemiecką – 24 marca
XVI Narodowy Dzień Życia − 24 marca
XXII Dzień Świętości Życia – 25 marca

24 MARCA – NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI
POLAKÓW RATUJĄCYCH ŻYDÓW POD
OKUPACJĄ NIEMIECKĄ
Polacy ratujący Żydów Rodzina Ulmów

Temat tygodnia w „Tygodniku Solidarność”

Zmarli w ostatnim czasie
23 grudnia 2019 r. zmarł
Stanisław August Morawski
Wielki Polak poza granicami kraju
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, 23
grudnia 2019 r., w Rzymie zmarł w wieku 97 lat
Stanisław August Morawski, przedstawiciel znanej polskiej rodziny, syn Kazimierza Morawskiego, działacza narodowego i kandydata na
prezydenta RP w wyborach z 1922 r., po zabójstwie Gabriela Narutowicza. Stanisław z wykształcenia był doktorem ekonomii, z poglądów
pozostał narodowcem, choć jednocześnie najsilniejsze miał związki na emigracji (dokąd dotarł
z kraju w 1957 r.) z ruchem chrześcijańskodemokratycznym. (…) Za swoje liczne zasługi
dla Polski w 2010 r. został odznaczony Krzyżem

WYKLĘCI znowu przeszkadzają
Tygodnik Solidarność, nr 9 (1625), 28 II 2020, s. 1
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Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia
Polski. (…)
Jan Żaryn, Sieci, nr 4 (373), 20-26 I 2020, s. 1821
Polski rzymianin
Prof. Jerzy Miziołek wspomina swojego przyjaciela w rozmowie z Włodzimierzem Rędziochem,
Niedziela, nr 5, 2 II 2020, s. 46-47

Czwartek, 23 stycznia 2020
Do uczestników uroczystości pogrzebowych
śp. Księdza Biskupa Stanisława Stefanka
Uczestnicy
uroczystości pogrzebowych
śp. Księdza Biskupa Stanisława Stefanka TChr
Biskupa Seniora Diecezji Łomżyńskiej
Ekscelencjo Księże Arcybiskupie!
Ekscelencje Księża Biskupi!
Czcigodni Kapłani! Czcigodne Siostry i Czcigodni Bracia Zakonni!
Szanowni Zgromadzeni!
Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek, wieloletni
arcypasterz diecezji łomżyńskiej, odszedł po
swoją wieczną nagrodę. Łączę się w żalu i modlitwie ze wszystkimi, którzy towarzyszą Mu
w Jego ostatniej drodze. Z głębokim szacunkiem
wspominam dzisiaj Jego służbę Bogu i ludziom.
Przeżył ponad 60 lat w kapłaństwie. Zmarł na
kilka miesięcy przed 40. rocznicą swojej sakry
biskupiej. Posługiwał jako duszpasterz parafialny, ceniony popularyzator wiedzy biblijnej, zastępca przełożonego generalnego swojego zgromadzenia zakonnego, Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, oraz jako wykładowca i wicerektor seminarium księży chrystusowców w Poznaniu. Był dyrektorem Instytutu
Studiów nad Rodziną w podwarszawskich Łomiankach. Pełniąc misję biskupa pomocniczego
diecezji szczecińsko-kamieńskiej w latach 19801996, a więc w okresie przełomowych, a zarazem trudnych zmian w naszej Ojczyźnie, a następnie przez 15 lat ordynariusza łomżyńskiego,
Ksiądz Biskup Stefanek dał się poznać jako
energiczny, zapobiegliwy gospodarz oraz dynamiczny organizator życia religijnego w swoim
Kościele lokalnym.
Zasłynął jako niestrudzony orędownik i obrońca wszystkiego, co sprzyja trwałości i szczęściu
polskich rodzin. Nawiązując do słów Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, z mocą
nauczał, że rodzina ma być Bogiem silna, a naród silny rodziną; że rodzina to fundament życia
społecznego. Nadto aktywnie wspierał rozwój
mediów katolickich. Pragnął, aby były one
ośrodkami, wokół których tworzą się wspólnoty
ludzi wiary, ludzi solidarnie się wspierających,
a jednocześnie będących świadomymi, odpowiedzialnymi obywatelami. Jego zasługi dla Polski
wolnej i solidarnej docenił śp. Prezydent Lech
Kaczyński, który w roku 2009 odznaczył Księdza Biskupa Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

12 stycznia 2020 r. zmarł Roger Scruton
Normalność znajdował w Polsce
Filozof Roger Scruton zmarł 12 stycznia 2020
r. Choć marginalizowany przez Europę, jej piękna i wyjątkowości bronił do samego końca. (…)
Ostatnie odznaczenie państwowe, jakie otrzymał
w życiu, odebrał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy. Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP zawisł na
jego piersi nie tylko za zasługi, lecz także jako
wyraz wsparcia dla filozofa w dobie kolejnej nagonki medialnej, w której oskarżenie o rasizm
było jednym z łagodniejszych. I tak brytyjski filozof znalazł skrawek normalności nie nad Tamizą, a nad Wisłą właśnie. (…)
Jakub Augustyn Maciejewski, Sieci, nr 4 (373),
20-26 I 2020, s. 77
17 stycznia 2020 r. zmarł
ks. bp Stanisław Stefanek TChr
Dobry pasterz
Telegram kondolencyjny przesłany
w imieniu Ojca Świętego Franciszka
Jego Ekscelencja
Ksiądz biskup Janusz Stepnowski, Łomża
Ekscelencjo,
z wielką przykrością przyjąłem wiadomość
o śmierci ks. bp. Stanisława Stefanka, biskupa
emerytowanego, ordynariusza diecezji łomżyńskiej. Na ręce Waszej Ekscelencji składam wyrazy współczucia po stracie zasłużonego Pasterza.
Świętej pamięci ks. bp Stanisław dał się poznać jako gorliwy pasterz, a także jako wieloletni, ofiarny koordynator duszpasterstwa rodzin
i kustosz Instytutu dedykowanego tej gałęzi
duszpasterstwa w Łomiankach. Obejmuję swoją
modlitwą osobę zmarłego Biskupa, którego Pan
Bóg powołał do siebie, oraz osoby, które ta
śmierć napełniła smutkiem.
Łączę wyrazy szacunku w Chrystusie Zmartwychwstałym.
Arcybiskup Salvatore Pennacchio, nuncjusz
apostolski w Polsce
Nasz Dziennik, nr 19 (6677), 24 I 2020 r., s. 2
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Ksiądz Biskup Stefanek przeszedł przez życie
dobrze czyniąc. Niemal do końca swoich dni
sprawował sakramenty, wygłaszał katechezy
i nauki rekolekcyjne oraz angażował się w pracę
duszpasterską – szczególnie na rzecz rodzin.
Pięknie i trwale zapisał się w kronikach polskiego Kościoła – ale przede wszystkim w pamięci
tych, którzy doświadczyli Jego ojcowskiej troski,
uwagi i serdeczności; w sercach tych, którym
niósł radę, nadzieję i duchowe pokrzepienie.
Cześć Jego pamięci!
Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie!
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
List został odczytany przez Grażynę IgnaczakBandych, Dyrektor Generalną KPRP.
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowied
zi-prezydenta-rp/inne/art,1283,do-uczestnikowuroczystosci-pogrzebowych-sp-ksiedza-biskupastanislawa-stefanka.html
Nasz Dziennik, nr 19 (6677), 24 I 2020 r., s. 2

Świadek Bożego spojrzenia na człowieka, Danuta Bazyluk, Nasz Dziennik, nr 18 (6676), 23
I 2020, s. 6
Obrońca skarbu wiary, Krzysztof Gajkowski,
Nasz Dziennik, nr 19 (6677), 24 I 2020, s. 1 i 3
Dziękujemy Ci, pamiętamy, słowo o. dr. Tadeusza Rydzyka CSsR, dyrektora Radia Maryja,
Nasz Dziennik, nr 19 (6677), 24 I 2020, s. 1 i 3
Siewca dobra, Karolina Goździewska, Nasz
Dziennik, nr 19 (6677), 24 I 2020, s. 4 i 5
Musimy upaść na kolana, Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek, Nasz Dziennik, nr 19 (6677), 24
I 2020, s. 6
Krótkie wspomnienie, ks. prof. Paweł Bortkiewicz, Nasz Dziennik, nr 19 (6677), 24 I 2020,
s. 23
Pasterz oddany służbie małżeństwu i rodzinie
Homilia JE ks. bp. Ignacego Deca wygłoszona
w katedrze łomżyńskiej podczas Mszy św. pogrzebowej za śp. ks. bp. Stanisława Stefanka,
Nasz Dziennik, nr 20 (6678), 25-26 I 2020, s. 9
i 10
Odszedł wielki Pasterz, Ojciec i Patriota, ks.
Dariusz W. Andrzejewski, Zgorzelec, Nasz
Dziennik, nr 20 (6678), 25-26 I 2020, s. 28
Zmarł bp Stanisław Stefanek, Andrzej Macura,
Gość Niedzielny, nr 4, rok XCVI, 26 I 2020, s. 6
Bronił życia i rodziny, J.K., Niedziela, nr 4, 26
I 2020, s. 8
Mistrz w nauce o rodzinie, z Piotrem Guzdkiem, familiologiem z Polskiego Stowarzyszenia
Obrońców Życia Człowieka rozmawia Małgorzata Bochenek, Nasz Dziennik, nr 21 (6679), 27
I 2020, s. 10
Wierny obrońca prawdy, człowieka i rodziny,
Marzena Nykiel, Sieci, nr 5 (374) 27 I – 2 II
2020, s. 80

Pasterz bliski rodzinie, Małgorzata Rutkowska,
Nasz Dziennik, nr 15 (6673), 20 I 2020, s. 1
Zatroskany o małżeństwa, z o. prof. zw. dr.
hab. Kazimierzem Lubowickim OMI, kierownikiem Katedry Teologii Małżeństwa i Rodziny
Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu rozmawia Małgorzata Bochenek, Nasz
Dziennik, nr 15 (6673), 20 I 2020, s. 2
Rodzina szkołą Narodu, Małgorzata Rutkowska, Nasz Dziennik, nr 15 (6673), 20 I 2020, s. 3
Uroczystości pogrzebowe ks. bp. Stanisława
Stefanka, KG, diecezja.lomza.pl, Nasz Dziennik,
nr 15 (6673), 20 I 2020, s. 4
Oddany ewangelizacji, KG, diecezja.lomza.pl,
Nasz Dziennik, nr 15 (6673), 20 I 2020, s. 4
Szedł drogą św. Jana Pawła II, z prof. Mieczysławem Guzewiczem, konsultorem Rady Episkopatu Polski ds. Rodziny rozmawia Małgorzata
Bochenek, Nasz Dziennik, nr 16 (6674), 21
I 2020, s. 12
Czuwanie przy Biskupie, Małgorzata Bochenek, Nasz Dziennik, nr 17 (6675), 22 I 2020,
s. 11
Na służbie Prawdy, Krzysztof Gajkowski, Nasz
Dziennik, nr 17 (6675), 22 I 2020, s. 11
Boży apostoł, Dr Elżbieta Marek, Nasz Dziennik, nr 17 (6675), 22 I 2020, s. 15
Widział znaki czasu, Sławomir Jagodziński,
Nasz Dziennik, nr 18 (6676), 23 I 2020, s. 1 i 3
Misja miłości, Karolina Goździewska, Nasz
Dziennik, nr 18 (6676), 23 I 2020, s. 4-5

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy
przez Papieża Franciszka na rok 2019 i 2020
Marzec: Ewangelizacyjna – Katolicy w Chinach: Aby Kościół w Chinach trwał w wierności
Ewangelii i wzrastał w jedności.
Kwiecień: Powszechna – Wyzwolenie się z uzależnień: Aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień uzyskały dobrą pomoc i towarzyszenie.
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
Codziennie przynajmniej jedna
dziesiątka różańca, więcej informacji
na stronie:
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl
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w sobotę 21 listopada 2020 r. Wyjazd z parafii
na Tysiącleciu Dolnym o godz. 7:00, z pl. Andrzeja, przystanek koło sądu o godz. 7:15. Przyjazd około godz. 18:00. Koszt 35 zł od osoby.
ZAPISY: Andrzej Perkosz tel. 601 463754 lub
Jan Mikos 32/2544060 lub 697684666 lub email: mikosjan@gmail.com lub osobiście w czasie dyżurów w każdy wtorek w salce nr 2
w godz. 17-18 przy parafii na Tysiącleciu Dolnym.

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.

Pielgrzymki w 2020 roku
18 kwietnia 2020 – sobota – Centrum Jana
Pawła II i Bazylika Miłosierdzia Bożego
w Krakowie Łagiewnikach. Wyjazd godz. 7:00
z parafii na Tysiącleciu Dolnym i godz. 7:15
z pl. Andrzeja w Katowicach z przystanku w pobliżu Sądu. Przyjazd ok. godz. 18:00. Świadczenia: przejazd, ubezpieczenie, opłaty parkingowe,
drogowe, przewodnik miejscowy. Koszt – 35 zł
od osoby.
Pielgrzymka do sanktuarium
Matki Bożej Boguckiej
Piesza pielgrzymka Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich Archidiecezji Katowickiej i Związku
Górnośląskiego – Koła Bogucice odbędzie się
w niedzielę 17 maja 2020 r.
22-23-24 maja 2020 – Kalisz − Licheń –
sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej
Polski − Grąblin – miejsca objawień Matki Bożej – Droga krzyżowa. Wyjazd godz. 6:00 z parafii na Tysiącleciu Dolnym i 6:15 z pl. Andrzeja
w Katowicach z przystanku w pobliżu Sądu.
Przyjazd w niedzielę ok. godz. 19:00. Świadczenia: przejazd, opłaty drogowe, parkingowe,
ubezpieczenie, noclegi w nowym D.P. „Betlejem” pok. 2 i 3 osobowe. Posiłki: 2 śniadania i 2
ciepłe kolacje. Koszt – 270 zł od osoby – bez
wyżywienia i 340 zł od osoby z wyżywieniem.
7 czerwca 2020 - Warszawa – Beatyfikacja
kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wyjazd z parafii na Tysiącleciu Dolnym
o godz. 5:00, z pl. Andrzeja w Katowicach
z przystanku w pobliżu sądu o godz. 5:15. Przyjazd około godz. 20:00. Koszt 75 zł od osoby.
Rekolekcje w Kokoszycach
Rekolekcje Klubu Inteligencji Katolickiej
w Katowicach odbędą się od piątku do niedzieli
18 – 20 września 2020 r. w Archidiecezjalnym
Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach. Rekolekcjonista: ks. dr hab. Janusz Wilk. Koszt 150 zł
od osoby, a z dojazdami autobusem 200 zł.
XL Ogólnopolska Pielgrzymka KIK-ów
na Jasną Górę
XL Ogólnopolska Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę odbędzie się

Sekcja Wiedzy Religijnej – Krąg Biblijny
zaprasza
W siedzibie KIK w Katowicach raz w miesiącu, w drugą środę, odbywają się interesujące
spotkania. Od godz. 17.00 nasz kapelan ks. prof.
dr hab. Józef Kozyra, biblista, odpowiada na
różne pytania związane z wiarą, religią i Kościołem. O godz. 18.00 pochylamy się nad Pismem
Świętym. Szczegółowe informacje podawane są
w miesięcznym programie.
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.
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 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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PIĘKNO STWORZENIA / 11 /
Cykl reportaży z miejsc, które zachwycają
a człowiek odczuwa Bożą obecność.
Dziedzictwo św. Tomasza Ap. w Indiach. Cz. II

Grota św. Tomasza na Małej Górze.

Neogotycką bazylikę św. Tomasza Ap.
w Santhome – dzielnicy Ćennaj (stan Tamil
Nadu) nad Zatoką Bengalską – zbudowano nad
grobem św. Tomasza w 1898 r. W bocznej kaplicy jest cudowna figura Matki Bożej z Mylapore. W 1545 r. św. Franciszek Ksawery 4 miesiące przebywał w Santhome. Spędził noce na modlitwie w pobliżu grobowca św. Tomasza, gdzie
wtedy stała cudowna figura Maryi. Błagał
Matkę Bożą o ochronę przed piekielnymi duchami, o których mówiono, że molestowały go,
aby zrezygnował z podróży na Daleki Wschód.

Źródło św. Tomasza Ap.

Na Małej Górze jest grota, gdzie mieszkał
św. Tomasz oraz cudowne źródło, które wypłynęło, gdy uderzył laską w skałę.
Góra
św.
Tomasza jest
miejscem jego
męczeńskiej
śmierci.
W
sanktuarium jest obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, według
tradycji namalowany przez
św.
Łukasza
Apostoła.

Witraż z bazyliki św. Tomasza Ap. „Pan mój i Bóg mój”.

Podczas tsunami 26 grudnia 2013 r. potężna
fala zatrzymała się przed wejściem do bazyliki.
Budynki stojące obok zostały zniszczone.
Obok bazyliki jest grób św. Tomasza, ale pusty, bo jego ciało przeniesiono w IV w. do Edessy w Azji Mniejszej.

Sanktuarium na Górze św. Tomasza jest pod
wezwaniem Matki Bożej Oczekującej (Brzemiennej). Czczone są tam relikwie 115 świętych
oraz kamienny krzyż św. Tomasza Ap. Krzyż
pocił się krwią w latach 1558-1704.
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W miejscach objawień postawiono 2 kościoły, a obok bazyliki kaplicę adoracji. Od bazyliki
do Kościoła Nad Stawem prowadzi chodnik
o długości 600 m wysypany piaskiem, który
pielgrzymi pokonują na kolanach.
12-metrowa fala tsunami dotarła do bazyliki
rano 26 XII 2004 r., gdy na mszy św. było 2000
osób i rozdzieliła się przed bazyliką i zatapiając
część miasta. Zginęło 1000 osób. Ocalenie ludzi
w bazylice bp Devadass Ambrose uznał za cud.

Matka Boża Oczekująca (Brzemienna) i relikwie świętych

Przy drodze prowadzącej do Sanktuarium jest
15 stacji drogi krzyżowej.

Figura Matki Bożej w ołtarzu w bazylice w Velankanni.

Ćennaj. Góra św. Tomasza. Stacja 15. Zmartwychwstanie.

Chrześcijaństwo zaszczepione przez św. Tomasza Apostoła w Indiach przetrwało do dziś
i dalej się rozwija.

Bharananganam (Kerala). Grób św. Alfonsy (1910-1946)

Tekst i zdjęcia Antoni Winiarski na podstawie
pielgrzymki w 2013 r. Więcej zdjęć:
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/old/pieind1.html
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/old/biulpdf/biu259.pdf

Redagują: Barbara Kwaśnik, Jan Świtkowski, Stanisław Waluś (32-2381797,
s.walus@data.pl).
Korekta: Antoni Winiarski.
Adres pocztowy: Klub Inteligencji Katolickiej
w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt.
376. Nakład: 160 egz.

Velankanni, stan Tamil Nadu. Bazylika Matki Bożej Dobrego Zdrowia jest w odległości 100 m od plaży.

W Velankanni Matka Boża objawiła się dwa
razy w XVI w., a 8 września 1650 r. uratowała
portugalski statek podczas olbrzymiego sztormu.
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