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Józef w genealogiach ewangelicznych
jako protoplasta Jezusa

Na kartach ST spotykamy bardzo wiele genealogii. Jedne mają znaczenie symboliczne (np.
Rdz 5: genealogia potomków Adama, czy Rdz
10: genealogia różniących się narodów). Inne
księgi rodowodów przywiązują większą wagę do
imion historycznych (np. genealogia Abrahama
Rdz 11, 10-32). Wyjątkowo wiele genealogii
znajdujemy na początku 1 Krn 1-9, gdzie autorzy
poczynając od Adama wymieniają wybiórczo
przodków króla Dawida. Teologiczne zabiegi
widać wyraźnie w 1 Krn 2, 3-35, gdzie wymienia
się potomków Judy, oraz w 1 Krn 8, 1-28, gdzie
wylicza się potomków Beniamina. Powodem
sporządzania genealogicznych spisów przodków
była dbałość o czystość rasy narodu wybranego,
szczególnie zagrożonego rozproszeniem po niewoli babilońskiej. Ważną sprawą było też oczekiwanie na Mesjasza, który miał pochodzić z pokolenia Judy i z rodu Dawida (por. Rdz 49, 1-33
oraz 2 Sm 7, 12-14). Fakt zaś, że pierwszy król
żydowski − Saul pochodził z pokolenia Beniamina przyczynił się do tego, że również ten ród
Jakubowy cieszył się wielkim zainteresowaniem
autorów sporządzających księgi rodowodów.
W genealogii przedstawionej przez Mateusza
w sposób szczególny Jezus został związany z
Dawidem, który jest Jego (pra)ojcem. Tytułem
„Syn Dawida” poza genealogią wprost nazwany
został również Józef – przybrany ojciec Jezusa
(Mt 1, 20). W księdze rodowodu Ewangelista
wykazał, że Jezus Chrystus (Pomazaniec Boży)
był rzeczywistym „Synem Dawida”, który przyszedł jako Mesjasz nauczać o królestwie Bożym.
Tę prawdę o „synostwie Dawidowym” Jezusa
podkreśla także schematyczny układ imion w
genealogii zebranych w trzy „czternastki”. Trzy
grupy imion, po czternaście w każdej, mogą
oznaczać nie tylko sumę doskonałości (dwa razy
siedem), ale przez kabalistyczne odczytanie liter
związanych z wartościami liczbowymi, podkreśla się też w ten sposób wyjątkową rolę Dawida
w tej księdze rodowodu. W hebrajskim zapisie
imienia Dawid widzimy dwukrotnie literę „dalet” równowartą liczbie „cztery”, i jeden raz wykorzystaną literę „waw”, równowartą liczbie
„sześć”. Suma tych liczb daje „czternastkę” odpowiadającą imieniu „Dawid”. Mateusz tworząc
schemat genealogii w trzech grupach imion, od
Abrahama do Dawida, od Dawida do Jechoniasza, i od Jechoniasza do Jezusa – „nowego Dawida”, będącego prawdziwym „Synem Dawida”
aż trzykrotnie powtarza liczbę „czternastu”

Papież Franciszek z okazji 150 rocznicy ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła powszechnego napisał 8 grudnia 2020 r. List Apostolski
Patris corde − ojcowskim sercem, „bo tak Józef
umiłował Jezusa, nazywanego we wszystkich
czterech Ewangeliach: <synem Józefa>. Mateusz
i Łukasz, dwaj ewangeliści, którzy ukazali jego
postać, niewiele mówią, ale wystarczająco dużo,
aby zrozumieć, jakim był ojcem oraz misję powierzoną mu przez Bożą Opatrzność. Miał odwagę podjąć się prawnego ojcostwa Jezusa, któremu nadał imię objawione przez Anioła: <nadasz Mu imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud
od jego grzechów> (Mt 1, 21). Jak wiadomo,
wśród ludów starożytnych nadawanie imienia
osobie lub rzeczy oznaczało nabycie ich na własność, jak to uczynił Adam w opisie Księgi Rodzaju (por. 2, 19-20)” – pisze papież.
Józef jako ojciec Jezusa spina w genealogiach
ewangelicznych główny etap starotestamentalnej
historii zbawienia. Łukasz pokazuje ją nietypowo w sposób wstępujący od Jezusa przez Józefa
do Adama (Łk 3, 23-38). Mateusz zaś w wyjątkowo ramowej księdze rodowodu wywodzi ojcostwo Józefa wobec Jezusa sięgając do ojca narodu wybranego, do Abrahama i obietnicy danej
Dawidowi (Mt 1, 1-17). Józef jako syn Dawida
przez małżeństwo z Maryją staje się ojcem Jezusa – najprawdziwszego Syna Dawida, obiecanego przez Boga temu królowi żydowskiemu już
ustami proroka Natana (por. 2 Sm 7, 12n: „Kiedy
wypełnią się twoje dni..., wtedy wzbudzę po tobie potomka..., i utwierdzę tron jego królestwa
na wieki”).
Rodowód Jezusa Chrystusa, Syna Dawida, w
Ewangelii Mateusza wywodzi się od Abrahama,
spadkobiercy poczynionych mu przez Boga
obietnic, że w jego potomstwie błogosławione
będą wszystkie narody ziemi (Rdz 12, 3). Przez
Abrahama, założyciela dynastii, prawnym spadkobiercą jest Jezus Chrystus, jak to podkreślił
Paweł w Ga 3, 16: „Obietnice dane są Abrahamowi i jego potomstwu, którym jest Chrystus”.
Jezus, jako Syn Dawida i Syn Abrahama nawiązuje do wielkich nadziei mesjańskich związanych z ich depozytariuszami, jakimi byli Dawid i
Abraham (por. 2 Sm 7, 16; 1 Krn 17, 14; Iz 11,
1-4; Rdz 12, 3; 22, 18). Również Józef jest „Synem Abrahama”, podobnie bowiem jak praojciec
naszej wiary, też całkowicie zawierzył Bogu
(por. Mt 1, 18-25; 2, 13-15. 19-21).
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imion wyraźnie wskazując na szczególne znaczenie Dawida.
W podawanym w genealogii przez Mateusza
schematycznym porządku zrodzenia przez poprzednika − protoplastę potomka – następcę, następuje załamanie w przypadku Józefa (Mt 1,
16b). Podczas gdy dotąd mówiło się, że „poprzednik zrodził następcę” (egennēsen), to w
wersecie 16. pojawia się inny zwrot: „Jakub zrodził Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus”. Podkreśla się w ten sposób, że to nie Józef
zrodził Jezusa, lecz Jezus narodził się z Maryi.
Przez to Ewangelista zaznacza, że relacja między
Józefem i Jezusem była inna, niż w poprzednich
przypadkach w genealogii. Józef nie jest bowiem
ojcem Jezusa przez fizyczne zrodzenie, a więc w
takim sensie, jak wcześniej w genealogii rodzicielem dla syna był poprzednik. Józef stał się ojcem Jezusa dlatego, że był mężem Maryi, która
bez współżycia cielesnego z Józefem urodziła
syna dzięki dziewiczemu poczęciu za sprawą
Ducha Świętego w istniejącym już małżeństwie
Józefa z Maryją (Mt 1, 18.20.23.25).
Genealogia Jezusa w Ewangelii Łukasza (Łk 3,
23-38) wpisana jest w narrację pomiędzy
chrztem Jezusa (Łk 3, 21-22) i kuszeniem na pustyni (Łk 4, 1-13). Ewangelista ukazuje Jezusa w
genealogii jako Syna Bożego, pochodzącego
ostatecznie od Boga. Struktura tej listy generacji
w Łk 3, 23-38 też jest schematyczna. Podzielono
ją na jedenaście grup, w których wymieniono po
siedem generacji obejmujących pochodzenie
ziemskie Jezusa z zaznaczeniem ważniejszych
etapów historii zbawienia: od Adama do Abrahama, od Abrahama do Dawida, od Dawida do
niewoli Babilońskiej i od niewoli babilońskiej do
Jezusa.
Genealogia przodków Jezusa doprowadzona
jest aż do Adama, który był „synem Boga”, czyli
stworzony przez Niego i pochodzącym od Niego
(w. 38). Józef zaś jest pierwszym ogniwem bezpośrednio związanym z Jezusem. W ten sposób
Józef był prawnym, choć nie naturalnym ojcem
Jezusa. Mimo to powszechnie uważano, sądzono
i mniemano, że Józef jest ojcem Jezusa i dlatego
Jezusa nazywano (enomizeto) „synem Józefa”
(w. 23). Łukasz prezentuje Jezusa rozpoczynającego swoją działalność publiczną, jako męża
około trzydziestoletniego, „będącego synem Józefa, jak uważano” (ōn hyios hōs enomizeto Jōsēf).
W oczach ludzi Jezus uchodził za syna Józefa.
Łukasz aż trzykrotnie podkreślił poczęcie Jezusa
z Ducha Świętego, a dwunastoletniego Jezusa w

świątyni i przyjmującego chrzest w Jordanie wyraźnie przedstawia jako Syna Bożego, którego
Ojcem jest Bóg. Ewangelista jednak mocno też
podkreśla, że Józef był ziemskim (choć nie naturalnym) ojcem Jezusa. Tak nazywa go Maryja,
przy znalezieniu Jezusa w świątyni (Łk 2, 48).
Łukasz chciał przez to zwrócić też uwagę na pochodzenie Dawidowe Józefa, prawnego ojca Jezusa. Mesjasz bowiem pochodził z „Domu Dawida”.
Podział genealogii na cztery grupy imion podyktowany jest najważniejszymi okresami historii zbawienia przedstawionymi w ST: niewola
babilońska, monarchia (Dawid), historia wybraństwa (Abraham) i stworzenie (Adam). Lista rodów przedstawiona przez Łukasza ma na celu
ukazać Jezusa jako pełnego członka narodu wybranego (przez Abrahama, Dawida i Józefa), jako syna całej ludzkości (przez Adama) i jako
Syna Bożego.
Porównując genealogie podane przez Mateusza
i Łukasza zauważamy nie tylko inną strukturę listy imion oraz odwrotną kolejność ich prezentacji (zstępująca i wstępująca), ale także niezgodność poszczególnych ogniw w rodowodzie Jezusa. W genealogii Jezusa według Mateusza wylicza się 42 imiona, a Łukasz wymienił 77 imion,
z których aż 36 nie występuje w ST.
Próby rozwiązania trudności wynikających z
porównania obydwu rejestrów przodków Jezusa
sprowadza się do kilku hipotez, z których żadna
nie jest zbyt przekonująca:
1/. Obydwie genealogie są listami przodków
Jezusa przez pochodzenie Józefa. Rodowód według Mateusza podaje genealogię prawną Józefa
a rodowód Łukaszowy przedstawia naturalną
genealogię Józefa.
2/. Różne imiona przodków Jezusa w genealogiach miałyby wynikać z faktu, że Mateusz
przedstawia rodowód Józefa, zaś Łukasz podaje
przodków Maryi.
3/. Tak genealogia w Ewangelii Mateusza, jak
u Łukasza przedstawia drzewo rodowodu Józefa.
Mateusz podaje naturalnych przodków Jezusa a
Łukasz protoplastów prawnych. Heli przedstawiony w liście rodowodu przez Łukasza jako ojciec Józefa (Józef – syn Helego: w. 23) miałby
być w rzeczywistości ojcem Maryi (według
Talmudu jerozolimskiego Chagiga 2, 77, 50).
Józef jako mąż Maryi na mocy prawa lewiratu i
zwyczaju praktykowanego u żydów miałby posiąść przywileje synowskie w stosunku do Helego, który był ojcem Maryi (por. Pwt 25, 5n; Lb
36, 6-12; 1 Krn 2, 34-36; Ezd 2, 61)
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4/. Mateusz miałby w genealogii bardziej
zwracać uwagę na pochodzenie królewskie Mesjasza, Łukasz zaś skoncentrował się na jego
charakterze kapłańskim i dlatego pominął w liście rodowodu wiele imion królów.
Papież Franciszek pisze, iż „wszyscy mogą
znaleźć w św. Józefie, mężu, który przechodzi
niezauważony, człowieku codziennej obecności,
dyskretnej i ukrytej, orędownika, pomocnika i
przewodnika w chwilach trudnych. Święty Józef przypomina nam, że ci wszyscy, którzy są
pozornie ukryci lub na <drugiej linii> mają wyjątkowy czynny udział w historii zbawienia”.
ks. Józef Kozyra

cach, w waszych domach i w waszej ojczyźnie.
Z serca wam błogosławię!”
Biuletyn Radia Watykańskiego, 23 XII 2020
Audiencja ogólna – środa 30 XII 2020 r.
„Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków.
Drodzy bracia i siostry, zbliżając się do końca
tego roku, nie oceniajmy go jedynie przez pryzmat cierpień, trudności i ograniczeń spowodowanych pandemią. Dostrzeżmy dobro, jakie
otrzymywaliśmy każdego dnia, bliskość i życzliwość ludzi, miłość naszych bliskich i dobroć
tych, którzy nas otaczają. Dziękujmy Panu za
każdą otrzymaną łaskę i patrzmy z ufnością i nadzieją w przyszłość, zawierzając się wstawiennictwu św. Józefa, patrona nowego roku. Dla
każdego i każdej z was, i dla waszych rodzin
niech to będzie rok szczęśliwy i pełen łask Bożych. Niech Pan wam błogosławi!”
Biuletyn Radia Watykańskiego, 30 XII 2020

Ojciec Święty Franciszek do Polaków
Audiencja ogólna – środa 9 XII 2020 r.
„Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków.
„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” (Mt 7, 7). W
tym czasie Adwentu naznaczonym pandemią,
niech szczególnie bliską stanie się dla nas modlitwa prośby, do której zachęca nas Chrystus.
Uczmy się jej od Najświętszej Maryi Panny,
Niepokalanie Poczętej, której uroczystość obchodziliśmy wczoraj. Idąc za Jej przykładem,
złóżmy całą naszą ufność w Bogu, zawierzmy
siebie Jego miłosierdziu. Z serca wam błogosławię.”
Biuletyn Radia Watykańskiego, 9 XII 2020

Audiencja ogólna – środa 6 I 2021 r.
„W dniu dzisiejszym, w święto Objawienia Pańskiego, obchodzimy Światowy Dzień Misyjny
Dzieci, który angażuje najmłodszych z całego
świata. Dziękuję każdemu z was i zachęcam, abyście byli radosnymi świadkami Jezusa, zawsze starając się wnosić braterstwo pośród swoich rówieśników. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy łączą się z nami za pomocą środków przekazu.
Szczególne pozdrowienie kieruję do fundacji Orszak Trzech Króli, która organizuje w wielu miastach i wioskach Polski oraz w innych krajach wydarzenia ewangelizacyjne i solidarnościowe.”
Biuletyn Radia Watykańskiego, 6 I 2021

Audiencja ogólna – środa 16 XII 2020 r.
„Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków.
Dzisiaj rozpoczyna się Nowenna do Dzieciątka
Jezus. Waszej tegorocznej wędrówce Adwentowej, niech w sposób szczególny towarzyszy
Święty Józef. Niech Boże Dzieciątko, które widziało w nim czułość Boga, napełni Wasze serca,
szczególnie w tych trudnych czasach, pewnością,
że nasz Ojciec niebieski jest Bogiem czułości, że
jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie
ogarnia wszystkie Jego dzieci. Z serca Wam błogosławię.”
Biuletyn Radia Watykańskiego, 16 XII 2020

Święty Jan Paweł II Wielki
XXV ROCZNICA PONTYFIKATU
JANA PAWŁA II
WSPÓLNA EMISJA POLSKI I WATYKANU

Audiencja ogólna – środa 23 XII 2020 r.
„Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków.
Drodzy bracia i siostry, narodzony w Betlejem
Syn Boży niech napełnia pokojem, radością i nadzieją każdego i każdą z was, i wasze rodziny!
Chwała Boża i pokój ludzi, w których ma
upodobanie, niech zamieszkają w waszych ser-

1978 POLSKA 1,20 ZŁ POCZĄTEK PONTYFIKATU.
Città del Vaticano Є 0,41
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Ewangelią (...) Konfrontacja ta leży w planach
Bożej Opatrzności. Jest to próba nie tylko dla
naszego narodu i dla Kościoła, ale jest to w pewnym sensie próba dotycząca dwóch tysięcy lat
kultury i chrześcijańskiej cywilizacji, ze wszystkimi konsekwencjami dla ludzkiej godności, indywidualnych praw i praw narodów”.
Kard. Karol Wojtyła, USA, 1976 r. (str. 3)
Spis treści (str. 303)
WPROWADZENIE
CZĘŚĆ I: WIELKIE TAJEMNICE
CZĘŚĆ II: WIELKOŚĆ I ŚWIĘTOŚĆ NA CO
DZIEŃ
CZĘŚĆ III: PIELGRZYM KOŃCA CZASÓW
CZĘŚĆ IV: TAJEMNICA ZAMACHU
CZĘŚĆ V: MISTRZ I NAUCZYCIEL
CZĘŚĆ VI: PONTIFEX MAXIMUS
CZĘŚĆ VII: WIELKI PAPIEŻ RODZINY
CZĘŚĆ VIII: KONIEC WIEŃCZY DZIEŁO
ZAKOŃCZENIE
WYBRANE POZYCJE BIBLIOGRAFICZNE

Z homilii świętego Jana Pawła II, wygłoszonej
w dniu inauguracji pontyfikatu
(22 października 1978 r.)
Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!
Piotr przybył do Rzymu! Co go skierowało i
przyprowadziło do tego Miasta, serca Imperium
Rzymskiego, jeśli nie posłuszeństwo natchnieniu
otrzymanemu od Pana? Może ten rybak z Galilei
nie chciałby przyjść aż tutaj. Może wolałby pozostać tam, nad brzegami jeziora Genezaret, ze swoją
łodzią, ze swoimi sieciami. Ale prowadzony przez
Pana, posłuszny Jego natchnieniu, przybył tutaj!
Według dawnej tradycji, w czasie prześladowania za Nerona, Piotr chciał opuścić Rzym. Ale
wkroczył Pan: wyszedł mu naprzeciw. Piotr zwrócił się do Niego, pytająco: „Quo vadis Domine? –
Dokąd idziesz Panie?”. A Pan odpowiedział mu
natychmiast: „Idę do Rzymu, by Mnie ukrzyżowano po raz drugi”. Piotr powrócił do Rzymu i pozostał tutaj aż do swego ukrzyżowania. (…)
Sobór Watykański II przypomniał nam tajemnicę
tej władzy i fakt, że misja Chrystusa – Kapłana,
Proroka-Nauczyciela, Króla – trwa dalej w Kościele. Wszyscy, cały Lud Boży uczestniczy w tej trojakiej misji. I może w przeszłości wkładano na
głowę papieża tiarę, tę potrójną koronę, aby wyrazić przez ten symbol, że cały hierarchiczny ustrój
Kościoła Chrystusowego, cała jego „święta władza” w nim sprawowana, nie jest niczym innym
jak służbą, służbą, która ma na celu tylko jedno:
aby cały Lud Boży był uczestnikiem tej trojakiej
misji Chrystusa i pozostawał zawsze pod władzą
Pana, która bierze swój początek nie z mocy tego
świata, lecz od Ojca Niebieskiego oraz z tajemnicy
Krzyża i Zmartwychwstania. (…)
Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież
drzwi Chrystusowi! Jego zbawczej władzy
otwórzcie granice państw, ustrojów ekonomicznych i politycznych, szerokich dziedzin kultury,
cywilizacji, rozwoju. Nie lękajcie się! Chrystus
wie, „co jest w człowieku”. Tylko On to wie! (…)

W kolejnych numerach „Dlatego” będą udostępniane czytelnikom fragmenty książki Czesława Ryszki, członka założyciela i członka honorowego KIK w Katowicach.
Stanisław Waluś
Słowa św. Jana Pawła II do Polaków
na stronie internetowej KIK w Katowicach
Od nowego roku, co tydzień, na stronie internetowej katowickiego KIK zamieszczane są
krótkie fragmenty homilii św. Jana Pawła II. Zaczęliśmy od homilii, które wygłosił w 1991 r.
podczas IV pielgrzymki do Polski, a dotyczyły
one przykazań Dekalogu, który jest najlepszą
drogą do uzyskania pełnej wolności. Na każdy
tydzień wybrałem jedno – dwa zdania.
Stanisław Waluś
List adwokatów w obronie
Świętego Jana Pawła II
Oto pełna treść listu:
My, adwokaci, zważywszy że: święty Jan Paweł II jeszcze jako Metropolita krakowski dał się
poznać jako pasterz nadzwyczajnej wiary i zatroskania o każdego człowieka, jako Papież Jan
Paweł II tę troskę kontynuował i stawał zawsze
w obronie ludzi ubogich, skrzywdzonych, prześladowanych, chorych, miłosierdzie wobec
człowieka było naczelną zasadą postępowania
Ojca Świętego Jana Pawła II, swą niezłomną postawą godził ludzi i narody, napominał błądzących i apelował o poszanowanie godności człowieka, stawiając mu także wymagania z niej wy-

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/
documents/rc_con_ccdds_doc_20110402_uffletture_pl.html

Czesław Ryszka
Święty XXI wieku. Jan Paweł II
Wydawnictwo SALWATOR,
Kraków 2011
Motto:
„Stoimy dzisiaj w obliczu
największego w historii konfliktu, ostatecznej konfrontacji
między Kościołem a antyKościołem, Ewangelią a anty5

nikające, wyrażamy swój sprzeciw wobec działań usiłujących zniszczyć nieskazitelny wizerunek Jana Pawła II, który najlepiej wyraziły tysiące ludzi w czasie jego pogrzebu okrzykiem
„Santo subito”. Tym samym przyłączamy się do
sprzeciwu profesorów, którzy już to uczynili i
wyrażamy naszą solidarność z nimi w obronie
Św. Jana Pawła II. (…)
Adwokatów pragnących poprzeć ten list prosimy o wpisanie się na adres mailowy: apeladwokatow@gmail.com z podaniem imienia i nazwiska oraz Izby Adwokackiej.

Odkryjmy Świętego Józefa.
O wzmocnienie naszego życia wiarą na co
dzień na wzór św. Jozefa, patrona Kościoła, apeluje Episkopat Polski.
Przeżywamy już drugi miesiąc poświecony św.
Józefowi, ale czy stał się on dla nas szczególnym
wzorem i źródłem nadziei w tym trudnym dla
Kościoła i Ojczyzny czasie.
Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski wezwała do odkrywania roli św. Jozefa i kształtowania postaw na jego wzór. W
opublikowanych wczoraj „Propozycjach duszpasterskich na Rok Świętego Józefa” ks. abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki, stojący na
czele tego gremium, wezwał do ożywienia kultu
św. Józefa we wszystkich parafiach poprzez inicjatywy modlitewne, homiletyczne, naukowe, a
także przez uczynki miłosierdzia oraz korzystanie z daru odpustów. (…)
Małgorzata Bochenek, Nasz Dziennik,
nr 9 (6971), 13 I 2021, s. 1 i 9

https://ekai.pl/list-adwokatow-w-obronie-swietego-janapawla-ii/

W obronie papieża
Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków
(SPAM) Oddział Warszawski nadesłało do naszej redakcji list w obronie prawdy i szacunku
wobec pamięci o Janie Pawle II. „(…) w imieniu
własnym i w porozumieniu z licznymi przedstawicielami środowiska muzycznego pragniemy
zwrócić się z apelem o zaprzestanie haniebnego
ataku na osobę św. Jana Pawła II” – napisano w
apelu. (…)
Zarząd Oddziału Warszawskiego SPAM
Idziemy, nr 4 (795), 24 I 2021, s. 30

Rok 2021 - Rokiem
św. Jakuba Apostoła
1 stycznia 2021 roku rozpocznie się
Jubileuszowy Rok Jakubowy
1 stycznia 2021 roku rozpocznie się Jubileuszowy Rok Jakubowy, który również w Polsce
zainspirował wielu pielgrzymów i duszpasterzy
do podjęcia konkretnego programu duszpasterskiego.
Penitencjaria Apostolska wydała dekret o możliwości uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami w Roku Jakubowym w wyznaczonych kościołach stacyjnych. Mogą go
uzyskać osoby, które w duchowej łączności z
Jubileuszem Composteli, od dnia 31 grudnia
2020 roku do 31 grudnia 2021 roku, nawiedzą w
formie pielgrzymki którykolwiek z 48 kościołów
stacyjnych i pobożnie wezmą tam udział w obchodach jubileuszowych lub pozostaną tam na
pobożnym rozmyślaniu, kończąc je Modlitwą
Pańską, Wyznaniem Wiary oraz wezwaniami do
Najświętszej Maryi Panny i Świętego Jakuba
Większego, Apostoła. (…)
W Polsce mamy ponad 6000 km Dróg, przy
których znajduje się ponad 80 kościołów parafialnych pw. św. Jakuba, ale tylko połowa z nich
jest zaangażowana w duszpasterstwo pielgrzymów na Camino, stąd nie wszystkie znalazły się
na liście kościołów stacyjnych.
Więcej informacji nt. Roku Św. Jakuba na
stronie:
https://anosantocompostelano.org/pl/.

Rok 2021 - Rokiem Świętego Józefa
(od 8 XII 2020 do 8 XII 2021),
Papież ogłasza „Rok Świętego Józefa”
„Ukochany ojciec, ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec twórczej odwagi, robotnik, zawsze w cieniu” − tymi słowami Papież
opisuje w czuły i poruszający sposób św. Józefa.
Czyni to w Liście apostolskim „Patris corde – Z
ojcowskim sercem”, opublikowanym dzisiaj z
okazji 150. rocznicy ogłoszenia Oblubieńca Maryi
patronem Kościoła katolickiego. To właśnie błogosławiony Pius IX, dekretem Quemadmodum
Deus, podpisanym 8 grudnia 1870 r., obdarzył tym
tytułem świętego Józefa. Dla uczczenia tej rocznicy Papież ogłosił od dziś do 8 grudnia 2021 roku
specjalny „Rok” poświęcony Opiekunowi Jezusa.
(…) Publikacji Listu apostolskiego „Patris Conde”
towarzyszy Dekret Penitencjarii Apostolskiej łączący „Rok św. Józefa” ogłoszony przez Papieża z
darem specjalnych odpustów. (…)
Krzysztof Ołdakowski SJ − Watykan
8 grudnia 2020 r.
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/202012/papiez-oglasza-rok-poswiecony-swietemujozefowi.html
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0000068764. W rubryce D. należy wpisać:
CELE STATUTOWE KIK.
Dotyczy to emerytów i rencistów posiadających jedno źródło dochodu (tylko emerytura lub
renta z ZUS), którzy nie korzystają z odliczeń
podatkowych oraz nie rozliczają się wspólnie
z małżonkiem.
Druk PIT-OP powinni złożyć do Urzędu Skarbowego. Wówczas Urząd Skarbowy sam dokona
obliczenia wysokości przekazywanego 1 proc. na
podstawie otrzymanego z Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych rocznego rozliczenia podatku
z PIT-40A.
Robert Prorok

Rada KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek
objęła te propozycje swoim patronatem.
https://episkopat.pl/1-stycznia-2021-roku-rozpoczynasie-jubileuszowy-rok-jakubowy/

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

Można przekazać dar
dla KIK w Katowicach
Dziękujemy osobom, które przekazały darowiznę na cele statutowe Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w 2020 roku.
Darowizny te mogą zostać odliczone od dochodu w zeznaniu podatkowym za rok 2020 do
30 kwietnia 2021 r. Sposób odliczania darowizn
podany jest poniżej.
Będziemy wdzięczni za przekazanie darowizn w bieżącym roku na cele statutowe Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Darowizny te będą mogły zostać odliczone
w przyszłym roku w zeznaniu podatkowym za
rok 2021.
Obecne przepisy podatkowe umożliwiają
wpłatę darowizny na konto KIK w Katowicach
i odliczenie tej kwoty od dochodu w rozliczeniu
rocznym PIT
Odliczeniu podlegają darowizny do łącznej
kwoty nieprzekraczającej 6% dochodu podatnika. Do limitu tego wlicza się sumę darowizn
przekazanych na cele kultu religijnego, na cele
pożytku publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (np. Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach) oraz
na cele krwiodawstwa.
Organy podatkowe za darowizny na cel kultu
religijnego uznały nie tylko darowizny przeznaczone dla kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych, ale także przekazywane na rzecz innego podmiotu realizującego tożsame cele, np. na rzecz Radia Maryja czy Katolickich Stowarzyszeń np. Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego (pismo Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z 21 listopada 2005 r., sygn. 2403-PDF-75-05).

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

Do członków i sympatyków
KIK w Katowicach
Emeryci i renciści mogą w bardzo prosty sposób przekazać 1 proc. podatku na rzecz KIK
w Katowicach: wypełniając tylko druk PIT-OP.
W rubryce C. należy wpisać numer KRS:
7

2. Omówiono sprawy finansowe KIK w Katowicach, podjęto uchwałę o przyjęciu preliminarza budżetowego na rok 2021.
3. Omówiono przygotowania do Walnego Zebrania Delegatów Sprawozdawczo-Wyborcze
odbędzie się pod koniec drugiego kwartału 2021
r.
4. Kalendarium Klubu Inteligencji Katolickiej
w Katowicach na rok 2021:
− terminy posiedzeń Zarządu: 3 luty, 3 marzec,
8 kwiecień, 5 maj, 2 czerwiec,
− w ramach rekolekcji wielkopostnych będą
publikowane w internecie rozważania kapelana
naszego Klubu ks. prof. Józefa Kozyry,
− pielgrzymka KIK w Katowicach do Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej termin będzie
ustalony w zależności od aktualnej sytuacji
związanej z obostrzeniami epidemicznymi,
− rekolekcje w Kokoszycach 17-19 września,
− XXI Dzień Papieski − 10 października,
− pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej
w Polsce na Jasną Górę − 20 listopada.
5. W ramach obchodów 40-lecia KIK w Katowicach odbędzie się w niedzielę 28 lutego w kościele Mariackim o godzinie 11:30 Msza Święta
dziękczynna za 40 lat naszej działalności naszego Klubu.
6. Nadal zawieszone są cotygodniowe dyżury
w siedzibie KIK w Katowicach.
7. Zarząd prosi o odwiedzanie naszej strony internetowej http://www.kik.katowice.opoka.org.pl,
na której umieszczane są aktualności.
Robert Prorok

Warunkiem skorzystania z odliczenia jest odpowiednie udokumentowanie przekazania darowizny. Darowizna powinna zostać udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy
obdarowanego.
Trzeba jednak pamiętać, że z takiego odliczenia skorzystają tylko osoby rozliczające się według zasad ogólnych oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Darowizny nie odliczą
natomiast przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym (stawka 19%)
lub kartą podatkową.
SPOSÓB ODLICZENIA DAROWIZN
W ZEZNANIU PIT
Odliczenie przekazanych darowizn wymaga
wypełnienia PIT/O.
W punkcie B. ODLICZENIA OD DOCHODU
(PRZYCHODU) wpisujemy w podpunkcie 1.
Darowizny przekazane, w wierszu pierwszym –
organizacjom na prowadzoną przez nie działalność pożytku publicznego … − dla podatnika
jest to kratka 11, dla małżonka 12 – kwotę darowizny.
W punkcie D.1.1 wpisujemy:
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach,
Plac Ks. Emila Szramka 2 lok. 13,
40-014 Katowice
W punkcie D.1.2 wpisujemy kwotę przekazanej darowizny.
W PIT-36 w punkcie F. ODLICZENIA OD
DOCHODU / ZWOLNIENIE podatnik wpisuje
kwotę w kratce 159, a małżonek w kratce 160.
SPOSÓB WYPEŁNIENIA PRZELEWU
Dokonując przelewu darowizny, w rubryce nazwa odbiorcy wpisujemy:
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach,
nr rachunku odbiorcy:
32 1050 1214 1000 0090 3030 8622
Zwracamy uwagę, że został zmieniony numer
konta bankowego i prosimy o wpłacanie składek,
dotacji, darowizn na wyżej podany numer rachunku (poprzednie konto w PKO BP było aktualne do końca 2018 roku).
W miejscu tytułem wpisujemy:
Dar na cele statutowe
skarbnik Małgorzata Piechoczek

Ksiądz prałat Józef Kusche odszedł
do Domu Ojca
Ksiądz prałat Józef Kusche zmarł 7 grudnia
2020 roku. Był m.in. kapelanem zabrzańskiej
Sekcji Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Panu Bogu za dar życia Księdza dziękowali księża biskupi gliwiccy Jan Kopiec i Andrzej
Iwanecki, władze miasta Zabrza z Panią Prezydent Małgorzatą Mańka-Szulik, liczni kapłani
oraz mieszkańcy miasta podczas wielogodzinnych czuwań i ceremonii pogrzebowej. Jego praca duszpasterska wyjątkowo przysłużyła się społeczności Zabrzan. Także sam dorobek społeczny jest warty upamiętnienia.
Ks. Józef Kusche urodził się w Cisku k. Koźla.
Seminarium Duchowne ukończył w Opolu i tam
przyjął świecenia kapłańskie w roku 1965. Na
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
uzyskał mgr-lic. z teologii, oraz na KUL ukoń-

Informacja z zebrania Zarządu
KIK w Katowicach 13 stycznia 2021 r.
1. Z powodu trwającej pandemii COVID-19
zebranie odbyło się poprzez komunikator Skype.
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czył 3-letnie studia duszpasterstwa ludzi pracy.
W latach 1965 – 1975 był kolejno wikarym w
parafiach w Korfantowie, Gliwicach-Łabędach i
u św. Anny w Zabrzu. W następnych latach był
proboszczem w parafiach: św. Teresy w ZabrzuMikulczycach (1975 – 1986) oraz do przejścia
na emeryturę – św. Anny w Zabrzu (1986
− 2012).
Był dziekanem Dekanatu Zabrze, diecezjalnym
duszpasterzem mężczyzn, diecezjalnym duszpasterzem ludzi pracy, członkiem: Kolegium Konsultorów Diecezjalnej Rady Kapłańskiej, Rady
Wydziału Duszpasterskiego i Międzydiecezjalnej Rady ds. Ekumenizmu.
Jest autorem albumów: „Parafia św. Anny 100lecie konsekracji”, „110 lat św. Anny w Zabrzu”
oraz książek: „Trzeba nam siać” i „Myśli moje i
nie moje” oraz „Iść pod wiatr i zostawić ślad” –
zawierającej świadectwa pięknych działań, głębokich, porywających wskazań i wzruszających
wspomnień młodych ludzi.

w Zabrzu, osób niepełnosprawnych, grupy AA,
Ochronki św. Marcina, akcji „Kromka Chleba”.
Uczestniczył w założeniu Stowarzyszenia „Misericordia” pomagającego osobom bezrobotnym
i osobom chcącym podnieść swoje kwalifikacje.
Był kapelanem Towarzystwa Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
Utworzył tablicę pamięci Orląt Lwowskich i
Ofiar Katynia, przy której odbywają się – współorganizowane przez niego – miejskie uroczystości patriotyczne, którym zapewniał oprawę liturgiczną, jak: obchodom rocznic 3 Maja, uzyskania niepodległości czy bitwy o Monte Cassino.
Organizował spotkania, ogniska i pielgrzymki,
patriotyczne obchody rocznicowe, poświęcone
także „pamięci tych, którzy grobów nie mają”,
tworzył więzi i opiekę nad wspólnotami.
Szczególnie dużo uwagi poświęcał pracy z
młodzieżą, szkolną i akademicką, przyszłą inteligencją. Organizował obozy dla młodzieży w
Bieszczadach, Beskidzie i Olczy w Zakopanem
w latach 1969 – 1986. Jako katecheta, był pożądany i uwielbiany przez młodzież, z którą
uczestniczył w 15 wyjazdach do Gniezna − Lednicy, w 20 Dniach Młodych i 20 wyjazdach na
Europejskie Spotkania Młodych w Taize.
Ponadto zorganizował ponad 460 krajowych i
110 zagranicznych pielgrzymek dla dorosłych
oraz 216 pielgrzymek dla dzieci i młodzieży.
Uczestniczył w zakładaniu w 1986 roku Klubu
Inteligencji Katolickiej w Zabrzu, któremu jako
kapelan służył od początku do przejścia na emeryturę. W setkach odbytych spotkań zapewniał
duchową opiekę i obecność referentów takich
jak: hierarchowie Kościoła, profesorowie uczelni, artyści. Spotkania te były otwarte, gromadząc
słuchaczy z całego miasta. A od czasu wprowadzenia stanu wojennego organizował Tygodnie
Kultury, zapewniając obecność wielu znakomitości świata kultury.
Przez ponad 20 lat organizował refleksyjne
„Rekolekcje Ciszy”, prowadzone przez ks. Herberta Hlubka – znanego duszpasterza akademickiego.
Rozwijał kulturę muzyczną w mieście organizując ok. 300 koncertów i programów poetyckich,
sprowadzając zespoły muzyczne i artystów także z
zagranicy.
Za działalność społeczną i kulturotwórczą został nagrodzony statuetkę św. Kamila, najważniejszym wyróżnieniem miasta Zabrze, przyznawanym osobom, które swoją działalnością
społeczną zyskały wdzięczność i szacunek jego
mieszkańców.

Był członkiem Rady ds. Rodziny przy Prezydencie Miasta Zabrze. W domu parafialnym
umożliwiał działalność organizacjom społecznym: Klubowi Inteligencji Katolickiej, Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków Oddział Miejski
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Podziękowanie kapelanowi
zabrzańskiej Sekcji KIK w Katowicach
Żegnając ks. prałata Józefa Kusche, dziękujemy inspiratorowi powstania w Zabrzu Klubu Inteligencji Katolickiej, kapelanowi oraz duchowemu opiekunowi zabrzańskiej Sekcji KIK w latach 1986 – 2012. Dziękujemy za wszystko co
uczynił dla posługi myślenia, tak ważnej w życiu
człowieka, która jest służbą prawdzie.
Temu służyły m.in. spotkania z księżmi biskupami, znakomitymi filozofami i teologami, znanymi historykami Kościoła, etykami, artystami,
literatami, lekarzami, psychologami, redaktorami
czasopism katolickich, profesorami uczelni czy
organizowane w stanie wojennym Tygodniach
Kultury Chrześcijańskiej. Było to około 400
otwartych wykładów i spotkań religijnych.
Patrząc na Jego ogromne zaangażowanie społeczne, można stwierdzić, że w ciągu swych 52
lat posługi w mieście, był postacią posłaną Zabrzanom − i nie tylko im − na współczesne mu
czasy. Podtrzymywał wiarę, ducha, pamięć i
nadzieję. Pokazywał jak godzić to co boskie z
tym co ludzkie.
Prosimy Boga Wszechmogącego o Miłosierdzie i dostąpienie Chwały Nieba dla Niego.

Drogi Ojcze Włodzimierzu!
Tyle osób nie może dziś stanąć wokół Twojej
trumny. Dzwonili, pytali, żałowali. W imieniu
świeckich, którym byłeś bliski chciałabym Ci
podziękować za Twoje serce i służbę dla nas.
Całą mądrością i wiedzą jaką zdobywałeś latami jako mnich, służyłeś nam świeckim. Uczyłeś nas wytrwale jak mamy stawać się otwarci na
Boga i na ludzi, jak żyć „aby we wszystkim był
Bóg uwielbiony”.
Przez całe lata prowadziłeś w Tyńcu rekolekcje „Duchowość benedyktyńska dla osób świeckich”, „Duchowości lidera” i „Sztuka zarządzania”. To wszystko było adresowane do nas
świeckich, abyś mogli mądrzej żyć.
Poza Tyńcem prowadziłeś rekolekcje i głosiłeś
konferencje w różnych kręgach świeckich – dla
przyjaciół ze studiów w Gliwicach, Katowicach,
Istebnej, dla Grupy Benedictus w Olsztynie. I
trwało to latami. Do przyjaciół ze studiów prowadziłeś je ponad 30 lat, dla Grupy Benedictus
25 lat. Byłeś w tych relacjach bardzo lojalny i
wierny. Przez 17 lat byłeś prefektem oblatów
świeckich przy Opactwie w Tyńcu. Twoja wirtualna parafia otrzymująca codziennie homilie liczy ponad 700 osób. Ostatnio, w tym trudnym
roku pandemii zacząłeś grupę Lectio Divina.
Spotykaliśmy się tam codziennie o godz. 21.00.
W czasie Twojej choroby zbieraliśmy się tam
nadal, aby słuchać informacji o Twoim stanie
zdrowia, także w Wigilię, w Boże Narodzenie
byliśmy z grupą ponad 100 osób z modlitwą wokół Ciebie. Wierzyliśmy, że jesteś tak silny, że
przecież pokonasz tę chorobę. Kontynuujemy te
spotkania o 21.00, modlimy się razem.
Służyłeś naszym potrzebom – chrzciłeś nasze
dzieci, świeciłeś domy, odprawiałeś ceremonie
ślubów i pogrzebów. Byłeś do dyspozycji – odpisałeś na każdego maila, oddzwoniłeś na telefon, rozmawiałeś, prowadziłeś, spowiadałeś nas.
A my braliśmy Ciebie jak chleb. Czytaliśmy
Twoje książki, słuchaliśmy konferencji i homilii,
uczestniczyliśmy w rekolekcjach. Prostowałeś
nasze kręgosłupy, rozjaśniałeś głowy, otwierałeś
serca i modliłeś się z nami. Byłeś naszym ojcem
duchowym, spowiednikiem, przewodnikiem, nauczycielem, przyjacielem, Bratem serdecznym.
Niektórzy mówili, że nie miałeś łatwego charakteru, ale miałeś łatwe serce – zatroskane,
czujne, dyskretne, pełne ducha służby dla nas
świeckich.
Kochałeś nas. A my kochaliśmy Ciebie. Ale
nade wszystko kochałeś Boga i tego nas uczyłeś.
Powtarzałeś „Bóg kiedy przychodzi to zawsze w

Tekst i zdjęcia Wojciech Pillich

O. Włodzimierz Zatorski
odszedł do Pana
Włodek był naszym kolegą, ojciec Włodzimierz był naszym rekolekcjonistą, prelegentem i
nieraz sprawował Mszę św. w gliwickiej sekcji
KIK w Katowicach w kaplicy św. Jadwigi przy
kościele Wszystkich Świętych w Gliwicach. Niżej zamieszczamy trzy teksty osób, które bliżej
znały ojca Włodzimierza.
Stanisław Waluś
10

sposób inny niż się tego spodziewamy”. Tak
przyszedł i teraz. W sposób, którego się nie spodziewaliśmy, w środku naszych planów i zamierzeń.
Twoim ostatnim dziełem, w którym Ci towarzyszyliśmy była Fundacja Opcja Benedykta.
Jest ona owocem Twojej miłości i zrozumienia
dla ludzi świeckich, wyrosła z tej miłości. I dziś
widzimy to jaśniej niż kiedykolwiek.
9 grudnia, w dniu w którym zabrało Cię pogotowie, dzwoniłeś wieczorem ze szpitala z informacją, że pracownicy właśnie skończyli budowę
fundamentów pod Twoją pustelnię. Chcemy Ci
dziś powiedzieć, że nic nie stanęło, nie zatrzymujemy się. Po 10 stycznia przychodzi ekipa do
montażu pustelni. Ona tam stanie!
Fundamenty mamy też w sobie samych. Dużo
w nas zasiałeś. I będziemy TRWAĆ! Mamy w
sobie determinację i siłę, aby kontynuować to
dzieło, ten Twój szczególny testament serca jakim jest Fundacja Opcja Benedykta. Będzie
trudno, ale nie jesteśmy dziećmi we mgle, wiemy co robić, wiemy dokąd zmierzać.
Ojciec Konrad Małys zadał kiedyś pytanie naszej grupce oblatów: „Czego świeccy oczekują
od mnichów?” Życie o. Włodzimierza jest doskonałą odpowiedzią na to pytanie!
Ojcze Włodzimierzu, dziękujemy Bogu za
Ciebie, w imieniu wszystkich nas świeckich, którym służyłeś całym swoim życiem mnicha i kapłana. Jesteśmy wdzięczni za ten czas, który
mieliśmy z Tobą.
Spoczywaj w Pokoju!
Tyniec, 2.01.2021r.
Maria Rochowicz − Fundacja Opcja Benedykta

stość św. Benedykta w 1984 r. złożył profesję
uroczystą, a 9 maja 1987 r. przyjął święcenia kapłańskie.

Na obozie DA w Tatrach (Zakopane Pardałówka).
Od lewej Włodek, Leszek Bielak, Paweł Głowacki, w
oknie ks. Herbert Hlubek – lipiec 1977 r.

Bo w życiu chodzi o życie – to tytuł
ostatniej książki
o. Włodzimierza Zatorskiego
Ojciec Włodzimierz urodził się 27 czerwca
1953 r. w Czechowicach-Dziedzicach. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego w 1972 r.
rozpoczął studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Represjonowany za działalność opozycyjną, za próbę przemytu literatury emigracyjnej
przez granicę, w 1976 r. ponad pól roku spędził
w więzieniu i został zawieszony w prawach studenta. Studia ukończył w 1980 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim jako magister fizyki. Zaraz potem wstąpił do opactwa benedyktynów w Tyńcu.
Habit przyjął 23 sierpnia 1980 r., a pierwsze śluby mnisze złożył 26 sierpnia 1981 r. W uroczy-

Obłóczyny Włodka 23 sierpnia 1980 roku.

Był założycielem oraz wieloletnim dyrektorem
Wydawnictwa Benedyktynów TYNIEC, pomysłodawcą wielu serii wydawniczych, ukazujących się do dziś. Z czasem w tym wydawnictwie
zaczęły się ukazywać również Jego książki, bo
był autorem kilkudziesięciu książek na temat Biblii i modlitwy. Zostawił też wiele nagranych
konferencji, rekolekcji i rozważań.
W klasztorze pełnił wiele funkcji i zadań. W
latach 2005-2009 pełnił funkcję przeora, a w
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okresie 2010-2013 był mistrzem nowicjatu.
Formował wielu mnichów do życia klasztornego.
W 2011 r. przebywał w pustelni na Mazurach
oraz w opactwie benedyktynów w Jerozolimie.
W latach 2013-2019 dbał o sprawy finansowe
klasztoru jako szafarz opactwa. Szczególną uwagę poświęcał świeckim i jako prefekt oblatów
tynieckich, w latach 2002-2019 r., przyczynił się
do znacznego rozwoju tej wspólnoty.
I właśnie z troski o świeckich powstała jego
ostatnia inicjatywa – Fundacja Opcja Benedykta,
której został kierownikiem duchowym. Jak czytamy na stronie Fundacji:
Pomysł na wspólnotę zrodził się trzydzieści lat
temu w sercu benedyktyńskiego mnicha, ojca
Włodzimierza Zatorskiego. To on zainspirował
świeckich, którzy latami przyjeżdżali do Tyńca
na rekolekcje i warsztaty. Wśród nich były osoby, które w 2000 roku utworzyły w Olsztynie
Wspólnotę Benedictus.
Tak, jak Św. Benedykt chcemy, „aby we
wszystkim był Bóg uwielbiony”: w pracy i w
domu, w codziennych obowiązkach i w odpoczynku, w spotkaniu z drugim człowiekiem. Mądrość zapisana w Regule św. Benedykta wydaje
się być ponadczasowym lekarstwem na bolączki
dzisiejszego świata. Jest zapisem prostych
prawd, które sprawdzają się w życiu świeckim i
w życiu monastycznym. Są to uniwersalne prawa
rządzące życiem duchowym człowieka.
I mimo śmierci o. Włodzimierza, jego dzieło
będzie kontynuowane, bo jak zapewniała Maria
Rochowicz, przewodnicząca rady fundacji, w
czasie pożegnania w Tyńcu:
Fundamenty mamy (…) w sobie samych. Dużo
w nas zasiałeś. I będziemy TRWAĆ! Mamy w sobie determinację i siłę, aby kontynuować to dzieło, ten Twój szczególny testament serca jakim
jest Fundacja Opcja Benedykta. Będzie trudno,
ale nie jesteśmy dziećmi we mgle, wiemy co robić, wiemy dokąd zmierzać.
I my również powinniśmy sięgać po słowa,
które o. Włodzimierz Zatorski nam zostawił.
Więcej o ojcu Włodzimierzu pod adresem:
https://www.facebook.com/opactwo
Opactwo Benedyktynów w Tyńcu zebrało
wszystkie nagrania w jednej playliście, z której
możemy korzystać w dowolnym momencie:

Nie w porę. Wspomnienie
śp. o. Włodzimierza Zatorskiego
Nie w porę. Odchodzenie z ludzkiej perspektywy zawsze jest nie w porę. Na pytania: dlaczego teraz, dlaczego On, dlaczego… nigdy nie
zdołamy odpowiedzieć. Prościej więc nawet ich
nie zadawać. Zwróćmy się raczej z wdzięcznością do tego, co za nami, co wspólne, co doświadczone, i tego co przed nami, co pokazane,
co niejako zadane przez spotkanie, przez wytyczanie drogi człowieczego życia, ścieżek myślenia o ludzkiej kondycji.
Właściwie trzeba powiedzieć, że to, co wiemy o
sobie, nie jest wiedzą i nawet nie może nią być.
Wiedza bowiem zakłada jakiś dystans pomiędzy
podmiotem wiedzy a jej przedmiotem. Lepiej w
tym miejscu mówić o rozumieniu siebie, o świadomości, o poczuciu własnej tożsamości. Musimy
sobie powiedzieć, że jesteśmy dla siebie tajemnicą, misterium. Każdy z nas jest dany sobie jako
misterium. Odkrycie tej prawdy budzi pytanie o
znaczenie tego misterium, o istniejący w nim zamysł i cel, ku któremu prowadzi. (Droga człowieka)

Ojciec Włodzimierz towarzyszył nam w drodze, po której sam szedł, czasem o krok, najczęściej jednak wiele kroków przed nami… Nadzwyczajna pracowitość i niezwykła dynamika
ewangelizacyjna sprawiały, że wielu współczesnych mogło mieć w Nim przewodnika. Każdy
indywidualnie na swoją miarę, według własnego
rozeznania etapu drogi, na którym się znalazł, na
którym spotkał Ojca Włodzimierza.
Droga – to dość banalne porównanie wydać się
może pospolite, ale droga każdego może przecież być inna, niekoniecznie wyboista, także łagodna, bez wielkich potknięć, ale szeroka i z poboczami, na tych poboczach można się zatrzymać, zwalniać tempo, przeczekać gorszy czas –
ciemność: „Noc wiary jest mu dana po to, by
człowiek mógł sam, w wolności wybrać” (Kryzys małżeństwa?). Trzeba to rozeznać, stąd zachęta do życia „przytomnego”: „W życiu każdego z nas niezmiernie ważną sprawą jest rozeznanie duchowe. Jest ono wręcz rozstrzygające,
gdyż dobre rozeznanie daje nam właściwą orientację w życiu”. (Dar sumienia, Rozeznanie duchowe). Czasem trzeba z drogi wytyczonej nawykiem, wygodą czy zapiekłością zawrócić,
wręcz zdecydowanie porzucić obrany kierunek
(Przebaczenie).
Wielekroć słyszeliśmy, że w życiu chodzi o
Życie: Rozwijać wiarę i pogłębiać ją, odważnie
poznawać siebie, akceptować (Mądrość ukryta.
O sztuce życia w pełni, Prawda w życiu człowie-

https://www.youtube.com/playlist?list=PLEaJKWxQy2BaruHBTW5Mer67872fZ40&fbclid=IwAR0QhXqMMuPO4Sj
RxYSEQNhT2hypS26sRQ0YoSiwA1y4TcHghOW9_zgl4W0

Tekst i zdjęcia Ewa Jasionek
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ka), szukając prawdziwego szczęścia (Kto pragnie szczęścia), dostrzegać własną godność –
Boże dziecięctwo, mierzyć wartość wszelkich
działań owocami tych działań (Po owocach ich
poznacie).
Pewnie tęsknotą każdego wierzącego jest znaleźć własną drogę do tego, co określa się jako
zażyła relacja z Bogiem, żywy kontakt z Bogiem. Przeszkadza w tych poszukiwaniach czasem duchowa ospałość, czasem rutyna codzienności, czasem wreszcie przekonanie, że to może
nie dla każdego, że to może dla wybranych…
Wymóg sformułowany jako „spotkanie z Bogiem, słuchanie Boga, otwarcie się na Boga” okazuje się może onieśmielający, bo za trudny, prawie teoretyczny.
Ojciec Włodzimierz budził nas do duchowej
aktywności. Dowiadywaliśmy się od naszego
Przewodnika, że to nie tak, że nasz obowiązek to
dążenie do prawdziwej dojrzałości chrześcijańskiej – do pełnego zawierzenia, do zażyłości ze
Słowem Bożym (lectio divina), do odkrycia osobistej drogi modlitwy (wewnętrznej, kontemplacyjnej).

TYNIEC. Jest autorem wielu książek o tematyce
duchowej*. Z racji łączącej nas przyjaźni i mojej
profesji (jestem językoznawcą) często, otwierając pocztę, czytałam: Droga Aldono, przygotowałem kolejną książeczkę… Ostatnio w końcu listopada 2020 roku. Przywoływane więc tu teksty
są mi szczególnie bliskie – nim docierały do czytelników, pojawiały się na ekranie mojego komputera, większość książek widziałam w wersji
surowej, redagowałam je, zadawałam pytania,
komentowałam. I tak przez te kilkanaście lat patrzyłam, jak doskonali się warsztat pisarski Ojca,
jak coraz prościej i bezpośrednio wyraża głębokie treści, które tym skuteczniej trafiały do
swych odbiorców.
I choć ten widzialny dorobek jest ogromny, tego, co sprawił w Nim Bóg, i czego dokonał w
innych za Jego pośrednictwem, możemy się jedynie domyślać. Jak pisał: „Każdy z nas sam
musi usłyszeć słowo od Boga do niego skierowane. Słudzy słowa jedynie mogą pomóc nam je
odkryć, ale ich wykładnia powinna nam tylko to
słowo przybliżyć, uczynić je dla nas bardziej
żywym”. (Duchowość lidera)
Ojciec Włodzimierz zostawił niewątpliwie „na
tej właściwej drodze życia” wyraźne i liczne
drogowskazy, orientacyjne znaki, by otwierać się
na Słowo Boże:
sztuka SPOTKANIA w lectio divina („Przyjęcie zaś słowa i pójście za nim wprowadza w zażyłą więź z Bogiem, którą dzisiaj nazwalibyśmy
więzią miłości”.);
konieczność POJEDNANIA I PRZEBACZANIA („Przebaczenie jest lekarstwem leczącym
ranę zadaną wzajemnej więzi osobowej, która ze
swej natury powinna być więzią miłości.”);
odwaga UZNANIA PRAWDY o sobie w modlitwie („To właśnie w modlitwie człowiek ma
szansę naprawdę być sobą i odnaleźć swoją tożsamość.”);
dążenie do CZYSTOŚCI SERCA („Poza sercem spotkanie z Bogiem jest zewnętrzne – a
mówiąc dokładniej – poza sercem nie ma prawdziwego spotkania z Bogiem.”);
rozeznawanie głosu SUMIENIA („Sumienie
jest słuchem serca prowadzącym do nawrócenia.”);
mobilizacja do CZUJNOŚCI („Boga można
spotkać tylko tu i teraz. Bóg jest żywy i żywa
jest tylko obecna chwila. Przeszłość jest w pamięci, przyszłości jeszcze nie ma, żywe jest tylko to, co jest tu i teraz.”);
wymóg PRZYTOMNEGO ŻYCIA („Jest ono
przeciwieństwem bezprzytomnego istnienia w

Modlitwa jest bowiem wejściem w osobistą i
żywą relację „z Bogiem żywym i prawdziwym”.
Z tej racji każdy musi sam odkryć własną drogę
modlitwy, trzymając się drogowskazów, jakie
nam zostawił jedyny Mistrz, Jezus Chrystus,
wcielony Syn Boży. (Modlitwa chrześcijańska)

Zatem wejście w relację, w osobisty, osobowy
kontakt z Bogiem to cel naszego życia, nie wystarcza wiedza o Bogu:
Czysty rozum bowiem nie daje nam życia. On
jest jedynie narzędziem, dzięki któremu możemy
dojść do zrozumienia, czym jest życie, jakie prawa nim rządzą i co należy zrobić, aby autentycznie żyć, jednak w samym rozumie nie ma życia.
Rozumem odkrywamy, że życie polega na żywej
relacji osobowej, na nadziei, ufności, zawierzeniu.
Najlepsze, co rozum może nam dać, to odnaleźć
drogę do dającego życie zawierzenia. Stąd formuła: „rozum szuka wiary”, czyli mówiąc językiem
Biblii: „zawierzenia”. Wydaje się, że ta formuła
lepiej wskazuje właściwą drogę naszego życia.
(Droga duchowa).

Ojciec Włodzimierz pewnie niełatwo, ale chętnie pokonując przestrzeń, służył wielu – i formalnym, i opartym na przyjaźni – środowiskom,
wspólnotom, grupom słowem mówionym: wygłaszając konferencje, prowadząc rekolekcje,
seminaria czy warsztaty. Upowszechniane przez
nowe media docierały one do wielu słuchaczy.
Służył Bożemu Słowu także słowem pisanym,
doceniał jego wagę – zainicjował powstanie i był
dyrektorem
Wydawnictwa
Benedyktynów
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poczuciu, że „jakoś tam będzie”. Bezprzytomność jest duchową śmiercią.”).
Kierujmy się nimi.
Cel znamy.
Idźmy.
Aldona Skudrzyk
*Zaledwie do kilku z nich odwołuję się w tym
tekście:
Przebaczenie. Kraków: Tyniec, Wydawnictwo
Benedyktynów, 2001.
Otworzyć serce. Kraków: Tyniec, Wydawnictwo Benedyktynów, 2005.
Dar sumienia. Kraków: Tyniec Wydawnictwo
Benedyktynów, 2006.
Droga człowieka. Kraków: Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2006.
Kto pragnie szczęścia? Kraków: Tyniec, Wydawnictwo Benedyktynów, 2008.
Po owocach ich poznacie. Kraków: Tyniec,
Wydawnictwo Benedyktynów, 2012.
Rozeznanie duchowe. Kraków: Tyniec, Wydawnictwo Benedyktynów, 2012.
Droga duchowa. Kraków: Tyniec, Wydawnictwo Benedyktynów, 2013.
Duchowość lidera. Kraków: Tyniec, Wydawnictwo Benedyktynów, 2013.
Modlitwa chrześcijańska. Refleksje nad IV częścią Katechizmu Kościoła Katolickiego. Kraków:
Tyniec, Wydawnictwo Benedyktynów, 2017.
Kryzys małżeństwa? Rozeznanie duchowe.
Kraków: Tyniec, Wydawnictwo Benedyktynów,
2018.
Mądrość ukryta. O sztuce życia w pełni. Kraków: Tyniec, Wydawnictwo Benedyktynów,
2018.
Pytania do wiary. Kierunek: szczęśliwe życie.
Kraków: Tyniec, Wydawnictwo Benedyktynów,
2018.

wynika z dotychczasowej polityki przemilczania
wkładu MKZ (Międzyzakładowy Komitet Założycielski) Katowice w dokonania śląskiej Solidarności.
Nadane odznaczenia wypełniają białe plamy,
honorują wykazaną niezłomność postaw i przywracają właściwą hierarchię dokonań i zasług.
Wśród odznaczonych nie mogło zabraknąć
członka Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach − Stanisława Kruszyńskiego.
7 sierpnia 2020 r. Stanisławowi Kruszyńskiemu został nadany przez Prezydenta RP Andrzeja
Dudę Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
w uznaniu wybitnych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej. Stanisław Kruszyński jest członkiem
założycielem i członkiem honorowym Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Niżej podaję informację z Monitora Polskiego.
Stanisław Waluś
MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 19 października 2020 r.
Poz. 958
Rej. 306/2020
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
z dnia 7 sierpnia 2020 r.
o nadaniu orderów
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz
ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach
i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają:
w uznaniu wybitnych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, za osiągnięcia w podejmowanej z
pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i publicznej, za działalność na rzecz transformacji ustrojowej w Polsce
KRZYŻEM WIELKIM ORDERU
ODRODZENIA POLSKI
1. Andrzejewski Piotr Łukasz,
za wybitne zasługi w działalności na rzecz
przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju
pracy zawodowej, związkowej i społecznej:
KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU
ODRODZENIA POLSKI
2. Cegielski Jan Romuald, 3. Drozd Janusz
Stanisław, 4. Gwoździewicz Karol Antoni, 5.
Kruszyński Stanisław, 6. Kupisiewicz Zbigniew
Piotr, 7. Malarek Jan Piotr, 8. Nikodem Ryszard

Stanisław Kruszyński odznaczony
Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski
Prezydent RP Andrzej Duda nadal 7 sierpnia
2020 r. grupie kilkudziesięciu działaczy śląskiej i
zagłębiowskiej Solidarności Order Odrodzenia
Polski w uznaniu wybitnych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej. Publikacja nazwisk odznaczonych w biuletynie KIK w Katowicach „Dlatego” przywraca naszej społeczności niemal nieznane nazwiska odznaczonych, którzy złotymi
zgłoskami zapisali się w najnowszej historii naszej małej ojczyzny. Stosunkowo duża ich liczba
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nie prezesów i przedstawicieli Klubów Inteligencji Katolickiej.
Prośmy Matkę Bożą o opiekę i polecajmy Jezusowi Miłosiernemu zdrowie i życie naszych
bliskich oraz nas samych.
Antoni Winiarski, przewodniczący
Jan Koziorowski, współprzewodniczący
Stanisław Latek, współprzewodniczący
Michał Białkowski, sekretarz

Henryk, 9. Nowicka Zofia, 10. Nowicki Marek,
11. Pigoń Zenon, 12. Ratajczyk Maciej Stanisław, 13. Rudnicka Jadwiga Julia, 14. Serafin
Franciszek, 15. Skubek Ryszard Stefan, 16. Staniszewska Krystyna, 17. Staszewski Andrzej
Adam, 18. Żabicki Adam Antoni, 19. Żukowski
Marian,
pośmiertnie
20. Kin Mirosław Jerzy, 21. Marusieński Wojciech Włodzimierz,
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU
ODRODZENIA POLSKI
22. Biskupek Kazimierz Leon, 23. Cieślicki
Zygmunt, 24. Fela Józef Jan, 25. Kampa Andrzej
Michał, 26. Karasiński Eugeniusz Mieczysław,
27. Knap Stanisław, 28. Kowalski Józef, 29.
Koźma Epifaniusz Wojciech, 30. Linczowski
Marek, 31. Pajdak Włodzimierz Leszek, 32.
Romański Jan Józef, 33. Siemaszko Zbigniew
Jerzy, 34. ks. Stasiak Andrzej Włodzimierz,
35. Tomaszewski Andrzej Tadeusz, 36. Zadłużny Kazimierz Stanisław.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Msza św. w intencji KIK-ów
na Jasnej Górze 21.11.2020
Relacja z tej Mszy św. jest w grudniowym numerze biuletynu „Dlatego” na str. 8. Pliki dźwiękowe można odsłuchać na
http://www.jasnagora.com/wydarzenie-14382 w zakładce „dźwięki z wydarzenia”.
Ponadto, homilia ks. kan. Mariusza Frukacza
jest do odsłuchania na stronie katowickiego KIK:
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/informacjeporozumienia-klubow-inteligencji-katolickiej

Komunikat
Kierownictwa Porozumienia Klubów
Inteligencji Katolickiej w Polsce
z dnia 27 listopada 2020 r.
W związku z decyzją władz państwowych, 15
października 2020 r. odwołaliśmy tegoroczną
XL Pielgrzymkę Klubów Inteligencji Katolickiej
na Jasną Górę. 14 listopada poprosiliśmy panią
prezes Marię Banaszkiewicz, aby w Kaplicy
Matki Bożej w planowanym terminie 21 listopada b.r. o godz. 9.30 została odprawiona Msza św.
z intencją „Módlmy się o Błogosławieństwo Boże
dla członków Klubów Inteligencji Katolickiej w
Polsce i ich rodzin, aby z pomocą Maryi byli
świadkami naszego Pana w swoich środowiskach”. Msza św. była transmitowana przez Internet. Drugą intencją tej Mszy św. było podziękowanie za 40 lat istnienia Klubu Inteligencji
Katolickiej w Częstochowie.
Wskutek nieporozumienia, Ojcowie na Jasnej
Górze nie zostali poinformowani o odwołaniu
naszej pielgrzymki, dlatego rozpoczynając Mszę
św. o. Andrzej Grad OSPPE powitał „tych, którzy pielgrzymują w ogólnopolskiej pielgrzymce,
czterdziestej, Klubów Inteligencji Katolickiej”.
Programem przyszłorocznej pielgrzymki KIKów na Jasną Górę zajmie się najbliższe spotka-

Msza św. w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze.
Pierwszy w środku − dr Antoni Winiarski, przewodniczący Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce (fot. Jan Adamski – zdjęcie z ekranu).

Antoni Winiarski

Wyróżnienie NAGRODY FENIKS
dla dr. hab. Michała Białkowskiego,
prof. UMK
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS przyznawana jest od 1999 roku.
Nazwę FENIKS przyjęto nawiązując do mitycznego ptaka feniksa, który spalał się, by szybko
odrodzić się na nowo. Widziano tu analogię do
literatury religijnej prześladowanej przez totalitarny system komunistyczny i budzącej się do
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życia po przemianach zapoczątkowanych powstaniem „Solidarności”. Nagrodę ustanowiono
aby uhonorować wybitne osiągnięcia edytorskie
z zakresu literatury religijnej.
Ideą konkursu jest prezentacja najciekawszych
i najlepszych publikacji o tematyce religijnej. 3
grudnia 2020 roku przyznano Nagrody FENIKS
oraz wyróżnienia Nagrody FENIKS w 16 kategoriach.
Wyróżnienie NAGRODY FENIKS Stowarzyszenia Wydawców Katolickich w kategorii Nauki Kościelne otrzymał dr hab. Michał Białkowski, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu, sekretarz Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu. Doceniono w ten
sposób jego publikację Protokoły Konferencji
Polskich Ojców Soborowych. Zbiór dokumentów
1962-1965, Michał Białkowski (Wydawnictwo
Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”).
Honorowy patronat nad wydaniem tej książki
objął abp Stanisław Gądecki metropolita poznański, przewodniczący KEP. W Watykanie 11
grudnia 2019 roku, Autor wraz z żoną Moniką
ofiarował tę książkę papieżowi Franciszkowi.
Antoni Winiarski

Politycy PiS oddali hołd zmarłym
w katastrofie smoleńskiej
W niedzielę rano [10 stycznia 2021 r.] politycy PiS, w tym między innymi premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier Jarosław
Kaczyński, uczcili pamięć ofiar katastrofy
smoleńskiej. W warszawskim kościele seminaryjnym odprawiona została msza święta w
intencji ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010
roku.
Po mszy przedstawiciele rządu i politycy
PiS przeszli na Plac Piłsudskiego, gdzie złożono kwiaty przed pomnikami prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku. (…)
https://www.tvp.info/51731342/warszawa-politycypis-oddali-hold-zmarlym-w-katastrofie-smolenskiej

129. Marsz Pamięci o Ofiarach Smoleńska
10.01.2021
Ewa Stankiewicz łączyła się w modlitwie i
pamięci z uczestnikami 129. Marszu Pamięci
o Ofiarach Katastrofy Smoleńskiej. Z powodu
poważnej choroby Prezes Stowarzyszenia Solidarni 2010 po raz pierwszy nie wzięła udziału w Marszu Pamięci, który po zakończeniu
Mszy świętej w warszawskiej Katedrze św.
Jana 10.01.2020 o godz. 19.00 przeszedł pod
Pałac Prezydencki. Marsz Pamięci organizowany przez Stowarzyszenie od 2018 r. miał
formę spaceru modlitewnego w ograniczonej
liczbie uczestników, bez nagłośnienia.

Ś† P

10 kwietnia 2010 – Smoleńsk

http://solidarni2010.pl/

zdjęcie i opracowanie Stanisław Waluś

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego
Słowa kard. Stefana Wyszyńskiego
z kalendarza na rok 2021 „Ksiądz kardynał
Stefan Wyszyński 3 VIII 1901 – 28 V 1981
Prymas Tysiąclecia” wydanego przez „Nasz
Dziennik” (4 I 2021 r.)
styczeń
Człowiek wychowany przez
rodzinę wchodzi do życia
społecznego, do serca życia
narodowego.
W uroczystość Objawienia
Pańskiego, archikatedra
Świętego Jana, Warszawa,
I 1981 r.

Golgota Polska przy kościele wojskowym w Gliwicach – 10 IV 2017.
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O owoce beatyfikacji
W archikatedrze Warszawskiej 28 stycznia
o godz. 19.00 odbędzie się Msza św. i modlitwa
o owoce beatyfikacji Prymasa Wyszyńskiego,
której będzie przewodniczyć o. Jacek Salij OP.
Idziemy, nr 4 (795), 24 I 2021, s. 27
Opracował Stanisław Waluś

Rzecznik Episkopatu: Oznaczajmy
drzwi domów symbolami
K+M+B lub C+M+B
Pomimo obostrzeń związanych z pandemią i
utrudnionego dostępu do liturgii, postarajmy się i
w tym roku oznaczyć pobłogosławioną kredą
drzwi naszych domów, pisząc K+M+B lub
C+M+B − powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ks. Leszek Gęsiak SJ.
W informacji przekazanej we wtorek PAP
rzecznik Episkopatu zaznaczył, że „drzwi domów należy oznaczyć kredą pobłogosławioną w
czasie Mszy świętej w kościele”.
„Jeżeli ktoś nie może uczestniczyć w eucharystii w uroczystość Objawienia Pańskiego z powodu pandemii, może użyć do oznaczenia drzwi
kredy przyniesionej z kościoła w roku ubiegłym”
− wyjaśnił.
Ks. Gęsiak wskazał także na oficjalną wykładnię Kościoła katolickiego w kwestii oznaczania
kredą drzwi domów i mieszkań, która jest zawarta w "Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii", opublikowanym 17 grudnia 2001 roku przez
Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
„Drzwi naszych domów lub mieszkań oznaczamy cyframi nowego roku oraz inicjałami
imion świętych Mędrców: Kacpra, Melchiora i
Baltazara (K+M+B 2021) lub w wersji łacińskiej
(C+M+B 2021), co możemy również przetłumaczyć jako +Christus mansionem benedicat+
(Niech Chrystus błogosławi [ten] dom)” − przypomniał rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Beatyfikacja ks. Jana Machy
Agnieszka Huf
Zawsze myśl o niebie. Historia Hanika –
ks.
Jana
Machy
(1914-1942)
Księgarnia św. Jacka, Katowice 2020
Spis treści
Korzenie
Śląski karlus
Seminarium
Neoprezbiter
Rudzki Wikary
Konspiracja
Aresztowanie
Więzienie
Wyrok
Śmierć
Upamiętnienie
Bibliografia
Wykaz ilustracji
Wstęp
W październiku 2020 roku w Katowicach ma
się odbyć uroczystość beatyfikacyjna Czcigodnego Sługi Bożego ks. Jana Machy − pochodzącego z Chorzowa Starego, kapłana diecezji katowickiej, który został zgilotynowany przez gestapo 3 grudnia 1942 roku za zorganizowanie na
szeroka skalę akcji charytatywnej w latach okupacji niemieckiej (…)
Uważałem, ze powinna powstać książka, która
by w sposób przystępny opowiadała o ks. Janie.
Swoimi przemyśleniami podzieliłem się z Andrzejem Grajewskim, redaktorem „Gościa Niedzielnego” i twórca portalu internetowego o Słudze Bożym. Razem poszukiwaliśmy autora, który podjąłby się przygotowania takiej opowieści.
Niedługo potem Agnieszka Huf zadeklarowała, a
wkrótce zrealizowała swój zamiar napisania
książki o ks. Masze, którą z satysfakcją przekazujemy Czytelnikom. (…)
Ks. Damian Bednarski, s. 5-7

https://www.gosc.pl/doc/6677224.Rzecznik-EpiskopatuOznaczajmy-drzwi-domow-symbolami-K-M-B-lub

Instalacja czasu zarazy
Gdyby ktoś nieznający Ewangelii znalazł się w
czasie ostatnich świąt na placu św. Piotra w
Rzymie i na podstawie znajdującej się tam szopki bożonarodzeniowej miał wyrobić sobie zdanie
o religii chrześcijańskiej, to spokojnie mógłby ją
uznać za kult kosmiczny, w którego centrum stoją istoty z innych planet.
Watykańska szopka sprawia wrażenie, jakby
powstała na podstawie książek Ericha von Dänikena, a nie Ewangelii św. Łukasza, w Betlejem
zaś doszło do „bliskich spotkań trzeciego stopnia”, a nie narodzin Jezusa. (…)
Znany włoski polityk i historyk sztuki Vittorio
Sgarbi przestrzegł rodziców, by nie zabierali
17

swych dzieci na plac św. Piotra i nie pokazywali
im szopki. (…)
Nie ma w watykańskiej szopce tego, co przez
wieki stanowiło stały element tego typu przedstawień: miłości Najświętszej Maryi Panny do
Dzieciątka, opiekuńczej troski św. Józefa, pełnego czci podziwu pasterzy i mędrców, radości
emanującej z aniołów. (…)
Nie wiem, kto podjął osobiście decyzję o
ustawieniu tego dziwadła, ale widać w tym
wpływy pokolenia ’68. (…)
Grzegorz Górny, Sieci, nr 1 (423),
4-10 I 2021, s. 56-57
Wybrał Stanisław Waluś
Od siebie dodam: widziałem szopki z różnych
regionów Polski na Rynku w Krakowie, z różnych regionów świata w jednym z muzeów i nie
budziły we mnie zdziwienia. Natomiast po zobaczeniu zdjęcia na stronach 56 i 57 różne określenia cisnęły mi się do głowy. Najdelikatniejsze z
nich: nieodpowiednia.

mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie
wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.
Głowa do góry!
W hymnie jutrzni z uroczystości Objawienia
Pańskiego płynie następująca modlitwa: Wy, którzy Pana szukacie, podnieście w górę swe oczy,
tam będzie dane wam ujrzeć promienny znak
przyszłej chwały. Moglibyśmy to „przetłumaczyć” na proste, a dobitne wołanie: Głowa do
góry! Głowy do góry! Oto intuicja mędrców, którym się dziś przypatrujemy.
Punktem orientacyjnym dla wierzącego jest
niebo i nie ma innego bardziej właściwego. Wedle tegoż punktu ustala się marszrutę, choć w
wielu wypadkach jest to tylko odcinek całej drogi. Utrata takiegoż wprowadza zamieszanie i
chaos. Widać tę dynamikę w dzisiejszej ewangelii. Dopóki Mędrcy mają głowy uniesione do góry i patrzą w niebo wiedzą gdzie iść. Gdy wchodzą do miasta tracą z oczu gwiazdę. Do momentu wejścia nie muszą pytać. Czy chcieli sobie
skrócić drogę? Być może.
Zamieszanie pozostawione same sobie prowadzi
do chaosu. Gdy przychodzi to pierwsze to trzeba
szukać drogi, by powrócić na właściwe tory. Nikt
nie twierdzi, że te same tory. Czasami zdarza się
tak, iż należy zrezygnować z tego, co było, by
wejść na nową drogę wskazaną przez Pana. Wydarza się to w przypadku nowo zawartego sakramentu małżeństwa. Syn opuści ojca i matkę i złączy się
z żoną i będą stanowić jedno ciało.
Wiara i wiedza
Mędrcy opierają się na swej wierze i wiedzy.
Korzystają z tego, co od Boga otrzymali. Rozwijają dary i dobrze to czynią. Na dodatek nie zachowują i jednej i drugiej tylko dla siebie. Nie
zawiązują w węzełek, by ukryć pod materacem.
Nie ma ni wiary ni wiedzy, bez wyruszenia w
drogę. Rozwój polega na ruchu. I dobrze wiemy,
że nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć.
Odpowiada temu to, co rodzice odczuwają, gdy
patrzą na małe dziecko: co z niego wyrośnie? Nie
wiedzą. Nie mogą wiedzieć. Natomiast należy
uczynić wszystko, co możliwe, by zapewnić najlepsze po ludzku warunki do tegoż wzrostu i nie
zapomnieć o boskim wymiarze egzystencji.
Słyszymy, że Mędrcy ze Wschodu przybyli do
Jerozolimy. Dali się poprowadzić. Być może
uważali, że skoro narodził się król żydowski to…
w królewskim pałacu, a ten znajduje się w „stolicy”. Stąd właśnie w Jerozolimie rozpytywali się:
Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Zdziwienie zapanowało, albowiem taka wieść szybko

Punkt orientacyjny – niebo
medytacja biblijna na uroczystość Objawienia
Pańskiego – 6 stycznia 2021
Tekst ewangelii: Mt 2, 1-12
Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za
panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest
nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy
oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod,
przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał
więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i
wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.
Ci mu odpowiedzieli: W Betlejem judzkim, bo tak
napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie
jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast
Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który
będzie pasterzem ludu mego, Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich
dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie
donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu
pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w
drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się
nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli
gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i
zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli
na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe
skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i
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by się rozniosła pośród ludu. Mędrcy dają argumentację: Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na
Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Nie
było to oparte na widzimisię, ale na ówczesnej
wiedzy. Zresztą nie sposób w kontekście całego
wydarzenia nie zauważyć, że łączą się różnego
rodzaju tradycje, a punktem łączącym (orientacyjnym) jest Syn Boży, Jezus Chrystus, Słowo,
które stało się ciałem i zamieszkało między nami.
Raczej nikt nie będzie protestował, że wiara
odnosi się do nieba, a wiedza do ziemi. To takie
uproszczenie, bo wzajemnie się przenikają. Nie
oddzielajmy jednej od drugiej. Potrzeba równowagi między tym, co Boże, a tym, co ziemskie.
Bóg jest równowagą. Słowo Boże daje światło i
na to, co ziemskie i na to, co niebiańskie. Tylko
pycha wywołuje w ludzkim sercu myślenie, że
Boga nie potrzeba. Nawet jeśli szuka się Go po
omacku. Kto szuka znajduje, a dokładnie w tym
przypadku zostaje znaleziony.
Krok do przodu i potwierdzenia
Tak naprawdę Mędrcy dostają „potwierdzenie”
ich poszukiwań, rzekłbym więcej, potwierdzenie
na Piśmie, bo wszyscy arcykapłani i uczeni ludu
zebrani przez Heroda wskazują bez wahania
miejsce narodzin Mesjasza: W Betlejem judzkim,
bo tak napisał Prorok. Oczyma wiary, uszami
wiary i sercem wierzącym widzi się (słyszy, dotyka) o wiele dalej, bardziej, głębiej. Bo perspektywą jest niebo. Ile jeszcze potwierdzeń potrzebuję? Czy są one konieczne?
Wiara ufna, dziecięca nie jest wiarą infantylną,
anty-rozumową. Odrzucenie wiary, a jest to proces powolny, kończy się tajemnicami, misteriami
złego pochodzenia. Co robi Herod? Przywołuje
potajemnie Mędrców i wypytuje ich dokładnie o
czas ukazania się gwiazdy. Już planuje zbrodnię.
Zabezpiecza się. Odrzucenie Boga wprowadza
chaos w serce. Jakże przewrotne jest serce króla.
Wskazuje im Betlejem, a potem udając troskę
prosi o podanie informacji zwrotnej, a więc dokładne wskazanie gdzie ma szukać nowonarodzonego króla. Nie widzi wymiaru duchowego.
Nie patrzy w niebo.
A Mędrcy? Wchodząc na właściwe tory (ruszyli w drogę) od razu widzieli gwiazdę i trzymali się jej twardo. Owocem tego jest znalezienie
się w miejscu, gdzie było Dziecię. Już nie dziwią
się temu, co widzą. Bóg tak chciał się narodzić.
Przyjmują to. I bardzo się radują. Nie roztrząsają
czy się godzi czy nie, czy wypada czy nie.
Wchodzą do domu, widzą Dziecię i Matkę Jego,
Maryję i… upadają na twarz i oddają Mu pokłon. Nie patrzą na innych. Są sobą! Uwierzyli!

Skarby, którymi się dzielą to przede wszystkim
ich serca. I już dają się prowadzić Bogu, do końca swoich dni.
o. Robert Więcek SJ

Stoi po stronie wiary
Rozmowa z ks. bp. Wiesławem Meringiem,
ordynariuszem włocławskim – Krzysztof Gajkowski.
Od 29 lat Radio Maryja uczy nas i pokazuje,
jak stawiać opór złu. Teraz gdy ataki na Kościół
i Prawo Boże nasilają się, może być nam jeszcze
bardziej potrzebne niż dotychczas?
− Gdy Radio Maryja stawiało dopiero pierwsze
kroki, niektórzy nie doceniali jego znaczenia.
Czas pokazał, jak ważną role odgrywa ono w
Polsce. (…)
Radio daje nam jasny przykład, jak opowiedzieć się po jednej stronie, po stronie wiary. Teraz gdy, mówiąc językiem poety, barbarzyńcy
weszli do naszego kraju i nie ma nadziei, że sami
się wyniosą, rola, jaka odgrywa Radio Maryja,
nabiera jeszcze większego znaczenia. Teraz go
bardzo potrzebujemy.
Złoty środek nie może dotyczyć wyboru pomiędzy dobrem a złem, jak na przykład w sprawie
aborcji.
− Aborcja jest jedna z tych spraw, której nie
można ulec. Próby powrotu w Polsce do aborcji
eugenicznej, co do której pojawiają się projekty
jej ponownego wprowadzenia niejako tylnymi
drzwiami i obchodząc wyrok Trybunału Konstytucyjnego, budzą moje zaniepokojenie i sprzeciw. Nie możemy się na to godzić. Nie możemy
w Polsce za cenę spokoju godzić się na zgniły
kompromis.
Rozgłośnia jednoczy ludzi wokół Ewangelii.
− Radio Maryja odgrywa rolę integrującą,
kształcącą i pogłębiającą religijność Polaków.
Widzę to także podczas mojego nieustannego
odwiedzania parafii. Ludzie, na których można
liczyć, to zazwyczaj słuchacze Radia. Radio Maryja i związane z nim środowisko szuka Kościoła
Chrystusa. (…)
Radio Maryja jest medium, które w sposób
szczególny dba o rzetelność przekazywania informacji.
− Siłą katolickich środków przekazu, w tym
przypadku Radia Maryja, „Naszego dziennika”, i
Telewizji Trwam, jest wierność tym ideałom,
które stworzyły Europę. (…)
Nasz Dziennik, nr 285 (6943), 7 XII 2020, s. 2
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Jednak w związku z obostrzeniami sanitarnoepidemicznymi wprowadzonymi w dniu 10 i
16.10.2020 r., po licznych konsultacjach Komitet
Organizacyjny STG zdecydował, że Sympozjum
„w Realu” nie odbyło się. Była celebrowana, inaugurująca to Sympozjum, Msza św. w intencji
Ojczyzny w kościele św. Apostołów Piotra i
Pawła w Tarnowskich Górach, pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Jana Kopca, ordynariusza
gliwickiego.
W wygłoszonej homilii bp Kopiec stwierdził,
że Sympozjum jest pięknym przykładem praktyki by myśleć z powagą i poczuciem odpowiedzialności nad kształtem naszego życia i funkcjonowania każdego z nas w zorganizowanej
społeczności. Przedstawił następnie historyczny
rys różnych koncepcji form ustrojowych i ich
praktycznej realizacji. W jego świetle widać, że
nadal stoi przed nami poszukiwanie podstawowych wyznaczników porządku, któremu ma patronować demokracja, ale również określenie jakie są nasze zobowiązania względem społeczeństwa i jaki powinniśmy wnosić swój wkład do
dobra wspólnego. Jest to ważne zadanie i bardzo
trudne do rozpoznania. Na koniec homilii Ks.
Biskup złożył organizatorom i uczestnikom
Sympozjum życzenia, aby się to choć częściowo
udało.
Pod koniec Mszy św. został odczytany list prezydenta Polski Andrzeja Dudy z wyrazami uznania dla organizatorów Sympozjum i życzeniami
owocnych obrad.
https://www.youtube.com/watch?v=yyqOT8G
bTZk&list=PLVfjaFNRHftmFb_3IqZlcncix0u04hFC&index=2
Cały program merytoryczny sympozjum został
(w stosownym oprogramowaniu i technologii)
zrealizowany w Internecie i obejmuje następujące wykłady:
1. Ks. prof. dr hab. T. Guz − Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II – „Hierarchia i
demokracja”. Wykład obejmował siedem punktów.
Pan Bóg objawiony w Jezusie Chrystusie jako
Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty i Kościół
Chrystusowy są sprzymierzeńcami demokracji, a
nie jej wrogami (jak to się często obecnie im
przypisuje). Wszelka władza pochodzi od Boga
(różne rodzaje władzy, czy ustroje), ale podstawowym warunkiem ich prawości jest to, że stoją
w służbie genezy i natury życia społecznego,
którym jest dobro wspólne. System prawny w
państwie demokratycznym powinien być oparty
na prawie naturalnym.

Świeccy bronią Kościoła
Wierni są odpowiedzialni za obronę Kościoła i
wiary! Wzorem są męczennicy podlascy, którzy
zginęli, broniąc swej świątyni.
Kult bł. Wincentego Lewoniuka i jego 12 towarzyszy krzewiony jest szczególnie w diecezji
siedleckiej, ale atakowanie naszych świątyń w
czasie tzw. strajku kobiet ukazało ogólnopolski
wymiar świadectwa męczenników z Pratulina. –
Stając w obronie Kościoła, katolickiej wiary, stajemy w obronie Chrystusa – podkreśla ks. bp
Kazimierz Gurda. Ordynariusz siedlecki erygował Bractwo „Strażnicy Kościoła”. (…)
− Ludzie świeccy uświadomili sobie, że są zobowiązani do obrony Kościoła wobec profanacji
obrazów Matki Bożej, pomników Jana Pawła II,
chuligańskich i bezbożnych aktów niszczenia
elewacji kościołów, wulgarnych haseł wykrzykiwanych na polskich ulicach – wylicza ks. Sobolewski. Każdy katolik, będąc w takiej sytuacji,
nie może pozostać obojętny. (…)
Małgorzata Bochenek, Nasz Dziennik,
nr 11 (6973), 15 I 2021, s. 1 i 12

W dniach 24 i 26 października
miało się odbyć
XIX Sympozjum Tarnogórskie (STG)
pt. „Demokracja autentyczna czy
totalitarna?”
W zaproszeniu na to sympozjum przewodniczący jego Komitetu Organizacyjnego Paweł
Kowalik nawiązał do korzeni powyższego dylematu:
Przed blisko czterdziestoma laty dominowało
w dyskursie publicznym z jednej strony hasło
Fukuyamy o „końcu historii” tj. braku alternatywy dla demokracji liberalnej z wolnym rynkiem.
Z drugiej strony w tym samym czasie papież Jan
Paweł II w encyklice „Centessimus annus” określał warunki, jakie musi spełniać demokracja,
aby służyła człowiekowi i ostrzegał, że bez wartości demokracja przepoczwarza się w jawny lub
zakamuflowany totalitaryzm.
Stąd bardzo ważną jest ocena w jakiej kondycji
znajduje się demokracja w krajach świata zachodniego, czy forsowane zmiany cywilizacyjne
prowadzą do demokracji autentycznej czy do
demokracji totalitarnej. Czy ostrzeżenia Jana
Pawła II pozostają nadal na papierze, czy obserwujemy już ich materializację?
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Konieczność uczenia się demokracji (ze
względu na duże rozbieżności w jej pojmowaniu). W prawodawstwie powinna występować
bezwzględna afirmacja prawa naturalnego. To
odniesienie do Boga, Twórcy prawa naturalnego,
powinno być w kulturze prawnej i świadomości
obywateli państwa czymś oczywistym.
Demokracja i dobro wspólne. W sferze politycznej ustawy mają na celu dobro powszechne,
a nie zachcianki i namiętności ludu, nie kaprys i
błędne mniemania tłumu.
Polityka pro-rodzinna w demokracji powinna
być filarem wszelkiej polityki społecznej. Rodzina jest podstawą społeczeństwa i całego państwa, a jej podstawą trwałe, nierozerwalne małżeństwo oparte na związku jednej kobiety z jednym mężczyzną. Należy usunąć przyczyny zamachów na życie przez udzielenie pomocy rodzinie i macierzyństwu.
Uszanowanie godności każdego poczętego życia ludzkiego podstawą demokracji. Nie można
budować życia społecznego bez poszanowania
życia ludzkiego, na którym się opierają wszystkie inne niezbywalne prawa człowieka. Prawa
naturalne nie mogą być przedmiotem dyskusji.
Relatywizm etyczny wrogiem demokracji.
Kwestie prawno-naturalne nie powinny być
przedmiotem dyskusji w parlamencie. Demokracja bez wartości staje się jawnym lub zakamuflowanym totalitaryzmem.
Kościół popiera wszelkie działania ludzkie,
które prowadzą człowieka do Boga.

https://www.youtube.com/watch?v=NtxiGxUPew8&list
=PLVfjaFNRHftm-Fb_3IqZlcncix0u04hFC&index=7

Dr hab. M. Kurkuć − Instytut Politologii Akademii Ignatianum w Krakowie – „Od zniewolenia do wolności. Polska 1939-1945-1989”.
https://www.youtube.com/watch?v=MlWOa4lvL8Q&lis
t=PLVfjaFNRHftm-Fb_3IqZlcncix0u04hFC&index=8

Rozwinięta wersja zostanie zamieszczona w
książce. Zainteresowani otrzymaniem (bezpłatnej) publikacji proszeni są o kontakt wczesną
wiosną 2021 roku.
Marek Smolik

Na świąteczny haczyk
Przy okazji świąt w lewicowo-liberalnych mediach pojawiły się jak bombki na choince religijne tematy, napisane pobożnie i zachęcająco.
Można by nawet cieszyć się z tego, że w szambie
ktoś znajdzie perłę. Można, ale należy uważać,
bo to jest walka o ludzkie dusze.
Niczego nie odkrywam pisząc, że w większości środków przekazu na świecie dominuje liberalna wizja człowieka, w której nie ma miejsca
na Boga, natomiast by zdobyć konserwatywnego
czytelnika, uprawia się prawdziwe kuglarstwo:
np. w okresie świątecznym czy przy okazji ważnego wydarzenia religijnego wspomina się o Bogu, Kościele i ludziach wierzących. Nie znajdziemy jednak w tych tekstach czy audycjach
troski o nasze zbawienie. Jeśli bowiem już coś
religijnego się w nich pojawia, to między wierszami da się wyczytać tzw. głos polemiczny zasiewający wątpliwości wobec kościelnych dogmatów i wartości, a nawet historycznych faktów.
Kto nie pamięta krzykliwego kiedyś tekstu na
temat odkrycia tzw. ewangelii Judasza; dodam,
mimo że treść tego gnostyckiego apokryfu, znanego od bardzo dawna, nie zawiera niczego sensacyjnego, to dziennikarze wbrew czterem
Ewangeliom i nauce Kościoła uniewinnili Judasza, a nawet uczynili go bohaterem twierdząc, że
bez niego Chrystus nie zbawiłby świata!
Jeszcze niedawno w liberalnych mediach takim
tekstem zakłamującym chrześcijaństwo, była
książka i film „Kod Leonarda da Vinci”, będące
totalną fikcją literacką, ale dla liberalnych mediów i politycznie poprawnie myślących − historyczną prawdą.
O. Rainiero Cantalamessa, kaznodzieja Domu
Papieskiego, kreowany niedawno przez papieża
Franciszka kardynałem, powiedział dosadnie, że

https://www.youtube.com/watch?v=X2P7x2oszIY&list=
PLVfjaFNRHftm-Fb_3IqZlcncix0u04hFC&index=3

Prof. dr hab. P. Jaroszyński − Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II – „Koncepcja demokracji a koncepcja demosu”.
https://www.youtube.com/watch?v=sxPtE70Rf3c&list=
PLVfjaFNRHftm-Fb_3IqZlcncix0u04hFC&index=4

Ks. prof. J. Szymik – Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Śląskiego – „Wolność i Europa,
diagnoza i odwaga”.
https://www.youtube.com/watch?v=0u2Uo6ZU48&list=PLVfjaFNRHftmFb_3IqZlcncix0u04hFC&index=5

Prof. dr hab. J. Bartyzel – Katedra Hermeneutyki Polityki UMK w Toruniu – „Demokratyczny Lewiatan − ten król wszystkich dzieci pychy”.
https://www.youtube.com/watch?v=sTE04SDPtWk&list
=PLVfjaFNRHftm-Fb_3IqZlcncix0u04hFC&index=6

Prof. dr hab. G. Kucharczyk − Instytut Historii
im. Tadeusza Manteuffla PAN, „Ład Christianitas i jego rewolucyjni wrogowie, czyli od ery
człowieczeństwa do ery zbydlęcenia”.
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„Chrystus dziś sprzedawany jest nie przywódcom Sanhedrynu za trzydzieści srebrników, lecz
wydawcom i księgarzom za miliony dolarów”.
Jednym słowem, liberalne media sięgając po
temat religijny, zamiast ukazywać prawdę, w
prostacki sposób manipulują historią, wymyślają
nowości, świadomie mącą ludziom w umysłach i
sumieniach. Papież senior Benedykt XVI ukazując sens tych manipulacji, stwierdził: „Dziś przez
oszukańczą propagandę szerzy się głupia apologia zła, absurdalny kult szatana, szalone pragnienie łamania zasad, kłamliwa i pusta wolność,
która wynosi kaprys, wadę i egoizm, ukazując je
jako zdobycze cywilizacji”.
Odpór liberalnym mediom w naszym kraju dają kilka tygodników katolickich oraz media toruńskie, narażając się jednak na wściekły atak i
najróżniejsze pomówienia, a chodzi o to, aby
nikt nie zburzył misternie zaplanowanego ataku
na Boga. Chciałoby się powiedzieć, że nie ma
już komunizmu jako systemu politycznego, ale
pozostali ludzie nienawidzący Boga, głoszący
hasła, że Kościół katolicki, że katolicy, są niebezpieczni dla demokracji, podejrzani politycznie, ba, nawet chorzy psychicznie, dlatego nie
powinni organizować życia zbiorowego, nie mogą nawet myśleć o Polsce po swojemu, dlatego
nie wolno im dać więcej żadnego środka przekazu, bo mogliby mówić to, co czują w sercach, a
to mogłoby przyciągnąć masy.
Kiedy przed dwoma laty wydałem w krakowskim „Białym Kruku” książkę pod znamiennym
tytułem: „Kto z Bogiem, a kto z diabłem”, żona
zwróciła mi uwagę, że tytuł książki doskonale
oddaje scenę polityczną w naszym państwie, inaczej mówiąc, dobrze odzwierciedla fakt, jakiej
opcji ludzie są w parlamencie, a jeszcze dokładniej pisząc: tytuł książki obrazowo oddaje toczącą się wojnę ze społecznością katolicką, z nauczaniem Kościoła.
Dlatego raduje decyzja prezesa ORLENU o
wykupie szwajcarsko-niemieckiej grupy medialnej Passauer Presse. To ponad 100 dzienników i
tygodników, które w rękach świadomych Polaków i katolików będą formować ludzi według
wartości, przywrócą Panu Bogu właściwe Mu
pierwsze miejsce w życiu społecznym, rodzinnym i osobistym.
Nie wolno obawiać się zarzutu, że tworzymy
katolickie państwo czy katolicką politykę. Nie
ma czegoś takiego, natomiast są katolickie media, są chrześcijańscy, katoliccy politycy, którzy
na serio traktują politykę jako służbę człowiekowi i troskę o dobro wspólne. Można i należy

swoje zaangażowanie widzieć w duchu Ewangelii, a w kwestiach ustawowych kierować się społeczną nauką Kościoła.
Czesław Ryszka

Posłałem list
Gliwice (miejscowość), 22.12.2020 r. (data)
Prokuratura Krajowa
ul. Postępu 3
02-676 Warszawa
Zawiadamiający:
Stanisław Waluś (imię i nazwisko)
ul. Andromedy 2 m 9 (adres)
44-117 Gliwice
ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA
Zawiadamiam, że w związku z publikacją w
dniach 19-20 grudnia 2020 r. na łamach magazynu „Wysokie Obcasy” stanowiącego dodatek
do dziennika prasowego „Gazeta Wyborcza”
grafiki autorstwa Pani Marty Frej przedstawiającej wizerunek Matki Bożej profanowany dodatkami w postaci czarnego parasola oraz maseczki
z symbolem czerwonej błyskawicy istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 196
Kodeksu karnego.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę o podjecie czynności zmierzających do wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie.
UZASADNIENIE
Zamieszczona grafika wykorzystuje wizerunek
Matki Bożej w sposób wywołujący obrazę uczuć
religijnych i wyczerpuje znamiona czynu zabronionego określonego w art. 196 Kodeksu karnego. Należy jednoznacznie wskazać, że Matka
Boża jest przedmiotem kultu religijnego, który
ma szczególne znaczenie w polskiej kulturze,
tradycji oraz który ma doniosłe znaczenie historyczne. Przedstawianie w sposób powszechny (w
magazynie prasowym oraz w internecie) wizerunku Matki Bożej sprofanowanej symbolami
uznawanymi za symbole organizacji proaborcyjnych (czarny parasol i czarna maseczka z czerwoną błyskawicą) stanowi publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej.
Wiara katolicka, z której wypływa kult Matki
Bożej, w żadnym razie nie aprobuje tzw. wolnego wyboru co do życia poczętego. Nauka wiary
katolickiej – z którą jako osoba wierząca całkowicie się utożsamiam – jednoznacznie opowiada
się za pełną ochroną życia od samego poczęcia.
Wykorzystanie wizerunku Matki Bożej w ja22

skrawym kontekście proaborcyjnym godzi w
moje uczucia religijne i stanowi ewidentną prowokację polityczną. Wskazać również należy, że
ze względu na polityczne i ideowe okoliczności
związane z opublikowaniem inkryminowanej
grafiki nie może być mowy o swobodzie artystycznej twórcy.
Stanisław Waluś (własnoręczny podpis)
Zawiadomienie to posłałem listem zwykłym do
Prokuratury Krajowej 22 grudnia 2020 r.

żowanie, za to, że nie pozostaliście Państwo
bierni i obojętni wobec tego, co działo się i – na
szczęście w zdecydowanie ograniczonym zakresie – dzieje się jeszcze obecnie.
Państwa zatroskanie opisanymi wypadkami
wyrasta z pięknej polskiej tradycji republikańskiej, z tego, co legło u powstania Rzeczypospolitej, a więc z dbałości o dobro wspólne, o rzecz
publiczną.
Trudno się z Państwem nie zgodzić, że to, czego
byliśmy świadkami, nie miało precedensu w polskiej historii i stoi w jaskrawej sprzeczności z tym
wszystkim, co stanowi o naszej przynależności
kulturowej. A także, iż jest wykorzystywane w celach czysto politycznych konfliktu cywilizacyjnego. To ostatnie, skądinąd, nie jest w dziejach ludzkości niczym nowym, ale brak potępienia aktów
wandalizmu oraz aktów okazywania pogardy dla
inaczej myślących, a także organizowania protestów w czasie grożącej ogromnymi konsekwencjami pandemii, ze strony niechętnych rządzącemu
obecnie obozowi kręgów opiniotwórczych, było i
jest czymś wyjątkowo zatrważającym i jakże odległym od myślenia w kategoriach dobra wspólnego.
Korzystając z okazji pragnę życzyć Państwu
wraz z Rodzinami błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz obfitości łask Bożych w Nowym Roku, w tym sił fizycznych i duchowych
jakże potrzebnych w naszej walce z pandemią koronawirusa. Oby skończyła się ona jak najszybciej
i przyniosła jak najmniej dolegliwe skutki.
Niech rok 2021 przyniesie również powrót do
cywilizowanych form światopoglądowego i politycznego sporu ku pomyślności naszej Ojczyzny.
Z wyrazami szacunku,
Wiceprezes Rady Ministrów
Jarosław Kaczyński

Przemoc wobec katolików
Jak dowiedział się „Nasz Dziennik” w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, śledczy sprawdzą, czy publikacja nie jest naruszeniem art. 196
Kodeksu karnego. (…)
Grafika przedstawia Matkę Bożą trzymającą
czarną parasolkę, a jej twarz jest zasłonięta czarną
maseczką z czerwoną błyskawicą. Jest to symbolika z proaborcyjnych protestów Strajku Kobiet.
Została ona zamieszczona w „Wysokich Obcasach”, dodatku do „Gazety Wyborczej”. (…)
Aleksandra Skrzyniarz powiedziała nam także,
że dotychczas do prokuratury w przedmiotowej
sprawie wpłynęło ponad 1,2 tys. zawiadomień. –
Postępowanie toczy się w sprawie – wskazała
rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w
Warszawie. (…)
Publikacji „Gazety Wyborczej” bronią środowiska lewackie. (…)
Laikat musi zwiększyć swój udział w obronie
Kościoła katolickiego i tego, co święte. (…)
Rafał Stefaniuk, Nasz Dziennik, nr 20 (6982),
26 I 2021, s. 1 i 4

Otrzymaliśmy
Kolega – sygnatariusz Apelu zamieszczonego
w miesięczniku „Dlatego” nr 11 (347) z 29 XI
2020 r. na str. 23-26 otrzymał list z podziękowaniami za ten apel od Wiceprezesa Rady Ministrów, Jarosława Kaczyńskiego. Niżej jego treść.

Ważne (i być może kontrowersyjne)
informacje o szczepionkach
Materiału jest tak dużo, że dzielę się z czytelnikami „Dlatego” tytułami i linkami.
Ze strony stolikwolnosci.pl

WICEPREZES RADY MINISTRÓW
Jarosław Kaczyński
Warszawa, 18 grudnia 2020 r.
Szanowni Państwo – Sygnatariusze
Apelu do wszystkich Obywateli
Rzeczypospolitej zatroskanych
w obecnej sytuacji o jej dobro
Szanowni Państwo,
Proszę przyjąć moje z głębi serca płynące podziękowania za Państwa obywatelskie zaanga-

https://stolikwolnosci.pl/wywiad-z-prof-romanemzielinskim/
https://stolikwolnosci.pl/wypowiedzi-lekarzy-inaukowcow/
https://stolikwolnosci.pl/prawo/
https://stolikwolnosci.pl/strefa-rodzica/
https://stolikwolnosci.pl/profesor-roman-zielinskiodpowiada-34-naukowcom-z-pan/

felieton
https://konserwatyzm.pl/eckardt-jak-zaszczepicelektorat/
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W Internecie pojawiło się mnóstwo postów negujących samo istnienie pandemii. Zaatakowano
też ideę masowych szczepień i oczywiście same
szczepionki. Sprawa robi się szczególnie poważna gdy pod tego rodzaju tekstami podpisują się
osoby z tytułami naukowymi, posługując się
bardzo „uczenie” brzmiącymi argumentami.
Jednocześnie z drugiej strony także występują
naukowcy głosząc całkiem przeciwne poglądy.
Ludzie przyzwyczaili się wierzyć autorytetom
naukowym, ale jak w takiej sytuacji rozeznać kto
ma rację. Jeśli nie jest się samemu specjalistą w
danej dziedzinie pozostaje tylko zdać się na
zdrowy rozsądek. Niejednokrotnie naukowcy
ulegają pokusie, zwabieni ofertami finansowymi
wielkiego biznesu lub polityków i w zamian za
odpowiednie gratyfikacje wydają opinie zgodne
z interesem mocodawców. Nie brakuje też osób,
które czują się nie docenione lub uważają, że ze
względu na wąską specjalność nie mają szans na
szerokie uznanie. Dla nich poparcie teorii spiskowych jest sposobem wypłynięcia na szerokie
wody.
Jak już powiedziałem, żeby nie dać się nabrać
pozostaje posłużyć się zdrowym rozsądkiem.
Dobrze jeśli możemy sięgnąć po jakieś własne
doświadczenie. Ja uciekam się do mojej 45-cio
letniej praktyki z zakresu ochrony ekosystemów
leśnych. Wiadomo, że w lesie na co dzień występują różne organizmy, także te uważane za
szkodliwe i nic złego się nie dzieje. Ale jeśli nagle nastąpi zachwianie równowagi i któryś z nich
nadmiernie się rozmnoży, może być problem. Jeśli nie podejmiemy szybko środków zaradczych,
sytuacja może wymknąć się spod kontroli i później żadne działania już nie pomogą. Tak może
być na przykład w przypadku owadów zjadających igły lub korników zabijających drzewa.
Spektakularnym przykładem jest zamarcie 9000
ha świerczyn w Puszczy Białowieskiej.
Podobnie jest z koronawirusem. Póki zachorowań jest mało, śmiertelność utrzymuje się na
poziomie ok. 1-1,5%. „Antycovidowcy” podnoszą krzyk, że nic się nie dzieje, żadnej pandemii
nie ma i rządowi chodzi tylko o zniewolenie społeczeństwa. Ale jeżeli zlekceważyć ten etap epidemii to okaże się, że nagle śmiertelność wzrasta
a w dodatku dochodzi do sytuacji kiedy służba
zdrowia staje się niewydolna. Tak stało się we
Włoszech, Anglii, Hiszpanii i innych krajach. Tu
już trudno jest negować istnienie pandemii, ale
na skuteczne przeciwdziałanie jest za późno.
Można nie ufać doniesieniom medialnym, ale
liczne zachorowania a co gorsza i zgony zaczy-

opinia
https://www.pch24.pl/niech-sie-mury-pna-do-gory--conam-da-ta-szczepionka---opinia-,80915,i.html

Fałszywe wiadomości w TV
https://www.ekspedyt.org/2020/12/29/uwaga-wzroslaliczba-fake-newsow-w-glownych-stacjach-tv/

Opinia AlterCabrio
https://www.ekspedyt.org/2020/12/28/terror-czyli-poco-ta-kampania/

Dr Hałat na antenie radia Wnet
https://dorzeczy.pl/kraj/166733/cala-swiadomaludzkosc-powinna-tego-zadac-dr-zbigniew-halat-oszczepionce-na-covid-19.html

Opinia dziennikarza
https://konserwatyzm.pl/szlezak-nie-bede-sie-szczepic/

Zachęta do szczepień w stylu „dawno minionego ustroju”
https://www.ekspedyt.org/2020/12/27/towarzyszki-itowarzysze-proletariusze-szczepcie-sie/

Szczepionki wyprodukowane na bazie komórek
z abortowanych dzieci
https://www.bibula.com/?p=121362

Zastrzeżenia Macieja Pawlickiego do programu
szczepień (na razie bez odpowiedzi)
https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/530581-narodowyprogram-szczepien-do-poprawy-gdyz-pomija-kluczowe

Wypowiedź lekarza prof. Majewskiej
https://www.rp.pl/Plus-Minus/311089906-ProfMajewska-Nie-boje-sie-swojego-zdania-oszczepionkach.html

Czy wszyscy chcemy mieć wybór w sprawie
szczepień
https://www.bibula.com/?p=120527

Jan Świtkowski

Jak nie dać się zwariować
Jest rzeczą ogólnie wiadomą, że ludzkość od
zawsze trapiona byłą przez szereg groźnych chorób. Ich znaczenie wzrastało w miarę, jak populacje ludzkie stawały się coraz liczniejsze. Z czasem, przy odpowiednio gęstym zaludnieniu pojawiły się epidemie, których ofiary liczono już w
tysiącach a nawet milionach. Jednym z najbardziej spektakularnych przykładów była epidemia
dżumy, która w XIV wieku zabiła 1/3 mieszkańców Europy. Szereg chorób udało się opanować
dopiero wraz z wynalezienie szczepionek. W ten
sposób wyeliminowano lub poważnie ograniczono tak groźne schorzenia jak ospa, polio czy
gruźlica. Znacząco spadła śmiertelność dzieci.
Niestety ostatnio pojawiły się tak zwane ruchy
antyszczepionkowe, które negują korzyści wynikające ze szczepień a nawet głoszą, że szczepionki mogą być groźniejsze od samej choroby.
Wspaniałym polem do rozwoju tego rodzaju
działań stała się obecna pandemia koronawirusa.
24

namy obserwować we własnym otoczeniu. Dla
tego ważne jest przeprowadzenie szczepień na
masową skalę aby takiej sytuacji uniknąć. A co z
profesorami straszącymi skutkami ubocznymi
szczepień? Dobrze jest poszukać w internecie informacji na temat ich osiągnięć. Może się okazać, że ich nie ma albo że instytucje naukowe na
które się powołują nie chcą się do nich przyznawać. Uzbrojeni w taką wiedzę łatwiej podejmiemy właściwą decyzję.
29.12.2020 Piotr Lutyk, p.lutyk@gmail.com

5. Celem niniejszego dokumentu nie jest
szczegółowa analiza wszystkich aspektów,
zwłaszcza medycznych, dotyczących szczepionek. (…)
6. Zastrzeżenia wysuwane pod adresem szczepionek można podzielić dziś na dwie zasadnicze
grupy. Pierwsza z nich ma na uwadze opinie na
temat ich szkodliwości, druga odnosi się do stosowanych biotechnologii w ich produkcji.
Opinie o szkodliwości szczepionek
7. W dyskusjach o szczepionkach o szkodliwości najczęściej wskazuje się na obecność dwóch
tzw. adiuwantów dodawanych do szczepionek, a
mianowicie tiomersalu (etylowa postać rtęci) i
związków glinu. Pierwszy z nich chroni(ł) niektóre szczepionki przed zanieczyszczeniami i
utratą wartości. Drugi, czyli związki glinu, są
(były) stosowane celem zwiększenia reakcji immunogennej organizmu, a więc skuteczności
szczepionki.
8. W kwestii szkodliwości szczepionek trzeba
oddać głos tym specjalistom, których naukowa
uczciwość budzi zaufanie. Specjaliści ci zapewniają, że zastosowanie tych adiuwantów dziś zanika, gdyż w dobie postępu technologicznego nie
ma konieczności sięgania po nie. Co więcej, jeżeli składniki te były lub są jeszcze niekiedy stosowane, występują tylko w ilościach śladowych,
nieszkodliwych dla biorcy. (…)
10. Zespół nie podziela opinii niektórych
ośrodków i zespołów naukowych, wskazujących
na możliwy wpływ nowych szczepionek skierowanych przeciwko wirusowi Covid-19, opartych
na mRNA (szczepionka firmy Pfizer/BioNTech
oraz jedna z dwóch szczepionek firmy Moderna), na integralność materiału genetycznego
człowieka. Informacje te nie mają żadnego uzasadnienia w świetle współczesnej wiedzy z zakresu genetyki człowieka.
Etyczny wymiar produkcji szczepionek
11. Wśród wielu osób moralne opory budzą
również niektóre biotechnologiczne elementy
produkcji szczepionek. Źródłem słusznego
sprzeciwu jest wykorzystywanie w ich produkcji
linii komórkowych wytworzonych z abortowanych płodów. (…)
14. W kwestii wykorzystania w produkcji
szczepionek linii komórkowych z płodów abortowanych Stolica Apostolska wypowiedziała się
już czterokrotnie. Na tych wypowiedziach opiera
się też stanowisko Zespołu Ekspertów KEP ds.
Bioetycznych KEP. Przypominamy, że stanowisko Kościoła w omawianej kwestii i opinia Zespołu opiera się na tradycyjnym nauczaniu teo-

Stanowisko Zespołu Ekspertów
ds. Bioetycznych Konferencji
Episkopatu Polski
dotyczące szczepionek
1. Wynalezienie szczepionek może być uznane
– z perspektywy medycyny prewencyjnej – za
szczególny owoc daru udzielonego człowiekowi
przez Boga, któremu nie jest obojętny los człowieka i zagrożenia związane z chorobami, w tym
także z chorobami zakaźnymi. (…)
2. Historia szczepionek sięga końca XIX wieku. W 1885 r. pierwszą szczepionkę opracował
Ludwik Pasteur. Uratowała ona życie małego
chłopca pogryzionego przez psa chorego na
wściekliznę. Od tamtego czasu – zwłaszcza od
XX wieku – zostały opracowane skuteczne
szczepionki przeciw chorobom zakaźnym i są
prowadzone dobroczynne szczepienia.
3. W efekcie szczepień wiele ze wspomnianych chorób zaczęło zanikać, a niektóre z nich
nie są już notowane (jak ospa prawdziwa). (…)
4. Nowa fala dyskusji na temat szczepionek
rozwinęła się wraz z zapowiedzią wprowadzenia
szczepionek przeciwko chorobie koronawirusowej COVID-19, której przyczyną jest wirus
SARS-CoV-2. Z jednej strony nie brak przekonania, co do konieczności ich stosowania celem
przezwyciężenia pandemii, dokuczliwych jej
konsekwencji dla jakości życia indywidualnego i
społecznego, z drugiej strony szerzą się sprzeciwy. Niektóre z nich są motywowane zastrzeżeniami etycznymi, inne zdają się wiązane z teoriami „spiskowymi” lub mitami.
Wobec powyższego Zespół nie zajmuje stanowiska – zwłaszcza wobec opinii i publikacji wyrokujących o przyszłościowych skutkach szczepionek – nie mając żadnej pewności co do ich
słuszności. Niektóre z nich uznaje zdecydowanie
za nieodpowiedzialne i pozbawione podstaw naukowych.
25

logii moralnej i opracowaniach klasyków reprezentujących tę naukę, w tym na nauczaniu papieża Jana Pawła II (por. Encyklika Veritatis splendor, Rzym 1993). Szczegółowe wyjaśnienie tych
tradycyjnych zasad podaje odpowiedź Papieskiej
Akademii Życia z 9.06.2005 na pytanie Pani Debry L. Vinnedge, Dyrektor Children of God for
Life, (Floryda, USA), dotyczące możliwości korzystania z omawianych szczepionek. Dalej stanowisko to jest ponawiane w kolejnych dokumentach Kościoła: Kongregacja Nauki Wiary –
Instrukcja Dignitas personae (Rzym 2008), Pontificia Accademia per la Vita – Nota circa l’uso
dei vaccini (Rzym 2017), Kongregacja Nauki
Wiary – Nota na temat moralnej oceny stosowania niektórych szczepionek przeciw Covid-19
(Rzym 2020).
15. Wszystkie powyższe dokumenty niezmiennie powtarzają – co może być już uznane za
godną odniesienia tradycję w tym nauczaniu – że
każdy człowiek, w tym katolik, może korzystać
ze szczepionek, nawet opracowanych z wykorzystaniem linii komórkowych abortowanych
płodów, jeżeli nie są dostępne inne szczepionki
niebudzące takich zastrzeżeń.
16. Możliwość skorzystania z takich szczepionek wynika – jak już wcześniej zauważono – z
tradycyjnego katolickiego nauczania teologicznomoralnego. Dla ułatwienia zrozumienia tego
nauczania przez osoby nie posiadające przygotowania filozoficznego i teologicznego Zespół
pragnie przypomnieć podstawowe zakresy odpowiedzialności moralnej, na które wskazuje cytowany dokument Stolicy Apostolskiej z 2005
roku.
17. W produkcji i użyciu szczepionek opracowanych na bazie komórek abortowanego dziecka
należy wyróżnić trzy stopnie odpowiedzialności:
17.1. – Ciężki występek przeciwko życiu ludzkiemu i grzech śmiertelny popełnia ten, kto
przeprowadza w „sposób zamierzony jako cel
lub środek” aborcję lub stanowi ona konieczne
ogniwo w takim zabiegu (por. np. Katechizm
Kościoła katolickiego, Poznań 2000 nr 22702271; także Kongregacja Nauki Wiary. Deklaracja o przerywaniu ciąży De abortu procurato.
Rzym 1974; Jan Paweł II. Encyklika Evangelium
vitae. Rzym 1995). Oznacza to, że zwłaszcza katolik, który ma być świadkiem świętości życia,
nie może uczestniczyć w takim zabiegu, ani go
w jakikolwiek sposób popierać.
17.2. – Moralną odpowiedzialność ponosi ten,
kto wykorzystuje komórki lub tkanki abortowanego ludzkiego płodu (i dopuszcza się manipula-

cji na takich częściach – por. KKK nr 2300) w
określonych procesach, gdzie aborcja stanowi
nieodłączny element w osiągnięciu określonego
celu (tutaj dla wyprodukowania szczepionki). W
takiej postawie osoba(y) przez uczestnictwo w
produkcji szczepionki daje(ą) wyraz swojej akceptacji dla aborcji, a więc dla zła moralnego.
17.3. – Nie ponosi się natomiast takiej odpowiedzialności, jeżeli korzystanie ze szczepionki
nie może być utożsamiane z akceptacją dla aborcji i dla nieetycznego obchodzenia się z ludzkim
„materiałem biologicznym”. Wymóg ten zostaje
wzmocniony przez fakt, że dana osoba w żaden
sposób nie uczestniczy w procesie produkcyjnym takich szczepionek i daje zdecydowany wyraz dezaprobaty dla aborcji. (…)
Powyższy etap analiz daje się więc streścić następująco: jeżeli nie ma innych szczepionek,
wolno stosować te, które są dostępne (por. Nota
na temat moralnej oceny stosowania niektórych
szczepionek przeciw Covid-19, nr 2), czyniąc
jednocześnie naciski na firmy farmaceutyczne i
struktury opieki zdrowotnej, aby postarały się o
szczepionki nie budzące zastrzeżeń moralnych.
Zakres powinności poddania się szczepieniom
18. W różnych wypowiedziach Kościół przypomina o indywidualnej odpowiedzialności każdej osoby. To ona w swym sumieniu musi roztropnie podejmować odpowiedzialne decyzje o
charakterze moralnym. Nie chodzi więc tutaj o
osobiste „widzi mi się”, czy „a ja uważam, że
…”, ale o odpowiedzialność uwzględniającą całościowo obowiązek troski o zdrowie i życie,
mając na uwadze związane z nimi fundamentalne wartości moralne. W omawianym problemie
chodzi o skutek dobroczynny szczepionki dla
zdrowia i życia tak konkretnej osoby, jak i ludzkiej społeczności. Toteż należy uznać za pożądaną taką postawę, w której człowiek stara się
rozpoznać razem z kompetentnym lekarzem niekorzystne skutki uboczne danej szczepionki.
Przykładem takiej sytuacji mogą być doniesienia
o efektach masowych szczepień produktem Pfizera/BioNTecha, gdy stwierdzono, że nie powinny go przyjmować osoby z chorobami o podłożu alergicznym. Analogiczne problemy mogą
dotyczyć każdej innej szczepionki.
19. Jednocześnie należy zauważyć, że szczepienie nie jest jedyną drogą uzyskania odporności na infekcję wirusem SARS-CoV-2. Uzyskuje
się ją również drogą naturalną na drodze produkcji przeciwciał przez organizm osoby wyleczonej. Stąd też Zespół zachęca ozdrowieńców do
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oddawania osocza zawierającego przeciwciała.
Może ono wspomagać leczenie chorych.
20. Powyższa zasada obowiązku troski o
zdrowie i życie dotyczy też stosunku rodziców
do szczepienia ich dzieci. Kościół popiera ich
prawo do autonomicznych decyzji opiekuńczych. Jednocześnie jednak przypomina, że w
decyzjach w sprawie szczepienia dzieci znajduje
wyraz odpowiedzialność za ich prawidłowy
rozwój i ochronę przed ubytkami sprawności
psychofizycznej. Nie powinni się więc oni kierować tylko osobistym uznaniem, ale nade
wszystko zdrowiem dzieci. Istotną pomoc w tym
rozpoznaniu stanowią kompetentni lekarze, a nie
opinia publiczna.
21. Uzasadnione wątpliwości pojawiające się
w trakcie konsultacji z kompetentnym lekarzem
czy też oparte na rzetelnej wiedzy specjalistów –
do czasu ich rozstrzygnięcia – usprawiedliwiają
odmowę poddania szczepieniu siebie czy dzieci.
22. W przytoczonych wyżej dokumentach Kościół podkreśla, że decyzja o szczepieniu jest
kwestią wyboru danej osoby dokonanym przez
nią w sumieniu. Nikt więc nie powinien być
zmuszany do korzystania z tych środków prewencji. Jednakże właściwie podjęta decyzja nie
zależy wyłącznie od stopnia moralnej wrażliwości danej osoby czy od subiektywnej oceny stanu
swojego zdrowia. Zwracając uwagę na społeczną
naturę każdego człowieka Kościół przypomina
też obowiązek troski o dobro bliźniego i dobro
wspólne, czyli całego społeczeństwa: „Ci, którzy
ze względu na sumienie, odrzucają szczepionki
wyprodukowane z linii komórkowych pochodzących od abortowanych płodów, powinni innymi
sposobami profilaktycznymi i właściwymi zachowaniami powziąć kroki dla uniknięcia stania
się nośnikami transmisji czynnika infekcyjnego.
W sposób szczególny powinni oni unikać wszelkiego zagrożenia dla zdrowia tych, którzy nie
mogą zostać zaszczepieni z powodów medycznych lub innej natury, a którzy są osobami najbardziej wrażliwymi” (Nota na temat moralnej
oceny stosowania niektórych szczepionek przeciw Covid-19, nr 5).
23. W ramach podsumowania Zespół raz jeszcze przypomina, że życie i zdrowie są cennymi
darami udzielonymi człowiekowi i powierzonymi jego roztropnej odpowiedzialności. Jest
to odpowiedzialność, która przekracza ramy wyłącznej troski o siebie samego. Międzyludzka solidarność – motywowana ewangeliczną miłością
bliźniego – przypomina w kontekście zagrożenia
pandemią i dostępnych szczepień obowiązek tro-

ski także o drugiego człowieka – o wspólnotę
ludzką. Taka postawa winna znamionować i być
wnoszona przez kulturę chrześcijańską, w kręgu
której żyjemy.
Niniejszy dokument powstał z inicjatywy Rady
Stałej Konferencji Episkopatu Polski i został zatwierdzony przez Sekretariat tejże Konferencji.
W imieniu Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych KEP
+ Józef Wróbel SCJ
Przewodniczący Zespołu
Warszawa, 23 grudnia 2020 roku
https://ekai.pl/dokumenty/stanowisko-zespoluekspertow-ds-bioetycznych-konferencji-episkopatu-polskidotyczace-szczepionek/

Wybrał Stanisław Waluś

Nie zabijaj.
Obrona życia człowieka od poczęcia
do naturalnej śmierci
Oświadczenie przewodniczącego KEP w
kontekście rezolucji Parlamentu Europejskiego ws. aborcji w Polsce
W dniu 26 listopada 2020 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie aborcji w Polsce. Przywołuje w niej wielokrotnie Kartę Praw
Podstawowych UE, w której czytamy m.in.:
„Świadoma swego duchowo-religijnego i moralnego dziedzictwa, Unia jest zbudowana na niepodzielnych, powszechnych wartościach godności osoby ludzkiej, wolności, równości i solidarności; opiera się na zasadach demokracji i państwa prawnego” (preambuła).
Karta Praw Podstawowych przypomina, że
„każdy ma prawo do życia” (art. 2, ust. 1). Jej
autorzy chcieli całkowicie odciąć się od niechlubnej praktyki eugenicznej. (…)
Ks. abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)
Warszawa, dnia 2 grudnia 2020 roku
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/gadecki/oswiadczen
ie_pe_02122020.html

Nasz Dziennik, nr 283 (6941), 4 XII 2020, s. 4
Globalne zabijanie
W XXI w., kiedy rozwój nauki i technologii
następuje w tempie galopującym, w jednym obszarze w najlepsze szerzy się totalna ciemnota.
Tym obszarem jest życie człowieka, a zwłaszcza
jego początek. Coraz bardziej dominujące staje
się negowanie człowieczeństwa na początku ist27

nienia człowieka. W dobie trójwymiarowego
USG, wysokorozwiniętej wiedzy medycznej i
biologicznej, która dokładnie opisuje moment
powstania istoty ludzkiej i jej rozwój, świat żąda
prawa do zabijania człowieka w pierwszym etapie jego rozwoju. (…)
Kampanie przeciw życiu człowieka stanowią
jeden z filarów nowej lewicy. Wpisane są w strategie feminizmu, genderyzmu, a także ekologizmu, według którego zbyt duża liczba ludzi na
świecie zagraża „matce planecie”. (…)
Fala barbarzyństwa, która przelała się przez
nasze miasta, powinna nas mobilizować do pracy
na rzecz życia.
Dariusz Pogorzelski, Nasz Dziennik,
nr 6 (6968), 9-10 I 2021, s. M1
Rzeź niewinnych
Po długiej, dwunastogodzinnej debacie o godz.
4.10 na ranem 30 grudnia 2020 roku argentyński
Senat przyjął ustawę, która zezwala na rzeź niewinnych dzieci. Projekt przeszedł 38 głosami przy
29 przeciwnych, jednym głosie wstrzymującym
się i nieobecności czterech senatorów. (…)
Nie będzie więc nie na miejscu stwierdzenie,
że Argentyna padła ofiarą zmasowanej kampanii
międzynarodowej, która miała zmusić ją do zaakceptowania rzezi niewiniątek. (…)
Do tego wtrącania się ciał międzynarodowych
dodać musimy brutalną ingerencję lobbystów
przeciw życiu, takich jak Amnesty International,
Planned Parenthood i Fundację na rzecz Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundation)
George’a Sorosa, które wpompowały miliony
dolarów w legalizację aborcji w Argentynie. (…)
Pod koniec listopada 2020 roku w odręcznym
liście do kobiet walczących o prawo do życia
Ojciec Święty powtórzył mocne słowa przyrównujące aborcje do „wynajęcia mordercy”: „Czy
sprawiedliwe jest wyeliminowanie ludzkiego życia, żeby rozwiązać problem? Czy sprawiedliwe
jest zatrudnianie płatnego zabójcy do rozwiązania problemu?”. (…)
Julio Loredo, Nasz Dziennik, nr 6 (6968), 9-10 I
2021, s. M3, tłum. Ewa M. Małecka
Wymowne milczenie PiS
Obrońcy życia zwracają uwagę, że władze PiS
nadal nie wypowiedziały się w sprawie referendum o aborcji, które proponuje Jarosław Gowin.
Wojciech Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, uważa, że pomysł jest niedorzeczny. (…)
Zenon Baranowski, Nasz Dziennik, nr 9
(6971), 13 I 2021, s. 3

Abp Gądecki po śmierci Polaka w Plymouth:
trzeba powiedzieć „Nie” cywilizacji śmierci
„Wyrażam głęboki smutek z powodu śmierci
Polaka w Plymouth. Modlę się o niebo dla niego
i pociechę dla rodziny. Mówmy odważnie «NIE»
barbarzyńskiej cywilizacji śmierci” – napisał na
komunikatorze Twitter, abp Stanisław Gądecki.
(…)
https://ekai.pl/abp-gadecki-po-smierci-polaka-wplymouth-trzeba-powiedziec-nie-cywilizacji-smierci/

Stop dla gender – tak dla planu Boga
Ideologia gender. Dyskryminacja rodziny.
Czy Ministerstwo Rodziny i Polityki
Społecznej odrzuci unijny dyktat?
Polecam artykuł z Naszego Dziennika nr 303 z
30 XII 2020 r. (str. 1 i 3) pod powyższym tytułem napisany przez Urszulę Wróbel.
Rzecz dotyczy projektu Krajowego Programu
Działań na rzecz Równego Traktowania na lata
2021-2030. Ministerstwo Sprawiedliwości zauważyło, że dokument w obecnej formie zawiera
zapisy utrwalające nieprawdziwy i negatywny
obraz rodziny. W pierwotnym kształcie dokumentu można dostrzec m.in. dyskryminację rodziców pozostających w związku małżeńskim,
którzy w dokumencie określani są mianem
„partnerów”.
Pedagog dr Andrzej Mazan uważa, że manipulacja językiem jest niedopuszczalna i pisze: jeśli
słowa „matka”, „ojciec” znikną z dokumentu, to
uważam, że sam dokument należałoby zniszczyć. Przecież taka polityka nie ma sensu (s. 3).
Psycholog, Agnieszka Jackowska, członek Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej podkreśla, że „język Krajowego
Programu na rzecz Równego Traktowania zaciemnia rzeczywistą prawdę o człowieku, a
szczególnie prawdę o powołaniu kobiet i mężczyzn do życia w rodzinie, która przecież buduje
narody” (s .3).
Ministerstwo Sprawiedliwości wymienia kilka
ważnych problemów, jakie pominięto w dokumencie: powszechna w praktyce możliwość dostępu dzieci do pornografii, zagadnienia dotyczące równego traktowania osób znajdujących
się w trudnej sytuacji, problem dyskryminacji religijnej.
Małgorzata Czerepak z Departamentu Komunikacji i Promocji MRiPS zapewniła, że to nie
jest jeszcze ostateczna wersja dokumentu i na
pewno Ministerstwo wprowadzi zmiany.
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Pod hasłem „Trwajcie w mojej miłości, a
przyniesiecie obfity owoc” od 18 do 25 stycznia
przebiegać będzie Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan. W tym czasie chrześcijanie różnych
wyznań na całym świecie będą się spotykać na
nabożeństwach ekumenicznych.
PAP: Po co jest tydzień modlitw o jedność
chrześcijan; czy jest nam to jeszcze potrzebne,
skoro wiele inicjatyw ma charakter ponadwyznaniowy czy ponadreligijny?
Ks. prof. Sławomir Pawłowski: Nawet sam Jezus Chrystus modlił się w Wieczerniku o jedność
swoich uczniów. Pojednanie wszystkich chrześcijan "przekracza ludzkie siły i zdolności" (Dekret o ekumenizmie II Soboru Watykańskiego,
nr 24). Dlatego modlitwa jest „duszą” ruchu
ekumenicznego, bo jedność jest nie tylko naszym wytworem, ale także darem Boga. (…)
Rozmawiała: Magdalena Gronek
Autor: Magdalena Gronek

Polska Konstytucja, zdaniem wielu, wystarczająco zabezpiecza prawa wszystkich obywateli do
równego traktowania i szacunku, więc nie pozwalajmy na nowomowę unijną w polskich dokumentach, bo w ten sposób sami uchylamy
drzwi ideologii gender.
Jestem przekonana, że wystarczy aby katolicki
naród stosował w praktyce Dekalog i najważniejsze − przykazania miłości (Mt 22,37-39) −
wtedy nie trzeba tworzyć żadnych dodatkowych
uchwał ani kłaniać się Unii Europejskiej.
Maria Lasończyk
Sejm będzie musiał zająć się tematem wypowiedzenia Konwencji stambulskiej. 150 tys.
podpisów złożone w Sejmie
Konwencja stambulska to dokument o radykalnie ideologicznym charakterze, który tylnymi
drzwiami wprowadza do polskiego prawa pojęcie
gender. Do Sejmu trafiło 150 tys. podpisów pod
obywatelskim projektem ustawy mającym na celu
jej wypowiedzenie i zastąpienie międzynarodową
Konwencją o prawach rodziny. Podpisy udało się
zgromadzić w krótkim czasie, mimo obostrzeń i
konieczności prowadzenia zbiórki w warunkach
reżimu sanitarnego. Akcję zainicjował Instytut
Ordo Iuris wraz z Chrześcijańskim Kongresem
Społecznym. Włączyły się w nią liczne środowiska i organizacje prorodzinne. (…)

https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/sekretarz-radykep-ds-ekumenizmu-czasem-co-oddala-od-jednychkosciolow

pobrał Stanisław Waluś 17 stycznia 2021 r.

Jestem katolikiem i Polakiem
- nie kupuję w sklepach w niedzielę
- staram się kupować polskie towary
w polskich sklepach

https://ordoiuris.pl/rodzina-i-malzenstwo/krok-w-stronewypowiedzenia-genderowej-konwencji-150-tys-podpisowzlozone-w

Prymas Tysiąclecia 1901 – 1981

Kocham ojczyznę więcej
niż własne serce i wszystko,
co czynię dla Kościoła,
czynię i dla niej.
Pod powyższym tytułem i znaczkiem ze słowami Prymasa Tysiąclecia będę z Państwem dzielił się zarówno swoimi refleksjami, jak i fragmentami artykułów zaczerpniętych z prasy i Internetu.
Stanisław Waluś
Część XLIX

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

Ekumenizm
Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy
dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja
w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby
świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. (J 17, 20-21)
Sekretarz Rady KEP ds. Ekumenizmu:
czasem to, co oddala od jednych Kościołów,
przybliża do drugich
Wspólna deklaracja o chrzcie uznaje ważność
tego sakramentu w innych wspólnotach. Dla
małżeństw międzywyznaniowych wyzwaniem
staje się wychowanie religijne dzieci – mówi
PAP sekretarz Rady Konferencji Episkopatu
Polski ds. Ekumenizmu ks. prof. Sławomir Pawłowski SAC.

Kupując polskie,
pomagamy przetrwać
rolnikom
W czasach kryzysowych, w
sytuacjach skrajnych, wiele
zjawisk i rzeczy wymaga nowego podejścia. Koncepcja skrajnego liberalizmu nie wytrzymała próby czasu. (…)
Ważnym argumentem do robienia zakupów
polskiej żywności są też walory smakowy i jakościowy. Nie bez przyczyny nasze produkty cieszą się tak dużym uznaniem w bardzo wielu krajach świata. (…)
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Dlatego zachęcam do korzystania z oferty polskich rolników, przetwórców, bo to wspiera naszą gospodarkę i w efekcie pozwoli nam wszystkim przejść ten trudny czas przy najmniejszych
stratach. (…)
Jan Krzysztof Ardanowski, Sieci, nr 22 (391),
25-31 V 2020, s. 66 (str. 4 dodatku specjalnego)

Kilkanaście instytucji zawarło porozumienie
ws. setnej rocznicy III Powstania Śląskiego
Przedstawiciele 17 podmiotów – m.in. IPN,
Muzeum Powstań Śląskich, Biblioteki Śląskiej,
Archiwum Państwowego w Katowicach i Instytutu Śląskiego w Opolu – podpisali porozumienie o współpracy w sprawie przygotowania i organizacji obchodów setnej rocznicy III Powstania Śląskiego. (…)
III powstanie śląskie, które wybuchło w nocy z
2 na 3 maja 1921 r. przesądziło o sposobie podziału Górnego Śląska między Polskę i Niemcy
– jego efektem było przyznanie Polsce znacząco
większej części Górnego Śląska niż zamierzano
po marcowym plebiscycie w sprawie przynależności państwowej tych ziem. (…)
autor: Krzysztof Konopka

Nasze Rocznice
Luty 2021
175 lat temu (19 lutego 1846 r.) w Galicji wybuchło powstanie przygotowane przez Towarzystwo Demokratyczne Polskie.
170 lat temu (19 lutego 1851 r.) urodził się Konrad Prószyński, pisarz, wydawca, księgarz, działacz oświatowy, autor elementarzy i czytanek.
100 lat temu (19 lutego 1921 r.) nastąpiło zawarcie w Paryżu politycznej umowy francuskopolskiej. W razie zagrożenia ze strony Niemiec
obydwaj partnerzy zobowiązywali się do udzielenia pomocy wszelkimi siłami.
100 lat temu (28 lutego 1921 r.) w Kronsztadzie
wybuchł bunt marynarzy Floty Bałtyckiej skierowany przeciw bolszewikom. Powstanie zostało
krwawo stłumione przez Armię Czerwoną.
90 lat temu (12 lutego 1931 r.) po raz pierwszy
dały się słyszeć słowa z rozgłośni watykańskiej.
80 lat temu (17 lutego 1941 r.) Gestapo aresztowało Ojca Maksymiliana Kolbego oraz czterech
innych ojców z Niepokalanowa.
80 lat temu (27 lutego 1941 r.) władze niemieckie wydały zakaz − pod karą przymusowych robót lub aresztu − sprzedawania lub ofiarowania
Żydom jakichkolwiek przedmiotów.
70 lat temu (8 lutego 1951 r.) w więzieniu na
Rakowieckiej w Warszawie został zgładzony po
fikcyjnym procesie major Zygmunt Szendzielarz
„Łupaszko”, bohaterski dowódca 5. Wileńskiej
Brygady AK.
40 lat temu (17 lutego 1981 r.) władze PRL zarejestrowały Niezależne Zrzeszenie Studentów.
25 lat temu (18 lutego 1996 r.) odbyło się referendum uwłaszczeniowe, w którym zdecydowana większość Polaków (95,5 proc.) opowiedziała
za powszechnym uwłaszczeniem.
Wybrała Barbara Kwaśnik

https://dzieje.pl/wiadomosci/kilkanascie-instytucjizawarlo-porozumienie-ws-setnej-rocznicy-iii-powstaniaslaskiego

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy
przez Papieża Franciszka na rok 2020 i 2021
Styczeń: Ewangelizacyjna – Braterstwo ludzkie
Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami
z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie,
z otwartością na wszystkich.
Luty: Powszechna – Przemoc w stosunku do
kobiet
Módlmy się w intencji kobiet – ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a
ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
Codziennie przynajmniej jedna
dziesiątka różańca, więcej informacji
na stronie:
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl

Spotkania w Sekcji Wiedzy Religijnej – Krąg
Biblijny, Sekcji Nauka-Wiara i Msze św.
pierwszopiątkowe ze względu na pandemię
zawieszone do odwołania.
Dyżury w siedzibie KIK zawieszone do odwołania.
Biblioteka KIK zawieszona do odwołania.
Dyżury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach
zawieszone do odwołania.

W lutym 2021 r. pamiętamy
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego – 2 II
29. Światowy Dzień Chorego – 11 II
54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu
– 14 II – 20 II

Informacja o KIK w Internecie:
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl
E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl
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Japonii jest nieco większa od powierzchni Polski, a obszar ten zamieszkuje ponad 3 razy więcej ludności niż w Polsce. W Japonii jest 80
czynnych wulkanów, a najwyższy z nich – Fudżi
– ma wysokość 3776 m n.p.m.
Kansai jest regionem historycznym na wyspie
Honsiu na południe od Tokio. Dzisiaj region ten
zamieszkuje 22,5 mln mieszkańców. Najbardziej
znanymi miastami są Osaka, Kobe, Kioto i Nara.
Początki cesarstwa sięgają VII w. przed Chr.
Mauzolea (grobowce) pierwszych 13 cesarzy
znajdują się w prefekturze Nara. Następne Mauzolea były w prefekturach Osaka, Nara i Kioto.
Mauzolea były bardzo okazałe. Największe
mauzoleum zbudowano dla cesarza Nintoku
(313-399) w Sakai (Osaka). Jego grobowiec ma
486 m długości i 35 m wysokości.
Nara była pierwszą stolicą Japonii w latach
710-740 i 745-784. Następnie stolicą było Kioto
(794-1869) po czym cesarz Mutsuhito przeniósł
stolicę do Edo, któremu nadał nazwę Tokio.
Osaka jest największym miastem regionu
Kansai liczącym 2,7 mln mieszkańców. Jest centrum przemysłowym i biznesowym. Amerykanie
silnie bombardowali miasto pod koniec II Wojny
Światowej. Wrażenie robi wielkie Akwarium
Kaiyukan. Największy zbiornik ma 34 m długości, 9 m głębokości i mieści 5400 ton wody.
Akwarium zwiedzamy schodząc z 8 piętra w dół.

PIĘKNO STWORZENIA / 21 /
Cykl reportaży z miejsc, które zachwycają
a człowiek odczuwa Bożą obecność.
Kansai
kulturalne i historyczne centrum Japonii
Lecąc z Katowic do Osaki korzystałem
z trzech samolotów. Po 13 godzinach w powietrzu i pokonaniu 8900 km ląduję na międzynarodowym lotnisku Kansai zbudowanym w całości
na sztucznej wyspie. Od wyspy Honsiu dzieli go
5 km, a od Osaki 20 km. Zbudowanie sztucznej
wyspy było nie lada wyzwaniem, bo głębokość
zatoki w tym miejscu wynosi 20 m. Pierwszy
terminal oddano do użytku w 1994 r., a drugi
w 2007 r. Dwa pasy startowe mają długość 3500
i 4000 m. Port lotniczy Kansai bez szwanku
przetrzymał silne trzęsienie ziemi w 1995 r., które zniszczyło oddalone o 28 km Kobe, powodując śmierć 6434 osób. W 2018 r. tajfun Jebi
spowodował zamknięcie lotniska przez 9 dni.

Zamek w Osace
założono
w 1583 r. Po
pożarach został
odbudowany.
Obecnie jest to
betonowa kopia
oryginału. Zamek otoczony
jest
murami
i fosą. W zamku
jest muzeum.

Międzynarodowy Port Lotniczy Kansai. Widok z mostu.

Z lotniska na wyspę Honsiu prowadzi piętrowy most drogowy i kolejowy o długości 3750 m.
Wjeżdżając na wyspę uwagę zwraca 56-kondygnacyjny wieżowiec Rinku Gate o wysokości
256 m zbudowany w 1996 r.

Wyspa Honsiu jest największą z wysp archipelagu utworzonego przez 4 duże wyspy i 6848
mniejszych. Wyspy tworzą wygięty ku zachodowi łuk o długości ok. 4200 km. Powierzchnia

Bunraku – teatr lalkowy. Narodził się w Osace w XVII w.

Katolicyzm w Japonii zapoczątkował
św. Franciszek Ksawery SJ, który przybył do Ja31

ponii w 1549 r. Obecnie Kościół katolicki ma
3 archidiecezje: Nagasaki, Osaka, Tokio oraz 13
diecezji i liczy 0,5 mln wiernych.

Kamon Kwiat paulowni. Symbol Biura Premiera Japonii.

Rodziny i klany miały
własne symbole zwane
kamon. Spełniały one podobną rolę, jak w Europie
Kamon Chryzantema
herby. Umieszczano je na
Symbol
budynkach, kimonach...
Cesarstwa Japonii.
Tradycja sięga VIII w.
W Koyasan jest centrum Shingon – japońskiej odmiany buddyzmu ezoterycznego. Na
cmentarzu Oku-no-in jest 200 tys. grobowców.

Scena objawienia się Matki Bożej w Fatimie przed katedrą
Najświętszej Maryi Panny w Osace.

Nara. Jelenie siku przed pięciopiętrową pagodą buddyjskiej świątyni Kōfuku-ji. Pagoda ma wysokość 50 m. Została zbudowana w 730 r., a zrekonstruowana w 1426 r.

Kioto (1,4 mln mieszk.) jest kulturalnym centrum Japonii. W mieście jest 40 uczelni wyższych. W Kyoto University studiowało kilku laureatów Nagrody Nobla.
Koyasan. Widok z mostu Gobyobashi na terenie największego cmentarza w Japonii Oku-no-in. Te drewniane słupki w potoku poświęcone są nienarodzonym dzieciom.

W Japonii wiek człowieka liczy się od daty poczęcia,
a nie od daty urodzenia jak w Polsce.
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Kioto. Złoty Pawilon powstał w 1397 r. Po podpaleniu
w 1950 r. zrekonstruowano go w 1955 r. a w 1987 r. pokryto płatkami złota.
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