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Hymny o Męce Pańskiej 

- 1 P 1,19-21; 2,22-24; 3,18.22 na tle 

hymnów chrystologicznych NT. 
 

1. Hymny chrystologiczne 
 

Geneza hymnów Nowego Testamentu zwią-

zana jest z wiarą pierwotnego Kościoła, 

a więc z tradycją apostolską. Hymny bowiem 

były również odpowiedzią na kerygmat apo-

stolski, podobnie jak wyznania wiary. W Ko-

ściele czasów Apostolskich zastanawiano się 

bowiem nad dziełem zbawczym Jezusa, nad 

Jego śmiercią i zmartwychwstaniem. Stawiano 

sobie pytanie, kim jest Jezus, w którego wie-

rzymy. Tak można sobie wyobrazić powstanie 

hymnów: jako refleksja nad mowami keryg-

matycznymi Apostołów oraz tradycjami o Je-

zusie, a więc Jego słowami i czynami, ale tak-

że jako analogie zwłaszcza Psalmów i literatu-

ry mądrościowej, sprzyjające sprecyzowaniu 

odpowiedzi na pytanie: kim jest Jezus. 

W hymnach Nowego Testamentu podjęto te 

prawdy chrystologiczne, które nie zostały od-

powiednio i wystarczająco naświetlone przez 

pierwotny kerygmat apostolski. 

Z tradycji liturgicznych pierwotnego Kościoła 

obok wyznań wiary wywodzą się w pierwszym 

rzędzie hymny. Przeważają wśród nich hymny 

chrystologiczne opiewające zwłaszcza tajemni-

cę zbawczą Jezusa. Wszystkie one stanowią ro-

dzaj poezji biblijnej, choć są dość zróżnicowane 

pod względem rytmu, strofiki i źródeł literac-

kich. Jedne bowiem pochodzą z Psalmów Stare-

go Testamentu, inne zaś wzorują się na prozie 

poetyckiej z terenu Azji Mniejszej (np. Ef 1,3-

14). Wszystkie jednak są uroczystym i wznio-

słym uwielbieniem Boga.  

W Nowym Testamencie posiadamy tylko kil-

ka wyraźnych wzmianek o hymnach śpiewa-

nych w Kościele pierwotnym. W 1 Kor 14,26 

czytamy: „Kiedy się zbieracie razem (jako Ko-

ściół na zgromadzeniu liturgicznym), każdy 

z was posiada albo dar śpiewania hymnów, albo 

dar nauczania, albo dar języków, albo dar wyja-

śniania”. Zaś w Liście do Efezjan (5,19) Apo-

stoł zachęca: „Napełniajcie się Duchem, prze-

mawiając do siebie wzajemnie w Psalmach, 

hymnach i pieśniach pełnych Ducha, śpiewając 

i wysławiając Pana w waszych sercach”. Wyni-

ka z tego, że hymny śpiewano na cześć Jezusa 

Chrystusa jako Pana – Kyriosa. Potwierdza to 

też raport Pliniusza Młodszego, namiestnika 

prowincji Bitynii, do cesarza Trajana o chrześci-

janach, „którzy zapewniali, iż cała ich wina po-

lega na gromadzeniu się razem o świcie w wy-

znaczonym dniu oraz śpiewaniu pieśni dla 

Chrystusa jako Boga” (carmenque Christo quasi 

Deo dicere). 

Posługiwano się jednak także hymnami na 

cześć Boga Ojca, jak na to wskazuje Ef 1,3-14. 

Fakt istnienia takich hymnów potwierdzają 

również inne teksty Nowego Testamentu, np. 

Dz 16,25; Kol 3,16 czy utwór hymniczny rozu-

miany w szerszym znaczeniu, np. w 1 Kor 13: 

hymn o miłości.  

W badaniach nad hymnami ustalono pewne 

kryteria, mianowicie: zwięzłość wypowiedzi, 

hymnodyczny charakter oraz styl trzeciej oso-

by liczby pojedynczej, zaimek względny „on”, 

który rozpoczyna pieśń. W pierwotnym Ko-

ściele, kiedy śpiewano hymny, nie rozpoczy-

nano ich od zaimka: „on”, lecz od tytułu chry-

stologicznego, którego należy szukać 

w kontekście pieśni. Podobną inwokację, tytuł 

godnościowy Boga, spotykamy w hymnach 

Starego Testamentu zawartych głównie 

w Psałterzu. Tam jednak stanowią one osobną 

jednostkę literacką, czyli poszczególny Psalm. 

W Nowym Testamencie natomiast zostały one 

włączone w tekst księgi i dlatego nie posiadają 

wyraźnego nagłówka. Znakami rozpoznaw-

czymi hymnów są: podniosły język, stroficzna 

budowa, tytuły odnoszące się do Boga lub 

Chrystusa, ukazywanie boskiego dramatu, ko-

smiczne perspektywy dzieła odkupienia, mó-

wienie o dziełach Boga lub Chrystusa, w tonie 

uwielbienia i dziękczynienia, stosowanie stylu 

względnego oraz imiesłowów. Zaimek względ-

ny wprowadzający w hymn, mógł się wiązać 

z poprzedzającym dziękczynieniem, wezwa-

niem lub tytułem godnościowym Chrystusa. 

W księgach Nowego Testamentu można za-

uważyć wykorzystanie przez redaktorów nastę-

pujących pieśni hymnicznych, pochodzących 

z etapu ustnego przekazu Ewangelii: 

Hymn o preegzystującym Synu Bożym jako 

Logosie – J 1,1-18; 

Hymn o powszechnym i absolutnym pierw-

szeństwie Chrystusa – Kol 1,15-20; 

Hymn o uniżonym Jezusie i wywyższonym 

Panu – Flp 2,6-11; 

Hymn o wywyższeniu Chrystusa – Ef 1,20-

23; 

Hymn o Chrystusie, który jest naszym poko-

jem – Ef 2,14-17; 

Hymn o roli Jezusa od Jego przyjścia na świat 

do wywyższenia w niebie – 1 Tm 3,16; 
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Hymn o dziele stworzenia i odkupienia Jezusa 

– Hbr 1,3-4; 

Hymny o Chrystusie Arcykapłanie – Hbr 5,5-

10; 7,26-28; 

Hymny o Męce Pańskiej – 1 P 1,19-21; 2,22-

24; 3,18.22; 

Hymny o Chrystusie, zwycięskim Baranku – 

Ap 5,9.12; 12,10-12; 19,1-6;  

Hymn o tajemniczym Bożym planie zbawie-

nia – Ef 1,3-14; 

Hymn o tajemnicy i mądrości Boga – Rz 

11,33-36; 

Hymn o miłości – 1 Kor 13,1-13. 

 

2. Hymny o Męce Pańskiej – 1 P 1,19-21; 

2,22-24; 3,18.22; 

Spośród wymienionych tu hymnów Nowego 

Testamentu zajmiemy się obecnie Hymnami 

o Męce Pańskiej w 1 P 1,19-21; 2,22-24; 

3,18.22; Te trzy Hymny Pasyjne ukazują nam 

Chrystusa cierpiącego.  

Hipotetyczna próba rekonstrukcji pierwszego 

Hymnu w 1 P 1,19-21 o odkupieniu przez Chry-

stusa – Baranka, proponowana przez znanego 

biblistę polskiego Hugolina Langkammera, jest 

następująca: 

„Odkupieni zostaliśmy drogocenną krwią 

Chrystusa jako baranka nienagannego i bez ska-

zy. On był bowiem przewidziany przed stwo-

rzeniem świata, objawił się jednak dopiero 

w ostatnich czasach (ze względu na nas). (Przez 

Niego uwierzyliście w Boga), który wzbudził 

Go z martwych i udzielił Mu chwały (tak, żeby 

wasza wiara i nadzieja skierowana była ku Bo-

gu)”.  

Werset 19 łączy się treściowo z wersetem po-

przednim (18): „Wiadomo wam, że z waszego 

oddziedziczonego po przodkach złego postępo-

wania, zostaliście wykupieni nie czymś przemi-

jającym, srebrem lub złotem”. Otóż ceną tego 

wykupu jest krew Chrystusa.  

Chrystus dokonał odkupienia jako baranek bez 

skazy. Iz 53 porównuje Sługę Bożego także 

z barankiem. Tę myśl w Dz 8,32-35 wyraźnie 

odnosi się do Chrystusa, a w teologii Męki Pań-

skiej Chrystus przedstawiony jest jako ofiara 

paschalna (J 19,36; 1 Kor 5,7). Prawo ST za ta-

ką uważało baranka. Ponadto w J 1,29.36 Chry-

stusa nazywa się barankiem, a w Ap aż 28 razy 

ukazuje się Go jako zabitego baranka. Chrystus 

jest więc barankiem ofiarnym. W ST ofiara mu-

siała być czysta i nieskalana. Chrystus w pełni 

spełnia te warunki (Hbr 9,14).  

Objawienie się Chrystusa w ciele, z czym łą-

czy się nasze zbawienie, przewidziane było 

przez Boga już przed stworzeniem świata. Te-

mat preegzystencji Chrystusa i Jego wcielenia 

porusza werset 20 hymnu. W 1 P 1,11 wspo-

mniano, że już „prorocy dzięki Duchowi Chry-

stusa, który w nich był, przepowiadali cierpienia 

dla Chrystusa i mające potem nastąpić uwiel-

bienie”. Chrystus nie tylko w planach Bożych 

cieszy się praistnieniem, ale jest to właściwość 

przysługująca Mu w ogóle. Myśl tę znajdujemy 

w Flp 2,7; Kol 1,18, Rz 9,5; J 17,24. Czasy 

eschatologiczne zaś zaczęły się wraz z przyj-

ściem Chrystusa na świat (Hbr 1,2).  

Pierwotna pieśń kończy się w wersecie 21 wy-

znaniem wiary w Chrystusa zmartwychwstałego 

i uwielbionego. O starożytności tego wyznania 

świadczy motyw, że to Bóg jest podmiotem ak-

cji. Bóg wskrzesza i Bóg udziela chwały wywyż-

szonemu Chrystusowi. Cechą najstarszych wy-

powiedzi o zmartwychwstaniu Chrystusa jest 

właśnie to, że czyn ten przypisany jest Bogu (Dz 

2,24.32.36; 3,15.26; 4,10; 5,30; 10,40; 13,37; 

17,31; Rz 4,24; 10,9; Flp 1,9). 

Drugi Hymn Pasyjny w 1 P 2,21-25 ukazuje 

Chrystusa cierpiącego i ukrzyżowanego. Opie-

wa się w tej pieśni Mękę Chrystusa słowami 

ST: werset 22 odpowiada Iz 53,9; werset 24 

nawiązuje do Iz 53,12 oraz Iz 53,3; werset 25 

zaś odpowiada Iz 53,6. Ten hymn pasyjny wy-

wodzi się więc z tradycji najstarszej historii 

Męki Pańskiej opowiedzianej w Mk 15,24-37. 

Powoływanie się na pisma ST miało na celu 

pokazać, że krzyża nie należy pojmować jako 

klęski Jezusa, lecz jako spełnienie się mesjań-

skich obietnic. 

Domyślna rekonstrukcja drugiego Hymnu Pa-

syjnego w 1 P 2,21-25 według wybitnego znaw-

cy Hugolina Langkammera jest następująca: 

„Chrystus cierpiał za nas (za was). On grzechu 

nie popełnił i w Jego ustach nie znaleziono pod-

stępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył; 

gdy cierpiał, nie groził, ale oddał się Temu, który 

sądzi sprawiedliwie. On sam poniósł nasze grze-

chy w swoim ciele na drzewo, (abyśmy przestali 

być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawie-

dliwości). Zostaliśmy uzdrowieni przez Jego 

krew. (Byliście bowiem jak błądzące owce, teraz 

zaś nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz 

waszych)”. 

Werset 22 stwierdza o Chrystusie, podobnie 

jak Iz 53,9, że „był On bez grzechu i że nie znał 

podstępu”. Pierwszą wypowiedź podkreśla NT 

częściej (J 8,46; 2 Kor 5,21; Hbr 7,26; 1 J 3,5). 
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Druga wypowiedź opiera się wyłącznie o pro-

roctwo Izajasza. Zarówno bezgrzeszność, jak 

i brak podstępu ujawniły się szczególnie w cier-

pliwym znoszeniu złorzeczeń i cierpień. Mowa 

jest o tym w wersecie 23 („gdy cierpiał”) po-

dobnie jak i w wersecie 21 („Chrystus cierpiał”) 

mając zapewne na uwadze całą Mekę Pańską. 

Jezus rezygnuje też z roszczeń do odwetu za 

wyrządzoną Mu krzywdę. Oddaje się wyłącznie 

w ręce Boga i Jemu przekazuje swoją sprawę do 

rozstrzygnięcia.  

Werset 24 również cytuje proroctwo Izajasza 

(Iz 53,4n.11) wskazując na korzyść z męki Je-

zusa, jaką odnosi cała wspólnota wierzących. 

Chrystus bowiem „poniósł nasze grzechy”. 

Chodzi tu o „niesienie na drzewo”. Krzyż więc 

stał się środkiem naszego usprawiedliwienia. 

Znaczenie zbawcze krzyża Chrystusa rozciąga 

się na całą ludzkość. Przez krzyż zgładzone zo-

stały grzechy wszystkich ludzi. Z grzechem zo-

stała też pokonana śmierć („abyśmy żyli”). Syn 

Boży przez wcielenie mógł przyjąć nasze grze-

chy. Jego męka i śmierć ma charakter zadość-

uczynny i jest Jego ofiarą. Owocem śmierci Je-

zusa jest sprawiedliwość, a skutkiem Jego 

przelanej krwi jest nasze uzdrowienie. To wła-

śnie wynika z ofiary Chrystusa. 

Werset 25 opiewa w dalszym ciągu skutki 

zbawczego dzieła Chrystusa. Zauważamy tu 

aluzję do Iz 43,6, jednak obraz Boga, jako pa-

sterza swego ludu jest znany z Ps 23[22]; Jr 23; 

Ez 34; Za 11. Motyw ten występuje też w NT 

(Mt,10,16; 25,32; Mk 6,34; 14,27; Łk 15,4nn; J 

10,1nnn). Tak w ST jak i w NT jest też mowa o 

błądzącej owcy (Ps 119[118],176; Iz 41,10; Ez 

34,5; Mt 18,12). W drugim Hymnie Pasyjnym 

Chrystus jest nie tylko Dobrym Pasterzem ale 

także „Stróżem dusz” (episkopos). Chodzi tu 

o to, że Chrystus jest lekarzem dusz i zna najle-

piej bóle i potrzeby duszy, o czym już czytamy 

w Ez 34,11: „Mówi Jahwe; <Ja sam będę szukał 

moich owiec i będę miał o nie pieczę>”. Etymo-

logia słowa episkopos wskazuje na doglądanie, 

pilnowanie i troskę. 

Trzeci Hymn Pasyjny w 1 P 3,18-22 opiewa 

cierpienie i chwałę Chrystusa. W wersecie 18 

mowa jest o śmierci Chrystusa, przez którą po-

wadzi nas On do Boga. Myśl o głoszeniu zba-

wienia duchom zamkniętym w więzieniu, podję-

ta w wersecie 19, jak jej rozwinięcie w wersecie 

20 nie ma paralel w innych hymnach. To samo 

dotyczy wzmianki o chrzcie w wersecie 21. 

Werset 22 ukazuje zaś dwa istotne dzieła zbaw-

cze Chrystusa: Jego wywyższenie i poddanie 

Mu potęg kosmicznych. 

Oto prawdopodobny pierwotny trzon hymnu 

podany przez Hugolina Langkammera: (wersety 

18 i 22) „Chrystus umarł raz za grzechy, spra-

wiedliwy za niesprawiedliwych. Zabity wpraw-

dzie na ciele, ale ożywiony Duchem. On (Chry-

stus) jest po prawicy Boga, gdyż wstąpił do nie-

ba. Jemu zostali poddani aniołowie i Moce i Po-

tęgi”.  

Jednorazowy czyn zbawczy, jakim jest śmierć 

Jezusa, ma na uwadze nie tylko jego skutki, ale 

także jego niepowtarzalność (Hbr 9,26-28). 

Chrystus umiera za grzechy ludzkości niewin-

nie. Takie jest ogólne przekonanie NT. W Łk 

23,22 Piłat stwierdza, że Jezus jest niewinny. 

To samo mówi żona Piłata (Mt 27,19) oraz set-

nik pod krzyżem (Łk 23,47). Tak mówią 

o Chrystusie Apostołowie (Dz 3,14; 2 Kor 

5,21). W 1 P 3,18 podkreśla się zaś, że „Chry-

stus sprawiedliwy cierpi za niesprawiedliwych”. 

Odwieczny Duch Chrystusa nie mógł ponieść 

śmierci. Odwieczna egzystencja Chrystusa mi-

mo śmierci Jego ciała nie mogła ulec unice-

stwieniu. „Ożywienia” zaś, czyli zmartwychw-

skrzeszenia dokonał Bóg.  

Prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa znaj-

duje swoje pełniejsze rozwinięcie w wersecie 

22. Zastosowany tu cytat Ps 110[109],1 o zasia-

daniu wybrańca Bożego po prawicy Boga jest 

charakterystyczny dla najstarszych katechez 

(Dz 2,33nn; 7,56; Rz 8,34). W drodze do nieba 

Chrystus pokonuje moce kosmiczne panujące 

w przestrzeni między niebem i ziemią (Ef 2,2). 

Raz zdobyte panowanie Chrystusa nad mocami 

kosmosu trwa już na zawsze (Ef 1,20; Kol 2,15; 

1 Kor 15,24). W tym trzecim Hymnie Pasyjnym 

znajdujemy więc rozwinięte wyznanie o śmierci 

Chrystusa i jej zbawczych skutkach. 

Przedstawione Hymny Pasyjne w 1 P mogą 

służyć w okresie Wielkiego Postu a szczególnie 

w Wielkim Tygodniu do medytacji o Chrystusie 

cierpiącym dla naszego zbawienia. Również św. 

Paweł, będąc w wielkich trudnościach, śpiewał 

hymny Bogu [o Chrystusie] (Dz 16,25). 

(w opracowaniu wykorzystano: H. Langkam-

mer, Hymny chrystologiczne NT. Najstarszy ob-

raz Chrystusa, Katowice 1976, s. 164-176, 

J. Kozyra, Jezus Chrystus jako APXH. Protolo-

gia chrystologiczna pierwotnej tradycji apostol-

skiej NT w interpretacji rdzenia -arch, Katowice 

2001, s. 99-101). 

Ks. Józef Kozyra 
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Ojciec Święty Franciszek do Polaków  
 

Audiencja ogólna – środa 2 II 2022 r. 

Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. 

Drodzy bracia i siostry, dziś, w święto Ofiaro-

wania Pańskiego, tradycyjnie obchodzimy Dzień 

Życia Konsekrowanego. Dziękujmy Bogu za na-

szych braci i siostry zakonników i zakonnice, 

którzy poświęcili swe życie Chrystusowi i Ko-

ściołowi, angażując się w ewangelizację, eduka-

cję, w dzieła miłosierdzia i w wiele innych form 

posługi duszpasterskiej. Módlmy się również 

o nowe powołania do życia konsekrowanego. 

Z serca wam błogosławię! 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 2 II 2022 
 

Audiencja ogólna – środa 9 II 2022 r. 

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. 

Zachęcam was do ofiarowania waszych modlitw 

za wstawiennictwem św. Józefa, wypraszając, by 

chorzy odzyskali zdrowie, zagubieni doznali na-

wrócenia i pokoju, a wszyscy wierni w godzinę 

przejścia do Domu Ojca otrzymali łaskę dobrej 

śmierci. Z serca Wam błogosławię! 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 9 II 2022 
 

Audiencja ogólna – środa 16 II 2022 r. 

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. 

W poniedziałek obchodziliśmy wspomnienie 

świętych braci: Cyryla ‒ mnicha, i Metodego ‒ 

biskupa, apostołów Słowian i patronów Europy. 

Za ich wstawiennictwem prośmy Boga, by naro-

dy tego kontynentu, świadome swych chrześci-

jańskich korzeni, ożywiał duch pojednania bra-

terstwa, solidarności i poszanowania każdego 

kraju, wolności każdego kraju. Z serca błogo-

sławię wam wszystkim i waszym bliskim. 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 16 II 2022 
 

Audiencja ogólna – środa 23 II 2022 r. 

Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów, 

a szczególnie tu obecnych studentów. Drodzy bra-

cia i siostry, rozpoczynając cykl refleksji nad sen-

sem i wartością starości, zachęcam was wszyst-

kich, zwłaszcza młodych, do zaangażowania swo-

ich myśli i uczuć w dary, które ona niesie ze sobą, 

i do okazywania każdego dnia szacunku i miłości 

waszym dziadkom, rodzicom i wszystkim osobom 

w podeszłym wieku, aby uczyć się od nich życio-

wej mądrości i wspólnie tworzyć szczęśliwą przy-

szłość. Niech Bóg wam błogosławi! 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 23 II 2022 
 

Audiencja ogólna – środa 2 III 2022 r. 

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. 

Wy, jako pierwsi, wsparliście Ukrainę, otwiera-

jąc swoje granice, swoje serca i drzwi swoich 

domów dla Ukraińców uciekających przed woj-

ną. Hojnie ofiarujecie im wszystko, czego po-

trzebują, by mogli żyć godnie, pomimo dramatu 

obecnej chwili. Jestem Wam głęboko wdzięczny 

i z serca Wam błogosławię! 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 2 III 2022 
 

Audiencja ogólna – środa 9 III 2022 r. 

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. 

Zachęcam was do ofiarowania waszych modlitw 

za wstawiennictwem św. Józefa, wypraszając, by 

chorzy odzyskali zdrowie, zagubieni doznali na-

wrócenia i pokoju, a wszyscy wierni w godzinę 

przejścia do Domu Ojca otrzymali łaskę dobrej 

śmierci. Z serca Wam błogosławię! 
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2022-

02/papiez-o-kresie-zycia-smierc-trzeba-przyjac-a-nie-

zadawac.html 

Audiencja ogólna – środa 16 III 2022 r. 

Pozdrawiam serdecznie obecnych tu Polaków, 

a szczególnie młodych, którzy w duchu modlitew-

nej inicjatywy: «Jeden za wszystkich, wszyscy za 

jednego», w najbliższą sobotę i w niedzielę, zgro-

madzą się na Jasnej Górze i w swoich parafiach, by 

modlić się w intencjach mojej papieskiej posługi. 

Dziękuję za ten wasz piękny gest. Proszę, tym ra-

zem módlmy się przede wszystkim o pokój na 

Ukrainie! Z serca wam wszystkim błogosławię. 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 16 III 2022 
 

Audiencja ogólna – środa 23 III 2022 r. 

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. 

W tym roku, na drodze wielkopostnej pokuty, po-

ścimy i prosimy Boga o pokój, zburzony przez 

wojnę toczącą się na Ukrainie. W Polsce jesteście 

świadkami tego, przyjmując uchodźców 

i słuchając ich relacji. Przygotowując się do prze-

życia szczególnego dnia modlitwy w uroczystość 

Zwiastowania Pańskiego, prośmy, by Matka Boża 

utuliła serca naszych braci, doświadczanych 

okrucieństwem wojny. Niech Akt Poświęcenia 

Narodów Jej Niepokalanemu Sercu wyjedna po-

kój dla całego świata. Z serca Wam błogosławię. 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 23 III 2022 
 

Audiencja ogólna – środa 30 III 2022 r. 

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. 

Wasi seniorzy mogą nauczyć młode pokolenie, 

jak ufać Bogu, jak być miłosiernym i modlić się 

gorliwie nie tylko w spokojnych czasach, ale 

przede wszystkim w tych trudnych. Zachęcam 

Was, byście idąc za ich przykładem, kontynu-

owali wielkopostną drogę nawrócenia, aby do-

trzeć z odnowionym sercem do świętowania 

Zmartwychwstania Pana. Wam tu obecnym 

i Waszym bliskim z serca błogosławię! 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 30 III 2022 
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Akt poświęcenia Niepokalanemu  

Sercu Najświętszej Maryi Panny 
 

O Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, uciekamy 

się do Ciebie w tej godzinie cierpienia. Jesteś naszą 

Matką, miłujesz nas i znasz nas: nic, co nosimy w 

sercu, nie jest przed Tobą ukryte. Matko miłosier-

dzia, tak wiele razy doświadczyliśmy Twojej 

opatrznościowej czułości, Twojej obecności, która 

przywraca nam pokój, ponieważ Ty zawsze pro-

wadzisz nas do Jezusa, Księcia Pokoju. 
 

My jednak zgubiliśmy drogę pokoju. Zapo-

mnieliśmy o nauce płynącej z tragedii minionego 

wieku, o poświęceniu milionów poległych pod-

czas wojen światowych. Zlekceważyliśmy zo-

bowiązania podjęte jako Wspólnota Narodów 

i wciąż zdradzamy marzenia narodów o pokoju 

oraz nadzieje ludzi młodych. Staliśmy się chorzy 

z chciwości, zamknęliśmy się w nacjonalistycz-

nych interesach, pozwoliliśmy, by sparaliżowały 

nas obojętność i egoizm. Woleliśmy lekceważyć 

Boga, żyć w naszym fałszu, podsycać agresję, 

niszczyć życie i gromadzić broń, zapominając 

o tym, że jesteśmy opiekunami naszego bliźnie-

go i wspólnego domu. Poprzez wojnę zniszczyli-

śmy Ziemski ogród, grzechem zraniliśmy serce 

naszego Ojca, który pragnie, abyśmy byli braćmi 

i siostrami. Staliśmy się obojętni na wszystkich 

i wszystko, z wyjątkiem nas samych. A teraz ze 

wstydem mówimy: przebacz nam, Panie! 
 

W nędzy grzechu, w naszych trudach i słabo-

ściach, w tajemnicy nieprawości zła i wojny, Ty, 

Najświętsza Matko, przypominasz nam, że Bóg 

nas nie opuszcza, ale wciąż patrzy na nas z miło-

ścią, pragnąc nam przebaczyć i nas podnieść. To 

On dał nam Ciebie, a Twoje Niepokalane Serce 

uczynił schronieniem dla Kościoła i ludzkości. 

Z Bożej dobroci jesteś z nami i przeprowadzasz 

nas z czułością nawet przez najbardziej skompli-

kowane dziejowe zakręty. 
 

Zatem uciekamy się do Ciebie, pukamy do 

drzwi Twego Serca, my, Twoje umiłowane dzie-

ci, które w każdym czasie niestrudzenie nawie-

dzasz i zachęcasz do nawrócenia. W tej mrocznej 

godzinie przyjdź nam z pomocą i pociesz nas. 

Powtarzaj każdemu z nas: „Czyż oto nie jestem 

tu Ja, twoja Matka?”. Ty wiesz, jak rozplątać pę-

ta naszego serca i węzły naszego czasu. W Tobie 

pokładamy nadzieję. Jesteśmy pewni, że Ty, 

zwłaszcza w chwili próby, nie gardzisz naszymi 

prośbami i przychodzisz nam z pomocą. 
 

Tak właśnie uczyniłaś w Kanie Galilejskiej, 

gdy przyspieszyłaś godzinę działania Jezusa 

i zapowiedziałaś Jego pierwszy znak w świecie. 

Gdy uczta zamieniła się w smutek, powiedziałaś 

Mu: „nie mają wina” (J 2, 3). O Matko, raz jesz-

cze powtórz to Bogu, bowiem dziś wyczerpali-

śmy wino nadziei, zniknęła radość, rozmyło się 

braterstwo. Zagubiliśmy człowieczeństwo, 

zmarnowaliśmy pokój. Staliśmy się zdolni do 

wszelkiej przemocy i wszelkiego zniszczenia. 

Jakże pilnie potrzebujemy Twojej matczynej in-

terwencji. 
 

Przyjmij więc, o Matko, to nasze błaganie. 

Ty, Gwiazdo morza, nie pozwól, byśmy zostali 

rozbitkami w czasie wojennej burzy. 

Ty, Arko Nowego Przymierza, inspiruj plany 

i drogi pojednania. 

Ty, „Ziemio Nieba”, przywróć w świecie Bożą 

zgodę. 

Ugaś nienawiść, usuń pragnienie zemsty, na-

ucz nas przebaczenia. 

Uwolnij nas od wojny, zachowaj świat od za-

grożenia nuklearnego. 

Królowo Różańca Świętego, rozbudź w nas 

pragnienie modlitwy i miłości. 

Królowo rodziny ludzkiej, wskaż narodom 

drogę braterstwa. 

Królowo pokoju, wyjednaj światu pokój. 
 

Niech Twój płacz, o Matko, poruszy nasze za-

twardziałe serca. Niech łzy, które za nas przela-

łaś, sprawią, że znów zakwitnie owa dolina, któ-

rą wysuszyła nasza nienawiść. I choć nie milknie 

zgiełk broni, niech Twoja modlitwa usposabia 

nas do pokoju. Niech Twoje matczyne dłonie 

będą ukojeniem dla tych, którzy cierpią i ucieka-

ją pod ciężarem bomb. Niech Twoje macierzyń-

skie objęcie pocieszy tych, którzy zostali zmu-

szeni do opuszczenia swoich domów i swej oj-

czyzny. Niech Twoje bolejące Serce poruszy nas 

do współczucia i przynagli do otwarcia drzwi 

i opieki nad zranioną i odrzuconą ludzkością. 
 

Święta Boża Rodzicielko, gdy stałaś pod krzy-

żem, Jezus, wskazując na ucznia obok Ciebie, 

powiedział Ci: „Oto syn Twój” (J 19, 26): w ten 

sposób zawierzył Tobie każdego z nas. Następ-

nie do ucznia, do każdego z nas, rzekł: „Oto 

Matka twoja” (w. 27). Matko, chcemy Cię teraz 

przyjąć w naszym życiu i w naszej historii. W tej 

godzinie ludzkość, wyczerpana i wstrząśnięta, 

stoi wraz z Tobą pod krzyżem. I potrzebuje za-

wierzyć się Tobie, potrzebuje poprzez Ciebie po-

święcić się Chrystusowi. Naród ukraiński i naród 

rosyjski, które czczą Cię z miłością, uciekają się 

do Ciebie, a Twoje Serce bije dla nich i dla 
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wszystkich narodów zdziesiątkowanych przez 

wojnę, głód, niesprawiedliwość i nędzę. 
 

My zatem, Matko Boga i nasza Matko, uroczy-

ście zawierzamy i poświęcamy Twojemu Niepo-

kalanemu Sercu siebie nas samych, Kościół i ca-

łą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Przyj-

mij ten nasz akt, którego dokonujemy z ufnością 

i miłością; spraw, aby ustała wojna, i zapewnij 

światu pokój. Niech „tak”, które wypłynęło 

z Twojego Serca, otworzy bramy dziejów dla 

Księcia Pokoju; ufamy, że poprzez Twoje Serce, 

nastanie pokój. Tobie więc poświęcamy przy-

szłość całej rodziny ludzkiej, potrzeby i oczeki-

wania narodów, niepokoje i nadzieje świata. 
 

Niech za Twoim pośrednictwem Boże Miło-

sierdzie rozleje się na ziemię i niech słodki rytm 

pokoju na nowo kształtuje nasze dni. Niewiasto, 

któraś powiedziała Bogu „tak” i na którą zstąpił 

Duch Święty, przywróć pośród nas Bożą harmo-

nię. Ożyw nasze oschłe serce, Ty, któraś jest 

„żywą nadziei krynicą”. Ty, któraś utkała czło-

wieczeństwo Jezusa, uczyń nas budowniczymi 

komunii. Ty, która przemierzałaś nasze drogi, 

prowadź nas drogami pokoju. Amen. 
 

https://www.vatican.va/content/francesco/pl/prayers/docu

ments/20220325-atto-consacrazione-cuoredimaria.html 

Tekst jest wydrukowany w Naszym Dzienniku, 

nr 70 (7335), z 25 III 2022, s. 2 

 

 

Akt poświęcenia Niepokalanemu  

Sercu Najświętszej Maryi Panny 

w Diecezjalnym Sanktuarium  

Matki Bożej Dobrej Drogi 
 

W piątek 25 marca 2022 r. w sanktuarium 

w Gliwicach o godz. 17.00 został odmówiony 

Akt poświęcenia Niepokalanemu Sercu Naj-

świętszej Maryi Panny.  
 

 
Od lewej: o. Stanisław Jopek SJ, diakon stały To-

masz Kosiek, proboszcz parafii o. Łukasz Dębiński 

SJ, o. Stanisław Kożuch SJ. 

Figura Matki Bożej przywieziona kilka lat te-

mu z Fatimy została przeniesiona na tę okazję 

z nawy bocznej do prezbiterium. 

Po odmówieniu aktu modliliśmy się modlitwą 

Pod Twoją Obronę i wezwaniami: Królowo po-

koju – módl się za nami i Matko Boża Dobrej 

Drogi – módl się za nami.  

Potem była sprawowana Msza św., której 

przewodniczył ks. Proboszcz. Powiedział, że 

Msza św. jest sprawowana w jednej intencji – 

pokoju na Ukrainie i o nawrócenie Rosji. Przy-

pomniał też, że dziś przypada Dzień Świętości 

Życia. 

Po czytaniach (Iz 7,10-14;8,10c oraz Hbr 10,4-

10) i Ewangelii (Łk 1,26-38) homilię wygłosił 

Ojciec Proboszcz. Zaczął pytaniem: dlaczego, 

skoro Bóg jest wszechmogący, to nie zatrzyma 

wojnę na Ukrainie, gdzie giną niewinni? Powie-

dział, że takie pytania się zdarzają, jakby zapo-

minając o tym, że człowiek jest wolny i ma wol-

ność wyboru aż do samego piekła. Gdy Słowo 

Boże mówi… to odrzucamy tę naukę, a gdy 

zbieramy owoce tego postępowania to pytamy…  

Dzisiejsza uroczystość – Zwiastowania Pań-

skiego jest dlatego, że Bóg widział zło, które się 

dzieje i tak pokierował dziejami, aby człowiek 

mógł być odkupiony. Patrząc na to co się dzieje, 

widać, że zły duch doprowadził do tego. Będzie 

on mieszał, utrudniał. Gdyby Maryja przy zwia-

stowaniu wyobraziła sobie swoją przyszłość, to 

ze strachu mogłaby powiedzieć nie. Przykazania, 

które mamy, dziś wzywają do nakarmienia głod-

nego… Gdy nasi goście z Ukrainy przyjeżdżają 

w jednym komplecie ubrań – czy to nie jest oso-

ba naga? Jak piękna jest nasza odpowiedź w ca-

łej Polsce, w naszej parafii. Zebraliśmy ponad 

400 kg produktów, aby je wysłać na Ukrainę. 

Wojna to straszna rzecz, modlimy się, abyśmy 

jej nie doświadczyli, abyśmy nie musieli ucie-

kać. W tę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 

patrzymy na historię; Bóg nie zostawia nas sa-

mych. Maryja leje łzy, bo zabijani są niewinni, 

ale cały czas prosi, aby winni wojny się zatrzy-

mali, zmienili. Módlmy się, aby te prawdy dotar-

ły do tych, co czynią zło, aby nawrócili się do 

Boga. Amen. 

Jedna z intencji modlitwy wiernych była o po-

kój na Ukrainie i o nawrócenie Rosji. Potem 

śpiewaliśmy pieśń „Archanioł Boży Gabryjel”. 

Komunia święta była rozdawana jak zwykle: 

w nawach bocznych na rękę, w środkowej – do 

ust. Osób przyjmujących do ust było wyraźnie 

więcej, a wśród nich pojedyncze osoby, raczej 

w młodszym wieku, przyjmowały Pana Jezusa 
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na klęcząco. W czasie Komunii św. śpiewaliśmy 

pieśń „O mój Jezu w hostii skryty”, a po Komu-

nii św. „Niech będzie chwała i cześć i uwielbie-

nie”. Na wyjście zaśpiewaliśmy pieśń „Gwiazdo 

zaranna”. Na tej Mszy św. była podobna liczba 

wiernych, jak w niedzielę przed pandemią.  

Stanisław Waluś 

 

 

W łączności z Papieżem Franciszkiem 
 

W kościele pw. NMP Królowej Polski w Biel-

sku-Białej w uroczystość Zwiastowania Pańskie-

go odprawiono nabożeństwo w łączności z Pa-

pieżem Franciszkiem, biskupami i całym Ko-

ściołem Powszechnym, podczas którego zawie-

rzono Niepokalanemu Sercu Najświętszej Marii 

Panny cały świat, a szczególnie Rosję i Ukrainę. 

Uroczystości przewodniczył ks. Michał Pastusz-

ka SDS – proboszcz parafii. 

W wypełnionym kościele, w gorliwej modli-

twie uczestniczyli: dzieci, młodzież, dorośli, se-

niorzy. 

Akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Naj-

świętszej Marii Panny całego świata, Rosję 

i Ukrainę duchowny wypowiedział w jedności 

z Papieżem Franciszkiem, przed obliczem Matki 

Boskiej Fatimskiej.  
 

 
 

Zawierzenie zakończono modlitwą różańcową 

oraz odśpiewaniem Suplikacji. 

W dalszym ciągu, w intencji o pokój na Ukra-

inie, parafianie modlili się podczas Drogi Krzy-

żowej, którą poprowadził ks. Przemysław Mar-

szałek SDS – wikariusz parafii. Piękne i wy-

mowne rozważania rozpoczął tak: „Bierzemy 

krzyż na ramiona z Ukrainą. Wyją syreny, spa-

dają bomby, są zabici i ranni, jak to możliwe? 

Kto dał prawo, by skazywać niewinnych ludzi na 

śmierć? Panie Jezu, który zostałeś skazany na 

śmierć, bądź blisko ofiar wojny. 

W Środę Popielcową posypaliśmy głowy po-

piołem w zjednoczeniu i modlitwie z tymi, któ-

rym popiół sypie się na głowy w bunkrach. Dzi-

siaj, w czasie naszego dnia skupienia módlmy się 

na Drodze Krzyżowej z całą Ukrainą”. 
 

 
 

Modlitwę zakończył przy stacji XIV słowami: 

„Jezus został złożony do grobu, ale tylko po to, 

by zwyciężyć. Groby ukraińskich żołnierzy, 

niewinnych dzieci i innych osób cywilnych, 

niech będą ziarnem zasianym po to, by pokonać 

zło. Jezus zwyciężył. Oni też zwyciężyli! W To-

bie Jezu jest nasze zwycięstwo”. 

O pokój na Ukrainie modlono się również pod-

czas Mszy Świętej, a następnie podczas Adoracji 

Najświętszego Sakramentu. Uroczystość zakoń-

czono Apelem Jasnogórskim. 

Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy 

 

 

Agresja Federacji Rosyjskiej 

na Ukrainę 
 

Rozpad ZSRR 
 

Rozpad Związku Radzieckiego 26 grudnia 

1991 r. zaowocował powstaniem nowych 

państw, z których 11, m.in. Ukraina, otworzyło 

Wspólnotę Niepodległych Państw. Na terenie 

Ukrainy znajdowało się tak wiele broni jądrowej, 

że ze względu na jej ilość, Ukraina była na trze-

cim miejscu na świecie wśród krajów mających 

broń jądrową.  

W grudniu 1994 roku w Budapeszcie zawarto 

porozumienie, które zabraniało Federacji Rosyj-

skiej, Wielkiej Brytanii i Stanom Zjednoczonym 

grożenia lub użycia siły militarnej lub przymusu 

ekonomicznego wobec Ukrainy, a Ukraina zo-

bowiązała się do pozbycia broni jądrowej. Ukra-

ina wywiązała się z tego zobowiązania. 
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Memorandum Budapeszteńskie o Gwarancjach 

Bezpieczeństwa, w czterech kopiach o równej 

ważności w językach ukraińskim, angielskim 

i rosyjskim, podpisali: za Ukrainę Łeonid D. 

KUCZMA, za Federację Rosyjską Boris N. 

JELCYN, za Zjednoczone Królestwo Wielkiej 

Brytanii i Irlandii Północnej John MAJOR oraz 

za Stany Zjednoczone Ameryki William 

J. CLINTON. 

Pierwsze trzy z sześciu punktów Memorandum 

Budapeszteńskiego dotyczą granic i bezpieczeń-

stwa Ukrainy: 
 

1. Federacja Rosyjska, Zjednoczone Królestwo 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stany 

Zjednoczone Ameryki potwierdzają swoje zaan-

gażowanie, zgodnie z zasadami Aktu Końcowego 

Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Eu-

ropie, w poszanowanie niezależności i suweren-

ności istniejących granic Ukrainy;  
 

2. Federacja Rosyjska, Zjednoczone Królestwo 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stany 

Zjednoczone Ameryki potwierdzają swoje zobo-

wiązanie do powstrzymania się od stosowania 

groźby lub użycia siły przeciw integralności tery-

torialnej bądź politycznej niezależności Ukrainy, 

i że żadna broń w ich posiadaniu nigdy nie zo-

stanie użyta przeciw Ukrainie, chyba że w samo-

obronie lub w przypadkach zgodnych z Kartą 

Narodów Zjednoczonych;  
 

3. Federacja Rosyjska, Zjednoczone Królestwo 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stany 

Zjednoczone Ameryki potwierdzają swoje zaan-

gażowanie, zgodnie z zasadami Aktu Końcowego 

Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Eu-

ropie, w powstrzymanie się od przymusów eko-

nomicznych zmierzających do podporządkowa-

nia swoim własnym interesom realizacji przez 

Ukrainę praw nieodłącznie związanych z jej su-

werennością aby w ten sposób osiągnąć korzyści 

jakiegokolwiek rodzaju;  
 

Podobne porozumienia Ukraina zawarła 

z Francją i Chinami.  

Federacja Rosyjska ingerowała w sprawy 

Ukrainy poprzez popieranie separatystów 

z Krymu oraz rejonu Doniecka. 1 marca 2014 

Rada Federacji Rosyjskiej, jednogłośnie przyjęła 

wniosek prezydenta w sprawie wydania zgody 

na użycie rosyjskich sił zbrojnych na terytorium 

Ukrainy, co było pogwałceniem Memorandum 

Budapeszteńskiego. Włączenie Krymu do Fede-

racji Rosyjskiej oraz uznanie niepodległości tzw. 

Ługańskiej Republiki Ludowej i Donieckiej Re-

publiki Ludowej przez prezydenta Rosji 

21.02.2022, było kolejnym krokiem łamania 

prawa międzynarodowego.  

Po aneksji Krymu, mimo embarga broń płynęła 

do Rosji. Najwięcej sprzedały Francja, Niemcy 

i Włochy. Część tej broni użyto w agresji na 

Ukrainę. 
 

Teoria i praktyka 
 

Społeczność międzynarodowa słabo i niesku-

tecznie reagowała na kolejne przypadki łamania 

przez Federację Rosyjską praw i zobowiązań. 

Unia Europejska, zajęta zastępczymi tematami 

takimi jak promocja LGBT, wprowadzanie regu-

lacji pseudoekologicznych czy oskarżanie Polski 

o brak praworządności na podstawie fałszywych 

oskarżeń i oczernień – dla Władymira Putina 

i jego ekipy jawiła się jako „kolos na glinianych 

nogach”, nie będący w stanie podjąć zdecydo-

wanych działań. 

Testem, jak zareaguje UE, było sprowadzenie 

przez władze Białorusi w porozumieniu 

z Kremlem dużej liczby emigrantów z wielu kra-

jów i z ich pomocą atakowanie granicy białoru-

sko-polskiej, będącej zarazem granicą UE 

i NATO. Niestety, UE nie zdała ten test, podob-

nie jak polska opozycja. Atakowanie Polski na 

forum międzynarodowym i w kraju, zapewne 

w jakimś stopniu było inspirowane przez rosyj-

skie służby, bo Polska jest głównym orędowni-

kiem wejścia Ukrainy do UE. 

Rozmiękczanie UE przez Rosję następowało 

też na drodze ekonomicznej – wielu zachodnich 

wpływowych polityków pełniło różne funkcje 

w rosyjskich przedsiębiorstwach – b. kanclerz 

Niemiec Gerhard Schröder (Nord Stream, Ro-

snieft), b. kanclerz Austrii Wolfgang Schüssel 

(Łukoil), b. minister spraw zagranicznych Au-

strii Karin Kneissl (Rosnieft), b. minister fi-

nansów Austrii Hans Jörg Schelling 
(Gazprom), b. premier Francji François Fillon 

(Zarubieżnieft, Sibur), b. premier Finlandii Pa-

avo Lipponen (Gazprom), b. premier Szwecji 

Göran Persson (Nord Stream).  

Zauważmy, że działania podjęte w celu budo-

wy Nord Stream 2, przy aktywnym poparciu 

Gerharda Schrödera, rozpoczęto po aneksji 

Krymu przez Rosję. 
 

Napaść Rosji na Ukrainę 
 

Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej dokonały 

zbrojnej agresji na terytorium Ukrainy 24 lutego 

2022 r. Ukraińskie punkty dowodzenia, składy 

broni i lotniska zostały ostrzelane rakietami, 
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a z terytorium Rosji i Białorusi nastąpił atak 

wojsk lądowych. Pogwałcone zostały nie tylko 

zobowiązania Federacji Rosyjskiej wynikające 

z Memorandum Budapeszteńskiego, ale także 

Akt Końcowy z Helsinek, postanowienia Trakta-

tu KBWE i Karta Narodów Zjednoczonych. 

Pojawiły się liczne apele o pokój, ale w tych 

apelach najczęściej nie był wymieniany agresor 

– Federacja Rosyjska. 

W UE rozpoczęto działania mające na celu 

zamknięcie dopływu pieniędzy do Rosji, aby nie 

wykorzystywała ich do finansowania agresji. 

Aktywną rolę w nakładaniu sankcji odgrywa 

polska dyplomacja. Dotychczas ustalono ograni-

czony zakres sankcji, bo przeciw nałożeniu sku-

tecznych sankcji sprzeciwiały się Niemcy i Fran-

cja. Sankcje spotkały Federację Rosyjską rów-

nież ze strony innych państw, m.in. USA. 

Według rosyjskiej propagandy, opartej na 

kłamstwach, to Rosja broni się przed Ukrainą. 

Rosja twierdzi, że powodem agresji, którą nazy-

wa „akcją specjalną”, jest denazyfikacja Ukra-

iny.  

16 marca 2022 r. Międzynarodowy Trybunał 

Sprawiedliwości (MTS) z siedzibą w Hadze 

uznał, że w świetle prawa międzynarodowego 

rosyjska inwazja na Ukrainę jest nielegalna i na-

kazał natychmiastowe wstrzymanie inwazji. 

Brutalne działania Rosjan na zajętych terenach, 

bombardowanie obiektów cywilnych w mia-

stach, nie przepuszczanie pomocy humanitarnej, 

groźba wywózki w głąb Rosji i rusyfikacja wy-

wiezionych osób, spowodowały opuszczenie 

swoich domów do 20 marca 2022 r. przez 10 

mln osób, których 3,3 mln osób opuściło Ukra-

inę. Polska przyjęła ponad 2 mln wojennych 

uchodźców. Władze Polski, samorządy, organi-

zacje pozarządowe, firmy oraz polscy obywatele 

zaangażowali się we wszechstronną pomoc dla 

uchodźców. Część z nich znalazła schronienie 

w polskich rodzinach.  
 

 

ING Bank Śląski 

88 1050 1230 1000 0022 8282 9288 

Z dopiskiem „Pomoc dla Rodaków z Ukrainy”. 

https://pl-pl.facebook.com/Kresowianie/ 

(16 marca) 
 

Na Ukrainie żyje mniejszość polska licząca 

według oficjalnych spisów ok. 145 tys. osób, 

obywateli Ukrainy. Szacuje się, że jest ich 

znacznie więcej, około miliona. Ich trudna sytu-

acja stała się jeszcze bardziej tragiczna po agresji 

Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Pomocą dla 

nich zajmują się organizacje pozarządowe i inne, 

takie jak Stowarzyszenie Wspólnota Polska, 

Światowy Kongres Kresowian, czy Fundacja 

„Pomoc Polakom na Wschodzie”. 

Podczas objawień w Fatimie w 1917 r. Maryja 

wzywała do nawrócenia i o poświęcenie Rosji 

Jej Niepokalanemu Sercu. Prośbę tę powtórzyła 

siostrze Łucji w 1929 r. 25 marca 1984 r. Jan 

Paweł II, w duchowej jedności ze wszystkimi bi-

skupami świata, w Bazylice św. Piotra zawierzył 

świat i Rosję Maryi. Siostra Łucja powiedziała, 

że nawrócenie jest długim procesem i dotyczy 

nie tylko Rosji „bo grzech nie ma narodowo-

ści”. 25 marca 2022 r. papież Franciszek po-

święcił Rosję i krwawiącą Ukrainę Niepokala-

nemu Sercu Maryi. Równocześnie akt ten został 

dokonany we wszystkich diecezjach na całym 

świecie. 
 

Tekst Memorandum: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Memorandum_budapeszte%

C5%84skie  

Tekst Memorandum po angielsku: 

http://www.cfr.org/arms-control-disarmament-and-

nonproliferation/budapest-memorandums-security-

assurances-1994/p32484 

Antoni Winiarski 

 

 

Solidarni z uchodźcami wojennymi 

z Ukrainy 
 

Wprowadzenie 

W poniedziałek 22 lutego 2022 r. prezydent 

Federacji Rosyjskiej Władimir Putin wydał de-

kret o uznaniu niepodległości Donieckiej Repu-

bliki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej. 

Dla mnie jest to data drugiego rozbioru Ukrainy 

(pierwszy był w 2014 roku i polegał na aneksji 

Krymu). Inwazję na Ukrainę na pełną skalę za-

częła Rosja 24 lutego 2022 r. Niżej dzielę się 

z czytelnikami „Dlatego” opisem gestów soli-

darności z uchodźcami wojennymi z Ukrainy, 

które są wyrażane w bardzo różny sposób. 

https://pl-pl.facebook.com/Kresowianie/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Memorandum_budapeszte%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Memorandum_budapeszte%C5%84skie
http://www.cfr.org/arms-control-disarmament-and-nonproliferation/budapest-memorandums-security-assurances-1994/p32484
http://www.cfr.org/arms-control-disarmament-and-nonproliferation/budapest-memorandums-security-assurances-1994/p32484
http://www.cfr.org/arms-control-disarmament-and-nonproliferation/budapest-memorandums-security-assurances-1994/p32484
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Wartościowe tygodniki 
 

katolickie 

   
Gość Niedzielny, nr 9,         Idziemy, nr 10 (853), 

Rok XCIX, 6 III 2022.          6 III 2022. 

    
Niedziela, nr 10, 6 III 2022  Przewodnik Katolicki,  

                                          Nr 10, 6 III 2022. 
 

świeckie 

    
Do Rzeczy, nr 9 (465),        Gazeta Polska, nr 9 

28 II – 6 III 2022.               (1490), 2 III 2022. 

    
Sieci, nr 10 (484),           Tygodnik Solidarność, 

7-13 III 20222.                 Nr 9 (1728), 1 III 2022 

W Gościu Niedzielnym, nr 9 z 6 III 2022 r., 

jest wiele artykułów dotyczących wojny Federa-

cji Rosyjskiej przeciw Ukrainie. Postanowiłem 

z nich wybrać dla czytelników „Dlatego” zdania 

charakteryzujące zaistniałą sytuację. Zachęcam 

do przeczytania całego tego numeru. 

Gdyby aktorzy europejskiej sceny politycznej 

byli takimi mężami stanu, jakim okazał się Wo-

łodymyr Zełenski, można by patrzeć z nadzieją 

na przyszłość Unii Europejskiej. Rosja, napada-

jąc na Ukrainę, wywołała krwawą wojnę. Celem 

rosyjskiej agresji jest likwidacja suwerenności 

Ukrainy i dalszy rozbiór jej terytorium. Wszyst-

kie te postulaty stanowią brutalną ingerencję 

w suwerenność Ukrainy, a ich spełnienie ozna-

czałoby akceptację prowadzonej od 2014 r. przez 

Rosję polityki agresji i aneksji wobec tego kraju. 

Haniebną rolę w rosyjskiej agresji odegrały wła-

dze w Mińsku, które zezwoliły, aby atak na Ki-

jów był przeprowadzony z terenów białoruskich. 

Heroiczną postawę w tych dniach wykazują bi-

skupi i kapłani Kościoła katolickiego obu ob-

rządków na Ukrainie. W tym kontekście jednak 

należy docenić, że ogromna cześć społeczności 

międzynarodowej potępiła rosyjską agresję i go-

towa jest w różny sposób wspierać Ukrainę. Tak 

jakby to „wreszcie” było w stanie w minutę na-

prawić dwie dekady układania się z tyranem. 

Pierwszego dnia wojny wielu obywateli Ukrainy, 

podobnie jak Ostap Slyvynski, poeta i wykła-

dowca uniwersytecki ze Lwowa, stwierdziło, że 

wreszcie na wszystkich spłynęła „brutalna ja-

sność”, do czego doprowadziły umowy z Mefi-

stofelesem, jakim jest Putin. Gdyby doszło kie-

dyś do „drugiej Norymbergi”, to obok Władimi-

ra Putina na ławie oskarżonych powinni zasiąść 

również: Siergiej Szojgu, Walerij Gierasimow, 

Siergiej Ławrow, Maria Zacharowa i Dmitrij 

Pieskow. Główni wykonawcy i propagandziści 

zbrodniczej polityki Kremla. Te krótkie „bio-

gramy” w normalnych warunkach wydawałyby 

się zbyt skąpe, by cokolwiek o tych postaciach 

powiedzieć, ale w warunkach bandyckiej napaści 

na Ukrainę takie „CV” są wystarczające, by wy-

toczyć im proces przed międzynarodowym try-

bunałem. Zwłaszcza, że ich udział w polityce 

Putina sięga o wiele głębiej, nie dotyczy tylko 

bieżącej masakry na Ukrainie. Tyle tylko, że to 

tym bardziej obciąża go [Ławrowa] odpowie-

dzialnością za zbrodnie Putina, które on [Ław-

row] ubiera w „mniej drastyczną” formę przeka-

zu eksportowaną do „zachodnich partnerów”. To 

wszystko w służbie zbrodniczego reżimu Putina. 

Za chwilę miała zacząć się bandycka wojna. 
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Niezależnie od tego, czy [Gierasimow] faktycz-

nie został zdymisjonowany (o czym wspomnia-

łem na początku), odpowiada za szereg dotych-

czasowych zbrodniczych wojen Putina. Patrzę, 

jak moje ukochane miasto Kijów i cała Ukraina 

są brutalnie niszczone przez cynicznego przy-

wódcę Rosji. Nic nie może usprawiedliwić tego 

ataku na suwerenne państwo. Prawie cały świat 

potępił te wojnę. To zadziwiające, jak wiele serc 

otwarło się na widok cierpienia spowodowanego 

rosyjską inwazją. Warto o tym pamiętać szcze-

gólnie teraz, gdy imperium kłamstwa na bazie 

starego zła próbuje wyhodować nowe. Włoski 

episkopat stanowczo potępił niegodziwą decyzję 

prezydenta Putina o sięgnięciu po broń i wyraził 

współczucie narodowi ukraińskiemu oraz wspól-

notom chrześcijańskim w tym kraju. Rosyjską 

inwazję na Ukrainę potępił również Episkopat 

Brazylii, który stwierdził, że „wojna jest naj-

skrajniejszym wyrazem nienawiści, niezależnie 

od rozmiarów konfliktu”. W opozycji do agre-

sywnej linii rosyjskiego prawosławia, które po-

parło działania prezydenta Putina, Kościół kato-

licki w tym kraju stawia na pojednanie i przeba-

czenie. Zabiegi dyplomatyczne nie powstrzyma-

ły Putina przed agresją na Ukrainę. Teraz też sta-

ramy się czynić dobro na rzecz ludzi, z których 

ojczyzny Putin uczynił piekło. Wezwanie to po-

parte jest słowami samego Jezusa, który nauczał, 

że na diabelską przemoc odpowiada się orężem 

Boga, którym jest właśnie post i modlitwa. Mo-

dlitwy o pokój, w intencji narodu ukraińskiego, 

a także o opamiętanie dla Rosjan rozbrzmiewają 

w polskich kościołach. Obyśmy nie zawiedli 

ofiar diabelskich działań Putina. W ślad za 

zbrojną agresją na Ukrainę nastąpił atak w sieci. 

Kreml ma w tym dużą wprawę i spore aktywa.  

Mile zaskoczyła mnie okładka Tygodnika So-

lidarność nr 10 (1729) z 8 marca 2022 r. Tygo-

dnik ten kupuję nieprzerwanie od pierwszego 

numeru.  

 

Ukraiński Dawid 

przed rosyjskim 

Goliatem 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gość Niedzielny, nr 10, 

rok XCIX, 13 III 2022 

 

MNIEŚCIE UCZYNILI 

Słowa Chrystusa: „Co-

kolwiek uczyniliście jed-

nemu z tych najmniej-

szych” brzmią dziś wyraź-

niej niż kiedykolwiek. 

 

Niedziela, nr 11, 13 III 

2022 

 

PAPIEŻ DZIĘKUJE 

POLAKOM 

Podaj rękę Ukrainie do-

datek specjalny. 

 

 

Inwazja Rosji na Ukrainę w TVP INFO 

Niżej podaję wybrane napisy na pasku głów-

nym. 

INWAZJA ROSJI NA UKRAINĘ. 22 II 2022, 

godz. 9.53. 

BANDYCKI ATAK PUTINA NA UKRAINĘ. 

24 II 2022, 7.10. 

BANDYTA PUTIN MORDUJE UKRAIŃCÓW. 

26 II 2022, 9.33. 

ROSJA ATAKUJE UKRAIŃSKICH 

CYWILÓW. 27 II 2022, 7.09. 

POLSKA POMOC UCHODŹCOM 

Z UKRAINY. 27 II 2022, 9.39. 

MODLITWY O POKÓJ NA WSCHODZIE. 

27 II 2022, 16.50. 

POLSKA POMAGA OFIAROM PUTINA. 

27 II 2022, 16.52. 

WSPARCIE DUCHOWE I MODLITEWNE 

DLA ZAATAKOWANEJ UKRAINY. 

27 II 2022, 16.54. 

MSZE ŚW. W INTENCJI POKOJU NA 

UKRAINIE. 27 II 2022, 16.54. 

UKRAINA DZIĘKUJE ZA WSPARCIE. 

27 II 2022, 17.38. 

M. GOSIEWSKA: MAMY AGRESORA, 

TERRORYSTĘ, KTÓRY POPEŁNIA 

ZBRODNIE KAŻDEGO DNIA. 28 II 2022, 7.52. 

UKRAINA STAWIA BOHATERSKI OPÓR. 

28 II 2022, 7.55. 

BANDYTA PUTIN MORDUJE UKRAIŃCÓW. 

3 III 2022, 15.46. 

ROSJA ATAKUJE UKRAIŃSKICH 

CYWILÓW. 5 III 2022, 9.18. 

POLSKA SOLIDARNA Z UKRAINĄ. 

5 III 2022, 9.49. 
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10. DZIEŃ BOHATERSKIEGO OPORU 

UKRAIŃCÓW. 5 III 2022, 9.52. 

 

Informacje w Gliwicach 

W pierwszych dniach agresji Rosji Na Ukrainę 

zrobiłem wiele zdjęć plakatów z informacjami dla 

Ukraińców w języku polskim i ukraińskim. Na 

przystanku autobusowym była wyświetlana na 

ruchomym pasku informacja w języku polskim 

i angielskim o numerze telefonu, pod którym 

uchodźcy mogą uzyskać potrzebne informacje. 

Plakaty były też na drzwiach szkoły, słupie ogło-

szeniowym, ścianie bloku przy ruchliwej ulicy 

i na drzwiach sklepów, że można składać dary.  

 

Dekoracje domów 

   
Polska i ukraińska flaga na balkonie bloku w osiedlu 

Mikołaja Kopernika i na domu przy ul. Toszeckiej 

w Gliwicach.  

 

Rysunki dzieci 
 

 
 

 
 

 
Rysunki dzieci Szkoły Podstawowej nr 12 im. 

M. Kopernika w Gliwicach – galeria na korytarzu. 

Nie tylko czołgi i samoloty, ale i kwiaty oraz serca. 

 

Koncerty w kościołach 

      
Po lewej: KONCERT CHARYTATYWNY „W IMIĘ 

BOGA ZA NASZĄ I WASZĄ WOLNOŚĆ”. 12 

marca 2022 r. godz. 19.00. PARAFIA PW. ŚW. 

BARTŁOMIEJA W GLIWICACH. 

Po prawej: KONCERT CHARYTATYWNY 

PRZYGOTOWANY PRZEZ POLSKI TEATR 

HISTORII. GLIWICE DLA POKOJU UKRAINY. 

KOŚCIÓŁ CHRYSTUSA KRÓLA GLIWICE. 

NIEDZIELA 13.03.2022 GODZINA 19:30. 

 

Parafia Matki Boskiej Kochawińskiej 

w Gliwicach gości uchodźców z Ukrainy 

W poniedziałek 7 III 2022 r. uczestniczyłem 

we Mszy św. o godz. 8.00, którą sprawował oj-

ciec Stanisław SJ. W homilii nawiązał do prze-

czytanej Ewangelii (Mt 10,34-39). Zanotowałem 

sobie zdanie z homilii: jeśli wiemy, jak czynić 

dobro, to dlaczego tego dobra nie czynimy? 

Po wyjściu z kościoła zobaczyłem na placu ko-

ścielnym autobus i grupę około 20 osób. Były to 

matki i dzieci w wieku od kilku do kilkunastu 

lat. Stał przy nich nasz Proboszcz o. Łukasz Dę-

biński SJ. Powoli, niosąc bagaże udawali się w 

kierunku domu zakonnego. Jedna z parafianek 

podeszła i pomogła nieść niewielkie bagaże. Dla 

tych wojennych uciekinierów z Ukrainy zaczął 

się nowy etap w ich życiu. 

Przypomniało mi się, jak moja Mama opowia-

dała mi o ucieczce przed wojskami Hitlera we 

wrześniu 1939 roku. Uciekała z bratem Rudol-

fem furmanką z Lipnika, powiat Biała Krakow-
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ska (dziś Bielsko-Biała) do Woli Drwieńskiej 

koło Bochni, gdzie mieszkała rodzina dziadka, 

ojca Marii i Rudolfa. Oni uciekali na wschód 

przed Hitlerem, teraz ludzie uciekają na zachód 

przed Putinem.  
 

Posłałem kartkę do Prezydenta Ukrainy 

Do Naszego Dziennika nr 59 (7324) z 12-13 

III 2022 r. została dołączona kartka, którą wycią-

łem i wysłałem 16 III 2022 r. 
 

 
Do Prezydenta Ukrainy Pana Wołodymyra Zełen-

skiego przez ręce Prezydenta Polski Pana Andrzeja 

Dudy. Ul. Wiejska 10 00-902 Warszawa. 

Szanowny Panie Prezydencie, 

Poruszony dramatem naszego pokrewnego Narodu, 

składam obietnicę odmawiania codziennie Różańca 

Świętego w intencji uwolnienia Ukrainy od najeźcy 

i od zbrodni. 

Matka Boża w Fatimie w 1917 roku obiecała 

uwolnienie świata od zarazy komunizmu i nawróce-

nie Rosji pod warunkiem codziennego odmawiania 

Różańca i podjęcia nabożeństwa do Jej Niepokalane-

go Serca. Ludzie tylko częściowo spełnili to żądanie. 

Wielki wkład miał polski Papież Jan Paweł II, który 

poświęcił Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi. Od te-

go zaczął się upadek komunizmu. Teraz chcemy i my 

w tym wziąć udział. 

Proszę Pana Boga o łaskę zbawienia dla każdego 

poległego i zabitego w tej wojnie. 

Życzę Panu Prezydentowi i całemu Narodowi 

Ukraińskiemu Bożej opieki i Bożego miłosierdzia. 

Niech każdego wojskowego i cywila strzeże jego 

Anioł Stróż. Boże, błogosław Ukrainie i Polsce! 

Stanisław Waluś 
 

Tekst i zdjęcia Stanisław Waluś 
 

 

Czy KIK w Katowicach powinien  

swoim zdecydowanym stanowiskiem 

pomóc Ukrainie w sprawie zbrodniczej 

napaści przez Rosję na Ukrainę? 
 

Mamy 21. wiek. Mamy za sobą dwie wojny 

światowe spowodowane przez europejskie pań-

stwa. Każda wojna przynosi dziesiątki milionów 

ofiar ludzkich, dzieci, kobiet, mężczyzn. Cier-

pienia i łzy dzieci – sierot po zabiciu rodziców. 

Cierpienia rodzin po utracie całego dorobku ży-

cia, nawet od pokoleń. Cierpienia i łzy rodziców 

po zamordowaniu dzieci. Gromadzone majątki, 

może często na krzywdzie innych osób, rozpada-

ją się w pył. Miliony ludzi musi opuścić swój 

kraj i chronić się w innych państwach. Każda 

wojna wywołana była przez pychę ludzką, za-

chłanność, powiązania mafijne dla własnych ko-

rzyści oligarchów, przez próbę panowania nad 

innymi, przez skolonizowanie innych i w pogar-

dzie zmuszenie ich do służby silniejszym. Każda 

wojna to zło, a zło to brak dobra. Zło zawsze 

wiąże się z demonem bestialstwa, morderstwa, 

gwałtu, zezwierzęcenia. Piękne hasła nigdy wię-

cej wojny, to tylko pusta utopia, bo demon zła 

ma największy wpływ na rządzących państwami, 

a oni na naród, na ich psychikę i pychę. Wiel-

kość, potęga i panowanie nad innymi przyćmie-

wa umysły ludzkie, wyzwala agresję i podsuwa 

zamysły zwierzęce, ABY rzucać się jak wściekłe 

psy na swoją ofiarę. Państwo rosyjskie napadło 

na suwerenne państwo. Dzieci mieszkańców 

państwa rosyjskiego dopuszczają się napaści na 

cywili, mordując dzieci, kobiety, całe rodziny, 

gwałcą kobiety, kradną, niszczą szpitale (też po-

rodowe), żłobki, szkoły, całą infrastrukturę (wo-

da, ciepło, prąd – konieczne do życia). Odcinając 

te środki wróg chce tych ludzi zagłodzić i zmusić 

do oddania hołdu mordercom. Mieszkańcy Rosji 

w większości są dumni z potęgi swego państwa i 

napaści na suwerenny sąsiedni kraj. Są dumni, że 

mordują Ukraińców, bo jak twierdzą, to są fa-

szyści. W narodzie rosyjskim jest przekonanie, 

że cały zachód i im sprzyjające państwa, to są fa-

szyści, dlatego od 2004 roku po kolei Rosja na-

pada na suwerenne państwa. Ponad 70% Rosjan 

poparło wojnę ‒ napaść na Ukrainę, również 

z cerkwią rosyjską, z błogosławieństwem wiel-

kiego Cyryla dla Putina. Napaść na Krym, Łu-

gańsk i Donieck poparło 90% ludności rosyj-

skiej, razem z cerkwią rosyjską i patriarchą mo-

skiewskim wielkim Cyrylem.  

Rosjanie mają w posiadaniu, w dużej części si-

łą podbite 17 130 000 km
2
 powierzchni świata, 

to jest prawie obszar 60 razy większy niż teren 

Polski. Ludności mają niewiele więcej jak trzy 

razy od Polski, to jest 144 miliony. Jeszcze im 

mało. Chęć panowania nad światem zaciemnia 

umysły, odbiera rozum. Był już taki naród ‒ 

niemiecki, który miał też chęć panowania nad 

światem. Mentalność jest ta sama. Prawie cały 
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Zachód jest skorumpowany przez Putina i z nim 

współpracując daje miliardy euro na jego zbroje-

nia, chociaż Putin napada na inne suwerenne kra-

je. Nawet najwyżsi urzędnicy państwa niemiec-

kiego, francuskiego, austriackiego, pracują w ro-

syjskich spółkach. Dlatego tak trudno nałożyć 

sankcje gospodarcze na Rosję, szybko i jedno-

myślnie. Pieniądze są ważniejsze od życia ludz-

kiego, cierpienia i śmierci bezbronnych dzieci, 

staruszków i kobiet. Buta Niemiec nie ustąpiła. 

Wielki sojusz gospodarczy z Rosją ma dać pa-

nowanie nad resztą Europy. W Europie Niemcy 

z poplecznikami chcą stworzyć jedno państwo, 

pod przewodnictwem Niemiec, siłą pozbawiając 

suwerenności inne państwa, a jak się te nie zga-

dzają, to należy ich zagłodzić, zabierając należne 

i wpłacane pieniądze i gnębiąc te państwa swo-

imi satelitami jak TSUE, Parlament Europejski, 

Komisja Europejska, Komisarze. To się nazywa 

terror demokratyczny, który niewiele się różni 

od faszystowskiego, czy na równi ‒ komuni-

stycznego. Każdy terror jest taki sam. Zaczyna 

się delikatnie i demokratycznie, przez przypo-

rządkowanie sobie drugiego człowieka, grupy 

ludzi, czy całego państwa. Każdy środek jest do-

zwolony; pieniądz, groźby, szantaże i potem siła, 

tak jak to robi Putin. Podobnie działa Komisja 

Europejska. My, Naród Polski to dokładnie od-

czuwamy.  

Wtedy kiedy Polska przyjmuje miliony 

uchodźców z Ukrainy i z ponad 100 innych 

państw, wtedy gdy ludność Polska oddała im 

serce, swoje pieniądze, mieszkania, to w tym 

czasie Parlament Europejski przyjmuje rezolucję 

nie przeciwko Rosji – mordercy dzieci i cywilnej 

ludności, ale przyjmuje rezolucję przeciwko Pol-

sce, że źle się obchodzi z uchodźcami. Przyjmuje 

też 41 innych rezolucji przeciw Polakom, w celu 

pognębienia i odczłowieczania Narodu Polskie-

go. Parlament Europejski pochodzi z wyborów, 

przez narody różnych 27 państw. Większość 

skupiła się w Europejskiej Partii Ludowej, której 

przewodniczącym jest Donald Tusk. To oni tak 

gnębią Polaków, nawet przysyłają swoich komi-

sarzy do pomocy Polakom, do zmiany władzy 

w Polsce. Na razie jeszcze nie bombardują pol-

skich miast, ale metoda jest ta sama, bo Putin też 

przysłał wojsko, aby pomóc Narodowi ukraiń-

skiemu zmienić władzę. Dobrze, że UE nie ma 

wojska, bo już by w Polsce było. Chęć panowa-

nia i nienawiść panują nad rozumem. Polska już 

przyjęła ponad 1,6 miliona uchodźców wojen-

nych. Polska żadnego uchodźcy nigdzie nie wy-

syła, nie zmusza do wyjazdu. Kto chce w Polsce 

zostać to zostaje, a kto chce jechać do innego 

państwa, to tam transportem za darmo się ich 

przewozi. Niemcy Polskę siłą zmuszały do 

przyjmowania nie uchodźców, ale migrantów za-

robkowych, którzy nie chcieli przyjechać do Pol-

ski, ze względu na słabe zarobki. Donald Tusk 

jako przewodniczący Rady Europejskiej straszył 

Polaków i chciał obkładać karą 200 tys. Euro za 

każdego nieprzyjętego migranta. Na szczęście 

dla Polaków nie zostało to zrealizowane. Teraz 

ten człowiek milczy, bo w przeliczeniu na przy-

jętych uchodźców Unia Europejska jest dłużna 

Polsce 320 mld Euro. Zamiast dać te pieniądze, 

to jeszcze na wniosek partii Tuska EPL z totalną 

opozycją zabrali bezprawnie nam należne fundu-

sze na odbudowę naszego przemysłu, a z tego 

też i pomoc uchodźcom z Ukrainy.  

Wielka tragedia przyszła na naród ukraiński. 

Polacy otworzyli swoje serca, domy, mieszkania, 

dali pieniądze. Wielu Ukraińców nie dowierza 

takiej szczodrości Polaków i jest nieufna zwłasz-

cza, ta część, która nie zna języka polskiego i nie 

ma nikogo znajomego w Polsce. Nieufność wy-

nika z zaszłości historycznej. Ukraińcy byli kar-

mieni nieufnością, a nawet nienawiścią do Pola-

ków. Stąd też nie zgadzano się na ekshumację 

pomordowanych setek tysięcy w ludobójstwie 

Polaków przez nacjonalistyczną, współpracującą 

z Hitlerem OUN UPA. To ta organizacja mor-

dowała niewinną ludność miast i wsi we 

wschodniej Małopolsce i na Wołyniu. Mordowa-

li bezbronne dzieci, matki, staruszków w sposób 

najbardziej okrutny, jaki świat nigdy nie znał 

i nie widział, dlatego że byli Polakami. Mordo-

wali też Żydów i Rosjan. Mordy niewinnych lu-

dzi były możliwe dlatego, że wszyscy mężczyźni 

poszli na wojnę na różne fronty świata, a duża 

część mężczyzn i rodzin została wywieziona, też 

przez Ukraińców na różne przestrzenie Rosji i jej 

republik. Ukraińcy chcieli mieć przy pomocy 

Niemiec państwo jednorodne, bez jakichkolwiek 

innych narodów. Nigdy się z tego nie rozliczyli, 

nie przeprosili, zafałszowują historię i jeszcze 

czczą ludobójcę Polaków w rzezi wołyńskiej 

Stepana Banderę. Stawiają mu pomniki i ogła-

szają rok Bandery. Też wstrzymują polski trans-

port kolejowy międzynarodowy i kontynentalny. 

Dopiero kilka dni przed inwazją Rosji zgodzili 

się na jego odblokowanie. Pomimo takiego wro-

giego nastawienia nacjonalistów ukraińskich do 

Polaków, Polska przyjęła Ukraińców jako rodzi-

nę, jako braci i siostry, nie mając żadnego żalu 

i uprzedzenia do nich, chociaż historia ta jest 

żywa wśród Polaków i ludności, która ucierpiała 
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od Bandery. Dlatego wielu Ukraińców nieufnie 

patrzy na Polaków, bo nie wierzą, że można być 

tak dobrym człowiekiem i dzielić się wszystkim, 

co się ma ‒ w ich trudnej sytuacji, chociaż takie 

cierpienia zadali w czasie II wojny światowej 

niewinnym Polakom. Myślę, że ten polski, ser-

deczny, przyjacielski i chrześcijański gest zmieni 

nastawienie, i Ukraińcy przyznają się do prawdy, 

wzbudzą żal, potępią ludobójstwo i ludobójcę 

i będzie braterska współpraca pomiędzy bratnimi 

narodami. Jest to konieczne, bo jak będzie wolna 

Ukraina, to związek z Polską dałby potężną siłę 

i przeciwwagę osi niemieckiej.  

W chwili prawdziwego zagrożenia praw ko-

biet, praw dzieci i prawdziwej pomocy material-

nej i zapewnienia pobytu i wyżywienia uchodź-

com, tacy celebryci jak Tusk, Ochojska, Lem-

part, … Owsiak ‒ schowali się do schronów, nie 

ma ich. Wyjdą ze schronów, aby szczuć jak już 

wszyscy będą mieć pomoc zapewnioną. 

Myślę, że KIK w Katowicach powinien podjąć 

zdecydowane stanowisko w sprawie napaści Ro-

sji na Ukrainę.  

Katowice, 14 III 2022  Jan Mikos 

 

 

Reakcja na oświadczenie IARU  

(International Amateur Radio Union – 

Międzynarodowa Unia  

Radioamatorska) 
 

Po przeczytaniu w Internecie oświadczenia 

IARU (patrz niżej) postanowiłem zareagować 

poprzez rozesłanie mojego stanowiska do osób 

zaangażowanych w pracę IARU oraz do człon-

ków we władzach organizacji narodowych zrze-

szających krótkofalowców radioamatorów. Było 

to ponad 500 e-maili.  
 

International Amateur Radio Union Region 2 

President: Ramón Santoyo XE1KK 

Secretario George Gorsline VE3YV 

Treasurer John “Jay” Bellows K0QB 

etc. 

IARU statement is a shame and a disgrace to 

the civilized world. Russia has attacked Ukraine, 

which is a sovereign country. Civilians are 

killed. Among people who have been murdered 

there are women and children. Ukrainian radio 

amateurs fear for their lives. We cannot be pas-

sive towards Russian aggression and murdering 

Ukrainian population. It is not about excluding 

Russians from IARU, but expressing condemna-

tion for Russia is giving opinion towards their 

actions. 

The Russian Federation, the United Kingdom 

of Great Britain and Northern Ireland, and the 

United States of America signed the Budapest 

Memorandum on Security Assurances in 1994. 

These countries pledged to respect the sovereign-

ty and territorial integrity of Ukraine and not to 

use economic coercion against it. Ukraine de-

clared to get rid of its nuclear weapons. Until 

Ukraine gave up its nuclear weapons, it had the 

world's third-largest nuclear weapons stockpile. 

Robert Prorok, Zabrze, Poland 

I am an amateur radio operator. I send my 

opinion only via the Internet without preaching it 

on the amateur radio frequency allocations. 

Wysłałem 4 marca 2022 r., g. 16.37. 
 

Ogromny wkład pracy nad redakcją i tłuma-

czeniem teksu włożył dr Antoni Winiarski, któ-

remu serdecznie dziękuję. Niżej tekst w języku 

polskim oraz oświadczenie IARU, na które po-

stanowiłem zareagować.  
 

Oświadczenie IARU to wstyd i hańba dla cywili-

zowanego świata. Rosja zaatakowała Ukrainę, która 

jest suwerennym krajem. Mordowani są cywile. 

Wśród zamordowanych są kobiety i dzieci. Ukraiń-

scy radioamatorzy boją się o swoje życie. Nie mo-

żemy być bierni wobec rosyjskiej agresji i mordo-

wania ludności ukraińskiej. Nie chodzi o wyklucze-

nie Rosjan z IARU, ale o wyrażenie potępienia dla 

Rosji, o wyrażenie opinii wobec ich działań. 

Federacja Rosyjska, Zjednoczone Królestwo 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stany 

Zjednoczone Ameryki Północnej podpisały 

w 1994 r. Memorandum Budapesztańskie o gwa-

rancjach bezpieczeństwa. Państwa te zobowiąza-

ły się do poszanowania suwerenności i integral-

ności terytorialnej Ukrainy oraz do niestosowa-

nia wobec niej przymusu ekonomicznego. Ukra-

ina zadeklarowała, że pozbędzie się swojej broni 

jądrowej. Do czasu rezygnacji z broni jądrowej 

Ukraina posiadała trzeci co do wielkości na 

świecie magazyn broni jądrowej. 

Robert Prorok, Zabrze, Poland 
Jestem radioamatorem. Swoje opinie przesy-

łam wyłącznie za pośrednictwem Internetu, nie 

głosząc ich na częstotliwościach radiowych 

przydzielonych amatorom. 
 

Statement from IARU 

(Feb 28, 2022) 

IARU is an apolitical organization focused on 

promoting and defending amateur radio and the 

amateur radio services. The amateur radio ser-

vice is about self-instruction in communications 

and friendship between people. 
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Z przykrością muszę stwierdzić, że reakcja na 

mój list była znikoma. Zasmuciła mnie zwłaszcza 

reakcja niemieckiego związku krótkofalowców 

DARC, w którym „pouczono” mnie, że: ‒ krótko-

falowcy mają szerzyć przyjaźń między radioama-

torami na całym świecie, ‒ idźmy i pomagajmy 

uchodźcom z Ukrainy. Treść odpowiedzi sugero-

wała, że odbiorca w ogóle nie zapoznał się z tre-

ścią mojego listu. Przedstawiciel kanadyjskiego 

związku RAC napisał, że rozumie moją frustrację, 

ale IARU jest organizacją apolityczną i zachęcił 

do modlitwy w intencji pokoju na Ukrainie. 

Przedstawiciel nowozelandzkiego związku NZAR 

odpowiedział, że związek zastanawia się nad 

i obiecał przekazanie mojego listu przedstawicie-

lowi Nowej Zelandii do OARU. Związek radio-

amatorów Wielkiej Brytanii RSGB podjął decyzję 

o wykluczeniu z organizowanych przez siebie 

imprez i zawodów radioamatorów Rosji i Biało-

rusi. Decyzja RSGB była podjęta 4 marca 2022 

i raczej nie ma związku z moim pismem. 

Robert Prorok 

 

 

Święty Jan Paweł II Wielki 
 

XXV ROCZNICA PONTYFIKATU 

JANA PAWŁA II 

WSPÓLNA EMISJA POLSKI I WATYKANU 
 

 
POLSKA 1,20 ZŁ  

WIZYTA U CHORYCH NA TRĄD  

GWINEA BISSAU 

Città del Vaticano Є 0,41 

 

Czesław Ryszka 

Święty XXI wieku. Jan Paweł II 

Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2011 
 

Ten, który się nie lękał 

Gdy Polak został papieżem, wielu pytało, jak 

to się stało, że Kościół zdobył się na tak śmiałą 

decyzję, aby tym wyborem przywrócić więzy 

Zachodu ze Wschodem, zerwane w wyniku od-

miennych ideologii, systemów politycznych 

i gospodarczych, wpływów kulturowych. Szybko 

jednak okazało się, że takie podejście jest jedno-

stronne i niewystarczające. Papież nie-Włoch nie 

miał być tylko narzędziem nowej polityki Ko-

ścioła. Okazało się bowiem, że ten nowy Papież 

jest zarazem nieprzeciętną osobowością, dlatego 

skutki duchowe tego wyboru przerosły natych-

miast skutki polityczne. (…) 

Kiedy Jan Paweł II udał się na Filipiny (jeszcze 

za rządów Marcosa), plakaty islamskiej party-

zantki głosiły: „Nieźle byłoby wysadzić ich obu 

w powietrze. Allah sowicie wynagrodzi patriotę, 

który dopełni świętego obowiązku zabicia Wojty-

ły i Marcosa”. Nie zmieniło to w niczym planów 

tej pielgrzymki, choć bezpieczeństwo Papieża 

spędzało sen z oczu osobom odpowiedzialnym za 

jego życie i zdrowie. Natomiast gdy po zamachu 

zakłady Fiata podarowały mu opancerzony sa-

mochód, westchnął: „Nie można zamykać Paste-

rza w kasie pancernej tylko dlatego, że kilka czar-

nych owiec czyha na jego życie”. (…) 

Istotnie, Jan Paweł II – to dziś najważniejsza 

osobowość w skali światowej. Widziałem się 

z nim w Rzymie podczas audiencji dla członków 

Międzynarodowej Komisji Teologicznej, a po-

tem w Paryżu, w Instytucie Katolickim. Jan Pa-

weł II oświadczył, że pragnie być «głosicielem 

Ewangelii». Istotnie, jego wyjątkowy charyzmat, 

dar nawiązywania prawdziwego kontaktu, rze-

czywistego porozumienia służył szczególnie sil-

nej, promieniującej afirmacji wiary. Techniczni 

pracownicy telewizji, którzy oglądają wielu wy-

bitnych ludzi i oceniają ich trzeźwo, mówili: 

„Jak idealnie osoba tego człowieka jest zgodna 

z tym, co on mówi”.  

s. 72-75                      Wybrał Stanisław Waluś 

 

Plakat „niech zstąpi Duch twój JPII” 
 

 
Ul. Toszecka w Gliwicach, zdjęcie 28 II 2022 ‒ Sta-

nisław Waluś. 
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Modlitwa o pokój 

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Pa-

nie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Two-

ją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny 

i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna 

swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bli-

skim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę lu-

dzi wszystkich ras i pokoleń. 

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udrę-

czone błaganie całej ludzkości. Niech już nie bę-

dzie więcej wojny – złej przygody, z której nie 

ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – 

kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech 

ustanie wojna […], która zagraża Twoim stwo-

rzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. 

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, 

przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy 

narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, 

a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiąza-

nia wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cier-

pliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż 

gwałtowne działania wojenne. 

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. 

Niech już nie będzie więcej wojny. Amen. 

Święty Jan Paweł II 

Nasz Dziennik, nr 73 (7338), 29 III 2022, s. 11 

 

Słowa św. Jana Pawła II do Polaków 

na stronie internetowej KIK w Katowicach 

Co tydzień na stronie internetowej katowickie-

go KIK zamieszczane są krótkie fragmenty ho-

milii 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. Od lutego 2022 r. są zamieszczane 

fragmenty homilii z ostatniej pielgrzymki do Oj-

czyzny – w 2002 r. Na każdy tydzień wybrałem 

jedno – dwa zdania.  

Stanisław Waluś 

 

 

Błogosławiony kard. Stefan Wyszyński  

Prymas Tysiąclecia 
 

Kard. Stefan Wyszyński: Nieszczęściem jest 

zajmowanie się całym światem  

kosztem własnej Ojczyzny. 

On jest prawdziwym ojcem naszej dzisiejszej 

suwerenności i wolności 

(…) „9 listopada 2019 roku, w sobotę, w Sali 

Klementyńskiej w Watykanie miała miejsce ko-

lejna edycja wręczenia Nagrody Ratzingera – 

wspominam w wydanej rok temu książce Święty 

Prymas. – Po wręczeniu dyplomów grono laure-

atów z lat ubiegłych ma możliwość osobistej 

rozmowy z papieżem Franciszkiem. Miałem za-

szczyt otrzymać te prestiżową nagrodę w 2014 

roku i kiedy teraz przyszła moja kolej, odbyła się 

następująca rozmowa: 

‒ Ojcze święty, w Polsce z radością oczekuje-

my na rychłą beatyfikację kardynała Stefana wy-

szyńskiego. 

‒ To dla was ważne? 

‒ Bardzo ważne! To on nas i Kościół w Polsce 

przeprowadził przez najtrudniejsze lata naszej 

powojennej historii. 

‒ On był wielki… 

‒ Bardzo wielki! A teraz, gdy zostanie ogło-

szony błogosławionym, bardzo się cieszymy 

i będzie to wielkie święto. 

‒ Ja też się cieszę, też się cieszę…”. (…) 

12 września 2021 r. odbyła się beatyfikacja 

kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety 

Róży Czackiej – opiekunki niewidomych. (…) 

Ks. prof. Waldemar Chrostowski,  

Wiara, Patriotyzm i Sztuka, nr 12 (134),  

14 XII 2021 – 24 I 2022, s. 11-16 

Fragmenty wybrał Stanisław Waluś 

Ciąg dalszy tego artykułu w następnym  

numerze „Dlatego” 

 

 

Błogosławiony  

ks. Jan Franciszek Macha 
 

Agnieszka Huf: Zawsze myśl o niebie. Historia 

Hanika – ks. Jana Machy (1914-1942) 

Księgarnia św. Jacka, Katowice 2020 

Śmierć 

„Przybyłem po godz. dwudziestej do więzienia. 

Dowiedziałem się, że kandydatów śmierci jest 

dziś 12 […]. W pierwszej celi po lewej stronie, 

gdy się wchodzi z podwórza więziennego na par-

terze było pięciu. Do głębi wzruszony i zdziwiony 

byłem widząc pomiędzy nimi ks. Machę” – notuje 

w swoim czerwonym notesie ks. Joachim Besler. 

Jest drugi dzień grudnia 1942 roku. 

Jak wszystko inne, tak i wykonywanie wyro-

ków śmierci było przez gestapowską machinę 

zbrodni szczegółowo usankcjonowane. W 1935 

roku minister sprawiedliwości III Rzeszy wydał 

zarządzenie, że kara śmierci ma być wykonywa-

na poprzez ścięcie toporem lub gilotyną. (…) 

Krótko po północy do Hanika podchodzi 

dwóch strażników i wyprowadza z celi na wię-

zienny dziedziniec. Jeszcze tylko szybko rzucone 

„Z Bogiem” do tych, którzy z chwilę mają podą-

żyć jego śladem. (…) 



 19 

Jest kwadrans po północy, 3 grudnia 1942 ro-

ku. (…) 

Tymczasem kilkanaście kilometrów dalej, 

w chorzowskim domu Machów nikt nie potrafi 

zasnąć. (…) Kilka minut po północy dochodzi do 

dwóch niewytłumaczalnych zjawisk: porcelano-

wa kropielniczka z wodą świeconą spada ze 

ściany, nie tłukąc się, a zegar z kukułką zatrzy-

muje się, wskazując godzinę 0,15, a jego ciężarki 

pozostają u góry. Paweł Macha odwiedza z nim 

później różnych zegarmistrzów, ale nie udaje się 

im go naprawić. (…) 

Anna biegnie na probostwo zamówić mszę za 

ukochanego syna, ale ubiega ja gestapo. Pro-

boszcz zostaje wyraźnie ostrzeżony, że jeśli 

msza w intencji kapłana zostanie odprawiona 

w sposób uroczysty, spotkają go poważne kon-

sekwencje.  

s. 99-110 

Wybrał Stanisław Waluś 

 

Błogosławiony Hanik 

Czasy nie były łatwe, ale on niezmiennie ko-

chał Boga i ludzi. Nawet przez golgotę własnego 

życia szedł z ufnością i pozostał wierny do koń-

ca. (…) 

Kamila Falińska, Różaniec.  

3 (837) marzec 2022, s. 22-23 

 

 

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 kultu-

rę. Nasza cywilizacja oparta na korzeniach 

chrześcijańskich powinna promować i dbać rów-

nież o kulturę chrześcijańską. 

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

wspiera te działania zapraszając twórców promu-

jących wartości chrześcijańskie m. in. na do-

roczne Dni Kultury Chrześcijańskiej, dzieciom 

przybliżamy kulturę chrześcijańską podczas co-

rocznych Dni Dziecka, wydajemy biuletyny 

w wersji papierowej i elektronicznej prowadzi-

my stronę internetową Klubu, dbamy też o dzia-

łalność wydawniczą. Dziękujemy dotychczaso-

wym Darczyńcom i prosimy wszystkich o wspie-

ranie chrześcijańskiej kultury. 

Aby przekazać 1% należnego podatku na rzecz 

Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 

w zeznaniach podatkowych należy wpisać w od-

powiedniej rubryce numer KRS:  

KRS 0000068764 

Jeśli wyrazicie Państwo zgodę na podanie nam 

danych osobowych, to z wdzięcznością prześle-

my podziękowanie. 

Prezes KIK w Katowicach 

 
Wszystkie osoby zainteresowane pomocą 

przy wypełnianiu rocznych deklaracji podatko-

wych PIT mogą zgłosić się do Małgorzaty Pie-

choczek – skarbnika Klubu Inteligencji Katolic-

kiej 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 spo-

sób przekazać 1 proc. podatku na rzecz KIK 

w Katowicach. Informacje są podane na stronie 

internetowej: 

https://www.gov.pl/web/kas/rozliczenie-pit---

informacja-dla-emerytow-i-rencistow. 

Ze względu na zmieniającą się sytuacja zwią-

zana z epidemią bardziej szczegółowe informa-

cje podamy później. 

 

 

Można przekazać dar  

dla KIK w Katowicach 
 

Dziękujemy osobom, które przekazały darowi-

znę na cele statutowe Klubu Inteligencji Katolic-

kiej w Katowicach w 2021 roku w zeznaniu po-

datkowym za rok 2020.  

Darowizny na cele statutowe mogą zostać od-

liczone od dochodu w zeznaniu podatkowym za 

rok 2021 do 30 kwietnia 2022 r. Sposób odlicza-

nia darowizn podany jest poniżej. 

Będziemy wdzięczni za przekazanie daro-

wizn w bieżącym roku na cele statutowe Klu-

bu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Da-

rowizny te będą mogły zostać odliczone 

w przyszłym roku w zeznaniu podatkowym za 

rok 2022. 

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 podatni-

ka. Do limitu tego wlicza się sumę darowizn 

przekazanych na cele kultu religijnego, na cele 

https://www.gov.pl/web/kas/rozliczenie-pit---informacja-dla-emerytow-i-rencistow
https://www.gov.pl/web/kas/rozliczenie-pit---informacja-dla-emerytow-i-rencistow
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pożytku publicznego dla organizacji prowadzą-

cych działalność pożytku publicznego (np. Klu-

bu Inteligencji Katolickiej w Katowicach) oraz 

na cele krwiodawstwa. 

Warunkiem skorzystania z odliczenia jest od-

powiednie udokumentowanie przekazania daro-

wizny. Darowizna powinna zostać udokumento-

wana dowodem wpłaty na rachunek bankowy 

obdarowanego. 

Trzeba jednak pamiętać, że z takiego odlicze-

nia skorzystają tylko osoby rozliczające się we-

dług zasad ogólnych oraz ryczałtem od przycho-

dów ewidencjonowanych. Darowizny nie odliczą 

natomiast przedsiębiorcy, którzy wybrali opo-

datkowanie 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 dzia-

łalność pożytku publicznego … − dla podatnika 

jest to kratka 11, dla małżonka 12 – kwotę da-

rowizny.  

W punkcie D.1.1 wpisujemy: 

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 

Plac Ks. Emila Szramka 2 lok. 13,  

40-014 Katowice 

NIP 954 196 04.72 

W punkcie D.1.2 wpisujemy kwotę przekaza-

nej 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 na-

zwa 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 ra-

chunku (poprzednie konto w PKO BP było aktu-

alne do końca 2018 roku). 

W miejscu tytułem wpisujemy: 

Dar na cele statutowe 
 

skarbnik Małgorzata Piechoczek  

Stanowisko Zarządu Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Katowicach 

z dnia 2 marca 2022 r. 

w sprawie poparcia Listu teologów  

polskich w obronie Benedykta XVI 
 

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Kato-

wicach w pełni popiera List teologów polskich 

w obronie Benedykta XVI. 

Andrzej Dawidowski 

Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach 

Załącznik: 

List teologów polskich  

w obronie Benedykta XVI 

Sytuacja ostatnich dni wokół niesłusznych 

oskarżeń Benedykta XVI sprawia, że coraz sil-

niej osłabiany jest autorytet najwyższego 

zwierzchnika Kościoła w latach 2005-2013, 

a tym samym niszczona jest konstytucja Kościo-

ła Chrystusowego. 

Polscy teologowie protestują przeciwko niego-

dziwemu potraktowaniu Benedykta XVI i łączą 

się z całą mocą z emerytowanym Papieżem, od-

znaczającym się niezłomną postawą moralną, ja-

kiej dawał świadectwo nieustannie w okresie po-

sługi uniwersyteckiej, biskupiej i papieskiej. 

Uznajemy niezwykłą wielkość teologicznego 

dyskursu Benedykta XVI i domagamy się usza-

nowania godności Człowieka, który zawsze sta-

nowczo bronił Bóstwa Jezusa Chrystusa 

w zsekularyzowanym świecie, a tym samym 

każdej istoty ludzkiej. 

Wizja teologiczna Benedykta XVI jest funda-

mentem chrześcijańskiej teologii na przełomie 

wieków i słusznie jest on określany jako współ-

czesny Ojciec Kościoła. Jego twórcza myśl teo-

logiczna stała się w ostatnich dziesięcioleciach 

prawdziwą marką o nazwie Ratzinger, którą 

wzmocnił jeszcze bardziej pontyfikat Benedykta 

XVI. W centrum tej myśli stoi hierarchiczna 

triada: Bóg – człowiek – świat, która wyznacza 

ukierunkowanie na określony przez Stwórcę cel: 

życie wieczne w Bogu i z Bogiem. Zachwianie 

tej hierarchii, wyrażające się w budowaniu świa-

ta bez Boga albo przeciw Bogu, wiedzie nie-

uchronnie do dramatu samego człowieka. Na tej 

eschatycznej drodze człowieka i świata stoi Ko-

ściół założony przez Jezusa Chrystusa z jego mi-

sją odnowienia powszechnej jedności rodzaju 

ludzkiego, by na nowo wszystko związać z Bo-

żym Logosem. Do tego konieczna się wiara, któ-

ra rodzi się, kształtuje i wzrasta w Kościele. 

Wiara nie jest ślepą teorią, przestarzałą ideą ani 



 21 

też zagmatwaną filozofią, lecz jest znajdowa-

niem drogi do mądrości, rozumności i rzeczowo-

ści, a przez to do dostrzegania pełnej rzeczywi-

stości. Podobnie i Kościół nie jest ludzką korpo-

racją, lecz jest wspólnotą wiary, nadziei i miłości 

założoną na fundamencie apostołów jako światło 

dla narodów. 

 

 

Wybrane materiały związane 

z oskarżeniami Ojca Świętego 

Benedykta XVI 
 

List teologów polskich  

w obronie Benedykta XVI został podpisany 

przez: 

Prezydium Komitetu Nauk Teologicznych Pol-

skiej Akademii Nauk 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Teologów 

Duchowości 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Mariologicz-

nego 

Zarząd Sekcji Patrystycznej przy Komisji Na-

uki Katolickiej KEP 

Zarząd Stowarzyszenia Biblistów Polskich 

Zarząd Stowarzyszenia Katechetyków Polskich 

Zarząd Stowarzyszenia Liturgistów Polskich 

Zarząd Stowarzyszenia Pastoralistów Polskich 

Zarząd Stowarzyszenia Teologów Fundamen-

talnych w Polsce 

Zarząd Stowarzyszenia Teologów Moralistów 

Zarząd Towarzystwa Teologów Dogmatyków 
https://www.niedziela.pl/artykul/77096/Polscy-

teologowie-protestuja-przeciwko 

https://stacja7.pl/z-kraju/list-polskich-teologow-w-

obronie-benedykta-xvi-niegodziwie-potraktowany/ 

 

Gość Niedzielny, nr 7, 

rok XCIX, 20 II 2022, 

s. 1 
BENEDYKTA LIST 

INTYMNY 

Coraz bardziej 

rozumiem lęk, którego 

doświadczył Chrystus, 

widząc rzeczy, które miał 

pokonać wewnętrznie – 

napisał papież emeryt. 

 

 

Ks. Adam Pawłaszczyk: Czarne chmury, s. 3 

List papieża Benedykta XVI, s. 28 

Ks. Adam Pawlaszczyk: Monachijska zdrada? 

s. 29-31 

 

Benedykt XVI idzie do nieba 

Próby zniesławienia Benedykta XVI świadczą 

nie o tym, że papież emeryt pobłądził, coś zataił, 

zgrzeszył. Zaświadczają o tym, że coraz bardziej 

błądzą pewne środowiska w Kościele, 

szczególnie w Kościele niemieckim. (…) 

Raport i wyciągane z niego wnioski są tak 

naciągane, że ktoś stwierdził z przekąsem, iż 

powinien się on nazywać nie raportem 

z Monachium, ale raportem z Münchhausen 

(nawiązanie do fantastycznych opowieści pt. 

„Przygody barona Münchhausena”). Kard. 

Gerard Müller przypomina, że opracowanie 

opłacono sowiecie z podatków kościelnych, 

i stwierdził, że „wszelkie zniesławianie tego 

uczonego i wielce zasłużonego dla Kościoła 

duchownego [Ratzingera] jako kłamcy spada na 

jego autorów”. (…) Tylko establishment 

wypatrzonego Kościoła partykularnego może 

w tak niegodny sposób traktować następcę Piotra 

z własnego kraju” – dodał kardynał. 

Mocne oświadczenie wydał kard. Dominik 

Duka. To, jak potraktowano Benedykta XVI, 

nazywa „drugą monachijską zdradą”, nawiązując 

do konferencji pokojowej z 1938 r., na której 

państwa zachodnie zdradziły Czechosłowację. (…) 

Dariusz Kowalczyk SJ,  

Idziemy, nr 8 (859), 20 II 2022, s. 9 

 

Postpontyfikat Benedykta XVI,  

czyli papież i wilki 

11 lutego minęło dziewięć lat od dnia, 

w którym Benedykt XVI abdykował z urzędu 

papieża. (…) 

„Módlcie się za mnie, żebym nie uciekł ze 

strachu przed wilkami”, te słowa padły 24 

kwietnia 2005 r. z ust Benedykta XVI podczas 

uroczystej mszy św. inaugurującej jego 

pontyfikat. Nowo wybrany papież był już 

przyzwyczajony do medialnych ataków, których 

celem stawał się wielokrotnie jako prefekt 

Kongregacji Nauki Wiary. (…) Szczególnie 

atakowany był w 2000 r. po opublikowaniu 

deklaracji chrystologicznej „Dominus Iesus” 

o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa 

Chrystusa. (…) 

W 2010 r. dwaj włoscy dziennikarze, Paolo 

Rodari i Andrea Tornielli, opublikowali książkę 

„Atak na Ratzingera”. Pisali w niej, że Benedykt 

XVI stał się obiektem medialnej nagonki 

o niespotykanym dotąd zasięgu. (…) 

Do nagonki na Benedykta XVI przyłączyło się 

jednak ochoczo wielu biskupów niemieckich. 

Prym wśród nich wiodą przewodniczący 
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tamtejszego episkopatu bp Georg Bätzing i jego 

zastępca bp Franz-Josef Bode. (…) 

Grzegorz Górny, Sieci, nr 7 (481),  

14-20 lutego 2022, s. 66-68  

Opracował Stanisław Waluś 

 

 

50. rocznica święceń kapłańskich 

ks. dr hab. Józefa Kozyry 
 

Asystent kościelny katowickiego KIK ks. dr 

hab. Józef Kozyra, wraz 35 klerykami, 30 marca 

1972 r. przyjął z rąk biskupa Herberta Bednorza 

święcenia kapłańskie. Mszę św. prymicyjną 

ksiądz Józef odprawił 3 kwietnia 1972 r. w Ba-

zylice Mniejszej w Piekarach Śląskich. 50 lat 

później, już jako emeryci, spotkali się na reko-

lekcjach się w Domu Rekolekcyjnym Archidie-

cezji Katowickiej w Kokoszycach 
*)

. Nie wszy-

scy, bo dwudziestu wcześniej powołał Pan do 

niebiańskiej służby. 

30 marca b.r. po Mszy św., sprawowanej 

z udziałem Jubilatów w kaplicy Domu św. Józe-

fa pod przewodnictwem ks. abp. seniora Damia-

na Zimonia, nasz prezes Andrzej Dawidowski 

złożył w imieniu katowickiego KIK życzenia ks. 

Józefowi, naszemu asystentowi kościelnemu. 

Antoni Winiarski 
*)
 Przemysław Kucharczak „Koledzy Błogosławionego”, 

Gość Niedzielny Katowicki, nr 13, 3 kwietnia 2022 r., str. III.  
 

Nasz Drogi Jubilacie 
 

Dziękując Bogu Wszechmogącemu za 50 lat 

Twojej kapłańskiej posługi, w tym 35 lat dla 

środowiska Klubu Inteligencji Katolickiej w Ka-

towicach, życzymy Błogosławieństwa Bożego 

na dalsze lata życia w zdrowiu i szczęściu.  

Służ nam nadal swoją wielką wiedzą, szcze-

gólnie biblijną. Niech Matka Boża w swoim Pie-

karskim Wizerunku otacza Cię swoją matczyną 

opieką i chroni od złego. 

Społeczność Klubu Inteligencji  

Katolickiej w Katowicach 

 

Informacja z zebrania Zarządu  

KIK w Katowicach 2 lutego 2022 r. 
 

1. Omówiono sprawy finansowe Klubu. 

Preliminarz budżetowy na rok 2022 oraz 

sprawozdanie finansowe i bilans za rok 2021 

przygotuje Skarbnik Klubu. 

2. Ustalono termin Walnego Zebrania 

Sprawozdawczego Delegatów na sobotę 23 

kwietnia br.  

3. Ustalono, że Sprawozdania z działalności 

sekcji należy przesłać do 28 lutego br. 

Postanowiono zweryfikować listę członków 

w KIK w Katowicach. 

4. Postanowiono, że termin pielgrzymki KIK 

w Katowicach do Sanktuarium Matki 

Boskiej Boguckiej będzie ustalony w marcu, 

po rozmowie z proboszczem parafii pw. św. 

Szczepana w Katowicach. 

5. Wojciech Sala poinformował o postępie prac 

nad książką o Andrzeju Szyi – prace 

edytorskie zostały ukończone, do 

opracowania pozostała grafika. 

6. Rekolekcje w Brennej organizowane przez 

Akcję Katolicką odbędą się w dniach 4 – 6 

marca br. Istnieje możliwość uczestnictwa 

w rekolekcjach. 

7. Omówiono prace nad Synodem 

o synodalności w diecezjach, na terenie 

których działa nasz Klub. 

Zofia Osiecka 

 

Informacja z zebrania Zarządu  

KIK w Katowicach 2 marca 2022 r. 
 

1. Postanowiono wystąpić do Walnego 

Zebrania Delegatów o przyznanie 

członkostwa honorowego KIK w Katowicach 

Stanisławowi Walusiowi. 

2. Dyskutowano sprawy związane z Synodem o 

synodalności. Zapoznano się z materiałami 

pomocnymi przy organizowaniu spotkań 

synodalnych. Postanowiono podjąć próbę 

zorganizowania spotkania synodalnego. 

3. W związku zaprzestaniem działalności 

podjęto uchwałę o rozwiązaniu sekcji KIK w 

Bytomiu. Członkowie tej sekcji stają się 

automatycznie członkami sekcji KIK 

Katowice Śródmieście. 

4. Przyjęto Stanowisko Zarządu KIK 

w Katowicach w sprawie poparcia „List 

teologów polskich w obronie Benedykta XVI”. 

5. Poparto inicjatywę utworzenia Katalogu 

Centralnego polskich czasopism drugiego 

obiegu z lat 1976 – 1990. 

6. Postanowiono objąć patronatem koncerty 

charytatywne, które odbędą się 24 kwietnia 

i 29 maja w kościele pw. św. św. Piotra 

i Pawła. 

7. Ustalono termin pielgrzymki KIK do 

Sanktuarium MB w Bogucicach na niedzielę 

15 maja. 

Zofia Osiecka 
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Trzy spotkania w zabrzańskiej sekcji 

KIK w Katowicach 
 

Nasze przemyślenia o Synodzie Diecezjalnym 

– 16 lutego 2022 
 

Spotkanie prowadziła 

Krystyna Partuś ‒ prze-

wodnicząca Sekcji w Za-

brzu. Zostały na nim 

przedstawione założenia 

i cele Synodu. Wskazano 

na źródła informacji o Sy-

nodzie w Internecie oraz 

na wywiad ks. prof. Jana 

Kopla – koordynatora prac 

synodalnych w diecezji 

gliwickiej, opublikowany w gliwickim dodatku 

Gościa Niedzielnego (Nr 49/2021). Zachęcono 

do zapoznawania się z materiałami synodalnymi 

i włączenia się wypracowanie stanowisk.  
 

Praktyki postne w Kościele – 2 marca 2022 
 

Ksiądz Grzegorz Skop 

powiązał temat z rozpo-

czynającym się Wielkim 

Postem, mającym nas 

przygotować do przeżycia 

Paschy. Przedstawił zna-

czenie, wartość i formy 

postu w nauczaniu Ko-

ścioła w ujęciu historycz-

nym, poczynając od prze-

kazu biblijnego. Na szczególne znaczenie postu 

wskazał Pan Jezus rozpoczynając swoją służbę 

od 40-dniowego postu. Zaznaczył, że pełna war-

tość postu ujawnia się w jego łączności z jał-

mużną i modlitwą. Prowadzi do stawiania Boga 

na pierwszym miejscu.  
 

My z niego wszyscy, życie i dzieło księdza 

Herberta Hlubka – 16 marca 2022 
 

Film był wspomnie-

niem postaci zasłużonej 

dla miasta, gdyż znacz-

na część dzieła księdza 

Herberta Hlubka po-

wstała w Zabrzu. W la-

tach 1957-1960 był ka-

techetą szkolnym, a od 

1958 do 1974 roku zor-

ganizował i prowadził 

duszpasterstwo akade-

mickie dla studentów 

Akademii Medycznej w Zabrzu i Zabrzu-

Rokitnicy, a także dla studentów Politechniki 

Śląskiej w Gliwicach oraz uczelni katowickich 

mieszkających w Zabrzu. Później przez kilkana-

ście lat prowadził „rekolekcje ciszy”, w zwykle 

w pełni wypełnionym kościele pw. św. Anny. 

Ksiądz Herbert Hlubek przez swoją zaangażo-

waną posługę oraz wysoki poziom nauczania, 

wychował całe pokolenie inteligencji pewnej 

swej wiary.  

Tekst i fot. na Orlej Perci ‒ Wojciech Pillich 

Plakaty Robert Prorok 

 

 

Spotkania w gliwickiej sekcji  

KIK w Katowicach 
 

Spotkania prowadził asystent kościelny Sekcji 

Gliwice ks. dr Jakub Płonka, który nadesłał 

streszczenia swoich dwóch wystąpień. 

 

Sposób istnienia ogólników – 9 lutego 2022 r. 

Definiowanie realne odróżnia się od definio-

wania nominalnego. Definiowanie nominalne 

wiążemy z takimi czynnościami, jak nadawanie 

nazwy, projektowanie, czyli tworzenie artefak-

tów według własnego pomysłu. Definiowanie 

realne wiążemy natomiast z takimi czynnościami 

poznawczymi, jak indukcja czyli uogólnienie, 

abstrakcja, synteza, analiza. Rozumowania te są 

jednocześnie operacjami na ogólnikach, inaczej 

zwanych powszechnikami lub uniwersaliami. 

Arystoteles przedstawił nawet sposób definio-

wania realnego; twierdził on, że w definiowaniu 

realnym należy dokonać dwóch operacji: znaleźć 

gatunek bliższy i różnicę gatunkową. Przykład: 

kwadrat to prostokąt (gatunek bliższy) równo-

boczny (różnica gatunkowa); człowiek to zwie-

rzę (gatunek bliższy) rozumne (różnica gatun-

kowa). Kazimierz Ajdukiewicz wskazuje, że 

przy formułowaniu definicji dokonywane są nie-

kiedy bardziej skomplikowane operacje, niż tyl-

ko znalezienie gatunku bliższego i różnicy ga-

tunkowej, np. w układzie równań, który również 

jest jednoznaczną charakterystyką, ale zawsze 

stosowane są operacje na ogólnikach. 

Jeśli mamy uznać sens odróżnienia definiowa-

nia realnego i nominalnego, wówczas trzeba 

przyjąć jakiś sposób realnego istnienia po-

wszechników. Jeśli powszechniki są tylko i wy-

łącznie wytworem naszego subiektywnego umy-

słu oraz pewną konwencją, umową międzyludz-

ką, jak w nominalizmie i konceptualizmie, wów-

czas nie ma sensu twierdzenie o obiektywnym 

rozpoznaniu rzeczywistości, stojącej za definio-
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waną rzeczą. Jedną z odmian realizmu jest plato-

nizm, jako tzw. skrajny realizm pojęciowy. 

Uznawał on realne istnienie ogólników, które są 

odbiciem i cieniem realnie istniejących idei. 

To rozwiązanie nie podobało się zarówno Ary-

stotelesowi, jak i wielu współczesnym filozofom 

do tego stopnia, że Kazimierz Ajdukiewicz 

twierdził, że niechęć do uznania definicji real-

nych jako tych, które się odróżniają od nominal-

nych, związana jest właśnie z niechęcią do pla-

tonizmu. Aby uznać jakiś sposób realnego ist-

nienia ogólników, nie jest jednak konieczne od-

wołanie się do platonizmu. Wystarczy posłużyć 

się filozofią, która jest związana np. z myślą 

Arystotelesa, który ogólniki rozumiał jako abs-

trakty z realnie istniejących rzeczy-konkretów. 

Ks. dr Jakub Płonka 

 

Istotowe ujęcie rzeczywistości 

a definiowanie realne – 9 marca 2022 r. 

Rozróżnienie definiowania realnego od nomi-

nalnego należy do najstarszych i sięga czasów 

Arystotelesa. Najczęściej dwa rodzaje definio-

wania rozróżnia się następująco: definiowanie 

realne dotyczy definiowania rzeczy, definiowa-

nie nominalne dotyczy definiowania słów. 

Obecnie rozróżnienie to budzi wiele kontrower-

sji: czy np. określając kwadrat jako „prostokąt 

równoboczny” definiuję jakiś byt matematyczny, 

czy raczej słowo „kwadrat”? Czy nie jest to tylko 

konwencja językowa, inne wyrażenie definicji, 

która mogłaby brzmieć następująco: „przez sło-

wo kwadrat rozumiem prostokąt równoboczny”. 

Czy definiując, charakteryzujemy tylko słowa i 

zastępujemy jedne ciągi znaków innymi, wymy-

ślamy nazwy, czy raczej – jak jest to podkreślo-

ne w definiowaniu realnym – badamy rzeczywi-

stość, która stoi za definiowaną rzeczą? Kazi-

mierz Ajdukiewicz uważał, że nie możemy zre-

zygnować z rozróżnienia na definicje realne 

i nominalne. Według polskiego filozofa, kiedy 

ktoś np. pyta o to, czym jest sprawiedliwość, 

wówczas nie pyta o samo słowo, ale o to, co jest 

przez to słowo denotowane, o rzeczywistość, 

która obiektywnie stoi za tym określeniem. Z te-

go względu nie można – zdaniem K. Ajdukiewi-

cza – zrezygnować z rozróżnienia na definicje 

realne i nominalne. 

Mamy do czynienia z licznymi przykładami 

definicji nominalnych. Do takich należą ostatnio 

wymyślone definicje nominalne projektujące: 

definicja pendrive’a jako przenośnej pamięci 

USB i powerbanku, jako niewielkiego akumula-

tora do ładowania urządzeń elektronicznych. De-

finiowanie realne jest jednak związane z bada-

niem danej rzeczy, jest związane raczej z takimi 

czynnościami poznawczymi jak analiza, synteza, 

abstrakcja, indukcja (uogólnienie). Nadawanie 

nazwy i projektowanie danej rzeczy schodzą na 

dalszy plan. 

Jeśli popatrzymy na następujące pary definicji, 

to zauważymy, że do ich sformułowania potrzeb-

ne są różne aktywności: definicja loterii fantowej 

(wynik arbitralnej decyzji człowieka), definicja 

prawa popytu i podaży (badanie obiektywnie ist-

niejącego prawa); definicja pendrive’a (nazwanie 

urządzenia – artefaktu ludzkiego), definicja neu-

trina lub elektronu (badanie obiektywnie istnieją-

cej, fizycznej rzeczywistości); definicja znaku 

olimpijskiego lub znaku Audi (dowolna, arbitral-

na decyzja człowieka, jak dany symbol ma wy-

glądać), definicja elipsy jako krzywej orbitalnej 

lub krzywej ruchu wahadła (nazwa „elipsa” jest tu 

mało ważna, chodzi o obiektywną charakterysty-

kę pewnego typu krzywej). 

Można zauważyć, że definiowanie realne ope-

ruje powszechnikami (inaczej: ogólnikami, uni-

wersaliami). W zasadzie definiowanie odnosi się 

bardziej do definiowania ogólników niż rzeczy 

jednostkowych (Arystoteles zaprzeczał w ogóle 

sensowności definicji rzeczy jednostkowych). 

Do takich ogólników należy np. człowiek, elipsa, 

fala itp. Powstaje zatem pytanie o sposób istnie-

nia ogólników: po pierwsze o to, czy istnieją one 

w sposób obiektywny, rzeczywisty, czy są tylko 

wytworem naszego umysłu. 

ks. dr Jakub Płonka 

 

 

Rok przełomu 
 

Czterdziesty rok działalności Klubu Inteligen-

cji Katolickiej w Chrzanowie, wydawał się być 

rokiem zdecydowanego przełomu i to takiego, że 

przyjdzie nam rozwiązać Klub. Sytuacja się po-

głębiła, gdy z kandydowania do pracy we wła-

dzach Klubu zrezygnowały kolejne dwie osoby. 

Do tego poważne choroby dręczą aktywnych 

członków Zarządu.  

Tak się jednak nie stało. Wykazaliśmy się 

pewnym refleksem wprowadzając zmiany w Sta-

tucie Klubu umożliwiające formalne funkcjono-

wanie w zmniejszonym składzie, a sąd rejestro-

wy zmiany te przyjął.  

To nie była by cała prawda. Ocalenia upatruję 

w naszej „warcie” przy świętym Janie Pawle II, 

błogosławionych bracie Marcinie z Kościelca, 

Edmundzie Bojanowskim, ks. Emilu Szramku 
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i ks. Janie Masze. W tym trudnym czasie dla 

Klubu pamiętamy też o tych, co przeszli przez 

ziemię dobrze czyniąc. W sierpniu poszły do 

Rzymu materiały o tym jak pielęgnujemy w 

Klubie pamięć o Słudze Bożej Janinie Woyna-

rowskiej, a książka o Andrzeju Szyi jest już na 

ukończeniu. Widocznie mamy jeszcze coś do 

zrobienia. Wierzymy w świętych obcowanie. 

Prosimy świętych, by nam dalej pomagali. 
 

XXXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej - 

XL-lecie Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Chrzanowie 

 
W dniach od 9 do 26 października 2021 r. od-

był się XXXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej 

w Chrzanowie, Trzebini i Libiążu. Obok prezen-

tuję afisz przygotowany na Tydzień. Autorką 

banera jest krakowska artystka grafik Dominika 

Szczałba-Żegleń, autorem układu afisza Woj-

ciech Sala.  

Spośród 14 zaplanowanych spotkań tylko jed-

no nie doszło do skutku.  

Dzień pierwszy 

W Kościele świętujemy Rok Świętego Józefa. 

Nie mogło również w Tygodniu Kultury Chrze-

ścijańskiej zabraknąć akcentów odnoszących się 

do tego świętego. Tym bardziej, że ks. proboszcz 

zorganizował w parafii św. Mikołaja we wrze-

śniu cykl spotkań poświęconych rozważaniu tek-

stów książki ks. Donalda H. Callowaya „Konse-

kracja św. Józefowi. Cuda naszego duchowego 

Ojca”. Wielu uczestników spotkań zasmakowało 

w kulcie do tego świętego, który na co dzień był 

z Jezusem. Powstała grupa modlitewna, przyjęto 

szkaplerz. 

Gdy ks. proboszcz Roman Sławeński zapropo-

nował pielgrzymkę do sanktuarium św. Józefa w 

Podgórzu i św. Jana Pawła II w Łagiewnikach 

chętnych nie brakowało. Miałem wielką ochotę ‒ 

szczególnie na Podgórze, bo w Łagiewnikach 

dopiero co byłem, musiałem jednak zostać w 

domu. Z ułomności natury ludzkiej wynikła jed-

nak korzyść. Powstała relacja z pielgrzymki do 

Podgórza pani Marii Jarczyk ilustrowana zdję-

ciami przez pana Krzysztofa Machnicę. Myślę, 

że będzie wkrótce okazja do jej prezentacji w 

„Dlatego”. 

Wieczorem w kościele św. Mikołaja odbyło się 

otwarcie wystawy Anny Górskiej i Katarzyny 

Górskiej o Służebnicy Bożej Janinie Woynarow-

skiej. Wystawa ta była przygotowana na sesję w 

Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawiczne-

go w Chrzanowie w ramach poprzedniego 

XXXIV Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w 

roku 2020. Tym razem stała w kaplicy św. Stani-

sława, w miejscu szczególnym dla Służebnicy 

Bożej, gdzie Janina często się modliła, leżała 

krzyżem. 

Dzień drugi 

Grupa modlitewna, o której wspomniałem po-

wyżej, spotyka się co miesiąc. Tym razem było 

to w dniu Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. 

Dzień trzeci 

Ks. Roman Sławeński napisał „Rekolekcje 

z Prymasem Tysiąclecia” wydane przez Wy-

dawnictwo M w Krakowie w 2019 r. Jak pisze 

autor: „Piętnaście dni rekolekcji to piętnaście 

myśli Prymasa Tysiąclecia, które niezmiennie 

uczyły jednego ‒ odważnej wiary. Jeśli dziś stoi 

przed nami jakieś szczególne wyzwanie, to jest 

nim ukształtowanie odważnej wiary, bo jest ona 

warunkiem niezbędnym nowej ewangelizacji”. 

Rok, w którym 

Prymas Tysiąclecia 

został wyniesiony na 

ołtarze to najlepszy 

czas przypomnienia 

tej publikacji. Spo-

tkanie odbyło się 

w parafii Matki Bożej 

Różańcowej pod 

opieką Akcji Katolic-

kiej. 
 



 26 

 
Ksiądz Roman Sławeński – proboszcz parafii św. 

Mikołaja w Chrzanowie, opiekun KIK-u. 
 

Dzień czwarty 

Skarbem Klubu Inteligencji Katolickiej są krę-

gi biblijne. Ubogacają wiarę (poznajemy Pismo), 

wprowadzają rytm pracy (są co miesiąc), poka-

zują, że Klub ma formułę otwartą (uczestniczą 

osoby z Klubu i spoza Klubu), sięgają po nowo-

czesne formy (Internet, możliwość odsłuchania 

perykopy na dane spotkanie). Przez kilkanaście 

lat korzystaliśmy z charyzmy księdza Romana 

Sławeńskiego, od dwóch lat księdza Marka Ka-

sperkiewicza. Pochylamy się teraz nad Starym 

Testamentem. 

Dzień piąty 

Ksiądz Michał Potaczało był człowiekiem wy-

jątkowym. Mimo upływu ponad czterdziestu lat 

od śmierci wciąż jest żywo wspominany. Mło-

dzież Szkoły Podstawowej nr 5, jego imienia 

przypomina myśli w formie różańca. Zachowa-

nie pamięci o bliskim naszemu sercu kapłanie 

ma w statucie Stowarzyszenie Przyjaciół Księ-

dza Michała Potaczało „Apostoł Dobroci”. 

Dzień szósty 

Ziemia Chrzanowska w Małopolsce sąsiadują-

ca ze Śląskiem ma szczególną rolę w dialogu 

kultur. Błogosławiony Jan Macha był księdzem 

katolickim, Ślązakiem, Polakiem. Za pomoc 

udręczonym w czasie okupacji hitlerowskiej od-

dał swoje młode życie. Zgilotynowany został 

w katowickim więzieniu przy ul. Mikołowskiej 

w wieku 28 lat. Wyniesiony na ołtarze dnia 20 

listopada 2021 w archikatedrze Chrystusa Króla 

w Katowicach. W Tygodniu Kultury Chrześci-

jańskiej przypomnieliśmy film Dagmary Drzazgi 

„Bez jednego drzewa las lasem zostanie”. W ty-

tule filmu słowa z listu pożegnalnego do rodziny. 

Dzień siódmy 

18 października poświęciliśmy czterdziestole-

ciu Klubu. Ugościł nas wspaniale proboszcz pa-

rafii św. Mikołaja ks. Roman Sławeński. Konce-

lebrował Mszę świętą z ks. Markiem Kasperkie-

wiczem. Goście dopisali. Przybył starosta 

Chrzanowski Andrzej Uryga, burmistrz Chrza-

nowa Robert Maciaszek, przewodniczący Rady 

Miejskiej Chrzanowa Ryszard Kosowski, prze-

wodnicząca Stowarzyszenia Diabetyków Halina 

Nowak, przewodnicząca Stowarzyszenia Przyja-

ciół ks. Michała Potaczało „Apostoł Dobroci” 

Renata Hejmo, przewodnicząca Akcji Katolic-

kiej Jolanta Kupiec. 
 

Gratulacje z okazji Jubile-

uszu 40-lecia Klubu Inteli-

gencji Katolickiej w Chrza-

nowie. 

Pragnę złożyć serdeczne 

gratulacje i wyrazy uznania 

dla Państwa wieloletniej 

działalności. Dziękuję za 

prace na rzecz mieszkańców 

naszego miasta, a nade 

wszystko za wsparcie du-

chowe Chrzanowian. Życzę 

zadowolenia i satysfakcji z działalności, która wyma-

ga nie tylko wiedzy i umiejętności, ale także zrozu-

mienia dla ludzkiej słabości. Życzę motywacji do 

dalszego działania, dobrego zdrowia oraz wszelkiej 

pomyślności. Burmistrz Miasta Chrzanowa Robert 

Maciaszek. 18 października 2021, Chrzanów. 
 

PAN WOJCIECH SALA 

Prezes Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Chrzanowie 

Regionalne Stowarzyszenie 

Diabetyków z siedzibą 

w Chrzanowie przesyła ser-

deczne życzenia z okazji 40-

lecia Klubu Inteligencji Ka-

tolickiej w Chrzanowie 

Panu Prezesowi, wszystkim 

członkom Zarządu i współ-

pracownikom życzę dalszych sukcesów zawodowych 

i osobistej satysfakcji  

Z poważaniem Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia 

Diabetyków Chrzanów, 18.10.2021 Prezes Zarządu 

Halina Nowak  
 

Spotkanie w domu parafialnym było okazją do 

podziękowań za 40 lat funkcjonowania wspólno-

ty Klubu, również tym, którzy nie mają już dość 

siły, by być z nami, czy mieszkają dziś daleko, 

a wiele zrobili dla Klubu. 

Szczególne podziękowanie mam dla chóru pa-

rafialnego, który troskliwie nas otoczył na jubi-

leuszowej Mszy świętej i uroczystym spotkaniu 

w domu parafialnym.  

Bogu dzięki za te lata. 
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„Wszyscy jesteśmy ludem Bożym, wszyscy budujemy 

Królestwo Boże, budujemy żywy Kościół, kształtuje-

my go w duszach naszych dzieci, naszej młodzieży. To 

jest nasze powołanie, z tego kiedyś zdamy sprawę 

przed Bogiem.” Kardynał Karol Wojtyła, Trzebinia-

Krystynów, 1973 rok. 

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie 

Z okazji pięknego Jubileuszu 40-lecia Klubu Inteli-

gencji Katolickiej w Chrzanowie, w imieniu władz 

samorządowych Powiatu Chrzanowskiego, składamy 

serdeczne gratulacje i wyrazy uznania. 

Dziękujemy za wieloletnią współpracę oraz aktywną 

działalność na rzecz społeczności lokalnej Powiatu 

Chrzanowskiego. Każdy jubileusz jest niezwykłym 

świętem i wydarzeniem, które skłaniają do refleksji i 

podsumowania dotychczasowych osiągnięć, a także 

wytyczenia nowych zadań. Niech kolejne lata funk-

cjonowania KIK w Chrzanowie przyniosą wiele cie-

kawych inicjatyw oraz realizację zamierzonych ce-

lów Klubu, na niwie krzewienia kultury i wartości 

chrześcijańskich. 

Z najlepszymi życzeniami 

Przewodniczący Rady Powiatu Chrzanowskiego 

Włodzimierz Korczyński 

Wicestarosta Bartłomiej Gębala 

Starosta Chrzanowski Andrzej Uryga 

Chrzanów, dnia 18 października 2021 roku 
 

Dzień ósmy 

Nie do przecenienia jest trwający od dziesiąt-

ków lat kontakt Klubu z ks. dr Stefanem Misiń-

cem. Był proboszczem pa-

rafii św. Mikołaja 

w Chrzanowie, parafii ma-

cierzystej Klubu i jego 

opiekunem duchowym. 

Miał dobry kontakt z Karo-

lem Wojtyłą ‒ Janem 

Pawłem II i nim się dzielił. 

Ukazał Janinę Woynarow-

ską jako wzór do naślado-

wania. Jest twórczy.  

Książka „Na tropach Jezusa z Nazaretu” wy-

dana w 2021 r. prezentowana w Miejskiej Bi-

bliotece Publicznej w XXXV Tygodniu Kultury 

Chrześcijańskiej to trzeci tom tryptyku, pomy-

ślana jako pomoc dla przemierzających szlakami 

papieskimi. Książka przepięknie wydana. 

Dedykacja: 

Z wdzięcznością Chrystusowi Panu 

za obecność wśród nas w Eucharystii, 

za dar Świętego Jana Pawła II 

w 100-lecie Jego urodzin 

ks. Stefan Misiniec 

Dzień dziewiąty 

Od kilkunastu lat, corocznie, zapraszamy do 

udziału w Tygodniu Kultury Szkołę Podstawową 

nr 6. Szkoła ta obrała za patrona świętego Jana 

Pawła II. Od kilku lat święto Patrona Szkoły ob-

chodzone jest w dzień wspomnienia liturgiczne-

go Jana Pawła II 22 października. Odbyły się 

uroczystości wewnętrzne w Szkole oraz publicz-

ne w kościele pw. św. Jana Chrzciciela i przed 

kamieniem papieskim. W Miejskiej Bibliotece 

Publicznej była wystawa. 
 

 
Święto patrona Szkoły Podstawowej nr 6 w kościele 

w Kościelcu. 

Dzień dziesiąty 

Pierwszym i na razie jedynym urodzonym 

w Chrzanowie wyniesionym na ołtarze jest bło-

gosławiony Brat Marcin Oprządek. Został zali-

czony do 108 męczenników drugiej wojny świa-

towej i beatyfikowany przez świętego Jana Paw-

ła II w Warszawie w czerwcu 1980 roku. Został 

zagazowany a następnie spalony w krematorium 

i nie ma relikwii. Na szczęście zachował się ró-

żaniec błogosławionego. W ramach XXXIV Ty-

godnia Kultury Chrześcijańskiej pielgrzymowa-

liśmy z obrazem i relikwiami Błogosławionego. 

W obecnym Tygodniu mieliśmy dokończyć 

pielgrzymkę do pozostałych dwu parafii chrza-

nowskich. Udało się to w Bolęcinie. Klub przy-

gotował drukiem II wydanie rozważań drogi 

krzyżowej z Błogosławionym, a ksiądz Krzysz-
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tof Kruk proboszcz kościelecki prowadził piel-

grzymkę i zakupił książki ojca Brzuszka o Bło-

gosławionym.  
 

 
Bł. brat Marcin Oprządek, 1884 1942 

 

 
„Różaniec z błogosławionym bratem Marcinem 

Oprządkiem z Kościelca”. Klub Inteligencji Katolic-

kiej w Chrzanowie 2021. Wyd. 2. 
 

 
Modlitwa różańcowa z błogosławionym bratem Mar-

cinem Oprządkiem w kościele w Bolęcinie.  

 

Chrzanów, 30 marca 2022 r.        Wojciech Sala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

10 kwietnia 2018 r. po Mszy św. ‒ wspomnienie 

i modlitwa przed tablicą smoleńską na ścianie ko-

ścioła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Biel-

sku-Białej.  
-------------------------- 

Zbrodniarz zdemaskowany 

Po zbombardowaniu szpitala położniczego 

w Mariupolu, ostrzelaniu dopiero co ustalo-

nych korytarzy humanitarnych czy konse-

kwentnych atakach na osiedla mieszkalne 

w Chersoniu, Charkowie, Kijowie i masakrze 

cywilów w kolejnych ukraińskich miastach, 

coraz głośniej słychać opinię, że Władimir 

Putin jest zdolny do wszystkiego. (…) 

Jak wiemy, od czasu do czasu za granicą 

pojawiały się pewne trzeźwe publikacje, które 

jednak nie miały wpływu na postawę polskich 

władz. Krótko po katastrofie rumuńska agen-

cja Romanian Global News wskazywała, ze 

10 kwietnia mogło dojść do zamachu: „Putin 

nie mógł zmarnować szansy zlikwidowania 

»tylu wrogów« w jednym samolocie. (…) 

Podobnie było w Izraelu. Tamtejsze media 

w pierwszych dniach po katastrofie mówiły 

o jej „zaplanowaniu” i „przeprowadzeniu 

przez Kreml’, który „nienawidził Kaczyń-

skiego” za jego „antyrosyjskie poglądy”. Ga-

zeta „Maariv” w artykule „Zapach eliminacji” 

pisała: „Moskwa obiecała wyjaśnić sprawę za 

pomocą specjalnej komisji, na której czele 

stanął premier Władimir Putin. Ale bardzo 

prawdopodobne, że prawda nie zostanie od-

kryta”. (…) 

Marek Pyza, Marcin Wikło,  

Sieci, nr 12 (486), 21-27 III 2022, s.6-11 

Zdjęcie Barbara Waluś,  

opracowanie Stanisław Waluś 
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Oświadczenie Konferencji Episkopatu 

Polski w sprawie wojny w Ukrainie 
 

My, biskupi polscy uczestniczący w 391. Zebra-

niu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski 

w dniach 14-15 marca 2022 roku w Warszawie, 

nawiązując do wcześniejszych słów Ojca Świętego 

Franciszka i wystąpień przewodniczącego Konfe-

rencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądec-

kiego oraz stanowiska Rady Stałej KEP, pragnie-

my zabrać głos w sprawie niczym nieusprawiedli-

wionej agresji Rosji na niezależną i suwerenną, 

rządzącą się zasadami demokracji Ukrainę. 

Głęboko poruszeni tragedią wojny zdecydo-

wanie potępiamy ataki skierowane przeciwko 

ludności cywilnej, powodujące ogrom ofiar, 

zwłaszcza wśród kobiet i dzieci. 

Odpowiedzialnych za wybuch agresji przeciw-

ko państwu i narodowi ukraińskiemu wzywamy 

do jak najszybszego wstrzymania działań wojen-

nych i podjęcia wysiłków zmierzających do za-

warcia sprawiedliwego pokoju. 

Równocześnie wzywamy wszystkie osoby 

wierzące do żarliwej modlitwy zanoszonej w in-

tencji pokoju w Ukrainie, połączonej, o ile to 

możliwe, z postem. 

Z całego serca dziękujemy wszystkim, zwłasz-

cza Caritas Polska i Caritas diecezjalnym, którzy 

w naszym kraju, od samego początku nieśli 

i nadal niosą ofiarną i bezinteresowną pomoc na-

szym siostrom i braciom pozostającym w Ukra-

inie i przybywającym do Polski, szukającym 

u nas schronienia przed koszmarem wojny. 

Członkowie Konferencji Episkopatu Polski 

obecni na 391. Zebraniu Plenarnym. 

Warszawa, 15 marca 2022 roku 
https://diecezja.pl/aktualnosci/episkopat-polski-ws-wojny-

w-ukrainie-zdecydowanie-potepiamy-ataki-skierowane-

przeciwko-ludnosci-cywilnej/ 

 

 

17. rocznica śmierci św. Jana Pawła II 
 

Dzisiaj przypada 17. rocznica śmierci św. Jana 

Pawła II. Odszedł do wieczności 2 kwietnia 

o godzinie 21.37. Podczas swojego pontyfikatu 

Papież Polak był na Malcie trzy razy: po raz pierw-

szy w dniach od 25 do 27 maja 1990 roku. Odwie-

dził wtedy również sanktuarium maryjne Ta’Pinu, 

w którym modli się dzisiaj Franciszek. (…) 

Krzysztof Ołdakowski SJ ‒ Watykan 
https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2022-

04/17-rocznica-smierci-sw-jana-pawla-

ii.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm

_campaign=NewsletterVN-PL 

pobrane 2 IV 2022                  Stanisław Waluś 

Noc walki o błogosławieństwo 

dla Polski 
 

W naszej parafii, Matki Boskiej Kochawińskiej 

w Gliwicach, która jest Diecezjalnym 

Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Drogi w nocy 

z 26 na 27 lutego 2022 r. odbyło się nabożeństwo 

zakończone Mszą św. o 24.00. 
 

 
NOC WALKI O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA 

POLSKI. 26 – 27 lutego (sobota) rozpoczęcie: godz. 

21:00. MIEJSCE: Sanktuarium Matki Bożej Dobrej 

Drogi ul. Kopernika 63a, GLIWICE. 

21:00 Rozpoczęcie Różaniec Akt Zawierzenia Polski 

Niepokalanemu Sercu Maryi Procesja ze świecami 

wokół kościoła Oddanie czci Najświętszej Marii 

Pannie.  

22:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu W trakcie 

adoracji modlitwy litanijne za wstawiennictwem 

polskich świętych o wzrost duchowy Polaków oraz 

pokój i pomyślność dla naszej Ojczyzny. 

24:00 Uroczysta Msza Święta. 
 

Gdy szedłem do kościoła zauważyłem, że 

przed placem kościelnym i na drodze 

prowadzącej do kościoła stało tyle samochodów, 

że chyba nigdy takiej liczby nie widziałem. 

Nabożeństwo rozpoczęło się odsłonięciem 

obrazu Matki Bożej Dobrej Drogi 

i odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego. Jakaś 

pani krótko wyjaśniła, dlaczego się spotykamy 

i potem Ojciec Proboszcz Łukasz Dębiński SJ 

poprowadził rozważania różańcowe części 

radosnej. Potem nastąpił Akt Zawierzenia Polski 

Niepokalanemu Sercu Maryi. Z przyniesionymi 

świecami, z pieśnią na ustach wyszliśmy 

z kościoła i potem w ciszy odbyła się procesja 

wokół kościoła. Po procesji oddaliśmy cześć 

Najświętszej Maryi Pannie poprzez zaśpiewanie 

kilku pieśni. 

O 22.00 rozpoczęła się adoracja Najświętszego 

Sakramentu prowadzona przez o. Mieczysława 

Kożucha SJ. Odmówiliśmy Litanię Narodu 

Polskiego prosząc o wzrost duchowy Polaków 

oraz pokój i pomyślność dla naszej Ojczyzny. Po 
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litanii o. Mieczysław Kożuch poprowadził długą 

modlitwę za wstawiennictwem św. Jana Pawła II 

i krótsze – za wstawiennictwem św. Faustyny 

i bł. Jerzego Popiełuszki. Potem odmówiliśmy 

litanię do św. Andrzeja Boboli i modlitwę za 

wstawiennictwem św. Michała Archanioła. 

Oprawę muzyczną zapewnił zespół rodziny 

państwa Niklów i ich znajomych. 

O 24.00 rozpoczęła się uroczysta 

koncelebrowana Msza Święta pod 

przewodnictwem Ojca Proboszcza, który 

sprawował ją w intencji o błogosławieństwo dla 

Polski. Ojciec Mieczysław Kożuch sprawował 

w intencji o zakończenie wojny i o pokój na 

Ukrainie. W sprawowaniu Mszy św. uczestniczył 

diakon stały Tomasz Kosiek. 

We Mszy św. uczestniczyło około 3 razy 

wiernych niż np. w niedzielnej Mszy św. o 8.00. 

Komunia św. była rozdawana w sposób jak 

zawsze: w środkowej nawie do ust, w bocznych 

nawach na rękę. Około 80% ustawiło się 

w nawie środkowej, aby przyjąć Pana Jezusa 

tradycyjnie, to znaczy do ust. Z kolei z tych osób 

około 50% przyjęło na klęcząco. Wśród 

wiernych najwięcej było osób w średnim wieku, 

z wyraźną przewagą kobiet. Zauważało się 

bardzo dużo ludzi, którzy przybyli spoza naszej 

parafii. 

Pod koniec Mszy św. odśpiewaliśmy wszystkie 

14 zwrotek pieśni „Ciebie, Boga, wysławiamy”. 

Po błogosławieństwie końcowym odśpiewaliśmy 

trzy zwrotki „Boże, coś Polskę”. Gdy zaczęliśmy 

wychodzić z kościoła ktoś z tylu zaintonował 

„Z dawna Polski Tyś Królową” i po pieśni 

udaliśmy się do naszych domów. 
 

W Naszym Dzienniku nr 45 (7310) z 24 II 

2022 na str. 4 podano listę miejsc, w których 

odbędą się czuwania w Polsce oraz poza 

granicami naszej Ojczyzny. Wśród nich 

miejscowości związane z KIK w Katowicach: 

Gliwice – kościół pw. Matki Boskiej 

Kochawińskiej, Katowice – parafia św. Ludwika 

Króla i parafia św. Michała Archanioła, Tychy – 

kościół pw. św. Marii Magdaleny, Zabrze – 

kościół pw. św. Jadwigi. 

Relacja Jacka Sądeja z Niepokalanowa została 

zamieszczona w Naszym Dzienniku, nr 48 

(7313) z 28 II 2022 na str. 1 i 12. Autor pisze, że 

modlitwa popłynęła z prawie 650 miejsc 

w naszej Ojczyźnie i za granicą, a czuwanie 

w bazylice w Niepokalanowie prowadził ks. 

Dominik Chmielewski SDB, założyciel 

Wojowników Maryi. Autor przytoczył słowa ks. 

Chmielewskiego: „W sposób szczególny chcę 

oddać tego szaleńca, który chce wywołać III 

wojnę światową, szaleńcowi Niepokalanej – 

Maksymilianowi Kolbemu, aby Maksymilian 

w sposób szczególny modlił się za Władimira 

Putina”. 

Stanisław Waluś 

 

 

List przewodniczącego Konferencji 

Episkopatu Polski do biskupa Georga 

Bätzinga, przewodniczącego 

Konferencji Episkopatu Niemiec, 

w sprawie niemieckiej „drogi 

synodalnej” 
 

Drogi Biskupie Georg, 

Kościół katolicki w Niemczech i w Polsce 

łączy ponad tysiąc lat wspólnej historii. (…) 

Kościół katolicki w Niemczech jest ważny na 

mapie Europy i mam świadomość, że albo 

będzie promieniował na cały kontynent swoją 

wiarą, albo też swoją niewiarą. (…) 

Wierni nauczaniu Kościoła nie powinniśmy 

ulegać naciskom świata ani poddawać się wzor-

com dominującej kultury, gdyż może to prowa-

dzić do moralnego i duchowego zepsucia. Wy-

strzegajmy się powtarzania utartych sloganów 

i standardowych żądań typu: zniesienie celibatu, 

kapłaństwo kobiet, komunia dla rozwiedzionych 

czy błogosławieństwo związków jednopłcio-

wych. „Aktualizacja” definicji małżeństwa 

w Karcie Praw Podstawowych UE nie jest po-

wodem, aby manipulować przy Ewangelii. (…) 

W tym kontekście, niemiecka „droga synodal-

na” podjęła także kwestię święcenia kobiet prze-

głosowując 4 lutego br. we Frankfurcie nad Me-

nem tekst „Kobiety w posługach i urzędach 

w Kościele”. Sprawa ta została definitywnie roz-

strzygnięta przez św. Jana Pawła II. „Aby zatem 

usunąć wszelką wątpliwość w sprawie tak wiel-

kiej wagi, która dotyczy samego Boskiego usta-

nowienia Kościoła, mocą mojego urzędu utwier-

dzania braci (por. Łk 22,32) oświadczam, że Ko-

ściół nie ma żadnej władzy udzielania święceń 

kapłańskich kobietom oraz że orzeczenie to po-

winno być przez wszystkich wiernych Kościoła 

uznane za ostateczne” (Jan Pawel II, Ordinatio 

Sacerdotalis, 4). Przypominał o tym już wielo-

krotnie Papież Franciszek: „A w odniesieniu do 

wyświęcania kobiet, Kościół się wypowiedział 

i mówi: „nie”. (…) 

Współczesny kryzys Kościoła w Europie jest 

przede wszystkim kryzysem wiary. Aby 

rozmawiać o Bogu, musimy najpierw rozmawiać 
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z Bogiem, który mieszka w głębinach naszego 

serca, tam, gdzie czujemy smak prawdy 

(R. Sarah, Służyć prawdzie, Wydawnictwo Sióstr 

Loretanek, Warszawa 2021, s. 148). (…) 

Pozwól więc, że zakończę słowami, 

przytoczonego na początku Listu św. Pawła do 

Efezjan: „W końcu bądźcie mocni w Panu (…)” 

(Ef 6,10-20). 

Z wyrazami głębokiego szacunku i braterskim 

pozdrowieniem w Chrystusie, 

+ Stanisław Gądecki 

Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 

Warszawa, dnia 22 lutego 2022 roku 

W święto katedry św. Piotra 

Non Possumus. Imperatyw,  

nr 3(9) / marzec 2022, s.17-19 
https://opoka.org.pl/News/Polska/2022/list-braterskiej-

troski-przewodniczacego-episkopatu-ws 

Wybrał Stanisław Waluś 

 

 

„Kronika Polska” – książka z morałem 
 

Swego czasu napisałem książkę pt. „Nauczy-

ciel miłości ojczyzny” o bł. Wincentym Kadłub-

ku, biskupie krakowskim, autorze „Kroniki Pol-

skiej”, postaci z tzw. ciemnego średniowiecza – 

jak czasem można usłyszeć. A przecież ta 

„ciemna epoka” wydała wielkich filozofów, teo-

logów, architektów…, pozostawiła wspaniałe ka-

tedry i utwory literackie, wycisnęła niezatarte 

piętno na ludzkiej myśli i kulturze.  

To właśnie owo „ciemne średniowiecze” dało 

w XIII wieku Kościołowi w Polsce dziesięciu 

świętych i błogosławionych. Są nimi: Wincenty, 

Jadwiga, Salomea, Kinga, Jolanta, Jacek, Cze-

sław, Bronisława i Sadok z towarzyszami, 49 

męczenników dominikańskich z Sandomierza, 

którzy naprzeciw hordzie tatarskiej wyszli pro-

cesjonalnie ze świecami i kadzidłami. 

Jeden z nich, Wincenty Kadłubek, to jedna 

z najpiękniejszych postaci z początków państwa 

polskiego, wszechstronnie wykształcony, dosko-

nale władający piórem, biskup krakowski bogaty 

w cnoty, a na koniec życia – mistyk cysterski 

w Jędrzejowie, zatopiony w Bogu.  

Był pierwszym znanym Polakiem z tytułem 

Magistra, czyli Mistrza, co świadczy, że ukoń-

czył którąś z europejskich szkół (uniwersytetów 

jako takich jeszcze nie było). Jest również pierw-

szym znanym Polakiem, który napisał książkę 

o wielce wymownym tytule: „Kronika Polska”. 

Dość wspomnieć, że na tym utworze wychowały 

się pokolenia Polaków. Sięgali do niej nasi naj-

wybitniejsi twórcy, z Mickiewiczem i Wyspiań-

skim na czele.  

Pisał ją najpewniej na polecenie księcia Kazi-

mierza Sprawiedliwego, najmłodszego syna Bo-

lesława Krzywoustego. Pisał dla synów Krzy-

woustego, dla Piastowiczów, którzy walczyli 

między sobą o tzw. dzielnicę senioralną, o Kra-

ków, o koronę królewską. Sławił w „Kronice” 

świetność Lechitów i Piastów, porównywał na-

sze dzieje z historią starożytnych potęg, miał na-

dzieję, że współcześni mu władcy polscy przym-

nożą narodowi chwały podobnie jak starożytni 

władcy.  

Stąd są to dzieje Polski z morałem, można 

„Kronikę” Kadłubka uważać za rodzaj pedago-

giki narodowej – jak ją określił kardynał Stefan 

Wyszyński, Prymas Polski. „Ma ona przecież 

charakter wybitnie nauczycielski… Autor jej 

stawia sobie jako cel uczyć cnoty, zwłaszcza mi-

łości do Ojczyzny, miłości własnego kraju, dzie-

jów ojczystych, zachęcać do czynów rycerskich, 

do czynów wzniosłych… Czegoś równie gorą-

cego i żarliwego nie znajdujemy w piśmiennic-

twie polskim, bodaj, że dopiero w kazaniach 

sejmowych Piotra Skargi… Jest to księga cieka-

wa, niezwykła, bo jest pełna jakiegoś przedziw-

nego optymizmu, jakiegoś głębokiego szacunku 

dla dziejów narodu”. 

Mimo że Kadłubek puszczał wodze fantazji, to 

jednak potrafimy wydobyć cenne ziarna prawdy 

historycznej o ówczesnych czasach i wydarze-

niach, a także potrafimy dzisiaj skorzystać z na-

uk zawartych w „Kronice” Kadłubka, dopo-

wiem, nauk jakże aktualnych dzisiaj. Ukazuje 

bowiem idealny obraz ojczyzny, w której panuje 

„publiczna uczciwość”, czyli harmonijny rozkład 

praw i obowiązków między panującym a pod-

władnymi. Opisując rożne wydarzenia i proble-

my, Mistrz Wincenty czynił to z myślą o ładzie 

prawno-publicznym, o wspólnym dobru narodu. 

Jest więc mowa o obronie granic, czyli o spra-

wach polityki zagranicznej, o praworządności, 

o heroicznym męstwie w obronie zagrożonej 

wolności. Nieobca jest mu niedola ludu wiej-

skiego, skoro często opisuje nadużycia możno-

władców czynione „biednym chłopkom”.  

Jakże współczesna jest doktryna polityczna 

Mistrza Wincentego! Władzę monarchów wy-

wodził z mandatu narodu. Monarchowie są stró-

żami i sługami prawa zbudowanego na funda-

mencie sprawiedliwości, definiowanej przez 

kronikarza jako „to co korzystne dla tego, który 

mniej może”. Winni oni dopuszczać do współ-

rządów elitę przywódczą narodu, liczyć się 
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z głosem poddanych, podlegać kontroli społe-

czeństwa. Gdy któryś sprzeciwi się swemu po-

wołaniu, naród może obalić go jako tyrana 

i wprowadzić na tron godniejszego.  

Na jakie zasady miłości ojczyzny, poszanowa-

nia porządku naturalnego, wskazywał bł. Win-

centy? Przede wszystkim akcentował ofiarę ży-

cia za ojczyznę. Akcentuje wyższość miłości oj-

czyzny nad więzami rodzinnymi. Pisze: „Czego 

podejmujemy się z miłości ojczyzny, miłością 

jest, nie szaleństwem, męstwem, nie zuchwało-

ścią; bo mocna jest miłość jak śmierć, im trwoż-

liwsza, tym śmielsza”. Poucza polskich książąt 

i pretendentów do tronu, że samo pochodzenie 

nie jest formą legitymizacji rządów, ale dopiero 

praktykowanie cnót chrześcijańskich i – używa-

jąc języka współczesnego – osobista formacja 

czyni władcę sprawiedliwym.  

Obraz ideału Rzeczypospolitej dopełnia 

w „Kronice…” zaangażowanie ludzi Kościoła, 

przede wszystkim biskupów. To oni nauczają na-

ród o wartościach nadprzyrodzonych, a także 

swoim przykładem to poświadczają. Jednym 

słowem, są oni dla władców nauczycielami za-

sad rządzenia, podporami sprawiedliwych rzą-

dów, mediatorami w walkach wewnętrznych. 

orędownikami u Boga, gdy ojczyzna jest zagro-

żona. Biskupi z tytułu swojego charyzmatu i po-

wołania mają prawo ujmować się za pokrzyw-

dzonymi i uciśnionymi ze wszystkich stanów, 

mogą karcić złych władców, występować prze-

ciw despotyzmowi, a w razie konieczności sta-

nowią ostoję czynnego oporu wobec tyranów. 

Ich moc ma także swoje źródło w osobistej świę-

tości.  

Wincenty przedstawił więc wzorzec udziału 

Kościoła w życiu publicznym chrześcijańskiego 

narodu. Sformułował pewien program działania 

episkopatu polskiego, żywotny w każdym czasie, 

nie tracący pierwiastków aktualności także i dzi-

siaj.  

Nie ulega wątpliwości, że „Kronika Polska” 

powstała z miłości Kadłubka do ojczyzny. Jej 

przedmiotem, a właściwie podmiotem, jest silny, 

zjednoczony polski naród i uświęcający go moc-

ny Kościół.  

Należy modlić się o kanonizację bł. Wincente-

go, aby stał się patronem mocnej Polski, zjedno-

czonej wokół krzyża Chrystusowego, aby nas 

ostrzegał przed utratą ojczyzny, przed zatrace-

niem własnej tożsamości, upadkiem polskiej kul-

tury, języka i rodziny. 

Czesław Ryszka  

 

Haniebna rezolucja 
Szeroko otworzyliśmy nasze granice i nasze 

domy dla uciekających przed wojną, jednak ide-

ologiczna lewica – w tym partia, ma której czele 

stoi Donald Tusk, chce karać nas za „niewłaści-

we” traktowanie uchodźców. 

Rezolucja przeciwko Polsce, za pośrednictwem 

której Parlament Europejski wzywa Komisje Eu-

ropejską do uruchomienia mechanizmu zamro-

żenia funduszy, uzasadniana jest m.in. podej-

ściem do polityki uchodźczej. (…) 

Lista posłów do Parlamentu Europejskiego, 

którzy głosowali za sankcjami dla Polski 

Głosowali „za” 

Magdalena Adamowicz, Marek Belka, Robert 

Biedroń, Jerzy Buzek, Włodzimierz Cimoszewicz, 

Jarosław Kalinowski, Łukasz Kohut, Leszek Mil-

ler, Sylwia Spurek, Róża Thun und Hohenstein. 

Wstrzymali się od głosu 

Bartosz Arłukowicz, Jarosław Duda, Tomasz 

Frankowski, Andrzej Halicki, Ewa Kopacz, Janusz 

Lewandowski, Elżbieta K. Łukacijewska, Janina 

Ochojska, Jan Olbrycht, Radosław Sikorski. 

Artur Kowalski, Nasz Dziennik,  

nr 58 (7323), 11 III 2022, s. 3 

Wybrał Stanisław Waluś 

 

 

Wartościowe artykuły 
Dziś chciałbym Czytelnikom „Dlatego” zwró-

cić uwagę na kilka artykułów w tygodniku Sieci. 

W pierwszym z nich prof. Andrzej Nowak 

szczegółowo opisuje działania Radosława Sikor-

skiego i Donalda Tuska oraz wspomina Walde-

mara Pawlaka, Bronisława Komorowskiego 

i Tomasza Arabskiego. Następnych nie będę 

omawiał – podam tylko autorów, tytuły i infor-

macje, gdzie są zamieszczone. 

Andrzej Nowak: Najlepsi pomocnicy Putina, 

Sieci, nr 10 (484), 7-13 III 2022, s. 22-26. 

Stanisław Janecki: Jak Morawiecki pokonał 

Tuska, Sieci, nr 10 (484), 7-13 III 2022, s. 42-43. 

Dorota Łosiewicz: Zbiry Putina, Sieci, nr 10 

(484), 7-13 III 2022, s. 83. 

Stanisław Janecki: Zakładnik Putina, Sieci, nr 

11 (485), 14-20 III 2022, s. 34-35. 

Hanna Karp: Koszmar, który zwie się Putin, 

Sieci, nr 11 (485), 14-20 III 2022, s. 72-73. 

Alina Czerniakowska: Czas odwagi i prawdy, 

Sieci, nr 11 (485), 14-20 III 2022, s. 78. 

Stanisław Janecki: Operacja praworządność, 

Sieci, nr 12 (486), 21-27 III 2022, s. 45-47. 

22 III 2022 r. 

Poleca Stanisław Waluś 
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Z historii Powstań Śląskich 
 

II. Przed powstaniami. Szansa – mocarstwa 

ogłosiły samostanowienie narodów  
 

Wyimki: Wojciech Korfanty i Józef Rymer – 

Ślązacy wchodzący w skład Komisariatu NRL – 

byli przeciwni walce zbrojnej. Korfanty nawet 

powstrzymywał wybuch powstania 

w Wielkopolsce. 

„Dreyza zagadnął, czy znane są pomysły 

poznańskich paliwodów, którzy marzą 

o powstaniu polskim na Śląsku. Następnie 

rozwodził się nad ogromem nieszczęścia, jakie 

polski ruch zbrojny sprowadziłby na ludność 

górnośląską”. 
 

W listopadzie 1918 r. Niemcy były zrewolto-

wane. Hasła rewolucji październikowej trafiły na 

podatny grunt w demobilizowanej armii po prze-

granej wojnie. Ruch komunizujący dotarł także 

na Górny Śląsk. Naoczny świadek tak opisuje 

dzień 10 listopada 1918 r. w Bytomiu: „Koło po-

łudnia lotem błyskawicy rozeszła się po mieście 

wiadomość, że następnym pociągiem wrocław-

skim przybędzie do Bytomia brygada marynarzy 

z Kilonii, która w garnizonie bytomskim dokona 

właściwego przewrotu. Wieść tę roznosili po 

mieście agitatorzy niemieckiej partii socjali-

stycznej, żeby wśród mieszkańców szerzyć po-

strach i niepokój”. Na budynku koszar wojsko-

wych i ratuszu powiewał czerwony sztandar – 

znak, że władze objęła rada robotników i żołnie-

rzy. Wtedy to powstał plan przejęcia kierownic-

twa w Radzie przez Polaków i rozpoczęcia ruchu 

zbrojnego, by przyłączyć Śląsk do Polski. (…) 

Jadwiga Chmielowska 

Cały tekst na stronie internetowej  

KIK w Katowicach w zakładce 

„Teksty KIK i inne materiały”. 

 

 

Szakal 
 

Kiedy na sawannie duże drapieżniki upolują 

antylopę i przystępują do uczty, zawsze kręcą się 

w pobliżu szakale, czekające aż pan i władca na-

syci się i pozwoli im pożywić się resztkami. 

Zdarza się, że lew, rozgniewany zbytnią zuchwa-

łością szakala wyda groźny pomruk, wtedy sza-

kal ucieka z podkulonym ogonem, ale obserwuje 

z daleka czekając na swoją szansę. Zdarza się 

też, że gdy lew osłabnie, czy znajdzie się w trud-

nym położeniu, potulny dotychczas współbie-

siadnik okazuje nagle wielką odwagę i ośmiela 

się nawet ugryźć go w ogon. 

Podobne zależności występują w polityce. Takim 

szakalem przy Putinie jest Łukaszenko, który nie-

raz odskakiwał, skarcony przez rosyjskiego lwa ale 

zawsze powracał, czekając na ochłapy z jego stołu. 

Klasycznym przykładem politycznego szakala jest 

też Donald Tusk. Tu należy zaznaczyć, że zależno-

ści między lwem i szakalem są w ekosystemie po-

litycznym bardziej złożone niż na sawannie. Poli-

tyczny lew nie tylko pozwala szakalowi żerować 

na resztkach, ale w zamian za mniejsze czy więk-

sze przysługi zapewnia mu stały dostęp do całkiem 

solidnych ochłapów. Polityczny szakal skwapliwie 

korzysta z szansy i służy panu nie oglądając się na 

interes swego kraju czy własną godność. I to wła-

śnie jest przypadek Tuska. Posłusznie wykonywał 

polecenia niemieckiej lwicy z ewidentną szkodą 

Polski, za co otrzymywał swoje ochłapy. Bo czy 

nie były ochłapami wszystkie te poklepywania po 

plecach czy stanowiska przewodniczącego Rady 

Europejskiej a później EPL, stanowiska czysto fi-

guranckie, gdzie jego rola zawsze sprowadzała się 

do podawania marynarki prawdziwym graczom. 

I zgodnie z szakalim obyczajem, dziś kiedy Niem-

cy znajdują się pod pręgierzem za uzależnienie Eu-

ropy od rosyjskiego gazu, szakal Tusk ośmiela się 

krytykować ich politykę, którą dawniej wspierał 

z całkowitą uniżonością. I założę się, że kiedy lew 

gniewie mruknie, szakal natychmiast podkuli 

ogon.  

12.03.2022      Piotr Lutyk p.lutyk@gmail.com,  

 

 

Z komunikatora Twitter 
 

 
Robert Prorok 

mailto:p.lutyk@gmail.com
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Nie zabijaj. 

Obrona życia człowieka od poczęcia  

do naturalnej śmierci 
 

Zakażmy aborcji eugenicznej 

W Światowym Dniu Zespołu Downa, 21 mar-

ca, grupa byłych sędziów Europejskiego Trybu-

nału Praw Człowieka, Międzyamerykańskiego 

Trybunału Praw Człowieka i ekspertów ONZ 

skierowała do Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka (ETPC) oraz do Europejskiego Cen-

trum Prawa i Sprawiedliwości żądanie, aby 

uznano eugeniczną aborcję dzieci z zespołem 

Downa za niedopuszczalną, a nawet zakazaną, 

co powinno wynikać z poszanowania praw osób 

niepełnosprawnych. (…) 

Obrońcy życia osób niepełnosprawnych mogą 

powoływać się nie tylko na Konwencję o pra-

wach osób niepełnosprawnych, lecz także na 

Powszechną deklarację praw człowieka, z której 

zresztą europejska konwencja czerpie inspirację. 

(…) 

Grégor Puppinck. Autor jest dyrektorem Euro-

pejskiego Centrum Prawa i Sprawiedliwości 

(ECLJ, Strasburg). 

tłum. Wanda Kapica 

Nasz Dziennik, nr 66 (7331), 21 III 2022, s.13 

Wybrał Stanisław Waluś 
 

 

Stop dla gender – tak dla planu Boga 
 

Świętowanie nieprawości 

Niemiecki Kościół „uczcił” 20. rocznicę po-

wstania duszpasterstwa osób lgbt w jego struktu-

rach. (…) W minioną niedzielę ks. kard. Rein-

hard Marx sprawował „uroczystą” Mszę św. 

w kościele św. Pawła, niedaleko monachijskiej 

Theresienwiese, z okazji 20-lecia istnienia 

w Niemczech duszpasterstwa osób identyfikują-

cych się z ideologią lgbt. (…) 

Swoim udziałem w niechlubnym jubileuszu 

niemieckiego Kościoła i wygłoszoną homilią ks. 

kard. Reinhard Marx podtrzymuje oczekiwania – 

wyrażone przez ks. bp. Georga Bätzinga, prze-

wodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec, 

w grudniu 2020 r. – dotyczące zmian w Katechi-

zmie Kościoła katolickiego części dotyczącej 

homoseksualizmu. (…) 

Krzysztof Gajkowski, Nasz Dziennik, nr 62 

(7327), 16 III 2022, s. 17 
 

Herezja lgbt 

W drodze synodalnej Kościoła katolickiego nie 

ma miejsca na herezję lgbt – przestrzega ks. 

kard. Gerhard L. Müller w apelu do biskupów 

i kapłanów odpowiedzialnych za przebieg syno-

du o synodalności. Były prefekt Kongregacji 

Nauki Wiary ks. kard. Gerhard L. Müller w roz-

mowie z PAP wskazał, że „wyznacznikiem dzia-

łania w Kościele katolickim jest Boże objawie-

nie, zawarte na kartach Pisma Świętego, i Trady-

cja Kościoła, a nie zmieniające się trendy współ-

czesności”. Jednocześnie przypomniał, że „pro-

paganda lgbt” jest niezgodna z nauczaniem Ko-

ścioła katolickiego. (…) 

Krzysztof Gajkowski, Nasz Dziennik,  

nr 68 (7333), 23 III 2022, s. 11 
 

Zerwijmy z wszelkim grzechem 

Rozmowa z ks. bp. Janem Sobiłą, biskupem po-

mocniczym diecezji charkowsko-zaporoskiej 

Dlaczego tak ważne jest nasze nawrócenie, aby 

nastał pokój? 

(…) Dziś człowiek z grzechu uczynił styl ży-

cia, dlatego ludzie uważają, że maja prawo do 

aborcji, eutanazji, postępowania według tego, co 

proponuje ideologia gender. To się Panu Bogu 

bardzo nie podoba, ludzkość stoi nad przepaścią 

samozagłady. (…) 

Jest nadzieja, że z tak ogromnego zła, jakim 

jest wojna, Bóg wyprowadzi dobro? 

Świat jednak musi zrozumieć, że konieczne 

jest nawrócenie, że nie można zabijać nienaro-

dzonych dzieci, że nie można propagować ide-

ologii gender, że nie można reklamować żadnej 

formy grzechu. (…) 

Dziękuję za rozmowę. 

Małgorzata Bochenek, Nasz Dziennik,  

nr 71 (7336), 26-27 III 2022, s. 3 
 

Przeciw homoherezji 

Kardynał George Pell zwrócił się do Stolicy 

Apostolskiej z apelem, aby publicznie upomniała 

kard. Jean-Claude’a Hollericha, przewodniczą-

cego Komisji Episkopatów Wspólnoty Europej-

skiej (COMECE), obecnego delatora generalne-

go Synodu Biskupów, oraz bp. Georga Bätzinga, 

przewodniczącego Konferencji Episkopatu Nie-

miec, za ich „całkowite i wyraźne odrzucenie” 

nauczania Kościoła w zakresie etyki seksualnej. 

(…)  

Bp Bätzing z kolei argumentował, że związki 

osób tej samej płci są dopuszczalne i nie są grze-

chem oraz że Katechizm Kościoła Katolickiego 

powinien zostać częściowo zmieniony, aby od-

zwierciedlić ten pogląd. (…) 

wś, Idziemy, nr 13 (856), 27 III 2022, s. 22 

wybrał Stanisław Waluś 
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Ekumenizm 
Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy 

dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszy-

scy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja 

w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby 

świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. (J 17, 20-21) 
 

Światowa Rada Kościołów apeluje 

do patriarchy Cyryla 

„Z wielkim bólem i ze złamanym sercem 

zwracam się do Waszej Świątobliwości” – napi-

sał do patriarchy Cyryla pełniący obowiązki se-

kretarza generalnego Światowej Rady Kościołów 

prawosławny duchowny prof. Ioan Sauca. „Tra-

giczna sytuacja wojny na Ukrainie przyniosła 

ogromne cierpienie i ofiary śmiertelne. Wielu 

z naszych braci i sióstr musiało opuścić swoje 

domy – w tym osoby starsze, kobiety i dzieci – 

aby ratować swoje życie”– zauważył Sauca. (…) 

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan 
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2022-

03/swiatowa-rada-kosciolow-apeluje-do-patriarchy-

cyry-

la.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&ut

m_campaign=NewsletterVN-PL 

pobrane 4 III 2022 r. 

Abp Gądecki do Cyryla: zaapeluj  

do Władimira Putina, by zakończył wojnę 

„Proszę cię, Bracie, abyś zaapelował do Wła-

dimira Putina, by zaprzestał bezsensownej walki 

z narodem ukraińskim, w której giną niewinni lu-

dzie, a cierpienie dotyka nie tylko żołnierzy, ale 

i osób cywilnych – zwłaszcza kobiet i dzieci” – 

napisał abp Stanisław Gądecki w liście do Patriar-

chy Moskiewskiego i całej Rusi Cyryla. 

Przewodniczący episkopatu Polski poprosił tak-

że o wycofanie wojsk rosyjskich z Ukrainy, która 

– jak podkreślił – jest suwerennym państwem. 

Dodał, że „żadna racja nigdy nie usprawiedliwia 

decyzji o rozpoczęciu inwazji wojskowej na nie-

podległy kraj, bombardowania osiedli mieszkal-

nych, szkół, czy przedszkoli”. (…) 

Przewodniczący polskiego episkopatu poprosił 

również Cyryla, aby zaapelował do rosyjskich 

żołnierzy, „by nie uczestniczyli w tej niespra-

wiedliwej wojnie i odmawiali wykonywania 

rozkazów, których skutkiem – jak już to widzi-

my ‒ są liczne zbrodnie wojenne”. „Odmowa 

wykonania rozkazu w takiej sytuacji jest obo-

wiązkiem moralnym” – zaznaczył w liście. (…) 

Łukasz Sośniak SJ ‒ Watykan 
https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2022-03/abp-

gadecki-do-cyryla-zaapeluj-do-wladimira-puna-by-

zakon-

czyl.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&u

tm_campaign=NewsletterVN-PL pobr. 4 III 2022 

Czy to koniec idei ekumenizmu? 

To pytanie, które coraz częściej pojawia się 

w kręgach kościelnych po tym, jak Rosyjska Cer-

kiew Prawosławna, największa wspólnota prawo-

sławna na świecie, otwarcie poparła brutalną 

agresję reżimu Władimira Putina na Ukrainę. (…)  

Goran Andrianić, Sieci, nr 11 (485), 14-20 III 

2022, s. 48-49 

Dla mnie, jako ekumenisty jest mniej ważne, 

czy poszczególne wyznania chrześcijańskie zbliżą 

się do siebie czy nie, niż to, na ile dzięki wzajem-

nym kontaktom zbliżą się do Chrystusa, w wier-

ności Biblii i wielowiekowej tradycji chrześci-

jańskiej. Jeśli np. w jakiejś denominacji chrześci-

jańskiej pojawi się błogosławienie par homosek-

sualnych, to nie możemy się z nią zbliżać, bo to 

oznaczałoby publiczną afirmację grzechu.  

Stanisław Waluś 

 

 

Jestem katolikiem i Polakiem 
- nie kupuję w sklepach w niedzielę 

- staram się kupować polskie towary  

w polskich sklepach 
 

Prymas Tysiąclecia 1901 – 1981 
 

Kocham ojczyznę więcej 

niż własne serce i wszystko, 

co czynię dla Kościoła, 

czynię i dla niej. 

Pod powyższym tytułem i znaczkiem ze sło-

wami Prymasa Tysiąclecia będę z Państwem dzie-

lił się zarówno swoimi refleksjami, jak i fragmen-

tami artykułów zaczerpniętych z prasy i Internetu. 

Stanisław Waluś 
 

Część LXI 

Do Żabki nie wstąpię 
 

 
OTWARTE 

W NIEDZIELE 

W GODZINACH 

11:00 – 20:00. 
 

 

 
 

 

 

I choćbym w niedzielę głodował 

w tym sklepie nie będę kupował. 

Zdjęcie i tekst Stanisław Waluś 
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Bojkot w słusznej sprawie 

Nie kupujmy rosyjskich i białoruskich produk-

tów w sklepach. Nie wspierajmy agresora dopusz-

czającego się zbrodni wojennych na Ukrainie.  

Coraz więcej sieci handlowych wycofuje ze 

sprzedaży w swoich placówkach artykuły rosyjskie 

i białoruskie. To odpowiedź na apel rządu o bojko-

towanie towarów, których produkcja związana jest 

z kapitałem państw będących agresorami wobec 

Ukrainy. Również każdy z nas może mieć wkład 

w osłabienie reżimu Władimira Putina. Jak to zro-

bić? Rezygnować z zakupu produktów, których 

kody kreskowe obejmują zakres od 460 do 469 

(świadczące o rosyjskim kapitale) oraz zaczynają 

się od sekwencji 481 (białoruski kapitał). (…)  

Zdaniem politologa prof. Mieczysława Ryby, 

politologa, bojkot produktów rosyjskich – w po-

łączeniu z innymi sankcjami już nałożonymi na 

gospodarkę rosyjską – spowoduje jej załamanie, 

a jest to kluczowe, aby szybko zakończyć wojnę 

na Ukrainie. (…) 

Urszula Wróbel, Nasz Dziennik,  

nr 51 (7316), 3 III 2022, s. 1 i 3 

Nowa naklejka od „Gazety Polskiej” 

Już dzisiaj w kioskach znajdą 

Państwo najnowszy numer tygo-

dnika „Gazeta Polska”. (…) 

W numerze naklejka: „Ta firma 

płaci za zabijanie ukraińskich 

dzieci”. Media Strefy Wolnego Słowa przygoto-

wały naklejkę „dedykowaną” podmiotom, które 

nie opuściły rosyjskiego rynku. (…) 

Adrian Siwek, Gazeta Polska Codziennie,  

nr 57 (3144), 23 III 2022 

Opracował Stanisław Waluś 

 

Dziesięć razy brawo 
 

1) Brawo obrońca Ukrainy 

Abp Szewczuk: nad ukraińskim Kijowem  

wzeszło dziś słońce! 

W wygłoszonym dziś rano przesłaniu do narodu 

ukraińskiego abp Światosław Szewczuk przekazał 

swoim rodakom słowa pozdrowienia i wsparcia, 

które usłyszał wczoraj od Ojca Świętego podczas 

rozmowy telefonicznej. (…) 

Zapewnił o swojej modlitwie w intencji wszyst-

kich, którzy oddali swoje życie w obronie ojczyzny, 

zwłaszcza (…) o bohaterze, który za cenę własnego 

życia zatrzymał wojska rosyjskie pod Chersoniem, 

wysadzając most na Dnieprze wraz ze sobą. „Ta-

kich bohaterów ukraińska ziemia rodzi bardzo wie-

lu. My modlimy się za wszystkich, którzy oddali 

swoje życie za Ukrainę, za niewinne ofiary wśród 

osób cywilnych. Prosimy, aby Bóg przyjął ich 

w swoje ramiona” – powiedział abp Szewczuk. 

Łukasz Sośniak SJ – Watykan 
https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2022-

02/abp-szewczuk-nad-ukrainskim-kijowem-wzeszlo-dzis-

slon-

ce.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&ut

m_campaign=NewsletterVN-PL pobr. 26 II 2022 r.  

2) Brawo Rosjanie 

Krajobraz po Cuszimie 

(…) W Rosji zakazane jest słowo „wojna”, zaś 

osoby, które „rozpowszechniają fałszywe wiado-

mości” na temat sytuacji na Ukrainie, podlegają 

karze do 15 lat wiezienia. Mimo to codziennie lu-

dzie w tym kraju wychodzą na ulice, by protesto-

wać przeciw bezsensownej i okrutnej agresji. Są 

zatrzymywani i pakowani do aresztów, w chwili 

obecnej takich osób jest już prawie 15 tys. (…)  

Jacek Borkowicz, Przewodnik Katolicki,  

nr 11, 13 III 2022, s. 20-22 

3) Brawo była miss Ukrainy 

W TVP INFO w niedzielę rano, 6 III 2022 r. 

usłyszałem, że była miss Ukrainy ubrała się 

w mundur, wzięła karabin do ręki i powiedziała: 

kto przekroczy granice Ukrainy, zostanie zabity 

(oczywiście według mnie miała na myśli rosyj-

skiego agresora). 

4) Brawo niektóre diecezje w Rosji  

Wojna i religia 

(…) Tymczasem w niedzielę Cyryl otwarcie 

poparł najeźdźców. Coraz jaśniej widać, że pa-

triarcha jest raczej figurą polityczną niż przywód-

cą religijnym. Zaczyna to dostrzegać także Ukra-

iński Kościół Prawosławny Patriarchatu Mo-

skiewskiego, bowiem niektóre diecezje nie wy-

mieniają już podczas liturgii imienia Cyryla. (…) 

Tomasz Królak, wiceprezes KAI, Przewodnik 

Katolicki, nr 11, 13 III 2022, s. 17  

5) Brawo redaktorka rosyjskiej państwowej 

telewizji 

Nie wierzcie propagandzie 

W rosyjskiej państwowej telewizji Kanał 1., 

podczas programu informacyjnego na żywo, za 

prezenterką pojawiła się kobieta z plakatem an-

tywojennym. (…) Nagle zza kadru wyszła kobie-

ta trzymająca przed sobą dużą płachtę papieru 

z napisami: „Nie dla wojny. Przerwijcie wojną. 

Nie wierzcie propagandzie. Tu was okłamują. 

Rosjanie przeciwko wojnie”. (…) 

PAP, Nasz Dziennik, nr 62 (7327),  

16 III 2022, s. 5 

6) do 9) Czytelnik „Dlatego” przeczytać może 

o dalszych postawach zasługujących na brawo 

w Gościu Niedzielnym nr 9, rok XCIX, z 6 III 

2022 r., na stronie 31. 
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10) Brawo premierzy Polski, Czech i Słowenii 

Kaczyński i Morawiecki pojechali na Ukrainę 

Premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jaro-

sław Kaczyński wraz z premierem Czech Petrem 

Fialą oraz premierem Słowenii Janezem Janšą po-

jechali do Kijowa jako reprezentanci Rady Euro-

pejskiej na spotkanie z prezydentem i premierem 

Ukrainy. (…)                          Beata Mańkowska,  

Albicla.com/BeataMankowska, Gazeta Polska 

Codziennie, nr 52 (3139), 16 III 2022, s. 4 

18 III 2022           Opracował Stanisław Waluś 

 

 

Okienko dla poezji 
 

Nowa Huta – 27.04.1960 r. 
 

Czy widzisz ten krzyż w Nowej Hucie 

to polski robotnik go wzniósł 

był kwiecień rok sześćdziesiąty 

panoszył się kapuś i tchórz 

najgorsi zdrajcy narodu 

na rozkaz moskiewskiej KC 

zaciekle walczyli z Chrystusem 

choć Polska mówiła im: NIE! 
 

ref.: 

W obronie Krzyża mieszkańcy Nowej Huty 

w obronie Krzyża narażali życie swe 

na pałki, kule, granaty milicji 

swą miłość Boga mieli i swój wolny polski 

śpiew 

i zwyciężyli odważni szaleńcy 

choć tak wielu zginęło od pałek i kul 

lecz dzięki nim już nigdy, nigdy więcej 

nie zniszczy Krzyża w Polsce  

nawet najgroźniejszy wróg. 
 

Czy widzisz kościoły wśród bloków 

to owoc jest walki sprzed lat 

a Ziarno co sieją naokół 

to Bożej Miłości jest ślad 

Kościoły tam tylko powstają 

gdzie ludu odważny brzmi śpiew 

Polacy zaletę tę mają 

i świat cały o tym już wie… 
 

ref.: 

W obronie Krzyża mieszkańcy Nowej Huty… 
 

Słowa: Adam Macedoński 

Muzyka: Alfred Schütz (Czerwone maki na 

Monte Cassino) 

Wiersz opublikowany w książce „Adam Ma-

cedoński w rozmowie z Anną Zechenter. Pod 

czerwoną okupacją”, Wydawnictwo AA, Kra-

ków 2013, str. 418. 

Adam Macedoński śpiewa tę piosenkę w filmie 

dokumentalnym „Adam Macedoński. Więcej niż 

jedno życie” (2021), dostępnym w Internecie na 

TVP VOD 
https://vod.tvp.pl/video/adam-macedonski-wiecej-niz-

jedno-zycie,adam-macedonski-wiecej-niz-jedno-

zycie,58155421 

Nadesłał Antoni Winiarski 

 

Mariupol 

Mt 25,40 

Dwudziestego czwartego lutego 

dwa tysiące dwudziestego drugiego roku 

wyszła Matka Boska na ulice Mariupolu 

chcąc w Ukrainie i w mieście swoim  

znów stanąć przy Synu  

gdy ON już przystrojony  

królewskim cierniem i poddany kaźni 

od poczęcia do zwyrodniałej śmierci 

w zbombardowanym szpitalu  

gdzie rodzono życie 

eksplozyjnie zabite  

i unicestwione  

w rozstrzelanych domach 

w kolejce po chleb na zdziwionej ulicy 

i w zamilkłej operze  

gdzie jęki miażdżonych skrzypiec  

krzyżują się z krzykiem starców matek i dzieci 

w mieście Maryi wokół  
 

I choć Boska Matka rozkłada ramiona  

by wziąć na siebie też cierpienia ludzi 

chroniąc ich pod płaszczem opiekuńczym 

tu sama rażona strzałą nienawiści 

stoi jak krzyż i czeka wiedząc 

że zmartwychwstanie się ziści  

Ks. Tomasz Czapiewski, Gdynia 

Nadesłał Stanisław Kruszyński 

 

Nasze Rocznice 
 

Maj 2022 

1030 lat temu (25 maja 992 r.) zmarł książę 

Mieszko I, budowniczy polskiego państwa. Zo-

stał pochowany w katedrze gnieźnieńskiej. 

230 lat temu (14 maja 1792 r.) w Targowicy przy-

wódcy konfederacji: Szczęsny Potocki, Ksawery 

Branicki i Seweryn Rzewuski ogłosili akt konfede-

racji skierowany przeciw Konstytucji majowej. 

190 lat temu (1 maja 1832 r.) władze carskie na-

kazały zamknięcie Uniwersytetu Wileńskiego, 

jako szczególnie niebezpiecznego ośrodka pol-

skiego patriotyzmu. 
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155 lat temu (2 maja 1867 r.) w Kobielach Wiel-

kich urodził się Władysław Reymont. 

105 lat temu (13 maja 1917 r.) w Fatimie (Portuga-

lia) Matka Boża objawiła się po raz pierwszy trójce 

pastuszków: Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji. 

80 lat temu (30 maja 1942 r.) hitlerowcy dokona-

li pierwszego masowego wywozu Żydów z kra-

kowskiego getta do obozu zagłady w Bełżcu. 

75 lat temu (10 maja 1947 r.) w Warszawie 

zmarł Juliusz Osterwa, wybitny aktor i reżyser, 

szlachetny człowiek i głęboko wierzący katolik. 

65 lat temu (31 maja 1957 r.) w Skarżysku-

Kamiennej zmarł wybitny poeta Leopold Staff 

(ur. w 1879 r. we Lwowie). 

45 lat temu (15 maja 1977 r.) został poświęcony 

pierwszy kościół w Nowej Hucie (Matki Boskiej 

Królowej Polski).  

40 lat temu (13 maja 1982 r.) zgodnie z życze-

niem Matki Bożej Papież dokonał uroczystego 

aktu oddania Kościoła i świata Niepokalanemu 

Sercu Maryi. 

35 lat temu (1 maja 1987 r.) podczas wizyty pa-

sterskiej w Niemczech Ojciec Święty Jan Paweł 

II ogłosił Edytę Stein – Siostrę Teresę Benedyktę 

od Krzyża błogosławioną. 11 października 1998 

r. na placu św. Piotra w Rzymie Papież wpisał ją 

w poczet świętych.  

Wybrała Barbara Kwaśnik 
 

W maju 2022 r. pamiętamy: 

2 V Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 

2 V Dzień Polonii i Polaków za Granicą 

3 V Święto Narodowe Trzeciego Maja, Uro-

czystość NMP Królowej Polski Głównej Patron-

ki Polski 
 

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Papieża Franciszka na rok 2022 
Kwiecień: Za pracowników służby zdrowia 

Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników 

służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi 

i starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, 

było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty. 

Maj: O wiarę dla młodych 

Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do 

pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, 

głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz po-

święcenie się służbie. 
 

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę 

Codziennie przynajmniej jedna 

dziesiątka różańca, więcej informacji 

na stronie: 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl 
 

Planowane pielgrzymki w 2022 roku 
 

23 kwietnia – sobota – Centrum Jana Pawła II 

i Bazylika Miłosierdzia Bożego w Krakowie Ła-

giewnikach. Wyjazd o 7.00 sprzed kościoła na 

Tysiącleciu Dolnym.  

15 maja – niedziela ‒ pielgrzymka piesza Klu-

bu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

i Związku Górnośląskiego – Koła Bogucice do 

sanktuarium Matki Bożej Boguckiej. 14.30 ‒ wyj-

ście sprzed kościoła Mariackiego w Katowicach. 

15.30 – spotkanie w salce parafialnej w Boguci-

cach. 16.30 – Nieszpory Maryjne w kościele. 

17.00 – Msza św. w bazylice. 

16 – 18 września – od piątku (autobus z Ka-

towic) do niedzieli (autobus do Katowic) ‒ reko-

lekcje katowickiego Klubu Inteligencji Katolic-

kiej w Kokoszycach.  

19 listopada – sobota ‒ ogólnopolska piel-

grzymka KIK-ów na Jasną Górę. 

Zapisy w każdy wtorek. Katowice, parafia Ty-

siąclecie Dolne, salka nr 2 w godz. 17-18. Tel. 

697684666 lub 32/2544060 – Jan Mikos lub An-

drzej Perkosz – tel. 601463754. 

Prosimy śledzić informacje na stronie interne-

towej KIK w Katowicacvh. 
 

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. 

 

Dyżury w siedzibie KIK zawieszone do odwo-

łania. 
 

Biblioteka KIK zawieszona do odwołania. 
 

Dyżury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach 

zawieszone do odwołania. 
 

Składki: Od osoby pracującej 5 zł miesięcznie, 

co daje 60 zł na rok, od osoby niepracującej – 

3 zł, co daje 36 zł na rok, wpisowe − 10 zł. 

Składki prosimy wpłacać przewodniczącemu 

sekcji lub na konto KIK w Katowicach: Klub In-

teligencji Katolickiej w Katowicach Plac ks. 

Emila Szramka 2, 40-014 Katowice, konto ING 

Bank Śląski Katowice  

32 1050 1214 1000 0090 3030 8622 
 

Informacja o KIK w Internecie: 

http://www.kik.katowice.opoka.org.pl 
 

E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl 
 

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

a człowiek odczuwa Bożą obecność. 
 

Rio de Janeiro (Brazylia) 
 

Gdy 1 stycznia 1502 r. Gaspar de Lemos, kapi-

tan jednego ze statków portugalskiej floty, spo-

strzegł zatokę wyglądającą jak ujście wielkiej 

rzeki, nazwał ją Rzeką Styczniową (Rio de Jane-

iro). Niektórzy uważają, że Gaspar de Lemos na-

zwał zatokę Laguną Styczniową (Ria de Jane-

iro). W 1565 r. Portugalczycy założyli nad zato-

ką miasto Rio de Janeiro, które obecnie liczy 6,5 

mln mieszkańców, a razem z przedmieściami – 

12 mln; zatoka zaś nazywa się Guanabara. 

 

 
 

Zatoka Guanabara. Po drugiej stronie zatoki szczyt Cor-

covado (710 m n.p.m.) ze statuą Chrystusa Zbawiciela. 

Widok z Głowy Cukru (Pão de Açúcar) 396 m n.p.m. 

 

 

Statuę Chrystu-

sa Zbawiciela  

w stylu art déco, 

wysoką na 38 m, 

postawioną na 8-

metrowym coko-

le, zaprojektował 

i wykonał Paul 

Landowsky 

(Francuz polskie-

go pochodzenia, 

syn powstańca 

styczniowego) we  

współpracy z inż. Heitorem da Silva Costa. 

Głowę posągu wykonał rumuński rzeźbiarz 

Gheorghe Leonida. Rzeźbę z Francji przewie-

ziono do Rio de Janeiro, a przed umieszczeniem 

na szczycie góry obłożono seledynowym steaty-

tem, który wyblakł. Pomnik odsłonięto w święto 

Matki Bożej z Aparecidy 12 października 1931 

r., 1900 lat po zmartwychwstaniu Jezusa Chry-

stusa. Statua Chrystusa Zbawiciela znalazła się 

wśród 7 nowych cudów świata ogłoszonych  

w 2007 r. W finałowym głosowaniu oddano po-

nad 90 mln głosów. 
 

 
 

W cokole pomnika mieści się kaplica. Od 2006 r. jest tu 

Sanktuarium Chrystusa Zbawiciela. Pomnik znajduje się 

na terenie Parku Narodowego Tijuca. 
 

 
 

Małpy w Parku Narodowym Tijuca. 
  

 
 

Widok spod pomnika na Głowę Cukru (396 m. n.p.m.). 
 

Drugim rozpoznawalnym symbolem Rio de Ja-

neiro jest katedra św. Sebastiana, mająca kształt 

olbrzymiego stożka o wysokości 75 m. 

W stropie katedry zamontowano okno w kształ-

cie krzyża. Kardynał Eugenio de Araujo Sales 

poświęcił katedrę 15 sierpnia 1979 r. 
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Pomnik papieża Jana Pawła II przed katedrą św. Sebastia-

na w Rio de Janeiro. Na tablicy jest cytat Jan 8, 32. Papież 

Jan Paweł II odwiedził katedrę 2 lipca 1980 r. 
 

 
 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Rio de Janeiro. Po-

sługę sprawują polscy księża pallotyni. 
 

 
 

Granitowy monolit Głowa Cukru (396 m n.p.m.) nad zato-

ką Guanabara. 
 

Na Głowę Cukru wjechaliśmy 2-odcinkową ko-

lejką kabinową. Stacja pośrednia jest na górze 

Morro da Urca. Na górnej stacji kolejki nakręco-

no sceny do filmu Moonraker (1979) z udziałem 

Jamesa Bonda. 
 

 

  Bauhinia zmienna (Bauhi-

nia variegata), zwana 

drzewem storczykowym. 

  Warto wspomnieć o favela  

(Cnidoscolus quercifolius) 

rosnącej tam, gdzie budo-

wano slumsy – fawele. 

 
 

Miasto Boga. Tu w 2002 r. nakręcono film „Miasto Boga”. 
 

Rozrastające się Rio de Janeiro pochłaniało 

osiedla biedoty – fawele – składające się  

z baraków, domów z dykty… W 1960 r. część 

faweli znalazła się już w pobliżu centrum miasta. 

Dla wysiedlonych mieszkańców zbudowano 

osiedla na obrzeżu miasta. W jednym z nich 

nakręcono film „Miasto Boga” opisujący życie 

chłopców wśród przemocy i narkotyków. 
 

 
 

Słynna plaża Copacabana. Jej nazwa pochodzi od znajdu-

jącej się przy plaży kapliczki MB z Copacabany. 
 

 
 

Most o długości 17 km łączący Rio z Niteroi. Z prawej 

strony pas startowy małego lotniska RJ Santos Dumont. 
 

Tekst i zdjęcia Antoni Winiarski – pielgrzymka 

KIK w 2007 r.  
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/old/piebraz.html 
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