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Nowe niebo i nowa ziemia 
 

Nowe stworzenie świata zapowiadane już 

przez proroków w ST (por. Iz 43,18; 65,17; 

66,22) nawiązuje do pierwszego aktu stwórczego 

Boga. Jak stworzył Bóg na początku niebo 

i ziemię (hebrajskie określenie wszechświata), 

tak też i na końcu stworzy Bóg nowe niebo i no-

wą ziemię dla wewnętrznie odnowionego ludu 

Bożego. Prorok Izajasz przedstawił nowe niebo 

i nową ziemię w sposób apokaliptyczny jako ra-

my dla nowej ludzkości będąc pod wpływem 

opisów pierwszego stworzenia (por. Rdz l-2). 

W Izajaszowej zapowiedzi nowego nieba i nowej 

ziemi (Iz 65,17; 66,22) stwórcą jest sam Bóg.  

Akt stworzenia jest jednym z elementów histo-

rii zbawienia jako pierwszy akt miłości Boga, 

czyli jest dalszym stwarzaniem. Dlatego później-

sze czyny Boga w dziejach świata i ludzkości 

nazywane są aktami stwórczymi. Autorzy biblij-

ni opisując je, posługują się tymi samymi termi-

nami jak przy opisie pierwszego stworzenia. 

Czasownika bara' użyto w dwóch znaczeniach: 

a) określając nadzwyczajne działanie Boga w hi-

storii zbawienia, b) nazywając tak akt material-

nego stworzenia świata. Przymiotnik hebrajski: 

hadas (nowy) w powyższych tekstach Izajasza 

oznacza nowy akt zbawczy Boga, nowe wyjście 

z niewoli, którego oczekują Izraelici. Nowość ta 

jest więc nastawiona na przyszłość. Będzie ona 

wydarzeniem cudownym, tajemniczym, dotych-

czas jeszcze nie znanym (por. Iz 48,6) polegają-

cym na nowym stworzeniu ludu Bożego (por. Iz 

44,17-20; 43, 16-21 ).  

Według zapowiedzi Iz 65,17n; 66,22 Bóg 

stworzy nowy świat pełen wesela, już nieznisz-

czalny. Stary świat ze starym niebem zostanie 

zwinięty jak rulon (por. Iz 34,4). Bóg zniszczy 

śmierć i zapanuje odtąd zmartwychwstanie (por. 

Iz 25,8; 65,20; 26,16; Dn 7,1-27; 12,2). Nowy 

świat w wyobrażeniach ziemskich skoncentro-

wano w obrazie nowej Jerozolimy (por. Iz 65,18-

19.21-22).  

W księdze Koh l,9n, gdzie autor bardzo pesy-

mistycznie patrzy na teraźniejszość i przeszłość, 

nie ma mowy o radosnej nowości czasów przy-

szłych. Tutaj, na ziemi, jeśli poprzestać tylko na 

ludzkim doświadczeniu i nie dopuścić niezwy-

kłych dzieł Bożych, nie ma rzeczywiście nic no-

wego.  

Wyrażenie: niebo i ziemia jest w Piśmie św. 

odpowiednikiem hebr, kol oznaczającego 

wszystko, cały wszechświat (por. Ps 8,7; Iz 

44,24), co jest odpowiednikiem greckiego termi-

nu: kosmos. Treść pojęcia nieba i ziemi zapoży-

czono od ludów starożytnego Wschodu, które 

przyjmowały następującą strukturę świata: zie-

mia, niebo i podziemie (por. Wj 20,4). Świat jest 

przestrzenią wraz z wypełniającymi ją elemen-

tami. Grzech człowieka zniszczył harmonię, jaka 

istniała między nim a kosmosem (por. Rdz 

4,10n; 6,17; 8,21n; Jb 5,22n; 20,27). W czasach 

mesjańskich ma zaś nastąpić pełna harmonia 

człowieka i przyrody (por. Iz 11,6- 9; 30,27; Am 

9,13; J1 4,18). W Iz 65,17; 66,22 chodzi o rady-

kalną zmianę sytuacji Izraela, o nowy, niespo-

dziewany czyn zbawczy, z czym związana jest 

także zmiana świata materialnego. Spekulacje 

kosmologiczne są niejako podbudową, umoty-

wowaniem idei głównej, jaką jest zbawienie. 

Dokona się ono na tej ziemi. Wszystkich ludzi 

i cały wszechświat czeka jednak lepsza przy-

szłość. Z tego wynika wielka radość dla czło-

wieka. 

Apokaliptyczny obraz zniszczenia obecnego 

świata i stworzenie świata innego, doskonalsze-

go, z podkreśleniem uniwersalizmu zbawienia 

znajdujemy w Iz 66,22. Apokaliptyka żydowska, 

rabinizm i Qumran reprezentują eschatologię du-

alistyczną. Z jednej strony jest Bóg, a z drugiej 

świat będący pod panowaniem sił przeciwnych 

Bogu. Ten obecny świat Bóg zniszczy, a potem 

stworzy świat nowy, doskonały. Mówi się więc 

albo o zniszczeniu tego świata w dosłownym 

znaczeniu jako powrót do pierwotnego chaosu 

i spalenia go. Potem zaś ma nastąpić przekształ-

cenie w nowy świat lub też stworzenie nowego 

nieba i nowej ziemi, co jest równoznaczne z no-

wym stworzeniem. Do myśli tej nawiązuje w NT 

autor 2 P 3,13.  

Inna koncepcja przedstawia obecny świat jako 

skażony grzechem. Musi on być odkupiony 

w przyszłości mesjańskiej. Wzbudzenie starego 

świata do nowego życia będzie odnowieniem 

świata, czyli też nowym stworzeniem (por. Job 

1,29; 4,26) polegającym na przemianie i prze-

kształceniu starego stworzenia. Rabini zajmowa-

li się głównie etyką, dlatego u nich nowe stwo-

rzenie dotyczy bardziej nowego człowieka ule-

czonego ze słabości, wyrwanego z niebezpie-

czeństwa; człowieka, któremu Bóg odpuścił 

i zapomniał grzechy. Nie interesowało ich stwo-

rzenie całego nowego świata. Według pojęć qu-

mrańskich stary świat na końcu rozpadnie się jak 

w pożarze. Potem powstanie nowy świat i nastą-

pi odnowienie wszystkiego. Apokaliptyka mówi 

o nowym świecie, który przyjdzie jak gdyby 
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z góry. Ideę tę podejmuje również św. Jan w Ap 

20,1; 21,ln.  

Św. Paweł łączy kosmos z człowiekiem i ra-

zem rozpatruje końcowe wypadki dotyczące 

świata i człowieka. W Rz 8,17.23 widzimy łącz-

ność człowieka i kosmosu w cierpieniach 

i w chwale. Św. Paweł opiera myśl o nowym 

stworzeniu świata na ST. ST charakteryzuje się 

zaś otwartą nadzieją na całe stworzenie. Nowe 

stworzenie jako nowy akt stwórczy Boga, który 

czyni wszystko nowe, obejmuje nie tylko czło-

wieka, ale również cały świat (por. 2 Kor 6,17). 

Wyzwolenia i dostąpienia pełni chwały oczekuje 

cały świat (ktisis) i człowiek, z którym ten świat 

jest związany (por. Rz 8,19-23). Termin ktisis 

oznacza tu wszystkie elementy kosmosu poza 

człowiekiem, niższe od człowieka w hierarchii 

bytów. Człowiek w sposób specjalny oczekuje 

pełni zbawienia. Nowe stworzenie naszego mate-

rialnego ciała i kosmosu dokona się na pewno 

przy zmartwychwstaniu ostatecznym (por. 1 Kor 

15,44n). Wtedy to Duch Boży przeniknie całko-

wicie ciało i powstanie soma pneumatikon. Bę-

dzie to przemiana radykalna także fizyczna. 

Zbawienie człowieka polega bowiem także na 

wybawieniu ciała ze zniszczalności. lecz nie 

z materii. Pojednanie człowieka ze światem ska-

żonym przez grzech Adama zaczęło się teraz, 

kiedy dokonał się czyn zbawczy Chrystusa, bę-

dący nowym stworzeniem. Ponieważ ciało zwią-

zane jest z materią, dlatego cały materialny ko-

smos będzie uczestniczył w odkupieniu naszego 

ciała. Jest to bowiem jedno odkupienie o po-

dwójnym przedmiocie: najpierw człowiek, a po-

tem cały materialny świat. Końcowa pełnia jest 

dopiero oczekiwana, kiedy to nowe stworzenie 

obejmie sobą wszystko (por. Rz 8,22). Pełne 

zwycięstwo nadejdzie, gdy razem z Chrystusem 

zmartwychwstaniemy na końcu czasów i przez 

to będziemy uczestniczyli w ostatecznym trium-

fie nad wszystkimi wrogimi mocami Boga (por. 

1 Kor 15,20-28). Na końcu nastąpi pełne zjedno-

czenie w jeden byt żyjący już tylko wg praw Bo-

ga. Bóg będzie wtedy wszystkim we wszystkich 

(por. 1 Kor 15,28).  

Ten całkowity triumf Chrystusa zaczął się od 

chrztu (por. Kol 2,9n.l2.15). Chrystus jest na-

czelną zasadą porządku nowego stworzenia. 

Chrystus jest też końcem, kresem wszystkich 

stworzeń (por. Kol 1,16). Jako Pan zmartwych-

wstały jest On nowością całego stworzenia, które 

posiada przez Niego już teraz moc i końcową 

nowość dla ostatecznego wymiaru świata i ludzi. 

Nowość ta jest już ostateczna, trwała i doskona-

ła.  

Także przyszłe odrodzenie (paliggenesia-Mt 

19,28), będąca metaforą nowego stworzenia 

(por. Prz 8,25.22; Kol 1,15) wyraża istotową od-

nowę świata. Chodzi tu o przejście do istnienia 

doskonalszego, a nie o powrót do stanu poprzed-

niego. Również odnowienie wszystkich rzeczy 

(wg Dz 3,20 apokatastasis), które dokona się 

przy paruzji, nie będzie powrotem do stanu po-

przedniego, lecz przyniesie z sobą eschatolo-

giczną nowość. Obydwa powyższe terminy od-

noszą się do końcowego wypełnienia. Nowe nie-

bo i nowa ziemia, jakie powstaną w wyniku 

ostatniego aktu stwórczego Boga i w 2 P 3,13 

i w Ap 21,1; 20,21, dotyczą wszechświata od-

nowionego i przemienionego.  

Dlatego, że termin kosmos związany jest raczej 

z grzechem, a więc ze złem, autorzy NT opisując 

nowy świat, wolą nazywać go hebrajskim okre-

śleniem: „nowe niebo i nowa ziemia”. W opisie 

nowego nieba i nowej ziemi w Ap 21,1; 20.1; 

20,11, gdzie autor nawiązuje do Iz 65,17; 66,22, 

brak jest morza. Wynika to z faktu, że Izraelici 

widzieli w morzu mieszkanie, siedlisko wrogich 

mocy (Lewiatan, smok, wąż). W nowym świecie 

nie będzie już zła, a więc nie będzie potrzebne 

morze (por. Ap 21,14; 20,14; Iz 25,8).  

Nowa Jerozolima (por. Ap 21,2) jako nowy 

Syjon i symbol Kościoła, jest zarazem oblubie-

nicą Chrystusa, i jako ojczyzna wszystkich ludzi 

zstępuje z nieba na ziemię, aby pojednać dwie 

społeczności: niebieską i ziemską, oddzielone od 

siebie przez grzech. Połączenie się tych dwóch 

społeczności oraz połączenie Kościoła z kosmo-

sem jest możliwe dzięki zniszczeniu grzechu, 

który był przyczyną tego podziału (por. Ap 

20,11.15). W ten sposób powstało doskonałe 

królestwo Boże jako dosięgający końca i odno-

wiony już wszechświat. Na nowej ziemi istnieje 

szczęśliwość rajska (por. Iz 25,8; 35,10; Ap 

20,1-5). Ostateczne zamieszkanie Boga wśród 

ludzi dokonuje całkowitego zjednoczenia Boga z 

ludźmi (por. Ap 21,3). Wtedy Bóg będzie już 

wszystkim we wszystkim i we wszystkich (por. 

1 Kor 15,28).  

Paweł podchodzi do dziejów świata z ideą no-

wego stworzenia, a nie z myślą o powrocie do 

stanu wcześniejszego. Apostoł nie jest pod 

wpływem stoickiej nauki o powrocie do czegoś 

wcześniejszego, ani pod wpływem gnostyckiej 

apokatastasis. Ten sam bowiem Bóg, który po-

wołał świat do bytu przy pierwszym stworzeniu, 
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stworzy nowy świat czasów ostatecznych (por. 

2 Kor 4,6).  

U Pawła idea nowego stworzenia traktowana 

jest chrystologicznie. Historyczny bowiem mo-

ment śmierci i zmartwychwstania Chrystusa 

wprowadza nowe stworzenie. Ten sam Chrystus 

jest zarazem pełnią odkupienia i zbawienia dla 

człowieka i całego kosmosu. W Chrystusie za-

mieszkuje bowiem absolutnie cała pełnia bytu 

(pleroma − por. Kol 1,19), tzn. nie tylko pełnia 

bóstwa, lecz także odnowiona przez Niego ludz-

kość i cały kosmos, czyli cały nowy świat. Chry-

stus jako wybraniec Boży i ten, w którym Bóg 

zamieszkał całkowicie, jest nosicielem pleromy. 

Oznacza ona bowiem bliskość i obecność Boga 

w świecie. Nie jest ona tylko zbiorem właściwo-

ści i przymiotów Boga, lecz zawiera samego Bo-

ga, jako aktywnie udzielającego się i wszech-

obecnego Pana. Chrystus jest pełnią świata. Zda-

nie Ap 21,5: „Oto czynię wszystko nowe” oraz 

stwierdzenie św. Pawła w 2 Kor 5,17 − że 

wszystko stało się nowe i takie trwa nadal, na co 

wskazuje forma czasu perfectum (gegonen) 

oznacza ostatni akt Boga stwórcy i pełną realiza-

cję planu zbawienia oraz ukoronowanie dzieła 

odkupienia dokonanego przez Chrystusa, w któ-

rym przyczyną sprawczą jest Duch Święty. 

Nowe stworzenie łączy się ze wszystkimi uję-

ciami odkupienia i zbawienia. Dane ST i juda-

izmu Paweł przekroczył w ujęciu uniwersali-

stycznym nowego stworzenia, polegającym na 

zbawieniu wszystkich, co dokonało się już w 

śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Na wy-

powiedzi Pisma św. o nowym stworzeniu trzeba 

spojrzeć przez pryzmat opisów pierwszego stwo-

rzenia. Już sam układ kanonu ST w LXX oraz 

NT wskazują na powyższą zasadę. Razem 

z Chrystusową śmiercią i zmartwychwstaniem 

weszło na świat końcowe nowe stworzenie – 

nowe niebo i nowa ziemia. 

Ks. Józef Kozyra 

 

 

Ojciec Święty Franciszek do Polaków  
 

Audiencja ogólna – środa 23 IX 2020 r. 

„Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. 

Za chwilę pobłogosławię dzwon, noszący imię 

«Głos nienarodzonych», wykonany przez funda-

cję «Życiu tak». Będzie on towarzyszył wyda-

rzeniom mającym na celu przypominanie o war-

tości życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej 

śmierci. Niech jego głos budzi sumienia stano-

wiących prawo i wszystkich ludzi dobrej woli 

w Polsce i na świecie. Niech Bóg, jedyny 

i prawdziwy Dawca życia błogosławi Wam 

i Waszym rodzinom. Niech będzie pochwalony 

Jezus Chrystus.” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 23 IX 2020 

 

Audiencja ogólna – środa 30 IX 2020 r. 

„Serdecznie pozdrawiam Polaków. Drodzy bra-

cia i siostry, wchodzimy w miesiąc październik, 

tradycyjnie poświęcony Matce Bożej Różańco-

wej. Bądźcie wierni waszemu zwyczajowi mo-

dlitwy różańcowej w waszych wspólnotach, 

a szczególnie w rodzinach. Rozważając każdego 

dnia tajemnice życia Maryi w świetle zbawczego 

dzieła Jej Syna, pozwólcie Jej uczestniczyć 

w waszych radościach, w waszych troskach i 

w chwilach szczęścia. Niech przez Jej ręce Bóg 

wam błogosławi!” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 30 IX 2020 
 

Audiencja ogólna – środa 7 X 2020 r. 

„Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. 

Dzisiaj obchodzimy wspomnienie Najświętszej 

Maryi Panny Różańcowej. Matka Boża w swych 

objawieniach często wzywała ludzi do odma-

wiania różańca, zwłaszcza w obliczu zagrożeń 

dla świata. Także dzisiaj, w tym czasie pandemii, 

koniecznie musimy trzymać w naszych dłoniach 

różaniec, modląc się za siebie, za swoich bli-

skich i za wszystkich ludzi. Zawierzam was Kró-

lowej Różańca Świętego i z serca wszystkim 

błogosławię.” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 7 X 2020 
 

Audiencja ogólna – środa 14 X 2020 r. 

„Serdecznie pozdrawiam Polaków. Drodzy 

bracia i siostry, minionej niedzieli, w Polsce ob-

chodzony był „Dzień papieski”. Jest to inicjaty-

wa, która zrodziła się z duchowej i kulturowej 

więzi ze św. Janem Pawłem II, moim wielkim 

poprzednikiem a waszym rodakiem, ale wiem, że 

jest poświęcona modlitwie za aktualnego Papie-

ża. Dziękuję wam za to dzieło, które podejmuje-

cie każdego roku i za wszystkie modlitwy, jaki-

mi wspieracie moją posługę. Proszę was: tak 

kontynuujcie. Ja zaś, przez wstawiennictwo św. 

Jana Pawła II, zawierzam Bogu was, wasze ro-

dziny i całą Polskę. Z serca wam błogosławię.” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 14 X 2020 
 

Audiencja ogólna – środa 21 X 2020 r. 

„Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. 

Jutro będziemy obchodzić liturgiczne wspo-

mnienie Świętego Jana Pawła II, w jubileuszo-

wym roku setnej rocznicy Jego urodzin. On, 

człowiek głębokiej duchowości, w modlitwie li-



 5 

turgicznej i w medytacji Psalmów codziennie 

kontemplował promieniujące Oblicze Boga. Za-

chęcał również wszystkich chrześcijanin, by roz-

poczynali każdy dzień uwielbieniem Boga, za-

nim wkroczą na nie zawsze proste drogi co-

dziennego życia. Z serca Wam błogosławię.” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 21 X 2020 
 

Audiencja ogólna – środa 28 X 2020 r. 

„Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. 

Minionego 22 października obchodziliśmy litur-

giczne wspomnienie św. Jana Pawła II, w roku 

setnej rocznicy jego urodzin. Zawsze wzywał on 

do szczególnej miłości wobec ostatnich i bez-

bronnych i do ochrony każdego życia ludzkiego 

od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Przez 

wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny 

i świętego papieża Polaka, proszę Boga, aby 

obudził w sercach wszystkich szacunek dla życia 

naszych braci, zwłaszcza najsłabszych i bez-

bronnych, i dał siłę tym, którzy je przyjmują 

i troszczą się o nie, także wtedy, gdy wymaga to 

heroicznej miłości. Niech Bóg Wam błogosła-

wi!” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 28 X 2020 

 

 

Rok 2020 

– Rokiem Świętego Jana Pawła II 
 

Z kalendarza na rok 2020 

wydanego przez Edycję Świętego Pawła 

październik 

Świadomość, że Bóg nie jest daleki, lecz bli-

ski, nie obojętny, lecz litościwy, nie obcy, lecz 

miłosierny, i że jest Ojcem, który z miłością nam 

towarzyszy, szanując naszą wolność: to wszyst-

ko jest powodem do głębokiej radości, której nie 

mogą stłumić zmienne koleje życia codziennego. 

Cechą wyróżniającą chrześcijańską radość jest 

to, że może ona współistnieć z cierpieniem, cał-

kowicie bowiem opiera się na miłości. W istocie 

Pan, który „jest blisko” nas, do tego stopnia, że 

staje się człowiekiem, przychodzi, by napełnić 

nas swą radością, radością miłości. 

Jan Paweł II 

Tekst: rozważanie przed modlitwą  

Anioł Pański, Rzym, 14 grudnia 2003 r.  

 

 

Rok 2020 – Rokiem  

Hetmana Stanisława Żółkiewskiego 
 

Ukraina: Hetman Żółkiewski  

wzorem męża stanu 

W Żółkwi na Ukrainie Polacy i Ukraińcy ob-

chodzili uroczystość czterechsetnej rocznicy 

śmierci hetmana wielkiego koronnego Stanisława 

Żółkiewskiego. Ta wybitna postać męża stanu jest 

dziś dla obu narodów przykładem człowieka 

wielkiej wiary, honoru i miłości do Ojczyzny. 

Kolegiata żółkiewska to miejsce wiecznego 

spoczynku hetmana Stanisława Żółkiewskiego 

i jego małżonki Reginy. Zdewastowana w cza-

sach sowieckich, powoli odzyskuje swój blask 

i znaczenie. (…) 

To, co jest bardzo widoczne w życiu hetmana 

Żółkiewskiego, to jego bardzo wielka więź 

z Maryją – podkreśla biskup pomocniczy archi-

diecezji lwowskiej Edward Kawa. Znamienne 

jest to, że Boża opatrzność wezwała go do 

wieczności 7 października 1620 roku, czyli 

w święto Matki Bożej Różańcowej. Hetman 

Żółkiewski żył modlitwą różańcową. Ona co-

dzienne mu towarzyszyła. Myślę, że to jest dla 

nas także przykład. Szczególnie dla mężów sta-

nu. (…) 

W żółkiewskiej uroczystości wzięli udział Po-

lacy i Ukraińcy. Byli wśród nich duchowni 

i wierni nie tylko Kościoła rzymskokatolickiego, 

ale także grekokatolicy i prawosławni. 

Mariusz Krawiec SSP − Ukraina 

Biuletyn Radia Watykańskiego 11 X 2020 

 

 

Rok 2020 - Rokiem  

Ojca Józefa Marii Bocheńskiego 
 

UCHWAŁA 

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ 

z dnia 18 października 2019 r. 

w sprawie ustanowienia roku 2020 

Rokiem Ojca Józefa Marii Bocheńskiego 

W dniu 8 lutego 2020 roku przypada 25. rocz-

nica śmierci Ojca Józefa Marii Bocheńskiego. 

Wśród polskich uczonych zajmuje On miejsce 

wyjątkowe. Reprezentuje najważniejszą polską 

szkołę filozoficzną, zwaną lwowsko-

warszawską. 

Urodził się 30 sierpnia 1902 roku w Czuszo-

wie. Studiował prawo na Uniwersytecie Jana 

Kazimierza we Lwowie, ekonomię na Uniwersy-

tecie w Poznaniu, filozofię we Fryburgu, teolo-

gię w Rzymie. W 1926 roku wstąpił do semina-

rium, a potem do Zakonu Kaznodziejskiego św. 

Dominika. W latach 1934-1940 był profesorem 

logiki w Angelicum w Rzymie. Habilitował się 

z logiki w roku 1938 na Uniwersytecie Jagiel-

lońskim. Od 1945 roku był profesorem na Uni-
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wersytecie we Fryburgu, na którym w okresie 

1964-1966 pełnił urząd rektora. 

Walczył podczas wojen w 1920 i 1939 roku. 

W stopniu podpułkownika służył jako kapelan 

w II Korpusie gen. Władysława Andersa („De 

virtute militari. Zarys etyki wojskowej”, Kraków 

1993). Brał udział w bitwie o Monte Cassino. 

Po wojnie o. Bocheński pozostał na emigracji. 

Jest znany w świecie jako zwolennik filozofii 

analitycznej. Podejmował próby modernizacji 

tomizmu za pomocą logiki formalnej („Logika 

religii”, Warszawa 1990, „Istota i istnienie Bo-

ga”, 1993). Jego prace zostały opublikowane 

w ponadmilionowym nakładzie w wielu krajach, 

co jest bardzo rzadkie w przypadku filozofów. 

Osobną częścią dorobku o. Bocheńskiego są 

naukowe analizy marksizmu-leninizmu („Lewi-

ca, religia, sowietologia”, Warszawa 1996). Na 

Zachodzie był uważany za głównego znawcę fi-

lozoficznych problemów marksizmu, był także 

założycielem Instytutu Europy Wschodniej oraz 

wydawcą ponad 50 tomów monografii w serii 

„Sovietica”, a także 35 roczników kwartalnika 

„Studies in Soviet Thought”. Bibliografia prac 

o. Bocheńskiego obejmuje ponad 100 publikacji 

książkowych, z których ponad 20 przetłumaczo-

no na język polski. 

Całe życie bronił prawd wiary, praw logiki 

oraz wspierał Polaków walczących o wolność. 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 

2020 Rokiem Ojca Józefa Marii Bocheńskiego, 

by w 25. Rocznicę śmierci oddać hołd temu wy-

bitnemu naukowcowi, kapłanowi i patriocie. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 

Polski”. 

Marszałek Senatu: S. Karczewski 
 

 

Znaczek Poczty  

Polskiej 

 

Rok Ojca 

Józefa Marii Bo-

cheńskiego  

 

 

 

Rok 2020 - Rokiem  

Leopolda Tyrmanda 
 

UCHWAŁA 

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ 

z dnia 26 kwietnia 2019 r. 

w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem 

Leopolda Tyrmanda 

W 2020 roku przypada 100. rocznica urodzin 

Leopolda Tyrmanda – wybitnego pisarza, dzien-

nikarza i publicysty. 

W tym samym roku minie 35. rocznica Jego 

śmierci. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 

w uznaniu wielkich zasług Artysty, postanawia 

oddać Mu hołd. 

Leopold Tyrmand, autor kultowej powieści 

„Zły” i bezkompromisowego „Dziennika 1954”, 

był jednym z najbardziej oryginalnych proza-

ików polskich drugiej połowy XX wieku. W naj-

trudniejszych czasach zachował wymagającą 

odwagi niezależność intelektualną. „Nie pójdę na 

żadną służebność myśli, sumienia i egzystencji, 

nie poprawię sobie niczego w życiu za cenę tego, 

w co wierzę, co zdaje mi się słuszne i godne mej 

lojalności” – te słowa, notowane do szuflady 

w czarną stalinowską noc, można uznać za ży-

ciowe credo Pisarza. Zbigniew Herbert pisał: 

„Na jego postawie moralnej wzorowałem się 

i naprawdę nie wiem, czy przeżyłbym bez niego 

te ciemne czasy”. 

Pisarstwo Tyrmanda i Jego postawa stanowiły 

wyzwanie rzucone ideologom nowego ustroju. 

Był on nie tylko bezlitosnym krytykiem komuni-

zmu, lecz także arbitrem warszawskiej elegancji, 

znawcą i namiętnym propagatorem zakazanego 

w czasach stalinowskich jazzu. „Nikt, kto skłon-

ny jest walczyć o godność własną i chce pozo-

stać w zgodzie z własnym sumieniem, nie zgodzi 

się na to, żeby nazywać dzień nocą, ciemnotę 

kulturą, zbrodnię przyzwoitością, niewolę wol-

nością – na mocy dekretu komunistycznych 

władców” – pisał. 

W połowie lat 60. zdecydował się na emigra-

cję. Zza oceanu celnie i błyskotliwie analizował 

system, który zniewalał Europę Środkową 

i Wschodnią. W pamflecie „Cywilizacja komu-

nizmu” uznał ten ustrój za najgorszą plagę, jaka 

spotkała ludzkość. 

W epoce kontrkultury i młodzieżowego buntu 

Tyrmand był ważnym głosem amerykańskiego 

konserwatyzmu. „Pozostawił miłośnikom wolno-

ści na całym świecie wspaniałe dziedzictwo” – na-

pisał po Jego śmierci prezydent Ronald Reagan. 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, głęboko prze-

konany o wyjątkowym znaczeniu Jego twórczo-

ści, ustanawia rok 2020 Rokiem Leopolda Tyr-

manda. 

Marszałek Sejmu: M. Kuchciński 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/

WMP20190000422/O/M20190422.pdf 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20190000422/O/M20190422.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20190000422/O/M20190422.pdf
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Znaczek Poczty Polskiej 

 

100. rocznica urodzin 

Leopolda Tyrmanda. 

 

 

 

 

 

Informacja z zebrania Zarządu KIK 

w Katowicach 7 października 2020 r. 
 

1. Propozycję Akcji Katolickiej wspólnych 

działań z KIK w Katowicach w związku 

z byłym cmentarzem ewangelickim przy ul. 

Damrota w Katowicach przedstawiła sekre-

tarz Akcji Katolickiej przy parafii św. Apo-

stołów Piotra i Pawła w Katowicach. 

2. W związku z XX Dniem Papieskim, sekcja 

w Zabrzu i sekcja w Siemianowicach Ślą-

skich zorganizują zbiórki do puszek na rzecz 

Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” na 

stypendia dla młodzieży pochodzącej z ubo-

gich rodzin. 

3. 23 października i 8 listopada odbędą się kon-

certy organowe w katedrze w Katowicach. 

Ze względu na uroczystość 150-lecia parafii 

Mariackiej Dni Kultury Chrześcijańskiej bę-

dą związane z tym wydarzeniem. 

4. Krąg biblijny – spotkania zawieszone. 

5. Sekcja Nauka-Wiara – spotkania zostaną 

wznowione w listopadzie o ile sytuacja epi-

demiczna na to pozwoli. 

6. W Janowie odbyło się spotkanie na temat ks. 

Jana Machy. 

7. Przedstawiono problemy związane z otrzy-

mywaniem pomocy z fundacji Wioska im. 

Jana Pawła II. 

8. Nie ustalono cotygodniowych dyżurów 

w siedzibie KIK w Katowicach ze względu 

na panującą w dalszym ciągu pandemię 

COVID-19. 

Stanisław Waluś 

 

 

Informacja z zebrania Zarządu KIK 

w Katowicach 4 listopada 2020 r. 
 

1. Z powodu trwającej pandemii COVID-19 

zebranie odbyło się w trybie zdalnym.  

2. Przedyskutowano i przyjęto dwa stanowiska 

Zarządu:  

3. − Stanowisko Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach dotyczące wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 22 października 

2020 roku 

4. − Stanowisko Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach dotyczące Deklaracji ws. 

Konsensusu Genewskiego w sprawie pro-

mowania zdrowia kobiet i wzmacniania ro-

dziny.  

5. Przyjęto w poczet członków zwyczajnych 

KIK w Katowicach 2 osoby.  

6. Przyjęto protokół z zebrania Zarządu, które 

odbyło się 7 październiku 2020 r.  

7. Nie ustalono cotygodniowych dyżurów 

w siedzibie KIK w Katowicach ze względu 

na panującą w dalszym ciągu pandemię 

COVID-19. 

Robert Prorok 

 

 

Stanowisko 

Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach dotyczące wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego  

z dnia 22 października 2020 roku uzna-

jącego art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodzi-

ny, ochronie płodu ludzkiego i warun-

kach dopuszczalności przerywania cią-

ży za niezgodny z art. 38 w związku 

z art. 30 w związku z art. 31 ust. 3  

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
 

Katowice, 28 października 2020 r. 
 

Jako członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach, jako katolicy, zgodnie ze swoim 

sumieniem oraz Statutem Klubu uważamy, że 

życie ludzkie na każdym jego etapie – od poczę-

cia, przez narodziny, do naturalnej śmierci – jest 

pierwszym i niezbywalnym prawem człowieka. 

Dlatego przyjmujemy wyrok Trybunału Kon-

stytucyjnego z 22 października 2020 r., uznający 

za niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej 

Polskiej zapisy ustawy o planowaniu rodziny, 

ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopusz-

czalności przerywania ciąży, legalizujące prak-

tyki eugeniczne w stosunku do dziecka jeszcze 

nieurodzonego, za zgodny z naszym sumieniem.  

Równocześnie apelujemy abyśmy jako obywa-

tele oraz państwo i instytucje pomocowe, czynili 

wszystko dla objęcia specjalną troską dzieci cho-
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rych i niepełnosprawnych wraz z rodzinami je 

wychowującymi.  

Za Zarząd 

Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

Andrzej Dawidowski 

 

 

Stanowisko 

Klubu Inteligencji Katolickiej  

w Katowicach dotyczące Deklaracji  

ws. Konsensusu Genewskiego 

w sprawie promowania zdrowia 

kobiet i wzmacniania rodziny 
  

Katowice, 28 października 2020 r. 
 

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

z satysfakcją przyjmuje przyłączenie się Rządu 

Rzeczpospolitej Polskiej do grona sygnatariuszy 

Deklaracji z 22 października 2020 r. w sprawie 

Konsensusu Genewskiego („Geneva Consensus 

Declaration On Promoting Women’s Health and 

Strengthening the Family”) podkreślającej zna-

czenie godności i wartości każdej osoby ludz-

kiej, jej przyrodzone prawo do życia oraz równe 

prawo mężczyzn i kobiet do korzystania ze 

wszystkich praw obywatelskich i politycznych, 

a także praw ekonomicznych, społecznych i kul-

turalnych w tym konieczność poprawy i zabez-

pieczenia dostępu kobiet do korzyści w zakresie 

zdrowia i rozwoju. Deklaracja podkreśla, że nie 

ma międzynarodowego prawa do aborcji, a każ-

de państwo ma prawo do kształtowania swojego 

ustawodawstwa w tym zakresie, natomiast ro-

dzina jest naturalną i podstawową komórką spo-

łeczeństwa mającą prawo do ochrony ze strony 

społeczeństwa i państwa. W tym celu konieczne 

jest zaangażowanie się w cały system ONZ, aby 

urzeczywistnić te uniwersalne wartości, uznając, 

że indywidualnie jesteśmy silni, ale razem jeste-

śmy silniejsi. 

Za Zarząd 

Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

Andrzej Dawidowski 

 

 

Deklaracja Konsensusu Genewskiego  

w sprawie  

promowania zdrowia kobiet 

i wzmacniania rodziny 
 

My, ministrowie i wysocy przedstawiciele Rzą-

dów, 

zamierzaliśmy zebrać się przy okazji Świato-

wego Zgromadzenia Zdrowia 2020 w Genewie 

w Szwajcarii, aby dokonać przeglądu poczynio-

nych postępów i wyzwań związanych z prze-

strzeganiem prawa kobiet do najwyższych osią-

galnych standardów zdrowotnych; propagować 

istotny wkład kobiet w zdrowie i siłę rodziny 

oraz dobrze prosperującego i kwitnącego społe-

czeństwa; oraz aby wyrazić podstawowy priory-

tet, jakim jest ochrona prawa do życia, zobowią-

zując się do skoordynowanych wysiłków na fo-

rach wielostronnych; pomimo naszej niemożno-

ści spotkania w Genewie z powodu globalnej 

pandemii COVID-19, solidarnie  

1. Potwierdzamy, że „wszyscy są równi wobec 

prawa”
1
 oraz „prawa człowieka w odniesieniu do 

kobiet są niezbywalną, integralną i niepodzielną 

częścią wszystkich praw człowieka i podstawo-

wych wolności”;
2
 

2. Podkreślamy „równe prawo mężczyzn i ko-

biet do korzystania ze wszystkich praw obywa-

telskich i politycznych”
3
, a także praw ekono-

micznych, społecznych i kulturalnych; oraz że 

„równe prawa, szanse i dostęp do zasobów oraz 

równy podział obowiązków rodzinnych między 

mężczyznami i kobietami oraz harmonijne part-

nerstwo między nimi mają kluczowe znaczenie 

dla ich dobrobytu i ich rodzin”
4
; oraz że „kobiety 

i dziewczęta muszą mieć równy dostęp do wyso-

kiej jakości edukacji, zasobów ekonomicznych 

i udziału politycznego, jak również równych 

szans z mężczyznami i chłopcami w zakresie za-

trudnienia, przywództwa i podejmowania decyzji 

na wszystkich szczeblach”
5
. 

3. Potwierdzamy nieodłączną „godność i war-

tość osoby ludzkiej”
6
, że „każda istota ludzka ma 

przyrodzone prawo do życia”
7
 oraz zobowiąza-

nie do „umożliwienia kobietom bezpiecznego 

przejścia przez ciążę i poród oraz zapewnienia 

parom największych szans na posiadanie zdro-

wego dziecka”
8
;  

4. Podkreślamy, że „w żadnym wypadku nie 

należy promować aborcji jako metody planowa-

nia rodziny”
9
 oraz że „wszelkie środki lub zmia-

ny związane z aborcją w systemie opieki zdro-

wotnej mogą być określone wyłącznie na szcze-

blu krajowym lub lokalnym zgodnie z krajowym 

procesem legislacyjnym”
10

; Potwierdzamy, że 

„dziecko… potrzebuje szczególnej ochrony 

i opieki… przed i po urodzeniu”
11

 oraz „szcze-

gólne środki ochrony i pomocy powinny być 

podjęte w imieniu wszystkich dzieci”
12

, w opar-

ciu o zasadę najlepiej pojętego interesu dziecka; 
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5. Potwierdzamy, że „rodzina jest naturalną 

i podstawową komórką społeczeństwa i ma pra-

wo do ochrony ze strony społeczeństwa i pań-

stwa”
13

, że „macierzyństwo i dzieciństwo mają 

prawo do specjalnej opieki i pomocy”
14

, że „ko-

biety odgrywają kluczową w rodzinie”
15

 i kobiet 

„wkład w dobro rodziny i rozwój społeczeń-

stwa”
16

; 

6. Uznajemy, że „powszechne ubezpieczenie 

zdrowotne ma fundamentalne znaczenie dla 

osiągnięcia powiązanych celów zrównoważone-

go rozwoju nie tylko dla zdrowia i dobrego sa-

mopoczucia”
17

, uznając ponadto, że „zdrowie 

jest stanem pełnej sprawności fizycznej, psy-

chicznej i dobrobytu społecznego, a nie tylko 

braku choroby lub kalectwa”
18

, że „dominujący 

nacisk systemu opieki zdrowotnej raczej na le-

czenie chorób niż utrzymanie optymalnego 

zdrowia, również uniemożliwia podejście holi-

styczne”
19

 i że są „potrzeby, które istnieją na 

różnych etapach życia jednostki”
20

, które razem 

wspierają optymalne zdrowie na wszystkich eta-

pach cyklu życia, obejmując dostarczanie nie-

zbędnych informacji, umiejętności i troskę 

o osiągnięcie najlepszych możliwych wyników 

zdrowotnych i osiągnięcie pełnego potencjału 

ludzkiego; i 

7. „Potwierdzamy znaczenie narodowej odpo-

wiedzialności oraz pierwszorzędnej roli i odpo-

wiedzialności rządów na wszystkich szczeblach 

za określenie własnej drogi do osiągnięcia po-

wszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zgod-

nie z krajowymi kontekstami i priorytetami”
21

, 

zachowanie godności ludzkiej oraz wszystkich 

praw i wolności określonych w Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka. 

Ponadto my, przedstawiciele naszych suwe-

rennych narodów, deklarujemy niniejszym we 

wzajemnej przyjaźni i szacunku nasze zobowią-

zanie do współpracy w celu: 

 Zapewnienia pełnego korzystania 

ze wszystkich praw człowieka i równych 

szans kobiet na wszystkich poziomach życia 

politycznego, ekonomicznego i publicznego; 

 Poprawienia i zabezpieczenia do-

stępu kobiet do korzyści w zakresie zdrowia  

i rozwoju, w tym zdrowia seksualnego i re-

produkcyjnego, co zawsze musi sprzyjać 

optymalnemu zdrowiu, najwyższemu osią-

galnemu standardowi zdrowia, bez aborcji; 

 Potwierdzenia, że nie ma między-

narodowego prawa do aborcji ani żadnego 

międzynarodowego zobowiązania ze strony 

państw do finansowania lub ułatwiania abor-

cji, zgodnie z wieloletnim międzynarodo-

wym konsensusem, że każdy naród ma suwe-

renne prawo do wdrażania programów i dzia-

łań zgodnych z jego prawem i polityką; 

 Zbudowania naszego systemu 

opieki zdrowotnej i zmobilizowania zaso-

bów, aby wdrożyć programy zdrowotne 

i rozwojowe uwzględniające potrzeby kobiet 

i dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji 

i promujące powszechną opiekę zdrowotną; 

 Prowadzenia wspierających poli-

tyk zdrowia publicznego dla kobiet i dziew-

cząt oraz rodzin, w tym budowania naszych 

zdolności w zakresie opieki zdrowotnej 

i mobilizowanie zasobów w naszych wła-

snych krajach, dwustronnie i na forach wie-

lostronnych; 

 Wspierania roli rodziny jako fun-

damentalnej dla społeczeństwa i jako źródła 

zdrowia, wsparcia i opieki; i 

 Zaangażowania się w cały system 

ONZ, aby urzeczywistnić te uniwersalne 

wartości, uznając, że indywidualnie jesteśmy 

silni, ale razem jesteśmy silniejsi. 

Tłumaczył Antoni Winiarski 
 

Deklarację Konsensusu Genewskiego podpisa-

ły państwa: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Benin, 

Białoruś, Brazylia, Burkina Faso, Demokratycz-

na Republika Konga, Dżibuti, Eswatini, Egipt, 

Gambia, Haiti, Indonezja, Irak, Kamerun, Kenia, 

Kongo, Kuwejt, Libia, Nauru, Niger, Oman, Pa-

kistan, Polska, Senegal, Stany Zjednoczone 

Ameryki, Sudan, Sudan Południowy, Uganda, 

Węgry, Zambia i Zjednoczone Emiraty Arab-

skie. 

 

 

Stanowisko 

Zarządu Klubu Inteligencji  

Katolickiej im. Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego w Radomiu, w związku 

z wydarzeniami wywoływanymi przez 

przeciwników Orzeczenia Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 

22 października 2020 r. 
 

Klub Inteligencji Katolickiej im. Stefana Kar-

dynała Wyszyńskiego w Radomiu z szacunkiem 

i nadzieją przyjął decyzję Trybunału Konstytu-

cyjnego z dnia 22 października 2020 r. w spra-

wie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowa-

niu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warun-
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kach dopuszczalności przerywania ciąży, którą 

Trybunał uznał za niezgodną z Konstytucją RP. 

KIK od początku swej czterdziestoletniej dzia-

łalności przywiązywał ogromną wagę do zagad-

nienia ochrony życia nienarodzonych i podej-

mował działania w tym zakresie. Kilkakrotnie 

były wysyłane otwarte listy do wszystkich po-

słów na Sejm PRL, które wszechstronnie na-

świetlały indywidualną i społeczna szkodliwość 

aktu przerywania ciąży i apelowały o uchylenie 

„Ustawy o warunkach dopuszczalności przery-

wania ciąży i zapewnienie pełnej ochrony życia 

człowieka od chwili poczęcia”. 25 lutego 1989 r. 

Klub zorganizował spotkanie KIK-ów z całej 

Polski pod hasłem: „Obrona dzieci nienarodzo-

nych”, w którym uczestniczyło 19 przedstawicie-

li Klubów z różnych miast Polski. Inicjatywy 

środowisk katolickich na rzecz zniesienia godzą-

cej w poczęte życie ustawy sprawiły, że 74 po-

słów wystąpiło do Sejmu PRL z projektem usta-

wy o ochronie praw dziecka poczętego. Kolejną 

inicjatywą KIK, która powstała w trakcie tych 

obrad, była ochrona prawna lekarzy odmawiają-

cych dokonywania aborcji, której podjęli się 

prawnicy zrzeszeni w Klubach. W 1992 roku – 

przed debatą nt. „ustawy antyaborcyjnej” – 

członkowie KIK w Radomiu złożyli list na ręce 

Marszałka Sejmu RP, w którym prosili Parla-

ment RP o wzięcie pod ochronę życia nienaro-

dzonych. Cztery lata później KIK apelował do 

Sejmu RP II kadencji, o zaprzestanie prac nad li-

beralizacją ww. ustawy. Bezpośrednio po 

uchwaleniu obowiązującej do dziś „Ustawy o 

planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i 

warunkach dopuszczalności przerywania ciąży” 

– w piśmie do senatorów ziemi radomskiej – 

Klub określił ją jako „antyludzką”. Po wyborach 

w jesieni 1997 roku, radomski Klub wyraził 

przekonanie, że Polska „otrzyma właściwe pra-

wodawstwo prorodzinne”. W 2000 roku Klub 

wyraził zaniepokojenie działaniami polityków 

propagujących „kulturę śmierci” i zmierzających 

do liberalizacji ustawy. KIK aktywnie działa 

również na tym polu w Radomiu. Ze struktur 

Klubu zrodziło się Towarzystwo Obrony Niena-

rodzonych, które będąc odrębną organizacją 

zrzeszało równocześnie wielu członków radom-

skiego Klubu. Radomski KIK wielokrotnie 

uczestniczył w organizacji Marszów dla Życia 

i Rodziny oraz apelował do Rady Miejskiej o 

fundusze na potrzeby Domu Matki i Dziecka w 

Radomiu. 

Klub Inteligencji Katolickiej w Radomiu wy-

raża dezaprobatę wobec działalności środowisk 

proaborcyjnych w kraju i zagranicą, których 

agresywne i przestępcze działania godzą w pra-

wa człowieka oraz okazują brak szacunku dla 

polskich uregulowań prawnych i Konstytucji RP. 

W imieniu Zarządu 

Prezes Klubu 

Jan Rejczak 

Radom, 27 października 2020 r. 

 

 

Stanowisko Zarządu Klubu  

Inteligencji Katolickiej w Warszawie 

w związku z sytuacją po decyzji  

Trybunału Konstytucyjnego  

z dnia 22 października 2020 r. 
 

„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, 

albowiem oni będą nazwani synami Bożymi”. 

Jest to jedyne błogosławieństwo, jakie dał nam 

Pan Jezus w Kazaniu na górze, które odnosi się 

do życia społecznego. Jest to nakaz, którym po-

winni kierować się zwłaszcza ci politycy i pra-

wodawcy, którzy są chrześcijanami. 

22 października 2020 r. Trybunał Konstytucyj-

ny, którego skład dla wielu ekspertów jest wa-

dliwy, jednym wyrokiem złamał z trudem wy-

pracowaną i trwającą niemal trzy dekady umowę 

społeczną zwaną kompromisem aborcyjnym. 

Wczoraj natomiast najbardziej wpływowy poli-

tyk w polskim rządzie, wicepremier Jarosław 

Kaczyński, wezwał podległe służby i swoich 

zwolenników do walki z uczestnikami protestów 

przeciw orzeczeniu TK, pogłębiając społeczny 

niepokój. Wszystko to dzieje się w okresie pan-

demii, kiedy zagrożone jest życie ludzi, w prze-

rażającym tempie rosną statystyki zachorowań 

i zgonów, a Polacy potrzebują wsparcia i soli-

darności. Dalsza eskalacja napięcia może prowa-

dzić do ludzkich dramatów i przemocy na uli-

cach. 

Niektórzy hierarchowie Kościoła katolickiego, 

wypowiadając się z uznaniem na temat wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego, opowiedzieli się po 

jednej stronie sporu i ściągnęli na Kościół gniew 

protestujących. Jego wyrazem są bardzo liczne 

protesty w całej Polsce. Podczas niektórych 

z nich dochodzi do przerywania nabożeństw 

i aktów wandalizmu, na które nie może być zgo-

dy. Nasz zdecydowany sprzeciw budzi również 

przemoc i agresja słowna, przede wszystkim ze 

strony osób i mediów, które uważają się za 

obrońców Kościoła i tradycji. 

Postawa biskupów ograniczyła im możliwość 

wystąpienia w roli tych, którzy pomagają przy-
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wrócić pokój społeczny, co niejednokrotnie czy-

nił Kościół katolicki w historii Rzeczypospolitej. 

Jako członkowie Zarządu Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Warszawie, jako chrześcijanie, je-

steśmy głęboko przekonani, że życie ludzkie na 

każdym jego etapie – od poczęcia, przez naro-

dziny, do naturalnej śmierci – jest pierwszym 

i niezbywalnym prawem człowieka. Dzisiaj jed-

nak sprawą najwyższej wagi jest również przy-

wrócenie pokoju społecznego oraz umożliwienie 

rodzicom, a zwłaszcza matkom, które stają przed 

heroicznym wyborem urodzenia dziecka z cięż-

kimi i nieodwracalnymi wadami, prawa do tej 

decyzji zgodnie z własnym sumieniem, a priory-

tetem państwa i Kościoła powinno być zdecy-

dowane i trwałe zwiększenie wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin. 

Apelujemy do instytucji obdarzonych konsty-

tucyjnym autorytetem, do Prezydenta Rzeczypo-

spolitej Polskiej Andrzeja Dudy i do Rzecznika 

Praw Obywatelskich dr. hab. Adama Bodnara 

o podjęcie się roli gospodarzy procesu ugodowe-

go rozwiązywania tej kwestii i poprowadzenie 

dialogu, z udziałem wszystkich zainteresowa-

nych stron, nad moralnie najlepszym i społecznie 

akceptowalnym kształtem prawa w zakresie 

aborcji. 

Prosimy również wszystkich polityków, którzy 

w swojej służbie publicznej chcą kierować się 

wartościami chrześcijańskimi, aby usłyszeli we-

zwanie naszego Mistrza w Kazaniu na górze. 

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej  

w Warszawie 

Warszawa, 28 października 2020 r. 

 

 

Oświadczenie 

Zarządu Klubu Inteligencji  

Katolickiej w Bydgoszczy 

z dnia 30 października 2020 roku. 
 

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Byd-

goszczy w pełni solidaryzuje się z słowami Rady 

Stałej Konferencji Episkopatu Polski wyrażony-

mi w apelu z dnia 28 października 2020 roku, 

w którym czytamy: 

 „Dzisiaj, kiedy przez nasz kraj przetacza się 

fala ulicznych protestów, Papież Franciszek 

w czasie audiencji ogólnej skierował ważne 

i znaczące słowa do Polaków. Przypomniał 

w nich św. Jana Pawła II, który „zawsze wzywał 

do szczególnej miłości wobec słabych i bezbron-

nych, i do ochrony każdego życia ludzkiego od 

poczęcia aż do naturalnej śmierci”. Słowa te 

wpisują się w nieustanne wołanie Kościoła 

o ochronę, także prawną, życia każdego czło-

wieka, również nienarodzonego, zgodnie z przy-

kazaniem „Nie zabijaj”.  

Z wielkim bólem obserwujemy eskalację na-

pięcia społecznego i agresji. Niepokojem napa-

wają również wulgarny język, którym posługuje 

się część protestujących, niszczenie mienia spo-

łecznego, przypadki dewastacji kościołów, pro-

fanacji miejsc świętych czy uniemożliwianie 

sprawowania w nich liturgii. Wzywamy wszyst-

kich do podjęcia rzeczowego dialogu społeczne-

go, do wyrażania poglądów bez użycia przemocy 

i do poszanowania godności każdego człowieka. 

Polityków i wszystkich uczestników debaty spo-

łecznej prosimy, w tym dramatycznym czasie, 

o dogłębne analizowanie przyczyn zaistniałej sy-

tuacji i szukanie dróg wyjścia w duchu prawdy 

i dobra wspólnego, bez instrumentalizowania 

spraw wiary i Kościoła.” 

Nie zgadzamy się ze stanowiskiem KIK 

w Warszawie z dnia 22 października 2020 roku, 

że „Niektórzy hierarchowie Kościoła katolickie-

go, wypowiadając się z uznaniem na temat wyro-

ku Trybunału Konstytucyjnego, opowiedzieli się 

po jednej stronie sporu i ściągnęli na Kościół 

gniew protestujących.” Takie słowa sugerują, że 

Kościół jest winny protestów w całej Polsce. 

Mimo pewnej spontaniczności zamieszek, nie 

sposób uniknąć przekonania, że zamieszki te by-

ły i są dobrze przygotowane i zorganizowane. 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 paź-

dziernika wykorzystano tylko jako pretekst. 

Mamy nadzieję, że większość Polaków pragnie 

pokoju i porządku publicznego oraz nie pragnie 

dalszej eskalacji napięć i konfliktów. Dołączamy 

się do prośby polskich biskupów: „Prosimy rów-

nież wszystkich wierzących o post, jałmużnę 

i modlitwę o pokój społeczny, w intencji ochro-

ny życia, zakończenia trwającego kryzysu, a tak-

że o ustanie rozwijającej się pandemii.” 

  Teresa Bermańska 

  Prezes KIK w Bydgoszczy 

Bydgoszcz, dnia 30 października 2020 roku 

 

 

Otrzymałem z KIK-u w Białymstoku: 
W imieniu Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Białymstoku wyrażam pełną solidarność i po-

parcie dla KIK w Bydgoszczy w odniesieniu do 

treści zawartych w Oświadczeniu z dnia 

30.10.2020. 

Nie chcemy podejmować nieprzemyślanych 

i chaotycznych decyzji czy wypowiedzi 
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w szczególności wobec prawa stanowionego 

i jego twórców czy instrumentów polityki. 

Czym innym jest natomiast właściwe odczy-

tywanie i odwoływanie się do Prawa Bożego, 

które przekazuje Kościół, Papież, hierarchowie 

i duchowieństwo. 

Jesteśmy Kościołem. 

Jesteśmy z Wami. 

w imieniu KIK Białystok Tadeusz Rumino-

wicz − prezes zarządu 

Stanisław Waluś 
 

 

Czesław Ryszka: 

Drabina do nieba. 

Dzieje Różańca 
Biały Kruk, Kraków 

2020 

Ze strony IV okładki 

„Jedyną bronią, której 

Polska używając odnie-

sie zwycięstwo, jest Ró-

żaniec. On tylko uratuje 

Polskę od tych strasz-

nych chwil, jakimi może narody będą karane za 

swą niewierność względem Boga” – powiedział 

prymas August Hlond w 1948 r. Te słowa do 

dziś nie straciły nic ze swej aktualności. W Pol-

sce modlitwa różańcowa cieszy się ogromnym 

szacunkiem i popularnością. Iluż to świętych 

podkreślało, jak wielką rolę w ich życiu odegrała 

ta prosta modlitwa, jak ich prowadziła ku do-

bremu, sterowała wewnętrzną przemianą. 

Historia wielkich różańcowych cudów, a także 

wprost trudne do uwierzenia świadectwa osób 

modlących się na Różańcu, pojawiają się licznie 

na kartach tej książki. Czesław Ryszka opisuje je 

w sposób dogłębny i literacki zarazem – świetnie 

się to czyta! Poczynając od św. Dominika, twór-

cy modlitwy różańcowej, który żył na przełomie 

XII i XIII wieku, Autor prezentuje niezwykłe 

osoby i wydarzenia, na losy których Różaniec 

miał decydujący i nadprzyrodzony wpływ. Fa-

scynujące okazują się przekazy uświadamiające 

nam, jak zupełnie inaczej potoczyłyby się losy 

Polski, gdyby nie ta modlitwa. (…) 

Książka ta nie tylko pogłębia wiedzę na temat 

Różańca oraz historii, ale pomaga też wspiąć się 

„po drabinie” do nieba. 

https://bialykruk.pl/ksiegarnia/ksiazki/drabina-

do-nieba--dzieje-rozanca-#tabs-nav 

Czesław Ryszka jest członkiem założycielem 

i członkiem honorowym KIK w Katowicach. 

Opracował Stanisław Waluś 

Teresa Bermańska:  

Tadeusz Bermański i jego rodzina 
 

Wydawnictwo Tekst Sp. z o.o., Bydgoszcz 

2020 

Spis treści 

WPROWADZENIE 

PRADZIADKOWIE 

DZIADKOWIE 

RODZEŃSTWO 

DZIADKA 

RODZICE 

RODZEŃSTWO OJCA 

TADEUSZ JAN 

KAZIMIERZ 

BERMAŃSKI 

 

 

Z IV strony okładki 

Teresa Bermańska  

z d. Bystryk.  

Urodziłam się w Czer-

sku w 1952 roku. Z wy-

kształcenia jestem ma-

tematykiem. Pracowałam 

do roku 2007 jako in-

formatyk w różnych fir-

mach w Bydgoszczy. Od 

1981 roku jestem człon-

kiem Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Bydgoszczy. Na spotkaniu w Klu-

bie poznałam swego przyszłego męża Tadeusza 

Bermańskiego. Związek małżeński zawarliśmy 

w 2004 roku. Niestety, Tadeusz zmarł po sześciu 

latach. (…) 
 

Z listu wspomnieniowego ks. biskupa Jana Ty-

rawy odczytanego na pogrzebie przez ks. Lecha 

Bilickiego, Kanclerza Kurii Diecezji Bydgoskiej: 

(…) Wydaje się jednak, że nie zaskoczyła ta 

śmierć śp. Tadeusza. Zapewne był on do niej do-

brze przygotowany. Wiele razy temat przemija-

nia życia i śmierci stawał się przedmiotem Jego 

refleksji zarówno wtedy, gdy jako lekarz sam się 

z nią stykał, albo gdy, z taką wytrwałością stu-

diował teologię, czy również wówczas, gdy jako 

długoletni prezes Klubu Inteligencji Katolickiej 

organizował spotkania i wykłady, podczas któ-

rych także tematy życia i śmierci się często po-

jawiały. (…) 

Str. 219 

Teresa Bermańska jest Prezesem KIK w Byd-

goszczy od 29 listopada 2011 roku. 

Opracował Stanisław Waluś 

 

https://bialykruk.pl/ksiegarnia/ksiazki/drabina-do-nieba--dzieje-rozanca-#tabs-nav
https://bialykruk.pl/ksiegarnia/ksiazki/drabina-do-nieba--dzieje-rozanca-#tabs-nav
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Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego  
 

Program słowno-muzyczny „Soli Deo” 

w Bielsku-Białej 

Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej 

zaprezentował program słowno-muzyczny „Soli 

Deo” w wykonaniu Rafała Sawickiego z zespo-

łem w miejscowym kościele Trójcy Przenaj-

świętszej w dniu 23 września 2020 r.  
 

 
Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej zapra-

sza na program słowno-muzyczny SOLI DEO 

Wspomnienie Sługi Bożego Stefana Kardynała Wy-

szyńskiego w wykonaniu Rafała Sawickiego z Ze-

społem. Scenariusz: Marta Gzowska-Sawicka, Sło-

wo: Rafał Sawicki i Marta Gzowska-Sawicka, Muzy-

ka: Krzysztof Maciejowski – skrzypce, Jan Macie-

jowski – klawisze. Organizatorzy: Klub Inteligencji 

Katolickiej w Bielsku-Białej, Urząd Miejski w Biel-

sku-Białej, Parafia Trójcy Przenajświętszej. 
 

 
Od lewej: Rafał Sawicki, Marta Gzowska-Sawicka, 

Krzysztof Maciejowski – skrzypce, Jan Maciejowski 

– klawisze. 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 
 

 

Msza św. w kościele wojskowym w Gliwicach 

 – 10 IV 2017. 

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

Manipulacje wokół  

katastrofy smoleńskiej 
 

W 2012 r. ukryto fakt powszechnej obecno-

ści materiałów wybuchowych na szczątkach 

samolotu – powiedział Antoni Macierewicz 

kierujący pracami podkomisji, która bada 

przyczyny katastrofy smoleńskiej. (…) 

Eksperci podkomisji ustalili bezsprzecznie, 

że samolot, którym 10 kwietnia 2010 r. lecieli 

para prezydencka i 94 uczestników delegacji 

został zniszczony przez eksplozje. Zdaniem 

zespołu kierowanego przez Antoniego Macie-

rewicza doszło do dwóch wybuchów –

w skrzydle i centropłacie samolotu, przy tzw. 

salonce generalskiej. 

Tymczasem jak wskazują odkryte fakty, 

o wybuchach wiedziano już w 2012 r., ale te 

informacje ukryto przed opinią publiczną. 

Komisja kierowana przez szefa MSWiA Je-

rzego Millera zmanipulowała raport, a w ana-

lizach ekspertów wielokrotnie zmieniła słowo 

„wybuch” na „pożar”.  

Jednocześnie już w 2012 r. na szczątkach 

Tu-154M odkrywano liczne ślady materiałów 

wybuchowych. – Urządzenia, którymi badano 

szczątki samolotu, także fotele, a później cia-

ła, wykazywały obecność trotylu, a także hek-

sogenu i innych materiałów wybuchowych. 

Świadomie nie wpisywano tego do protokołu 

szczątków samolotu. (…) 

Jacek Liziniewicz, Gazeta polska Codziennie, 

nr 182 (2702), 5 VIII 2020, s. 1 i 3. 
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Słuchacze koncertu. 

 

 
Od lewej: Piotr Sawicki, proboszcz parafii Trójcy 

Przenajświętszej ks. prał. Józef Oleszko, członek za-

rządu KIK w Bielsku-Białej Piotr Witkowski, który 

dziękuje Proboszczowi za pełnienie funkcji gospoda-

rza i pomoc w organizacji koncertu oraz wykonaw-

com za przygotowanie i zaprezentowanie sylwetki 

i nauczania Sługi Bożego Kardynała Stefana Wy-

szyńskiego. 
 

Treścią programu jest wspomnienie osoby 

i nauczania Sługi Bożego kardynała Stefana Wy-

szyńskiego. Jak wiadomo uzgodniona z Watyka-

nem na 7 czerwca 2020 roku beatyfikacja pry-

masa Stefana Wyszyńskiego została z uwagi na 

pandemię bezterminowo zawieszona. Teraz do-

bry jest czas, aby szczegółowiej zapoznać się 

z tym Kandydatem na ołtarze i właśnie program 

słowno-muzyczny „Soli Deo” ma temu służyć. 

Tytuł zaczerpnięto z wezwania biskupiego jakie 

towarzyszyło Prymasowi Tysiąclecia. Chodzi 

o słowa „Soli Deo per Mariam” − „Samemu Bo-

gu przez Maryję”.  

Podczas występu wybitny aktor Teatru Pol-

skiego Rafał Sawicki recytował wybrane wypo-

wiedzi kard. Stefana Wyszyńskiego uzupełniane 

słowem wiążącym przez Marię Gzowską-

Sawicką. Odpowiednio dobrana muzyka wyko-

nywana przez Krzysztofa Maciejowskiego 

(skrzypce) i Jana Maciejowskiego (klawisze) by-

ła piękną ilustracją wygłaszanych treści. 

 

Poniżej podaję wybrane fragmenty prezento-

wanych w czasie koncertu wypowiedzi Prymasa 

Tysiąclecia: 
 

O, gdybyśmy umieli przyłożyć ucho do serca 

zmęczonej ludzkości i wsłuchać się w pragnienia, 

które są tam ukryte, poznalibyśmy, że człowie-

kowi potrzeba prawdy, wolności, sprawiedliwo-

ści, ale nade wszystko – Miłości. Pozwólcie 

człowiekowi miłować! Uchwalcie wielką konsty-

tucję wzajemnego miłowania… Musimy wie-

dzieć, że jak z istoty swej Ojciec nasz Niebieski 

jest Miłością, tak człowiek ma być miłością z Mi-

łości. Bardziej nam potrzeba miłości aniżeli ja-

kichkolwiek dóbr materialnych! Chociaż byśmy 

nagromadzili wszystkie dobra świata, a miłości 

by nam zabrakło, nic nam nie pomoże.  
*** 

Świat nie staje się lepszy, mimo to, że jest mą-

drzejszy, bo zrezygnował z serca. Dlatego świat 

nie daje pokoju, a ludzie schną z lęku 

w przewidywaniu czegoś najgorszego. Przeczy-

tajcie gazety chociażby z jednego dnia. Ile tam 

pesymizmu, zwątpienia, bezradności, beznadziej-

ności, narzekania, krytyki, wzajemnego obwinia-

nia! To wszystko jest bezlitosne i beznadziejne. 

Niewątpliwie, uruchomiono ogromne zasoby 

wiedzy i dokonano wielkich dzieł. Czemu więc 

świat, czemu ojczyzna nasza pełne są niepokoju, 

lęku i trwogi? Bo wydaje nam się, że na całym 

świecie i w naszej ojczyźnie zrezygnowano 

z serca. Istnieje wielka nieufność do serca, może 

nawet wstydzenie się uczuć, uczuciowości 

i czynów płynących z miłości. Całemu światu − 

wszystkim potrzeba serca! Chrystus mówi: „Po 

tym poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, je-

śli miłość mieć będziecie jeden ku drugiemu” 

(J 13,35). Jak odnosicie się do siebie wzajemnie? 

Co robicie z człowiekiem „podanym” na waszą 

wolę? Gdy zobaczą, jak traktujecie brata, pozna-

ją i dowiedzą się, czyjego ducha jesteście. 
*** 

Nieustannie wraca nam tragiczna scena 

z Wielkiego Kuszenia Syna Człowieczego. Czyż 

nie widzę w sobie, jak wrażliwy jestem na pokusę 

„chleba”, na pokusę łatwizny życiowej, na poku-

sę „świętego spokoju”. Czyż nie dobrze podpa-

trzył kusiciel moje słabości? Jeślim nie uległ tym 

pokusom dotąd, to wcale nie znaczy, żem już 

bezpieczny. Jeślim wytrwał, to czy nie dlatego, że 

Bóg walczył za mnie? Walka dziś toczona 

z Kościołem zwycięża w wielu ludziach właśnie 

dlatego, że pieką sobie chleby z kamieni, rzuco-

nych Kościołowi pod nogi; że pozwalają się no-

sić na rękach złym duchom, że nieustannie pada-
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ją plackiem na twarz, bijąc służalcze hołdy 

wszystkim kusicielom.  
*** 

Tylko pokora zdobywa świat. Najbardziej gor-

szą się ateiści naszą pewnością siebie i tupetem, 

zwłaszcza gdy słyszą ciągle: Ja mu pokażę! Zda-

rza się, że przyjdzie do Kościoła Bożego człowiek 

zagubiony, z resztkami swej wiary, z tysiącami 

wątpliwości, zastrzeżeń, krytyk i usłyszy: Ja ci 

pokażę, ja! Traci wówczas resztę wiary, przy-

najmniej na połowę życia, dopóki nie zapomni. 

Gdy człowiek wierzący ma dużo pewności siebie, 

zarozumiałości, tupetu i pójdzie z tym wszystkim 

do innych, aby ich zdobywać dla Pana Boga, 

może ogromnie zaszkodzić przybliżeniu się Kró-

lestwa Bożego. Wobec wszystkich ludzi, zwłasz-

cza wobec ludzi odmiennych przekonań, trzeba 

być bardzo ostrożnym, delikatnym, taktownym. 
*** 

Gdy widzimy wielkie wzloty i upadki ludzi, któ-

rzy dla swych talentów i zalet mogli być błogo-

sławieństwem swego Narodu, a bardzo często 

stali się jego klęską i przekleństwem, rodzi się 

w nas potrzeba ostrożności w życiu, oraz posłu-

giwania się darami, które są wszczepione w nas 

przez samego Stwórcę, a które zawsze w nas do-

chodzą do głosu. I jeśli czego pragnąłbym w tej 

chwili, najmilsi – to jednego – abyście umieli 

doceniać siebie. Czyż miałbym w Was budzić 

niezdrowe ambicje? Nie! Raczej przeciwnie, 

pragnąłbym Was roznamiętnić w wielkim sza-

cunku i w wielkiej czci dla naszego wspaniałego 

człowieczeństwa, do którego jesteśmy powołani. 

Ludzie potrafią oprzeć się sile, rozkazom, pra-

wom, kodeksom, potrafią nie ulęknąć się najsu-

rowszego nawet kodeksu karnego, najbardziej 

groźnych przepisów, ustaw i rozporządzeń. Mo-

gą się nie bać karabinów maszynowych, ani po-

tężnych, potwornych pocisków. Pokazuje się dzi-

siaj te kolosy, przygotowane na pokonanie „ko-

marów” ludzkich. Ale ludzie się ich nie boją, to 

ich nie zdobędzie! Jedno życzliwe słowo, jeden 

przyjazny uśmiech, jeden znak braterskiej dobro-

ci więcej zrobi, niż kosztowna aparatura milita-

rystyczna, która jak rak zżera organizmy naro-

dów i państw. 
*** 

Współczesne zamówienie społeczne, to zamó-

wienie na ludzi − dobrych ludzi, którzy by umieli 

zdobywać sercem, a nie pięścią − zwłaszcza 

w Polsce. Bo Polaków nie zdobywa się groźbą, 

tylko − sercem i rozsądkiem. My nie jesteśmy 

narodem intelektualistów, ale narodem, który ro-

zumie sens i wartość serca w życiu rodziny ludz-

kiej. 
*** 

Najświętsza Rodzina była wyjątkowa, ale Ko-

ściół chce, aby ta wyjątkowa Rodzina stała się 

wzorem współżycia wszystkich. Dlatego też 

w uroczystość Najświętszej Rodziny szkicuje 

w Lekcji z Listu świętego Pawła do Kolosan, 

obyczaje każdej rodziny: „Przyobleczcież się za-

tem jako wybrani Boży, święci i umiłowani, 

w czułe miłosierdzie, w dobroć, w pokorę, 

w cichość, w cierpliwość” (Kol 3,12). Czytając 

to, czujemy się tak, jak gdybyśmy patrzyli na 

Świętą Rodzinę. 

W rodzinie nie jest najważniejszy ojciec ani 

matka, tylko dziecię. Dlatego dla dziecka trzeba 

wszystko poświęcić, nawet życie własne!  
*** 

W Kościele człowiek jest najważniejszy! Dla-

czego? Bo Chrystus − „dla nas ludzi i dla na-

szego zbawienia zstąpił z nieba”. Ty jesteś naj-

ważniejszy w Kościele Chrystusowym! A wszyscy 

inni − plackiem „przed Jego królewską mością”! 

Nawet biskup! Nawet papież, który jest „servus 

servorum Dei” − sługą sług Bożych. Na kolana! 

Jak w Wielki Czwartek, tak i na co dzień. 
*** 

Zastanawia nas to, że już 200 lat temu, 

w okresie, gdy Polska konała, gdy obradował 

ostatni Sejm Rzeczpospolitej w Grodnie, zaryso-

wały się dwa nurty moralno-społeczne. Zwolen-

nicy jednego z nich – jak wiemy z akt Sejmu – 

oddawali się całkowicie egoistycznym celom: To 

wielkie nieszczęście osłabiło wtedy naszą Ojczy-

znę i w rezultacie doprowadziło do niewoli trwa-

jącej półtora wieku. 
*** 

Istnieją dziś potężne siły rozkładowe rodziny. 

Sumienie rodzinne tak często gwałcone jest 

szczególnie przez rozbicie rodziny, przez uła-

twione życie. A dzieje się to w pogoni za szczę-

ściem. Ci, którzy rozbijają rodzinę i porzucają 

dzieci, tłumaczą się: „Przecież ja też mam prawo 

do szczęścia”. Ale czy możliwe jest szczęście, 

gdy na dnie dążenia człowieka leży pogwałcenie 

prawa Bożego, własnego ładu rozumu, woli 

i serca? Dlatego też tacy ludzie, szukający wła-

snego szczęścia, skłóceni są z własnym sumie-

niem, nigdy tego szczęścia nie znajdują. Rodzina, 

jako instytucja współnaturalna osobie ludzkiej, 

jest niezastąpiona. I właśnie, chociaż tyle się 

mówi – i słusznie – o kryzysie rodziny, brak do-

tychczas innej, lepszej formy zastępczej. Mówić 

należałoby nie tyle o kryzysie rodziny jako insty-

tucji, ale raczej o kryzysie ludzi nieprzygotowa-

nych do życia małżeńskiego i rodzinnego, niero-

zumiejących właściwego zadania i miejsca tej in-

http://twojabiblia.pl/czytaj/Kol/3
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stytucji w życiu społecznym i publicznym rodziny 

ludzkiej.  

Gdy jest się młodym, łatwo określić, co to jest 

miłość, bo wtedy jesteśmy na nią wrażliwi. Szu-

kamy miłości i chcemy ją okazywać. I łatwo nam 

to przychodzi, tym bardziej, że pełnej treści miło-

ści jeszcze nie ogarniamy. Nie wiemy naprawdę, 

czym ona jest. Miłość nasza pojmowana jest zbyt 

umysłowo, uczuciowo, wrażeniowo. Tymczasem 

miłość jest to wewnętrzna potęga, która mnie 

zwycięża i ze „zwierzątka” czyni istotę gotową 

do służenia i oddania się innym. Ponieważ mi-

łość jest potrzebą naturalną, niezwykłe trudną, 

ale dającą możność pełni rozwoju duchowości 

dwojga, dlatego od początku przy tych dwojgu 

staje w jakimś wymiarze Bóg.  
*** 

Cierpień nigdy na ziemi nie zabraknie. 

I chociaż ludzie czynią wszystko, aby je zmniej-

szyć, są one nieuchronne. Gdy więc nieraz znu-

żeni wiekiem, chorobami, codziennością życia, 

czujemy się przygnębieni – otuchą jest dla nas 

świadomość, że i Chrystus cierpiał na Krzyżu. 

A cierpiał niewinnie – za nas i za nasze grzechy. 

Pociechą są dla nas Jego słowa, że smutek nasz 

w radość się odmieni. 

Mówi się dzisiaj dużo o udręce narodów głod-

nych, głodujących, niedożywionych. Mówi się 

o niekończącej się niemal męce ludów ogarnię-

tych wojnami. A chociaż wszyscy walczą o pokój 

i pragną go – nie ma pokoju na świecie. Bo wie-

lu zapomniało, że prawdziwy pokój może dać tyl-

ko Chrystus – nie świat! Jest jeszcze jeden rodzaj 

udręki, może najbardziej bolesny. To udręka lu-

dzi, którzy nie znają Boga, którzy utracili wiarę. 
*** 

Swoją wiarą i nadzieją możecie pomagać in-

nym, którzy są wokół Was: obok – na łóżku, 

w innej sali czy w innym szpitalu. Wielu ludzi 

oczekuje waszej pociechy i pomocy, mimo, iż 

sami cierpicie. Pamiętajcie i na Kalwarii Chry-

stus nie był sam, Matka i Syn wzajemnie się po-

cieszali, służyli sobie pomocą. Wszystkich Was 

zapraszam dzisiaj, abyście uważali się za po-

mocników Matki Chrystusowej, która jest Po-

mocnicą Jezusa, Jego Kościoła i Dzieci Bożych. 

Dopiero wtedy zapanuje wśród Was radość. Gdy 

będzie Wam ciężko, pamiętajcie, że i Chrystus 

cierpiał. Ale idąc na Krzyż uprzedzał uczniów 

swoich, że trzeciego dnia zmartwychwstanie. 

Pamiętajcie o tym, że i przed Wami jest zmar-

twychwstanie i życie. „Smutek wasz w radość się 

odmieni”. 

Maryja wiedziała, że Jej Syn przeznaczony jest 

na ofiarę krzyża. Dlatego była obecna pod krzy-

żem i nikt Jej nie mógł odstraszyć. Ona uważała 

za swój obowiązek być tam na Kalwarii − wtedy, 

gdy cierpiał i zbawiał świat, czuwała przy nim 

Matka. Jeżeli Ojciec Niebieski aż tak zaufał 

człowiekowi, że oddał ziemskiej matce swojego 

Syna, to jakże my mielibyśmy się lękać oddać 

Matce Chrystusowej? 
*** 

Nienawiścią nie obronimy naszej Ojczyzny, 

a musimy jej przecież bronić. Brońmy jej więc 

miłością! Naprzód między sobą, aby nie podno-

sić ręki przeciw nikomu w Ojczyźnie, w której 

ongiś bili nas najeźdźcy. Nie możemy ich naśla-

dować. Nie możemy sami siebie poniewierać 

i bić. Polacy już dosyć byli bici przez obcych, 

niechże więc nauczą się czegoś z tych bolesnych 

doświadczeń. Trzeba spróbować innej drogi po-

rozumienia – przez miłość, która sprawi, że cały 

świat, patrząc na nas, będzie mówił: „Oto, jak 

oni się miłują”. Wtedy dopiero zapanuje upra-

gniony pokój, zgoda i wzajemne zaufanie. 
*** 

Ludzie umieją ginąć za prawdę. To jest posta-

wa prawdziwie chrześcijańska, ludzka i męska. 

Świadczy o pełnej dojrzałości człowieka, umieją-

cego nawet cierpieć w obronie prawdy i wiary, 

która go zrodziła i która ubogaca jego życie. Ale 

ludzie giną też bez prawdy, giną, gdy jej nie ma-

ją. Bo wtedy rodzi się tragedia kłamliwości. Je-

żeli na miejsce tych, którzy gotowi są ginąć za 

prawdę i dać życie w jej obronie, powstanie po-

kolenie kłamców; jeżeli społeczność ludzka nie 

doceni wysokiej godności człowieka, obowiąza-

nego do prawdy, i wysokiej godności braci, któ-

rym trzeba mówić prawdę, − wówczas rozpoczy-

na się straszliwa tragedia osoby, narodu i całej 

rodziny ludzkiej. Jednak trzeba przyznać, że 

i w dziejach Kościoła niemało było przykładów 

niekonsekwencji, zakłamania, niedotrzymywania 

obietnic. Nawet apostołowie uciekli, gdy Jezus 

został aresztowany… Zastanawia nas (…) ta-

jemnica ludzkiego lęku, jego potęgi i siły. Po-

zbawia nas on wolności i trzeźwości myślenia to 

do tego stopnia, że człowiek zapomina 

o radosnych perspektywach. Uczniowie o wszyst-

kim pamiętali − o tym, że będzie pojmany, ubi-

czowany i ukrzyżowany, tylko o jednym zapo-

mnieli – że zmartwychwstanie. O tym „na 

śmierć” zapomnieli! 

Oto tajemnica lęku, który odbiera rozsądek, 

trzeźwość, spokojne myślenie i rozumienie. A lęki 

bywają różne, nieraz przed wielkimi, niekiedy 

przed banalnymi rzeczami. Wiemy, jak się rato-

wał Piotr. − Nie wiem, nie znam, nie słyszałem, 

co mówicie… − (Mt 26,69-74). Aż tak się zląkł 
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zwykłych kobiet z dziedzińca, które wyleciały od 

warząchwi i garnków, i zaczęły jedna przez dru-

gą świergotać, jak wróble na dachu: − I tyś był, 

i tyś był na pewno, i tyś był z nimi! Mowa twoja 

cię zdradza! − Och, poważny Piotr, któ-

ry zapewniał: z Tobą, Panie, na śmierć 

i do więzienia! A teraz służebnych się zląkł! Cały 

rozsądek, mądrość, wierność przepadły. W tym 

momencie wszystko by zrobił, aby się przypodo-

bać tej hołocie, hałastrze z podwórka. 

Cokolwiek mamy, wszystko mamy dla Boga. 

Ale nieskończony Bóg może – że się tak wyrażę – 

wypić całe nasze życie do ostatniej kropelki 

i jeszcze będzie łaknąć: amplius, amplius! – Wię-

cej, więcej! Sursum corda! W górę serca, wyżej, 

jeszcze wyżej! Bóg jest przeciwnikiem naszego 

minimalnego programu, który niekiedy sobie za-

kreślimy, mówiąc: masz mnie całego i czego 

chcesz więcej? Tymczasem On powiada: chcę 

ciebie jeszcze większego, jeszcze wspanialszego. 

Wymawiamy się powtarzając: nie mogę już wię-

cej! – Jak to nie możesz? Wszak wszystko możesz 

w Tym, który cię umacnia! – Ale jestem słaby, 

nieudolny. – To nic! W przeciwnościach, 

w cierpieniu, w słabościach moc doskonalszą się 

staje. 
*** 

Gdybyś nawet nie miał dla mnie, Ojcze Najlep-

szy, nic więcej jak kamień rzucony złośliwą ręką, 

to pragnę przyjąć go jak największą łaskę Two-

ją; pragnę go ucałować, aby – jak świętemu 

Szczepanowi – wydał mi się słodki. I gdybyś na-

wet nie miał dla mnie, Ojcze Miłości, żadnego 

słowa dobrego, tylko obelgę nieprzyjaciół krzy-

ża, tylko potwarz i szyderstwo – to jeszcze pra-

gnę uznać to łaskę, na którą jedynie zdolny je-

stem sobie zasłużyć. I już nie było dla mnie miej-

sca przy Twoich ołtarzach, Ojcze Wieczystego 

Kapłana, to jeszcze pragnę w tym widzieć świę-

tość Troistą, która sama jedna zna wartość 

i godność kapłaństwa i wie, kto jest zdolny god-

nie Ci służyć. I gdybyś zamknął usta moje tak, 

żebym nie miał możności więcej wyznawać Syna 

Twego przed ludźmi – to jeszcze wyznając Cię 

w sercu swoim, czcić będę potęgę Twoją, która 

zdolna jest ożywić kamienie ze ścian, by głosiły 

chwałę Twoją, by wołały go głuchych. Tak, Oj-

cze, bo wszystko, co od Ciebie przychodzi, co 

z Twego jest dopuszczenia, jest największą dla 

mnie łaską, jest znakiem Twojej miłości; wszyst-

ko to zasługuje na zawierzenie Tobie. 

Ja nieustannie gubię się w sobie, Ty nieustan-

nie rozpoznajesz się we mnie. – Ja ciągle wątpię 

o sobie, Ty nigdy nie wątpisz we mnie. – Ja cią-

gle się przeceniam lub nie doceniam, Ty ciągle 

widzisz całą moją prawdę. – Ja unoszę się pychą, 

gdy coś zrozumiem z Ciebie, Ty ciągle dajesz mi 

pojąć, że jestem analfabetą. – Ja wpadam 

w rozpacz, gdy przegram, Ty nieustannie mi 

szepczesz: wystarczy ci łaski mojej, bo moc 

w słabościach się udoskonala. – Ja ciągle szu-

kam mojej drogi, mojej prawdy, mojego życia, Ty 

zawsze jesteś moją Drogą, moją Prawdą, moim 

Życiem. Jedna myśl moja o Tobie odsłania mi 

całą prawdę o mnie. Widzę siebie dobrze tylko 

w Tobie. Poznaję siebie przez Ciebie. Odnajduję 

cały sens mego bytu w Tobie. Gdybym już zagi-

nął i przepadł w otchłaniach piekieł, jeszcze bym 

mógł odzyskać grunt pod nogami przez jeden od-

ruch serca ku Tobie. Jestem nicością bez Ciebie, 

jestem potęgą w Tobie. ,,Ja, proch, będę 

z Panem gadał…” 
*** 

Koncert był na bieżąco transmitowany w Inter-

necie na stronie Parafii Trójcy Przenajświętszej 

w Bielsku-Białej i jest dostępny na YouTube. 

tekst i plakat Piotr Witkowski 

zdjęcia Marian Szpak 

 

 

Beatyfikacja ks. Jana Machy 
 

Rozstrzygnięty konkurs im. ks. Jana Machy 

W marcu br. Instytut Gość Media przy współ-

pracy z Caritas Archidiecezji Katowickiej zaini-

cjował konkurs promujący osobę sługi Bożego 

ks. Jana Machy. (…) 

Jury pod przewodnictwem ks. dr. Adama Paw-

laszczyka pierwszą nagrodę przyznało parafii 

Matki Bożej Piekarskiej w Katowicach (…). 

Druga nagrodę otrzymała parafia pw. św. An-

drzeja w Zabrzu (…). Trzecią nagrodę otrzymała 

parafia pw. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych 

w Tarnowskich Górach (…). 

Opis nagrodzonych prac znajdzie się w serwi-

sie poświęconym słudze Bożemu pod adresem 

www.janmacha.gosc.pl. 

Andrzej Grajewski, Gość Niedzielny,  

nr 36, rok XCVII, 6 IX 2020, s. 9 

 

Osaczanie ks. Jana 

Jesienią 1940 r. gestapo wpadło na pierwszy 

trop działalności ks. Jana Machy. Od tego mo-

mentu zaczęło się osaczanie wikarego z Rudy, co 

doprowadzi później do jego aresztowania i mę-

czeńskiej śmierci. Te wydarzenia powinny wejść 

nie tylko do hagiografii kościelnej, ale i narodo-

wej legendy. (…) 

Andrzej Grajewski, Gość Niedzielny,  

nr 41, rok XCVII, 11 X 2020, s. 28-29 

http://www.janmacha.gosc.pl/
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Premiera filmu „Hanik” 

Na antenie pierwszego programu telewizji pu-

blicznej odbyła się premiera filmu dokumental-

nego pt. „Hanik” w reżyserii Wojciecha Króli-

kowskiego o słudze Bożym ks. Janie Masze. 

Film został przygotowany z myślą o beatyfikacji 

bohaterskiego górnośląskiego kapłana, skazane-

go na śmierć przez niemiecki sąd za działalność 

konspiracyjną i zgilotynowanego w Katowicach 

3 grudnia 1942 roku. (…) 

Andrzej Grajewski, Gość Niedzielny,  

nr 43, rok XCVII, 25 X 2020, s. 11 

 

 

 

Różaniec do Granic Nieba 
 

Do Granic Nieba 

Podejmij pokutę za grzechy aborcji! Weź 

udział w Różańcu do Granic Nieba, który odbę-

dzie się od 1 do 8 listopada, w ten sposób ratuj 

Kościół. (…) 

Inauguracja ogólnopolskiej modlitwy odbędzie 

się już jutro, 1 listopada, w uroczystość Wszyst-

kich Świętych, w sanktuarium Matki Bożej 

w Gietrzwałdzie. Z tej okazji Mszy św. o godz. 

19.00 będzie przewodniczył ks. abp Józef Gó-

rzyński, metropolita warmiński. Transmisja on-

line poprowadzona zostanie na stronie 

www.rozaniecdogranic.pl. (…) 

Małgorzata Bochenek, Nasz Dziennik,  

nr 255 (6913), 31 X – 1 XI 2020, s. 8 

 

Różaniec do Granic Nieba 

Z Maciejem Bodasińskim, inicjatorem akcji 

Różaniec do Granic Nieba, rozmawia Irena 

Świerdzewska 

Po Wielkiej Pokucie, Różańcu do Granic i Pol-

sce pod Krzyżem mamy kolejną inicjatywę. O co 

chodzi w Różańcu do Granic Nieba? 

Chodzi o to, żeby pokuta za grzechy i przyjęcie 

Bożego Miłosierdzia powstrzymały zło. (…) 

Jak możemy włączyć się w Różaniec do Granic 

Nieba? 

Program i formuły modlitw będą dostępne na 

stronie internetowej inicjatywy: 

https://www.rozaniecdogranic.pl. Zachęcamy, 

by parafie zgłaszały chęć włączenia się w akcję, 

informowały wiernych, przekazywały materiały 

promocyjne. Poinformowaliśmy o inicjatywie 

księży biskupów. Aktualizowane informacje 

będą zamieszczane na naszej stronie interneto-

wej. 

Idziemy, nr 44 (784), 1 XI 2020, s. 39 
 

Różaniec do Granic Nieba w naszej parafii 

W ramach inicjatywy Różaniec do Granic Nie-

ba modlimy się w sanktuarium Matki Bożej Do-

brej Drogi (parafia Matki Boskiej Kochawińskiej 

w Gliwicach) od 1 listopada po każdej wieczor-

nej Mszy św.  
 

 
Ojciec proboszcz Łukasz Dębiński SJ prowadzi Ró-

żaniec do Granic Nieba przed Jezusem w Przenaj-

świętszym Sakramencie (fot. 1 XI 2020 r.). 
 

W niedzielę 1 listopada nabożeństwo obejmo-

wało: modlitwę do Boga Ojca, modlitwę skiero-

waną do dzieci nienarodzonych, Psalm 51, 

„Chwała Ojcu i Synowi…”, cześć chwalebną 

Różańca Świętego 

(https://www.rozaniecdogranic.pl/modlitwa) 

i Modlitwę o pokój (na motywach Listu do Efe-

zjan) (https://kuria.pl/aktualnosci/Apel-Rady-

Stalej-Konferencji-Episkopatu-Polski-i-

Modlitwa-o-pokoj_4245). 

Pierwszą tajemnicę prowadził Ojciec Pro-

boszcz, drugą – kobiety, trzecią – mężczyźni, 

czwartą − lewa strona kościoła, piątą – prawa 

strona kościoła. Wszystkie miejsca w ławkach 

były zajęte, to znaczy wierni siedzieli tylko tam, 

gdzie były naklejone karteczki.  

Po błogosławieństwie Najświętszym Sakra-

mentem został on przeniesiony do tabernakulum 

i przy dźwięku fanfar nastąpiło zasłonięcie obra-

zu Matki Bożej Dobrej Drogi. 

Stanisław Waluś 

 

 

Koło Rodziny Radia Maryja  

w życiu naszej parafii 
 

Wprowadzenie 

Parafia Matki Boskiej Kochawińskiej w Gliwi-

cach została erygowana przez biskupa gliwickie-

go Jana Wieczorka 26 sierpnia 1994 roku. 26 

sierpnia 2020 obecny ordynariusz bp. Jan Kopiec 

ogłosił kościół pw. Matki Boskiej Kochawińskiej 

Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Dobrej 

http://www.rozaniecdogranic.pl/
https://www.rozaniecdogranic.pl/modlitwa
https://kuria.pl/aktualnosci/Apel-Rady-Stalej-Konferencji-Episkopatu-Polski-i-Modlitwa-o-pokoj_4245
https://kuria.pl/aktualnosci/Apel-Rady-Stalej-Konferencji-Episkopatu-Polski-i-Modlitwa-o-pokoj_4245
https://kuria.pl/aktualnosci/Apel-Rady-Stalej-Konferencji-Episkopatu-Polski-i-Modlitwa-o-pokoj_4245
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Drogi. Od początku istnienia parafii zaczęło 

działać Koło Rodziny Radia Maryja.  

Obecnie prze-

wodniczącym jest 

Józef Uniowski, 

opiekunem o. dr 

Mieczysław Ko-

żuch SJ, a zbiera 

i wysyła ofiary na 

Radio Maryja 

i Telewizję Trwam 

Kazimiera Ziętek. 

Każdego szesna-

stego miesiąca jest 

sprawowana Msza 

św. „W intencji 

Kościoła, papieża, 

naszej Ojczyzny 

i o rozwój dzieła 

nowej ewangeli-

zacji przez Radio 

Maryja i TV 

Trwam”. Przed tą 

Mszą św. Koło 

prowadzi modli-

twę różańcową, 

a po Mszy św. odbywa się spotkanie Koła 

z opiekunem. Niekiedy na takie spotkanie ktoś 

z uczestników przygotowuje referat. Ze względu 

na pandemię koronawirusa spotkania nie odbyły 

się w czasie kilku ostatnich miesięcy. Podczas 

Mszy św. wystawiany jest poczet sztandarowy, 

a sztandar został ufundowany w czasie, gdy 

opiekunem Koła był o. Zdzisław Rabka SJ. Kro-

nikę Koła obecnie prowadzi Józef Uniowski, 

a wcześniej prowadził poprzedni przewodniczą-

cy śp. Jan Rakoczy.  
 

Różaniec i Msza św. 16 VIII 2020 r. 
 

 
Przedstawiciele Koła Rodziny Radia Maryja prowa-

dzą modlitwę różańcową – od lewej: Józef Uniowski, 

Janusz Wójcik, Kazimiera Ziętek, Maria Lasończyk, 

… (fot. SW). 

 
Mszę św. sprawuje o. Sebastian Masłowski SJ (fot. 

SW). 
 

 
Poczet sztandarowy: Bernarda Rejlich i Józef Uniow-

ski (fot SW). 
 

Ze względu na wakacje poczet sztandarowy 

jest zmniejszony, a spotkanie z opiekunem Koła 

po Mszy św. nie odbyło się ze względu na pan-

demię koronawirusa. 

Stanisław Waluś 

 

XXIX Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja  

na Jasną Górę 

11 lipca 2020 r. 

Przed wyjazdem z parafii Matki Boskiej Ko-

chawińskiej w Gliwicach pożegnał nas pro-

boszcz o. Robert Więcek SJ.  

Powiedział nam: jedźcie spotkać się z Panem 

Bogiem i Matką Najświętszą, … a dzisiaj niech 

towarzyszy wam św. Benedykt z jego zasadą 

„ora et labora”. Pobłogosławił nas i zakończył 

słowami: zostańcie z Bogiem i wracajcie szczę-

śliwie. 

W tym roku pielgrzymka Rodziny Radia Ma-

ryja odbywała się pod hasłem „Wszystko posta-

wiłem na Maryję”. Po modlitwie różańcowej 

wysłuchaliśmy koncertu w wykonaniu Macieja 

Wróblewskiego, o. Azariasza Jacka Hessa OFM 

i o. Juliana Mieczysława Śmierciaka OFM oraz 

Eleni. 

 

 
Poczet sztandarowy pod-

czas Mszy św. 16 I 2015 

r. – od lewej: Zofia Lach-

tara, Józef Uniowski, Ma-

ria Domagała (fot. SW). 
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Pielgrzymów przywitał o. Samuel Pacholski 

OSPPE, przeor Jasnej Góry. Przeor paulinów za-

uważył, że XXIX Pielgrzymka Rodziny Radia Ma-

ryja jest pierwszą tak liczną w tym roku i zawsze 

najliczniejszą pielgrzymką każdego roku. 
 

 
Żegna nas proboszcz parafii o. Robert Więcek SJ 

(fot. SW). 
 

 
Jesteśmy na Jasnej Górze. Od lewej Józef Uniowski 

(przewodniczący Koła), Janusz Wójcik i Ferdynand 

Morski (fot. SW). 

 

 
Udzielono nam szczegółowego instruktarzu sanitar-

nego (fot. SW). 

 
Pielgrzymi z naszej parafii z tablicą (fot. JR). 

 

 
Śpiewa Eleni (fot. JR). 

 

 
O. Tadeusz Rydzyk – dyrektor Radia Maryja (fot. JR). 

 

 
Abp Marek Jędraszewski (fot. JR). 
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Homilię podczas Eucharystii wygłosił ks. abp 

Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.  

Niżej podaję fragmenty homilii ks. abpa Marka 

Jędraszewskiego w dniu 11 lipca 2020 r. z tekstu 

pobranego ze strony internetowej i uzupełnione 

w nawiasach kwadratowych [] tym, co słyszałem 

na Jasnej Górze. 

„Był mąż, z łaski Bożej i z imienia Błogosła-

wiony (Benedictus), którego życie przepełniała 

świętość. (…) 

A kiedy w czasie zaborów nie było polskiego 

państwa, ciągle trwał i nieustannie pogłębiał się 

niezwykle silny związek między katolicką wiarą 

a przywiązaniem do polskiej kultury. Jego prze-

jawem stała się słynna Rota Marii Konopnickiej 

napisana w 1908 roku, w czasie nasilonej akcji 

rusyfikacji, a zwłaszcza germanizacji naszego 

narodu. Rota była wielkim wołaniem do Boga, 

aby dał nam siły, byśmy nie utracili ani polskiej 

ziemi, ani polskiej mowy. „Nie rzucim ziemi, 

skąd nasz ród,/ Nie damy pogrześć mowy!/ Pol-

ski my naród, polski lud,/ Królewski szczep Pia-

stowy./ Nie damy, by nas gnębił wróg./ Tak nam 

dopomóż Bóg!/ Tak nam dopomóż Bóg!”. 

[Oklaski około 15 sekund.] (…) 

Dnia 7 lipca Episkopat Polski, świadomy 

ogromu zagrożeń, wystosował trzy dramatyczne 

listy. Pierwszy z nich został skierowany do ów-

czesnego Ojca Świętego Benedykta XV. Polscy 

biskupi pisali w nim m.in.: „Ojcze Święty! Oj-

czyzna nasza od dwóch lat walczy z wrogiem 

Krzyża Chrystusowego, z bolszewikami. Odra-

dzająca się Polska, wyczerpana czteroletnimi 

zmaganiami się ościennych państw na jej zie-

miach, wyniszczona obecną wojną, zdobywa się 

na ostateczny wysiłek. Jeżeli Polska ulegnie na-

wale bolszewickiej, klęska grozi całemu światu, 

nowy potop ją zaleje, potop mordów, nienawiści, 

pożogi, bezczeszczenia Krzyża. Ojcze Święty, 

w tej ciężkiej chwili prosimy Cię, módl się za 

Ojczyznę naszą. Módl się, abyśmy nie ulegli i 

przy Bożej pomocy murem piersi własnych za-

słonili świat przed grożącym mu niebezpieczeń-

stwem. (…) U stóp Twoich schyleni wołamy: 

Ojcze Chrześcijaństwa, błogosław Polskę!”. 

[Oklaski około 15 sekund.] (…) 

Natomiast adresatem trzeciego listu był cały 

polski naród. (…) Dlatego też biskupi zwracali 

się, następnie, z gorącym apelem do wszystkich 

Polaków: „Dajcież ojczyźnie, co z woli Bożej 

dać jej przynależy. Nie słowem samym, ale czy-

nem stwierdzajcie, iż ją miłujecie. Godnymi się 

stańcie najdroższego daru: wolności przez wasze 

poświęcenie się dla Polski”. [Oklaski około 25 

sekund.]  

Trzy tygodnie później – gdy wojska bolsze-

wickie były już na linii Bugu i niebezpiecznie 

zbliżały się do Warszawy – biskupi polscy ze-

brali się na Jasnej Górze. Dnia 27 lipca 1920 ro-

ku poświęcili Polskę Najświętszemu Sercu Jezu-

sa i ponownie obrali Matkę Bożą na Królową 

Polski. Jednocześnie wystosowali odezwę do na-

rodu polskiego, w której pisali m.in.: „(…) Nie 

na toś nas tak dziwnymi, cudownymi prowadziła 

ku wolności drogami, by pozwolić na powtórne 

okucie narodu w pęta najstraszliwszej niewoli”. 

[Oklaski około 15 sekund.] (…) 

Jak wielokrotnie pisał o tym i mówił św. Jan 

Paweł II Wielki, a także papież Benedykt XVI, 

ludzie współcześni żyją, tak jakby Pana Boga nie 

było. (…) 

W tej sytuacji – podobnie jak polscy biskupi 

100 lat temu – kierujemy nasz wzrok ku Matce 

Bożej Jasnogórskiej, naszej Królowej, i wołamy: 

Matko, ratuj! [Z placu kilka razy zbiorowe we-

zwanie: Matko ratuj.] Matko, daj nam siłę ducha, 

dzięki któremu nie ulegniemy dyktaturze mniej-

szości! (…) 

Spraw, abyśmy zawsze byli Twoimi wiernymi 

dziećmi! [Tu Ks. Abp dodał (do tekstu na stronie 

internetowej): „ratuj, pomagaj, wspomagaj” i 

oklaski trwały około 10 sekund]. Natomiast Ona, 

Czarna Madonna, prawdziwa Hodegetria, czyli 

Wskazująca Drogę mówi do nas słowami z Kany 

Galilejskiej: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam 

powie” (J 2, 5b). [Oklaski około 5 sekund.] 

Tak właśnie czynił urodzony 100 lat temu Karol 

Wojtyła – św. Jan Paweł II Wielki. Był Totus 

Tuus – cały Maryi. (…) Nie może zrozumieć, ani 

kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani 

jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznacze-

nie” – mówił Jan Paweł II na Placu Zwycięstwa 

w Warszawie 2 czerwca 1979 roku. I zaraz potem 

dodawał: „Dzieje narodu zasługują na właściwą 

ocenę wedle tego, co wniósł on w rozwój czło-

wieka i człowieczeństwa, w jego świadomość, 

serce, sumienie. To jest najgłębszy nurt kultury. 

To jej najmocniejszy zrąb. To jej rdzeń i siła. 

Otóż tego, co naród polski wniósł w rozwój czło-

wieka i człowieczeństwa, co w ten rozwój rów-

nież dzisiaj wnosi, nie sposób zrozumieć i ocenić 

bez Chrystusa”. [Oklaski około 10 sekund]. 

Droga Rodzino Radia Maryja! Od prawie trzy-

dziestu lat tworzycie wspólnotę zatroskaną o to, 

aby wskazywać na Chrystusa i w ten sposób 

przyczyniać się do rozwoju człowieka i człowie-

czeństwa na naszej polskiej ziemi i poza jej gra-



 22 

nicami; zatroskaną o to, aby budować autentycz-

ny chrześcijański humanizm. Trwajcie, moi 

Drodzy, w tym wielkim, głęboko humanistycz-

nym dziele! Trwajcie w nim dzisiaj, jutro, przez 

następne dni, miesiące i lata! Niech Wasze trwa-

nie przy Maryi, a poprzez Nią – przy Chrystusie, 

wspomaga modlitwa w postaci pieśni, która po-

wstała w połowie XIX wieku i która między in-

nymi umacniała legionistów Józefa Piłsudskiego: 

„Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! / Ty za 

nami przemów słowo, Maryjo!/ Ociemniałym 

podaj rękę,/ [Pielgrzymi włączyli się w recytację 

ks. abpa Marka Jędraszewskiego.] Niewytrwa-

łym skracaj mękę,/ Twe Królestwo weź w porę-

kę, Maryjo!/ Przez Twego Syna konanie,/ Uproś 

sercom zmartwychwstanie,/ W ojców wierze daj 

wytrwanie, Maryjo!/ Miej w opiece naród cały,/ 

Który żyje dla Twej chwały,/ Niech rozwija się 

wspaniały, Maryjo!”. Amen. [Po homilii oklaski 

trwały około 30 sekund]. Po kilku sekundach 

pielgrzymi klaskali na stojąco i powtarzali 

wpierw Bóg zapłać, Bóg zapłać, potem dzięku-

jemy, dziękujemy. Po zakończeniu oklasków 

pielgrzymi zaczęli spontanicznie śpiewać: „… 

niewytrwałym skracaj Mękę, ociemniałym podaj 

rękę Twe Królestwo weź w porękę”. Po około 15 

sekundach śpiewu włączyły się organy i dalej, 

przez około 2 minuty przy akompaniamencie or-

ganów śpiewaliśmy: „… Maryjo … przez Twego 

Syna konanie … Z dawna Polski Tyś królową, 

Maryjo, Ty za nami przemów słowo, Maryjo, 

Miej w opiece naród cały, …”.] 

https://diecezja.pl/homilie/11-07-2020-r-

homilia-podczas-pielgrzymki-rodziny-radia-

maryja-na-jasna-gore/ 
 

 
Małżeństwo z córką (po prawej) i młodszym synem 

(w czerwonej pelerynie przed mamą). Na prawo 

(z polską flagą) nasz pielgrzym Ferdynand Morski 

(fot. SW). 

 

Ojciec Święty Franciszek skierował z Watyka-

nu pozdrowienia: „Serdecznie witam Was 

wszystkich pielgrzymów z różnych krajów. 

W szczególności pozdrawiam Polaków i Wielką 

Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja do sanktu-

arium częstochowskiego, która odbywa się 

w 100 lecie urodzin św. Jana Pawła II pod ha-

słem: „Wszystko postawiłem na Maryję”. Błogo-

sławię tej pielgrzymce”. 

Po zakończeniu Eucharystii odbył się koncert 

orkiestry „Viktoria” z parafii Matki Boskiej 

Zwycięskiej w Warszawie Rembertowie.  

Stanisław Waluś  

 

Park Pamięci Narodowej  

„Zachowali się jak trzeba” 

W piątek, 7 sierpnia 2020 r. wyjechaliśmy 

z parafii Matki Boskiej Kochawińskiej w Gliwi-

cach do Torunia na zjazd Biur i Kół Przyjaciół 

Radia Maryja. Różaniec, który zaczął się po 

20.20 zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim. 

W sobotę rano 8 sierpnia uczestniczyliśmy 

w modlitwie brewiarzowej i potem we Mszy św. 

Uczestniczyliśmy w warsztatach medialnych, 

a potem wysłuchaliśmy wykładu dr. Jana Wi-

śniewskiego wykładowcy Wyższej Szkoły Kul-

tury Społecznej i Medialnej w Toruniu na temat 

Bitwy Warszawskiej w 1920 r.  
 

 
Od lewej: Józef Uniowski, Marta Dobosz, Wiesław 

Brzeziński (fot. TP). 
 

Po kolacji uczestniczyliśmy w oficjalnym 

otwarciu Parku Pamięci Narodowej „Zachowali 

się jak trzeba”, które rozpoczęło się Mszą św. 

o 19.00 w sanktuarium pod wezwaniem Naj-

świętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewange-

lizacji i św. Jana Pawła II. Park ten upamiętnia 

ponad 18,5 tys. Polaków, którzy w czasie II woj-

ny światowej ratowali swoich braci Żydów. 

Więcej o tym Parku można się dowiedzieć 

z rozmowy Krzysztofa Gajkowskiego z o. dr. 

Tadeuszem Rydzykiem CSsR, dyrektorem i za-

https://diecezja.pl/homilie/11-07-2020-r-homilia-podczas-pielgrzymki-rodziny-radia-maryja-na-jasna-gore/
https://diecezja.pl/homilie/11-07-2020-r-homilia-podczas-pielgrzymki-rodziny-radia-maryja-na-jasna-gore/
https://diecezja.pl/homilie/11-07-2020-r-homilia-podczas-pielgrzymki-rodziny-radia-maryja-na-jasna-gore/
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łożycielem Radia Maryja, która została zamiesz-

czona w Naszym Dzienniku z 8-9 sierpnia 2020 

r. na str. 8-9 oraz z artykułu „Pamiętając o za-

pomnianych” Andrzeja Grajewskiego, który zo-

stał zamieszczony w Gościu Niedzielnym z 16 

sierpnia 2020 r. na str. 7. 
 

 
Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy 

Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II (fot. JU). 
 

Mszy św. przewodniczył ks. abp Sławoj Le-

szek Głódź. Na uroczystość otwarcia przyjechali 

m.in. premier Mateusz Morawiecki, Jarosław 

Kaczyński, prezes PiS, wicepremier Piotr Gliń-

ski oraz minister sprawiedliwości i prokurator 

generalny Zbigniew Ziobro. Wysłuchaliśmy 

przesłania prezydenta RP Andrzeja Dudy. Uro-

czystość zakończył Apel Poległych i koncert 

„Póki Polska żyje w nas” w wykonaniu Repre-

zentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska 

Polskiego. Sprawozdanie z uroczystości poświę-

cenia i otwarcia Parku Pamięci Narodowej autor-

stwa Katarzyny Cegielskiej zostało zamieszczo-

ne w Naszym Dzienniku z 10 sierpnia 2020 r. na 

str. 1, 10 i 11. 
 

 
Wieczorne uroczystości (fot. JU). 

 

Alejki układają się w kształt obecnej Polski. 

Na granicach jest umieszczonych jest 117 po-

stumentów, na każdym 160 nazwisk (fot. JU). 

 

 
Park Pamięci Narodowej „Zachowali się jak trzeba”. 

 

 
Przed jednym z postumentów – po prawej Teresa 

Plewa (fot. JU). 
 

W niedzielę 9 sierpnia uczestniczyliśmy we 

Mszy św., której przewodniczył o. Tadeusz Ry-

dzyk, dyrektor Radia Maryja. Po obiedzie i Ko-

ronce do Miłosierdzia Bożego pojechaliśmy do 

Gliwic. 

tekst Józef Uniowski 

fotografie Teresa Plewa i Józef Uniowski 
 

Całość opracowania: 

tekst Józef Uniowski i Stanisław Waluś 

fotografie Teresa Plewa, Janusz Reznik, 

Józef Uniowski i Stanisław Waluś 

 

 

Oświadczenie w sprawie zmiany 

na stanowisku ministra nauki 

i szkolnictwa wyższego 
 

wpis: pci1 − 9 października 2020 

Środowiska akademickie skupione w klubach 

AKO oraz sympatycy z wielkim zadowoleniem 

przyjęli decyzję władz Prawa i Sprawiedliwości 

i premiera Mateusza Morawieckiego o zmianie 

ministra odpowiedzialnego za sprawy nauki 

i szkolnictwa wyższego. Z satysfakcją przyjmu-

jemy także informację, że w budżecie na przy-
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szły rok priorytetem finansowym będzie ochrona 

zdrowia, wojsko i właśnie nauka. 

Desygnowanie na stanowisko ministra profeso-

ra Przemysława Czarnka przyjmujemy również 

jako zapowiedź zasadniczych zmian tego istot-

nego obszaru publicznego w Polsce. Dotychcza-

sowe doświadczenia Profesora w trzech wymia-

rach sprawia, że jest znakomitym kandydatem na 

to stanowisko: jest cenionym uczonym – praw-

nikiem, znającym realia funkcjonowania pol-

skich szkół wyższych, doświadczonym polity-

kiem – parlamentarzystą, oraz znakomitym or-

ganizatorem i administratorem, czego dowiódł 

jako wojewoda lubelski. Szczególne nadzieje 

wiążemy z cechami osobowościowymi nowego 

Ministra, którymi wykazał się w dotychczasowej 

działalności publicznej. 

Profesor Czarnek prezentuje konserwatywny 

system wartości i wyrazisty światopogląd, ale 

jednocześnie otwartość na dialog z osobami my-

ślącymi inaczej. Jest zdeterminowany wprowa-

dzać w szkołach wyższych zmiany, które drogą 

dialogu powinny doprowadzić do nieskrępowa-

nej, wolnej od ideologii dyskusji o sprawach 

ważnych dla kształtowania życia naukowego 

i społecznego w Polsce. Oczekujemy, że jego 

działania pozwolą dynamiczniej rozwijać się 

polskiej nauce i pomnażać dorobek intelektualny 

polskich uczonych, a także będą służyły rozwo-

jowi polskiej gospodarki, a humanistyka – roz-

kwitowi polskiej kultury. 

Z wielką dezaprobatą obserwujemy narastające 

histeryczne ataki części lewicowo-liberalnego 

środowiska akademickiego, obawiającego się 

ograniczenia wpływów na kształtowanie życia 

uniwersyteckiego w Polsce. My natomiast ocze-

kujemy, że minister Przemysław Czarnek spo-

kojnymi i rozważnymi działaniami spowoduje 

uwolnienie uczelni od niszczycielskiego zjawi-

ska, którym jest wypieranie kryteriów meryto-

rycznych pracy naukowej przez czynniki ideolo-

giczne – zwłaszcza w zakresie humanistyki – 

a równocześnie przywróci etos kształcenia oby-

watelskiego polskiej młodzieży akademickiej, 

przyszłej inteligencji naszej Ojczyzny. Równo-

cześnie deklarujemy pełne wsparcie merytorycz-

ne dla Pana Ministra w działalności dla dobra 

nauki i szkolnictwa wyższego. 

W imieniu Zarządów Akademickich Klubów 

Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyń-

skiego: 

prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – Przewod-

niczący AKO Poznań 

prof. dr hab. Bogusław Dopart – Przewodniczący 

AKO Kraków 

prof. dr hab. inż. Artur Świergiel – Przewodni-

czący AKO Warszawa 

prof. dr hab. Michał Seweryński – Przewodni-

czący AKO Łódź 

prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – Prze-

wodniczący AKO Katowice 

prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski – Prze-

wodniczący AKO Gdańsk 

prof. dr hab. Waldemar Paruch – Przewodniczą-

cy AKO Lublin 

prof. dr hab. Małgorzata Suświłło – Przewodni-

cząca AKO Olsztyn 

dr hab. Jacek Piszczek – Przewodniczący AKO 

Toruń 

prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek – Prze-

wodniczący AKO Wrocław 

Poznań,… Wrocław, 9.10.2020 r. 

http://ako.poznan.pl/10420/#more-10420 
 

Jestem jednym z sygnatariuszy i niżej podaję 

listę znajomych spośród 450 sygnatariuszy: 

Ewa Borkowska, Gliwice, prof. dr hab. Uniwer-

sytet Śląski  

Andrzej Cholewa, Gliwice 

Wiesław Goc, Gliwice, emeryt Politechniki Ślą-

skiej 

Danuta Jarosz, Sosnowiec, Przewodnicząca 

NSZZ Solidarność SUM w Katowicach 

Halina Kamionka-Mikuła, Gliwice, dr inż. em. 

Pol. Śl.  

Jerzy Kasprzyk, Gliwice, dr hab. inż. prof. PŚ  

Eugeniusz Kosek, Gliwice, dr inż. emerytowany 

adiunkt Politechniki Śląskiej 

Joachim Kozioł, Zabrze, prof. dr hab. inż., KIK 

w Katowicach, członek AKO Katowice  

Stanisław Kruszyński, Utrecht, diakon  

Jerzy Kuźnik, Luboń, dr inż. emeryt Politechniki 

Śląskiej  

Zofia Miazgowicz Cholewa, Gliwice 

Grzegorz Opala, Katowice, prof. dr hab. n. med.  

Krystyna Partuś, Zabrze, Przewodnicząca Sekcji 

zabrzańskiej KIK w Katowicach  

Wojciech Pillich, Zabrze, dr inż. emeryt Poli-

techniki Śląskiej 

Bolesław Pochopień, Zabrze, prof. dr hab. inż.  

Krystian Probierz, Gliwice, prof. dr hab. inż. dr 

H.C. Politechnika Śląska, emeryt 

Izabela Prorok, Zabrze, emeryt  

Robert Prorok, Zabrze, inż.  

Andrzej Pułka, Gliwice, dr hab. inż. prof. PŚ, 

Katedra Elektroniki, Elektrotechniki i Mikro-

elektroniki  

Andrzej Sanocki, Zabrze, mgr inż. KIK w Kato-

wicach  

http://ako.poznan.pl/10420/#more-10420
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Marek Smolik, Gliwice, dr hab. inż. em. prof. 

nadzw. Pol. Śl.  

Janina Szymanowicz, Gliwice, Sekretarz AKO 

Katowice  

Stanisław Waluś, Gliwice, dr hab. inż., członek 

założyciel KIK w Katowicach  

Włodzimierz Wawszczak, Łódź, dr hab. inż.  

Maria Wieloch, Gdańsk, dr, MiIZ PAN 

Antoni Winiarski, Katowice, dr, emerytowany 

nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach  

Krzysztof Zioło, Gliwice, dr inż.  

Opracował Stanisław Waluś 

 

 

Przemysław Czarnek powołany na 

stanowisko Ministra Edukacji i Nauki 
 

Prezydent RP Andrzej Duda powołał dziś 

prof. Przemysława Czarnka  

na urząd Ministra Edukacji i Nauki 

Przemysław Czarnek urodził się 11 czerwca 

1977 roku w Kole. W 2001 roku ukończył studia 

prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicz-

nego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II.  

W 2006 roku uzyskał stopień doktora nauk 

prawnych na podstawie pracy „Zasady państwa 

prawnego i sprawiedliwości społecznej w prak-

tyce ustrojowej III Rzeczypospolitej Polskiej”, 

a w 2015 roku stopień doktora habilitowanego 

nauk prawnych na podstawie dorobku i rozprawy 

„Wolność gospodarcza. Pierwszy filar społecz-

nej gospodarki rynkowej”. 

Jest autorem kilkudziesięciu monografii i arty-

kułów naukowych. Specjalizuje się w prawie 

konstytucyjnym. Jest profesorem Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego. 

W latach 2015-2019 pełnił funkcję Wojewody 

Lubelskiego. (…) 

W poniedziałek, 19 października 2020 roku 

powołany na stanowisko Ministra Edukacji i Na-

uki. Żonaty, ma dwójkę dzieci. 

https://www.gov.pl/web/edukacja/przemyslaw-

czarnek-ministrem-edukacji 
 

Wystąpienie podczas powołania 

Ministra Edukacji i Nauki 

Wielce Szanowny Panie Premierze, 

Pani Minister, 

Panie Ministrze Edukacji i Nauki, 

Przede wszystkim bardzo serdecznie gratuluję 

tej nominacji, gratuluję wyboru na to bardzo 

ważne stanowisko, ale też dziękuję Panu Mini-

strowi, że się tego bardzo trudnego zadania pod-

jął. (…) 

Dlaczego, Panie Ministrze, to zadanie bardzo 

trudne? Dlatego, że dzisiaj cały czas jeszcze 

w polskim systemie edukacji jest bardzo wiele 

takich treści, co do których polskie rodziny mają 

ogromne wątpliwości, przynajmniej ogromne 

wątpliwości, czy chciałyby, aby w ten sposób, 

aby takimi treściami były edukowane ich dzieci. 

Mówiliśmy o tym bardzo dużo w ostatnim cza-

sie. W tej chwili zresztą w polskim parlamencie 

procedowana jest ustawa, która dotyczy wzmoc-

nienia tego konstytucyjnego prawa rodziców do 

wychowania dzieci zgodnie z własnymi przeko-

naniami. To także jest bardzo ważny element 

szkoły, bo przecież wychowanie to nie tylko 

dom, to w ogromnej części także i te treści, które 

są dzieciom przekazywane w szkole. (…) 

Ale to także kwestia tego, co będzie na uczel-

niach wyższych.(…) Natomiast prosiłbym 

przede wszystkim, żeby na polskich uczelniach 

została rzeczywiście zapewniona prawdziwa 

wolność badań naukowych. 

Oczywiście musi zostać zachowana niezależ-

ność, samodzielność uczelni, musi zostać za-

chowana autonomia uczelni – to jest jasne 

i oczywiste. Ale autonomia nie może polegać na 

samowładztwie i na tym, że w ramach uczelni 

niszczeni są ludzie tylko dlatego, że nie mają 

poglądów, które są uważane za powszechnie 

obowiązujące przez niektóre osoby. Bo nie ma 

w Polsce poglądu powszechnie obowiązującego, 

każdy pogląd i światopogląd jest dopuszczalny 

przede wszystkim do naukowej dyskusji. (…) 

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowie

dzi-prezydenta-

rp/wystapienia/art,1185,wystapienie-podczas-

powolania-ministra-edukacji-i-nauki.html 
 

Mocne wejście prof. Czarnka do MEN! 

Odwołał dyrektor odpowiedzialną 

za podstawę programową i podręczniki 

Portal wPolityce.pl ustalił, że pierwszą decyzję 

kadrową prof. Przemysława Czarnka, nowego 

ministra edukacji i nauki było odwołanie dyrek-

tor departamentu, Aliny Sarneckiej, odpowie-

dzialnej między innymi za podstawy programo-

we i treści zawarte w podręcznikach. 

https://wpolityce.pl/polityka/522718-news-

mocna-decyzja-czarnka-w-men-wazny-urzednik-

odwolany 
 

Pomagając wnukowi (był uczniem trzeciej kla-

sy szkoły podstawowej) w zdalnej nauce na po-

czątku 2020 r. (dostawał zadania e-mailem do 

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,1185,wystapienie-podczas-powolania-ministra-edukacji-i-nauki.html
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,1185,wystapienie-podczas-powolania-ministra-edukacji-i-nauki.html
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,1185,wystapienie-podczas-powolania-ministra-edukacji-i-nauki.html
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,1185,wystapienie-podczas-powolania-ministra-edukacji-i-nauki.html
https://wpolityce.pl/polityka/522718-news-mocna-decyzja-czarnka-w-men-wazny-urzednik-odwolany
https://wpolityce.pl/polityka/522718-news-mocna-decyzja-czarnka-w-men-wazny-urzednik-odwolany
https://wpolityce.pl/polityka/522718-news-mocna-decyzja-czarnka-w-men-wazny-urzednik-odwolany
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domu) zwróciłem uwagę na to, że jedna z czyta-

nek w podręczniku nie powinna się w nim zna-

leźć. 

Przeczytałem w prasie kilka wywiadów z no-

wym Ministrem i jestem bardzo zadowolony 

z tej nominacji, zarówno jako dziadek, jak i były 

nauczyciel akademicki w Politechnice Śląskiej.  

Opracował Stanisław Waluś 

 

 

Europejski staruszek z Gliwic 
 

W piątek 25 IX 2020 r. szedłem ul. Zwycię-

stwa w Gliwicach w stronę dworca. Z naprze-

ciwka szedł kolega opierając się na kijkach. 

Wróciłem się z nim, aby porozmawiać – szedł 

w stronę swojego domu. W lewym biodrze ma 

endoprotezę, a chodzi z kijkami aby przeciw-

działać pochylaniu się. Po drodze dowiedziałem 

się, że idzie w stronę przystanku autobusowego. 

Zdziwiło mnie to, gdyż mieszka niedaleko od 

miejsca naszego spotkania. Powiedział mi, że 

musi podjechać autobusem, ponieważ od czasu 

do czasu pomaga w zakupach starszej od niego 

o 15 lat pani (rocznik 1933). Kolega urodził się 

w 1948 roku. 

Stanisław Waluś 

 

 

Warto przeczytać 
 

Czy nauka pogrzebała 

Boga? 

Autor: John C. Lennox 

Wydawca: W drodze, 

Poznań 2018 

Opis 

Czy nauka musi być 

w opozycji do religii? Czy 

ci, którzy wierzą, że świat 

został stworzony przez Boga, 

są naiwnymi głupcami? Odrzucający istnienie 

Boga naukowcy będą zawsze przywoływali 

swoje argumenty, pośród których nie ma miejsca 

na szaleństwo, jakim jest wiara. Zapatrzeni ślepo 

w prawa, prawdy, twierdzenia i reguły nie są 

skłonni dostrzec, że to właśnie wiara 

w odkrywanie niemożliwego i nieznanego jest 

fundamentem nauki. Bo czy ktokolwiek 

próbowałby odkrywać nieznane lądy, nie 

wierząc w to, że one istnieją? Ta książka 

opowiada o potędze ludzkiego rozumu, o jego 

niewyobrażalnych możliwościach. I o pokorze 

tych, którzy ufając nauce, nigdy nie przestali 

wierzyć. 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

Nota o książce 

Co jest ważniejsze: wiara czy wiedza? 

Światopogląd naukowy czy religijny? Czy 

wykluczają się one wzajemnie? Co przyniosła 

nam nowożytność z jej paradygmatem? Co 

wiemy o pochodzeniu życia i wszechświata? 

Pomiędzy tymi pytaniami rozgrywa się ta 

książka. 

Kluczowe dla [niej] pytanie dotyczy ze swej 

istoty naszego światopoglądu. Który świato-

pogląd najlepiej koresponduje z wynikami badań 

naukowych? Teizm czy ateizm? Czy nauka 

pogrzebała Boga? Zobaczmy, dokąd zaprowadzą 

nas dowody? (Ze Wstępu) 

Opracował Marek Smolik 

 

Chrystofobia. 500 lat 

nienawiści do Chrystusa i 

Kościoła 

Autor: Grzegorz 

Kucharczyk 

Wydawca: W drodze, 

Poznań 2020 

Opis 

Czy nazizm, komunizm 

i faszyzm są przyrodnim 

rodzeństwem liberalizmu? Czy korzenie XX-

wiecznych obozów zagłady można wyprowadzać 

z francuskiej rewolucyjnej Wandei? Kto upomni 

się o ofiary rewolucji i religijnych prześladowań, 

wyciągnie na światło dzienne pudrowaną prawdę 

o ich katach i zbrodniczych ideologiach? 

Panorama historii nieznanej i skazanej na 

niepamięć politycznej poprawności: prześla-

dowania Kościoła w Europie: od reformacji, 

poprzez rewolucję francuską i XIX-wieczny 

liberalizm po faszyzm, nazizm i komunizm. 

Ucisk i męczeństwo chrześcijan w krajach 

islamskich w XX wieku i naszym stuleciu. Karty 

kroniki Kościoła, które próbuje się dziś 

przemilczeć lub obłudnie tłumaczyć ceną 

postępu. 

W podręcznikach i encyklopediach niewiele 

znajdziemy wzmianek o oporze angielskiego 

ludu i duchowieństwa wobec narzuconej 

„reformy Kościoła” w XVI wieku, 

o bohaterstwie wandejskich czy belgijskich 

chłopów, którzy bronili chrześcijaństwa przeciw 

barbarzyństwu rewolucjonistów francuskich 

w XVIII. A także o ofiarach bezwzględnej walki, 

jaką z Kościołem toczył liberalizm 

i totalitaryzmy, w Niemczech, we Włoszech, 

Rosji, Hiszpanii, Meksyku... 
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Autor wysnuwa dwa uzupełniające się wnioski. 

Pierwszy: wrogi stosunek do ludności 

chrześcijańskiej wydaje się być jednym 

z najtrwalszych spoiw łączących zróżnicowany 

politycznie świat islamu, a także zróżnicowane 

ideologie liberalizmu, komunizmu i nazizmu... 

Wniosek drugi: męczeństwo uczy wyznawców 

Chrystusa jedności. Na kartach tej książki 

możemy przekonać się o „ekumenizmie 

męczenników”. Jedynym ekumenizmie, który 

niesie trwałe nadzieje na przyszłość. 

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TCHR 

Grzegorz Kucharczyk (ur. 1969) doc. dr hab., 

Kierownik Pracowni Historii Niemiec 

i Stosunków Polsko-Niemieckich IH PAN 

w Poznaniu. Autor kilkudziesięciu prac 

naukowych, w tym książek: Niemcy i racja 

stanu. Myśl polityczna Jacquesa Bainvillea, 

Kielnią i cyrklem. Laicyzacja Francji w latach 

1871-1914, Pierwszy holocaust XX wieku, 

Ostatni cesarz. Współautor serii podręczników 

do gimnazjum oraz Małej historii wielkiej Polski 

i Małej historii polskiej myśli politycznej. 

Opracował Marek Smolik 

 

 

Odlatujemy 
 

nie zaglądam jeszcze 

śmierci w oczy 

choć siedzi mi 

na ramieniu 

ale zatroszczyć się trzeba 

o M-własnościowe 

między świętymi. 

zdobyć klucze nie łatwo 

nie jestem aniołem 

droga wyboista 

trudno wspiąć się 

tak wysoko 

raźniej z drugą połową 

dzieląc co ważne w życiu 

tworząc nasz kawałek 

raju na ziemi 

wędrujemy w ciemności zawierzenia 

z wytrwaniem w modlitwie 

przez ciasne tunele 

radosne zdarzenia 

by nie ugrząźć w drodze 

by nie poddać się wichrom 

skrzydła wzajemnie 

przypinamy 

łatwiej tak dostać się 

na drogę niebieską 

28 X 2020 r.                           Urszula Omylińska 

Taktyka antygender 
 

O ile ekologia zajmuje się funkcjonowaniem 

organizmów w środowisku naturalnym, to 

relacje między społeczeństwem a środowiskiem 

politycznym są niewątpliwie przedmiotem 

zainteresowania ekologii politycznej. Stąd moje 

dywagacje na temat taktyki antygender. 

W mediach pojawiło się doniesienie, że Rumunia 

zakazała ustawowo propagowania ideologii 

gender w szkołach. Mój pierwszy odruch był: 

brawo Rumuni, czemu to nie u nas. Ideologia 

gender to podstawowe narzędzie neomarksistów 

służące zniszczeniu tradycyjnego społeczeństwa 

opartego na rodzinie i naturalnym podziale płci. 

Wyjątkowo groźne może być oddziaływanie 

genderowych manipulatorów na ludzi młodych, 

prowadząc do ich dezorientacji, zakłócając 

proces określania swojego ja. Ale po chwili 

naszła mnie refleksja. Czy w warunkach 

polskich taka taktyka byłaby skuteczna? Przez 

ostatnie 200 lat naszej historii 150 przypada na 

okresy zniewolenia. Przeciwstawianie się prawu 

okupantów i omijanie ich ustaw weszło nam 

w krew i stało się powodem do chwały. Nie 

łatwo nam teraz w pełni zaakceptować 

prawodawstwo wolnej Polski. Jeśli do tego 

dodać naturalną przekorę ludzi młodych 

i propagandę totalnej opozycji i środowisk 

neomarksistowskich to może się okazać, że 

ustawodawstwo antygenderowe przyniesie 

skutek odwrotny od zamierzonego. Owoc 

zakazany stanie się przedmiotem pożądania. 

Wydaje mi się, że lepszą taktyką byłoby, 

przynajmniej na początek, ośmieszanie. 

Kolportując pocztą pantoflową wypowiedzi 

podkreślające absurdalność genderowych teorii, 

rozpowszechniając antygenderowe dowcipy (ale 

na dobrym poziomie) należy wytworzyć oddolne 

przekonanie, że gender to obciach. To 

najskuteczniej zniechęci młodzież do tej 

ideologii. A wtedy można pomyśleć o ustawie 

jako kropce nad i. 

20.07.2020        Piotr Lutyk, p.lutyk@gmail.com 

 

 

Zła zmiana 
 

Media podały ostatnio wiadomość, że w ra-

mach reorganizacji ministerstw nadzór nad orga-

nizacją Lasy Państwowe przechodzi od ministra 

środowiska do ministra rolnictwa. Jest to decyzja 

zaskakująca. Lasy to jeden z głównych filarów 

ekosystemu kraju a Lasy Państwowe zarządzają 

ponad 80% terenów leśnych w Polsce i dziwny 
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jest pomysł wyłączania tego filaru spod jurys-

dykcji resortu zajmującego się środowiskiem. Na 

początku lat 90. opracowano nową ustawę o la-

sach, w której starano się pogodzić rolę środowi-

skotwórczą lasów z ich funkcją surowcową. 

W efekcie wdrożono polski model leśnictwa, 

który sprawdził się nie tylko na papierze ale 

i w praktyce oraz znalazł szerokie uznanie wśród 

specjalistów na całym świecie. Zasadza się on na 

prowadzeniu zrównoważonej gospodarki leśnej 

opartej na podstawach ekologicznych. W prakty-

ce oznacza to, że każdy drzewostan jest tak za-

gospodarowany żeby zachować jak najwięcej je-

go wartości przyrodniczych przy jednoczesnym 

zapewnieniu pokrycia zapotrzebowania na drew-

no dla bardzo dobrze rozwijających się u nas 

przemysłów bazujących na tym surowcu. 

W efekcie mieszkańcy Polski nie muszą szukać 

pięknych i wartościowych przyrodniczo lasów w 

odległych parkach narodowych i rezerwatach, bo 

mają je wszędzie na wyciągnięcie ręki. Przepro-

wadzone niedawno inwentaryzacje przyrodnicze 

zadały kłam twierdzeniom niektórych działaczy 

„ekologicznych”, że „wartościowa jest tylko 

Puszcza Białowieska a wszystko inne to nic nie 

warte plantacje". Potwierdzeniem może być re-

akcja grupy dziennikarzy przyrodniczych, którzy 

w czasie konferencji zorganizowanej przez mini-

stra środowiska byli bardzo zdziwieni kiedy do-

wiedzieli się, że wizytowany przez nich drzewo-

stan jest lasem gospodarczym a nie rezerwatem 

przyrody. Oczywiście to proekologiczne podej-

ście do gospodarki leśnej musi pociągać za sobą 

znaczny wzrost kosztów. Według szacunków 

profesora Andrzeja Grzywacza Lasy Państwowe 

łożą na szeroko pojętą ochronę przyrody około 

1 miliarda zł rocznie. Wliczono tu bezpośrednie 

koszty na terenie LP jak również dotacje dla par-

ków narodowych. Dla porównania budżet pań-

stwa, który ma ustawowy obowiązek finansować 

zadania z zakresu ochrony przyrody przeznacza 

na ten cel kilkadziesiąt milionów zł, co starcza 

zaledwie na głodowe pensje dla pracowników 

prowadzących te zagadnienia. 

Przeniesienie Lasów Państwowych do resortu 

stricte gospodarczego jakim jest rolnictwo przy-

niesie niewątpliwie położenie większego nacisku 

na rentowność gospodarki, a na tym ucierpią 

działania proekologiczne. Jest bardzo prawdopo-

dobne, że dojdzie do podziału lasów na produk-

cyjne i ochronne, co sugerują od dawna niektóre 

środowiska, a co będzie niewątpliwie z dużą 

szkodą dla polskiej przyrody. W części lasów li-

czyć się już będą tylko działania nastawione na 

zysk. Dla tego należy dołożyć wszelkich starań 

aby niefortunny pomysł mariażu lasów z rolnic-

twem nie został zrealizowany.   

5.10.2020          Piotr Lutyk, p.lutyk@gmail.com 

 

 

Zmarł prof. Julian Ławrynowicz 
 

22 września 2020 r. w wieku 81 lat zmarł prof. 

dr hab. Julian Mieczysław Ławrynowicz. Był 

znanym i cenionym matematykiem. Przez wiele 

lat kierował Oddziałem Łódzkiego Instytutu Ma-

tematycznego PAN i był kierownikiem Samo-

dzielnej Pracowni Analizy Zespolonej i Geome-

trii Różniczkowej IM PAN. Był organizatorem 

wielu konferencji międzynarodowych, autorem 

szeregu monografii i podręczników. Jego spe-

cjalności naukowe to analiza zespolona i fizyka 

matematyczna. 

Niemal od samego początku działania Chrze-

ścijańskiego Forum Pracowników Nauki zaanga-

żowany był w jego działania. Dla nas, członków 

ChFPN był przede wszystkim Przyjacielem 

i Nauczycielem, towarzyszącym nam w przygo-

towaniach wielu konferencji, uczestniczącym 

w nich razem z Żoną Marią. Należał do Komite-

tu Programowego wszystkich konferencji Na-

uka-Etyka-Wiara, a w 2011 roku był jego Prze-

wodniczącym.  

Tematyka jego wykładów w ramach konferen-

cji NEW łączyła życie duchowe, naukowe, ro-

dzinne i społeczne Profesora: Życie rodzinne 

a praca twórcza (NEW 2005 r.), Etos chrześci-

jański w oddziaływaniach twórcy, wychowawcy 

i wychowanka (NEW 2007 r.), Wzajemne relacje 

nauki, etyki i wiary w sytuacji rodziny rodzin 

pracowników nauki (NEW 2009 r.), Godność 

człowieka i jego działalności odzwierciedlona w 

pracy formacyjnej własnej, wychowawcy i dusz-

pasterza oraz otoczenia (wykład wspólny z Ma-

rią Ławrynowicz), Możliwość zgłębiania piękna 

wszechświata w skali mikro i makro jako jedna 

z realizacji godność naukowca (wykład wspólny 

z Romanem Stanisławem Ingardenem) (NEW 

2011 r.), Great Physicists’ Direct Conversation 

with God Through Their Scientific Research, 

wykład wspólny z Haritonem M. Polatoglou 

(NEW 2013 r.), Spojrzenie na trzy podstawowe 

zagadnienia formacji etyczno-naukowej wierzą-

cych w średniowieczu i obecnie (wykład wspól-

ny z Marią Ławrynowicz) (NEW 2015 r.), Ewo-

lucja podstawowych rodzajów powołań w ciągu 

pontyfikatu św. Jana Pawła II (NEW 2018 r.). 

Julian był współautorem – razem z Żoną − 

książki w dwóch częściach wydanej przez 
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Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki: 

„O drodze do Boga przez naukę, pracę i życie 

rodzinne” (cz. I: Wejście na ścieżkę, cz. II: 

Ścieżką pod górę). Uczestniczył jako jeden 

z wykładowców w trzech konferencjach serii 

Bryza, przybliżając uczestnikom treść niektórych 

rozdziałów tych książek: w Wetlinie w 2015 ro-

ku oraz dwukrotnie w Tyliczu w latach 2016 

i 2017. 

28 września 2020 r. uczestniczyliśmy w po-

grzebie śp. profesora Juliana Ławrynowicza na 

cmentarzu Stare Powązki w Warszawie, poprze-

dzonym Mszą Świętą w położonym przy cmen-

tarzu kościele pw. św. Karola Boromeusza. 

Będzie nam bardzo brakowało Jego obecności 

i zaangażowania… Jeszcze na tydzień przed 

śmiercią rozmawialiśmy telefonicznie i mówił 

o swoich dalszych planach i zamiarach. Nie zo-

staną już zrealizowane. 

Dziękujemy Ci, Julianie, za Twoją przyjaźń, 

zainteresowanie drugim człowiekiem, wytrwa-

łość, niepoddawanie się przeciwnościom. 

W imieniu Zarządu ChFPN − Andrzej Zabołotny 

 

 

Kompromitująca decyzja 
 

Odmowę przyznania tytułu profesora znanemu 

socjologowi i doradcy prezydenta RP – dr. hab. 

Andrzejowi Zybertowiczowi ocenia się dość 

jednoznacznie. Decyzję prezydium Centralnej 

Komisji ds. Stopni i Tytułów nazwano m.in. nie-

uzasadnioną, niezrozumiałą, nieprofesjonalną, 

ale także małostkową, kompromitującą, żenują-

cą, a przede wszystkim określono ją jako poli-

tyczną. 

Postępowanie w sprawie przyznania Zyberto-

wiczowi tytułu profesora wszczął w 2017 r. 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Gdyby weryfikacja była pozytywna, komisja 

przekazałaby wniosek do prezydenta o nadanie 

tytułu. Większość członków prezydium zagło-

sowało jednak za odmową przyznania tytułu. 

Według spisu dobrych praktyk centralnej ko-

misji, recenzent biorący udział w ocenie wniosku 

powinien odmówić udziału w tym procesie, gdy 

występuje konflikt interesów między nim 

a wnioskodawcą. Nietrudno wskazać, kto z oce-

niających Andrzeja Zybertowicza powinien się 

powstrzymać od tej oceny, by nie być posądza-

nym o stronniczość: to nie tylko profesorowie 

Marcin Król, krytyk dobrej zmiany, i Mirosława 

Marody, mająca serce po lewej stronie. 

Profesor Antoni Dudek nie podziela poglądów 

Zybertowicza, ale uważa, iż jest on jednym 

z najbardziej oryginalnych umysłów w polskich 

naukach społecznych. Członkowie prezydium 

CK potwierdzili, jego zdaniem, że nie potrafią 

się wznieść ponad polityczne sympatie i antypa-

tie. Udzielają im się polityczne emocje, a oceny 

dorobku Zybertowicza dokonali w kompromitu-

jących recenzjach. 

„Poglądy i zaangażowanie polityczne to jedno, 

nauka i osiągnięcia na polu socjologii – drugie. 

I tylko ten aspekt powinien być oceniany” – 

skomentował na Twitterze Marcin Makowski, 

znany publicysta. W listach otwartych w obronie 

Zybertowicza zwróciły się do prezydenta An-

drzeja Dudy dwie grupy znanych profesorów 

polskich uczelni. „Wyrządzono krzywdę jedne-

mu z najwybitniejszych i najbardziej oryginal-

nych polskich myślicieli w dziedzinie nauk spo-

łecznych” – stwierdzili w jednym z nich. 

Wojciech Dudkiewicz, Niedziela, nr 28,  

12 VII 2020, s. 5 

 

 

Nie zabijaj. 

Obrona życia człowieka od poczęcia  

do naturalnej śmierci 
 

Ponad 5 tys. osób na Marszu dla Życia 

i Rodziny 2020. Wśród uczestników 

Prezydent Andrzej Duda 

W Warszawie odbył się [w niedzielę 20 wrze-

śnia 2020 r.] XV Marsz dla Życia i Rodziny, któ-

rego uczestnicy afirmowali prawo do życia oraz 

wartości prorodzinne. Podkreślali również ko-

nieczność obrony rodziny przed licznymi ide-

ologicznymi zagrożeniami. W wydarzeniu wziął 

udział prezydent Polski Andrzej Duda, który 

przyjął zaproszenie organizatorów. 

„Wspólnie brońmy rodziny” – to hasło tego-

rocznego Marszu dla Życia i Rodziny, który 

przeszedł ulicami stolicy Polski. Wydarzenie 

zgromadziło wielu Warszawiaków, ale także 

osób z różnych miast z całej Polski, które zdecy-

dowały się publicznie zamanifestować swoje 

przywiązanie do prawa naturalnego, prawa do 

życia od poczęcia oraz wspólnie bronić rodziny 

przed atakami. (…) 

Atmosfera tegorocznego Marszu dla Życia 

i Rodziny przypominała tę, znaną z lat ubie-

głych. Jednak jak podkreślają organizatorzy, 

w tym roku manifestacja miała dwa wymiary. 

Pierwszy z nich to pozytywna afirmacja wartości 

chrześcijańskich, naturalnego ładu społecznego, 

a także konieczność zwiększenia ochrony prawa 

do życia od poczęcia. Wskazywano, że już 22 
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października Trybunał Konstytucyjny zajmie się 

konstytucyjnością tzw. przesłanki eugenicznej, 

dzięki której obecnie statystycznie dokonuje się 

blisko 1000 aborcji rocznie. 

Drugim ważnym wymiarem Marszu była, jak 

wskazują organizatorzy, konieczność obrony ro-

dziny przed zagrożeniami ideologicznymi. – 

Największy bój XXI wieku będzie toczony o ro-

dzinę. Już dziś obserwujemy niezwykle radykal-

ne działania lewicowych aktywistów, którzy co-

raz częściej wprost lub w nieco zawoalowany 

sposób, mówią o konieczności zniszczenia ro-

dziny – wskazuje Paweł Ozdoba. (…) 

Organizatorem wydarzenia było Centrum Ży-

cia i Rodziny. W manifestacji wzięła udział m.in. 

Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty, 

a także ks. Tomasz Kancelarczyk oraz ks. Domi-

nik Chmielewski. Marsz dla Życia i Rodziny był 

wspierany przez znanych publicystów m.in. 

Pawła Lisickiego, Grzegorza Górnego, satyryka 

Jerzego Skoczylasa oraz aktora Dariusza Kowal-

skiego. 

https://marsz.org/ponad-5-tys-osob-na-marszu-

dla-zycia-i-rodziny-2020-wsrod-uczestnikow-

prezydent-andrzej-duda/# 

Wybrał Stanisław Waluś 

 

Odpowiedzialni za rozlanie krwi 

Łukaszowe pięciominutówki  

na czwartek 15 października 2020 

Tekst Ewangelii: Łk 11,47-54 

Biada wam, ponieważ budujecie grobowce pro-

rokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. A tak je-

steście świadkami i przytakujecie uczynkom wa-

szych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im 

wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała Mą-

drość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, 

a z nich niektórych zabiją i prześladować będą. 

Tak na tym plemieniu będzie pomszczona krew 

wszystkich proroków, która została przelana od 

stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zacha-

riasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. 

Tak, mówię wam, na tym plemieniu będzie pomsz-

czona. Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięli-

ście klucze poznania; samiście nie weszli, a prze-

szkodziliście tym, którzy wejść chcieli. Gdy wyszedł 

stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli 

gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o 

wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby go podchwycić 

na jakimś słowie. 

Przerażająca prawda o świadkach 

i przytakiwaniu 

Ilu to „zabójców” ma wystawiane pomniki? 

I wiemy o tym i nic nie robimy. W ten sposób je-

steśmy świadkami zbrodni i... przytakujemy 

uczynkom tych „zabójców”. Możemy nawet bu-

dować grobowce pomordowanym, ale jeśli nie 

będzie jasnego opowiedzenia się i wypowiedze-

nia to odnosi się do nas owe biada. 

W naszych czasach odnosi się to w jakże wy-

mowny sposób do grzechu zabójstwa, którego 

imię brzmi aborcja. Świat oszalał. Uważa abor-

cję za prawo. Zabójstwo stało się prawem i wielu 

wierzących tak do tego podchodzi. W kątach 

cmentarzy lub gdzieś na poboczach stawiamy 

grobowce nieznanym, które się nie narodziły, ale 

czy to wystarczy? Ruch pro life, dla życia nie ma 

być jęczeniem po kątach. Wybieram Boga i nie 

pozwalam na zabijanie. Nie idzie o zabijanie ja-

ko odpowiedź, bo to nie jest orędzie Dobrej No-

winy. 

Jednak rodzi się pytanie czy i na ile nie jestem 

świadkiem zbrodni i poprzez brak reakcji przyta-

kuję na nią, a więc biorę w niej udział? Trudne 

to. Bolesne także, a nawet przerażające. Świat 

nienawidzi życia i prawdy, dlatego z taką zacie-

kłością i usilnością walczy o prawo do zabijania. 

Wybiela sobie ręce splamione krwią w majesta-

cie prawa. Ilu to proroków i apostołów zostało 

zabitych według Prawa? 

Krew, która przemawia 

Wiemy jedno, że krew niewinnie zabitych woła 

do Boga z ziemi jak krew Abla. Bóg „słyszy” 

każdą kroplę krwi, wie, gdzie upadła. I każda 

kropla będzie rozliczana. Chrześcijanin nigdy, 

nawet za cenę krwi nie zgadza się na zabijanie! 

Nawet w myślach. Nawet w rozważaniu, że ktoś 

ma inne poglądy czy inną wiarę. Zresztą co to za 

poglądy czy wiara, które zezwalają na zabijanie 

bezbronnych? Co dzieje się w sumieniach ludz-

ki, którzy mówią, że wierzą w Boga i zgadzają 

się na zabijanie nienarodzonych dzieci? Kto tam 

tak naprawdę działa? 

Padają słowa o pomszczeniu krwi (…) która zo-

stała przelana od stworzenia świata. Nie ma 

mowy o żadnej zemście ze strony Boga. Wystar-

czy rozejrzeć się wokoło i widzimy jasno jakie 

są skutki zabijania nienarodzonych (zmniejszają-

ca się liczba ludności, sposób patrzenia na życie 

– wygoda i hedonizm, dziecko staje się zabaw-

ką/sprzętem). Świat sam na siebie kręci bicz 

i zawiązuje sobie pętlę na szyi. 

Jeśli nie będzie reakcji to do nas odnosi się 

biada skierowane do uczonych w Prawie: Biada 

wam, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie 

weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść 

chcieli. „Wiemy” i jeśli z wiedzą tą nic nie zro-

bimy to ponosimy odpowiedzialność.  

https://marsz.org/ponad-5-tys-osob-na-marszu-dla-zycia-i-rodziny-2020-wsrod-uczestnikow-prezydent-andrzej-duda/
https://marsz.org/ponad-5-tys-osob-na-marszu-dla-zycia-i-rodziny-2020-wsrod-uczestnikow-prezydent-andrzej-duda/
https://marsz.org/ponad-5-tys-osob-na-marszu-dla-zycia-i-rodziny-2020-wsrod-uczestnikow-prezydent-andrzej-duda/
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Gdzie problem? 

Boimy się! Lęk zwycięża w naszych sercach. 

Boimy się krzykliwego bełkotu świata. Dlacze-

go? Bo kiedy opowiemy się jasno i wyraźnie, 

kiedy nazywamy rzeczy po imieniu to natych-

miast świat i jego poplecznicy poczynają gwał-

townie nastawać na nas. Tego się boimy! Bez 

walki jednak nie ma zwycięstwa. 

Powracam do „wiedzy”. Trzeba ją mieć 

i uczyć się, bo będziemy wypytywani o wiele 

rzeczy. Nie dlatego, że pytający chcą wiedzieć, 

ale dlatego, że czyhają przy tym, żeby nas pod-

chwycić na jakimś słowie. Zabójca czyha, by za-

bić! Zauważmy, że w dyskusjach na jak to się 

mówi „drażliwe” tematy (do których także nale-

ży aborcja) część „wierzących” postępowców 

ciągle powraca do ustalonego konsensusu. A na 

dodatek nie zaprasza się do nich tych, którzy 

znają się na rzeczy i potrafią wykazać absurdal-

ność podawanych „argumentów”. 

Co na koniec? Żadna kropla krwi męczenni-

ków nie jest wylana na marne. Krew ich jest 

użyźnieniem ziemi, tej ziemi. Tak więc, kto żyje 

prawdą i o nią walczy jest z natury rzeczy prze-

śladowany, a końcem prześladowania jest zabi-

janie. Nie bójmy się śmierci! Nie bójmy się tego, 

który może zniszczyć ciało. Bójmy się tego, któ-

ry duszę zabić może. Jest Krew Pana naszego 

Jezusa Chrystusa wylana dla nas i za nas na 

krzyżu. Ona nas obmywa i oczyszcza. Ona jest 

siłą do życia w Chrystusie i z Chrystusem, do 

życia, a nie do śmierci. 

o. Robert Więcek SJ 

 

Słownik manipulacji zwolenników  

zabijania dzieci poczętych 

ABORCJA EMBRIOPATOLOGICZNA 

Lewica tak nazywa aborcję, która w rzeczywi-

stości jest eugeniczna, aby zdehumanizować 

dzieci nienarodzone. Człowiek z wadą genetycz-

ną nie jest patologią. Jest człowiekiem równym 

w godności osobom zdrowym. Eugenika była 

pseudonauką, najpełniej zapanowała w III Rze-

szy. Jej promotorzy uważali, że należy elimino-

wać ludzi uznanych za gorszych, aby oczyścić 

rasę. Podobnie dzieje się w szpitalach, gdy zabija 

się dzieci z wadami i chorobami. 

WYROK TRYBUNAŁU 

KONSTYTUCYJNEGO „ZAOSTRZYŁ” 

PRZEPISY ABORCYJNE 

Wyrok niczego nie zaostrzył. Nie wprowadził 

nowych przepisów. Sędziowie tylko potwierdzi-

li, że dotychczasowe przepisy były nielegalne, 

zbliżyli ustawę aborcyjną do stanu zgodnego 

z Konstytucją. 

„KOMPROMIS ABORCYJNY” 

W 1993 roku nie zawarto kompromisu, tylko 

poprawiono ochronę życia. Nie stało się to na 

drodze żadnej umowy, ale to ruch obrony życia 

wywalczył przepisy zakazujące aborcji na życze-

nia. Podobnie dziś w sprawie aborcji potrzebna 

jest odwaga i walka, a nie szukanie kompromisu 

ze zwolennikami mordowania dzieci. 

„PRAWA KOBIET” 

Pierwszym podstawowym prawem kobiety jest 

prawo do życia. Aborcja łamie to prawo, 

a w konsekwencji wszelkie inne prawa, jakie ta ma-

ła dziewczynka miałaby kiedykolwiek mieć. Zabi-

cie drugiego człowieka nie jest prawem kobiety. 

oprac. Fundacja Życie i Rodzina 

Nasz Dziennik, nr 254 (6912), 30 X 2020, s. 5 

 

WYROK 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 22 października 2020 r. 
 

Trybunał Konstytucyjny w składzie: 

Julia Przyłębska – przewodniczący 

Zbigniew Jędrzejewski 

Leon Kieres 

Mariusz Muszyński 

Krystyna Pawłowicz 

Stanisław Piotrowicz 

Justyn Piskorski – sprawozdawca 

Piotr Pszczółkowski 

Bartłomiej Sochański 

Jakub Stelina 

Wojciech Sych 

Michał Warciński 

Jarosław Wyrembak, 

protokolant: Grażyna Szałygo, 
 

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy 

oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na roz-

prawie w dniu 22 października 2020 r., wniosku 

grupy posłów o zbadanie zgodności: 

art. 4a ust. 1 pkt 2 oraz art. 4a ust. 2 zdanie 

pierwsze ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o pla-

nowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i wa-

runkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. 

U. Nr 17, poz. 78, ze zm.) z art. 30 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że legalizują 

praktyki eugeniczne w stosunku do dziecka jesz-

cze nieurodzonego, odmawiając mu tym samym 

poszanowania i ochrony godności człowieka, 

ewentualnie – w razie nieuwzględnienia po-

wyższego: 
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art. 4a ust. 1 pkt 2 oraz art. 4a ust. 2 zdanie 

pierwsze ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o pla-

nowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i wa-

runkach dopuszczalności przerywania ciąży 

z art. 38 w związku z art. 30 i art. 31 ust. 3 oraz 

z art. 38 w związku z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytu-

cji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że legali-

zują praktyki eugeniczne w zakresie prawa do 

życia dziecka jeszcze nieurodzonego oraz uza-

leżniają ochronę prawa do życia dziecka jeszcze 

nieurodzonego od jego stanu zdrowia, co stano-

wi zakazaną bezpośrednią dyskryminację, 

oraz: 

art. 4a ust. 1 pkt 2 oraz art. 4a ust. 2 zdanie 

pierwsze ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o pla-

nowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i wa-

runkach dopuszczalności przerywania ciąży 

z art. 38 w związku z art. 31 ust. 3 oraz w związ-

ku z art. 2 i art. 42 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej przez to, że legalizują przerywanie ciąży 

bez dostatecznego usprawiedliwienia konieczno-

ścią ochrony innej wartości, prawa lub wolności 

konstytucyjnej oraz posługują się nieokreślony-

mi kryteriami tej legalizacji, naruszając w ten 

sposób gwarancje konstytucyjne dla życia ludz-

kiego, 

o r z e k a: 

Art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 

1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu 

ludzkiego i warunkach dopuszczalności przery-

wania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z 1995 r. Nr 

66, poz. 334, z 1996 r. Nr 139, poz. 646, z 1997 

r. Nr 141, poz. 943 i Nr 157, poz. 1040, z 1999 r. 

Nr 5, poz. 32 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1792) 

jest niezgodny z art. 38 w związku z art. 30 

w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypo-

spolitej Polskiej. 

Ponadto p o s t a n a w i a: 

umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. 
 

Orzeczenie zapadło większością głosów. 

Julia Przyłębska 

Zbigniew Jędrzejewski 

Leon Kieres (votum separatum) 

Mariusz Muszyński 

Krystyna Pawłowicz 

Stanisław Piotrowicz 

Justyn Piskorski 

Piotr Pszczółkowski (zdanie odrębne) 

Bartłomiej Sochański 

Jakub Stelina 

Wojciech Sych 

Michał Warciński 

Jarosław Wyrembak 

https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-

orzeczenia/wyroki/art/11300-planowanie-

rodziny-ochrona-plodu-ludzkiego-i-warunki-

dopuszczalnosci-przerywania-ciazy 

pobrał 25 X 2020 Stanisław Waluś 

 

Polacy za życiem 

Dzień 22 października 2020 r. przejdzie jako 

najbardziej chwalebny w historii polskiego pra-

wodawstwa. Trybunał Konstytucyjny orzekł, ze 

aborcja eugeniczna jest niezgodna z polską Kon-

stytucją. Wyrok ten jest wybitnie sprawiedliwy i 

logiczny. (…) Znamienny wyrok Trybunału miał 

miejsce we wspomnienie liturgiczne św. Jana 

Pawła II, co dla katolików jest szczególnie wy-

mowne. (…)  

Tym bardziej należy się cieszyć, że minister 

spraw zagranicznych Zbigniew Rau tego samego 

dnia, tj. 22 października, podpisał Deklarację ws. 

Konsensusu Genewskiego. (…) Stwierdzono, że 

tzw. prawo do aborcji nie może być uznawane za 

podstawę międzynarodowej ochrony praw czło-

wieka. Deklaracja ta jest zatem niezwykle waż-

nym aktem konserwatywnej kontrrewolucji 

w wymiarze globalnym. 

Prof. Mieczysław Ryba, Nasz Dziennik,  

nr 249 (6907), 24-25 X 2020, s. 23 

 

Prawo do życia. „Polska wraz z ponad 

30 krajami podpisuje dziś z dumą 

Deklarację Genewską” 

„Polska wraz z ponad trzydziestoma krajami 

podpisuje dziś [22 października 2020] z dumą 

Deklarację Genewską” − poinformował Podse-

kretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicz-

nych Paweł Jabłoński. 

W Deklaracji Genewskiej zawarte zostały mię-

dzy innymi zapisy o tym, że każdy człowiek ma 

niezbywalne prawo do życia, w prawie między-

narodowym nie istnieje „prawo człowieka do 

aborcji”, a aborcja nie może być uznawana za 

metodę planowania rodziny. 

Deklaracja Genewska stanowi reakcję między 

innymi na postulowanie przez Komitet Praw 

Człowieka ONZ uznania aborcji za jedno z praw 

człowieka i wywarcie w ten sposób presji na po-

szczególne państwa stanowiące prawo dotyczące 

kwestii ochrony życia. 

W dniu 22 października 2020 r. Minister Zbi-

gniew Rau zadeklarował w imieniu rządu RP 

poparcie dla Deklaracji ws. Konsensusu Genew-

skiego („Geneva Consensus Declaration”). (…) 

Celem Deklaracji jest podkreślenie fundamen-

talnej roli kobiet i rodziny w społeczeństwie, 

https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/11300-planowanie-rodziny-ochrona-plodu-ludzkiego-i-warunki-dopuszczalnosci-przerywania-ciazy
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/11300-planowanie-rodziny-ochrona-plodu-ludzkiego-i-warunki-dopuszczalnosci-przerywania-ciazy
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/11300-planowanie-rodziny-ochrona-plodu-ludzkiego-i-warunki-dopuszczalnosci-przerywania-ciazy
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/11300-planowanie-rodziny-ochrona-plodu-ludzkiego-i-warunki-dopuszczalnosci-przerywania-ciazy
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a także konieczności zapewnienia kobietom tych 

samych praw i warunków rozwoju osobistego 

oraz zawodowego, jakie przysługują mężczy-

znom. Dokument podkreśla, że każdy człowiek 

ma niezbywalne prawo do ochrony życia; wska-

zuje też, że w między narodowym systemie 

ochrony praw człowieka nie istnieje pojęcie 

„prawa do aborcji”, a nadto że każde państwo 

ma prawo do kształtowania swojego ustawodaw-

stwa w tym zakresie. Deklaracja wskazuje też na 

konieczność ochrony rodziny jako podstawowej 

komórki społecznej oraz na znaczenie systemu 

Narodów Zjednoczonych w procesie wdrażania 

powyższych wartości. Dokument poparło ponad 

30 państw zamieszkałych przez 1,6 mld ludzi na 

całym świecie, w tym m.in. Stany Zjednoczone, 

Brazylia, Egipt oraz Węgry. (…) 

https://www.tysol.pl/a55426-Prawo-do-zycia-

Polska-wraz-z-ponad-30-krajami-podpisuje-dzis-

z-duma-Deklaracje-Genewska 

 

Logo ze strony:  

https://www.hhs.gov

/about/agencies/oga/

global-health-

diploma-

cy/protecting-life-

global-health-

policy/geneva-

declaration.html 

Pobrane 25 X 2020 r.  

Opracowali Wojciech Pillich i Stanisław Waluś 

 

 

In vitro 
 

Francja: demonstracje obrońców  

życia i rodziny, w regionie 

Francuzi znów wychodzą dziś na ulicę, aby 

wyrazić swój sprzeciw wobec nowego prawa 

o bioetyce, które przewiduje między innymi in 

vitro bez ojca, czyli udostępnienie sztucznego 

zapłodnienia parom lesbijskim i samotnym ko-

bietom. W przeszłości obrońcy życia i rodziny 

gromadzili się w Paryżu na wielotysięcznych 

manifestacjach. Tym razem ze względu na pan-

demię jest to niemożliwe. Zamiast tego zorgani-

zowano 60 demonstracji w całym kraju. Może 

wziąć w nich udział w zależności od lokalnych 

restrykcji sanitarnych od 1 tys. do 5 tys. osób. 

Manifestacje cieszą się pełnym poparciem Epi-

skopatu. (…) 

Krzysztof Bronk − Watykan 

Biuletyn Radia Watykańskiego 10 X 2020 
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Z inicjatywy Parafialnego Koła Rodzin Kato-

lickich przy parafii Matki Boskiej Kochawiń-

skiej w Gliwicach egzemplarz „Przyjaciela Ro-

dziny” 2/2019 w liczbie do 100 egzemplarzy zo-

stał przekazany rodzicom młodzieży, która była 

bierzmowana przed wakacjami. Termin pierw-

szej Komunii Świętej został przesunięty i na-

stępna partia została przekazana rodzicom dzieci 

pierwszokomunijnych we wrześniu. 

Teresa Plewa, Jan Tkocz, 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-i-

polityka,54149.html 

http://www.diecezja.legnica.pl/documents/237 

https://www.tysol.pl/a55426-Prawo-do-zycia-Polska-wraz-z-ponad-30-krajami-podpisuje-dzis-z-duma-Deklaracje-Genewska
https://www.tysol.pl/a55426-Prawo-do-zycia-Polska-wraz-z-ponad-30-krajami-podpisuje-dzis-z-duma-Deklaracje-Genewska
https://www.tysol.pl/a55426-Prawo-do-zycia-Polska-wraz-z-ponad-30-krajami-podpisuje-dzis-z-duma-Deklaracje-Genewska
https://www.hhs.gov/about/agencies/oga/global-health-diplomacy/protecting-life-global-health-policy/geneva-declaration.html
https://www.hhs.gov/about/agencies/oga/global-health-diplomacy/protecting-life-global-health-policy/geneva-declaration.html
https://www.hhs.gov/about/agencies/oga/global-health-diplomacy/protecting-life-global-health-policy/geneva-declaration.html
https://www.hhs.gov/about/agencies/oga/global-health-diplomacy/protecting-life-global-health-policy/geneva-declaration.html
https://www.hhs.gov/about/agencies/oga/global-health-diplomacy/protecting-life-global-health-policy/geneva-declaration.html
https://www.hhs.gov/about/agencies/oga/global-health-diplomacy/protecting-life-global-health-policy/geneva-declaration.html
https://www.hhs.gov/about/agencies/oga/global-health-diplomacy/protecting-life-global-health-policy/geneva-declaration.html
https://www.hhs.gov/about/agencies/oga/global-health-diplomacy/protecting-life-global-health-policy/geneva-declaration.html
http://www.diecezja.waw.pl/3260
http://www.niedlagender.pl/
http://www.diecezja.legnica.pl/documents/237
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Ekumenizm 
Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy 

dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszy-

scy 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) 
 

Ekumeniczne nabożeństwo 

na cmentarzu wojennym w Oosterbeek 

W niedzielę 20 września 2020 r. odbyło się co-

roczne ekumeniczne nabożeństwo upamiętniają-

ce poległych w Bitwie o Arnhem, części operacji 

Market Garden. 

Ze względu na obawy przed koronawirusem 

organizatorzy dopuścili do udziału w uroczysto-

ści zaledwie 100 osób. W imieniu polskiej dele-

gacji przygotowałem modlitwę powszechną na 

podstawie wypowiedzianej wcześniej przez Jana 

Józefa Kasprzyka, szefa Urzędu do spraw Kom-

batantów i Osób Represjonowanych, w trakcie 

Mszy św. odprawionej 8 sierpnia 2020 r. 

w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangeli-

zacji i św. Jana Pawła II w Toruniu z okazji 

otwarcia Parku Pamięci Narodowej poświęcone-

go Polakom ratującym Żydów w czasie Zagłady. 

https://tv-trwam.pl/local-vods/vod.48289. 

Z uwagi na ekumeniczną formułę uroczystości 

oraz na jej skromny tegoroczny kształt holender-

scy organizatorzy zgodzili się na wypowiedzenie 

tylko połowy wezwań, usuwając wezwania za-

wierające odniesienia do historii Polski. 
 

Módlmy się o dar wolności dla kościoła oraz 

o otwartość ludzkich serc i umysłów na jego za-

angażowanie, przepowiadanie i dawanie świa-

dectwa o wyższości miłości nad nienawiścią, 

o zwycięstwie dobra nad złem, o Bogu miłosier-

nym i sprawiedliwym, który zawsze upomina się 

o krew niewinnie przelaną, 

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. 
 

Módlmy się o dar ewangelicznego pokoju 

i braterskiej jedności opartej na miłości i praw-

dzie, dla katów i ofiar wszelkich konfliktów 

zbrojnych, wojen i prześladowań, o należną 

cześć, pamięć i chwałę bohaterom, którzy strach 

przed śmiercią pokonali heroizmem cnót i ratu-

jąc życie skazanym na zagładę zachowali się jak 

trzeba. Módlmy się o rzetelność w odkrywaniu 

i przekazywaniu historii oraz o zamiłowanie do 

pamięci i tożsamości dziejów własnego narodu, 

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.  
 

Módlmy się za Polskę krwią uświęconą, o jej 

katolicki, społeczny i gospodarczy rozwój, za 

rodaków w kraju i za granicą, oraz za wszystkich 

obywateli Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. 

Módlmy się za Prezydenta Rzeczypospolitej, 

Andrzeja Dudę, za Sejm i Senat, za Radę Mini-

strów, za samorządowców, za siły zbrojne Rze-

czypospolitej Polskiej, za miejsca pamięci, kul-

tury i wychowania, 

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. 
 

Módlmy się o życie wieczne dla poległych, 

pomordowanych i represjonowanych, za ofiary 

wojen światowych i hybrydowych oraz wszyst-

kich wojen i totalitaryzmów wymierzonych 

w wolność i suwerenność Polski, naszej Ojczy-

zny, 

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. 
 

Módlmy się o zasiew nowych chrześcijan na 

krwi męczenników, a na krwi bohaterów o no-

wych obrońców narodowych świętości, módlmy 

się o zaprzestanie deptania przeszłości naszych 

ołtarzy, i opamiętanie dla tych, którzy w imię an-

tychrześcijańskich ideologii chcą zburzyć ład 

duchowy naszej ojczyzny, ład z trudem i po-

święceniem budowany od chrztu Mieszka w 966 

roku, 

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. 
 

Módlmy się za nas tu zgromadzonych na mo-

dlitwie oraz uczestniczących w niej przez roz-

głośnię Gelderland i przez internet, za chorych 

i cierpiących, za samotnych i opuszczonych, za 

konających i za dusze w czyśćcu cierpiące, za 

wszystkich żywych i zmarłych uczestników Bi-

twy o Arnhem i wszystkich bitew II wojny świa-

towej, za budowniczych i opiekunów tej nekro-

polii, za organizatorów tej uroczystości. Módlmy 

się we wszystkich intencjach modlących się 

z nami, 

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.  
 

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Stanisław Kruszyński, Holandia 

 

„Nie” dla katolicko-protestanckiej 

interkomunii 

„Różnice doktrynalne [między katolikami 

a protestantami – red.] są nadal tak poważne, że 

obecnie wykluczają wzajemne uczestnictwo 

w Eucharystii lub w Wieczerzy Pańskiej”. Opi-

nie taką wyraził przewodniczący Papieskiej rady 

ds. Popierania Jedności chrześcijan kard. Kurt 

Koch. Wypowiedź ta nie pojawiła się bez powo-

du. W zeszłym roku niemiecka Ekumeniczna 

Grupa Robocza teologów katolickich i ewange-

lickich (ӦAK) opracowała dokument „Wspólnie 

https://tv-trwam.pl/local-vods/vod.48289
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przy stole Pańskim” i przesłała go do watykań-

skiej Kongregacji Nauki Wiary. (…) 

Zdaniem twórców tego dokumentu protestanc-

ka Wieczerza Pańska i katolicka Eucharystia „są 

zasadniczo dwiema różnymi formami tego jed-

nego wydarzenia”. Z opinią tą nie zgadza się 

Kongregacja Nauki Wiary, która swoje stanowi-

sko przedstawiła w liście skierowanym na ręce 

przewodniczącego Konferencji Biskupów Nie-

mieckich Georga Bätziga. (…) 

„W liście z Rzymu wyraźnie stwierdzono, że 

dokument ӦAK porusza kwestie, których Kościół 

w danym kraju nie może po prostu sam rozstrzy-

gnąć” – stwierdził przewodniczący Papieskiej 

Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. 

Andrzej Macura, Gość Niedzielny,  

nr 40, rok XCVII, 4 X 2020, s. 6 

 

 

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 sło-

wami Prymasa Tysiąclecia będę z Państwem dzie-

lił się zarówno swoimi refleksjami, jak i fragmen-

tami artykułów zaczerpniętych z prasy i Internetu. 

Stanisław Waluś 

Część XLVI 

Na zakupy w środę 

Polacy coraz częściej robią zakupy poza week-

endami nawet jeśli w danym tygodniu przypada 

niedziela handlowa. Zamknięcie sklepów zmie-

nia obyczaje społeczeństwa. 

Wyniki badań firmy Selectivv, analizującej 

dane o użytkownikach telefonów, opisała 

„Rzeczpospolita”. Dane pokazują, że w 2020 r. 

Polacy częściej niż w 2019 r. robili zakupy 

w centrach handlowych w dni robocze niż 

w weekendy. (…) 

Badania Selectivv pokazują jednak, że obycza-

je się zmieniają pod wpływem prawa. Polacy co-

raz częściej rezygnują z zakupów nie tylko 

w niedziele, ale i soboty. (…) 

Zakaz niedzielnego handlu nie okazał się mar-

twym, nierealistycznym przepisem. 

Jakub Jałowiczor, Gość Niedzielny,  

nr 43, rok XCVII, 25 X 2020, s. 10 

Zmarli w ostatnim czasie 
 

11 maja 2020 r. zmarł ks. Julian Źrałko 

Pożegnanie śp. ks. infułata Juliana Źrałki 

11 maja br. odszedł do Pana śp. ks. infułat Ju-

lian Źrałko, w latach 1966-2010 proboszcz parafii 

św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w Wał-

brzychu i prawie przez 60 lat ofiarny i oddany 

Bogu kapłan, wielki patriota kochający Ojczyznę 

i niezłomny żołnierz Chrystusa, z szacunku dla 

niego zwany Patriarchą Wałbrzycha. (…) 

Ksiądz infułat Julian Źrałko celebrował Msze 

św. dla strajkujących górników białokamieńskiej 

kopalni Thorez, którzy umocnieni Eucharystią 

mogli trwać w solidarnym proteście o wolną 

Polskę, a ludzie pracy ziemi wałbrzyskiej odna-

leźć w sobie dumę i godność. Za to szczególne 

zaangażowanie w działalność opozycyjną w cza-

sach PRL został odznaczony w 2015 r. we Wro-

cławiu przez prezesa IPN Krzyżem Wolności 

i Solidarności. (…) 

Ksiądz Julian Źrałko podejmował wiele wy-

zwań i inicjatyw duszpasterskich, występując 

w roli inicjatora, twórcy i założyciela w Wał-

brzychu m.in. Klubu Inteligencji Katolickiej 

w 1981 r., Akcji katolickiej w 1995 r. oraz Insty-

tutu Jana Pawła II w 2008 r. (…) 

Leszek Olszewski, Tygodnik Solidarność,  

nr 23, 5 VI 2020, s. 53 

 

31 maja 2020 r. zmarł ks. Czesław Wala 

Heroiczny kapłan 

Zmarł ks. infułat Czesław Wala, twórca i bu-

downiczy sanktuarium Matki Bożej Bolesnej 

w Kałkowie-Godowie, w diecezji radomskiej. 

Miał 84 lata. W pamięci zapisał się jako wspa-

niały katecheta oraz duszpasterz i przyjaciel głu-

choniemych. W latach jego posługi duszpaster-

skiej do sanktuarium przybywały setki tysięcy 

ludzi z całej Polski. (…) 

KG, KAI, PAP, Nasz Dziennik, nr 126 (6784), 

1 VI 2020, s. 10 

Zmarł ks. inf. Czesław Wala 

Związkowe szeregi opuścił wielki przyjaciel 

Solidarności i jej honorowy członek. Twórca 

i wieloletni kustosz sanktuarium Matki Bożej 

Bolesnej w Kałkowie-Godowie, które zostało 

wzniesione jako wotum dziękczynne za ocalenie 

Narodu Polskiego od ateizmu. Inicjator budowy 

w Kałkowie Golgoty, w której wnętrzu znajduje 

się zespół 38 oratoriów i kaplic, w tym kaplica 

Ofiar Grudnia 1970 r. (…) 

NSZZ „S” Ziemia Radomska, Tygodnik  

Solidarność, nr 25 (1641), 19 VI 2020, s. 2 
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14 czerwca 2020 r. zmarł  

Stanisław Karnacewicz 

Żegnaj, Stasiu 

Stanisław Karnacewicz należał do rzadkiej dziś 

kategorii dziennikarzy i publicystów, który przeka-

zują informacje w sposób obiektywny, bez poli-

tycznego czy ideologicznego zacietrzewienia i ob-

rażania innych. Zmarł 14 czerwca w wieku 70 lat. 

Stasia poznałem na początku lat 90., kiedy pra-

cował w Polskiej Agencji Prasowej. Tej redakcji 

pozostał wierny do śmierci. Spotykaliśmy się na 

konferencjach prasowych poświęconych spra-

wom Kościoła czy innych wydarzeń związanych 

z tą tematyką. (…) 

(…) Był zawsze serdeczny i uczynny. (…) 

− Był zawsze tam, gdzie działy się rzeczy naj-

ważniejsze dla Kościoła w Polsce. Trudno uwie-

rzyć, że go zabraknie – powiedział na wieść 

o śmierci red. Karnacewicza sekretarz generalny 

Konferencji Episkopatu Polski bp Artur Miziński. 

Bogumił Łoziński, Gość Niedzielny, nr 25, rok 

XCVI, 21 VI 2020, s. 8 

19 czerwca 2020 r. zmarł  

ks. prałat Zbigniew Powada 

Boży i solidarny pasterz 

W kondukcie nie zabrakło licznych członków 

Klubu Inteligencji Katolickiej, którego kapela-

nem był przez 30 lat, a ze śpiewem w ostatniej 

drodze towarzyszyli też swojemu pasterzowi 

przedstawiciele wspólnoty neokatechumenalnej. 

Podczas pogrzebowej liturgii, koncelebrowanej 

pod przewodnictwem bp. Romana Pindla, modli-

li się także bp senior Tadeusz Rakoczy i bp Piotr 

Greger, a także ewangelicki biskup senior Paweł 

Anweiler. W odczytanym przez proboszcza ka-

tedry ks. kan. Antoniego Młoczka liście kondo-

lencyjnym abp Wiktor Skworc, metropolita ka-

towicki, dziękował zmarłemu za 20 lat gorliwej 

służby w diecezji katowickiej. (…) 

Pogrzeb poprzedziła ceremonia przekazania 

Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia 

Polski, nadanego pośmiertnie ks. prał. Powadzie 

przez prezydenta Andrzeja Dudę. (…)  

− W trudnych latach 80. ks. prał. Zbigniew 

w tej parafii uczynił bezpieczne miejsce dla wol-

nościowych ideałów Polaków. Nigdy tego nie 

zapomnimy – zapewniła prezes KIK Elżbieta 

Kralczyńska, dziękując za ponad 30 lat wspiera-

nia modlitwą i dobrą radą. (…) 

aśs, Gość Niedzielny, nr 27, rok XCVI, 5 VII 

2020, Gość Bielsko-Żywiecki, s. IV 

Solidarny duszpasterz 

Artur Kasprzykowski, Tygodnik Solidarność, nr 

28, 10 VII 2020, s. 52-53 

Żegnamy naszego kapelana 

Artur Kasprzykowski, Gazeta Beskidzka, rok 

XVI, nr 6 (195), czerwiec 2020, s. 5 

Odszedł kapelan Solidarności 

opr. JacK, W Bielsku-Białej. Magazyn Samorzą-

dowy, nr 12/454, 26.06.2020, s. 8 

 

 

Nasze Rocznice 
 

Listopad 2020 

650 lat temu (5 listopada 1370 r.) na Wawelu 

zmarł król Kazimierz Wielki. 

365 lat temu (18 listopada 1655 r.) armia 

szwedzka pod wodzą gen. Müllera rozpoczęła 

oblężenie Jasnogórskiego klasztoru. Bohaterska 

obrona kierowana przez przeora Augustyna Kor-

deckiego stała się sygnałem do powszechnego 

powstania przeciw Szwedom. 

355 lat temu (3 grudnia 1665 r.) zmarł Stefan 

Czarniecki, wojewoda ruski i hetman polny ko-

ronny. Jako wybitny dowódca zasłużył się 

szczególnie w wojnie ze Szwedami w czasie 

„potopu”. 

255 lat temu (19 listopada 1765 r.) w Warszawie 

został otwarty Polski Teatr Narodowy. Do jego 

rozwoju w znacznym stopniu przyczynił się 

Wojciech Bogusławski. 

190 lat temu (29 listopada 1830 r.) wybuchło 

powstanie listopadowe. 

165 lat temu (26 listopada 1855 r.) w Konstanty-

nopolu zmarł Adam Mickiewicz. 

120 lat temu (1 listopada 1900 r.) z okazji ogło-

szenia Roku Świętego papież Leon XIII wydał 

encyklikę De Redemptore. 

95 lat temu (2 listopada 1925 r.) w Warszawie po 

uroczystym nabożeństwie w katedrze św. Jana 

odbyło się złożenie do Grobu Nieznanego Żoł-

nierza szczątków bezimiennego bohatera, eks-

humowanego z cmentarza Obrońców Lwowa. 

95 lat temu (20 listopada 1925 r.) zmarł Stefan 

Żeromski, wybitny powieściopisarz. 

80 lat temu (22 listopada 1940 r.) odbyła się 

pierwsza egzekucja w KL Auschwitz. Stracono 

40 Polaków. 

80 lat temu (24 listopada 1940 r.) w Warszawie 

rozpoczął działalność tajny Uniwersytet Ziem 

Zachodnich. Na czele Komitetu organizacyjnego 

stał ks. dr Maksymilian Rode. 

75 lat temu (10 listopada 1945 r.) w Rzymie zo-

stał otwarty Polski Instytut Historyczny, na czele 

którego stanął profesor Uniwersytetu Wileńskie-

go ks. Walerian Meysztorowicz. 

75 lat temu (20 listopada 1945 r.) w Norymber-

dze rozpoczął się proces hitlerowskich zbrodnia-
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rzy. Nie dołączono jednak do nich zbrodniarzy 

stalinowskich, odpowiedzialnych za mord pol-

skich oficerów w Katyniu. 

70 lat temu (1 listopada 1950 r.) papież Pius XII 

uroczyście ogłosił dogmat o Wniebowzięciu 

Najświętszej Maryi Panny. 

65 lat temu (26 listopada 1955 r.) w 100. roczni-

cę śmierci Mickiewicza na krakowskim Rynku 

odsłonięto pomnik poety na tym samym miejscu, 

gdzie stał poprzedni, zniszczony przez niemiec-

kiego okupanta. 

55 lat temu (11 listopada 1975 r.) w katedrze św. 

Jana w Warszawie Prymas Polski kard. Stefan 

Wyszyński poświęcił i odsłonił tablicę ku czci 

Orląt Lwowskich. 

50 lat temu (3 listopada 1970 r.) w Warszawie 

zmarł Władysław Jan Grabski, pisarz katolicki, 

autor popularnych przed wojną powieści (m.in. 

W cieniu kolegiaty, Konfesjonał). 

50 lat temu (9 listopada 1970 r.) zmarł Charles 

de Gaulle, wybitny mąż stanu i polityk. 

50 lat temu (10 listopada 1980 r.) Sąd Najwyż-

szy w Warszawie zarejestrował NSZZ „Solidar-

ność”. Stało się to po tym, jak 24 października 

1980 r. Sąd Wojewódzki w Warszawie samo-

wolnie dokonał zmian w statucie, dopisując 

uznanie przez Solidarność kierowniczej roli par-

tii komunistycznej i ograniczając prawo do straj-

ku, wbrew jednemu z punktów porozumień 

sierpniowo-wrześniowych. 

50 lat temu (18 listopada 1970 r.) ministrowie 

NRF i Polski parafowali w Warszawie układ, 

którego artykuł pierwszy stwierdza, że granica 

na Odrze i Nysie Łużyckiej jest nienaruszalną 

granicą polskiego państwa. 

50 lat temu (29 listopada 1970 r.) zgodnie z zale-

ceniem Watykanu, w tę pierwszą niedzielę Ad-

wentu, do liturgii polskiego Kościoła został 

wprowadzony język polski. 

40 lat temu (23 listopada 1980 r.) w katedrze 

wrocławskiej kard. Henryk Gulbinowicz po-

święcił tablicę ku czci żołnierzy Armii Krajowej 

Okręgu Wileńskiego i Lwowskiego zamordowa-

nych przez NKWD. 

40 lat temu (30 listopada 1980 r.) Ojciec Święty 

Jan Paweł II ogłosił encyklikę Dives in miseri-

cordia. 

Wybrała Barbara Kwaśnik  

 

W listopadzie 2020 r. pamiętamy: 

Narodowe Święto Niepodległości − 11 XI 

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszech-

świata – 22 XI 2020  

 

Sierpniowy przełom 

40. rocznica powstania Solidarności 

Trzeba sięgać do tych źródeł 

Dr Jarosław Szarek, s. 2 

Sen o „drugiej Polsce” 

Bogusław Tracz, OBBH IPN Katowice, s. 2-4 

Przed Sierpniem był Lipiec 

Tomasz Panfil, BEN IPN, s. 4-5 

Propaganda i wolne słowo w Sierpniu 19 

80 Cecylia Kuta, OBBH IPN Kraków, s. 6-7 

Chodziło o coś więcej niż podwyżki 

Jan Hlebowicz, IPN Gdańsk, s. 7-8 

Porozumienia Gdańskie 

Arkadiusz Kazański, OBEN IPN Gdańsk, s. 8-9 

Pierwsze porozumienie 

Sebastian Ligarski, OBBH IPN Szczecin, 10-11 

Dni, które odmieniły region 

Jarosław Neja, OBBH IPN Katowice, s. 12-13 

Prymas w Sierpniu ʼ80 

Paweł Skibiński, Uniwersytet Warszawski, s. 14-15 
 

Bezpłatny dodatek przygotowany przez redak-

cję „Gościa Niedzielnego” oraz Instytut Edukacji 

narodowej. Koncepcja i redakcja: dr Andrzej 

Grajewski („Gość Niedzielny”), dr Andrzej 

Sznajder, Ryszaed Mozgol (IPN Katowice) 

Dodatek do Gościa Niedzielnego,  

nr 35, rok XCVII, 30 VIII 2020. 
 

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Papieża Franciszka na rok 2020 
Październik: Ewangelizacyjna – Misja świec-

kich w Kościele 

Aby na mocy chrztu wierni świeccy, zwłaszcza 

kobiety, mieli większy udział w instytucjach od-

powiedzialnych za Kościół. 

Listopad: Powszechna – Sztuczna inteligencja 

Aby postęp w zakresie robotyki i sztucznej in-

teligencji zawsze służył istocie ludzkiej. 
 

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 Ka-

towice, ul. Warszawska 6/305. Wśród dyżurują-

cych są: Piotr Pietrasz i Rajmund Rał – człon-

kowie KIK w Katowicach. 

 

Pielgrzymki w 2020 roku 
Prosimy śledzić aktualne komunikaty na stro-

nie katowickiego KIK w Internecie. 
 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
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XL Ogólnopolska Pielgrzymka KIK-ów  

na Jasną Górę 

Komunikat 

Kierownictwa Porozumienia Klubów Inteligencji 

Katolickiej w Polsce 

z dnia 15 października 2020 r. 

W związku z decyzjami władz państwowych 

przedstawionymi na konferencji prasowej Preze-

sa Rady Ministrów RP w dniu 15 października 

2020 r. informujemy o konieczności odwołania 

tegorocznej XL Pielgrzymki Klubów Inteligencji 

Katolickiej na Jasną Górę w dniu 21 listopada 

2020 r. Ufamy, że spotkamy się u stóp Jasnogór-

skiej Pani w przyszłym 2021 r. 

Jednocześnie apelujemy do wszystkich człon-

ków i sympatyków Klubów Inteligencji Katolic-

kiej o codzienną modlitwę błagalną o ustanie 

epidemii koronawirusa. Polecajmy Jezusowi Mi-

łosiernemu zdrowie i życie naszych bliskich oraz 

nas samych.  

Antoni Winiarski, przewodniczący 

Jan Koziorowski, współprzewodniczący 

Stanisław Latek, współprzewodniczący 

Michał Białkowski, sekretarz 
 

Koncerty organowe 

23 października i 8 listopada będą koncerty or-

ganowe w katedrze w Katowicach. Ze względu 

na uroczystość 150-lecia parafii Mariackiej Dni 

Kultury Chrześcijańskiej będą związane z tym 

wydarzeniem. 
 

Sekcja Wiedzy Religijnej – Krąg Biblijny 

zaprasza 

W siedzibie KIK w Katowicach raz w miesią-

cu, w drugą środę, odbywają się interesujące 

spotkania. Od godz. 17.00 nasz kapelan ks. prof. 

Józef Kozyra, biblista, odpowiada na różne pyta-

nia związane z wiarą, religią i Kościołem. 

O godz. 18.00 pochylamy się nad Pismem Świę-

tym. Szczegółowe informacje podawane są 

w miesięcznym programie. 
 

Sekcja Nauka-Wiara 

Spotkania odbywają się w trzecią środę mie-

siąca o godz. 18 w sali O.O. Oblatów, Katowice-

Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12 (wej-

ście od podwórza, parter). Szczegółowe informa-

cje podawane są w miesięcznym programie. 
 

Katowice, Osiedle Tysiąclecia (Dolne). 

29 października 2020 r. (czwartek) – Encyklika 

„Ecclesia de Eucharistia” − ukoronowanie i kom-

pendium nauczania św. Jana Pawła II o Euchary-

stii – cz. 1 

19 listopada 2020 r. (czwartek) – Encyklika 

„Ecclesia de Eucharistia” − ukoronowanie i kom-

pendium nauczania św. Jana Pawła II o Euchary-

stii – cz. 2 

17 grudnia 2020 r. (czwartek) – Księgi ST i NT. 

Omówienie ogólne i charakterystyka. 

Spotkania odbywają się w salce katechetycznej 

św. Augustyna (salka nr 2 na parterze) – wejście 

boczne do budynku kościoła od strony cmenta-

rza. Spotkania prowadzi nasz opiekun – ks. Artur 

Grabiec. Adres parafii na Tysiącleciu Dolnym: 

40-877 Katowice ul. Mieszka I 6. Parafia pw. 

Podwyższenia Krzyża św. i Matki Bożej Uzdro-

wienia Chorych. 
 

1% podatku na rzecz KIK w Katowicach  

dla wsparcia chrześcijańskiej kultury 

W 2021 roku będzie można przekazywać dla 

KIK w Katowicach 1% należnego podatku za 

2020 rok na cele statutowe KIK w Katowicach. 
 

Można przekazać dar dla KIK w Katowicach  
Dziękujemy osobom, które przekazały daro-

wiznę na cele statutowe Klubu Inteligencji Kato-

lickiej w Katowicach w 2019 roku.  

Będziemy wdzięczni za przekazanie daro-

wizn w bieżącym roku na cele statutowe Klu-

bu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Da-

rowizny te będą mogły zostać odliczone 

w przyszłym roku w zeznaniu podatkowym za 

rok 2020 do 30 kwietnia 2021 r.” 
 

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 prze-

wodniczącemu sekcji. Można też wpłacać na-

szemu 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 
 

mailto:kikkt@katowice.opoka.org.pl
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Cykl reportaży z miejsc, które zachwycają  

a człowiek odczuwa Bożą obecność. 
 

Wyspy na środku Atlantyku 
 

 

1Wodospad 

   Fossa, 

2Haldarsvík, 

3Tjørnuvík, 

4Saksun, 

5Hvalvík,  

6Eiði,  

7Selatrað, 

8Gásadalur,  

9Miðvágur, 

10Sandavágur, 

11Kirkjubøur, 

12Tangavegur  

     i Stendur, 

13Sørvágur, 

14Tindhólmur  

     i Drangarnir, 

15Kaldbaksbotnur 

 

Trasa wycieczki zaznaczona czerwoną linią. 

Trasa promu Norröna z Hirtshals w Danii – niebieska linia. 

Właścicielem promu jest farerska firma Smyril Line. 
 

 
 

Wyspy Drangarnir, Tindhólmur i Gáshólmur. 
 

Po nocy spędzonej na promie Norröna, przy-

pływamy do Tórshavn, stolicy Wysp Owczych, 

gdzie mieszka 19 tys. osób. Najstarsza część 

miasta jest położona na skalistym półwyspie 

Tinganes, gdzie w 825 roku zebrał się Ting, par-

lament norweskich kolonistów.  
 

 
 

Z biegiem lat Tinganes stał się centrum han-

dlu i władzy, a teraz licznie przybywają tu tury-

ści oglądając domy z XVI i XVII w. kryte dar-

nią. Wyspy Owcze, położone na środku Atlanty-

ku między Danią a Islandią, są terytorium zależ-

nym od Danii. Nazwa wysp w języku farerskim 

to Føroyar. Językami urzędowymi są farerski  

i duński. Wyspy Owcze zajmują powierzchnię 

1399 km
2
, dwa razy więcej niż powiat cieszyński 

i liczą 52 tys. mieszkańców, prawie tyle co Pie-

kary Śląskie. Posiadają 33-osobowy parlament – 

Løgtingið. W referendum odrzucili członkostwo 

w Unii Europejskiej. Wyspy są pochodzenia 

wulkanicznego – zbudowane głównie z bazaltów 

powstałych 50-60 mln lat temu. Składają się z 18 

wysp oraz setek wysepek i skał. Najwyższy 

szczyt Slattaratindur wznosi się na 882 m n.p.m.  
 

 
 

Most, zwany jedynym mostem na Atlantyku, łączy wyspy 

Streymoy i Eysturoy. Poza tym, na wyspach jest ok. 20 tu-

neli, w tym kilka podmorskich. Latają też helikoptery. 
 

Chociaż Wyspy Owcze oddalone są tylko  

o 500 km od koła podbiegunowego północnego, 

średnia temperatura w styczniu wynosi +3,4°C,  

a w sierpniu +10,5°C. Takie temperatury wyspy 

zawdzięczają ciepłemu Prądowi Zatokowemu 

(Golfsztrom). Położenie geograficzne sprawia, 

że wieją tam silne wiatry, a w roku jest 280 dni 

deszczowych. Podczas sztormów fale dochodzą 

do 32 m wysokości. Surowy klimat i morski ae-

rozol są przyczyną braku naturalnego lasu. 
 

 
 

Wodospad o wys. 50 m na strumieniu Dalsá przy silnym 

wietrze. Gásadalur. Wyspa Vágar.  
 

Większość mieszkańców Wysp Owczych na-

leży do luterańskiego Kościoła Wysp Owczych. 
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Chrześcijaństwo dotarło na wyspy w 999 r., co 

opisała Saga Farerska z ok. 1200 r. Od 1076 do 

1538 r., na Wyspach Owczych była katolicka 

diecezja z siedzibą w Kirkjubøur. Ostatni biskup 

katolicki Ámundur Ólavsson został zamordowa-

ny w 1538 r. po wprowadzeniu protestantyzmu. 

Wiara katolicka była zakazana, aż do wprowa-

dzenia w Danii wolności wyznania w 1849 r.  

W 1931 r. na wyspy przybyli księża oraz sio-

stry franciszkanki. Obecnie w Thorshavn jest ko-

ściół katolicki, klasztor sióstr, szkoła, żłobek  

i przedszkole. W 1989 r. dwóch parafian repre-

zentowało Wyspy Owcze podczas podróży apo-

stolskiej Jana Pawła II do Danii. 
 

 
 

Katolicki kościół Mariacki (Mariukirkjan) w Tórshavn.  
 

 
 

Ostrygojad – symbol Wysp Owczych. 
 

 
 

Na Wyspach Owczych żyje ok. 75.000 owiec, a ich liczbę 

i zasady hodowli określa List Owczy z 1298 r. List ten po-

daje także zasady polowania na grindwale. Wełna owcza 

ma dużo lanoliny. Swetry z tej wełny są nieprzemakalne. 

 

Mieszkańcy Wysp Owczych pasjonują się 

wioślarstwem i piłką nożną. Hucznie obchodzą 

Dzień św. Olafa 29 lipca. Rybołówstwo oraz ho-

dowla łososi i pstrągów w fiordach są ważnym 

źródłem dochodów. 

William Heinesen poświęcił swojej ojczyźnie 

powieść „Wyspy Dobrej Nadziei”. 
 

 
 

W kościołach podwieszone są modele statków albo łodzi. 
 

 
 

Ośmiokątny luterański kościół z 1856 r. w Haldórsvík. 
 

 
 

Kroplik żółty. Kir-

kjubøur. 

  W 2010 r. pierwszy raz by-

łem na Wyspach Owczych. 

Większość kościołów była 

otwarta. Z powodu terrory-

zmu, turyści zaczęli prefero-

wać Islandię, Wyspy Owcze  

i Norwegię. Przybyli też 

wandale i złodzieje. W 2016 

r. wszystkie kościoły, łącznie 

z katedrą, były zamknięte. 
 

Tekst i zdjęcia Antoni Winiarski na podstawie 

wycieczek w 2010, 2014 i 2016 roku. 
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