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Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce
Eucharystia daje życie (2019-2022)
(2021/2022) Temat: Posłani w pokoju Chrystusa
Motto biblijne: „ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57)
Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony!
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
ma granice nieskończony!
Wzgardzony, okryty chwałą!
Śmiertelny, Król nad wiekami!
A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami.

Podnieś rękę, Boże Dziecię,
błogosław ojczyznę miłą!
W dobrych radach, w dobrym bycie
wspieraj jej siłę swą siłą,
dom nasz i majętność całą
i wszystkie wioski z miastami.
A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami.

Błogosławionych Świat Bożego Narodzenia
i obfitości Bożych Łask w Nowym Roku
życzy społeczności katowickiego Klubu Inteligencji Katolickiej
Witraż w kościele św. Katarzyny
oraz Czytelnikom „Dlatego”
Aleksandryjskiej w Betlejem.
Fot. Antoni Winiarski
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

Ks. Józef Kozyra: Niewiasta i jej
potomek pokonujący szatana s. 2-3

Antoni Winiarski: Betlejem Efrata s. 19-20

Oświadczenie
Zarządu
KIK
w Katowicach, 1 XII 2021 s. 5
Antoni Winiarski: 41 Pielgrzymka
KIK-ów na Jasną Górę 20 XI 2021
s. 6-8
S. Radosława Podgórska SFK:
Matka Elżbieta Róża Czacka.
Duchowość. Rola laikatu s. 8-12
Antoni Winiarski: 40
w Myślenicach s. 12-13

lat KIK

Piotr Lutyk: Współczesna wieża
Babel s. 16-17
Piotr Lutyk: Rola słowotwórstwa
w polityce s. 17

Betlejem. Ulica Żłóbka (Manger)

Można przekazać dar
dla KIK w Katowicach s. 18

Wersje kolorowe biuletynu „Dlatego” można pobrać: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/

tanem i skutkami jego destruktywnego działania,
czyli pokonanie zła w postaci grzechu i śmierci.
Nieprzyjaźń, wrogość między oszukaną Ewą,
a wężem – kusicielem trwać będzie w ich potomstwie. Bóg jednak, stojąc po stronie człowieka zapowiada ostateczną klęskę kusiciela. Protoewangelia jest więc otwarta na nadzieję i zwycięstwo w walce ze złem. Przyjdzie ono za sprawą potomstwa niewiasty, a ściśle mówiąc za
sprawą jednego potomka, reprezentanta ludzkości, którym jest Mesjasz – Jezus, syn Maryi.
W Rdz 3,14 Bóg ogłasza karę wężowi – kusicielowi: przeklina go i ogłasza konsekwencje tego przekleństwa. Symboliczny wąż – kusiciel
będzie się czołgał na brzuchu i lizać będzie
proch. Te obrazowe określenia ukazują stan
upokorzenia i wzgardy dla kusiciela, a nie dla
węża – zwierzęcia stworzonego przez Boga. Pełzanie na brzuchu i lizanie prochu nawiązuje do
praktyki poniżenia i upodlenia oraz wzgardy dla
zwyciężonych wrogów (por. Kpł 11,42; Pwt
32,24; Iz 49,23; Jr 8,17; Mi 7,17; Hi 26,12 oraz
listy z Tell el Amarna).
Ostateczną karą dla węża – kusiciela będzie
zmiażdżenie mu głowy przez potomstwo i potomka niewiasty, co jest najważniejszym przesłaniem Protoewangelii Rdz 3,15.
Bóg proklamuje dalej swój wyrok wobec węża
– kusiciela i pramatki – Ewy: „I kładę nieprzyjaźń” (we ebah aszit). W postanowieniu Boga
mowa jest o nieprzyjaźni, wrogości (ebah) jaką
Bóg wprowadza między niewiastę i węża oraz
ich potomstwo. Niewiasta była w przyjaznym
stosunku do węża – kusiciela i dlatego posłuchała jego rady. Wąż zyskał podstępnie zaufanie
Ewy, dlatego zaprzyjaźniła się z nim, zaufała
mu, zgadzając się z sugestią węża, że Bóg jest
nieprzyjacielem, wrogiem człowieka, któremu
z zazdrości zakazuje spożywać owoce z „drzewa
poznania dobra i zła”. Z powodu przekroczenia
zakazu Bożego niewiasta weszła w przyjazny
stosunek z wężem – szatanem. Bóg w miejsce tej
grzesznej przyjaźni ustanawia między człowiekiem a szatanem stosunek wrogi, nieprzyjaźń.
Bóg ustanawia, kładzie, wyznacza, wprowadza
(aszit – forma niedokonana podkreślająca trwanie tej czynności). W uroczystej proklamacji
Bóg ogłasza stały odtąd stan wojny między
człowiekiem i szatanem. Nie chodzi bowiem
o bierną nieprzyjaźń i wrogość, lecz o czynną
walkę na podobieństwo stosowanej na Wschodzie zemsty rodowej. Ten stan trwającej walki
ma odtąd status Bożego prawa.

Niewiasta i jej potomek pokonujący
szatana w Rdz 3,15 i Ap 12
Cz. I: Potomek Niewiasty zmiażdży głowę
węża – Rdz 3,15
Księga Rodzaju w rozdz. 3. w sposób obrazowy przedstawia kuszenie człowieka przez szatana – węża do grzechu czyli do nieposłuszeństwa
Bogu i ukazuje skutki tej zgubnej działalności
diabła a więc utratę przyjaźni z Bogiem w raju,
cierpienie, boleści i śmierć. Bóg jednak nie pozostawia człowieka samego z następstwami
grzechu. Miłosierny i przebaczający Bóg zapowiada już w raju zbawienie człowieka.
W Rdz 3,15 czytamy bowiem o pierwszej radosnej nowinie o zbawieniu. Bóg oświadcza uroczyście wobec szatana – węża kusiciela i upadłej
kobiety – pramatki Ewy radosną wieść (Protoewangelia): „Kładę (ustanawiam, wprowadzam)
nieprzyjaźń między tobą (wężem – kusicielem)
a niewiastą, między potomstwem twoim a potomstwem jej; ono zdepcze (zmiażdży) ci głowę,
a ty zranisz (zmiażdżysz) mu piętę”.
Relekturę tego tekstu znajdujemy w Ap 12.
Św. Jan, uważany tradycyjnie za autora Apokalipsy, zapowiedź pokonania szatana podaną
w Rdz 3,15 potraktował jako motyw przewodni
Ap 12. Cały rozdział 12 Apokalipsy jest bowiem
transpozycją i reinterpretacją Protoewangelii. To,
co na początku Biblii w Rdz 3,15 zostało zapowiedziane jeszcze dość niewyraźnie, to na końcu
Pisma Świętego w jego ostatniej Księdze:
w Apokalipsie 12 zostało objawione w pełni
dzięki wcieleniu Syna Bożego a szczególnie
dzięki światłu paschalnej tajemnicy Chrystusa,
Jego śmierci i zmartwychwstaniu oraz wniebowstąpieniu. Zapowiedź zwycięstwa nad szatanem i jego niszczycielskim, śmiercionośnym
dziełem, została wypełniona.
Orędzie zawarte w Rdz 3,15 nazywamy Protoewangelią. Nazwa ta podana w jęz. greckim
oznacza pierwszą radosną nowinę (prōtos –
pierwszy, euaggelion – wieść, wiadomość, nowina) zapowiadającą ostateczne zwycięstwo nad
grzechem, śmiercią i szatanem odniesione przez
Jezusa Chrystusa.
Bóg Jahwe, który nie zostawia oszukanych
przez szatana ludzi samym sobie, lecz przychodzi z pomocą, okazując wielkie miłosierdzie
przez zapowiedź wprawdzie ciągłej walki ze
złem ale też definitywnego zwycięstwa nad sza2

Wyrok Boga ogłoszony wobec węża – kusiciela i pramatki – Ewy dotyczy ich samych oraz ich
potomstwa i rozpoczyna długi okres walk między dobrem i złem, między człowiekiem i szatanem. Ta walka, nieprzyjaźń według zapowiedzi
Boga nie ustanie, dopóki szatan definitywnie nie
zostanie zwyciężony przez potomstwo / potomka
niewiasty.
Protoewangelia Rdz 3,15 zawiera pierwszą zapowiedź zbawienia. Dokona tego Bóg przez potomstwo / potomka niewiasty. Słowo hebr. zera
może oznaczać albo potomstwo w znaczeniu
zbiorowym albo jednego potomka, w znaczeniu
jednostkowym, indywidualnym. Już targumy interpretują indywidualnie zwycięzcę szatana utożsamiając go z Mesjaszem. Bardzo wymowne jest
tłum. Septuaginty, gdzie w słowach Boga odnoszących się do potomstwa niewiasty zastosowano zaimek rodzaju męskiego autos zamiast auton
– zaimka rodzaju nijakiego. Wyraz: „potomstwo” w jęz. gr. jest rodzaju nijakiego – to sperma, a więc tłumacze Septuaginty wyraźnie podają znaczenie jednostkowe: potomek, „on”, a nie
potomstwo, „ono”. Tak samo czytamy w tłum.
starołac. Itala: ipse („on”). Również w NT znajdujemy przykłady, kiedy termin zera w znaczeniu zbiorowym w Rdz 12,7 odnosi się do jednostki, do Jezusa Chrystusa w Ga 3,16. Podobnie
słowa z Oz 11,1 („z Egiptu wezwałem syna mego”) podane w sensie kolektywnym, zinterpretowano w sensie jednostkowym, stosując je do
Chrystusa w Mt 2,15. Często w Biblii jednostka
reprezentuje kolektyw, np: Adam, czy Chrystus
– całą ludzkość (Rz 5,12-21; 1 Kor 15,21-22).
Protoewangelia nie wskazuje jednak wprost,
kto będzie tym potomkiem. Biorąc pod uwagę
rozwój objawienia i nowe proroctwa precyzujące
postać Zbawiciela – Mesjasza, ostatecznego
zwycięzcę szatana widzimy w Jezusie Chrystusie. Tym bowiem zapowiadanym jeszcze nie
wprost w Protoewangelii zwycięzcą węża – kusiciela będzie potomek Judy (Rdz 49,10),
„Gwiazda” z Jakuba (Lb 24,17), Emanuel narodzony z dziewicy (Iz 7,14), syn Dawida
(Iz 11,1), Władca pochodzący z Betlejem
(Mi 5,1n). Jako cierpiący Sługa Jahwe przez
swoją śmierć wybawi ludzkość z mocy szatana,
z grzechu i śmierci (Iz 53).
Mimo, że niektórzy greccy Ojcowie Kościoła,
(np. Teofil Antiocheński) interpretują Protoewangelię w sensie mesjańskim, to jednak jej
tekst może być rozumiany jako zapowiedź mesjańska dopiero w kontekście całości objawienia.
W świetle ksiąg NT ukazujących wypełnienie

zapowiedzi zwycięstwa ludzkości nad szatanem
przez dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa, Protoewangelia (Rdz 3,15) jest punktem wyjścia nadziei mesjańskich ludu Bożego. Protoewangelia
nabiera wyraźnych barw mesjańskich w świetle
innych zapowiedzi mesjańskich ST wypełnionych przez Jezusa Chrystusa, jak to podkreślają
Księgi NT.
Kim zaś jest niewiasta, której potomek zetrze
głowę węża? Czy jest to Matka Mesjasza – Maryja? W tekście Rdz 3. tekst Protoewangelii nie
odnosi się bezpośrednio, wyrazowo do Maryi –
Matki Jezusa, lecz jedynie w sensie typicznym.
Ewę można traktować jako typ Maryi, która jako
pierwsza w łączności z Chrystusem odniosła wyjątkowe zwycięstwo nad szatanem już od momentu Niepokalanego Poczęcia. W całym też potomstwie Ewy, Maryja (ipsa – Ona, [tak jest
w Wulgacie]) zajmuje wyjątkowe miejsce.
Podobieństwo między Ewą i Maryją można
wskazać w ich macierzyństwie: Ewa jest matką
wszystkich żyjących w porządku natury, a Maryja jest Matką wszystkich w porządku łaski, jako
Matka Zbawiciela, dawcy łaski. Maryja, Matka
Jezusa, jako nowa Ewa – niewiasta, czynnie
współuczestniczy w walce Chrystusa z szatanem
i w Jego zwycięstwie. Maryja obok swojego Syna jest na pierwszym miejscu z całego potomstwa Ewy w walce z siłami zła i zwycięstwie nad
nim.
Skoro w Protoewangelii rysuje się postać Mesjasza jako zwycięzcy szatana, to tym samym
powinno się tam ukazać Niewiastę, która Go
urodzi. Także Ona musi tam być zaznaczona jako Ta, która ma udział w Jego triumfie.
Przed ostatecznym triumfem potomstwa niewiasty nad wrogim wężem potomstwo to jeszcze
będzie ciągle atakowane, wąż „będzie je kąsał,
gryzł jego piętę, mocno będzie je ranił”. Szczególnie odczują te ataki szatana wyznawcy Chrystusa, ostatecznego zwycięscy diabła. Bóg
w Protoewangelii zapewnia, że ludzkość, potomstwo niewiasty wyjdzie z walki z szatanem zwycięsko „depcząc głowę węża”. Szatan jednak będzie ciągle szkodził „raniąc piętę” każdego
człowieka, a szczególnie głównego reprezentanta
ludzkości – Mesjasza.
Ks. Józef Kozyra
Ksiądz Józef Marian Kozyra, biblista, doktor habilitowany nauk teologicznych, emerytowany profesor
nadzwyczajny Wydziału Teologicznego Uniwersytetu
Śląskiego, asystent kościelny Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
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zmarłych, wzmocniona nadzieją daną przez
Chrystusa Zmartwychwstałego, nie jest celebrowaniem kultu śmierci, lecz jest aktem miłości
wobec naszych braci i sióstr oraz noszeniem
brzemion jedni drugich. Z serca Wam błogosławię!
Biuletyn Radia Watykańskiego, 3 XI 2021

Papież: „Dokument UE o Bożym
Narodzeniu jest anachroniczny”
Na pokładzie samolotu, którym papież Franciszek wracał z Podróży Apostolskiej na Cypr i do
Grecji, dziennikarz Constandinos Tsindas
(CYBC) zadał papieżowi kilka pytań. Jednym
z nich była kwestia dokumentu Unii Europejskiej
dotyczącego m.in. terminologii związanej z Bożym Narodzeniem.
Papież odpowiedział:
Odnosi się pan do dokumentu Unii Europejskiej w sprawie Bożego Narodzenia... to jest
anachronizm. W historii wiele, wiele dyktatur
próbowało to zrobić. Proszę pomyśleć o Napoleonie: stamtąd... Proszę pomyśleć o dyktaturze
nazistowskiej, komunistycznej... to jest moda na
rozwodniony sekularyzm, na wodę destylowaną... Lecz to jest coś, co przez cały czas nie zadziałało.
Ale to sprawia, że myślę o czymś, mówiąc
o Unii Europejskiej, co moim zdaniem jest konieczne: Unia Europejska musi przyjąć ideały
ojców założycieli, którymi były ideały jedności,
wielkości i uważać, by nie wejść na drogę ideologicznej kolonizacji. To może skończyć się
podziałem krajów i upadkiem Unii Europejskiej.
Unia Europejska musi szanować każdy kraj wraz
z jego strukturą, różnorodność krajów i nie dążyć
do ich ujednolicenia. Nie sądzę, by to zrobiła,
nie było to jej zamiarem, ale bądźcie ostrożni, bo
czasami przychodzą i rzucają takie projekty jak
ten i nie wiedzą, co robić; nie wiem, co im przychodzi do głowy... Nie, każdy kraj ma swoją
specyfikę, ale każdy kraj jest otwarty na innych.
Unia Europejska: jej suwerenność, suwerenność
braci w jedności, która szanuje indywidualność
każdego kraju. I uważajcie, aby nie być nośnikiem ideologicznej kolonizacji. Dlatego [kwestia] Bożego Narodzenia jest anachronizmem.
Tłumaczenie: Antoni Winiarski
Tekst w języku angielskim:

Audiencja ogólna – środa 10 XI 2021 r.
Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Jutro
w Polsce przypada Narodowe Święto Niepodległości. Dziękując Bogu za dar wolności, pamiętajmy, że – jak mówił św. Jan Paweł II – «wolność trzeba zagospodarowywać w oparciu o miłość Boga, ojczyzny i braci» (13.11.2002). «Dzisiaj potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych sercem, którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią, a nie złorzeczą, i błogosławieństwem ziemię
zdobywają» (Sopot, 5.06.1999 r.). Z życzeniem
pokoju i wszelkiego dobra, zawierzam Bogu
wszystkich Polaków i z serca błogosławię.
Biuletyn Radia Watykańskiego, 10 XI 2021
Audiencja ogólna – środa 17 XI 2021 r.
Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich.
Święty Józef, Opiekun Kościoła, to człowiek
głębokiej wiary, odważny i pokorny. W tym czasie globalnego kryzysu w świecie i zagubienia
wartości, prośmy go w modlitwie, aby nauczył
nas dostrzegać to, co świat usuwa na margines
i odrzuca. Niech wyprasza nam wrażliwość na
potrzeby innych. Z serca wam błogosławię.
Biuletyn Radia Watykańskiego, 17 XI 2021
Audiencja ogólna – środa 24 XI 2021 r.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków.
W przyszłą niedzielę rozpoczyna się okres Adwentu, który poprzez różne symbole przygotowuje nas do celebrowania tajemnicy Wcielenia
Syna Bożego i przypomina nam, że życie ludzkie
jest ciągłym oczekiwaniem. Nasze życie staje się
piękne i szczęśliwe, gdy czekamy na kogoś drogiego i ważnego dla nas. Niech ten Adwent pomoże Wam przekształcić nadzieję w pewność, że
Ten, na którego czekamy, kocha nas i nigdy nas
nie opuszcza. Z serca Wam błogosławię!
Biuletyn Radia Watykańskiego, 24 XI 2021

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-12/popethe-eu-document-on-christmas-is-anachronistic.html

Ojciec Święty Franciszek do Polaków
Audiencja ogólna – środa 3 XI 2021 r.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków.
Wczoraj, obchodząc Wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmarłych, polecaliśmy Bożemu Miłosierdziu drogie nam osoby, a szczególnie tych,
którzy oczekują naszej modlitewnej pomocy, aby
wejść do radości życia wiecznego. Modlitwa za

Audiencja ogólna – środa 1 XII 2021 r.
Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, w niedzielę w Polsce obchodzony będzie „Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie”. Dziękuję
wszystkim, którzy od ponad dwudziestu lat,
4

z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski,
wspierają Kościół w krajach Europy wschodniej
i Azji modlitwą oraz ofiarami. Niech Pan wynagrodzi swoją łaską waszą hojną troskę o braci
chrześcijan w potrzebie. Z serca wam błogosławię!
Biuletyn Radia Watykańskiego, 1 XII 2021

KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI
EPISKOPATU POLSKI
WOBEC ESKALACJI NAPIĘĆ NA
GRANICY POLSKO-BIAŁORUSKIEJ
Kolejną dobę jesteśmy świadkami dramatycznych wydarzeń na granicy polskobiałoruskiej. W imieniu Konferencji Episkopatu
Polski stanowczo potępiam wykorzystywanie
przez stronę białoruską dramatów ludzkich do
prowadzenia działań przeciwko suwerenności
Polski.
Migranci w większości są ofiarami bezwzględnych działań politycznych oraz chciwości
mafii przemytniczych. Z tego powodu pragnę raz
jeszcze powtórzyć, że osobom dotkniętym tym
złem potrzebna jest nasza solidarna troska. Jednocześnie kieruję słowa wdzięczności wobec
osób oraz instytucji, niosących taką pomoc,
z poszanowaniem obowiązującego w Polsce
prawa.
Pragnę też wyrazić moje uznanie dla wszystkich służb państwowych, w tym przede wszystkim dla Straży Granicznej, wojska i policji za
pełną oddania obronę polskich granic. Zapewniam o mojej modlitewnej bliskości wobec Was
i Waszych bliskich, w tych trudnych momentach
służby dla dobra ojczyzny.
Wszystkich wiernych i ludzi dobrej woli proszę o gorącą modlitwę w intencji Polski, w intencji ofiar tego kryzysu oraz o jego pokojowe
zażegnanie.
+ Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, dnia 10 listopada 2021 roku

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

Oświadczenie
Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej
w Katowicach
z dnia 1 grudnia 2021 r.
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w pełni popiera stanowisko Przewodniczącego KEP abpa Stanisława Gądeckiego z 10
listopada oraz Episkopatu wyrażone w Komunikacie z 390. Zebrania Plenarnego Konferencji
Episkopatu Polski potępiające wykorzystywanie
migrantów do prowadzenia działań przeciwko
suwerenności Polski na granicy Polski z Białorusią. W wielu przypadkach ludzie ci stali się ofiarami mafii przemytniczych.
Dziękujemy służbom mundurowym: Straży
Granicznej, Policji, Wojsku Polskiemu i Wojskom Obrony Terytorialnej, które ofiarnie bronią
granic Polski, która jest równocześnie granicą
Unii Europejskiej oraz NATO.
Jednocześnie wyrażamy podziękowanie wolontariuszom i ludności miejscowości przygranicznych, za medyczną i humanitarną pomoc
okazaną migrantom, którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej w sytuacji zagrożenia
zdrowia i życia nad samą granicą, jak i w ośrodkach dla cudzoziemców
Andrzej Dawidowski
Prezes KIK w Katowicach

Jak media informowały o stanowisku
przewodniczącego KEP?
Warto zauważyć, że zdecydowana większość
mediów wybiórczo potraktowała oświadczenie
przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z 10 listopada 2021 r.
Z wyszukiwarki Google (wyszukane 4 grudnia), przytaczam liczbę wyników, czyli stron internetowych, na których zamieszczono cytaty:
„W imieniu Konferencji Episkopatu Polski
stanowczo potępiam wykorzystywanie przez
stronę białoruską dramatów ludzkich do
prowadzenia działań przeciwko suwerenności
Polski”. 199 wyników.
5

Fragment powyższego cytatu: „… stanowczo
potępiam wykorzystywanie przez stronę białoruską dramatów ludzkich do prowadzenia
działań przeciwko suwerenności Polski”. 1480
wyników.
„Z tego powodu pragnę raz jeszcze powtórzyć, że osobom dotkniętym tym złem potrzebna jest nasza solidarna troska”. 185 000
wyników.

W bieżącym roku, mimo pandemii, zorganizowaliśmy tradycyjną pielgrzymkę na Jasną Górę z pełnym programem. Wzięło w niej udział
około 130 osób z 12 Klubów Inteligencji Katolickiej.

Jak widać, zdanie o migrantach było znacznie
częściej cytowane, niż zdanie o wykorzystaniu
przez stronę białoruską dramatów ludzkich do
prowadzenia działań przeciwko suwerenności
Polski. W ten sposób w świadomości społecznej
powstał fałszywy obraz stanowiska przewodniczącego KEP o sytuacji na białorusko-polskiej
granicy.
Biskup Wiesław Mering.

Oświadczenie katowickiego KIK odnosi się do
całości stanowiska przewodniczącego KEP i pozwala czytelnikowi obiektywnie spojrzeć na to
stanowisko.
Antoni Winiarski

41 Pielgrzymka Klubów Inteligencji
Katolickiej na Jasną Górę
20 listopada 2021 r.
41 lat temu po raz pierwszy Kluby Inteligencji
Katolickiej pielgrzymowały na Jasną Górę, najpierw w czerwcu, a od 2015 r. w trzecią sobotę
listopada. Z biegiem lat wykształciła się forma
pielgrzymki – Msza św. w Kaplicy Matki Bożej,
dwa wykłady, Droga Krzyżowa na Jasnogórskich Wałach. W ubiegłym roku nie było możliwe zorganizowanie pielgrzymki Klubów z tradycyjnym programem ze względu na ostre ograniczenia liczby osób mogących uczestniczyć
w uroczystościach religijnych. W Kaplicy Matki
Bożej mogło jednocześnie przebywać 27 osób,
w tym dwóch porządkowych. Na Jasną Górę
pielgrzymowali więc tylko przedstawiciele ruchów, stowarzyszeń i parafii. W zaplanowanym
terminie 21 listopada 2020 r. przedstawiciele
Klubów na Jasnej Górze uczestniczyli we Mszy
św. w intencji Klubów Inteligencji Katolickiej.
Mszę św. celebrował kapelan częstochowskiego
KIK ks. Mariusz Frukacz, który wygłosił homilię. Ponieważ wszystkie grupy pielgrzymowały
w podobny sposób, Ojcowe z Jasnej Góry uznali,
że była to 40. pielgrzymka i taka informacja poszła w świat.

Stanisław Latek i bp Wiesław Mering.

Jan Koziorowski i bp Wiesław Mering.

Mszę św. w Kaplicy Matki Bożej celebrował
JE bp Wiesław Mering, biskup senior diecezji
włocławskiej wraz z kapelanami KIK-ów. Lekcję przeczytał Stanisław Latek (KIK Warszawa),
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modlitwę wiernych ułożył i przeczytał Jan Koziorowski (KIK Inowrocław), a Maria Banaszkiewicz (KIK Częstochowa) i Antoni Winiarski (KIK Katowice) podziękowali Księdzu Biskupowi za odprawioną Mszę św. i homilię.

czyk, kapelan KIK w Bielsku-Białej, a kwiaty
pod pomnikiem złożyli Andrzej Dawidowski
(KIK Katowice) i Przemysław Alexandrowicz
(KIK Poznań).

S. Radosława Podgórska i Maria Banaszkiewicz.
Po Mszy św. Kazimierz Świtalski (KIK Częstochowa) złożył kwiaty pod pomnikiem
bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, a bp Wiesław Mering odmówił stosowną modlitwę.

Prof. Marek Wójtowicz.
Uczestnicy pielgrzymki z biskupem Wiesławem
Meringiem pod pomnikiem bł. kard. Stefana
Wyszyńskiego.

Pierwszy wykład „Bł. Matka Elżbieta Róża
Czacka: aktualność duchowości w Kościele
współczesnym. Rola laikatu w Dziele Lasek”
wygłosiła Siostra Radosława Podgórska FSK
(tekst wykładu poniżej).
Drugi wykład „Problematyka sensu życia
w ujęciu V.E. Frankla" wygłosił dr hab. Marek
Wójtowicz, prof. UŚ. Po wykładzie, Przemysław
Alexandrowicz (KIK Poznań) krótko przedstawił
katolicki punkt widzenia, gdzie w centrum
wszystkiego jest Chrystus.
Rozważania Drogi Krzyżowej inspirowane nauczaniem bł. kard. Stefana Wyszyńskiego przygotowała Jadwiga Łażewska-Będkowska (KIK
Częstochowa). Modlitwę pod pomnikiem
św. Jana Pawła II odmówił ks. Krzysztof Strzel-

Jadwiga Łażewska-Będkowska prowadzi rozważania
Drogi Krzyżowej.

W redakcji Tygodnika Katolickiego „Niedziela” spotkali się prezesi i osoby upoważnione do
reprezentacji Klubów. Dokonano wyboru nowego kierownictwa Porozumienia: trzech przewod7

niczących zmieniających się co rok – Antoni
Duda (KIK Opole), Anna Dorota Władyczka
(KIK Wrocław) i Jan Murawski (KIK Warszawa) oraz sekretarza – Marta Czyżak (KIK Toruń). Antoni Duda objął przewodnictwo Porozumienia na okres 2021/2022.

Krótki życiorys jest dostępny na folderach,
publikacjach lub stronach internetowych, dlatego
w konferencji chciałabym zaprosić Państwa do
zapoznania się z jednym z nurtów jej życia, który zasługuje chyba na odrębne opracowanie. Jest
to współpraca Róży Czackiej a potem Matki
Elżbiety z osobami świeckimi.
Każdy człowiek ochrzczony – bez podziału na
„jednych i drugich”
Matka Elżbieta nie miała wątpliwości, że każdy
człowiek ochrzczony jest powołany do głębokiego życia duchowego oraz – w konsekwencji – do
świadczenia o swoim zanurzeniu w Bogu poprzez konkretną służbę w społeczeństwie.
Pan Jezus został na ziemi aż do skończenia
świata, nie tylko żeby królować i panować na
świecie z wysokości ołtarza w Przenajświętszym
Sakramencie, ale chce królować i panować
w każdej duszy z osobna, żeby móc królować
i panować na całym świecie. – i kontynuuje –
Każdy człowiek ochrzczony w Kościele Katolickim jest powołany do tego, by Pan Jezus zamieszkał w nim i wziął go w posiadanie swoje, by
w nim żył, królował i panował. Pan Jezus pragnie i chce wziąć każdego człowieka w posiadanie swoje, i daje temu człowiekowi wszystkie po
temu potrzebne łaski, ale musi Pan Jezus znaleźć
w człowieku sprzymierzeńca, który razem z Nim
walczy o to wzięcie siebie w posiadanie przez
Boga-Człowieka1.
Pokazuje swoim życiem, że słowa Pisma
Świętego, usłyszane i rozważone w czasie modlitwy osobistej oraz nauczanie Kościoła nie
mogą zostać zamknięte w wydzielonej kościelnej
rzeczywistości, ponieważ znaczyłoby to jakby
oddzielenie w człowieku rzeczywistość duchowej od cielesnej. Jeżeli człowiek próbuje oddzielić te dwie rzeczywistości, jest pozbawiony celu
i nie widzi sensu swej obecności na ziemi (jest
niewidomy duchowo). Natomiast ten, który znalazł punkt oparcia poza sobą i poza tym, co go
otacza, zmierza stałym, wytrwałym i niezmiennym wysiłkiem woli do szukania oparcia na Bogu, który jest jedynie stałym, mocnym i niezmiennym punktem oparcia dla człowieka. Wiara
i nadzieja torują drogę do tego zetknięcia się duszy z Bogiem. Miłość dokonuje złączenia2.
Jak zauważa prof. Maria Prussak, kiedy miłość i dobroć Boga są u podstaw, wszystko odzyskuje należne sobie miejsce i nie ma opcji dzielenia zjawisk na kościelne i świeckie. Tak –

Przewodniczący Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej Antoni Duda prowadzi spotkanie prezesów klubów.
Informacje o pielgrzymce podały media:
https://www.ekai.pl/bp-mering-do-czlonkow-kik-glosicprawde-to-znaczy-byc-wolnym/
https://www.niedziela.pl/artykul/74462/Bp-Mering-doczlonkow-KIK-glosic-prawde
http://www.jasnagora.com/wydarzenie-15380

Radio Jasna Góra nagrało wypowiedzi
bp. Wiesława Meringa, Antoniego Winiarskiego,
ks. Mariusza Furkacza oraz s. Radosławy Podgórskiej FSK.
Tekst i zdjęcia Antoni Winiarski

Matka Elżbieta Róża Czacka.
Aktualność duchowości w Kościele
współczesnym.
Rola laikatu w Dziele Lasek
Błogosławiona Elżbieta Czacka – szczególnie
w publikacjach ostatnich miesięcy – jest przedstawiana jako Niewidoma Matka Niewidomych.
Dodajemy: niewidomych na duszy i na ciele. Jej
życie, duchowość oraz charyzmat, choć dzieli
nas już 60 lat od jej śmierci, – ufamy – że przynoszą owoce i nadal będą owocować w życiu
Kościoła w Polsce. Uroczystość 12 września br.
była potwierdzeniem przez Kościół powszechny
aktualności jej życia – jako wzoru i przesłania –
jako inspiracji dla naszej duchowości.

1
2
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M. E. Czacka, Dyrektorium, 28.02.1931 r.
Tamże, 1.08.1929 r.

w sercu Matki – trochę skrótowo i niepełnie – jeśli chodzi o Chrzest święty – nie ma dwóch różnych powołań czy biegunów. W tej rzeczywistości odczytujemy także powołanie Państwa, zrzeszonych w Klubach Inteligencji Katolickiej. Państwo żyją i działają w świecie, w którym tak bardzo potrzebujemy dialogu i jednoczenia ludzi na
podstawie zanurzenia w głębokie wartości nie
tylko duchowe, ale również antropologiczne.
Prorocy powołania Róży – Matki Elżbiety
Osobą niezwykle ważną w jednym z najcięższych wydarzeń życia Róży Czackiej jest okulista dr Bolesław Ryszard Gepner. Oprócz tego, że
wypowiedział niezmiernie trudną diagnozę
o bezpowrotnej utracie wzroku, potrafił jednocześnie ukazać otwarte drzwi do nowej rzeczywistości: aby zająć się osobami takimi jak ona.
Widzimy – jak Bóg, stawiając zadania, posługuje
się osobami, które stawia na naszej drodze i daje
łaskę przyjęcia porady. Proces ten nie dokonuje
się jednak bez chwil duchowej ciemności i bez
cierpienia. W tych momentach Róża modli się
słowami z książeczki Naśladowanie Chrystusa:
Panie, niech mi to będzie możliwe, przez łaskę
Twoją, co mi się przez ułomność natury niepodobnym być wydaje (III, 19, 5)3.
Aby dobrze służyć, podejmuje najpierw własną rehabilitację jako osoby niewidomej i przez
dziesięć lat przygotowuje się do podjęcia opieki
nad osobami niewidomymi. W tym celu, w towarzystwie swojej garderobianej, zwiedza
ośrodki dla niewidomych we Francji, w Niemczech, we Włoszech. Wskutek tego rozeznania
coraz mocniejsze staje się jej pragnienie, aby
osoby niewidome mogły odzyskać poczucie własnej wartości i godności w społeczeństwie oraz
czuły się społecznie użyteczne, a także samodzielne finansowo. Róża staje się najpierw Apostołką niewidomych na ciele i w 1908 roku
otwiera w Warszawie pierwsze niewielkie placówki dla dzieci i dorosłych niewidomych. Po
dwóch latach działalności, z pomocą przyjaciół,
zakłada Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
(1910), którego trzonem są osoby świeckie4.
Na podstawie studiów i własnego doświadczenia
dochodzi do wniosku, że: pod względem intelektualnym niewidomy nie stoi niżej od widzącego.
Bystrością umysłu i jasnością sądu, zdolnością

abstrakcji, ścisłością rozumowania dorównuje
on całkowicie... tym samym funkcjom u widzącego5.
Siostry franciszkanki, niewidomi i świeccy –
Triuno –
Stopniowo dojrzewa w niej myśl o konsekracji zakonnej. Przez jakiś czas rozważa wstąpienie do zgromadzenia w Paryżu6, ale znowu Bóg
prowadzi ją całkiem inaczej. To nie Paryż, ale
Żytomierz staje się miejscem jej nowicjatu, kiedy uczy się życia w pełni oddanego Bogu. Planowany jako krótki wyjazd do rodziny na Ukrainę zmienia się – przez wydarzenia I wojny światowej – na tułaczkę oraz prawie trzyletni pobyt
poza Warszawą. Rozpoczęte, rozwijające się
dzieło zostaje niejako osierocone przez Założycielkę, która Bogu powierza troskę o istnienie
placówek w Warszawie, a sama coraz więcej
czasu poświęca na modlitwę, zmienia sposób życia – ze statusu hrabianki na styl życia tercjarki
franciszkańskiej i przygotowuje się do ślubów
zakonnych pod kierunkiem ks. Władysława
Krawieckiego. Matka wspomina: W Żytomierzu
był czas wielkich łask. Najczęściej ciemne
wszystko, a potem czuję obecność Pana Jezusa7.
Wydaje się, że Róża przeżywa wówczas doświadczenie wiary, które przekracza jakąkolwiek
próbę namacalnego doświadczenia i ludzkiego
zrozumienia Bożej tajemnicy. 15 sierpnia 1917 r.
Róża składa śluby wieczyste na ręce ks. prof.
Władysława Krawieckiego. Do Warszawy powraca w 1918 roku, jako siostra Elżbieta od
Krzyża.
Swoim wyborem siostra Elżbieta jeszcze bardziej podkreśla całkowite przewartościowanie
dotychczasowego życia i działalności. Choć
nadal jednakowo ważna pozostaje działalność
edukacyjna, wychowawcza i charytatywna wobec osób niewidomych, Elżbieta Róża Czacka
pragnie podzielić się własnym doświadczeniem,
jak pomocna jest wiara w niesieniu niepełnosprawności. Po dwudziestu pięciu latach od oficjalnego rozpoczęcia działalności wspominała:
Pragnęłam dać innym niewidomym szczęście
Wiary, której zawdzięczałam przyjęcie ślepoty
z poddaniem się woli Bożej i chciałam podnieść

3

6

5

M. E. Czacka, O Niewidomych, UKSW Warszawa 2008, 163.
por. Wyznanie Sługi Bożej Matki Elżbiety Czackiej spisane odręcznie przez ks. Władysława Korniłowicza, AMCz.,
004. Chciałam wstąpić w Paryżu – to się przygotowywało.
Modliłam się do św. Józefa, żeby zdecydował moje powołanie, bardzo się modliłam – i to św. Józef dał tę łaskę.

Z. Serafinowicz, Wspomnienia, AMCz 432/5.
4
Po czasie Róża dowiaduje się, że niektóre
z wychowawczyń są siostrami zgromadzeń ukrytych założonych przez O. Honorata Koźmińskiego.
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Tamże.

ich z poniewierki ku użytecznemu życiu przez
pracę, zgodnie z postulatami nowoczesnej tyflologii8. Po okresie czynnej służby osobom niewidomym jako świecka, decyduje się na wyraźne
podkreślenie nurtu katolickiego młodego dzieła.
Niezrozumienie członków Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi nie zraża jej
w raz podjętej decyzji. Matka Elżbieta pisze
o głębi formacji religijnej osób niewidomych:
Niewidomy bez wiary nigdy nie będzie pełnym
człowiekiem, niewidomy wierzący dać może natomiast całą swoją miarę, w której wypowie się
to, co najważniejsze i najwyższe w duszy ludzkiej. Tu jest teren, na którym kalectwo ślepoty,
jeśli jest przyjęte do końca, przestaje być przeszkodą, a staje się dźwignią życia duchowego9.
Założycielka doświadcza także niezrozumienia i upokorzeń w Kurii. Jako hrabianka była
traktowana z szacunkiem, natomiast po wizycie
w habicie franciszkańskim mówiono: Zachciało
się ślepej babie zakon zakładać... Mimo wszystko, pozostaje zdecydowana w podjętym kierunku
dzieła. Z zaufania Bogu i doświadczenia wiary
wypływa jej działanie – bezinteresowna i całkowicie oddana służba osobom niewidomym, aby
i one miały przestrzeń duchowego wzrastania
oraz nauki, rehabilitacji i przygotowania do samodzielnego życia.
Dla dalszych losów Dzieła wielkie znaczenie
miał przypływ osób świeckich, pragnących poświęcić siły sprawie niewidomych. Ogromną
większość stanowili ludzie świeżo nawróceni
z niewiary lub obojętności, lecz szczerze szukający Boga. Potrzebowali dalszej duchowej formacji. Objawiła się jakby nowa, niezwykła
płaszczyzna Dzieła niewidomych. Widzący, pozornie pełnosprawni poszukiwali pomocy duchowej u niewidzącej Matki Czackiej, dając
ociemniałym w zamian, siły fizyczne i umysłowe. Ponieważ ówczesne siostry, mogły pełnić
tylko funkcje gospodarcze, Matka Elżbieta
z wdzięcznością przyjęła pomoc ludzi inteligentnych, pełnych wiary i poświęcenia, którzy poprowadzili bezinteresownie całe działy instytucji, między innymi szkołę, dając zdolnych nauczycieli i wychowawców ze swego grona.
Ks. Edward Szwejnic – założyciel „Juventus
Christiana”, także dostarczył dobrych, ideowych

pracowników w szkole, w internacie chłopców,
w kancelarii i w Patronacie.
W tej części charyzmatu wspiera Matkę Elżbietę młody kapłan – Ksiądz Władysław Korniłowicz, obecnie Czcigodny Sługa Boży (1884 –
1946). W tym czasie jest on archiwistą w Kurii
Warszawskiej i duszpasterzem niewielkiej grupy
inteligencji, która poszukuje Pana Boga, ale nie
odnajduje się w żadnej z grup działających
w Warszawie: Odrodzenia czy Juventus Christiana. Wśród nich są znane nam osoby: Leopold
Staff, Ignacy Iwaszkiewicz, Zofia Kossak, Maria
Winowska, Konrad Górski, Rafał Blüth, czy
późniejsze siostry FSK: filozof Zofia Landy
(s. Teresa), Zofia Sokołowska, studentka ASP
(s. Katarzyna), Miriam Wajngold (s. Maria)...
potem Antoni Marylski, który stanie się budowniczym Lasek i pierwszym dyrektorem administracyjnym – tak dziś moglibyśmy powiedzieć.
Ks. Korniłowicz jest głęboko przekonany, że
prawdziwa duchowość realizuje się poprzez miłosierdzie i służbę. Dlatego zaprasza młodych
ludzi na wolontariat do Lasek. Pisał w jednej
z konferencji: Każdy z nas powołany do tego, by
kochał Boga, na ile go stać, żeby służył Bogu
przez swoją pracę. Musimy brać udział w tej
pracy „w pocie czoła”, której pobudką nie może
być ani zarobek, ani pochwała, ani przyjemność,
lecz to poczucie, jakie wynika ze słów Matki Bożej: „Oto ja służebnica Pana mojego”. Służąc
ludziom, służymy Bogu, służąc Bogu, ludziom zarówno służymy. I wtedy praca nabiera znaczenia
specjalnej służby Bożej, w której dusza oddaje
się Bogu w szczególniejszy sposób.
Niezwykle trafnie zauważa Stefan Frankiewicz, że Laski były i dla „Kółka”, i dla innych
związanych z księdzem Korniłowiczem środowisk nie tylko świeckich: szkołą praktycznego
uczenia się chrześcijańskiego świadectwa ad
extra. Bez tego kontaktu z konkretem ludzkich
potrzeb, kto wie, czy nie stałyby się one na pewno wartościowymi, ale zamkniętymi w budowaniu doskonałości swoich członków gettami. I to
nie z braku wrażliwości na ludzkie potrzeby, ale
z braku oparcia się właśnie o konkret ludzkiego
cierpienia3. Dwa aspekty: duchowość i służba
dają dowód prawdziwego zanurzenia się w miłość Boga. Czas modlitwy w Domu Rekolekcyjnym, który powstanie ok. 10 lat po powstaniu
Zakładu oraz dobra lektura czasopisma „Ver-
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M. E. Czacka, Historia i zarys organizacyjny
Dzieła Lasek z okazji jego dwudziestopięciolecia,
1935, AMCz 12.
9
M. E. Czacka, O Niewidomych, dz. cyt. 168.

3

S. Frankiewicz, Ojciec Władysław Korniłowicz,
(w) Chrześcijanie. Tom II, dz. cyt., 326.
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bum” otwiera horyzonty głębokiej duchowości
dwudziestolecia międzywojennego.
Wobec różnych osób świeckich zaangażowanych całym sercem warto ukazać wybitną indywidualność – Antoniego Marylskiego, który
wspomina:
Poznałem Matkę w 1921 r. Leżała w szpitalu
św. Józefa po ciężkiej operacji, którą wtedy przeszła. To, co mnie uderzyło i zniewoliło od razu,
dlaczego po paru miesiącach zgłosiłem się jej do
pomocy – to było olśnienie faktem, że może być
taka promienna radość w podwójnym cierpieniu
ślepoty i fizycznego bólu. I tu się kryje tajemnica
jej najgłębszego nurtu duchowego i płodności
duchowej. W szpitalu zobaczyłem urzeczywistnienie w niej samej godła, które dla Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek wybrała: „Pokój i radość w Krzyżu”. Nie ma prawdziwej miłości bez
ofiary dla tego, którego się kocha. Bo miłość wypełnia braki, czy potrzeby osoby kochanej. Nikt
z nas nie jest ani tak doskonały, ani tak bogaty –
czy to w dobra doczesne, czy duchowe, czy intelektualne, aby sam sobie mógł wystarczyć; dlatego miłość wypełnia te nasze braki, braki związane z niedoskonałością natury ludzkiej10.
Współcześnie nas to nie dziwi – i nie dziwiła
– współpraca trzydziestokilkuletniej, niewidomej
hrabianki Róży w kręgu osób świeckich. Zaczęła
jednak budzić kontrowersje w czasie, gdy siostry
z nowo powstającego zgromadzenia założonego
przez Elżbietę Czacką, na co dzień współpracowały z osobami świeckimi w zakładzie dla Niewidomych w Laskach, szczególnie z mężczyznami. Matka Elżbieta doświadczyła wielu przykrości z powodu współpracy męskich wolontariuszy z siostrami w Zakładzie w Laskach, m.in.
stało się to przyczyną bardzo trudnej wizytacji
kościelnej.
W czasach, w których wytrwałość i wierność
ślubom zakonnym wydaje się czasami zbyt trudna, bł. Matka Elżbieta, oprócz świadectwa wyjątkowej wierności cnotom i ślubom religijnym,
daje przykład codziennej i dojrzałej współpracy
między konsekrowanymi i osobami świeckimi.
Oparta wyłącznie na miłości do Boga i mająca za
jedyny cel osiągnięcie pełnego zjednoczenia
z Nim, pozostawia przykład współpracy w Kościele, która jest czysta i w pełni oddana bliźniemu. Przywołujemy jej wstawiennictwa w bardzo aktualnym wyzwaniu dla członków Dzieła
oraz ich Przyjaciół, którzy czują się związani
z Laskami – także do Państwa – pozostaje nie-

zwykle aktualne wyzwanie w dialogu i tworzeniu jedności osób nie tylko związanych z wąskim celem służby niewidomym, ale też otwartości na różne sektory, w których liczy się wzajemne zrozumienie, zakorzenione w miłości wobec innych, szacunku i wspólnym rozwoju duchowości chrześcijańskiej.
Założycielka Lasek świadectwem zanurzenia
w Bogu i codziennego życia prowadziła do światła zmartwychwstania wiele osób niewidomych
razem z widzącymi, ale niewidomymi duchowo.
Jej postawa otwartości pociągała tych, którzy
najpierw poszukiwali szlachetnych ideałów
prawdy i dobra, a dopiero później dochodzili do
prawdziwego ich Źródła. Cicho im towarzyszyła,
miała czas na wysłuchanie. Gdy zachodziła potrzeba, odwiedzała i towarzyszyła osobom chorym, które były oddalone od Boga. Przeżywała
boleśnie, jeśli danej osobie było trudno uwierzyć
czy zrozumieć wolę Pana Boga. Dochodzi także
do stwierdzenia: Pan Bóg w miłosierdziu swoim
pozwolił mi być świadkiem wielkich rzeczy, które
czyni w duszy ludzkiej, gdy chce czyjegoś nawrócenia. Odsłonił mi Bóg tajemnicę tego działania.
Zrozumiałam, jak ważną rzeczą są modlitwy wypraszające nawrócenie. [...] Bóg sam w chaosie
myśli człowieka niewierzącego robi porządek,
z chaosu tego wybiera myśl, którą konsoliduje,
myśl, która coraz jaśniej prowadzi duszę do Boga i na której wiara zaczyna się opierać11.
Dziś nasza Błogosławiona jest świadkiem
dla nas, bo nieustannie ukazuje nam głębię
w spotkaniu z Bogiem i z drugim człowiekiem.
Swoim życiem ukazuje, że jeżeli pozwolimy,
aby Jezus zmartwychwstawał w naszych ciemnościach fizycznych i duchowych – to On otworzy zarazem perspektywę nowego życia: dostrzegania świata i wydarzeń w odnowionym
świetle.
Jakże żywe i aktualne są słowa Matki napisane w Dyrektorium, gdy przeżywa duchową
ciemność świata: Biedna ludzkość schylona ku
ziemi, zajęta drobniutkimi swoimi sprawami, zaślepiona pychą, ślepa jest na to jedno, co warte
jest widzenia, co warte jest uwagi, co warte jest
miłości12. W doświadczeniu ciemności świata
Matka Elżbieta nie zatrzymuje się na smutnej
ocenie ponurej rzeczywistości ludzi, którzy zagubili Boga. Oczyma duszy pozostaje zapatrzona
w Pana Jezusa Zmartwychwstałego i podkreśla
ogromne znaczenie zanurzenia w Wolę Pana
11
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A. Marylski, Sądzeni będziemy wedle miłości.
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M. E. Czacka, Notatki, 24.09.1930 r.
M. E. Czacka, Dyrektorium, b.d., str. 29.

współpraca z samorządem i organizowane od
1987 r. Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej, składają się na piękny obraz myślenickiego KIK-u.
Przez 22 lata – 1990-2012 – prezesem KIK-u był
znany chirurg Bolesław Stożek.

Boga i zaprasza do modlitwy: O, Panie Jezu!
Racz zstąpić do serca mego, abym poznała wolę
Twoją Przenajświętszą i pełniła ją we wszystkim.
Naucz mnie, jak Ciebie czcić i wielbić podług
woli Twojej. Mów Panie, bo słucha sługa Twój13.
P.S. Pragnę podzielić się – na zakończenie –
proroczym pragnieniem prof. Stefana Swieżawskiego, wyrażonego w liście do Ojca Św. Jana
Pawła II:
Szczawnica, sierpień 2001.
Ojcze Święty, bardzo Drogi Karolu,
[...] Przy okazji tych wielkich wydarzeń pragnę
poruszyć dwie sprawy, co do których mam pewne wątpliwości.
Pierwsza to beatyfikacje i kanonizacje. Jeżeli
mają być powrotem do pierwotnej sytuacji, kiedy każda wspólnota chrześcijańska była wspólnotą świętych, to owo wielkie poruszenie i rozprzestrzenienie beatyfikacji wydaje mi się znakomitą drogą w tym kierunku. Jeśli jednak beatyfikacja, a zwłaszcza kanonizacja ma być
wskazaniem pewnego modelu życia chrześcijańskiego, to martwi mnie, że pewnych ludzi
(nie zawsze zasługujących na rolę takiego modelu) beatyfikuje się bardzo szybko. A inni w pełni
zasługujący na rolę takich modeli czekają i pozostają w cieniu. Myślę o takich postaciach, jak:
Karol de Foucauld, Matka Elżbieta Czacka,
ks. Władysław Korniłowicz, Raissa i Jacques
Maritain, Matka Teresa z Kalkuty. Tak bardzo
chciałoby sie takich ludzi mieć wśród świętych!14
s. Radosława Podgórska FSK

Obchody 40-lecia powstania Klubu Inteligencji
Katolickiej w Myślenicach rozpoczęły się Mszą
św. dziękczynną w kościele parafialnym Narodzenia NMP z XV w., w którym, w bocznej kaplicy jest obraz Myślenickiej Pani.

Mszy św. przewodniczył ks. prałat Karol Jarosz, proboszcz w latach 1995-2010. Koncelebrowali ks. Stanisław Makowski proboszcz w latach 2015-2018 oraz obecny proboszcz ks. Zdzisław Balon.

40 lat Klubu Inteligencji Katolickiej
w Myślenicach
Klub Inteligencji Katolickiej w Myślenicach
został założony w marcu 1981 roku. Uroczysta
inauguracja działalności Klubu odbyła się
w Święto Niepokalanego Poczęcia NMP 8 grudnia 1981 r. w sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej. Pięć dni później nastał stan wojenny. Od
15 XII 1981 do 8 VI 1983 działalność Klubu była zawieszona. Wykłady, pielgrzymki i różnorodna działalność na rzecz społeczności lokalnej,
13

M. E. Czacka, Notatki, 21.08.1927 r.
Stefan Swieżawski do Ojca św. Jana Pawła II.
W Aleksander Fedorowicz, Tadeusz Fedorowicz,
Stefan Swieżawski, Karol Wojtyła, Pełny wymiar. Listy przyjaciół. Tarnów 2002, 376-377.
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Posługę liturgiczną podczas Mszy św. pełnili
członkowie KIK. Modlitwę wiernych przeczytał
prezes Zbigniew Syrek.

Następnie członkowie KIK i goście udali się
do Domu Katolickiego im. Księdza Prałata Józefa Bylicy. Tu była okazja do złożenia życzeń,
poczęstunku, a także wysłuchania wspomnień
z bogatej historii Klubu. Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach reprezentowali Antoni Winiarski i Zbigniew Rał, którzy wraz z życzeniami
od katowickiego KIK, przekazali książkę o nowym błogosławionym „Żyłem krótko, lecz cel
swój osiągnąłem – Jan Macha ks. (1914–1942)”.
Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się
z fotografiami, które zostały nagrodzone w III
Powiatowym Konkursie Fotograficznym „Przydrożne Kapliczki Powiatu Myślenickiego”.

Prezes Zbigniew Syrek przy tablicy obrazującej działalność Klubu.

Oprawę muzyczną zapewnił zespół wokalny
Cantata pod dyrekcją mgr Moniki Szymskiej,
przy akompaniamencie organowym mgr
Agnieszki Tyrały. Zespół Cantata uczestniczy
w tygodniach Kultury Chrześcijańskiej. Msza
św. zakończyła się przejściem księży do kaplicy
Myślenickiej Pani, gdzie przy ołtarzu św. Józefa,
na zakończenie roku św. Jozefa, odmówiono
„Akt zawierzenia Narodu Polskiego i Kościoła
w Polsce Świętemu Józefowi”.

Przy stole od lewej: ks. Stanisław Makowski, ks. prałat Karol Jarosz, burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka, ks. Zdzisław Balon i starosta Józef Tomal.

Uroczystość zakończyła Godzina Łaski dla
świata – adoracja Najświętszego Sakramentu.
KIK w Myślenicach w Internecie:
https://sanktuarium.myslenice.pl/grupy-parafialne2/grupy-dla-doroslych/kik-klub-inteligencji-katolickiej/

Tekst i zdjęcia Antoni Winiarski
13

Bobotov Kuk (2522 m) i otoczone górami Jezioro Czarne, Kanion rzeki Tary (drugi co do głębokości kanion na świecie o ścianach do 1300 m
wysokości), Park Narodowy Biogradska Góra,
Kanion rzeki Morača oraz kryptodepresja Jeziora
Szkoderskiego na granicy z Albanią.

Zbiórka w KIK w Katowicach
na stypendia dla ubogiej młodzieży
Już od lat zabrzańska sekcja KIK w Katowicach organizuje zbiórkę na fundusz stypendialny
w ramach Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W tym roku, jako sztab nr 15, którego
przewodniczącym był Kazimierz Krzyżanowski
do 40 puszek zebraliśmy 8148,22 zł.
W Zabrzu zbierano do 36 puszek, w Katowicach do 2, w Gliwicach – do 2.
Ze względu na epidemię imprezy towarzyszące
miały ograniczony charakter.
Kazimierz Krzyżanowski, Krystyna Partuś

Czarnogórskie klimaty
W środę 17 listopada 2021 r. w parafii
pw. Podwyższenia Krzyża i Matki Bożej
Uzdrowienia Chorych w Katowicach na osiedlu
Tysiąclecia miała miejsce prelekcja multimedialna prowadzona przez dra Antoniego Winiarskiego pt. „Czarnogórskie klimaty”. Prelekcja ta
była jednym z punktów programu XXXVII Dni
Kultury Chrześcijańskiej organizowanych przez
KIK w Katowicach.

Autor prelekcji zilustrował je własnymi zdjęciami zrobionymi we wrześniu 2021 r.
Zatem odbyliśmy niezwykłą podróż po ciekawym regionie Europy.
Zdjęcia i tekst Zofia Osiecka

Informacja z zebrania Zarządu KIK
1 grudnia 2021 r.

Uczestnicy spotkania wysłuchali hymnu Czarnogóry (tłumaczenie na język polski było wyświetlone na ekranie).
Następnie prelegent zapoznał nas z historią,
przyrodą, klimatem, kulturą Czarnogóry.
Omówił też najciekawsze miejsca tego regionu: Kotor i Zatoka Kotorską, Lepetane, Budva,
Wyspa św. Stefana, Bečići, Bar, Stary Bar, Cetynia (dawna stolica Czarnogóry), Podgorica
(obecna stolica Czarnogóry), Njeguši, Monastyr
Ostrog, Monastyr Morača, Kanion Nevidio, Park
Narodowy Durmitor z najwyższym szczytem

1. Omówione zostały sprawy finansowe. Zaapelowano o uregulowanie składek przez członków klubu.
2. Zaplanowane na 28 września – 2 grudnia br.
Dni Kultury Chrześcijańskiej w Katowicach odbyły się w zmodyfikowanym (ze względu na sytuację epidemiologiczną) terminie od 28 września do 29 listopada.
3. Jubileuszowy biuletyn DLATEGO jest
w trakcie opracowywania.
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4. W związku z rozpoczętym przez Papieża
synodem, który potrwa dwa lata, dyskutowano
nad formami uczestniczenia w nim.
5. Spotkanie opłatkowe – termin będzie podany po uzgodnieniu z ks. arcybiskupem.
6. Ustalono terminy spotkań Zarządu KIK
w roku 2022: 5 stycznia, 2 lutego, 2 marca,
6 kwietnia, 4 maja, 1 czerwca, 7 września,
5 października, 9 listopada, 7 grudnia (pierwsze
środy miesiąca).
7. Sprawy wniesione.
- W związku sytuacją na granicy polskobiałoruskiej wydano oświadczenie Zarządu KIK
w Katowicach, które zostało jednogłośnie zaakceptowane przez zebranych (w załączeniu).
- Antoni Winiarski zrelacjonował pielgrzymkę
KIK-ów na Jasną Górę 20.11.br. Po zakończeniu
pielgrzymki, w redakcji Katolickiego Tygodnika
„Niedziela”, odbyło się spotkanie prezesów klubów, na którym wybrano kierownictwo Porozumienia Klubów. Antoni Duda, prezes KIK
w Opolu, objął przewodnictwo na okres
2021/2022. Relacja z pielgrzymki i spotkania
prezesów klubów znajduje się na stronie internetowej katowickiego KIK.
- Na uroczystości 40-lecia KIK w Myślenicach, katowicki KIK reprezentować będą: Antoni Winiarski i Rajmund Rał.
- Wojciech Pillich w swojej wypowiedzi
w kontekście Aktu Zawierzenia Opatrzności Bożej członków KIK w Katowicach wraz z ich rodzinami (z 26.06.2021 r.) oraz publikacji opisujących związane z chorobą Covid-19 ograniczanie wolności i praw naturalnych obywateli,
a wzywających chrześcijan do reagowania na te
wydarzenia, zaproponował dokonanie analizy
opisywanego stanu rzeczy.
- Spotkanie zakończyło się składaniem życzeń
świąteczno-noworocznych.
Zofia Osiecka

oraz podjęte zabiegi dyplomatyczne skutecznie
bronią naszej suwerenności oraz pokazują
sprawność polskiego państwa.
Z wielkim uznaniem i wdzięcznością przyjmujemy wysiłki polskiej Straży Granicznej, Policji,
Wojska i Wojsk Obrony Terytorialnej, które
z profesjonalizmem, sprawnością organizacyjną
– ale i z powściągliwością w użyciu posiadanych
środków – skutecznie powstrzymują ataki na
granicę Polski, będącej równocześnie granicą
Unii Europejskiej oraz NATO. Postępują zgodnie z wojenną regułą: intruza zwalczać, ale rannych opatrzyć. Nasze służby zawsze stosują tę
humanitarną zasadę, ratując życie lub zdrowie
potrzebujących pomocy migrantów, mimo tego
że nielegalnie wtargnęli oni na polskie terytorium. Z całego serca dziękujemy Służbom za
ofiarną obronę Rzeczypospolitej.
Z wielką dezaprobatą odnotowujemy wypowiedzi i zachowania krajowej opozycji, zwłaszcza „totalnej”, która w sytuacji zagrożenia polskiej suwerenności przez akty wojny hybrydowej
nie potrafi oderwać się od polityki partyjnej i solidarnie z rządem bronić polskiej racji stanu,
w tym szczególnie nienaruszalności granic oraz
wizerunku państwa w opinii światowej.
Zwracamy się do wszystkich naszych Rodaków myślących kategoriami patriotycznymi
z apelem, by wspierali działania polskiego rządu
mające na celu odparcie tego bezprecedensowego ataku, wykorzystującego celowo sprowadzanych imigrantów jako narzędzia nacisku,
a zwłaszcza by nie poddawali się dezinformacyjnej propagandzie medialnej, będącej jednym
z kluczowych narzędzi wojny hybrydowej.
Z satysfakcją obserwujemy, że działania polskiego rządu pokazują Polakom realną siłę naszego państwa i już przyniosły uznanie opinii
międzynarodowej, podnosząc prestiż Polski.
W imieniu Zarządów Akademickich Klubów
Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego:
prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – Przewodniczący AKO Poznań
prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk –
Wiceprzewodniczący AKO Poznań
prof. dr hab. Bogusław Dopart – Przewodniczący AKO Kraków
prof. dr hab. inż. Artur Świergiel – Przewodniczący AKO Warszawa
prof. dr hab. Michał Seweryński – Przewodniczący AKO Łódź
prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – Przewodniczący AKO Katowice

Oświadczenie
w sprawie wojny hybrydowej
na granicy polsko-białoruskiej
Społeczności akademickie skupione w Akademickich Klubach Obywatelskich z uznaniem
przyjmują działania polskiego rządu podejmowane w związku z atakowaniem wschodniej granicy naszego kraju przez Białoruś przy wsparciu
Federacji Rosyjskiej. Działania realizowane
przez rząd i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przy zaangażowaniu służb mundurowych
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prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski – Przewodniczący AKO Gdańsk
prof. dr hab. Waldemar Paruch – Przewodniczący AKO Lublin
prof. dr hab. Małgorzata Suświłło – Przewodnicząca AKO Olsztyn
dr hab. Jacek Piszczek – Przewodniczący AKO
Toruń
prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek – Przewodniczący AKO Wrocław

kluczowy dla tragedii miał być remont samolotu w certyfikowanych przez MAK rosyjskich zakładach Aviakor w Samarze.
‒ Służby polskie oceniły, czy można to robić,
czy nie. I przyszedł raport od człowieka
z polskiego wywiadu pracującego w Moskwie
– przypadkiem oczywiście jest, że był to
dawny żołnierz WSI – i on powiedział, że
Aviakor to znakomita firma, że daje gwarancję, że remont zostanie wykonany w najlepszy
możliwy sposób – relacjonował Macierewicz.
Ówczesny szef MON Bogdan Klich przychylił się do opinii, mimo że do przetargu na
remont stawała polska firma Bumar (utrzymująca wcześniej sprawność techniczną polskich
rządowych tupolewów).
Podnosi tę kwestię w piśmie z 26 maja 2009
r. (ma się ono znaleźć wśród licznych załączników do raportu) minister skarbu Aleksander
Grad, który do szefa MON pisze „o nieoczekiwanym zamknięciu procedury przetargowej” i nowych warunkach zamówienia wykluczających de facto polski zakład. Grad
wprost ostrzega, że związanie się umowa remontową z Aviakorem może stanowić „poważne zagrożenie bezpieczeństwa lotów najważniejszych osób w naszym państwie”. (…)
Marek Pyza, Marcin Wikło,
Sieci, nr 37 (459), 13-19 IX 2021, s. 30-33
Zdjęcie i opracowanie Stanisław Waluś

Poznań, Warszawa, Kraków, Łódź, Lublin,
Gdańsk, Katowice, Toruń, Olsztyn, Wrocław,
21 listopada 2021
http://ako.poznan.pl/11432/#more-11432

Oświadczenie podpisało wielu moich znajomych: Ewa Borkowska, Jadwiga Chmielowska,
Julian Gembalski, Piotr Gawor, Wiesław Goc,
Stanisław Kruszyński, Grzegorz Opala, Wojciech Pillich, Bolesław Pochopień, Andrzej Pułka, Marek Smolik, Danuta Sobczyk, Tadeusz
Szkodny, Janina Szymanowicz, Antoni Winiarski, Krzysztof Zioło.
Wśród nich są członkowie KIK w Katowicach,
a także członkowie założyciele i Członkowie
Honorowi. Członkiem KIK w Katowicach jest
prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – Przewodniczący AKO Katowice.
Ja również podpisałem.
Stanisław Waluś

Ś†P

Współczesna wieża Babel

10 kwietnia 2010 – Smoleńsk

Wieża Babel kojarzy się nam z ukaraną megalomanią człowieka, który uznał, że podobnie jak
Bóg jest ponad prawami natury. Jest to symbol
fiaska przedsięwzięcia przerastającego ludzkie
możliwości, na które porwano się w przekonaniu
o swojej wszechmocy. Dziś ten rodzaj megalomanii powrócił w postaci głoszonej przez część
naukowców teorii, że w rzeczywistości naturalne
zmiany klimatu, są generowane przez człowieka.
Szybko podchwycili to kulturowi neomarksiści
i wszelkiej maści pseudoekolodzy i stworzyli rodzaj nowej religii. Nie jest niczym dziwnym, że
religia ta szybko opanowała kierownicze gremia
Unii Europejskiej, gdzie skrajnie lewicowe poglądy idą zwykle w parze z totalnym brakiem
wiedzy w zakresie szeroko pojętej ekologii
(przypadek kliniczny – Frans Timmermans).
Niestety, również część rządów europejskich da-

Tablica Smoleńska w Golgocie Polskiej przy kościele wojskowym w Gliwicach ‒ 10 I 2018.

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

Bez końca
(ciąg dalszy z poprzedniego numeru Dlatego)
Zapewne w raporcie będzie o tym więcej,
na razie przewodniczący nakreślił tylko, że
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ła się uwieść i ochoczo popiera absurdalne zakusy na wyeliminowanie z europejskiej energetyki
wszystkiego poza wiatrakami i fotowoltaiką.
Zawodność tych źródeł energii pokazała ostatnia
zima. Pierwszym etapem ma być projekt znany
pod nazwą Fit for 55, przewidujący ograniczenie
emisji CO2 o 55% do 2030 roku. Jak głęboko zideologizowani są jego twórcy świadczy fakt, że
idą oni w zaparte mimo, że najwięksi emitenci
gazów cieplarnianych z Ameryki i Azji nie zamierzają się przyłączyć. A więc, nawet gdyby
założyć, że teoria o wpływie gazów cieplarnianych emitowanych przez człowieka na klimat
jest słuszna to i tak odosobnione działania europejskie zredukowałyby światową ich emisję
o 4%, nie przynosząc żadnej zauważalnej poprawy.
Skutkiem tych nieodpowiedzialnych działań
może być upadek cywilizacji europejskiej, która
bez energii nie przetrwa. Jak gdyby dla dopełnienia nieszczęść wynikających z ekoszaleństwa
KE planuje jeszcze rewolucję o nazwie Zielony
Ład, która uderzy w zrównoważoną gospodarkę
leśną i rolnictwo. Planowane jest też ograniczenie, a z czasem być może zakaz produkcji zwierzęcej (znów „ochrona" klimatu – zwierzęta emitują metan). I jeśli społeczeństwa państw europejskich nie zbudzą się w porę i nie przerwą tego
chocholego ekotańca szaleńców, którzy uważają,
że mogą wpływać na odwieczny cykl naturalnych zmian klimatu, czeka je upadek, podobnie
jak budowniczych wieży Babel.
11.11.2021 Piotr Lutyk; p.lutyk@gmail.com

„osiągnięć” w tej dziedzinie jest krzesło elektryczne. Na horyzoncie pojawiła się też Unia Europejska Sfederalizowana. Niby miałaby to być
ta sama UE, tylko „poprawiona” a w rzeczywistości nowe superpaństwo, w którym narody nie
miałyby już nic do gadania, no może z wyjątkiem narodu niemieckiego, który byłby w tym
państwie hegemonem. Właściwie trudno się
dziwić, że politycy stosują taki słowotwórczy
kamuflaż. Mimikra jest mechanizmem istniejącym w przyrodzie od zarania dziejów a, jak to
już nieraz udowadniałem, ekosystem polityczny
funkcjonuje na podobnych zasadach co naturalny. I w obu wypadkach oszustwo kończy się
sukcesem jeśli ci, do których jest skierowane,
dadzą się nabrać.
8.12.2021 Piotr Lutyk; p.lutyk@gmail.com

490 rocznica powstania cudownego
wizerunku Matki Bożej z Guadalupe
Gdy 12 grudnia 1531 r. Indianin Juan Diego
Cuauhtlatoatzin rozwinął swoją tilmę przed biskupem Juanem de Zumárraga, na tilmie wykonanej z włókien agawy ukazał się wizerunek
Matki Bożej.
W 2008 roku, z okazji poświęcenia Polski Mace Bożej z Guadalupe, wydaliśmy dodatek do
numeru 194-195 z 23 marca 2008 r. biuletynu
Klubu Inteligencji w Katowicach „Dlatego”.
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/old/biu1945dod.pdf

W dodatku piszemy, jak 3 maja 1959 r. doszło
do poświęcenia Polski Matce Bożej z Guadalupe
i utworzenia w stolicy Meksyku parafii Matki
Bożej Częstochowskiej, a w Laskach koło Warszawy zbudowania kościoła Matki Bożej Królowej Meksyku.
Na stronie 7 jest wywiad z bp. Wiesławem
Meringiem, który wyjaśnia, dlaczego w swoim
biskupim herbie umieścił wizerunek Matki Bożej
z Guadalupe. Bp Wiesław Mering podczas tegorocznej 41 pielgrzymki KIK-ów na Jasną Górę
wygłosił homilię, która będzie umieszczona
w styczniowym (2022) biuletynie „Dlatego”.
Parafia Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe
i św. Jana Diego jest we wsi Żychlin, w gminie
Stare Miasto. Parafie NMP z Gaudalupe są też
w Białymstoku i w Budach Barcząckich, a kościół filialny Matki Bożej z Guadalupe jest w parafii NSPJ Nowa Jastrząbka.
Antoni Winiarski

Rola słowotwórstwa w polityce
W toku swej ewolucji ludzkość wpadała na coraz to nowe pomysły, które, w wielu wypadkach
niosły postęp i poprawiały jakość życia narodów.
Tak powstała demokracja, niewątpliwie pozytywna modyfikacja sposobu sprawowania władzy. Wprowadzono też pojęcie poprawności, bez
którego trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie
matematyki czy ortografii. Z czasem jednak znalazły się osoby a także siły polityczne, które zaczęły używać tych pozytywnych z natury pojęć
jako przykrywki dla szatańskich wręcz
w swym zamyśle machinacji, dodając do pierwotnej nazwy jakiś przymiotnik. Tak powstała
demokracja ludowa, narodowy socjalizm (no tu
może pierwowzór nie jest zbyt pozytywny), poprawność polityczna. Jednym z najwyższych
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Nasze Rocznice

Intencje powierzone Apostolstwu
Modlitwy
przez Papieża Franciszka na rok 2021

Styczeń 2022
625 lat temu (11 stycznia 1397 r.) Papież Bonifacy IX na prośbę królowej Jadwigi i Władysława Jagiełły powołał do życia wydział teologiczny na Akademii Krakowskiej.
400 lat temu (14 stycznia 1622 r.) Papież Grzegorz XV powołał do życia Kongregację Rozkrzewiania Wiary (Congregation de Propaganda
Fide), dzisiaj Kongregacja Ewangelizacji Narodów.
225 lat temu (9 stycznia 1797 r.) w Mediolanie
została podpisana umowa z rządem Lombardii
o powołaniu do życia oddziałów wojska polskiego pod nazwą Legionów.
180 lat temu (17 stycznia 1842 r.) urodził się
w Korczynie koło Krosna ks. Józef Sebastian
Pelczar, biskup przemyski, ogłoszony błogosławionym przez Ojca Świętego Jana Pawła II
2 czerwca 1991 r. w Rzeszowie i kanonizowany
18 maja 2003 r. w Rzymie.
140 lat temu (7 stycznia 1882 r.) zmarł Ignacy
Łukasiewicz, który na drodze destylacji ropy
uzyskał naftę.
90 lat temu (29 stycznia 1912 r.) zmarł ks. Bronisław Markiewicz, założyciel Księży Michaelitów.
75 lat temu (8 stycznia 1947 r.) w Londynie
zmarł gen. Tadeusz Kutrzeba, dowódca polskiej
armii w bitwie nad Bzurą w czasie kampanii
wrześniowej.
30 lat temu (5 stycznia 1992 r.) ukazał się pierwszy numer Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło”.
Wybrała Barbara Kwaśnik

Grudzień: Intencja ewangelizacyjna ‒ Katecheci
Módlmy się za katechetów, powołanych do
głoszenia Słowa Bożego, aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha
Świętego.
Styczeń 2022: O wychowanie do braterstwa
Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle
religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności,
która rodzi się z bycia braćmi.

Można przekazać dar
dla KIK w Katowicach
Dziękujemy osobom, które przekazały darowiznę na cele statutowe Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w 2020 roku.
Będziemy wdzięczni za przekazanie darowizn w bieżącym roku na cele statutowe Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Darowizny te będą mogły zostać odliczone
w przyszłym roku w zeznaniu podatkowym za
rok 2021 do 30 kwietnia 2022 r.
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Plac Ks. Emila Szramka 2, 40-014 Katowice
NIP: 954-1960-472

Spotkania Sekcji Nauka-Wiara
Zapraszamy na spotkania w drugi czwartek miesiąca do Domu parafialnego oo. Oblatów.
Katowice-Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów
MN 12, wejście od podwórza, sala na parterze.

W styczniu 2022 pamiętamy:
Światowy Dzień Modlitw o Pokój – 1 I
Misyjny Dzień Dzieci. Dzień Modlitwy
i Pomocy Misjom – 6 I
25 Dzień Judaizmu w Kościele katolickim
w Polsce – 17 I
Tydzień Powszechnej Modlitwy o jedność
Chrześcijan − 18-25 I
Dzień Babci – 21 I
Dzień Dziadka – 22 I
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu – 27 I

Dyżury w siedzibie KIK zawieszone do odwołania.
Biblioteka KIK zawieszona do odwołania.
Dyżury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach
zawieszone do odwołania.
Informacja o KIK w Internecie:
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl
E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl
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Cykl reportaży z miejsc, które zachwycają
a człowiek odczuwa Bożą obecność.
Betlejem Efrata
W Ziemi Świętej są dwie miejscowości o nazwie Betlejem – Betlejem Efrata w pobliżu Jerozolimy, pierwotnie nazywało się Efrata (Rdz 35,
16,19). Później, w Księdze Rodzaju czytamy
„Efrata, czyli Betlejem” (Rdz 48, 7). Drugą
miejscowością jest Betlejem w Galilei blisko
Nazaretu, (dzisiaj: Beit Lahm, Bet Lechem haGelilit) wspominane w Biblii jako należące do
pokolenia Zabulona (Joz 19,15 i Sdz 12,8).
Betlejem Efrata zwane jest też Betlejem
Judzkim, bo leży w Judzie, krainie od IV w.
przed Chr. zwanej Judeą, albo miastem Dawidowym, bo tam Dawid został namaszczony na
króla Izraela. Z Betlejem Efrata wiąże się proroctwo Micheasza Mi 5,1, które jest zapowiedzią
urodzenia Mesjasza, potwierdzoną przez Ewangelistów (Mt 2,6; J 7,42).
Miejscowość istniała już ok. 3000 lat przed
Chr. Najstarsze źródła zapisane pismem klinowym pochodzą z XIV w. przed Chr. W Betlejem
znajduje się grób Racheli, żony Jakuba. Tu narodził się w grocie Jezus Chrystus, w pobliży Groty Narodzenia w sąsiedniej grocie mieszkał
św. Hieronim ze Strydonu (347-420), który przetłumaczył Biblię na język łaciński. Cesarz Hadrian, prześladowca chrześcijan, w II w. chciał
zniszczyć wszystko, co mogło przypominać
chrześcijaństwo. Na miejscu urodzenia Chrystusa zasadził gaj i wprowadził kult bóstwa Adonisa. Hadrian chciał, aby Boże Narodzenie zatarło
się w pamięci. Dzisiaj z Bożym Narodzeniem
zaczyna walczyć Komisja Europejska, chcąca
zakazać używania słów „Boże Narodzenie”
(Christmas). Gaj Adonisa przetrwał ok. 180 lat.
Dzieło cesarza Hadriana poniosło porażkę. Podobnie będzie z Unią Europejską, gdy będzie
zmierzać do ślepego zaułka, zaczadzona ideologią gender. Na miejscu gaju, nad Grotą Narodzenia Pańskiego, cesarzowa św. Helena
w 326 r., wybudowała bazylikę. W VI w. na jej
miejscu cesarz Justynian wybudował nową bazylikę, która po wprowadzeniu pewnych zmian
przez krzyżowców, stoi do dzisiaj. W czasie panowania krzyżowców w Ziemi Świętej, w Bazylice Narodzenia Pańskiego koronowani zostali na
królów Jerozolimskich Baldwin I i Baldwin II.
Wyprawy krzyżowe były w latach 1096 – 1272.

Wejście do Bazyliki Narodzenia Pańskiego. Wejście jest
wąskie i niskie. Miało zapobiec wjeżdżaniu muzułmanów
na koniach do Bazyliki.

Wnętrze Bazyliki Narodzenia Pańskiego. Bazylika należy
do prawosławnych Greków, a boczne kaplice do prawosławnych Ormian i prawosławnych Syryjczyków. W prezbiterium umieszczono ikonostas. W środku, w posadzce
po lewej stronie, odkryte są „okna”, przez które widać bizantyjskie mozaiki dawnej posadzki.

Mozaika z czasów bazyliki konstantyńskiej.

Miejsce narodzenia się Jezusa jest w grocie pod
ołtarzem. Do katolików należy Kaplica Żłóbka
i 5 kaplic podziemnych w grotach – m.in. św.
Hieronima i św. Józefa.
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Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej.
Pielgrzymi czekają na zejście do Groty Narodzenia.

Grota w kaplicy na Polu Pasterzy.
Pielgrzymi podchodzą do miejsca, gdzie urodził się Jezus.

Miejsce urodzenia Jezusa wyznacza czternastoramienna
srebrna
gwiazda. Gwiazdę zamontowano w 1717 r.
Na gwieździe jest napis
po łacinie „Tu z Maryi
Dziewicy narodził się
Jezus Chrystus. 1717”.
W części Groty Narodzenia znajduje się ołtarz Trzech Króli i Kaplica Żłóbka.

Zejście do Groty Mlecznej.

Tekst i zdjęcia Antoni Winiarski na podstawie
pielgrzymki w 2008 r.

Obok Bazyliki Narodzenia Pańskiego jest katolicki kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej.
Z tego kościoła transmitowana co rok pasterka,
której przewodniczy Patriarcha Łaciński.
2 km od Bazyliki Narodzenia Pańskiego znajduje się katolicka kaplica na Polu Pasterzy, a 200
m od Bazyliki jest Grota Mleczna, gdzie Święta
Rodzina przygotowywała się do drogi do Egiptu
uciekając przed Herodem. Mt 2,13 Nazwa groty
pochodzi od białego tufu występującego w Grocie Mlecznej.

Redagują: Barbara Kwaśnik, Jan Świtkowski, Stanisław Waluś – redaktor odpowiedzialny i prowadzący
(s.walus@data.pl).
Skład numeru: Antoni Winiarski
Adres pocztowy: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2,
skr. poczt. 376. Nakład: 130 egz.
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