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cach naszych przez Ducha Świętego, który nam
jest dany» (Rz 5,5).
Najściślejszy ten węzeł, który według Pisma
świętego zapalić ma miłość Bożą w sercach
ludzkich i połączyć je z Duchem Świętym, który
sam przez się jest Miłością, dowodzi wymownie,
jaka jest najgłębsza istota kultu Najświętszego
Serca Jezusa. Gdy rozważamy, jaka jest właściwa cecha tego kultu, co jest jego naturą, widzimy
w tym kulcie najwznioślejszy akt religii, który
wymaga pełnego i bezwzględnego poświęcenia
się miłości Boskiego Zbawiciela, miłości, której
Serce zranione jest żywym znakiem i symbolem.
Rzeczywiście i to w głębszym jeszcze znaczeniu,
kult ten tym się znakomicie wyróżnia, że miłością odpowiadamy na miłość Zbawiciela. To
przecież tylko siła miłości sprawia, że dusze
ludzkie oddają się całkowicie i doskonale pod
panowanie Boga a uczucia ludzkie tak łączą się z
wolą Bożą, że stają się czymś jednym: «Kto łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem»
(1 Kor 6,17).”
„Chociaż Kościół zawsze bardzo wysoko cenił
kult Najświętszego Serca Jezusa i usilnie stara
się rozwijać ten kult wśród narodów chrześcijańskich i wszelkimi sposobami bronić przeciw napaściom naturalizmu i sentymentalizmu, to ubolewać trzeba nad tym, że i w dawnych i w obecnych czasach kult tak znakomity nie wszędzie
był należycie ceniony przez niektórych chrześcijan, czasem nawet przez takich, którzy uważają
siebie za katolików dążących do świętości.”
„Chociaż kult Najświętszego Serca Jezusa
triumfuje mimo błędów i obojętności wielu ludzi
i przenika Ciało mistyczne Zbawiciela, niektórzy
Nasi synowie żywią jeszcze wobec tego kultu
pewne uprzedzenia, myśląc, że w naszych czasach mniej się przydaje, a może nawet jest szkodliwy dla potrzeb duchowych Kościoła i ludzkości.
Nie brak takich, którzy istotę i naturę tego kultu łączą z pewnymi praktykami, które Kościół
wprawdzie zatwierdza, ale ich nie nakazuje
i uważają ten kult jako coś dodatkowego, zbędnego, co każdy może dowolnie praktykować lub
opuszczać, wedle swego uznania. Inni uważają
ten kult za zbyt uciążliwy i bez żadnego lub nikłego pożytku zwłaszcza dla tych, którzy walczą
o Królestwo Boże, siły swoje, środki i czas poświęcają na głoszenie nauki chrześcijańskiej,
zwłaszcza w sprawach społecznych, rozwijają
działalność religijną taką, którą uważają dzisiaj
za najpotrzebniejszą.

Serce Jezusa zmiłuj się nad nami!
Miesiąc czerwiec poświęcony jest czci Jezusowego Serca. Wspaniałym uzasadnieniem aktualności tego uwielbienia jest Encyklika Piusa XII
Haurietis aquas, o kulcie Serca Jezusowego,
ogłoszona 15.05.1955 r., z okazji setnej rocznicy
rozszerzenia uroczystości ku czci Najświętszego
Serca Jezusowego na cały świat przez Piusa IX
w 1856 r.
HAURIETIS AQUAS ‒ „Będziecie czerpać
z radością wody ze zdrojów Zbawiciela” (Iz
12,3) – tymi słowami rozpoczyna Pius XII encyklikę o kulcie Serca Pana Jezusa.
„Nie można wprost zliczyć tych wszystkich
łask, które z kultu Najświętszego Serca Jezusa
spłynęły na ludzi; ile dusz oczyściły z grzechów,
obdarzyły niebiańską radością, pobudziły do
zdobywania wzniosłych cnót. Nawiązując do
słów świętego Jakuba Apostoła: «Wszelki dobry
dar i każda wielka łaska pochodzi z wysoka,
zstępuje od Ojca światłości» (Jk 1,17) możemy
śmiało twierdzić, że w tym kulcie, który coraz
potężniej rozwijał się w świecie, widzimy bezcenny dar Słowa Wcielonego, Boskiego Zbawiciela. Jako jedyny Pośrednik łaski i prawdy, dał
Jezus ten dar Kościołowi, swojej mistycznej Oblubienicy, również w naszych czasach, które
domagają się wykonania wielkich prac i pokonania olbrzymich trudności. Dzięki temu darowi
o bezcennej wartości, Kościół mógł czynnie
okazać swoją miłość dla swego Boskiego Założyciela i lepiej odpowiedzieć na wezwanie Jezusa podane nam przez św. Jana: «A w ostatnim
wielkim dniu Święta [Namiotów] stanął Jezus
i zawołał mówiąc: Jeśli kto pragnie, niech do
Mnie przyjdzie, i pije, ten, który wierzy we
Mnie. Mówi bowiem Pismo święte: <rzeki wody
żywej popłyną z jego wnętrza>. A mówił to Jezus o Duchu, którego otrzymać mieli wierzący
weń» (J 7,37-39). Dla słuchaczy Jezusa nie było
trudno Jego słowa o „wodzie żywej” z Niego
wypływającej, skojarzyć z wypowiedziami Izajasza, Ezechiela, czy Zachariasza o Królestwie
Mesjańskim i ze wspomnieniem skały, z której
za dotknięciem laski Mojżesza wypłynęły obfite
strumienie wody.
Miłość Boża wywodzi się z Ducha Świętego,
który jest miłością osobową, łączącą Ojca z Synem w Najświętszej Trójcy. Słusznie Apostoł
Narodów, zgodnie ze słowami Jezusa, przypisuje
wylanie miłości na dusze wiernych temuż Duchowi Miłości: «Miłość Boża rozlana jest w ser2

Są i tacy, którzy kultowi temu nie odmawiają
znaczenia i ważności jako pomocy dla odnowienia obyczajów chrześcijańskich w życiu osobistym i rodzinnym, ale widzą w nim rodzaj pobożności, oparty raczej na uczuciach niż na rozumie, więcej odpowiedni dla kobiet, mniej
przydatny dla ludzi wykształconych.
Są zwłaszcza tacy, którzy uważają, że ten kult
domaga się przede wszystkim pokuty, ekspiacji,
względnie innych cnót, tzw. «pasywnych», biernych, nie dających zewnętrznych owoców i dlatego nie jest odpowiedni do rozwoju pobożności
potrzebnej naszym czasom. Ich zdaniem, dzisiejsza pobożność winna zmierzać do otwartej
i energicznej akcji, prowadzić do triumfu wiary
katolickiej i do ścisłego przestrzegania obyczajów katolickich. Te zaś obyczaje, jak wszystkim
wiadomo, łatwiej ulegają zakażeniu przez zwodnicze poglądy takich, którzy zajmują postawę taką samą wobec jakiejkolwiek formy religijnej
nie uznają różnicy pomiędzy dobrym i złym,
a nawet, niestety, ulegają zasadom ateistycznego
materializmu i laicyzmu.
Takie opinie nie zgadzają się z tym, co głosili
Nasi Poprzednicy z tej stolicy apostolskiej prawdy, gdy wydawali publiczne dekrety i zatwierdzali kult Najświętszego Serca Jezusa. Któż
ośmiela się mówić, że dla naszych czasów niepożyteczną i nieodpowiednią jest ta pobożność
którą Nasz Poprzednik, Leon XIII, uważał «za
najbardziej wypróbowaną formę religijności», za
skuteczne lekarstwo dla uleczenia chorób naszych czasów, które dzisiaj o wiele szerzej
i ostrzej atakują i rujnują pojedynczych ludzi
i całe społeczeństwa. «To jest nabożeństwo, które doradzamy wszystkim, bo wszystkim ono
przyniesie pożytek». I dodawał upomnienia, które odnoszą się także do kultu Najświętszego Serca Jezusowego: «Wielka jest moc zła, które od
dawna czyha na nas, przeciw któremu bardzo potrzebna jest ta jedyna pomoc, jedynie tu skuteczna i zwycięska. Któż może pomóc poza Jezusem
Chrystusem, Jednorodzonym Synem Bożym?!»
«Nie ma żadnego innego imienia pod niebem,
danego ludziom, w którym mielibyśmy być
zbawieni!» (Dz 4,12). Trzeba więc udać się do
Tego, «który jest drogą prawdą i życiem»
(J 14,6).
Nasz Poprzednik uważał również kult Najświętszego Serca Jezusowego za bardzo godny
uznania i bardzo przydatny do rozwoju pobożności. Pisał w swojej encyklice: «Czyż w tej formie
pobożności nie zawiera się jakby summa, cała
treść naszej religii i norma doskonalszego życia?

Przecież ta pobożność prowadzi najlepiej do dokładniejszego poznania Chrystusa Pana, do głębszego umiłowania Chrystusa i doskonalszego naśladowania!».
Nam samym, nie mniej niż naszym Poprzednikom, ta prawda wydaje się całkiem widoczna
i całkowicie godna potwierdzenia. Zaraz na początku Naszego Pontyfikatu (w 1939 r.) daliśmy
w Naszej pierwszej encyklice wyraz naszej radości na widok triumfalnego wzrostu kultu Najświętszego Serca Jezusa wśród chrześcijan i niezliczonych zbawczych skutków tego kultu dla
całego Kościoła. Do rozwoju kultu przyczyniły
się liczne poświęcenia rodzin, a nawet całych narodów Najświętszemu Sercu Jezusa. W ciągu
długich lat Naszego Pontyfikatu owoce tego kultu nie zmniejszały się ani co do jakości i piękności, ani co do liczby, owszem raczej wzrastały.
A były to lata pełne nie tylko trosk i przeciwności, ale także obfite w wielkie radości.”
„Gdy widzimy te nader obfite potoki wód, czyli zbawiennych łask dopływających ze Serca
Odkupiciela, za natchnieniem Ducha Świętego
do niezliczonych mas katolików, nie możemy
powstrzymać się, by nie wezwać was, Czcigodni
Bracia, byście wraz z Nami najwyższe złożyli
dzięki Dawcy wszelkich dóbr, Bogu, wedle słów
Apostoła: „Temu, który mocen jest uczynić daleko więcej, niż o to prosimy, albo pojmujemy,
według działającej w nas mocy, ‒ Jemu niech
będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie
na wszystkie czasy i na wieki wieków”
(Ef 3,20n).”
Miłość Boga jest głównym motywem kultu
Najświętszego Serca Jezusa w Starym Przymierzu. „Ta miłość Boga najczulsza, wybaczająca,
cierpliwa, chociaż została odrzucona przez lud
Izraela, to jednak nigdy go całkowicie nie potępiła, Jest ona zapowiedzią tej miłości, którą
obiecany ludzkości Zbawiciel z najmilszego Serca swego wylał na nas wszystkich i która stała
się fundamentem Nowego Testamentu”.
Miłość Boga okazała się we Wcieleniu i Odkupieniu dokonanym przez Chrystusa. „Chrystus
złożył ofiarę z miłością i posłuszeństwem i tak
dał Bogu więcej, niż wymagało naprawienie winy całego rodzaju ludzkiego. Jest to więc dzieło
miłosierdzia i miłości Trójcy świętej i Boskiego
Odkupiciela względem wszystkich ludzi, którzy
sami nie mogli dostatecznie odpokutować swoich grzechów. Przez przeobfite bogactwa swoich
zasług, zdobytych wylaniem Krwi swej przenajdroższej, mógł Chrystus odnowić i naprawić
przymierze przyjaźni pomiędzy Bogiem i ludź3

mi, zerwane niegdyś przez nieszczęsny upadek
Adama w raju, a następnie przez niezliczone
grzechy ludu wybranego. Boski Zbawiciel, nasz
prawowity i doskonały Pośrednik, przez swoją
wielką miłość wyrównał długi i zobowiązania
rodu ludzkiego wobec praw Bożych, sprawił
przedziwne pojednanie pomiędzy Bożą sprawiedliwością i Bożym miłosierdziem. Tajemnica naszego zbawienia wzniosła się ponad wszystko,
jak o tym rozprawia Doktor Anielski, św. Tomasz z Akwinu: Stwierdzamy, że wyzwolenie
człowieka przez mękę Chrystusa odpowiadało
i miłosierdziu i sprawiedliwości Bożej. Sprawiedliwości, bo przez Mękę Chrystus zadość uczynił za grzech ludzkości. Człowiek ‒ przez sprawiedliwość Chrystusa został wyzwolony. Miłosierdziu zaś, ‒ bo człowiek sam nie mógł za siebie wynagrodzić, więc Bóg dał Syna swego, by
za nas wynagrodził. Było to dzieło o wiele większego miłosierdzia, niż gdyby Bóg był nam grzechy odpuścił bez zadośćuczynienia. Dlatego powiedziano: „Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował gdyśmy byli umarłymi przez grzechy,
ożywił nas w Chrystusie” (Ef 2,4n).
Serce Jezusa jest znakiem zbawienia dla
współczesnego świata. „Na widok takich mas
zła, które dzisiaj, więcej niż kiedy indziej trapią
jednostki, rodziny, narody i świat cały, gdzie,
Czcigodni Bracia, znajdziemy lekarstwo? Czy
znajdzie się lepsza forma pobożności, niż kult
Najświętszego Serca Jezusa, więcej odpowiadająca właściwym cechom religii katolickiej, nadająca się więcej dla dzisiejszych potrzeb duchowych Kościoła i rodu ludzkiego? Jaka akcja religijna byłaby znakomitsza, milsza, zdrowsza,
skoro ten właśnie kult cały zmierza do miłości
Bożej? Cóż bardziej skuteczne nad miłość Chrystusa, którą kult Serca Jezusa coraz więcej co
dnia wzmaga i rozwija? Cóż skuteczniej poruszy
wiernych do wprowadzenia w życie prawa
ewangelicznego? Gdy się zaniedba to prawo miłości, jak upomina Duch Święty: „dziełem sprawiedliwości jest pokój”, to czyż zdołamy kiedyś
zdobyć prawdziwy pokój?
Za przykładem Naszego Poprzednika, kierujemy do wszystkich Naszych synów w Chrystusie
to upomnienie, które Leon XIII u schyłku XIX
wieku kierował do wszystkich chrześcijan, do
tych wszystkich, którzy poważnie troszczą się o
zbawienie swoje i całego społeczeństwa:
«Oto przed oczyma wszystkich pojawia się znak
inny, opatrznościowy znak Boży, Najświętsze
Serce Jezusa, jaśniejące niezwykłym blaskiem

wśród płomieni ‒ w nim nadzieja wszystkich, od
niego możemy wyprosić i otrzymać zbawienie».
Jest Naszym najgorętszym życzeniem, by kult
Najświętszego Serca Jezusa stał się sztandarem
jedności, zbawienia, pokoju dla wszystkich
chrześcijan, którzy pracują gorliwie i usilnie nad
wprowadzeniem Królestwa Bożego w świecie.
Niech jednak nikt nie myśli, że przez ten kult
pomniejszone zostaną inne formy religijności,
którymi lud chrześcijański pod przewodnictwem
Kościoła czci Boskiego Zbawiciela. Przeciwnie,
gorliwy kult Najświętszego Serca Jezusa przyczyni się do rozwoju kultu dla świętego Krzyża
i rozwoju miłości do Najświętszego Sakramentu,
Wolno nam to stwierdzić, co zresztą głoszą także
objawienia udzielone św. Gertrudzie, czy św.
Małgorzacie Marii a la Coc, że nikt nie zdoła pojąć krzyża Chrystusa, jeśli nie wniknie w mistyczne głębiny Serca Jezusa. Niełatwo też zdoła
ktoś pojąć siłę miłości, która skłoniła Jezusa, by
się stał naszym pokarmem, jeśli nie będzie miał
szczególniejszej czci dla Eucharystycznego Serca Jezusa. «Zadaniem tego Serca jest, ‒ by użyć
słów Leona XIII, ‒ przypominać nam akt najwyższej miłości, w którym Zbawiciel wylał
wszystkie bogactwa swego Serca, by zostać
z nami aż do końca wieków przez ten przedziwny Sakrament Eucharystii». Albowiem, «nie
najmniejszą cząstką Serca Jezusa jest Eucharystia, którą nam dał z tak wielkiej Serca swego
miłości». Wreszcie, nie wahamy się twierdzić, że
kult Najświętszego Serca Jezusa jest najskuteczniejszą szkołą miłości Bożej. Podkreślamy: szkołą miłości Bożej, na której oprzeć się winno Królestwo Boże w pojedynczych duszach, w rodzinach i w narodach, jak to tenże Nasz Poprzednik
(Leon XIII) mądrze wskazał: «Królestwo Jezusa
Chrystusa bierze moc swoją i formę od Bożej
miłości. To jest jego podstawą i celem: miłować
w świętości, w ładzie i porządku; stąd wynikną
następujące konieczne normy: doskonale spełniać swoje obowiązki ‒ nikomu nie czynić żadnej krzywdy ‒ uważać, że dobra ziemskie są niższe od dóbr Bożych – i miłość Bożą stawiać ponad wszystko inne»”. „Widzimy, jak niezwykłe
wynikną owoce duchowe kultu Najświętszego
Serca Jezusa, jeśli teraz wszędzie należycie zostanie on zrozumiany i pracowicie wprowadzony. Ślemy ku Bogu pokorne modły, by te nasze
najgorętsze pragnienia wesprzeć raczył pomocą
swoich łask. Pragniemy też, by za łaską Bożą coraz więcej rosła z tych uroczystości pobożność
wiernych do Najświętszego Serca Jezusa, by
wszędzie rozszerzało się «królestwo prawdy
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i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo
sprawiedliwości, miłości, pokoju».
Jako zapowiedź tych darów niebiańskich,
udzielamy z całego serca Apostolskiego Błogosławieństwa wam samym, Czcigodni Bracia, duchowieństwu, wiernym waszej duszpasterskiej
trosce powierzonym, a szczególnie tym, którzy
wszystkimi środkami usiłują rozszerzać, rozwijać i pogłębiać kult Najświętszego Serca Pana
Jezusa”. Papież Pius XII.
Opracował: ks. Józef Kozyra

cząc o dobroci i miłosierdziu, które wypływają
z Bożego Serca. To wezwanie, w szczególny sposób, kieruję do młodych, którzy w najbliższą sobotę spotkają się w Lednicy, wymownym miejscu dla
wiary Polaków. Niech Bóg Wam błogosławi.
Biuletyn Radia Watykańskiego, 1 VI 2022

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

Ojciec Święty Franciszek do Polaków
Audiencja ogólna – środa 11 V 2022 r.
Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich.
W poniedziałek obchodziliście uroczystość św.
Stanisława, biskupa i męczennika, Patrona waszej
Ojczyzny. Niech On, niezłomny obrońcy Bożego
ładu moralnego, szczególnie w tym tygodniu modlitw o powołania, wyjedna wszystkim młodym
dar mądrego rozeznania życiowej drogi, zawierzenia Chrystusowi i wierności wartościom
ewangelicznym. Z serca wam błogosławię.
Biuletyn Radia Watykańskiego, 11 V 2022

1991 POLSKA 1,20 ZŁ
PUBLIKACJA KATECHIZMU
KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Audiencja ogólna – środa 18 V 2022 r.
Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich.
Dwa dni temu wspominaliście św. Andrzeja Bobolę, jezuickiego męczennika, patrona waszej
Ojczyzny. Niech jego troska o jedność Kościoła
oraz męstwo i bezkompromisowość w obronie
wiary w Chrystusa, dodają Wam odwagi w wyznawaniu ewangelicznych wartości, zwłaszcza
w obliczu pokusy światowości. Z serca Wam
błogosławię.
Biuletyn Radia Watykańskiego, 18 V 2022

Città del Vaticano Є 0,41

Czesław Ryszka
Święty XXI wieku. Jan Paweł II
Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2011
Mąż boleści
We włoskim tygodniku „Famiglia Cristiana”,
z okazji jubileuszu 20-lecia pontyfikatu, prefekt
Kongregacji Nauki Wiary kard. J. Ratzinger napisał, że „bezsprzecznie najbardziej charakterystycznym rysem drugiej dekady tego pontyfikatu
jest cierpienie”. Kardynał dodał, że ten, który
z taką mocą przemawia do chorych, „sam jest
człowiekiem cierpiącym. Boleść wypisana jest
na jego twarzy. Jest pochylony, porusza się
z trudem, musi wspierać się na swym pastorale.
Opiera się na krzyżu, na krucyfiksie”. Kardynał
Ratzinger zwrócił też uwagę, że cierpienie
w najmniejszym stopniu nie osłabiło działalności
Ojca Świętego ani nie wpłynęło na istotę jego
oddziaływania. „To właśnie cierpiący Papież stał
się przejrzystą obecnością czegoś znacznie większego (...) Papież cierpienia nie ukrywa, nie może i nie chce go ukryć. I tym samym wyświadcza
nam istotną przysługę. Wiek też ma nam coś do

Audiencja ogólna – środa 25 V 2022 r.
Serdecznie pozdrawiam Polaków. Wczoraj obchodziliśmy wspomnienie Najświętszej Maryi
Panny Wspomożycielki Wiernych. W naszych
modlitwach zawierzajmy Jej szczególnie sprawę
pokoju na Ukrainie i na świecie. Niech Matka
Boża uczy nas solidarności z ludźmi doświadczonymi tragedią wojny i wyjedna pojednanie
narodów. Wszystkim wam z serca błogosławię.“
Biuletyn Radia Watykańskiego, 25 V 2022
Audiencja ogólna – środa 1 VI 2022 r.
Serdecznie pozdrawiam Polaków. Dziś rozpoczynamy miesiąc poświęcony Sercu Jezusowemu,
które jest źródłem miłości i pokoju. Otwórzcie się
na tę miłość i nieście ją „na krańce świata”, świad5

przekazania, a cierpienie ma swoją godność
i zbawczą siłę”. (…)
Papieskie przesłanie o cierpieniu podkreśla, że
poprzez cierpienie możemy wyrażać dobro i miłość, włączając się w zbawcze dzieło Odkupienia;
cierpienie staje się siłą twórczą, przemieniającą
chorego i jego środowisko. Mówi także o chrześcijańskim obowiązku pomocy w cierpieniu. Kult
krzyża nie jest równoznaczny z kultem cierpienia.
Choroba jest doznawaniem zła – pisze papież –
brakiem pewnego dobra, dlatego chrześcijańska
aktywność wobec cierpienia jest realizowaniem
zasad Ewangelii: „(...) byłem głodny, a daliście
Mi jeść, byłem spragniony, a daliście Mi pić, byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie, byłem nagi,
a przyodzialiście Mnie, byłem chory, a odwiedziliście Mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do
Mnie” (Mt 25, 34-36). Pomoc powinna być skuteczna, prawdziwie samarytańska. „Cierpienie jest
po to, ażeby wyzwalało miłość, ażeby rodziło dobre uczynki miłości bliźniego, ażeby całą ludzką
cywilizację przetwarzało w «cywilizację miłości»” (Salvici doloris nr 30). (…)
W dniach solidarności z chorymi Jan Paweł II
odwiedzał rzymskie szpitale, składał wizytę pasterską w zakonach, które zajmują się opieką
medyczną i duszpasterską wśród chorych. Papież
nie lękał się użyć przejmujących porównań, że
twarze chorych przypominają mu oblicze cierpiącego Chrystusa. Zwracał uwagę na ścisły
związek między cierpieniem fizycznym a nawróceniem duchowym. Podkreślał, że w człowieku cierpiącym nawrócenie jest potrzebą sięgającą do korzeni istnienia, „pozwala odzyskać
podstawowe ludzkie wartości, uświęca miejsce
cierpienia, staje się ewangelizacją”. (…)
Bardziej niż uzdrowienie, potrzebna jest międzyludzka solidarność. Solidarność serc. Przy
Papieżu chorzy odzyskiwali wiarę w siebie.
s. 78-85
Wybrał 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
(…) Wzgląd na absolutnie kluczowe i rozstrzygające znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II dla
rozwoju wydarzeń w naszej historii Polski, Europy i świata musi mieć na uwadze słowa, które
nowo wybrany papież wypowiedział tydzień po
pamiętnym konklawe: „Czcigodny i Umiłowany
Księże Prymasie! Pozwól, że po prostu powiem,
co myślę. Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego
papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej,
ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat,
gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się
przed wiezieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty Matce kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i całego
okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, który jest związany z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem”.
Korzeniem niezwykłego pontyfikatu była wieloletnia ofiarna i odważna posługa Prymasa, który
otrzymał zaszczytny tytuł Prymasa Tysiąclecia.
Na długo przed tym pontyfikatem polscy zwolennicy „programu oświeceniowego’, których wtedy
nie brakowało, na różne sposoby kontestowali
osobę i dzieło kard. Wyszyńskiego. (…)
Tak dochodzimy do pytania, które swego czasu
dobitnie postawił premier Jan Olszewski: „Czyja
będzie Polska?”. Jeżeli dopuścimy do zafałszowania, wypłowienia i zamazania pamięci o kard.
Wyszyńskim, wtedy ofiarą tego niecnego demnatio memoriam, „zabijania pamięci”, stanie się też
Jan Paweł II – i odwrotnie. Na piedestał narodowej pamięci, a tym samym narodowej tożsamości,
zostaną wyniesieni ludzie, którzy wjechali do historii na plecach tych dwóch olbrzymów, po czym
z różnych pobudek często wypierali się związków
z nimi, symulując swoją wielkość i wyolbrzymiając swoje zasługi. Namacalnie widać bezwzględne zabiegi o zawłaszczenie Polski i jej włączenie
w radykalnie antychrześcijańską przebudowę
świata, której rozmiary i skutki są podobne do
rewolucji październikowej. (…)
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”

Słowa św. Jana Pawła II do Polaków
na stronie internetowej KIK w Katowicach
Co tydzień na stronie internetowej katowickiego KIK zamieszczane są krótkie fragmenty homilii św. Jana Pawła II. Zaczęliśmy od homilii,
które wygłosił w 1991 r. podczas IV pielgrzymki
do Polski, a dotyczyły one przykazań Dekalogu,
który jest najlepszą drogą do uzyskania pełnej
wolności. Od lutego 2022 r. są zamieszczane
fragmenty homilii z ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny – w 2002 r. Na każdy tydzień wybrałem
jedno – dwa zdania.
Stanisław Waluś
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Błogosławiony
ks. Jan Franciszek Macha

prowadzone przez koordynatora Antoniego
Winiarskiego.
Pytania do wspólnego dzielenia się w grupie:
1. Jak postrzegam dziś Kościół katolicki (mój
parafialny, diecezjalny, lokalny, wspólnotowy)?
2. Co uważam w tym Kościele za szczególną
wartość, a co za szczególną słabość?
3. W jaki sposób – na miarę naszych
możliwości – możemy te rozpoznane słabości
przezwyciężać?
Streszczenie spotkania zostało przesłane do
sekretariatu synodu.
Zofia Osiecka

Każdy święty ma swój czas
Wiesława Dąbrowska-Macura: Beatyfikacja
ks. Jana Machy odbywa się z rocznym opóźnieniem. Czy ten czas oczekiwania był dla Księdza
Arcybiskupa jakimś szczególnym czasem?
Abp Wiktor Skworc: Kiedy w lutym 2013 r.
wstępnie konsultowałem z kard. Angelo Amato,
byłym prefektem Kongregacji Spraw kanonizacyjnych, sprawę beatyfikacji ks. Jana Machy,
powiedział, że według jego doświadczenia każdy
święty ma swój czas. Rozeznawaliśmy wtedy,
czy nadszedł odpowiedni czas dla kapłana męczennika ks. Jana Franciszka Machy. Okazało
się, że tak. Oficjalnie 24 listopada 2013 r. rozpoczęliśmy proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym, potem trwał etap rzymski, ostatecznie
komisja kardynałów uznała jego męczeństwo
i papież Franciszek zatwierdził datę beatyfikacji
na rok 2020. Niestety plany te pokrzyżowała
pandemia i związane z nią ograniczenia. (…)
Wiesława Dąbrowska-Macura: Jakich owoców
beatyfikacji kapłana męczennika Ksiądz Arcybiskup się spodziewa?
Abp Wiktor Skworc: Odpowiedź jest prosta –
błogosławionych. Bo inne nie mogą się rodzić ze
spotkania z błogosławionym. Pamiętajmy, że ks.
Jan staje się naszym orędownikiem przed Bogiem. Będzie go można prosić o pomoc i wsparcie. Może być pomocny młodym i ich rodzicom,
osobom zatroskanym o swoje dzieci i wnuki.
Może być także przykładem i zachętą do lokalnego działania, do podejmowania lokalnych inicjatyw, pomocy, solidarności, wsparcia. (…)
Gość Ekstra, Rok 2021, Śląski Męczennik, s. 4-7
Wybrał Stanisław Waluś

Miał wiedzę, autorytet i serdeczny
uśmiech
W miniony piątek [29 kwietnia] bliscy, przyjaciele i znajomi pożegnali Wojciecha Salę. Były
burmistrz Chrzanowa, długoletni prezes Klubu
Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie, autor
licznych publikacji i organizator wielu wydarzeń, zmarł w wieku 73 lat.
Wojciech Sala, absolwent Politechniki Śląskiej
w Gliwicach, był współzałożycielem i członkiem
Zarządu Komitetu Obywatelskiego Solidarność
w Chrzanowie. Przygotowywał listy Komitetu
Obywatelskiego oraz kandydatów w pierwszych
demokratycznych wyborach samorządowych do
chrzanowskiej rady miejskiej. Jako burmistrz
Chrzanowa w latach 1990-1991 zorganizował
pracę odrodzonego samorządu na nowych, demokratycznych zasadach. Pracował jako nauczyciel mianowany i dyplomowany w zakresie informatyki i przedmiotów zawodowych w szkołach średnich Trzebini i Chrzanowa.
Potrafił mówić godzinami
‒ Wspominając go, widzę człowieka spełnionego, bogatego duchowo i twórczo. Widzę jego
serdeczny uśmiech i rozradowane oczy, kiedy
opowiada o tym, co jeszcze chciałby zrobić, napisać. Potrafił mówić godzinami. Miał tak rozległą wiedzę, że słuchano go z ciekawością.
W czasie naszej ostatniej rozmowy, kiedy leżał
w szpitalu, opowiadał o swojej najnowszej publikacji. Cieszył się, że udało mu się ją wydać.
Był już bardzo słaby, głos mu się załamywał, ale
z radością planował spotkanie autorskie. Jego
wiedza, autorytet, umiejętność współpracy i serdeczne kontakty owocowały interesującymi wykładami, spotkaniami, wystawami, koncertami
w ramach Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, organizowanymi od czterdziestu lat. To ważne

Informacja z zebrania Zarządu KIK
w Katowicach 4 maja 2022 r.
1. Podsumowano
Walne
Zebranie
Delegatów KIK z 23 kwietnia br.
2. Omówiono program pielgrzymki do
Matki Boskiej Boguckiej 15 maja br.
3. Poinformowano o kolejnym wykładzie
Sekcji Nauka-Wiara (12 maja), na którym prof.
UŚ, dr hab. Armand Cholewka opowie „Skąd
wiemy, że nasz mózg pracuje?”
4. Debatowano nad sposobem uczczeniem
przez KIK w Katowicach stulecia przyłączenia
Śląska do Polski.
5. Odbyło
się
spotkanie
synodalne
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wydarzenie na mapie regionu, które współorganizujemy z KIK-iem – podkreśla Renata Hejmo,
prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Księdza Michała Potaczało „Apostoł dobroci”.
Pielęgnował pamięć
Wojciech Sala pisał z zacięciem historycznym
o znanych i mniej znanych postaciach polskiego
Kościoła, działaczach „Solidarności”, szczególnie ze Śląska, z którym był bardzo związany. To
ks. Józef Danch, błogosławiony ks. Jan Franciszek Macha oraz działacz Andrzej Szyja byli inspiracją wydanych wspomnień.
‒ Pielęgnował pamięć o patronie naszego stowarzyszenia księdzu Michale Potaczało, którego
znał osobiście. Aktywnie włączył się w działania
stowarzyszenia. Razem z żona Anną zinterpretował modlitwę „Ojcze nasz” oraz utwory napisane przez ks. Michała Potaczałę. Często dyskutowaliśmy, jaki jeszcze ciekawy pomysł wpadnie
mu do głowy, co zdoła napisać, zrobić, kogo zaprosi na kolejny Tydzień Kultury. Był stanowczy, czasami się spieraliśmy, ale miał w sobie
ciepło, którym obdarowywał innych ludzi.
Uwielbiał nowinki technologiczne, ciągle poszerzał swoją wiedzę i umiejętności. Idąc z duchem
czasu stworzył grę miejską o Janinie Woynarowskiej. Otrzymał nagrody i wyróżnienia, ale najbardziej cieszył się, mając przy sobie córki, syna,
wnuki i ukochaną żonę Annę – dodaje Renata
Hejmo.
Zasłużony dla Chrzanowa
‒ Kiedy w Muzeum organizowałem wystawy
o związkach Jana Pawła II z ziemią chrzanowską
i powstaniu tutaj struktur NSZZ Solidarność
i Komitetów Obywatelskich w 1989 r., mogłem
liczyć na jego znaczącą pomoc i posiadane pamiątki oraz zainteresowania osobą Jana Pawła II.
Był też bardzo ważną postacią dla chrzanowskiego Muzeum, uczestnicząc w wielu wernisażach, wydarzeniach, koncertach, spotkaniach. Co
roku też organizowałem w muzeum specjalne
wydarzenie kulturalne w ramach przygotowywanych przez niego Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. Na przykład bardzo pomógł nam wraz ze
śp. Henrykiem Czarnikiem w przypomnieniu
osoby i powstaniu książki o ks. Michale Potaczale, którego bardzo cenił. Tygodnie Kultury
Chrześcijańskiej to jego wielkie dzieło prowadzone wraz z małżonką Anną i KIK-iem oraz
ogromna zasługa dla Chrzanowa. Ceniłem też
sobie udział w organizowanych przez niego spotkaniach opłatkowych. Miał piękny i wielowymiarowy życiorys, np. pisał książki, prowadził
jako informatyk stronę internetową KIK-u. Wie-

le dowiedziałem się o jego życiu, przygotowując
z burmistrzem Ryszardem Kosowskim wniosek
o medal dla niego „Za zasługi dla rozwoju miasta i ziemi chrzanowskiej”. Cieszę się, że udało
się mu go wręczyć pod sam koniec kadencji samorządu w 2018 roku – wspomina Zbigniew
Mazur, były dyrektor Muzeum w Chrzanowie. –
Z życzeniami imieninowymi zadzwoniłem dwa
dni później, 25 kwietnia. Telefon odebrała żona,
a wieczorem pan Wojciech zmarł. Dlatego
prawdziwe są słowa ks. Twardowskiego, żeby
spieszyć się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą – zauważa.
Miał duszę społecznika
‒ Znaliśmy się od 2005 roku, kiedy przyszedłem do Chrzanowa. Miał duszę społecznika.
Był zaangażowany w działalność parafii. Działał
w radzie parafialnej, organizował Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej. Nie do przecenienia są jego starania o podjęcie procesu beatyfikacyjnego
Janiny Woynarowskiej. Gromadził materiały na
jej temat. Uczestniczył w dniach biblijnych.
Zawsze był do dyspozycji. Cechował się wielką
kulturą, otwarciem na innych, nie patrzył na własne korzyści – podkreśla ks. dziekan Roman
Sławeński, proboszcz parafii św. Mikołaja
w Chrzanowie.
Marek Oratowski, Przełom, nr 18 (1546),
4 V 2022, s. 17

Z powodu śmierci Wojciecha Sali
Znanego i cenionego samorządowca, społecznika,
odznaczonego medalem Za zasługi dla Rozwoju
Miasta i Ziemi Chrzanowskiej
Wyrazy głębokiego współczucia oraz kondolencje
dla najbliższych składają
Krzysztof Kasperek Przewodniczący Rady Miejskiej w Chrzanowie wraz z radnymi
Robert Maciaszek Burmistrz Miasta Chrzanowa
wraz ze współpracownikami

8

Wszystkim uczestnikom ceremonii pogrzebowej śp.
Wojciecha Sali Księżom,
Przyjaciołom i Znajomym
serdeczne
podziękowania
składają Żona z Rodziną

Z tymi tezami, doniesieniami i wynikami
badań prof. Biniendy dobrze koresponduje
ciekawy wywiad z tygodnika „wSieci”.
Witold Gadowski rozmawiał z byłym oficerem Mosadu Juval’em Aviv’em. Aviv informuje w rozmowie o szczegółach swojej pracy
dla Mosadu i przyznaje, że zna sprawę smoleńską.
Zapoznałem się ze szczegółami tej sprawy.
Czytałem tajne dokumenty na temat katastrofy smoleńskiej ‒ informuje Aviv.
Pytany o jakiej dokumentacji mówi precyzuje: Dokumenty tajnych służb Izraela, USA,
Wielkiej Brytanii i Interpolu. Wskazuje, że po
tej lekturze nie ma wątpliwości: „za tą katastrofą stoi Rosja”. Jestem przekonany, że odpowiedzialność Rosji za katastrofę samolotu
z prezydentem Kaczyńskim na pokładzie niedługo wyjdzie na jaw ‒ wskazuje Aviv.
To szalenie ważne świadectwo. Oficer
służb, działający w obszarze bezpieczeństwa
do dziś, wskazuje, że zna dokumentację wytworzoną w służbach o dużej wiarygodności
i mówi jednoznacznie, że w Moskwie trzeba
szukać odpowiedzialnych za narodową tragedię Polski. Trudno o lepsze dopełnienie tez,
wygłaszanych przez naukowców, którzy
wskazują, że mamy do czynienia z wybuchami w powietrzu. (…)

Przełom, nr 18 (1546),
4 V 2022, s. 4

Przełom. TYGODNIK ZIEMI CHRZANOWSKIEJ.

Opracował Stanisław Waluś

Ś† P

10 kwietnia 2010 – Smoleńsk

https://wpolityce.pl/smolensk/270240-a-wiec-jednakzamach-byly-oficer-mosadu-informuje-widzialemdokumenty-ws-smolenska-za-tym-stoi-rosja

pobrane 10 maja 2022
Zdjęcie i opracowanie Stanisław Waluś

Tablica na kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej – 11 IV 2018

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

Abp Jan Pawłowski:
„Bądź dumnym patriotą”

A więc jednak zamach?! Były oficer
Mosadu informuje: „Widziałem dokumenty ws. Smoleńska. Za tym stoi Rosja!”
Aktualizacja: 30 października 2015.
Wyniki Jorgensena są poprawne. W Smoleńsku doszło do trzech wybuchów ‒ mówił
TV Republika prof. Wiesław Binienda. Jego
ostatnie badania potwierdzają wcześniejsze
tezy naukowców zajmujących się Smoleńskiem. Wnioski zespołu parlamentarnego są
jasne: brzoza nie miała nic wspólnego z przyczynami tragedii smoleńskiej, zaś rządowy
tupolew został rozerwany przez eksplozje
w powietrzu.

29 maja 2022 r. JE Ks. Abp dr Jan Romeo
Pawłowski, sekretarz ds. Reprezentacji Papieskich w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej,
na piekarskim wzgórzu wygłosił homilię dla kilkudziesięciu tysięcy młodzieńców i mężczyzn,
uczestników tradycyjnej pielgrzymki do Matki
Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.
Podobnie jak przed laty bp Herbert Bednorz w
Piekarach Śl., tak abp Pawłowski otwarcie mówił o polityce i politykach. W swojej homilii
zwrócił uwagę na rolę ojca i miłości rodzinnej,
która potrafi czynić cuda. Zachęcał do odwagi,
aby mieć dzieci, mieć dużo dzieci.
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Mówił o Ojczyźnie jak o rodzinie i cytował
słowa poematu Karola Wojtyły z 1974 r. Myśląc
Ojczyzna.
Powiedział: „Nie wstydź się nigdy swojej rodziny. Choćby nie była idealna, ty bądź dumny,
że ją masz, że w niej jesteś kochany i uczysz się
kochać. Nie wstydź się nigdy swego ojca i matki,
choćby byli słabi, niezaradni, biedni, prości. Nie
wstydź się swoich korzeni, bo bez nich ty nie
masz sensu, nie byłoby ciebie. Nie wstydź się tej
ziemi, tego narodu, tego języka, tej naszej białoczerwonej, nie wstydź się, że jesteś Polakiem, że
tu masz swoje korzenie i sens życia. Bądź dumnym patriotą, czyli człowiekiem, który miłuje ten
kraj i tych ludzi.
Wstydź się tych, którzy tę ziemię, ten kraj
zdradzają, sprzedają za judaszowe srebrniki, którzy w imię ideologii, poprawności klubów politycznych chcą ten kraj, tych ludzi karać, obgadują ich, wyśmiewają. Tych się wstydź. Nie wolno
ci nimi gardzić, ale możesz się ich i za nich
wstydzić. Niechaj nam w tych dniach wzorem
będą ci odważni Ukraińcy, którzy walczą, bronią, biją się i giną, aby obronić ojczyznę, ojcowiznę, honor i człowieczeństwo.
Nie może nas nie boleć, jak czasem jakiś polityk zamiast przedstawić konkretny program swojego działania jątrzy, szkaluje, woła, że trzeba
Polskę karać, że trzeba wprowadzić rozdział Kościoła od państwa, zepchnąć wiarę do zakrystii,
wyciąć Boga z Przysięgi harcerskiej... Uważaj,
panie polityku, bo jak zaczniesz wiarę i Kościół
katolicki, który tworzą ludzie, katolicy tej ziemi,
oddzielać od państwa, od społeczeństwa, to możesz sobie na głowę ściągnąć brak pokoju, nieszczęście jakieś. Już tacy byli, nawet nie tak
dawno, co chcieli polski naród od wiary, od Kościoła oderwać połamanym krzyżem albo sierpem i młotem... Już ich nie ma, nawet historia
się ich wstydzi”.
Nawiązując do hasła pielgrzymki „Posłani w
pokoju Chrystusa” powiedział, że pokój Chrystusa zaczyna się w naszych sercach. „Budowanie pokoju trzeba zacząć od własnego serca,
przez zrobienie w nim miejsca dla Chrystusa”.
„Ale żeby budować przyszłość nie wystarczy się
dogadać, podpisać traktaty. Trzeba żyć pokojem,
być człowiekiem pokoju, mieć pokój we własnym sercu, w życiu, w rodzinie. Zacznijmy zatem od nas samych”. Trzeba zrobić miejsce dla
pokoju Chrystusa w swoim sercu.
Antoni Winiarski

Ks. prof. P. Bortkiewicz TChr:
To, co tworzy obecny zarząd Związku
Harcerstwa Polskiego jest próbą
powrotu do niechlubnych prób
zdeformowania harcerstwa
w dobie PRL
24 maja 2022 21:24
To jest proces dechrystianizacji harcerstwa,
a więc wyrwania z harcerstwa tego, co było jego
ogromną siłą, jego ogromną tradycją, bo przecież
właśnie na kodeksie zasad określonych w przyrzeczeniu harcerskim budowana była siła harcerstwa. Zarówno ruch skautowski, zainicjowany,
stworzony przez Roberta Baden-Powella, jak
i polskie harcerstwo, wywodzące się jeszcze
sprzed wojny, od Andrzeja Małkowskiego, było
jednoznacznie zorientowane na Boga i wartości
chrześcijańskie – mówił we wtorkowej audycji
„Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja ks.
prof. Paweł Bortkiewicz TChr, bioetyk, wykładowca UAM i AKSiM, odnosząc się do niepokojących działań zarządu ZHP.
Związek Harcerstwa Polskiego ustanowił drugą, alternatywną rotę przyrzeczenia. Nie ma w
niej odniesienia do Boga, za to dodano fragment
o „staniu na straży harcerskich zasad”. Zdaniem
gościa „Aktualności dnia”, samemu będącego
harcerzem, jest to zjawisko niepokojące.
– To przyrzeczenie wyrastało oczywiście z tradycji skautingu, jak i przede wszystkim z tradycji ruchu harcerskiego w Polsce, gdzie wartości
religijne i odwołanie się do Boga jest elementem
integralnie określającym harcerstwo – wskazał
ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr.
Duchowny zwrócił uwagę na tradycje, z jakich
wywodzi się harcerstwo w Polsce.
– Zarówno ruch skautowski, zainicjowany,
stworzony przez Baden-Powella, jak i polskie
harcerstwo, wywodzące się jeszcze sprzed wojny, od Andrzeja Małkowskiego, było jednoznacznie zorientowane na Boga i wartości chrześcijańskie. Trzeba zauważyć, że jednym z pierwszych naczelników harcerstwa polskiego był ks.
Jan Mauersberger, który jest twórcą „Komentarza do Prawa Harcerskiego”; jest też twórcą „Katechizmu harcerza”, a więc rugowanie tego nurtu
tradycji z harcerstwa jest po prostu podważaniem
tożsamości harcerskiej – zaznaczył rozmówca
Radia Maryja.
Przypomniał, że w podobny sposób z chrześcijaństwem próbowały zerwać komunistyczne organizacje pseudoharcerskie.
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– To, co tworzy obecny zarząd Związku Harcerstwa Polskiego jest próbą powrotu do niechlubnych prób zdeformowania harcerstwa
w dobie rządów komunistycznych, w dobie PRL
– ocenił etyk. (…)
– To jest na pewno proces dechrystianizacji
harcerstwa, a więc wyrwania z harcerstwa tego,
co było jego ogromną siłą, jego ogromną tradycją, bo przecież właśnie na kodeksie zasad określonych w przyrzeczeniu harcerskim, w Prawie
Harcerskim budowana była siła harcerstwa przez
całe dziesięciolecia – podkreślił ks. prof. Paweł
Bortkiewicz.
Harcerstwo ma bowiem swoją tożsamość, a ta
jest ściśle związana z chrześcijaństwem. Rozmówca Radia Maryja zwrócił uwagę, że jeśli
komuś nie podobają się tradycyjne zasady harcerstwa, zawsze może powołać do istnienia własną organizację. (…)

Z kazania pasyjnego 6 III 2022 r.
Kazania pasyjne podczas nabożeństwa Gorzkich Żali w kościele Matki Boskiej Kochawińskiej w Gliwicach głosił ojciec Jacek Siepsiak
SJ. W niedzielę 6 marca 2022 r. przy okazji rozważania męki Pana Jezusa opisanej w Piśmie św.
nawiązał do sytuacji na Ukrainie i do Putina.
Wspomniał o analogii między dwoma parami
panów: Hitlerem i Goebbelsem oraz Putinem
i Ławrowem.
Wezwanie do modlitwy powszechnej
w Wielki Piątek 15 III 2022 r.
Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP przysłała do parafii dodatkowe
wezwanie do modlitwy powszechnej z uwagą, że
należy je zamieścić po modlitwie Za rządzących
państwami (nr 9) a przed modlitwą Za strapionych i cierpiących (nr 10).
9a. ZA UKRAINĘ
Módlmy się za naród ukraiński, doświadczający rosyjskiej napaści wojennej, za uchodźców
i ofiary śmiercionośnych ataków, niech nasz Bóg
i Pan powstrzyma przemoc, gwałt i zniszczenie,
aby zapanował upragniony pokój.
Modlitwa w ciszy. Po niej kapłan śpiewa:
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty uśmierzasz
wojny i poniżasz pysznych, + uwolnij naród
ukraiński od okrucieństw i cierpień, wejrzyj łaskawie na uchodźców i wygnańców, na rozdzielone rodziny i osierocone dzieci, * a nam daj serca czułe na potrzeby przybyszów. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-ksprof-p-bortkiewicz-tchr-to-co-tworzy-obecny-zarzadzwiazku-harcerstwa-polskiego-jest-proba-powrotu-doniechlubnych-prob-zdeformowania-harcerstwa-w-dobieprl/

Pobrał 10 czerwca 2022 r. i fragmenty wybrał
Stanisław Waluś

Zuchy bez Boga
Usunięcie duchowego odniesienia do Boga,
zawartego w formule „Zuch kocha Boga i Polskę”, z Prawa Zucha wyczerpuje znamiona nietolerancji i może być odbierane jako dyskryminacja polegająca na jawnej dechrystianizacji
w systemie wychowawczym formacji najmłodszych członków ZHP – napisała w przesłanym
KAI stanowisku Rada Duszpasterstwa Związku
Harcerstwa Polskiego. (…)
i, Idziemy, nr 24 (867), 12 VI 2022, s. 16
Wybrał Stanisław Waluś

https://diecezja.waw.pl/informacje-liturgicznedotyczace-wezwan-modlitwy-powszechnej-w-wielkipiatek/

Przewodniczący KEP abp Stanisław
Gądecki o agresji Rosji na Ukrainę

Kościół w Polsce solidarny z ofiarami
napaści Rosji na Ukrainę
Wprowadzenie
Niniejsze opracowanie jest tylko zbiorem
przyczynków zestawionych przeze mnie na postawie zebranych materiałów. Informacje będą
przedstawione w porządku chronologicznym. Do
napisania tego tekstu skłoniły mnie opinie
w mediach nie dostrzegające ogromnego zaangażowania Kościoła katolickiego w Polsce
w związku z wojną w Ukrainie.

16 marca 2022 r. wysłuchałem krótkiego wywiadu z Przewodniczącym Komisji Episkopatu
Polski Stanisławem Gądeckim, który potępił
agresję Rosji na Ukrainę.
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mf, Gość Niedzielny, nr 15, rok XCIX, 17 IV
2022, Gość Gliwicki, s. IV
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Do Gościa Niedzielnego nr 16, rok XCIX z 24
kwietnia 2022 r. została dołączona wkładka z
Koronką do Miłosierdzia Bożego w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim.

Akt poświęcenia Niepokalanemu Sercu
Najświętszej Maryi Panny w Diecezjalnym
Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Drogi
Stanisław Waluś, Dlatego, nr 4 (364),
2 IV 2022, s. 7-8
W łączności z Papieżem Franciszkiem
Urszula i Andrzej Omylińscy, Dlatego,
nr 4 (364), 2 IV 2022, s. 8

Informacja w parafii św. Anny w Zabrzu
Dom Dziennego Pobytu „Rodzina” Caritas
Diecezji Gliwickiej w
związku z uruchomieniem
ośrodka
dla
uchodźców wojennych
z Ukrainy zwraca się z
prośbą o dostarczenie
darów tj.:
* Nowa pościel (dla
dorosłych oraz dzieci),
* nowe ręczniki (wszelkie rozmiary), kołdry
dziecięce i kocyki, * mleko modyfikowane,
kaszki, musy, * środki higieniczne dla dzieci, *
kosmetyki dziecięce.
Dary prosimy dostarczać do Parafii.

Jak ukarać Putina
Gość Niedzielny, nr 13,
Rok XCIX, 3 IV 2022,
s. 40-42
O możliwościach prawnych ukarania Władimira
Putina i Rosjan odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko
ludzkości i ludobójstwo
mówi specjalistka od międzynarodowego prawa
karnego oraz humanitarnego prof. Patrycja
Grzebyk.
Bogumił Łoziński: Rosjanie atakując Ukrainę,
zabijają dzieci, kobiety, osoby starsze. Czy
w świetle prawa międzynarodowego jest to
zbrodnia wojenna?
Prof. Patrycja Grzebyk: Świadome zabijanie
dzieci, kobiet czy osób starszych, które nie
uczestniczą w działaniach zbrojnych, jest naruszeniem prawa humanitarnego i może stanowić
zbrodnię wojenną. (…)
Bogumił Łoziński: W czasie konfliktu zbrojnego prawo międzynarodowe pozwala zaatakować
cele wojskowe, w tym walczących w tym konflikcie ludzi. Czy w taki razie Ukraina może zabić Putina bez procesu jako cel wojskowy?
Prof. Patrycja Grzybek: Z punktu widzenia
międzynarodowego prawa humanitarnego Władimir Putin, m.in. jako zwierzchnik sił zbrojnych
Rosji, jest celem wojskowym i może być legalnie zabity przez drugą stronę konfliktu. (…)

Msza Święta w obrządku bizantyjskoukraińskim w Gliwicach
Plakat w gablotce parafii Matki
Boskiej Kochawińskiej w Gliwicach.
Kościół grekokatolicki
Msza Święta w obrządku bizantyjsko-ukraińskim w każdą niedzielę w Gliwicach o godz. 10.30.
Kaplica Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Zakładzie OpiekuńczoLeczniczym Kongregacji Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza ul. Zygmunta Starego 19. Zapraszamy.

Boży Grób w Kaplicy Jasnogórskiej
Boży Grób z symbolicznymi
trumnami
przykrytymi
szarfami
w kolorach ukraińskiej
flagi.

Różaniec o pokój
Modlą się w tej intencji od początku wojny
w Ukrainie i będą się modlić tak długo, jak będzie potrzeba. Wraz z atakiem Rosji na Ukrainę
w kościele św. Józefa w Zabrzu rozpoczęło się
cotygodniowe wołanie o pokój na świecie. (…)
Modlitwa odbywa się w każdą środę o 21.00
w zabrzańskim kościele św. Józefa przy ul. Roosevelta 104.

Jasna Góra,
nr 2/ 2022, marzec –
kwiecień, str. 1.

12

PARAFIA ŚW. AP. PIOTRA I PAWŁA
W KATOWICACH ZAPRASZA NA KONCERT
CHARYTATYWNY NA RZECZ UKRAIŃSKICH
UCHODŹCÓW
KOBIETY KOBIETOM
Pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Katowice Pana dra Marcina Krupy
Księdza Arcybiskupa Metropolity Katowickiego
Wiktora Skworca
Księdza Biskupa Diecezji Katowickiej Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego Mariana Niemca
Przewodniczącego Gminy Żydowskiej w Katowicach
Włodzimierza Kaca
Rektora Akademii Muzycznej w Katowicach prof.
dra hab. Władysława Szymańskiego
Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dra hab. Ryszarda Koziołka
Przewodniczącego Muslim Aid Fundation Jabbara
Koubaisy’ego
W programie klasyczna muzyka kameralna
Wykonawcy:
Elżbieta Grodzka-Łopuszańska – sopran
Irena Kalinowska Grohs – skrzypce
Aleksandra Batog – altówka
Iga Batog – wiolonczela
Grażyna Jursza – flet
Agata Brachman-Szymczyk – flet
Dagmara Niedziela – fortepian
Agnieszka Radzikowska – recytacje
Aleksandra Rudzka-Kudryś – słowo wstępne
24 KWIETNIA 2022 GODZINA 19.30
Kościół św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach, ul.
Mikołowska 32
Przy finansowym wsparciu Miasta Katowice

Parafia Mariacka w Katowicach – informacje

Informacje w gablotce parafii NMP w Katowicach
(Mariacka):
Informacja dla potrzebujących pomocy uchodźców
wojennych z Ukrainy nr tel. 32/207-79-01 można
dzwonić całą dobę.
Katowice wspierają Ukrainę.
Katowice dla Ukrainy.
Paczka dla Ukrainy.
Proponowane produkty do umieszczenia w gotowej
paczce dla Ukraińców.

Wśród współorganizatorów jest Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, a patronami
medialnymi są: Telewizja TVS, Radio eM
i Dziennik Zachodni.

Koncert Charytatywny – 24 kwietnia 2022

Dodatek specjalny: Kościół pomaga Ukrainie

Miłosierdzie w praktyce
(…) „Kościół jest żywą wspólnotą dzięki temu,
że trwa przy Chrystusie”. Zacytowałem te słowa
Benedykta XVI nie bez powodu. (…)
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Dlatego boleśnie zaskakuje niedawny sondaż,
że aż 43% badanych nie zauważa żadnych działań Kościoła po wybuchu wojny na Ukrainie.
Ręce opadają… (…)
Zdecydowaliśmy się więc opublikować specjalny dodatek: Kościół pomaga Ukrainie (s. 6775). Dziennikarze z dziewiętnastu lokalnych
edycji Niedzieli zbadali te sprawę z bliska –
wzięli pod lupę w sumie dwadzieścia jeden polskich diecezji. W ten sposób powstał swoisty
„raport o miłosierdziu” – raport o skali pomocy
Kościoła katolickiego dla uchodźców z Ukrainy.
(…)
Ks. Jarosław Grabowski, Niedziela,
nr 17, 24 IV 2022, s. 3

Caritas już od pierwszych dni wojny może organizować pomoc nie tylko na granicy, ale też
w całej Polsce i na Ukrainie. Polska gościnność
i serca pełne miłości, a więc te wartości, które
wypływają z ducha Ewangelii, sprawiły, że siostry i bracia, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny, mogą czuć się u nas
bezpiecznie. Wśród nich jest 830 dzieci z ukraińskich domów dziecka – poszkodowanych najbardziej, bo nie tylko przez wojnę, ale i przez los
– które znalazły pełen życzliwości dom w placówkach Caritas diecezjalnych. (…)
W imieniu wszystkich obdarowanych dzisiaj
dobrem z całego serca dziękuję. A naszym Siostrom i Braciom z obrządku prawosławnego, którzy dzisiaj obchodzą Wielkanoc, składam
najlepsze życzenia. Niech pokój Chrystusowy
zagości w naszych sercach, na Ukrainie i na całym świecie!
† Wiesław Szlachetka
Przewodniczący Komisji Charytatywnej, Konferencji Episkopatu Polski
http://www.parafia-radzymin.pl/list-naniedziele-milosierdzia-24-04-2022r/
Wybrał Stanisław Waluś

List na Niedzielę Miłosierdzia – 24.04.2022 r.
„Gdzie jest miłosierdzie, tam rozkwita pokój”
Umiłowani w Panu Siostry i Bracia! Dzisiejsza
Ewangelia opowiada o paschalnych doświadczeniach Tomasza. Najpierw okrutna męka i niezrozumiała śmierć Mistrza wywołały w nim – jak
i w innych apostołach – ogromne rozczarowanie.
(…)
Ta historia to nie tylko opowieść sprzed dwóch
tysięcy lat. To Słowo Boże, które zostało napisane
do nas, także na ten czas, gdy za naszą wschodnią
granicą toczy się wojna. Jesteśmy świadkami
cierpienia niewinnych, morderstw, straszliwej
niesprawiedliwości. Z lękiem i poczuciem bezsilności oglądamy obrazy, które napływają do nas
z Ukrainy. Przychodzą na myśl słowa proroka Jeremiasza „Gwałt i ruina!” (Jr 20, 8). Dramat tej
wojny sprawia, że wielu spośród tych, którzy
bezpośrednio jej doświadczają, a także niektórzy
spośród nas znalazło się w momencie podobnym
do tego, w którym znalazł się Tomasz Apostoł
wątpiący we wszystko po śmierci Chrystusa. Ale
na szczęście jest ogromna wspólnota uczniów
Chrystusa i ludzi dobrej woli, która doświadcza
Jego zmartwychwstania, Jego zwycięstwa nad
śmiercią, piekłem i szatanem, Jego żywej obecności, duchowej mocy i Jego pokoju.
Doświadczenie obecności zmartwychwstałego
Chrystusa wyraża się w głębokiej wierze i czynach miłosierdzia. Zmartwychwstały Pan żyje w
otwartości serc milionów Polaków, dzięki której
nasi bracia i siostry z Ukrainy znaleźli dom. (…)
Warto nadmienić, że zorganizowana przez Caritas Polska w połowie kwietnia br. zbiórka na
rzecz uchodźców przekroczyła 100 mln złotych.
Szacunkowa wartość wsparcia przekazanego w
postaci darów rzeczowych przekroczyła 136 mln
zł. To dzięki tej ogromnej ofiarności darczyńców

Miłosierdzie nadzieją dla świata
W miłosierdziu Bożym jest nasza nadzieja na
przezwyciężenie zła w naszych sercach, naszych
domach, w naszej Ojczyźnie oraz na pokój
w krajach ogarniętych wojną. (…)
W niedzielnej homilii ks. abp Marek Jędraszewski nawiązał do trudnej sytuacji wojennej na
Ukrainie. (…)
Doświadczany przez wielu Ukraińców ogrom
zła i wyrządzanych im krzywd każe nam, ludziom wierzącym, spojrzeć w tym momencie
z głęboką wiarą i czcią na Chrystusa Umęczonego i Ukrzyżowanego i niejako dotknąć się Jego
ran, Jego cierpienia i Jego męki – ponieważ to
właśnie On jest jako Zdradzony przez Judasza –
w ukraińskich patriotach wskazywanych i wydawanych rosyjskim żołnierzom; jako Wyszydzony – w poniżanych i gwałconych kobietach
i dzieciach; jako Biczowany – w nieludzko bitych i torturowanych osobach cywilnych; jako
Skazany przez arcykapłana Kajfasza na śmierć
za rzekome bluźnierstwo – w stwierdzeniu prawosławnego patriarchy Moskwy, że „tzw. operacja specjalna” w Ukrainie ma „wymiar metafizyczny” i że działania rosyjskich żołnierzy są
„jedynym słusznym wyborem”, gdyż jest to
„ścieżka obrony ojczyzny”; jako Niewinny,
w sprawie którego Piłat umył ręce – w postawie
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tych państw, które nie chcą nazwać toczącej się
okrutnej wojny po imieniu i w konsekwencji
unikają niesienia Ukrainie realnej pomocy
i wsparcia; jako skazany przez Piłata na śmierć –
w tych, o których zawyrokowano, że muszą
przejść tzw. proces denazyfikacji; jako skarżący
się Bogu na opuszczenie – w tych, którzy czują
się zapomniani przez Boga; jako oddający swego
ducha Ojcu – w tych, którzy nie zwątpili
w słuszną sprawę i modlą się o sprawiedliwy pokój – odczytywał tę tragiczną sytuację w kontekście duchowym krakowski metropolita. ‒ Złożony do grobu strzeżonego przez żołnierzy Piłata –
w tych wszystkich, którym mimo próśb Ojca
Świętego Franciszka i wysokich przedstawicieli
organizacji międzynarodowych odebrano nadzieję na choćby zawieszenie broni na czas Świąt
Wielkanocnych, czy to rzymsko-katolickich, czy
grecko-katolickich i prawosławnych – zauważył
ks. abp Marek Jędraszewski. (…)
Małgorzata Pabis, Nasz Dziennik, nr 94
(7359), 25 IV 2022, s. 7
Całą homilię można wysłuchać na stronie:

Informacja o spowiedzi

Gablotka kościoła Mariackiego w Katowicach. Spowiedź w języku ukraińskim w Katedrze w Katowicach. KAŻDY PIĄTEK OD 11:00 DO 13:00. Spowiada ks. Wolodymyr Lytvyniv.

Plakat Stowarzyszenia Aktywnych Polaków
i Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Hałcnów wciąż pomaga
Świąteczne kiermasze dla potrzebujących
w hałcnowskiej parafii Nawiedzenia NMP to już
tradycja. Do tej pory wspierały dzieci niepełnosprawne. W tym roku organizatorzy postanowili
przeznaczyć uzyskane pieniądze na potrzeby
około setki ukraińskich gości, którzy znaleźli
schronienie w domach Hałcnowa, na przygotowanie dla nich 25 kwietnia wielkanocnego śniadania i świętowania dla najmłodszych. Darczyńcy wrzucili do skarbonek aż 20 208,43 zł. (…)
ur, Gość Niedzielny, nr 17, rok XCIX,
1 V 2022, Gość Bielsko-Żywiecki, s. II

Gablotka parafii Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej. POMOC
OFIAROM
WOJNY
NA
UKRAINIE. START ZBIÓRKI:
28.02.2022 do czasu zakończenia
działań wojennych na Ukrainie.
ZEBRANE DARY ZOSTANĄ
PRZEKAZANE
CARITAS
POLSKA
ORAZ
BEZPOŚREDNIO DO ARCHIDIECEZJI LWOWSKIEJ.

Ukraińcy przy stole Pańskim
W kościele św. Macieja Apostoła w Andrychowie ukraińskie dzieci przyjęły sakramenty.
Czworo dzieci przyjęło chrzest, a pięcioro przystąpiło do I Komunii św. Obu sakramentów
udzielił proboszcz ks. Stanisław Czernik. (…)
Mariusz Rzymek, Niedziela nr 18, 1 V 2022,
Niedziela na Podbeskidziu, nr 18 (905),
1 V 2022, s. VI

https://misericors.org/swieto-milosierdzia-bozego-wlagiewnikach-homilia-abp-marka-jedraszewskiego-wsanktuarium-bozego-milosierdzia-24-kwietnia-2022/

Opracował Stanisław Waluś

Punkt zbiórki

Informacja w TVP INFO

STOWARZYSZENIE POMOC KOSCIOŁOWI
W POTRZEBIE TWORZY DLA UCHODŹCÓW
GRUPY WSPARCIA W PARAFIACH. 11 V 2022,
6:45

Punkt zbiórki w przedsionku kościoła Opatrzności
Bożej w Bielsku-Białej. POMOC OFIAROM
WOJNY NA UKRAINIE.
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Trzeciej możliwości nie ma
Będą Państwo mogli przeczytać mój felieton
już w 3026. dniu od momentu, kiedy Rosja najechała na niepodległą Ukrainę, zaanektowała
Krym oraz zajęła część obwodów Donieckiego
i Łużańskiego. Będzie to już – o zgrozo! – setny
dzień, kiedy ten najazd przerodził się w upiorną
wojnę w skali działań i okrucieństwa. (…)
Rosja musi zostać pokonana i zawrócona nie
tylko z linii frontu, ale do swoich granic, gospodarczo i militarnie cofnięta, aby nigdy już nie
była zdolna do jakiejkolwiek agresji. Musi ponieść koszty odbudowy Ukrainy, oddać zagrabione ziemie, zapłacić reparacje wojenne,
a sprawców winnych bestialstwa ukarać lub pozwolić ukarać. Być może dopiero wtedy stworzy
dla siebie możliwości zbudowania struktury
i systemu państwa godnego, zdolnego do tego,
aby wchodzić w relacje międzynarodowe. (…)
Rozstrzygniecie jest bowiem boleśnie proste:
albo zwycięży Rosja z wszelkimi tragicznymi
tego konsekwencjami dla Europy, czyli dla nas,
albo zwycięży Ukraina i tym samym nasz świat
wartości. Tertium non datur – trzeciej możliwości nie ma.
Piotr Grzybowski, Niedziela, nr 23,
5 VI 2022, s. 37
Fragmenty artykułu wybrał Stanisław Waluś.
Piotr Grzybowski jest gościem programu „Studio prasowe” w telewizji Republika, który jest
nadawany w Niedzielę o 10.06. Program ten
chętnie oglądamy z Żoną, podobnie jak „Salon
dziennikarski” w TVP INFO w sobotę rano.

Caritas. Będzie on czynny w poniedziałek, środę
i piątek od 17.00 do 18.00. (…)
Drogim Parafianom i Gościom życzymy zdrowia i potrzebnych łask

Intencje Mszy św. w kościele Narodzenia
NMP w Bielsku-Białej Lipniku
4 VI – Intencja wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP z prośbą o pokój na Ukrainie.
16 VI – Za pomordowane kobiety i dzieci podczas wojny w Ukrainie.
Nasza Parafia. Miesięcznik Parafii Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny Bielsko-Biała Lipnik,
Czerwiec 2022, s 13 i 14

Ks. prof. Dariusz Oko,
Szanowni Państwo, Drogie Siostry i Bracia,
Przekazuję pierwszy szerszy komentarz, tak
„na gorąco” po moim w procesie:

https://server455478.nazwa.pl/wordpress/wpn_PMBK/el
ementor-1831

pobrane 10 czerwca 2022 r.

Stanisław Waluś

Fragmenty homilii o. Longina Płachty SJ
‒ 5 VI 2022 r.
W każdą pierwszą niedzielę miesiąca w parafii
Matki Boskiej Kochawińskiej w Gliwicach po
Mszy św. o godz. 8.00 jest zmiana tajemnic różańcowych. Wziąłem sobie kartkę, aby zapisać
intencję parafialną na czerwiec.
Mszę św. sprawował o. Longin Płachta SJ, który też głosił homilię. Karta się przydała ‒ pod koniec homilii zanotowałem następujące jej fragmenty: „ … chciałbym się przenieść na ziemię
ukraińską krwią zbroczoną przez bandytów, bandziorów, … Niech zstąpi Duch Twój, aby na tej
zbroczonej krwią … i odnowi oblicze tej ziemi”.
Ostatnie wezwanie modlitwy wiernych
7 czerwca 2022 r. Mszę św. o godz. 7.00 w parafii Matki Boskiej Kochawińskiej w Gliwicach
sprawował o. Stanisław Jopek SJ i dodał na końcu modlitwy wiernych wezwanie: „Módlmy się
o pokój na Ukrainie i nawrócenie tych, którzy są
powodem tego nieszczęścia”.
Opracowanie i zdjęcia Stanisław Waluś

https://www.youtube.com/watch?v=h1CE9Vtr6uk
<https://www.youtube.com/watch?v=h1CE9Vtr6uk&t=23
4s> &t=234s

Taki dobry wynik był możliwy szczególnie
dzięki Państwu wsparciu, za które bardzo dziękuję. Zapewne kluczowe znaczenie miały tu miliony Państwa modlitw, które musiały zrobić
wrażenie na Najwyższym.
Tysiące wyrazów wsparcia i życzliwości oraz
ponad 85 tysięcy podpisów pod petycją w mojej
obronie to absolutny rekord, który zrobił duże
wrażenie na sądzie. Także zdecydowane wystąpienie w moje obronie księdza biskupa Radosława Zmitrowicza, arcybiskupa Jána Oroscha,
księdza kardynała Gerharda Ludwika Müllera ‒
zapewne obecnie najmądrzejszego i najlepiej
wykształconego kardynała.

Ogłoszenia parafialne w kościele Matki
Boskiej Kochawińskiej w Gliwicach
Uroczystość Zesłanie Ducha Świętego
5 czerwca 2022 r.
(…)
7. Dziękujemy wszystkim, którzy cały czas
wspierają uchodźców z Ukrainy. W naszym
Domu Zakonnym obecnie mieszka 18 osób. Informujemy, że następuje zmiana otwarcia punktu
16

Teraz ja i mój artykuł, jego prawda jesteśmy
wolni, co potwierdził sam niemiecki sąd. Próba
zakneblowania nas przez lawendą mafię zupełnie
się nie udała, a wprost przeciwnie ‒ przyniosła
prawdzie jeszcze tysiące razy większy rozgłos.
Tym bardziej możemy i będziemy ją głosić! Bogu i Państwu niech będą dzięki!
Ks. Dariusz

rozwoju sytuacji oskarżyciel skapitulował, godząc się na odstąpienie od oskarżenia pod warunkiem dobrowolnej wpłaty 3 000 Euro na fundusz ofiar przestępstw. Stało się to niejako ceną
za zakończenie sprawy i możliwość publikacji
całej książki bez prawnych przeszkód.
Nic zatem dziwnego, że choć nasi prawnicy
byli gotowi prowadzić długotrwały spór o odstąpienie przez prokuratora nawet od tej symbolicznej wpłaty, to ks. prof. Dariusz Oko zdecydował
o przyjęciu propozycji ugody i szybkim zakończeniu sprawy. Jak podkreślił, chętnie wesprze
kwotą 3 000 Euro ofiary przestępców seksualnych, bo to właśnie w ich imieniu od lat toczy
swoją nierówną walkę z «lawendową mafią»,
a z wyroku jest zadowolony, bo w całej sprawie
chodziło przede wszystkim o wolność do mówienia prawdy, która została ostatecznie obroniona.
Wiele polskich i niemieckich mediów skupia
się na kwocie, jaką zgodził się dobrowolnie zapłacić ks. Oko. Sugerują przy tym, że doszło do
skazania polskiego duchownego. Jednak nic
z tego nie jest prawdą. Skandaliczny wyrok nakazowy z ubiegłego roku upadł, oskarżenie
o «podżeganie do nienawiści» zostało wycofane,
a zastrzeżenia co do publikowania artykułów
związanych z «lawendową mafią» uznano za
bezpodstawne”.

Przysłał 23 V 2022 r. Stanisław Kruszyński

Ordo Iuris o uniewinnieniu
ks. Dariusza Oko
Ponieważ w polskich gazetach pisze się, że ks.
Dariusz Oko został skazany w Niemczech, warto
przywołać, jak wygląda prawda. Oto ona w relacji Ordo Iuris: „Niemiecki prokurator odstąpił od
ścigania ks. prof. Dariusza Oko, któremu za publikację artykułu w naukowym czasopiśmie
«Thelogisches»” groziło nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Dzięki wsparciu prawników
Ordo Iuris oraz głosowi tysięcy oburzonych Polaków wyrok nakazowy wydany rok temu stracił
zatem moc, a ks. prof. Dariusz Oko jest niewinny. Co najważniejsze, artykuł opisujący mafijną
grupę sprawców pedofilskich przestępstw w Kościele może być dalej publikowany i czytany.
Ksiądz Oko bez przeszkód może też wydać w
Niemczech swoją książkę «Lawendowa mafia»,
która dzięki głośnemu procesowi dotrze zapewne
szeroko do niemieckich czytelników. Do szybkiego przetłumaczenia i wydania książki wzywał, wspierając jej autora, znany na całym świecie kard. Gerhard Müller.
Głośno lobbujący na rzecz organizacji LGBT
i zmian w zasadach moralności katolickiej ks.
Wolfgang Rothe, którego donos rozpoczął sprawę, domagał się przed sądem orzeczenia o winie
i przyznał, że innego rozwiązania niż skazanie
ks. Oko nie brał w ogóle pod uwagę. Z sądu wyszedł niezadowolony, opowiadając z pogardą
mediom o «polskim batalionie odmawiającym
różaniec» pod salą rozpraw.
Podczas rozprawy sędzia odczytała na głos cały artykuł ks. prof. Oko, wprost stwierdzając, że
nie kwestionuje wyników badań na temat homoseksualnej siatki, kryjącej pedofilię wewnątrz
struktury Kościoła. Sąd zwracał jedynie uwagę
na możliwość zastąpienia najostrzejszego sformułowania («pasożyt») pojęciem, które u niemieckiego czytelnika nie rodziłoby negatywnych, historycznych skojarzeń. Wobec takiego

https://www.facebook.com/czeslawryszka/posts/283536
8010100256

Czesław Ryszka opublikował aktualizację 24
maja o 10:58.
Tytuł pochodzi od redakcji „Dlatego”

Licznik Grodzkiego – cz. IV
Już 450 dni! Tyle czasu marszałek Senatu
chowa się za immunitetem, na którego uchylenie
nie pozwoliła senacka większość z totalnej opozycji. (…)
Gazeta Polska Codziennie, nr 1143 (3201),
14 VI 2022, s. 1 i 5
Informuje Stanisław Waluś

Z historii Powstań Śląskich
IV. Na beczce prochu
Wyimki: Piłsudski dotrzymał przyrzeczenia
danego Ślązakom – wspierał tworzenie Polskiej
Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Odkomenderował do tego najlepszych ludzi, towarzy17

szy broni z czasów organizacji bojowej PPS,
późniejszych „peowiaków”.
Na terror Polacy odpowiedzieli aktywniejszymi
przygotowaniami do powstania. Prowadzono
małą dywersję, np. uszkadzano sieć telekomunikacyjną. Pokazywano Niemcom, że to oni są intruzami na tej ziemi i rdzeni mieszkańcy ich sobie nie życzą.
Wielu Ślązaków, a zwłaszcza nieliczna inteligencja, nadal jednak wierzyło, iż obędzie się bez
walki, a zwycięska koalicja nałoży pęta na pruski
militaryzm i przyłączenie Śląska do Polski jest
czymś zupełnie oczywistym. Z dnia na dzień ten
entuzjazm gasł.
W okresie międzywojennym Wojciech Korfanty
posiadał koncern prasowy. Drukował kilka
dzienników. Trudno więc było już wtedy dochodzić prawdy historycznej. Kto ma prasę, ten ma
władzę i próbuje tworzyć historię na nowo. Skąd
my to znamy?

Podpisana we wtorek przez prezydenta ustawa
ma upamiętniać trzy zrywy z lat 1919–21 i czcić
pamięć ich bohaterskich uczestników. Podobnie
jak obchodzony w ubiegłym roku po raz pierwszy Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania
Wielkopolskiego nie będzie dniem wolnym od
pracy.
„Śmiało można powiedzieć, że gdyby nie te
wielkie czyny zbrojne, gdyby nie bohaterstwo
Wielkopolan, gdyby nie bohaterstwo Ślązaków,
którzy chcieli być częścią odradzającej się Rzeczypospolitej, chcieli w Rzeczypospolitej mieszkać, chcieli dla Rzeczypospolitej żyć i pracować,
być może ta Rzeczpospolita nie przetrwałaby,
nawet tych swoich nieco ponad 20 lat, przez które wtedy istniała w dwudziestoleciu międzywojennym” ‒ powiedział po podpisaniu ustawy prezydent. (…)
„Dzisiaj, w dobie, kiedy wojna jest za naszą
granicą, kiedy obce mocarstwo naszym sąsiadom
wydziera ich ziemie i burzy ich domy, nawet my,
którzy nigdy nie widzieliśmy na własne oczy
wojny, tutaj w Polsce, rozumiemy to z wyrazistością, jakiej nie było nigdy dotąd, co to znaczy
mieć ojczyznę, co to znaczy samemu stanowić o
sobie, co to znaczy móc budować własne bezpieczeństwo i co to znaczy móc zapewnić bezpieczeństwo własnej rodzinie” – podkreślił Andrzej
Duda. (…)
12 maja ustawę o ustanowieniu Narodowego
Dnia Powstań Śląskich przyjął Sejm; 18 maja za
ustanowieniem Narodowego Dnia Powstań Śląskich opowiedział się Senat. (…)

Po blisko stu latach od powrotu Śląska i Wielkopolski w granice odrodzonej Rzeczypospolitej
przypominamy w cyklu artykułów dzieje walk
o polskość tamtych ziem i sylwetki ludzi, którzy
poświęcili im swoje życie. Ta część polskiej historii nie jest dostatecznie znana i trzeba ją upowszechniać zwłaszcza dziś, kiedy polskość Śląska jest na różne sposoby kwestionowana. (…)
Jadwiga Chmielowska
Cały tekst na stronie internetowej
KIK w Katowicach w zakładce
„Teksty KIK i inne materiały”.

Prezydent podpisał ustawę
o ustanowieniu 20 czerwca
Narodowego Dnia Powstań Śląskich
Publikacja: 07.06.2022 Wiadomości.
Źródło: www.twitter.com/prezydentpl.
Prezydent RP Andrzej Duda podpisał w Katowicach ustawę o ustanowieniu Narodowego
Dnia Powstań Śląskich. Będzie on obchodzony
20 czerwca, po raz pierwszy już wkrótce –
w setną rocznicę przyłączenia części Górnego
Śląska do Polski.
Uroczystość podpisania odbyła się w Auli im.
Bolesława Szabelskiego Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach,
gdzie odbyło się pierwsze posiedzenie Sejmu
Śląskiego i gdzie obradował on przez pierwsze
7 lat, do czasu wzniesienia w Katowicach gmachu Województwa i Sejmu Śląskiego.

Podpisanie ustawy. Pierwszy od lewej poseł PiS
Wojciech Szarama z Bytomia, drugi od prawej wojewoda śląski Jarosław Wieczorek [podpis SW].

(PAP) autorka: Anna Gumułka.
https://dzieje.pl/wiadomosci/prezydent-podpisal-ustaweo-ustanowieniu-20-czerwca-narodowego-dnia-powstanslaskich

pobrane 7 czerwca 2022 r.
wybrał Stanisław Waluś
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nie wyciekły informacje o finansowaniu niemieckich „ekologów” przez Rosję, w zamian za popieranie tezy, że gaz jest paliwem ekologicznym. Jest
to jedynie wierzchołek góry lodowej. Znane są afery organizacji, które wymuszały haracze od inwestorów, grożąc długotrwałym blokowaniem inwestycji. Mniej osób wie, że podobne praktyki stosują
organizacje certyfikujące gospodarkę leśną, w tym
tak, wydawałoby się, szacowna jak FSC, powiązana z pseudoekologicznym WWF. Ustanawia ona
bardzo wyśrubowane standardy, wykluczające
możliwość stosowania większości pestycydów, ale
od zakazów tych można otrzymać derogację, uiszczając słoną opłatę. I nagle pestycydy przestają
szkodzić. Kiedy do gry przystępują rządy, wkraczamy w obszar wielkiej polityki i gigantycznych
pieniędzy. Największy tego typu skok na kasę zaplanowali Niemcy. Wykorzystując histerię rozpętaną wokół zmian klimatu, które przypisano emisjom CO2 (nigdy nie zostało to udowodnione),
wygenerowali plan przestawienia gospodarki na
odnawialne źródła energii z zamiarem narzucenia
go całej UE. Ponieważ energetyka odnawialna jest
niestabilna i musi być wspierana przez źródła
pewniejsze, wymyślono, że takim „ekologicznym”
a jednocześnie pewnym paliwem będzie gaz. Dla
czego tylko gaz? Węgiel, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii, jest równie bezpieczny,
atom jest najbezpieczniejszy, bo zeroemisyjny.
Jednak nie chodziło o żadną „ekologię”, tylko o
uzależnienie Europy od rosyjskiego gazu, którego
dystrybutorem miały być Niemcy. Skutek znamy.
Należy przypuszczać, że inne zielone rewolucje forowane przez Timmermansa i spółkę mają podobne podłoże, bo że z ekonomicznego punktu widzenia przyniosą katastrofę, to widać gołym okiem. Z
przyrodniczego też, ale o tym wiedzą tylko specjaliści, których nie dopuszcza się do głosu. Założę
się, że i tu, gdyby dobrze poszukać, dokopalibyśmy się „zielonych” pieniędzy wschodniego pochodzenia. Bo komu bardziej mogłoby zależeć na
ekonomicznym osłabieniu UE?
22.05.2022 Piotr Lutyk, p.lutyk@gmail.com

Tadeusz Trzaskalik
– Historia Mazurka Dąbrowskiego
Tadeusz Trzaskalik ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Od roku 1975 pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, gdzie uzyskał doktorat,
habilitację oraz tytuł naukowy profesora nauk
ekonomicznych.
Pełnił funkcję prorektora ds. współpracy z zagranicą, był kierownikiem uczelnianego studium
doktoranckiego, obecnie jest członkiem prezydium
Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk oraz kierownikiem Katedry Badań
Operacyjnych w swej macierzystej uczelni. Autor
i redaktor wielu publikacji naukowych i prac dydaktycznych, kierownik naukowy międzynarodowych oraz krajowych konferencji naukowych, redaktor naczelny czasopisma „Multiple Criteria Decision Making”, członek komitetów redakcyjnych
kilku czasopism naukowych. Ukończył z wyróżnieniem Państwową Średnią Szkołę Muzyczną
w Katowicach, w klasie fortepianu prof. Tadeusza
Myrdacza. W 2011 roku ukończył studia licencjackie na Akademii Muzycznej w Katowicach,
w klasie fortepianu prof. Józefa Stompla. Koncertuje jako solista i kameralista w kraju i za granicą.
Interesuje się głównie muzyką instrumentalną
i kameralną epoki baroku oraz epoki klasycyzmu,
jak również muzyką salonową końca XIX i początku XX wieku. W swoim dorobku muzycznym
ma pięć płyt, nagranych w studiu Polskiego Radia
Katowice.
Brał udział w Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej organizowanych przez Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Jest animatorem kultury
na Śląsku, organizuje wydarzenia na których występują artyści z różnych krajów, także z Ukrainy.
Zachęcam do obejrzenia jego filmu o historii
Mazurka Dąbrowskiego – naszego narodowego
hymnu.
https://www.youtube.com/watch?v=mKyXCg120ug

Anna Sala

„Zielone” pieniądze
Nie zabijaj.
Obrona życia człowieka od poczęcia
do naturalnej śmierci

Mówiąc o „zielonych” pieniądzach nie mam na
myśli waluty, z którą zwykle kojarzy nam się to
określenie czyli dolarów USA. Chodzi mi o znakomite interesy jakie można robić manipulując tak
nośnym dziś tematem jak ekologia. Od lat czerpią
z tego zyski różnej maści organizacje pseudoekologiczne, ale ostatnio również państwa dostrzegły
tu źródło kolosalnych zysków. Może udałoby się
sprawę utrzymać pod dywanem, gdyby do mediów

Prawo człowieka do życia
Homilia ks. kard. Gerharda L. Müllera wygłoszona w rzymskiej parafii San Giovanni dei Fiorentini z okazji adoracji eucharystycznej.
Nasz Dziennik, nr 122 (7387),
28-29 V 2022, s. M6-M7
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tych Apostołów i Praojców, takiej praktyki nie
uznaje”. (…)
Oświadczenie metropolity Sawy opiera się na
błędnej przesłance, ponieważ ordynacja w Kościołach protestanckich – czy to kobiet, czy mężczyzn – nie jest tożsama ze święceniami kapłańskimi. Jest wprowadzeniem w urząd duchowny –
nie jest sakramentem. (…)
Prawdziwy ekumenizm polega na akceptacji
partnera dialogu takim, jaki jest, a nie na obrażaniu się, że podejmuje kroki, które z naszego
punktu widzenia są niewłaściwe. (…)
Grzegorz Polak, Niedziela, nr 23, 5 VI 2022, s. 37

In vitro
Antypolski plan
(…) Donald Tusk wkrótce po objęciu funkcji
premiera w 2007 roku zapowiedział, że metoda
in vitro, której refundowanie ze środków publicznych wykluczył poprzedni rząd Jarosława
Kaczyńskiego, uzyska wsparcie z budżetu państwa. Platforma Obywatelska przygotowała
„program zdrowotny” zakładający refundację
zabiegów in vitro. (…)
Dr Krzysztof Kawędzki, Nasz Dziennik,
nr 112 (7377), 17 V 20222, s. 12
Wybrał Stanisław Waluś

Zastanawiałem się, jak rozumieć ostatnie przytoczone zdanie z artykułu Grzegorza Polaka. Pomyślałem sobie, że jeśli zostanę zaproszony przez
ewangelików na niedzielne nabożeństwo, na którym będzie błogosławieństwo pary homoseksualnej – to nie pójdę, ale odpowiem pozytywnie na
zaproszenie, gdy w następną niedzielę nie będzie
takiego obrzędu w czasie nabożeństwa. Na spotkaniu wspólnot parafialnych w Berlinie zorganizowanym przez Światową Radę Kościołów jedno ze
spotkań prowadziła pastorka z Norwegii w szarej
szacie i to mi nie przeszkadzało. Po wprowadzeniu
włączyłem się w rozmowę o roli świecy w liturgii i
moja dłuższa wypowiedź wywołała zdziwienie, że
w tak wielu momentach w Kościele katolickim jest
„światło Chrystusa”. Opierając się na Biblii uważam, że ordynacja kobiet jest w chrześcijaństwie
krokiem w złym kierunku. Stanisław Waluś

Stop dla gender – tak dla planu Boga
Dyktatura lgbt
Księża biskupi z Kastylii-La Manchy w Hiszpanii protestują przeciw ustawie „o ochronie
mniejszości seksualnych”, która w rzeczywistości
jest atakiem na środowiska i ludzi związanych
z wartościami chrześcijańskimi. (…) Przepisy
umożliwiają też m.in. prowadzenie w szkołach
regionu zajęć promujących ideologie gender. (…)
Krzysztof Gajkowski, Nasz Dziennik,
nr 127 (7392), 3 VI 2022, s. 12

Ekumenizm
Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy
dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja
w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby
świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. (J 17, 20-21)

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

Kryzys w polskiej ekumenii?
Zwierzchnik polskiego prawosławia – abp Sawa zapowiedział, ze prawosławni nie będą
uczestniczyć w wydarzeniach z udziałem luterańskich prezbiterek, czyli kobiet księży. To reakcja na uroczystość 7 maja w ewangelickoaugsburskim kościele Świętej Trójcy w Warszawie, podczas której zostało ordynowanych dziewięć diakonek. W ten sposób Kościół ewangelicko-augsburski dołączył do bardzo licznej rodziny wspólnot ewangelickich, które od wielu lat
ordynują kobiety na duchownych.
W liście do prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej – metodystycznego biskupa Andrzeja Malickiego – abp Sawa nazwał wspomnianą ceremonię udzieleniem święceń kapłańskich kobietom.
Podkreślił, że „Polski Autokefaliczny Kościół
Prawosławny (PAKP), zachowując naukę Świę-

Prymas Tysiąclecia 1901 – 1981

Kocham ojczyznę więcej
niż własne serce i wszystko,
co czynię dla Kościoła,
czynię i dla niej.
Pod powyższym tytułem i znaczkiem ze słowami Prymasa Tysiąclecia będę z Państwem dzielił się zarówno swoimi refleksjami, jak i fragmentami artykułów zaczerpniętych z prasy i Internetu.
Stanisław Waluś
Część LXIII
Zupa pomidorowa
Babcia kupiła dla wnuka zupę pomidorową do
zalewania wrzątkiem. Na opakowaniu na tle mapy Polski w barwach narodowych pisze:
„WYPRODUKOWANO W POLSCE”, nato20

miast na dole opakowania mniejszymi literami
„Pomidory z UE i spoza UE”. Na drugiej stronie
opakowania jest kod kreskowy 8711200336210,
co oznacza Holandię.
Stanisław Waluś

80 lat temu (1 lipca 1942 r.) w Krakowie przy ul.
Wielickiej Niemcy powiesili publicznie jedenastu Polaków w odwet za zabitego w tym rejonie
niemieckiego policjanta.
80 lat temu (11 lipca 1942 r.) generalny gubernator Hans Frank ogłosił zarządzenie przewidujące
karę śmierci w trybie doraźnym za uchylanie się
od obowiązkowych dostaw płodów rolnych, ich
ukrywanie lub niszczenie.
80 lat temu (21 lipca 1942 r.) w getcie warszawskim został rozstrzelany przez Niemców – za
udzielanie pomocy lekarskiej choremu Żydowi –
dr Franciszek Raszeja, profesor Uniwersytetu
Poznańskiego.
80 lat temu (22 lipca 1942 r.) w Warszawie władze okupacyjne rozpoczęły masowy wywóz ludności żydowskiej do obozu zagłady w Treblince.
Propaganda niemiecka, pragnąc ukryć prawdę,
mówiła o przesiedleniu Żydów na tereny
wschodnie.
80 lat temu (29 lipca 1942 r.) w Krakowie zmarł
w wieku 87 lat wybitny malarz Wojciech Kossak.
80 lat temu (31 lipca 1942 r.) w Krakowie rozpoczął działalność tajny Komitet Pomocy Żydom. Utworzyli go przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej, Stronnictwa Demokratycznego i Stronnictwa Ludowego. Następnie przystąpili do niego działacze Stronnictwa Narodowego
i Stronnictwa Pracy.
75 lat temu (10 lipca 1947 r.) w Edmonton w
Kanadzie zmarł w opinii świętości Sługa Boży
brat Antoni Kowalczyk ze zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, znany jako
„Brat Ave Maryja”.
70 lat temu (12 lipca 1952 r.) w Młynniku pod
Krakowem zmarł Władysław Konopczyński,
wybitny historyk, profesor UJ, autor pomnikowej pracy Dzieje Polski nowożytnej oraz wielu
publikacji naukowych.
70 lat temu (22 lipca 1952 r.) Sejm PRL uchwalił
konstytucję zgodnie z wytycznymi Stalina, która
pozorowała wprowadzenie w Polsce ustroju rzekomo demokratycznego (także w zakresie swobód religijnych).
75 lat temu (9 lipca 1947 r.) Polska, pod naciskiem Związku Sowieckiego, odrzuciła Plan
Marshalla – pomocy USA dla zniszczonej wojną
Europy.
55 lat temu (31 lipca 1967 r.) zmarł ks. Ferdynard Machay, po I wojnie światowej aktywnie
działał na rzecz przyłączenia Spisza i Orawy do
Polski.
Wybrała Barbara Kwaśnik

Okienko dla poezji
* * *(procesja Bożego Ciała)
okruch
zgarnięty
ze stołu
miękkim
kantem
dłoni
do koszyczka
drugiej
dłoni
płatek
rzucony
z delikatnością
dziecięcej
gracji
wyrzucony
z koszyczka
dziewczęcego
serca
Gliwice 01.06.2018, o. Robert Więcek SJ
Nadesłał Stanisław Waluś

Nasze Rocznice
Lipiec 2022
530 lat temu (11 lipca 1492 r.) w Kaplicy Świętokrzyskiej katedry wawelskiej, w sarkofagu
wykonanym przez mistrza Wita Stwosza spoczęły szczątki króla Kazimierza Jagiellończyka.
405 lat temu (13 lipca 1617 r.) w Cieszynie
zmarł książę Adam Wacław Cieszyński, z rodu
Piastów. Był protestantem, ale w 1610 r. przyjął
katolicyzm.
100 lat temu (16 lipca 1922 r.) w Katowicach
podpisano Akt Objęcia Górnego Śląska przez
Polskę.
95 lat temu (2 lipca 1927 r.) w Wilnie, na mocy
dekretu Ojca Świętego Piusa XI, odbyła się uroczysta koronacja papieskimi koronami cudownego Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej.
90 lat temu (7 lipca 1932 r.) w Warszawie zmarł
Józef Weyssenhoff, powieściopisarz (m.in. Soból
i Panna), mistrz opisów ojczystego krajobrazu.
85 lat temu (1 lipca 1937 r.) rząd Wielkiej Brytanii, sprawujący mandat nad Palestyną, podzielił ten kraj na część żydowską i arabską. Był to
początek tworzenia się państwa izraelskiego.
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W lipcu 2022 pamiętamy
11 lipca − Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej
12 lipca − Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

świadkiem czasów, kiedy bohaterstwo i kręgosłup moralny pomagało szerzyć Miłość Społeczną.
Ks. Stanisław Sierla był przez wiele lat duszpasterzem akademickim i asystentem kościelnym
sekcji siemianowickiej Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Więcej:

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy
przez Papieża Franciszka na rok 2022
Czerwiec: Za rodziny
Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich
na całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom
przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu.
Lipiec: Za osoby starsze
Módlmy się w intencji osób starszych, które są
korzeniami i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć
w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.

https://silesia.edu.pl/index.php/Sierla_Stanis%C5%82aw

Józef Buszman

Można przekazać dar
dla KIK w Katowicach
Dziękujemy osobom, które przekazały darowiznę na cele statutowe Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w 2021 roku.
Będziemy wdzięczni za przekazanie darowizn w bieżącym roku na cele statutowe Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Darowizny te będą mogły zostać odliczone
w przyszłym roku w zeznaniu podatkowym za
rok 2022 do 30 kwietnia 2023 r.
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
ING Bank Śląski Katowice, 32 1050 1214 1000
0090 3030 8622

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
Codziennie przynajmniej jedna
dziesiątka różańca, więcej informacji
na stronie:
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl

Planowane pielgrzymki w 2022 roku
16 – 18 września – od piątku (autobus z Katowic) do niedzieli (autobus do Katowic) ‒ Rekolekcje katowickiego Klubu Inteligencji Katolickiej w Kokoszycach.
19 listopada – sobota ‒ ogólnopolska pielgrzymka KIK-ów na Jasną Górę.
Zapisy w każdy wtorek. Katowice, parafia Tysiąclecie Dolne, salka nr 2 w godz. 17-18. Tel.
697684666 lub 32/2544060 – Jan Mikos lub Andrzej Perkosz – tel. 601463754.
Prosimy śledzić informacje na stronie internetowej KIK w Katowicach.

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.

XXVII Festiwal Organowy
„Muzyka Organowa w Katedrze”

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 Inteligencji Katolickiej w Katowicach Plac ks.
Emila Szramka 2, 40-014 Katowice, konto ING
Bank Śląski Katowice
32 1050 1214 1000 0090 3030 8622

Dyżury w siedzibie KIK zawieszone do odwołania.
Biblioteka KIK zawieszona do odwołania.
Dyżury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach
zawieszone do odwołania.

Koncerty w katowickiej archikatedrze o godz.
19.00 w dniach: 26 VI, 31 VII, 25 IX, 16 X
i 6 XI.

Tablica upamiętniająca
śp. ks. Stanisława Sierlę
W niedzielę 26.06.2022 r. w krypcie Archikatedry pw. Chrystusa Króla w trakcie Mszy Świętej o godz. 11.00 zostanie poświęcona tablica
upamiętniająca śp. ks. Stanisława Sierlę. Jest

Informacja o KIK w Internecie:
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl
E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl
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Na Cmentarzu Łyczakowskim
pochowanych jest wielu zasłużonych dla kultury
i historii Polski. Są tu
groby:
matematyka
Stefana Banacha, poety Władysława Bełzy,
astronoma
Marcina
Ernsta, architekta Zygmunta Gorgolewskiego, poety Seweryna
Grób Marii Konopnickiej Goszczyńskiego, mazmarłej w 1910 we Lwowie larza Artura Grottgera,

PIĘKNO STWORZENIA / 38 /
Cykl reportaży z miejsc, które zachwycają
a człowiek odczuwa Bożą obecność.
Lwów cz. II
Franciszkanie przybyli do Lwowa w XIV w.
Ich klasztor i kościół św. Krzyża umiejscowiono
w obrębie murów miejskich. W 1617 r. magistrat
Lwowa zgodził się na wybudowanie przez franciszkanów na Łyczakowie klasztoru i kościoła
św. Antoniego Padewskiego. W kościele św. Antoniego 26 XII 1924 r. ochrzczono polskiego poetę Zbigniewa Herberta. Kościół św. Antoniego
oraz katedra, były jedynymi otwartymi katolickimi kościołami we Lwowie w czasie ZSRR.
Bardzo uroczyście świętowany jest 13 czerwca,
dzień patrona kościoła. Po mszy św., tłum wiernych procesyjnie rusza ulicami wokół kościoła.
Każdy niesie białą lilię, a na czele procesji, młodzieńcy niosą figurę Świętego. Za nimi idą księża, a pod baldachimem ksiądz z Najświętszym
Sakramentem. W 2018 r. był to bp. Edward Kawa. Następnie maszeruje orkiestra, a za nią
wierni, wśród których są też grekokatolicy.
Przed wejściem na plac kościelny rozdawane są
bułeczki – chleb św. Antoniego.

lekarza i kapłana Henryka Mosinga, polityka
Franciszka Smolki, ekonomisty Franciszka
Stefczyka, geologa Władysława Szajnochy,
abp. obrządku ormiańskiego Józefa Teodorowicza, pisarki Gabrieli Zapolskiej, powstańców
z lat 1831 i 1863 oraz wielu innych.
Pochowani są tu też m.in. bł. bp grekokatolicki
Mikołaj Czarnecki CSsR, poeta Iwan J. Franko,
śpiewaczka operowa Salomea Kruszelnicka,
orientalista Mohammed Sadyk Bej Agabekzadeh. Na wielu grobach zachowały się zabytkowe
pomniki i rzeźby.

Cmentarz Janowski. Kwatera Obrońców Lwowa i Kresów
Wschodnich 1918-1919-1920.

Na Cmentarzu Janowskim w grobowcu OO Jezuitów pochowany był Konstanty Wolny, współpracownik Wojciecha Korfantego, pierwszy Marszałek Sejmu Śląskiego.
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Archikatedralny sobór św. Jura archidiecezji lwowskiej
Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Styl: późny
barok, lata 1744–1772. Widok z Wysokiego Zamku.

Kościół Matki Bożej Gromnicznej i różaniec z bp. Edwardem Kawą 13.10.2019.

Mimo decyzji papieża o zwrocie kościoła wiernym
Kościoła rzymskokatolickiego, władze ukraińskie od
XI 2018 r. nie wpuszczają katolików do kościoła.
Dlatego różaniec odprawiliśmy przed zamkniętymi
drzwiami kościoła. Kościół katolicki nie odzyskał
żadnej ze świątyń zagrabionych przez ZSRR i musiał
wybudować nowe kościoły.

Źródło Najświętszej Maryi Panny we Lwowie na Wysokim Zamku.

Napis na tablicy przy źródle jest tekst po ukraińsku: Według przekazu, 30 listopada 1787 r.
o godz. 12 w tym miejscu objawiła się Matka Boża i ofiarowała to źródło. 28 sierpnia 2005 r. na
cześć tego wydarzenia lwowianie zainstalowali
i poświęcili figurę Matki Boskiej. W pobliżu źródła są Stacje Drogi Krzyżowej.

Arkadowy dziedziniec w Kamienicy Królewskiej przy
Rynku. Ze względu na dziedziniec, kamienicę nazywano
Małym Wawelem.

Kamienica Królewska, zbudowana przez greckiego kupca, została kupiona przez rodziców Jana III Sobieskiego, który ją przejął po rodzicach.
W tej kamienicy Jan III Sobieski w 1686 r. zaprzysiągł tutaj traktat pokojowy Rzeczypospolitej z Rosją. Dzisiaj jest tu muzeum historyczne.
Tekst i zdjęcia Antoni Winiarski z wycieczek do
Lwowa w 2018 i 2019 r.

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

Katedra ormiańska. Fresk Jana Henryka Rosena Pogrzeb
św. Odilona. Zakonnikom towarzyszą duchy zmarłych zakonników. Św. Odilon (962-1049), benedyktyn i przełożony opactwa w Cluny, na dzień modlitw za dusze zmarłych
wyznaczył pierwszy dzień po Wszystkich Świętych.
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