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Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce 

Eucharystia daje życie (2019-2022) 

(2021/2022) Temat: Posłani w pokoju Chrystusa 
Motto biblijne: „ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57) 

 

 

Św. Łukasz 21, 5-19 s. 2 

Jan Mikos: Zmarł Andrzej Perkosz s. 4-5 

Kazimierz Krzyżanowski, Krystyna Partuś: Zbiórka na „Dzieło Nowego Tysiąclecia” s. 6-7 

Janina Stąsiek: Zawsze Go pamiętamy s. 7-8 

Stanisław Waluś: Minął październik – miesiąc Różańca Świętego s. 10-13 

Wojciech Pillich: Kardynałowie błędem nazywają błogosławienie par homoseksualnych s. 13-15 

Świętowanie Wszystkich Świętych s. 16-17 

Wojna w Ukrainie. Cz. III. Wiadomości s. 17-19 

Jadwiga Chmielowska: Z historii Powstań Śląskich Cz. IX. Wokół I powstania śląskiego s. 19 

Okienko dla poezji s. 21 

Można przekazać dar dla KIK w Katowicach s. 22 

 
 

Antoni Winiarski:  

Czarnomorskie wybrzeże Bułgarii 
s. 23-24 

 

 

 

Pobitite Kamuni. Kamienny Las koło 

Warny (Bułgaria). Te kamienne słupy 

są w środku puste. Powstały w naturalny 

sposób. Fot. Antoni Winiarski 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

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

http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/
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Św. Łukasz 21, 5-19 
 

Zapowiedź dotycząca przyszłości 
 

Kiedy niektórzy mówili o świątyni, że jest 

przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, 

Jezus powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy z tego, 

na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamie-

niu, który by nie był zwalony».  

Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to nastąpi? 

I jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie?» 

Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was 

nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod 

moim imieniem i będą mówić: „To ja jestem” 

oraz: „Nadszedł czas”. Nie podążajcie za nimi! 

I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach 

i przewrotach. To najpierw „musi się stać”, ale 

nie zaraz nastąpi koniec». 

Wtedy mówił do nich: «„Powstanie naród 

przeciw narodowi” i królestwo przeciw króle-

stwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miej-

scami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska 

i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym 

wszystkim podniosą na was ręce i będą was 

prześladować. Wydadzą was do synagog i do 

więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was 

będą przed królów i namiestników. Będzie to dla 

was sposobność do składania świadectwa. Posta-

nówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej 

obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mą-

drość, której żaden z waszych prześladowców 

nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. 

A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, 

krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć 

przyprawią. I z powodu mojego imienia będzie-

cie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy 

wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocali-

cie wasze życie». 
https://opoka.org.pl/liturgia/sunday  

 

 

Ojciec Święty Franciszek do Polaków  
 

Audiencja ogólna – środa 19 X 2022 r. 

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. 

Potrzeba zgłębiania własnego życia, dotyczy 

również całych narodów. Warto poznawać histo-

rię swojej ojczyzny, aby zobaczyć obecne w niej 

ślady obecności Boga. Z tego względu cieszę się, 

że w ubiegły poniedziałek otwarte zostało w Lu-

blinie Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich. 

Życzę, by pomagało ono dowartościować wspól-

ne dziedzictwo, nie tylko obu religii, ale także obu 

narodów. Z serca wam błogosławię. 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 19 X 2022 
 

Audiencja ogólna – środa 26 XI 2022 r. 

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. 

Przeżywacie teraz Tydzień Misyjny, któremu 

w tym roku towarzyszą słowa: «Będziecie moimi 

świadkami». Z wdzięcznością myślę o wielu mi-

sjonarkach i misjonarzach, pochodzących z wa-

szego kraju, którzy dają świadectwo Ewangelii 

w różnych zakątkach świata. Zachęcam was, 

abyście modlitwą i konkretnymi gestami solidar-

ności wspierali ich ważną posługę. Z serca wam 

błogosławię. 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 26 XI 2022 

 

 

Święty Jan Paweł II Wielki 
 

XXV ROCZNICA PONTYFIKATU 

JANA PAWŁA II 

WSPÓLNA EMISJA POLSKI I WATYKANU 
 

 
POLSKA 1,20 ZŁ 

WIZYTA W SARAJEWIE 
Città del Vaticano Є 0,41 

 

Czesław Ryszka 

Święty XXI wieku. Jan Paweł II 

Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2011 
 

Do Stanów Zjednoczonych 

Ameryki Północnej 

Papieskie wizyty w Stanach Zjednoczonych 

w zasadzie niczym nie różniły się od innych piel-

grzymek, choć można podziwiać samą organiza-

cję tych spotkań, doskonałe przygotowanie oraz 

ich prowadzenie. Najpotężniejszy kraj świata na-

wet w takich dziedzinach wysuwa się na pierwsze 

miejsce, na co wpływa nie tylko złożoność 

i bogactwo tego kraju-kontynentu, ale także wy-

zwanie, jakie za każdym razem stawiał przed 

Ameryką Ojciec Święty. To nie w Polsce, ale 

właśnie w Stanach Zjednoczonych ukazywał się 

pełny wymiar osobowości Jana Pawła II, to Ame-

rykanie potrafili dostrzec w nim wzór człowieka 
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dla wszystkich warstw społecznych, dla ludzi kul-

tury, biznesu, nauki, jak i dla warstw najuboż-

szych. To może dziwne, ale wielcy Amerykanie 

mają w sobie na tyle pokory, że chcą być prowa-

dzeni, poszukują wzorców, a Ojciec Święty do-

skonale do tej roli się nadawał. Kiedy Jan Paweł 

II pierwszy raz przybył do USA z Irlandii, 2 paź-

dziernika 1979 r., oprócz katolików na Mszę św. 

w Bostonie przybyło setki tysięcy wyznawców 

innych Kościołów chrześcijańskich. Czy tylko 

przez szacunek? Kiedy następnego dnia Ojciec 

Święty przemawiał w siedzibie Organizacji Naro-

dów Zjednoczonych w Nowym Jorku, prezentu-

jąc widzenie polityki jako stanie na straży praw 

każdego człowieka, jego godności i wartości, 

oklaskiwano go na stojąco. Papież, podkreślając 

szczególnie prawo do wolności myśli, sumienia 

i wyznania, prawo do wyznawania własnej religii, 

nie mógł lepiej trafić Amerykanom do serc. (…) 

Druga pielgrzymka do Stanów Zjednoczonych, 

od 10 do 21 września 1987 r., wiodła przez Miami, 

Nowy Orlean, San Antonio, Phoenix, Los Angeles, 

Monterey, San Francisco, Detroit i Fort Simpson w 

Kanadzie. Papież, powitany przez prezydenta Ro-

nalda Reagana, spotykał się z przedstawicielami 

różnych grup narodowościowych i zawodowych, 

wysłuchiwał ich trosk i problemów i znowu po-

uczał wszystkich o właściwym korzystaniu z daru 

wolności. Także na ten temat mówił Jan Paweł II 

podczas trzeciej pielgrzymki, a zarazem szóstej już 

wizyty w USA (4-9 października 1995). Rozpo-

częła się od słynnego przemówienia w ONZ, w 50. 

rocznicę jej powstania. (…) 

Podobnie było podczas kolejnej pielgrzymki do 

Stanów Zjednoczonych, w styczniu 1999 r., kiedy 

to m.in. w St. Louis Jan Paweł II nauczał o Dekalo-

gu, który jest nośnikiem i gwarantem prawdziwej 

wolności: „A więc, Ameryko, jeśli chcesz pokoju, 

pracuj nad sprawiedliwością. Jeśli chcesz sprawie-

dliwości, broń życia. Jeśli chcesz życia, przylgnij do 

prawdy, do prawdy objawionej przez Boga”. (…) 

s. 115-116                      Wybrał Stanisław Waluś 
 

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 

Zasmucił mnie ten widok 

Szukając w księgarni Empik w Gliwicach mie-

sięcznika „Non Possumus. Imperatyw” zauważy-

łem okładkę „Tygodnika Powszechnego” z 6 XI 

2022, nr 45 (3826).  
 

 
CIEMNA STRONA JANA PAWŁA II. 

 

Zasmucił mnie ten napis. Tym bardziej, że 

przed laty zbierałem Tygodnik Powszechny, 

mam w nim publikację i na moje listy odpowie-

dział mi zarówno red. naczelny Jerzy Turowicz, 

jak i red. ks. Adam Boniecki. 

Stanisław Waluś 
 

Atak na Jana Pawła II, czyli uderzenie  

w jeden z filarów naszej wspólnoty 

Kościół znajduje się dziś w głębokim kryzysie. 

Zwłaszcza w kręgu cywilizacji zachodniej coraz 

bardziej ulega on mentalnej kolonizacji przez 

kulturę sekularną. (…) 

Dla wielu środowisk katolickich na świecie 

punktem orientacyjnym w czasie zaniku kolej-

nych pewników pozostaje bogaty dorobek inte-

lektualny i duchowy Jana Pawła II, stanowiący 

spuściznę jego długiego pontyfikatu. Także 

w Polsce osoba papieża stanowi największy au-

torytet cementujący nasza wspólnotę. (…) 

Do tego dochodzą kampanie medialne przed-

stawiające go jako osobę osobiście odpowie-

dzialną za tuszowanie skandali pedofilskich 

w Kościele. (…) 

Dlatego w kolejnym numerze tygodnika „Sie-

ci” opublikujemy materiał odnoszący się do za-

rzutów wysuwanych wobec Jana Pawła II. (…) 

Grzegorz Górny, Sieci, nr 44 (518),  

31 X – 6 XI 2022, s. 3 
 

Jan Paweł II na ławie oskarżonych 

Na podstawie niezwykle wątłego materiału do-

wodowego, pełnego ogólnych sugestii i insynuacji, 

jest konstruowane monstrualne oskarżenie wobec 

Jana Pawła II. Skutkiem ma być obalenie moralne-

go autorytetu papieża, pozbawienie go wiarygod-

ności i zanegowanie jego nauczania. (…) 

Grzegorz Górny, Sieci, nr 45 (519),  

7 XI – 13 XI 2022, s. 68-71 
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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 

(…) W orędziu skierowanym do Polaków 23 

października 1978 r. w watykańskiej Auli Pawła 

VI, Jan Paweł II powiedział: „I oto rzecz zna-

mienna, po ludzku trudna do wytłumaczenia. 

Właśnie w tych ostatnich dziesięcioleciach Ko-

ściół w Polsce nabrał szczególnego znaczenia w 

wymiarach Kościoła Powszechnego i w wymia-

rach chrześcijaństwa. Stał się również przedmio-

tem wielkiego zainteresowania z uwagi na szcze-

gólny układ stosunków, który dla poszukiwań, ja-

kie współczesna ludzkość, różne narody i państwa 

podejmują w dziedzinie społecznej, ekonomicz-

nej, cywilizacyjnej, ma doniosłe znaczenie. Ko-

ściół w Polsce nabrał nowego wyrazu, stał się Ko-

ściołem szczególnego świadectwa, na który zwró-

cone są oczy całego świata. W tym Kościele żyje 

i wypowiada się nasz Naród, współczesne poko-

lenie Polaków”. Gdy w sierpniu 1978 r. udałem 

się, przez Holandię, Belgię i Francję, na studia do 

Rzymu, wszędzie na słowa „Pologne”, „Polonia” 

reakcja była taka sama: „Wyszynski, Wyszynski”. 

Wybór Jana Pawła II spowodował, że kardynało-

wi Wyszyńskiemu przypadła rola podobna do św. 

Jana Chrzciciela. (…) 

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” 
 

Prorok 
 

 
 

„Prorok” to dramat historyczny z elementami 

sensacyjnymi o kardynale Stefanie Wyszyńskim, 

który po internowaniu ponownie staje na czele 

Kościoła w Polsce. (…) Na ekrany wejdzie 11 XI. 
https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/prorok-film-o-

kardynale-wyszynskim-w-rez-michala-kondrata-od-11-

listopada-w 

Zdjęcie i opracowanie Stanisław Waluś 

Błogosławiony  

ks. Jan Franciszek Macha 
 

Między boiskiem a kościołem 

(…) Trudno powiedzieć, kiedy Hanik znajdo-

wał czas na naukę. Jednak dyplom magistra teo-

logii okazał się prawdziwą niespodzianką – po 

słabych świadectwach, przeciętnej maturze na 

tym ostatnim dokumencie widnieją same czwór-

ki i piątki. Jeszcze ciekawsza jest historia obrony 

pracy magisterskiej, którą kleryk Jan Macha po-

święcił historii swojej rodzinnej parafii w Cho-

rzowie Starym. (…) 

Głowa nabita wiedzą, serce – modlitwą, a no-

tes wypełniony adresami przyjaciół. Z takim 

ekwipunkiem diakon Jan Macha opuścił gmach 

seminarium i wrócił na rodzinny Śląsk. Nawet 

groza nadciągającej wojny nie mogła przyćmić 

jego ogromnej radości: już za kilka dni miał 

przecież pierwszy raz w swoich rękach trzymać 

Ciało Chrystusa.  

Agnieszka Huf, Gość Ekstra, Rok 2021, 

Śląski Męczennik, s. 8-13 

Fragmenty wybrał Stanisław Waluś 

 

 

Zmarł Andrzej Perkosz 
 

Andrzej Perkosz był przewodniczącym Sekcji 

KIK na Dolnym Tysiącleciu w Katowicach. 

Swoje obowiązki służebne wykonywał bardzo 

solidnie i odpowiedzialnie. Był bardzo spokojny, 

koleżeński i z wielką empatią podchodził do 

każdego napotkanego człowieka, też do człon-

ków w Sekcji. Będzie nam brakowało tak odda-

nego i zaangażowanego kolegi i przyjaciela dla 

innych. Był członkiem KIK w Katowicach od 

2019 r. Cześć jego pamięci. 
 

 
„Ja jestem światłością świata. 

Kto idzie ze mną, nie będzie chodził w ciemności, 

Lecz będzie miał światło życia” 
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Z sercem pełnym żalu i smutku zawiadamiamy, że 

dnia 18 października 2022 r. odszedł do Pana w wie-

ku 75 lat nasz ukochany Mąż, Tata, Dziadek i Brat 

śp. 

Andrzej Perkosz 
Msza św. żałobna za spokój Jego duszy zostanie 

odprawiona w dniu 21 października 2022 r. o godz. 

9
00

 w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża św. i Matki 

Bożej Uzdrowienia Chorych w Katowicach, po której 

nastąpi odprowadzenie zmarłego na cmentarz w Ka-

towicach przy ul. Mieszka I 6. O czym zawiadamia 

pogrążona w żałobie Rodzina 
 

 

Pogrzeb w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego 

i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Katowicach 

na dolnym Tysiącleciu. 
 

Dziś moją duszę w ręce Twe powierzam, 

mój Stworzycielu i najlepszy Ojcze. 

Do domu wracam, jak strudzony pielgrzym, 

a Ty z miłością przyjmij mnie z powrotem. 

Tułaczka moja już dobiegła kresu, 

dla moich oczu słońce ziemi zgasło. 

W Tobie mój Panie, znajdę pokój wieczny, 

Ty będziesz dla mnie niegasnącym światłem.  
 

Tekst i zdjęcia Jan Mikos 

 

Świadectwo przynależności do 

wspólnoty parafialnej 
 

Działalność w ramach sekcji parafialnej 

KIK przy Parafii Podwyższenia Krzyża św. 

i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Kato-

wicach na Osiedlu Tysiąclecia Dolnym. Moje 

doświadczenia – dla celów publikacji książ-

kowej.  

Dlaczego wybrałem przynależność do sekcji 

KIK w Katowicach przy parafii na Tysiącleciu 

Dolnym?  

Jako człowiek ochrzczony i wierzący 

pragnąłem:  

kształtować swą osobowość i wychowanie 

w oparciu o naukę Kościoła katolickiego, ‒ móc 

wyrażać opinię i zgłaszać postulaty w sprawach 

dotyczących zagadnień moralnych, społecznych 

itp.,  

móc podejmować działania zapobiegające zja-

wiskom patologii społecznej.  

Działalność taką jw. zapewniała mi przynależ-

ność do sekcji KIK, o którym wiedziałem że jest 

organizacją mającą status organizacji pożytku 

publicznego i działającą w oparciu o zatwierdzo-

ny statut.  

Do sekcji KIK w Katowicach przy parafii na 

Tysiącleciu Dolnym chciałem zapisać się już 

w latach 2005-2006 mając w tym względzie pi-

semne poparcie ówczesnego naszego księdza 

wikarego Piotra Kędziora. Wówczas byłem jed-

nak jeszcze czynnym pracownikiem biura pro-

jektowego ‒ dlatego praca zawodowa i liczne de-

legacje w kraju i zagranicą uniemożliwiły mi 

wstąpienie do KIK-u. Uczestniczyłem jednak 

w spotkaniach i pielgrzymkach organizowanych 

przez sekcję KIK jako sympatyk, członkiem sek-

cji zostałem dopiero w 2019 r. będąc już na eme-

ryturze.  

Działalność w ramach sekcji KIK pogłębiała 

i nadal pogłębia moją wiarę poprzez 

uczestnictwo:  

w comiesięcznych spotkaniach sekcji w parafii 

na przeróżne tematy (przykładowo ‒ Krąg Bi-

blijny, ciekawe tematy dotyczące apostolstwa 

świeckich, początków chrześcijaństwa, krucjat 

i schizm w kościele, encyklik papieskich itp.). 

Jako absolwent uczelni technicznej miałem 

i mam do dzisiaj „głód” wiedzy biblijnej, której 

nie mogłem w wystarczający sposób nabyć 

w trakcie działalności zawodowej. Doskonałą 

okazją do jego zaspokojenia były i są spotkania 

Kręgu Biblijnego, wyjaśnienia specjalistów 

i księdza opiekuna nt. np. Apokalipsy św. Jana 

czy Ksiąg NT i ST, paruzji itp.,  

w ruchu pielgrzymkowym, gdyż Sekcja KIK 

była organizatorem licznych pielgrzymek do 

miejsc świętych w Polsce i na świecie (w prze-

ciągu 35 lat działalności KIK zorganizował 435 

pielgrzymek do 775 miejsc kultu religijnego). 
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Pielgrzymki mają charakter rekolekcji w drodze, 

pod opieką duchową kapłana. Codziennie od-

prawiana jest Msza św. Do dzisiaj mam niezatar-

te wrażenia z odbytych pielgrzymek z KIK-iem: 

do Włoch i Watykanu (śladami ojca Pio), do 

Norwegii (śladami św. Olafa), na Białoruś, na 

Litwę, Łotwę i do Petersburga, na Ukrainę czy 

ostatnio do Gruzji i Armenii śladami wczesnych 

wieków chrześcijaństwa. Cenne były również 

organizowane przez Sekcję KIK pielgrzymki do 

krajowych sanktuariów, w których brałem udział 

– Kodeń, Toruń, Kraków, Licheń, Sandomierz, 

Komańcza, Leżajsk, Święta Lipka i inne,  

w corocznych rekolekcjach w Domu Rekolek-

cyjnym w Kokoszycach (wrzesień) i w tygodniu 

Kultury Chrześcijańskiej (listopad),  

w seansach filmowych o tematyce religijnej 

pogłębiających wiedzę Biblijną (seanse raz 

w miesiącu w parafii),  

w pracach w ramach innych grup parafialnych, 

np. przygotowanie liturgii (Modlitwa Wiernych) 

na Mszach św. diakonii parafialnych, w redago-

waniu notek do Gazetki Parafialnej, członkow-

stwo w Bractwie Adoracji Najświętszego Sa-

kramentu.  

Sekcja KIK w swojej działalności, często za-

biera głos w sprawach publicznych i sprawach 

ważnych społecznie. Wyrażane są osobiste re-

fleksje członków Sekcji jak też stanowiska Sek-

cji w ważnych sprawach dla katolików i w obro-

nie wartości chrześcijańskich (przykładowo – 

akcje stop aborcji, stop LGBT, sprawa prof. 

E. Budzyńskiej, dzieło Nowego Tysiąclecia, 

sprzeciw profanacji symboli religijnych itp.). 

Aktywnie biorę udział w tych akcjach.  

Nasza parafialna sekcja KIK jest diakonią 

otwartą na nowych sympatyków i członków 

(zwłaszcza młodych), których zapraszamy do 

uczestnictwa i którzy będą mogli tu swobodnie 

rozwijać swój talent, dzielić się nim z innymi 

i służyć innym.  

Andrzej Perkosz  

Sekcja KIK przy Parafii Tysiąclecie  

Dolne Katowice. Katowice 30.12.2020  

 

Jak służba w Diakonii pogłębia moją 

wiarę 
 

 

Służba w Diakonii KIK (Krąg Biblijny) pogłę-

bia moją wiarę, głównie w zakresie znajomości 

spraw Bożych zapisanych w Biblii Nowego 

i Starego Testamentu. Szczególnie ważne dla 

mnie jest znajomość tego co Bóg mówił i w ja-

kich warunkach przemawiał do ludzi w tamtych 

czasach przed Chrystusem. Ważne jest jakie 

wnioski z tego można wyciągnąć dzisiaj i jakie 

moje wzajemne relacje z Bogiem są tożsame 

z sytuacjami biblijnymi (wzajemna miłość, 

Opatrzność, Miłosierdzie itp.).  

Andrzej Perkosz 
https://www.tysiacleciedolne.pl/pliki/292/pliki/208-

gazetka-td_845-na-strone.p65.pdf 

BYĆ bliżej nr 845 22 września 2019 Gazetka 

Rzymskokatolickiej Parafii Podwyższenia Krzyża 

Św. i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych  

w Katowicach 
 

Nadesłał Antoni Winiarski 

 

 

 

Zbiórka na rzecz funduszu 

stypendialnego Fundacji  

„Dzieło Nowego Tysiąclecia”  

w zabrzańskiej sekcji  

KIK w Katowicach 
 

 

Blask Prawdy XXII Dzień Papieski 16 X 2022 

Pomóż zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych 

miejscowości. Wyślij SMS „STYPENDIA” pod nu-

mer 74 265 (4,92 zł z VAT) 
 

W tym roku, jak w latach poprzednich sztab nr 

36 przy Sekcji w Zabrzu wykonał swoje zadanie.  
 

https://www.tysiacleciedolne.pl/pliki/292/pliki/208-gazetka-td_845-na-strone.p65.pdf
https://www.tysiacleciedolne.pl/pliki/292/pliki/208-gazetka-td_845-na-strone.p65.pdf
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Wszyscy, którzy wiedzą, jak ważna to jest ini-

cjatywa, spisali się na medal. W Zabrzu zbierano 

do 26 puszek, w Gliwicach do 2, w Katowicach 

do 2. W sumie zebrano 6057 zł. 

Cała akcja polegała nie tylko na zbiórce, ale 

odbyły się też spotkania, np. w Domach Opieki 

Społecznej związane z osobą Jana Pawła II. Wo-

lontariusze otrzymali podziękowanie. 
 

 
XXII Dzień Papieski 2022. Blask prawdy. Dziękuje-

my za włączenie się w zbiórkę na rzecz funduszu 

stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiącle-

cia” organizowaną w ramach obchodów XXII Dnia 

Papieskiego. 

Ks. Dariusz Kowalczyk Przewodniczący Zarządu 

Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 

+ Kazimierz Kard. Nycz Przewodniczący Rady 

Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 
 

Tekst Kazimierz Krzyżanowski, Krystyna Partuś 

Zdjęcia Stanisław Waluś  

Zawsze Go pamiętamy 
 

Miałam to szczęście być na odsłonięciu i po-

święceniu tablicy upamiętniającej śp. ks. Stani-

sława Sierlę, naszego „Szefa”, które odbyło się 26 

czerwca br. w krypcie katedry w Katowicach 

w obecności licznych studentów z dawnych lat 

i przyjaciół. Wspaniałą, wzruszającą homilię wy-

głosił ks. Stanisław Puchała. Przypomniał szero-

ką, bogatą w dokonania działalność ks. Sierli jako 

diecezjalnego duszpasterza akademickiego, 

pierwszego rektora Kościoła Akademickiego, 

gdzie w niedzielę słynne „11” (jedenastki) gro-

madziły wielu studentów, prekursora ewangeliza-

cji przez piosenkę religijną, współtwórcę „Sacro-

songu”, proboszcza w Michałkowicach itd. 

Po Mszy św. przy śpiewie piosenek wspomina-

liśmy wspólne przeżycia, przygody. Wielu daw-

nych druhów z DA, spływów kajakowych nie 

było obecnych, ja także niestety mogłam być 

tylko na części spotkania, ale to co usłyszałam 

wystarczyło, by ożyły wspomnienia, chciałabym 

się podzielić nimi. 

Z perspektywy moich 74 lat życia, trudów wy-

chowania trójki dzieci, intensywnej pracy zawo-

dowej; coraz bardziej doceniam i podziwiam na-

szego Kochanego „Szefa”.  

Uderza mnie jego oddanie się temu czym się 

zajmował, z kim rozmawiał. Cały był „tu i teraz”. 

Traktował nas, młodych ludzi z życzliwą, peł-

ną miłości uwagą, z szacunkiem, bardzo indywi-

dualnie podchodził do każdego studenta i zawsze 

znajdował czas, ja nigdy nie odczułam, że ma ty-

le spraw na głowie, że się spieszy. 

Spokojnie wysłuchiwał i umiał w sposób rze-

czowy, liczący się z twardymi realiami życia, do-

radzić, pokierować, podsunąć rozwiązania, które 

nie można było zlekceważyć, nad którym chcąc 

nie chcąc się myślało, chociaż młodej osobie, nie-

świadomej wielu rzeczy wydawało się inaczej. 

Był niezwykle cierpliwy i opanowany, nawet 

wtedy, gdy ktoś np. niechcący wrzucił do wody 

jego cenny aparat fotograficzny, lub coś nie 

przygotował, zaniedbał. 

Był bardzo odważny w tym co robił, ryzyko-

wał wiele pod każdym względem organizując 

letnie i zimowe wyjazdy. 

Jako kierownik duchowy szybko rozeznawał 

problem penitenta i wskazywał co w nas jest złe, 

nad czym trzeba popracować i co nas zawsze bę-

dzie atakowało. 

Jednocześnie dla nas był jakby „przejrzysty” 

w swych uczuciach, zamierzeniach, myślach, 

często prosił módl się za tego kapłana, kolegę, 

w tej lub innej sprawie. 
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Do dziś pamiętam jak decyzja o odwołaniu go 

z funkcji duszpasterza akademickiego spadła na 

nas i chyba na niego jak „grom z jasnego nieba”. 

Wędrowaliśmy wtedy w małej grupie po Beski-

dach; tyle miał doświadczenia w pracy ze stu-

dentami, widział lepiej ich problemy, tyle pla-

nów i zamierzeń; i nagle wszystko runęło. Prze-

żywałam z nim bardzo tę sytuację i byłam bar-

dzo bezradna. 

Uczył nas zawsze, że trzeba widzieć w trud-

nych doświadczeniach wolę Bożą, umiał z entu-

zjazmem i nowym zapałem podjąć nowe we-

zwanie proboszcza w Michałkowicach. 

Było dużo zabawnych, śmiesznych sytuacji. 

Kiedyś szacowny Ks. Proboszcz i trzy młode 

dziewczyny jechaliśmy jego wysłużonym garbu-

sem do Michałkowic. Nagle tuż przed probo-

stwem pada komenda: dziewczyny chować się 

„klicino idzie” (plotkarka). 

Był obóz w Bieszczadach, rodzice witając mnie 

po powrocie, załamywali ręce; mieliście tak fatal-

ną pogodę, deszcz, zimno. Ja byłam zdziwiona, 

nie zauważyłam tego; pamiętałam wspaniałe dys-

kusje pod namiotem, wieczory pełne śmiechu 

(słynne góralskie dowcipy) i piosenek.  

„Szef” uczył nas otwierać się na innych, two-

rzyć przyjaźnie, które przetrwały do dziś. Ostat-

nio to niezwykle zdumiało młodą woluntariuszkę 

z Rodziny Matki Bożej Bolesnej, która gdy do-

wiedziała się, że znamy się z DA powiedziała to 

niemożliwe, tyle lat! 

„Szef” zawsze ewangelizował z gitarą, te pio-

senki uczyły kontemplować prawdy wiary, miło-

ści do Boga i do ludzi. 

Później jak odwiedzaliśmy go w Domu Emery-

ta, już schorowany, chodził wolniej, mówił wol-

niej, ale zawsze z tą samą życzliwością i uwagą. 

PS Oczywiście od razu po tym spotkaniu znów 

sięgnęłam do barwnej, bardzo ciekawej autobio-

grafii ks. Sierli „Życie darowane mi po raz dru-

gi”, Świbie, 2004 r. 

3 X 2022                                     Janina Stąsiek  

 

 

Ks. Stanisław Sierla upamiętniony 

w Panteonie Górnośląskim w Katowicach 
 

Panteon Górnośląski w Katowicach znajduje 

się w podziemiach katedry Chrystusa Króla 

w Katowicach. Informacje o nim można pobrać 

ze strony internetowej: https://panteon-

gornoslaski.pl/. 

Panteon Górnośląski w Katowicach to nowa 

instytucja kultury, której celem jest pokazanie 

kulturowo – społecznego bogactwa ziemi ślą-

skiej, jako cennej cząstki Rzeczypospolitej. (…) 

Sylwetki osób upamiętnionych w Panteonie są 

prezentowane w postaci stanowisk multimedial-

nych, w których znajdują się szczegółowe biogra-

my, filmy oraz materiały zdjęciowe im poświęco-

ne. Panteon jest formą uznania i podziękowania za 

wierność i poświęcenie dla Ojczyzny, widzianej 

zawsze w polskiej macierzy. (…) Powstanie Pan-

teonu Górnośląskiego i jego działalność ma zmie-

rzać do przywrócenia obiektywnego i rzetelnego 

przekazu historycznego z uwzględnieniem waż-

nych dla Górnego Śląska postaci. (…) 
 

Ks. Stanisław Sierla (1929-2011) został upa-

miętniony w sali duchowieństwa i pod linkiem  

https://panteon-gornoslaski.pl/postacie/sierla-

stanislaw-1929-2011/ 

jest Jego krótki życiorys.  

Ks. Stanisław Sierla jest Członkiem Honoro-

wym KIK w Katowicach i był kapelanem sekcji 

w Siemianowicach Śląskich.  
 

 
Wejście do Panteonu – zdjęcie 17 X 2022, w dniu 

złożenia rekomendacji dla ks. Herberta Hlubka. 
 

Opracowanie i zdjęcie Stanisław Waluś 

 

 

Katowice, 17.10.2022 r. 

 Dyrekcja 

 Panteonu Górnośląskiego w Katowicach 

 40-041 Katowice 

 ul. Plebiscytowa 49a 

Dotyczy wniosku o uhonorowanie śp. ks. prałata 

Herberta Hlubka 

Rekomendacja 
Z wielką radością i satysfakcją przyjęliśmy 

wiadomość o złożeniu przez środowiska absol-

wentów uczelni śląskich wniosku o uhonorowa-

nie śp. ks. prałata Herberta Hlubka jako osoby 

zasłużonej i godnej upamiętnienia w Panteonie 

Górnośląskim.  

Ks. prałat Herbert Hlubek (Borucin, 

23.08.1929 – Gliwice, 20.12.2013) był twórcą 

pierwszego Duszpasterstwa Akademickiego Ślą-
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skiej Akademii Medycznej w Zabrzu (1958) 

i Politechniki Śląskiej (1972) w latach wczesno-

powojennych, gdy trwała walka państwa o wy-

chowanie młodzieży w duchu komunistycznego 

materializmu. Działalność ks. prałata Herberta 

Hlubka była prowadzona wśród młodzieży aka-

demickiej przez dziesięciolecia, niemal do 

śmierci, a jej owoce wciąż trwają. 

Pełniąc obowiązki diecezjalnego duszpasterza 

akademickiego, ks. Hlubek był jednocześnie du-

chowym opiekunem sekcji gliwickiej Klubu In-

teligencji Katolickiej w Katowicach od roku 

1981 oraz radia Puls (potem „Plus”) w Gliwi-

cach od 1995 roku. Jego aktywność miała także 

i szerszy zasięg. Bardzo wyraźnie była widoczna 

nie tylko w środowisku młodzieży i inteligencji 

Gliwic, ale także całego regionu, szczególnie w 

latach 80. ub. wieku, gdy organizował Tygodnie 

Kultury Chrześcijańskiej, koncerty i ogólnopol-

skie festiwale pieśni religijnej Cantate Deo. 

W 1998 roku ks. Herbert Hlubek otrzymał god-

ność Członka Honorowego Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Katowicach.  

Był laureatem pierwszej edycji Nagrody im. 

ks. Józefa Tischnera, którą otrzymał w 2001 r. 

w kategorii „inicjatyw duszpasterskich i spo-

łecznych współtworzących polski kształt dialogu 

Kościoła i świata”. 

Mimo ciężkiego kalectwa spowodowanego 

chorobą i operacjami krtani (1981) przez ponad 

trzy dziesięciolecia działał społecznie i swoim 

codziennym życiem dawał przykład ewangelicz-

nej postawy człowieka i godnego naśladowania 

kapłana i wychowawcy. Jego wychowankowie – 

absolwenci uczelni śląskich, zarażeni duchem 

działania społecznego są dzisiaj pracownikami 

nauki, szkolnictwa i administracji nie tylko 

w naszym regionie, ale i w całym kraju. Świa-

dectwem tego jest napisana przez absolwentów 

Duszpasterstwa Akademickiego wydana w 2004 

roku książka „My z Niego wszyscy…”.  

Powodowani uznaniem dla cech osobowości 

ks. Herberta Hlubka, jego niezwykłej działalno-

ści kapłańskiej, wychowawczej a także społecz-

nej na rzecz duchowego i moralnego i kształto-

wania kilku pokoleń Jego wychowanków, gorąco 

popieramy wniosek uzasadniający zaliczenie Go 

do szczególnie zasłużonych dla naszego regionu. 

Jesteśmy przekonani, że Wysoka Kapituła Pan-

teonu Górnośląskiego uzna naszą rekomendację 

za obiektywną i wiarygodną.  

Prezes Klubu Inteligencji  

Katolickiej w Katowicach 

Andrzej Dawidowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

 

Tablica na kościele Najświętszego Serca Pana Je-

zusa w Bielsku-Białej – 7 VII 2020 (zdjęcie Stani-

sław Waluś). 
--------------------------- 
Na tle obecnych zbrodni Putina kłamstwo 

smoleńskie kompromituje III RP jeszcze 

bardziej 

Śmierć polskiej elity państwowej ze śp. pre-

zydentem Lechem Kaczyńskim i jego małżon-

ką nad smoleńskim lotniskiem i w ruskim bło-

cie nie zdarzyła się w politycznej próżni. Kon-

tekst tamtych strasznych chwil 10 kwietnia 

2010 r. jest kluczowy dla zrozumienia przy-

czyn samej tragedii, jej przebiegu i następstw. 

Jedną z ważniejszych osi podziału politycz-

nego tamtych lat był stosunek do coraz bar-

dziej agresywnej, bandyckiej, otwarcie dążą-

cej do odbudowy imperium putinowskiej Ro-

sji. Wiązał się z tym stosunek do Niemiec, 

które całą swoją mocą usypiały obawy wol-

nego świata – bo na pierwszym miejscu po-

stawiły brudne interesy, w tym tani gaz. 

Obóz braci Kaczyńskich zagrożenie rozpo-

znawał i aktywnie mu przeciwdziałał. Możli-

wości miał radykalnie mniejsze niż dzisiaj, ale 

wykorzystał je w pełni. Śp. prezydent Kaczyń-

ski zdecydowaną i odważną akcją, wyprawą 

liderów regionu do Tbilisi, uratował Gruzję. 

Organizowano państwa naszej części Europy. 

Przestrzegano świat. Wzywano Polaków do 

budowy silnego państwa, mocnej armii.  

Po drugiej stronie stał wesoły, imprezowy 

namiocik Donalda Tuska. Podnoszone przez 

Kaczyńskich obawy, podejmowane akcje zbi-

jano i wyszydzano. (…) 

Michał Karnowski, Sieci, nr 38 (512), 19-25 

IX 2022, s. 3 
 

Opracowanie Stanisław Waluś 
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List poparcia zarządu Polskiego  

Stowarzyszenia Familiologicznego  

dla abpa prof. dra hab.  

Marka Jędraszewskiego 
 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Familiolo-

gicznego solidaryzuje się z jego Ekscelencją 

abpem prof. dr. hab. Markiem Jędraszewskim, 

metropolitą krakowskim i przewodniczącym Ra-

dy Naukowej Episkopatu Polski, w doświadcza-

nych przez niego licznych atakach medialnych 

mających go zdyskredytować w przestrzeni pu-

blicznej, odebrać jemu moralny autorytet na-

uczyciela wiary i dobrego pasterza diecezji. Ob-

serwujemy bezprecedensową próbę absolutnego 

zanegowania osoby metropolity krakowskiego 

na niemal wszystkich płaszczyznach jego dzia-

łalności pastoralnej, naukowej i społecznej. Pu-

blikacje medialne wprost naruszają godność 

osobistą hierarchy. Skala i forma tych ataków 

ukazuje, jak potrzebny jest wyrazisty głos me-

tropolity krakowskiego w polskiej debacie pu-

blicznej. 

Kategoryczny sprzeciw pasterza krakowskiego 

Kościoła wobec aborcji, zapłodnienia pozaustro-

jowego, związków jednopłciowych, ideologii 

gender i wobec innych prób naruszania zasad 

moralnych wynika z odpowiedzialnego pełnienia 

obowiązków urzędu biskupiego i wierności orto-

doksji katolickiej. Haniebny i nieliczący się 

z elementarnymi zasadami etyki atak medialny 

na ks. abpa Marka Jędraszewskiego w istocie 

służy zastraszeniu wszystkich polskich biskupów 

i wiernych oraz stanowi osobliwą formę ingeren-

cji w wewnętrzną autonomię Kościoła w Polsce. 

Lincz medialny, jaki w sposób pokazowy jest 

przeprowadzany na metropolicie krakowskim, 

ma skłonić pozostałych członków Episkopatu 

Polski do rezygnacji z publicznego prezentowa-

nia nauczania moralnego Kościoła katolickiego 

i wymusić postawę milczenia, zaś urząd biskupi 

sprowadzić wyłącznie do zadań administracyjno-

charytatywnych. 

Jako przedstawiciele środowiska badaczy nauk 

o małżeństwie i rodzinie dziękujemy metropoli-

cie krakowskiemu za prezentowane nauczanie 

o małżeństwie, rodzinie, prokreacji, rodziciel-

stwie, etyce seksualnej i godności osoby ludz-

kiej. Ksiądz arcybiskup w sposób wyrazisty 

przedstawia niezmienną doktrynę moralną Ko-

ścioła katolickiego, zachowując pełną zgodność 

z nauczaniem swojego poprzednika na krakow-

skiej stolicy biskupiej, ks. kard. Karola Wojtyły. 

Jesteśmy w pełni świadomi, że ks. kard. Karol 

Wojtyła i jego nauczanie o małżeństwie, rodzi-

nie, regulacji poczęć i etyce seksualnej spotkało-

by się z analogicznym atakiem, gdyby ks. kard. 

Karolowi Wojtyle przyszło pełnić urząd arcybi-

skupa krakowskiego w obecnych uwarunkowa-

niach społecznych i medialnych. 

Wyrażamy pełne poparcie i solidarność z ks. 

abpem Markiem Jędraszewskim. Zapewniamy 

o naszej gotowości do współpracy i o modlitwie. 

  prof. dr hab. Elżbieta Osewska 

  prezes Polskiego Stowarzyszenia  

  Familiologicznego 

  dr Piotr Guzdek 

  sekretarz zarządu 

Kraków, 10 października 2022 r.  
https://familiolodzy.pl/list-poparcia-zarzadu-polskiego-

stowarzyszenia-familiologicznego-dla-abpa-prof-marka-

jedraszewskiego/ 
 

Cały list został opublikowany w „Naszym 

Dzienniku” nr 236 (7501), z 11 X 2022, na s. 2, 

a obszerne fragmenty tego listu zostały opubli-

kowane przez Tomasza Musiała w tygodniku 

„Niedziela”, nr 43, z 23 X 2022, na s. 25 

Opracował Stanisław Waluś  

 

 

Minął październik – miesiąc Różańca 

Świętego 
 

Niniejsze opracowanie jest tylko przyczynkiem 

do tematu. Przypominam o tekście ks. prof. Józe-

fa Kozyry w październikowym numerze „Dlate-

go” z tego roku: „Różaniec medytacją Ewange-

lii” s. 2-3. Na początku informuję o konferencji 

ks. prof. Józefa Kozyry, kapelana KIK w Kato-

wicach. Potem podaję wybór tytułów artykułów 

związanych z modlitwą różańcową i w trzeciej 

części – prezentuję zdjęcia z kilku parafii z opi-

sem, aby pokazać różnorodność form propago-

wania modlitwy różańcowej. 

 

Konferencja ks. prof. Józefa Kozyry 

Tajemnice Światła Różańca Świętego 
Na stronie internetowej Klubu Inteligencji Ka-

tolickiej w Katowicach można wysłuchać konfe-

rencji, w której ks. prof. Józef Kozyra, biblista, 

kapelan KIK w Katowicach mówi, na co zwra-

cać uwagę przy rozważaniu Tajemnic Światła. 
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/ 

http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/9-aktualnosci/66-

konferencje-ksiedza-profesora-jozefa-kozyry 

Konferencję nagrał i umieścił na stronie inter-

netowej Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowi-

cach Antoni Winiarski.  

 

http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/9-aktualnosci/66-konferencje-ksiedza-profesora-jozefa-kozyry
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/9-aktualnosci/66-konferencje-ksiedza-profesora-jozefa-kozyry
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O modlitwie różańcowej w prasie 

Wyboru dokonałem z trzech czytanych przeze 

mnie regularnie tygodników katolickich i z Na-

szego Dziennika, który czytam od pierwszego 

numeru.  

Małgorzata Bochenek: Różańcowa mobilizacja, 

Nasz Dziennik, nr 228 (7493), 1-2 X 2022, s. 2 

Ewa Hanter: Różaniec to skarb, który trzeba 

odkryć, Nasz Dziennik, nr 227 (7492), 30 IX 

2022, s. 1 i 12 

Marcin Jakimowicz: Zamiast miecza, Gość 

Niedzielny, nr 39, rok XCIX, 2 X 2022, s. 24-25 

Ks. Henryk Zieliński: Ratunek dla świata, 

Idziemy, nr 40, 2 X 2022, s. 3 

Irena Świerdzewska: Siła paciorków, Idziemy, 

nr 40, 2 X 2022, s. 12-13 

Małgorzata Bochenek: Przesłanie z Gietrzwał-

du, Nasz Dziennik, nr 230 (7495), 4 X 2022, s. 9 

O. Wojciech Dec, paulin: Siła Różańca, Nie-

dziela, nr 41, 9 X 2022, s. 12-13 

Apostolstwo różańcowe, Idziemy, nr 41, 9 X 

2022, s. 7  

Spotkanie Wojowników Maryi, Nasz Dzien-

nik, nr 235 (7500), 10 X 2022, s. 8 

Krzysztof Gajkowski: Zaprośmy Boga do naszych 

serc, Nasz Dziennik, nr 238 (7503), 13 X 2022, s. 12 

Małgorzata Bochenek: Procesje różańcowe. 

Walczmy o młodych, Nasz Dziennik, nr 239 

(7494), 14 X 2022, s. 15 

Ks. bp Krzysztof Włodarczyk: Zwycięstwo 

przez Maryję, Nasz Dziennik, nr 240 (7505), 15-

16 X 2022, s. 10 

List Apostolski Rosarium Virginis Mariae Ojca 

Świętego Jana Pawła II do biskupów duchowień-

stwa i wiernych o różańcu świętym, Nasz Dzien-

nik, nr 240 (7505), 15-16 X 2022, s. 11-20 

Maria Fortuna-Sudor: Kobiecy Różaniec, Nie-

dziela, nr 42, 16 X 2022, s. 24-25 

Piotr Bysiewicz: Na ulicach z imieniem Maryi, 

Niedziela, nr 42, 16 X 2022, Niedziela często-

chowska, s. VII 

Małgorzata Bochenek: Walka o młodych, Nasz 

Dziennik, nr 241 (7506), 17 X 2022, s. 7 

Urszula Strynowicz, Artur Wolski: Aby Polska 

była otoczona Różańcem, Nasz Dziennik, nr 242 

(7507), 18 X 2022, s. 9 

Małgorzata Bochenek: Dzieci dla pokoju, Nasz 

Dziennik, nr 243 (7508), 19 X 2022, s. 16 

Program Triduum różańcowego w sanktuarium 

Matki Bożej w Gietrzwałdzie w dniach 21-23 

października 2022 r., Nasz Dziennik, nr 243 

(7508), 19 X 2022, s. 17 

Różańcowa za Polskę, Idziemy, nr 43, 23 X 

2022, s. 26  

Małgorzata Bochenek: Różańcowe małżeństwa, 

Nasz Dziennik, nr 249 (7514), 26 X 2022, s. 1 i 9 

Modlitwa różańcowa dzieci, Idziemy, nr 44, 30 

X 2022, s. 6  

Krzysztof Gajkowski: Różaniec Kobiet. Ta 

modlitwa to świadectwo wiary i duchowa odpo-

wiedź na ataki na życie, rodzinę i Polskę, Nasz 

Dziennik, nr 256 (7521), 4 XI 2022, s. 1 i 12 

S. Anna Grząśko FDC: Chcą te z „drugiej rę-

ki”, Gość Niedzielny, nr 44, rok XCIX, 6 XI 

2022, Gość Gliwicki, s. III 

Ireneusz Kopryś: Muzyczny Różaniec, Nie-

dziela, nr 42, 6 XI 2022, Niedziela Częstochow-

ska s. III 

W Miesięczniku Różaniec (www.rozaniec.eu), 

który jest pismem formacyjnym Żywego Różań-

ca w Polsce, znajdziemy wiele ciekawych arty-

kułów pomagających wzrastać na drodze życia 

duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny 

wymiar duchowości katolickiej. 
 

Szkoła Podstawowa nr 12 im. M. Kopernika 

w Gliwicach 

 
KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO MÓDL SIĘ 

ZA NAMI… (zdjęcie 26 X 2021 r.). 
 

 
W tajemnicach różańca Maryja modli się wraz 

z nami Jan Paweł II (zdjęcie 9 XI 2022 r.). Ró-

żańce zrobione przez uczniów z klasy I a – naj-

większy z nich wykonał Dominik Sobolewski. 

http://www.rozaniec.eu/
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Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach 

Bazylika Mniejsza Wniebowzięcia  

Najświętszej Maryi Panny 
 

 
Dekoracja w kościele – UCZYNIĆ RÓŻANIEC 

MODLITWĄ WSZYSTKICH (zdjęcie 8 X 2022 r.).  

 

Kościół Opatrzności Bożej – Bielsko-Biała 
 

 
Plakat w gablotce parafialnej – (zdjęcie 27 X 2022 

r.). 
 

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM RÓŻAŃCA 

ŚWIĘTEGO Różaniec jest modlitwa zawsze to-

warzyszącą memu życiu, jest też modlitwą ludzi 

prostych i świętych… jest modlitwa naszego ser-

ca. Papież Franciszek. 

 

RODZINA, która odmawia razem RÓŻANIEC, 

odtwarza poniekąd klimat domu w Nazarecie: 

Jezusa stawia się w centrum, dzieli się z nim ra-

dości i cierpienia, w Jego ręce składa swe po-

trzeby i projekty, od niego czerpie nadzieję i siłę 

na drogę. Św. Jan Paweł II.  

 
 

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi  

Panny i św. Walentego  

w Bielsku-Białej Lipniku 
 

 
Tablica przed kościołem: RÓŻANIEC Twoja broń 

przeciw złu (zdjęcie 29 X 2022 r.). 
 

 
Tablica z różańcami w kościele (zdjęcie 16 X 2022 

r.). MATCE BOŻEJ KL – 2 I 3. Maks Zosia Kacper 

Oliwia Amelia Martyna Zuzia Pola Maria Piotr Mi-

łosz Igor Weronika Zuzia Amelia Laura Krzysiu Ni-

cola Helenka Sebastian. 

 

Kościół Matki Boskiej Kochawińskiej 

w Gliwicach 

Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Dobrej 

Drogi 
 

 
Dekoracja na frontonie kościoła: po lewej: 

RÓŻANIEC TO CZAS MODLITWY Z MARYJĄ, 

po prawej: RÓŻANIEC TWOIM PRZEWOD-

NIKIEM. 
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Gablotka 

Żywego 

Różańca 

(zdjęcie  

2 XI 

2022 r.).  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Plakat w gablotce: V Parafialne Święto Różańca. Ka-

zania na wszystkich Mszach św. i konferencje 

o. Grzegorz Zembroń, saletyn. 14 października 18.00 

Msza św. Konferencja Wystawienie Najświętszego 

Sakramentu 20.00 Adorację prowadzi Apostolstwo 

Modlitwy 21.00 Adoracja w ciszy 22.00 Adorację 

prowadzi Wspólnota Żywego Różańca 23.00 Adora-

cja w ciszy do północy Jerycho różańcowe – indywi-

dualna modlitwa granicami parafii. 15 października 

11.00 Warsztaty dla dzieci „Zrób sobie różaniec” 

w Auli Matki Boskiej Kochawińskiej 18.00 Msza św. 

Konferencja 20.00 Wieczór Uwielbienia. 16 paź-

dziernika 14.30 Koncert organowy Tomasz Pasław-

ski (zdjęcie 11 X 2022 r.) 

 

 
Różaniec przed ołtarzem (zdjęcie 11 X 2022 r.).  

 

 

Plakat w prezbiterium: 

Odmawiać różaniec to nic 

innego, jak kontemplować 

z Maryją oblicze Chrystu-

sa. Jan Paweł II Rosarium 

Virginis Mariae (zdjęcie 2 

XI 2022 r.). 
 
 

 
 

 

 
 

 

Zdjęcia i opracowanie Stanisław Waluś 

 

 

 

Kardynałowie błędem nazywają bło-

gosławienie par homoseksualnych 
 

Biskupi Flandrii – niderlandzkojęzycznej 

części Belgii ‒ w oświadczeniu z 20 września 

br. zatytułowanym „Osoby homoseksualne są 

bliskie duszpastersko. O Kościół gościnny, który 

nikogo nie wyklucza”, dopuścili błogosławień-

stwo liturgiczne dla par homoseksualnych ‒ taka 

informacja obiegła media za portalem Neder-

lands Dagblad. W dokumencie biskupi zapropo-

nowali także schemat liturgii, którą koordynator 

Międzydiecezjalnej Służby Duszpasterskiej Ro-

dziny Flamandzkiego Kościoła Katolickiego 

(IDGP) nazwał błogosławieństwem dla par ho-

moseksualnych, choć takie określenie w doku-

mencie biskupów nie pada. W jej trakcie homo-

seksualni katolicy mogą odmówić modlitwę 

„o miłość i wierność” [1].  

Precyzując to oświadczenie rzecznik Konfe-

rencji Biskupów Belgii ks. Tommy Scholtes wy-

jaśnił, że komunikat biskupów Flandrii zawierał 

propozycję modlitwy z udziałem osób homosek-

sualnych, a nie błogosławieństwa par homosek-

sualnych. Przypomniał, że biskupi flamandzcy 

wraz z metropolitą Mechelen-Brukseli kard. Jo-

sefem De Keselem przedstawili propozycję mo-

dlitwy, w której dwie osoby homoseksualne wy-

rażają wobec Boga wzajemne zaangażowanie, 

z zastrzeżeniem, że nie może ona upodabniać ich 

relacji do „małżeństwa sakramentalnego”. 

A błogosławieństwo kończące spotkanie modli-

tewne nie jest „błogosławieniem małżeństwa”, 

ale zwykłym błogosławieństwem udzielanym 

uczestnikom nabożeństwa na jego zakończenie. 

‒ Biskupi chcą przyjąć [te osoby w Kościele], 

ale absolutnie nie zamierzają iść dalej niż [ad-
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hortacja apostolska] „Amoris laetitia” [z 2016 

roku], w którą się całkowicie wpisują – podkre-

ślił ks. Scholtes, wraz z prał. Hermanem Cosijn-

sem, sekretarzem generalnym episkopatu [2].  

Wcześniej Kongregacja Nauki Wiary w liście 

Responsum ad dubiom, datowanym 22 lutego 

2021 r. stwierdziła, że Kościół nie ma uprawnień 

do udzielania błogosławieństwa związkom osób 

tej samej płci [3]. Kongregacja wyjaśniła, że 

czym innym jest błogosławienie związków ho-

moseksualnych, czym innym zaś – „udzielanie 

błogosławieństwa pojedynczym osobom 

o skłonnościach homoseksualnych, które prze-

jawiają pragnienie życia w wierności objawio-

nym planom Bożym, tak jak naucza Kościół.  

Pomimo przedstawionego wyjaśnienia, 

w sprawie oświadczenia flamandzkich biskupów 

wypowiedzieli się ważni hierarchowie.  

89-letni nigeryjski kardynał Francis Arinze, je-

den z najbardziej autorytatywnych głosów Ko-

ścioła katolickiego w Afryce, były prefekt Kon-

gregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramen-

tów, uważany za potencjalnego następcę papieża 

Jana Pawła II przed konklawe w 2005 roku, wy-

dał 24 września 2022 r. Oświadczenie, w którym 

napisał, że jest to błąd ze strony biskupów. Pi-

smo Święte przedstawia akty homoseksualne ja-

ko akty ciężkiej deprawacji (por. Rdz 19,1-29; 

Rz 1,24-27; 1 Kor 6,10; 1Tm 1,10). Katechizm 

Kościoła Katolickiego, n. 2357, „zawsze dekla-

rował, że akty homoseksualne są z natury nie-

uporządkowane”. KKK mówi: „Osoby homo-

seksualne są wezwane do czystości. Poprzez 

cnoty panowania nad sobą, które uczą ich we-

wnętrznej wolności, czasami przez bezintere-

sowną przyjaźń, modlitwę i łaskę sakramentalną, 

mogą i powinni stopniowo i zdecydowanie zbli-

żać się do chrześcijańskiej doskonałości” (Kate-

chizm, 2359) [4].  

Kardynał Willem Jacobus Eijk, prymas Nider-

landów 27 września 2022 r., także pomimo wy-

jaśnienia, stwierdził, że „Deklaracja flamandz-

kich biskupów belgijskich z ich doraźną liturgią 

dla par homoseksualnych jest sprzeczna z na-

uczaniem Kościoła na temat homoseksualizmu 

i niedawną deklaracją Watykanu”. … „Błogo-

sławieństwo zakłada nie tylko dobrą intencję ze 

strony obdarowanego. To, co jest błogosławione, 

musi również odpowiadać Bożemu porządkowi 

stworzenia. Bóg stworzył małżeństwo jako cał-

kowity i wzajemny dar mężczyzny i kobiety, 

którego kulminacją jest prokreacja (Gaudium et 

spes, 48; por. nr 50). Relacje seksualne między 

osobami tej samej płci nie mogą same w sobie 

prowadzić do prokreacji”. Poza przywołaniem 

i odniesieniem się do deklaracji Watykanu 

stwierdził on, że „W modlitwie wspólnoty z oka-

zji błogosławieństwa par homoseksualnych bi-

skupi flamandzcy powiedzieli, że wspólnota mo-

dli się „o łaskę Bożą do działania” dla pary ho-

moseksualnej, aby umożliwić im troskę o siebie 

nawzajem i wspólnotę, w której żyją. Nie mo-

żemy jednak modlić się o łaskę Bożą, aby działa-

ła w relacji, która nie odpowiada Jego porząd-

kowi stworzenia. Biskupi flamandzcy nie mówią 

wprost, że związki jednopłciowe są usprawie-

dliwione. Jednak nawet sformułowanie modlitwy 

wspólnotowej w ich liturgicznym modelu o bło-

gosławieństwo par homoseksualnych sugeruje, 

że związki jednopłciowe mogą być moralnie 

uzasadnione. Rzeczywiście, na końcu wspólnota 

modli się: „Daj nam siłę, abyśmy razem z nimi 

kroczyli śladami Twojego Syna, umocnieni 

Twoim Duchem”. Chrystusa? Czy zatem fla-

mandzcy biskupi naprawdę wierzą, że pary jed-

nopłciowe w ich związkach jednopłciowych po-

dążają śladami Chrystusa? W przykładowej mo-

dlitwie para gejów mówi: „chcemy żyć Twoim 

Słowem”. Ale Słowo Boga zawarte w Piśmie 

jednoznacznie i niezaprzeczalnie kwalifikuje 

związki homoseksualne jako grzech. Przynajm-

niej przy formułowaniu modlitw wzorcowych za 

parę homoseksualną i społeczność istnieje ryzy-

ko, że przeciętny katolik, który na ogół niewiele 

wie o swojej wierze, zostanie zwiedziony i za-

cznie myśleć, że trwałe, monogamiczne związki 

seksualne osób tej samej płci są moralnie do-

puszczalne”. …  

„Oświadczenie biskupów flamandzkich, w któ-

rym zezwalają na błogosławieństwo parom tej 

samej płci, a nawet ustalają dla tego wzór litur-

giczny, spotyka się z nieodłącznymi zastrzeże-

niami etycznymi, radykalnie zaprzecza niedaw-

nemu orzeczeniu Kongregacji Nauki Wiary 

i zawiera ryzyko, że może to doprowadzić kato-

lików do poglądów na temat moralności związ-

ków osób tej samej płci, które są sprzeczne z na-

uczaniem Kościoła. Katolicy, którzy akceptują 

nauczanie Kościoła, w tym dotyczące moralności 

seksualnej, mają zatem gorącą nadzieję, że fla-

mandzcy biskupi zostaną wkrótce poproszeni 

przez kompetentne kręgi kościelnie o wycofanie 

swojego oświadczenia, a oni się dostosują” [5]. 

Wybrał Wojciech Pillich 

Przypisy:
 
 

[1] https://www.gosc.pl/doc/7839609.Belgia-Kosciol-

opublikowal-liturgie-blogoslawienia-par  

[2] https://m.niedziela.pl/artykul/84654/Kosciol-w-Belgii-

precyzuje-nie  

https://www.gosc.pl/doc/7839609.Belgia-Kosciol-opublikowal-liturgie-blogoslawienia-par
https://www.gosc.pl/doc/7839609.Belgia-Kosciol-opublikowal-liturgie-blogoslawienia-par
https://m.niedziela.pl/artykul/84654/Kosciol-w-Belgii-precyzuje-nie
https://m.niedziela.pl/artykul/84654/Kosciol-w-Belgii-precyzuje-nie
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[3] 

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/

documents/rc_con_cfaith_doc_20210222_responsum-

dubium-unioni_pl.html  

[4] https://opoka.org.pl/News/Swiat/2022/kard-arinze-

krytycznie-o-decyzji-belgijskich-biskupow  

[5] https://newdailycompass.com/en/cardinal-eijk-stop-

flemish-bishops-from-blessing-gay-couples  

 

 

100. rocznica ustanowienia  

Administracji Apostolskiej  

w Katowicach. 

Mocny Fundament 
 

 

Wydanie Specjalne „Gościa 

Niedzielnego” , koncepcja 

i redakcja: dr Andrzej Gra-

jewski,  

Dodatek do „Gościa Nie-

dzielnego” nr 43, rok XCIX, 

30 X 2022. 
 

Pamięć i kontynuacja, Arcybiskup metropolita 

katowicki Wiktor Skworc mówi o historycznej 

kontynuacji struktur kościelnych utworzonych 

przed stu laty. Rozmawia Andrzej Grajewski, 

s. 2-3. 

Struktura czasu przejściowego, ks. prof. dr 

hab. Jerzy Myszor, 4-6. 

„Wszyscy maja prawo do mej miłości”, Fran-

ciszek Kucharczak, s. 6-8.  

Zadanie trudne i delikatne, ks. dr hab. Arka-

diusz Wuwer, s. 8-9. 

Administrator i jego księża, ks. dr hab. Henryk 

Olszar, s. 10-11. 

Z perspektywy Wrocławia, dr hab. Wojciech 

Kucharski, s. 12-13. 

Matka naszych kościołów, dr Wojciech Schä-

ffer, s. 14-15. 

Kościół nad Olzą, Alina Świeży-Sobel, s. 16. 

Opracował Stanisław Waluś 

 

 

Świątynia wśród familoków 
 

W zabytkowej części Katowic – Nikiszowcu 

parafia św. Anny obchodziła podwójny jubile-

usz.  

W 1902 r. powołano Towarzystwo Katolickich 

Obywateli, które rozpoczęło działania na rzecz 

budowy kościoła na tym terenie. Parafia św. An-

ny została erygowana 10 lat później przez kard. 

Georga Koppa, pierwszym proboszczem został 

natomiast ks. Paweł Dudek. (…) Poświęcenie 

kościoła odbyło się 23 października 1927 r. a 

uroczystość prowadził biskup katowicki Arka-

diusz Lisiecki. Od 31 stycznia 2021 r. probosz-

czem parafii jest ks. Jacek Staniec. 

W roku jubileuszy: 110. rocznicy istnienia pa-

rafii i 95. rocznicy poświęcenia świątyni wierni 

uczestniczyli w misjach świętych, które prowa-

dzili misjonarze oblaci Maryi Niepokalanej. (…) 

n, Niedziela, nr 45, 6 XI 2022,  

Niedziela Plus, s. VII 
 

Wybrał Stanisław Waluś 

 

 

Pomoc dla parafii św. Anny  

w Katowicach-Janowie 
 

 

  
W tym roku wichura 

uszkodziła krzyż i górną 

część wieży kościoła św. 

Anny w Katowicach-

Janowie, gdzie w Domu 

Parafialnym ma siedzibę 

sekcja Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Katowicach. 

 

Wieża została wyremontowana i pomalowana, 

a na szczycie umieszczono metalowy krzyż  

i kapsułę czasu.  

Całkowity koszt renowacji, remontu i malowa-

nia wieży kościoła wyniósł 170 tys. zł.  

W ramach ogłoszonego przez Samorząd Wo-

jewództwa Śląskiego otwartego konkursu na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków, parafia św. Anny w Katowicach-

Janowie otrzymała 70 tys. zł. Dotychczas zebra-

no 35200 zł. 

Apelujemy o wsparcie remontu zabytkowego 

kościoła dając wyraz naszej solidarności. 

Parafia dziękuje za każdą pomoc w realizacji 

tego dzieła. 
 

Zdjęcia z remontu: 

https://www.facebook.com/swannakatowice/ 

Parafia Rzymskokatolicka Świętej Anny, plac 

Wyzwolenia 21, 40-423 Katowice. 

Telefon: tel. 32 / 356 96 22;  

E-mail: sw-anna@wiara.org.pl 

Konto Parafii:  

14 1020 2313 0000 3202 0179 8503 
 

Tekst i zdjęcie Antoni Winiarski 

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20210222_responsum-dubium-unioni_pl.html
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20210222_responsum-dubium-unioni_pl.html
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20210222_responsum-dubium-unioni_pl.html
https://opoka.org.pl/News/Swiat/2022/kard-arinze-krytycznie-o-decyzji-belgijskich-biskupow
https://opoka.org.pl/News/Swiat/2022/kard-arinze-krytycznie-o-decyzji-belgijskich-biskupow
https://newdailycompass.com/en/cardinal-eijk-stop-flemish-bishops-from-blessing-gay-couples
https://newdailycompass.com/en/cardinal-eijk-stop-flemish-bishops-from-blessing-gay-couples
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Wystarczyła doba 
Rozmowa z ks. Adamem Bożkiem, proboszczem 

parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego 

w Ciścu 
 

5 listopada 1972 roku w jeden dzień został wy-

budowany kościół w Ciścu na Żywiecczyźnie. 

Mija 50 lat od tych wydarzeń. 

‒ We wsi Cisiec nie było kościoła, miejsco-

wość należała do parafii w Milówce. (…) 

Jednakże każde pismo kierowane w tej sprawie 

do ówczesnych komunistycznych władz było od-

rzucane. (…) 

W 24 godziny wybudowano ściany, na których 

położono więźbę. (…) 

14 sierpnia 1984 roku w Ciścu została erygo-

wana parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kol-

bego, a jej pierwszym proboszczem został ks. 

Władysław Nowobilski, budowniczy kościoła. 

Do dziś podkreśla on, że gdyby nie ks. kard. Ka-

rol Wojtyła, tej świątyni by nie było. (…) 

Księże, jaki przykład dla nas, współczesnych, 

płynie z postawy mieszkańców Ciśca sprzed pół 

wieku? 

‒ W mojej ocenie bardzo wiele zła, którego je-

steśmy świadkami, wynika z dobrobytu. (…) 

Jeżeli ludzie otwierają się na działanie woli 

Bożej, z pokorą potrafią przemodlić pewne 

sprawy. Jeśli naprawdę mocno wierzą, to nie ma 

dla nich rzeczy niemożliwych.  

Małgorzata Bochenek, Nasz Dziennik, 

 nr 257 (7522), 5-6 XI 2022, s. 18 

 

 

Modlitwą w oszczerstwa 
 

Ks. Dominik Chmielewski, założyciel Wojow-

ników Maryi, ustosunkował się do podnoszo-

nych przeciw niemu zarzutów, jakoby tworzył 

nową sektę, demonizował rzeczywistość, upra-

wiał „teologię leku” i wywoływał „zamęt wśród 

wiernych”, o czym donoszą niektóre media. (…) 

Centrum Życia i Rodziny na stronie Ducha-

NieGas.pl apeluje o modlitewne wsparcie du-

chownego. (…) 

i, Idziemy, nr 44 (887), 30 X 2022, s. 16 
 

Wybrał Stanisław Waluś 

 

 

Świętowanie Wszystkich Świętych 
(tryptyk) 

 

Co nam odbiera Halloween? 

Od kilku lat obserwujemy w naszym kraju 

w okresie Wszystkich Świętych coraz większą 

modę na zastępowanie go kopiowanym z krajów 

anglosaskich Halloween, które ma pogańskie 

źródła. W tradycji celtyckiej wierzono, że złe 

duchy wędrowały po wsiach, dokuczając lu-

dziom, a z kolei ofiary składane za dusze potę-

pione miały pomagać w ich uwolnieniu. Bez 

wątpienia moda na Halloween będzie w Polsce 

coraz silniejsza, w miarę starzenia się społeczeń-

stwa, osłabiania religijności Polaków, pogłębia-

nia kryzysu Kościoła etc. Dziś ten zwyczaj na-

wet przez rodziny katolickie bywa bagatelizo-

wany, traktowany jako nieszkodliwa zabawa. 

Tymczasem Kościół wyraźnie podkreśla, że ob-

chodzenie Halloween stoi w sprzeczności z wia-

rą katolicką. (…) 

Wbrew temu, co serwuje nam popkultura, ży-

cie to nie tylko zabawa i przyjemność. 

Leszek Galarowicz, Gazeta Polska Codziennie, 

nr 213 (3300), 3 XI 2022, s. 2 
 

Bale, marsze, korowody 

Tysiące wiernych wzięło udział w marszach 

i balach Wszystkich Świętych. Odbyły się one 

w parafiach na terenie całego kraju, ale również 

za granicą. To katolicka odpowiedź na niebez-

pieczne, obce kulturowo Halloween, które zdo-

bywa coraz większą popularność. (…) 

Inicjatywy te organizowane są od lat w wielu 

parafiach, ale z każdym rokiem zdobywają coraz 

większą popularność. Stają się nową tradycją, 

która stanowi chrześcijańską alternatywę dla za-

baw związanych z – jak mówił sekretarz general-

ny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur Mi-

ziński – antychrześcijańskim, niebezpiecznym, 

promującym kulturę śmierci Halloween. (…) 

Cały wieczór świętych „Holy Wins”, bale 

świętych, scenki ewangelizacyjne oraz konferen-

cja odbyły się w archidiecezji gdańskiej. (…) 

Podobne inicjatywy odbyły się także w archidie-

cezji łódzkiej, Gnieźnie oraz w diecezji zielono-

górsko-gorzowskiej. 

Nową tradycję z okazji Wszystkich Świętych 

kultywują również Polonia i Polacy mieszkający 

poza granicami kraju. Bale świętych zorganizo-

wano m.in. w parafii św. Antoniego we Lwowie 

czy parafii św. Ducha w Wilnie. 

Maria Kobylańska, Gazeta Polska Codziennie, 

nr 213 (3300), 3 XI 2022, s. 2 
 

Rozanielone Siemianowice 

Zgodnie z zapowiedzią 31 października Sie-

mianowice Śląskie opanowały Anioły. Wtedy 

bowiem odbywało się, wieńczące Tydzień Do-

brych Uczynków, wydarzenie: Dzień Aniołów 

Heaven Wins. 
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W dzień Aniołów było wiele uśmiechu (zdjęcie po-

brane ze strony internetowej 

https://siemianowice.pl/2022/11/rozanielone-

siemianowice/, na której jest więcej podpisanych 

zdjęć pozwalających na zorientowanie się w różno-

rodności wydarzenia).  
 

I tak, w miniony poniedziałek, w godzinach 

przedpołudniowych na mieście można było spo-

tkać uśmiechniętych życzliwie wolontariuszy 

z koszyczkami pełnymi słodyczy. „Cukierek 

i dobry uczynek” – oto, co słyszeli wówczas na-

potkani mieszkańcy. Poczęstowani pysznymi 

„krówkami”, otrzymywali też pamiątkowe ser-

duszko oraz karteczkę z wypisanym dobrym 

uczynkiem do realizacji. A więc na przykład 

trzeba było kogoś samotnego zaprosić na kawę, 

czy ciastko, można było zmobilizować się do 

odwiedzenia kogoś z rodziny, z kim mieliśmy 

zbyt rzadki kontakt itp. (…) 

W pierwszej części dnia na Pszczelniku odbyła 

się też wyjątkowa sztafeta, uczestników której 

niosły nie tylko nogi, ale i – jak to w Dniu Anio-

łów – piękne, białe skrzydełka. W promieniach 

towarzyszącego poniedziałkowi słońca, biegacze 

prezentowali się bardzo radośnie. (…) 

Głównym jednak akordem tego szczególnego 

dnia był wielki finał w Kompleksie Sportowym 

„Michał”. Tam znalazła się Aleja Dobrych 

Uczynków, którą stanowiła galeria dziecięcych 

rysunków, z utrwalonymi na nich zdarzeniami 

mającymi nieść dobro. Było też wielkie serce – 

pojemnik, do którego uczestnicy całotygodnio-

wej akcji oraz wydarzenia w hali „Michała” 

wrzucali wypisane na kartkach swoje dobre 

uczynki. A nazbierało się ich bardzo, bardzo 

wiele. Często dotyczyły one pomocy osobom jej 

potrzebującym, czy zwierzętom ze schronisk, 

były także akcje prowadzone z myślą o naszym 

środowisku naturalnym. Były wśród nich też od-

notowane działania na rzecz szerzenia wiedzy 

o czynieniu dobra. (…) 

Heaven Wins w Siemianowicach Śląskich 

przyniósł piękny plon stymulując wiele poży-

tecznych, niosących dobro, inicjatyw, był też 

wydarzeniem, w którym liczni uczestnicy zna-

leźli wiele radości i dobrej zabawy. (…) 

Zapraszamy również na relację wideo z wyda-

rzenia: 

https://fb.watch/gybI2QSRZ6/ 

Autor: Biuro Prasowe, Ewa Roch-

Wyrzykowska 

e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl 

(32) 7605216 

02.11.2022 
https://siemianowice.pl/2022/11/rozanielone-

siemianowice/ 

Opracował Stanisław Waluś 

 

 

Moi Drodzy 
 

Z serca zapraszam Was do zaglądnięcia i poru-

szenia „nieba i ziemi”, by rozpropagować tę na-

szą inicjatywę, szczególnie wśród młodych. 

Kilka miesięcy przygotowań i powoli ruszamy 

z „aplikacją” dla młodych (a któż z nas nie jest 

młody!), by wspomóc papieża Franciszka w jego 

misji w Kościele i dla Kościoła, w świecie i dla 

świata. Oczywiście, przedstawiliśmy tę propozy-

cję Konferencji Episkopatu Polski, od której 

otrzymaliśmy aprobatę. 

Można ściągać apkę na swoje komórki i jesz-

cze innym pomóc. 
https://teampope.pl/ 

Tłumaczymy co to jest, gdzie się narodziło, 

i jakie inspiracje przypisywane są temu dziełu. 
https://www.youtube.com/watch?v=wCpQamMYu8E 

O. Robert Więcek SJ 

 

 

Wojna w Ukrainie.  

Cz. III. Wiadomości 
 

Drzwi szeroko zamknięte 

Czy obecnej wojny dałoby się uniknąć, gdyby 

w 2008 roku Niemcy i Francja nie zablokowały 

starań Ukrainy o członkowstwo w NATO? (…) 

Jacek Dziedzina, Gość Niedzielny,  

nr 41, rok XCIX, 16 X 2022, s. 52-53 
 

Zero uległości wobec Putina 

O terroryzmie Putina, zagrożeniu wojną 

atomową i stanie polskiej armii mówi  

gen. Roman Polko. 

Jacek Dziedzina: Putin dokonuje szaleńczych 

ataków rakietowych na miasta i ludność cywilną. 

Optymiści mówią, że to początek końca wojny. 

To optymizm realistyczny czy życzeniowy? 
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Gen. Roman Polko: Bardzo byśmy tego chcieli, 

by były to symptomy końca wojny, ale na razie nie 

wiadomo, jak ten koniec będzie wyglądał. (…)  

Od paru miesięcy w kolejnych tekstach piszę, że 

jedynie całkowite pokonanie Rosji da jakąś gwa-

rancję względnego pokoju w Europie. Nie tylko 

osłabienie armii rosyjskiej i nawet nie wygranie tej 

wojny, ale właśnie pokonanie Rosji. Mam również 

świadomość, że taki scenariusz jest praktycznie 

niewykonalny, skoro mamy do czynienia z mocar-

stwem nuklearnym. 

Ale z drugiej strony nie można pozwolić na bu-

dowanie narracji, że mamy ułatwić temu bandycie 

wyjście z twarzą. (…)  

Jacek Dziedzina, Gość Niedzielny,  

nr 42, rok XCIX, 23 X 2022, s. 20-23 

 

 
Nagroda dla narodu ukraińskiego 

Mowa o przyznawanej przez Parlament Euro-

pejski Nagrodzie im. Sacharowa. W tym roku jej 

laureatami zostali wszyscy Ukraińcy. Dokład-

niej: „odważny naród Ukrainy, reprezentowany 

przez prezydenta, wybranych przywódców i spo-

łeczeństwo obywatelskie”. (…) 

Andrzej Macura, Gość Niedzielny,  

nr 43, rok XCIX, 30 X 2022, s. 22-23 

 

Przetrwamy 

O religijnych aspektach wojny na Ukrainie 

mówi metropolita kijowski Epifaniusz, 

zwierzchnik Kościoła Prawosławnego Ukrainy. 

Andrzej Grajewski; Jakie miejsce w życiu reli-

gijnym Ukrainy zajmuje wspólnota, której Ksiądz 

Metropolita przewodzi? 

Metropolita Epifaniusz: Wszystko zaczęło się 

od soboru, który odbył się w 2018 roku, kiedy 

powstał Kościół Prawosławny Ukrainy, Kościół 

narodu ukraińskiego. (…) 

Ile świątyń waszego Kościoła zostało zniszczo-

nych w czasie tej wojny? 

Do tej pory blisko dwieście, z czego najwięcej 

na wschodzie. (…) 

Jak wyglądają wasze relacje z katolikami? 

Mamy sporo dobrych, konstruktywnych relacji 

zarówno z katolikami obrządku łacińskiego, jak 

i grekokatolikami na Ukrainie. (…) 

Czy wojna wpływa na postawy religijne Ukra-

ińców?  

Wojna sprawia, że wielu wraca do wiary. (…) 

Wojna jest wielkim złem, ale buduje naszą 

wspólnotę, także w sensie duchowym. Pozwala 

ludziom nawrócić się i na nowo odnaleźć Boga. 

Dlatego wierzę, że nie tylko przetrwamy to 

straszne doświadczenie, lecz po zakończeniu 

wojny i naszym zwycięstwie wiele w Ukrainie 

zmieni się na lepsze. 

Gość Niedzielny, nr 44, rok XCIX,  

6 XI 2022, s. 22-23 
 

Krzysztof Skowroński 

Redaktor naczelny 

Stworzona przez Dzierżyńskiego i Stalina, 

a przygotowana do nowych czasów przez An-

dropowa i jego uczniów zaborcza maszyna ro-

syjskich służb działa. Może nie tak perfekcyjnie, 

jak palce chińskiego wirtuoza uderzającego 

w klawiaturę fortepianu, ale wystarczająco, by 

naciskane przez nią klawisze wydobywały od-

powiedni dźwięk. Niewprawne ucho może po-

mylić utwór Chopina z sykiem żmij wpuszcza-

nych do ludzkiego umysłu. Może to nietrafione 

porównanie do tego, co robią służby Putina, mo-

że lepsze byłoby z rozpalaniem ognia, ale wia-

domo, o co chodzi tam, gdzie pojawia się jaka-

kolwiek myśl czy działanie, które może służyć 

Putinowi, tam zjawiają się oni. Nie każdy, kto 

mówi ich językiem, mówi dlatego, że jest ich. 

Ale każdego, kto mówi tak, jak oni chcą, by 

mówił, będą wspierać i dbać o to, by jego myśl 

zmieniła się w ogień, który niszczy. 

Teraz celem nadrzędnym Firm (FSB) jest 

zniszczenie solidarności, która wytworzyła się 

między krajami Zachodu po 24 lutym. (…)  

Kurier WNET, nr 101, listopad 2022, s. 1 

 

Kto gra w orkiestrze Putina? 

Czy ponad pół roku napaści na Ukrainę, w ob-

liczu barbarzyńskiej wojny, w której Rosjanie 

każdego dnia bestialsko mordują cywilów, moż-

na jeszcze nie rozumieć putinowskiego zagroże-

nia? Okazuje się, że w polskiej rzeczywistości 

politycznej możliwe jest absolutnie wszystko. 

Można oskarżać PiS o prorosyjskość i jednocze-

śnie krytykować za wzmacnianie polskiego bez-

pieczeństwa. Nie chodzi przecież o logikę, lecz 

antypisowską panikę. (…) 

A opozycja? Trwa w absurdalnym opętaniu 

programową negacją wszystkich decyzji PiS. 

Prym wiedzie Janina Ochojska, która niejedno-

krotnie oskarżała polski rząd na forum Parlamen-

tu Europejskiego o to, że dbał o bezpieczeństwo 

nie tylko polskich, ale i unijnych granic. Tym ra-

zem także nie przebierała w słowach skierowa-

nych do szefa MON. (…) 

Marzena Nykiel, Sieci, nr 45 (519) 

 7-13 XI 2022, s. 3 
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W Mariupolu odkryto kolejne masowe groby 

Zbrodnie wojenne. W pobliżu okupowanego 

Mariupola znajdują się pola, gdzie Rosjanie 

chowają swoje ofiary w masowych grobach. Te-

lewizja BBC ujawniła, że ich liczba w ostatnim 

czasie znacznie wzrosła.  

Mariupol został zaatakowany przez Rosjan już 

drugiego dnia inwazji, ale jego bohaterska obro-

na sprawiła, że najeźdźca zdobył go dopiero 

w połowie maja. Bombardowanie budynków 

cywilnych, długotrwałe oblężenie i kryzys hu-

manitarny sprawiły, ze liczba cywilnych ofiar 

Rosji może być w tym mieście ogromna. Ukra-

ińcy szacują, że zginęło tam przynajmniej 25 tys. 

osób, chociaż dokładne dane poznamy dopiero 

po wyzwoleniu miasta. (…) 

(wm) Albicla.com/WiktorMlynarz, Gazeta Pol-

ska Codziennie, nr 216 (3303), 8 XI 2022, s. 8 
 

Opracował Stanisław Waluś 

 

 

Z historii Powstań Śląskich 
 

Cz. IX. Wokół I powstania śląskiego 

 

Wyimki: „Biją się w tej chwili za sprawę, któ-

ra nam wszystkim z różnych względów jest tak 

droga. Dotychczas wszystko wskazuje na to, że 

na próżno się nie biją, bo jednostki niemieckie 

stawiają słaby opór powstańcom”. 

Powołana pod naciskiem międzynarodowej 

opinii komisja niemiecka ustaliła łączną liczbę 

2500 poległych, rozstrzelanych i powieszonych 

Polaków; czyli cztery razy więcej Niemcy za-

mordowali w wyniku represji niż poległo w boju. 

 

Ledwo się powstanie rozpoczęło, a już napły-

wały meldunki do różnych władz polskich. Do 

dowództwa 2 Dywizji Strzelców armii gen. Hal-

lera nadeszło oświadczenie Konstantego Wolne-

go i ks. Pawła Pośpiecha. Rozumieli, dlaczego 

Ślązacy chwycili za broń, ale jednak napisali: 

„Ludność znajduje się w stanie wielkiej rozpaczy 

z powodu ostatnio doznanych rozczarowań i za-

wodów, które w ludności obudziły nienawiść 

przeciwko najeźdźcy. Można oczekiwać, iż nie-

nawiść obróci się w pogromy nielitościwe Niem-

ców i Żydów, ponieważ tłum jest zupełnie po-

zbawiony dowódców inteligentnych, którzy by 

mogli przeszkodzić podobnym wybrykom. Wo-

bec takiej sytuacji pewne kroki zaradcze są nie-

odzowne. Z drugiej strony agitacja komunistycz-

na jest prowadzona z niebywałą energią wyko-

rzystując do swej agitacji: brak żywności, zupeł-

ną nieświadomość terminu okupacji Górnego 

Śląska przez wojska koalicyjne”. Autorzy 

oświadczenia proponowali w razie upadku po-

wstania zmienić umowę koalicyjną tak, by woj-

sko polskie mogło wejść na tereny plebiscytowe, 

wskazując nawet wprost armię gen. Hallera. 

Choć tekst ten jest propolski, to jednak widać 

w nim wpływ propagandy niemieckiej i, niestety, 

niektórych kręgów śląskiej inteligencji, nie wie-

rzącej w patriotyzm i rozwagę ludu śląskiego.  

Jadwiga Chmielowska 
 

http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/teksty-kik-i-inne-

materialy 
Cały tekst na stronie internetowej  

KIK w Katowicach w zakładce 

„Teksty KIK i inne materiały”. 

 

 

Nie zabijaj. 

Obrona życia człowieka od poczęcia  

do naturalnej śmierci 
 

Aborcyjna hipokryzja 

Odrzucając naukę Kościoła, nie możemy uda-

wać dla własnych korzyści, że jesteśmy katoli-

kami – powiedział ks. abp Charles Chaput 

z USA. Duchowny nie ma wątpliwości, że pro-

aborcyjna postawa obecnego prezydenta Stanów 

Zjednoczonych, Joe Bidena, który przyznaje się 

do katolicyzmu, to hipokryzja i odrzucenie „ko-

munii z wiarą katolicką”. (…)  

W rozmowie z „Naszym Dziennikiem” dr Piotr 

Guzdek z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców 

Życia Człowieka akcentuje, że brak jednoznacz-

nej sankcji kanonicznej dla katolickich polityków 

legalizujących lub wspierających proceder abor-

cyjny jest rażącym zaniedbaniem urzędu paster-

skiego hierarchów Kościoła katolickiego. (…) 

Krzysztof Gajkowski, Nasz Dziennik,  

nr 248 (7513), 25 X 2022, s. 8 
 

Biskupi apelują o obronę życia 

Żarliwą prośbę o głosowanie na „tak” w zapla-

nowanym na 8 listopada referendum w sprawie 

niedopuszczenia do aborcji w stanie Kentucky 

skierowali do wiernych biskupi czterech znajdu-

jących się tam diecezji. (…) 

Nasz Dziennik, nr 248 (7513), 25 X 2022, s. 8 
 

Dialog czy życie? 

Papieska Akademia Życia ma być znakiem dla 

świata, że Kościół zawsze stoi po stronie życia. 

Tymczasem wśród nowych członków Akademii 

znajdują się zdeklarowana zwolenniczka aborcji 

i muzułmanin. Dlaczego? (…) 
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Krzysztof Gajkowski, Nasz Dziennik,  

nr 245 (7510), 21 X 2022, s. 8 
 

Dziecko nienarodzone czuje ból 

(…) Żaden powód nie usprawiedliwia prena-

talnego morderstwa. Obyśmy jak najszybciej to 

zrozumieli. 

Prof. Bogdan Chazan, Nasz Dziennik, nr 246 

(7511), 22-23 X 2022, s. 10 (M2) 
 

Województwa bez aborcji 

Wzrasta liczba województw, w których nie za-

bija się dzieci poczętych. W podkarpackich, lu-

buskich i warmińsko-mazurskich szpitalach 

w 2021 r. nie przeprowadzono ani jednej aborcji. 

(…) 

Rafał Stefaniuk: Nasz Dziennik,  

nr 251 (7516), 28 X 2022, s. 1 i 6 
 

Opracował Stanisław Waluś 

 

 

Stop dla gender – tak dla planu Boga 
 

Uderzenie w dziecko 

W Berlinie powstanie przedszkole prowadzone 

przez aktywistów gender. Środowisko lgbt ogło-

siło nabór do przedszkola, które będzie pierwszą 

tego typu instytucją w Niemczech. (…) W przy-

padku tworzenia przedszkola lgbt dzieci zostają 

poddane presji prawnej – podkreśla dr Andrzej 

Mazan. (…) 

Urszula Wróbel, Nasz Dziennik,  

nr 237 (7502), 12 X 2022, s. 10 
 

„Gej” jako przedmiot szkolny 

Jak dzieci i młodzież w Niemczech są indoktry-

nowane przez ideologię gender 

Niedawno Uniwersytet Humbolta w Berlinie 

(UH) w ostatniej chwili odwołał wykład swojej 

biolog i doktorantki, Marie-Luise Vollbrecht, na 

temat: „Jedna płeć nie jest równa drugiej. Płeć, 

gender oraz dlaczego w biologii istnieją tylko 

dwie płcie”. Pani Vollbrecht miała zamiar wyko-

rzystać biologię ewolucyjną oraz przykłady ze 

świata zwierząt i roślin, aby pokazać, dlaczego 

w biologii istnieją tylko dwie płcie i że płeć bio-

logiczna oraz role płciowe to dwie różne rzeczy. 

Ale wykład został odwołany. (…) 

Dr Michael Hesemann, Nasz Dziennik,  

nr 242 (7507), 18 X 2022, s. 10-11 
 

Zabijanie ludzkiej natury 

Niemieckie ministerstwo rodziny proponowało 

dzieciom blokery dojrzewania. (…) 

Ksiądz prof. Paweł Bortkiewicz TChr, teolog 

i moralista, wskazuje, że decyzja niemieckiego 

ministerstwa budzi przerażenie. (…) Dodaje jed-

nocześnie, że Brytyjczycy, a dokładniej rodzice 

dzieci i młodzieży w Wielkiej Brytanii, wnieśli 

już ponad 1000 pozwów o pochopne, nieliczące 

się z rzeczywistością działania klinik szpital-

nych. (…) 

Doktor Piotr Guzdek, familiolog z Polskiego 

Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, 

ocenia, że stosowanie brokerów dojrzewania bez 

uzasadnienia medycznego i wyłącznie z powo-

dów subiektywnych ukazuje zakres manipulacji 

dokonywanych na dzieciach, silnie poddawa-

nych seksualizacji przez twórców teorii gende-

rowych. (…) Trudno o bardziej wyrazisty przy-

kład ideologicznej esencji genderyzmu odsłania-

jącej oczywiste kwestionowanie i wprost biome-

dyczne zwalczanie ludzkiej natury w wymiarze 

biologicznym i ontologicznym. Nie jest to już 

tylko rewolucja obejmująca relacje i układ spo-

łeczny, ale naruszająca podstawy ludzkiej pod-

miotowości – alarmuje familiolog. (…) 

Jacek Sądej, Nasz Dziennik, nr 246 (7511),  

22-23 X 2022, s. 6 

 

 

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) 
 

Kręgosłup czy pancerz? 

Jak to w końcu jest – katolikowi wolno modlić 

się z przedstawicielami innych wyznań czy jed-

nak nie? (…) 

Jan Paweł II poszedł jeszcze dalej. Stwierdził, 

że dialog ekumeniczny jest nie tylko wymianą 

myśli, lecz także wymianą darów. Z kolei papież 

Franciszek jeszcze bardziej to skonkretyzował, 

mówiąc, że mogą być takie rzeczy, które Duch 

Święty dał innym Kościołom i wspólnotom, 

a które są przeznaczone również dla nas. (…) 

W dekrecie o ekumenizmie czytamy, że po-

działy, jakie zaistniały w historii chrześcijań-

stwa, nie nastąpiły bez winy ludzi z jednej i dru-

giej strony. (…) 

Franciszek Kucharczak, Gość Niedzielny,  

nr 44, rok XCIX, 6 XI 2022, s. 34-35 
 

Wybrał Stanisław Waluś 

 

 



 21 

Okienko dla poezji 
 

Roman Dmowski (testament) 
 

Jestem dumnym Polakiem, 

Polskie mam obowiązki 

Siłę daje mi Naród, 

Wiedzę – Historia Polski… 
 

Swój czy obcy nikczemnik 

Już nie będzie mną gardził 

Powstajemy dziś z kolan 

Zjednoczeni i hardzi… 
 

Dość już naszej bierności, 

Świętowania dni klęski! 

Bóg, Ojczyzna i Honor 

Wiodą nas ku zwycięstwu! 
 

Refren: 

Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie 

I każdy Moskal, każdy Prusak to wie! 

Naród się zbudził, stanął karnie niczym wojsko… 

Jestem Polakiem! I’m Polish! Je sius Polonais! 
 

Pseudointeligencja 

Co swój kraj zaprzedaje… 

Ci „esteci” bez smaku… 

„Patrioci” na wynajem… 
 

Kosmopolici butni 

I bezwstydni frustraci… 

Naród właśnie was przejrzał 

I z nawiązką odpłaci… 
 

Wołam dziś do pokoleń: 

Usłysz moje orędzie! 

Nie pytaj: jaka Polska? 

Lecz czy w ogóle będzie… 
 

Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie… 
 

(fragment koncertu „Polska”) 

Lech Makowiecki, Sieci, nr 45 (519),  

7-13 XI 2022, s. 96 
 

Nadesłał 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 LXIII 

Polskie tarcze 

Wprowadziliśmy wiele ważnych rozwiązań, 

w tym m.in. Konstytucję Biznesu czy też nowe 

prawo zamówień publicznych. Rzeczywistość 

potrafi jednak weryfikować dalekosiężne plany. 

Ostatnie 2,5 roku stały się czasem dwóch nie-

spodziewanych kryzysów, które wstrząsnęły sta-

bilnością świata. (…) 

Do tego potrzebujemy jeszcze większej soli-

darności ekonomicznej – każda złotówka wyda-

na na produkty wytworzone przez polskich pra-

cowników w polskich firmach buduje nie tylko 

nasz narodowy dobrobyt, lecz również nasze 

bezpieczeństwo ekonomiczne. Siła nas wszyst-

kich jako konsumentów jest w tej sprawie nie do 

przecenienia. To my codziennie dokonujemy 

wyborów – kupując żywność, sprzęt i urządzenia 

rodzimych marek. (…)  

Waldemar Buda, 

Minister rozwoju i technologii, Sieci, nr 21 

(495), 23-29 V 2022, s. 82 

 

 

Nasze Rocznice 
 

Grudzień 2022 

155 lat temu (13 grudnia 1867 r.) we Francji 

zmarł Artur Grottger, wybitny artysta malarz. 

150 lat temu (2 grudnia 1872 r.) zmarł Wincenty 

Pol, piewca piękna polskiej ziemi oraz ojczys-

tych dziejów. 

115 lat temu (13 grudnia 1907 r.) urodził się 

w Krościenku Niżnym koło Krosna ks. Władysław 

Findysz ‒ pierwszy polski męczennik komunizmu. 

Beatyfikowany 19 czerwca 2005 r. podczas III 

Kongresu Eucharystycznego w Warszawie.  

100 lat temu (9 grudnia 1922 r.) pierwszym pre-

zydentem Odrodzonej Polski został Gabriel Na-

rutowicz wybrany przez Zgromadzenie Narodo-

we. 

100 lat temu (20 grudnia 1922 r.) Zgromadzenie 

Narodowe (Sejm i Senat) wybrało prezydentem 

RP Stanisława Wojciechowskiego, działacza lu-

dowego. 

95 lat temu (7 grudnia 1927 r.) w Niepokalano-

wie odbyło się poświęcenie nowo zbudowanego 

klasztoru oo. franciszkanów. 

80 lat temu (3 grudnia 1942 r.) w konspiracyj-

nym Biuletynie Informacyjnym Armii Krajowej 
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Pełnomocnik Rządu Emigracyjnego na Kraj in-

formował o ustanowieniu Kierownictwa Walki 

Cywilnej, ważnego organu administracyjnego 

Polskiego Państwa Podziemnego. 

40 lat temu (30 grudnia 1982 r.) w Katowicach 

zmarł ks. prałat Jan Szurlej. Od 1964 r. ‒ po 

śmierci ks. Michała Rękasa ‒ na zlecenie ks. 

Prymasa Wyszyńskiego objął stanowisko sekre-

tarza Krajowej Centrali Apostolstwa Chorych 

oraz redaktora naczelnego miesięcznika Apostol-

stwo Chorych. 

Wybrała Barbara Kwaśnik 

 

W grudniu 2022 r. pamiętamy 

Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego – 13 XII  

Narodowy Dzień Zwycięskiego  

Powstania Wielkopolskiego – 27 XII 

 

 

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Papieża Franciszka na rok 2022 
Listopad: Za dzieci, które cierpią 

Módlmy się, aby dzieci, które cierpią – te, któ-

re żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty – miały 

dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać 

uczucia ze strony rodziny. 

Grudzień: Za organizacje wolontariatu 

Módlmy się, aby organizacje wolontariatu 

i zajmujące się promocją człowieka znalazły 

osoby pragnące angażować się na rzecz dobra 

wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg 

współpracy na poziomie międzynarodowym. 

 

 

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę 

Codziennie przynajmniej jedna 

dziesiątka różańca, więcej informacji 

na stronie: 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl 

 

 

Rekolekcje adwentowe KIK 

w Katowicach – listopad-grudzień 2022 
 

Zapraszamy do uczestnictwa w internetowych 

rekolekcjach adwentowych, które będzie głosił 

ks. prof. Józef Kozyra, kapelan katowickiego 

KIK. 

Nagrania w formacie mp3 będą do odsłuchania 

na stronie katowickiego KIK 

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

Nagrania będą umieszczane w Internecie w 

każdą środę, poprzedzającą kolejną niedzielę 

adwentową: 23 XI, 30 XI, 7 XII i 14 XII 2022. 

Antoni Winiarski 

Planowane pielgrzymki w 2022 roku 
 

19 listopada – sobota ‒ ogólnopolska piel-

grzymka KIK-ów na Jasną Górę. Autobus do 

Częstochowy będzie się zatrzymywał na Placu 

Andrzeja w Katowicach. Z Tysiąclecia wyjeż-

dżamy o godz. 7:00. Gdyby ktoś był zaintereso-

wany to zapraszamy. 

Zapisy w każdy wtorek. Katowice, parafia Ty-

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

697684666 lub 32/2544060 – Jan Mikos.  

Prosimy śledzić informacje na stronie interne-

towej KIK w Katowicach. 
 

 

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.  

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 do 30 kwietnia 2023 r. 

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

ING Bank Śląski Katowice, 32 1050 1214 1000 

0090 3030 8622 

 

Spotkania Sekcji Nauka-Wiara 

Zapraszamy na spotkania w drugi lub trzeci 

czwartek miesiąca do Domu parafialnego oo. 

Oblatów. http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/9-

aktualnosci/40-program-kik 
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 odwoła-

nia. Dyżury Zarządu Komitetu PiS w Katowi-

cach 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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PIĘKNO STWORZENIA / 43 / 
 

Cykl reportaży z miejsc, które zachwycają  

a człowiek odczuwa Bożą obecność. 
 

Czarnomorskie wybrzeże Bułgarii 
 

Wrzesień jest dobrym miesiącem na zwiedza-

nie wschodniej Bułgarii, bo morze jest jeszcze 

ciepłe, temperatury umiarkowane, a na straga-

nach obfitość lokalnych owoców i warzyw. Ero-

zja wapiennych skał wyczarowała fantastyczne 

skalne rzeźby i unikatowe krajobrazy. Głównym 

miastem tej części kraju jest Warna, o której pi-

sałem we wrześniowym 369 numerze „Dlatego”. 
 

 

 Niewątpliwie naj-

bardziej osobli-

wym miejscem jest 

Kamienny Las, 18 

km na zachód od 

Warny. Na obsza-

rze 13 km
2
 z piasz-

czystej pustyni wy-

łaniają się niczym 

posągi – kamienne 

olbrzymy – słupy 

puste w środku – 

wysokie do 10 m. 
 

Część z nich jest nakryta skalnymi czapami, 

inne leżą przewrócone. W największej grupie 

tych skalnych osobliwości „Dikilitash” naliczono 

350 słupów. Pod ziemią ukryte są jeszcze 3 war-

stwy kolumn. 50 mln lat temu w tym miejscu by-

ło morze. Morze kilkakrotnie cofało się i z po-

wrotem wracało. Na brzegu rosły drzewa oraz 

były wędrujące wydmy, które przykryły drzewa. 

Wnętrza drzew zgniły, a zewnętrzna ich warstwa 

została zmineralizowana. Po wielu latach wydmy 

odeszły i zostały rozwiane przez wiatr, a pozo-

stały kamienne kolumny puste w środku. 
 

 

 
 

Kamienny Las znany był w starożytności. 

Świadczy o tym kromlech, kamienny krąg z ka-

mieniami ułożonymi w środku kręgu, przypomi-

nający kamienne kręgi z czasów kultury brązu. 
 

 
 

Kamienny krąg o średnicy ok. 13 m. 
 

W Bałcziku zwiedzamy pałac letni i ogród pa-

łacowy rumuńskiej królowej Marii, wnuczki an-

gielskiej królowej Wiktorii oraz rosyjskiego cara 

Aleksandra II. Królowa Maria wyznawała baha-

izm. Obecnie jest tu ogród botaniczny, w którym 

rośnie ok. 3 tys. gatunków drzew, krzewów  

i kwiatów. Przez ogród płynie strumyk, na któ-

rym jest 9-metrowy wodospad. 

Bałczik leży w Dobrudży południowej, która 

przed 1940 r. należała do Rumunii. Miasto zało-

żyli Jonowie (Protogrecy) pod nazwą Krounoi  

w V w. przed Chr. 
 

 
 

Obraz Maryi z Jezu-

sem w kaplicy w ogro-

dzie. 

 
 

Pałac letni królowej Marii.  
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Wapienny półwysep Kaliakra o długości 2 km 

wchodzi wąską ostrogą w morze. Klify sięgają 

70 m wysokości. Na końcu półwyspu jest prawo-

sławna kaplica św. Mikołaja. Na półwyspie za-

chowały się resztki twierdzy oraz cerkwi bułgar-

skiej z XIV w. Widzimy też pomnik 40 dziew-

czyn, które rzuciły się do morza, aby uniknąć 

zgwałcenia przez muzułmanów. 
 

 
 

Twierdza na półwyspie Kaliakra. Jej historia zaczęła się 

w czasach trackich w IV w. przed Chr. Przebudowana 

przez Rzymian, Bizantyjczyków i Bułgarów. 
 

 

 Aładża – na 25-

metrowej skarpie 

działał tu prawo-

sławny klasztor 

XII/XIII w. – 

XV/XVI w. Za-

chowały się malo-

widła, miejsca kul-

tu i cele mnichów. 

W muzeum są 

eksponowane mo-

zaiki oraz przed-

mioty znalezione  

w katakumbach. 
 

Bułgarskie wybrzeże Morza Czarnego słynie  

z piaszczystych plaż zachęcających do plażowa-

nia i kąpieli. Występuje tu rzadkie zjawisko po-

jedynczej fali biegnącej od morza. Najpierw, na 

horyzoncie pojawia się biała smuga, która się 

przybliża. Przychodząca fala, może mieć nawet  

1 m wysokości i wywołuje popłoch wśród tury-

stów. Falę wywołuje prąd zstępujący powietrza, 

kilkaset km od plaży. Zdarzały się nawet przy-

padki utonięcia. 
 

 
 

Plaża. Czajka koło Warny.  

Nesebyr. Zabytki w mieście wpisano na listę 

światowego dziedzictwa kultury UNESCO.  
 

 
 

Ruiny fortyfikacji. Miasto założono w VI w. przed Chr. 
 

 
 

Cerkiew Chrystusa Pantokratora. XIII – XIV w. 
 

 
 

W sklepie „U PANA JANKA”, którego babka była Polką. 

Miód z róż, cydr z różą, likier różany, różane rakija i wino. 
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