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     A obok krzyŜa Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, Ŝona Kleofasa, i Maria Magdalena. 
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn 
twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.             J 19,25-27  
 

Rok Kapłański 19 VI 2009 – 19 VI 2010 
150. rocznica śmierci św. Jana Marii Vianney'a, proboszcza z Ars – 4 sierpnia 1859 r. 
15. rocznica encykliki Ut unum sint Ojca Świętego Jana Pawła II – 25 maja 1995 r.  

 

Ojciec Święty Benedykt XVI do Polaków 
 

Audiencja ogólna – środa 21 IV 2010 r. 
    Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów pol-
skich. Kościół w Polsce obchodzi w tych dniach 
Tydzień Biblijny pod patronatem Dzieła Biblij-
nego imienia Jana Pawła II. śyczę, byście napeł-
nili wasze Ŝycie Ewangelią. Niech Chrystus – 
„Słowo Boga” (Ap 19, 13) – błogosławi wam 
wszystkim, waszym rodzinom, waszej Ojczyź-
nie. W Nim szukajcie światła, pociechy i mocy. 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

 
Audiencja ogólna – środa 28 IV 2010 r. 

    Pozdrawiam przybyłych na audiencję Pola-
ków. W sobotę przypada wspomnienie św. Józe-
fa Rzemieślnika, opiekuna świętej Rodziny, pa-
trona ludzi, którzy własną pracą zdobywają 
środki do Ŝycia. Niech ten dzień będzie okazją 
do pogłębienia refleksji nad sensem pracy, nad 
jej właściwym miejscem w Ŝyciu rodzin. Was tu 
obecnych i wszystkich ludzi pracy polecam 
opiece świętego Józefa. Niech będzie pochwalo-
ny Jezus Chrystus. 

 
Audiencja ogólna – środa 17 V 2010 r. 

    Serdecznie witam pielgrzymów z Polski. Wam 
tu obecnym i waszym rodakom serdecznie dzię-
kuję za modlitewne wsparcie w dniach mojej 
pielgrzymki do Fatimy. Towarzyszyło mi wspo-
mnienie szczególnego czciciela Matki BoŜej Fa-
timskiej, Sługi BoŜego Jana Pawła II, którego 
rocznicę urodzin wspominaliśmy wczoraj. Pole-
cając Maryi losy Kościoła i Ŝycie kaŜdego z was, 
z serca wszystkim błogosławię. 
   
               http://www.radiovaticana.org/pol 

    „Przykazania BoŜe są jak 
znaki drogowe wiodące do 
nieba, jak napisy z nazwami 
umieszczonymi na rogach 
ulic, Ŝebyśmy wiedzieli, któ-
rędy idziemy”.  

Jan Maria Vianney - cytat 
pochodzi z miesięcznika 

„Nasza Arka”, nr 10/2009.  
 

 
3 Maja w gliwickiej katedrze 

     O potrzebie nie tylko zachowania, ale i pro-
mowania toŜsamości narodowej mówił 3 maja 
biskup Gerard Kusz podczas uroczystości NMP 
Królowej Polski. W homilii ks. Biskup przypo-
mniał m.in. śluby Jana Kazimierza oraz znacze-
nie Konstytucji 3 Maja. Promowała ona ideały, 
które miały rozsadzić stare struktury rządów eu-
ropejskich. Były to ideały wolności, niepodle-
głości, praw człowieka i obywatela. Ks. Biskup 
Kusz przypomniał takŜe, Ŝe nad Konstytucją 
pracowały najwybitniejsze polskie umysły, 
wśród których byli kapłani, a ustawa próbowała 
pogodzić toŜsamość narodową z nowoczesnymi 
strukturami państwa. Nawet dzisiaj Unia Euro-
pejska nie moŜe być jedynie Socjalistycznym 
Związkiem Republik Europejskich, gdzie narody 
rozpływają się w masie. Trzeba swą toŜsamość 
nie tylko zachować, ale takŜe promować. Ks. Bi-
skup odniósł się takŜe do wydarzenia z 10 
kwietnia br., kiedy naród zdał egzamin dojrzało-
ści, pokazując miłość do ojczyzny i szacunek do 
własnego państwa. 

na podstawie http://ekai.pl/diecezje/gliwicka/ 
opracował Stanisław Waluś 
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W przeddzień święta Królowej Polski 
    Jutro jest święto Matki BoŜej Królowej Polski. 
(...) w sobotę, 1 kwietnia 1656 roku, w katedrze 
lwowskiej król Jan Kazimierz wygłosił deklara-
cję, w której uznał Matkę BoŜą za Królową Pol-
ski. Po deklaracji królewskiej nastąpiła druga, z 
punktu widzenia prawnego znacznie waŜniejsza 
– tak zwana „deklaracja obioru” Matki BoŜej na 
Królową Polski, którą w imieniu wszystkich sta-
nów, odczytał podkanclerzy koronny Andrzej 
Trzebicki. Był to zatem nie tyle akt religijny, co 
akt państwowy i jako taki został zarejestrowany, 
o czym wspomina równieŜ Henryk Sienkiewicz 
w „Potopie”. Zatem od pierwszego kwietnia 
1656 roku Matka BoŜa jest de iure Królową Pol-
ski i Wielką KsięŜną Litewską, albowiem od ro-
ku 1569 Korona Polska i Wielkie Księstwo Li-
tewskie tworzyły unię. 
    śadna władza polska ani Ŝadna władza zaborcza, 
nawet gdyby uznać jej kompetencje w tej sprawie, 
nigdy tego aktu nie uchyliła, zatem i dzisiaj powin-
niśmy uznawać go za obowiązujący. Przemawiają 
za tym dodatkowo jeszcze dwie okoliczności. Po 
pierwsze, w roku 1950 PapieŜ Pius XII ogłosił do-
gmat o wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny – 
co dla naszych tu rozwaŜań oznacza, Ŝe w takim ra-
zie wspomniane deklaracje z roku 1656 odnosiły się 
nie do Osoby zmarłej, tylko do Osoby Ŝyjącej, bo 
dogmat potwierdzał tylko stan faktyczny, a nie kre-
ował go ex nunc, czyli od dnia ogłoszenia. Po dru-
gie – Ŝe na prośbę Episkopatu Polski PapieŜ Pius XI 
w roku 1923 zatwierdził dzień 3 maja jako święto 
Matki BoŜej Królowej Polski. 
    W świetle tych okoliczności, mając przez cały 
czas Królową, i to Królową Ŝyjącą, której prawa 
do Korony Polskiej nigdy przez nikogo nie zo-
stały podwaŜone, zaś przez PapieŜa Piusa XI na 
prośbę Episkopatu Polski w 1923 roku - po-
twierdzone, i to potwierdzenie jest corocznie 3 
maja odnawiane, Polska tak naprawdę nie jest 
republiką, tylko monarchią. (...)  
    MoŜe ktoś powiedzieć, Ŝe to wszystko bzdury 
niewarte uwagi. No dobrze, ale jeśli to jest bzdu-
ra, to co nią nie jest? Czy serio mam traktować 
tylko to, co moŜna wypić i zakąsić? Jeśli tak, to 
co w takim razie oznacza święto Królowej Pol-
ski, jakie obchodzimy 3 maja? (...)  

Stanisław Michalkiewicz 
„Nasz Dziennik”, 2-4 V 2008, str. 32 

PS. Matka BoŜa jest teŜ Królową Bawarii, Kró-
lową Kazachstanu i Królową Portugalii. 

Stanisław Waluś 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 
Flaga na budynku Kurii Diecezjalnej Gliwicach 

 

Prezydent RP Lech Kaczyński 
i Jego małŜonka Maria Kaczyńska 

 
 Z Internetu 

Osoby odznaczone przez Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego Orderem Orła Białego 
Rok 2006: abp Ignacy Tokarczuk, Anna 
Walentynowicz, Andrzej Gwiazda, gen. 
August Emil Fieldorf – pośmiertnie, Witold 
Pilecki – pośmiertnie, Jan Józef Lipski – 
pośmiertnie, kard. Andrzej Maria Deskur, 
abp Kazimierz Majdański. 
Rok 2007: Łukasz Ciepliński – pośmiertnie,  
Ronald Reagan – pośmiertnie. 
Rok 2008: Gustaw Holoubek – pośmiertnie, 
ks. Stanisław Brzóska – pośmiertnie, Wincenty 
Kwieciński – pośmiertnie, Franciszek Niepo-
kólczycki – pośmiertnie, Bogusław Nizieński, 
kard. Henryk Gulbinowicz, Zbigniew Religa. 
Rok 2009: Andrzej Stelmachowski – po-
śmiertnie, Jan Olszewski, ks. Jerzy Popie-
łuszko – pośmiertnie, kard. Józef Glemp. 
Rok 2010: Henryk Sławik – pośmiertnie, 
Stefan Starzyński – pośmiertnie. 

www.naszapolska.pl 
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Protest Akcji Katolickiej przeciwko kłamliwej 
wypowiedzi Pana Andrzeja Wajdy 

Warszawa, 18 maja 2010 r. 
Szanowny Panie Marszałku! 
    Krajowy Instytut Akcji Katolickiej wyraŜa 
oburzenie wypowiedzią, skierowaną przeciwko 
Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi, metropo-
licie przemyskiemu i Przewodniczącemu Konfe-
rencji Episkopatu Polski, przez p. Andrzeja Waj-
dę w telewizji publicznej, 16 maja 2010 r., w 
Pańskiej obecności. Pan reŜyser, który jest 
Członkiem Komitetu Honorowego, w ramach 
kampanii wyborczej prowadzonej na rzecz Pana 
Marszałka, insynuował, Ŝe Ks. Arcybiskup – w 
kontekście katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem 
– wypowiedział słowa, które w rzeczywistości 
nigdy nie padły z jego ust. Nikt teŜ z uczestni-
ków, biorących udział w tej kampanii, nie zapro-
testował przeciwko tej kłamliwej i wrogiej wy-
powiedzi, co tym bardziej budzi zdumienie. 
    Zdajemy sobie sprawę, Ŝe Pan Marszałek nie 
odpowiada za czyny i słowa innych ludzi, nawet 

z najbliŜszego otoczenia. Prosimy jednak bardzo, 
aby Pan Marszałek spowodował odwołanie przez 
p. Andrzeja Wajdę oszczerstwa, które rzucił on 
pod adresem Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika i 
publicznie przeprosił go za wyrządzoną mu 
krzywdę. 
Z wyrazami szacunku  
Bp Mariusz Leszczyński Krajowy Asystent Ko-
ścielny Instytutu Akcji Katolickiej 
Halina Szydełko Prezes Zarządu Krajowego Ak-
cji Katolickiej 
info.: BoŜena Ulewicz, rzecznik Prasowy KIAK 
http://www.ak.org.pl/ 
 

Komunikat Kurii Metropolitalnej 
w Przemyślu 

    Kuria Metropolitalna w Przemyślu wyraŜa pro-
test wobec niezgodnej z prawdą insynuacji wypo-
wiedzianej w dniu 16 maja 2010 r. przez Członka 
Komitetu honorowego Kandydata PO na Prezy-
denta RP, a wyemitowanej przez stacje telewizyjne 
i powielonej przez portale internetowe, jakoby Bi-
skup przemyski miał powiedzieć, iŜ Ŝałuje, "Ŝe 
w Katyniu nie spadł samolot rządowy, ale 
7 kwietnia". Takie słowa nie zostały wypowiedzia-
ne przez Ŝadnego Biskupa przemyskiego i jako 
nieprawdziwe naruszają ich dobre imię.  
    Tego rodzaju nieodpowiedzialna i niepraw-
dziwa wypowiedź Członka Komitetu Honoro-
wego jest niegodna ludzi kultury politycznej 
i demaskuje intencje autorów obliczone na pod-
waŜanie dobrego imienia Kościoła. 
    Równocześnie oczekujemy na sprostowanie 
danej wypowiedzi, która fałszywie przedstawia 
nauczanie przemyskich KsięŜy Biskupów, 
a którzy jak słyszeliśmy to wielokrotnie, 
z wielką troską i bólem wypowiadali się na temat 
tragedii pod Smoleńskiem z dnia 10 kwietnia 
2010 roku. 
ks. Bartosz Rajnowski, Kanclerz Kurii 
http://jmichalik.episkopat.pl/ 

 
List otwarty prof. dr hab. Jacka Trznadla 

    Przewodniczący Rady Polskiej Fundacji Katyń-
skiej prof. dr hab. Jacek Trznadel wystąpił z listem 
otwartym do Prezesa Rady Ministrów RP Donalda 
Tuska w sprawie powołania międzynarodowej ko-
misji do zbadania przyczyn katastrofy prezydenc-
kiego samolotu w Smoleńsku. W liście czytamy: 
"Ze względu na wyjątkową wagę dla Polski kata-
strofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem, 
w dniu 10 kwietnia 2010 roku, w której zginał Pre-

 
25 kwietnia 2010  

 
25 kwietnia 2010 

 
Autorytet na bruku 

     ReŜyser Andrzej Wajda uznał za stosow-
ne napisać protest przeciwko decyzji o po-
chowaniu pary prezydenckiej na Wawelu. 
Szkoda, Ŝe tak wybitny reŜyser zdecydował 
się dołączyć do szeregu autorytetów, które 
co pewien czas uzurpują sobie rolę nauczy-
ciela narodu. Szkoda, bo jedynym skutkiem 
takich „listów autorytetów” jest utrata 
autorytetu ich autorów. 

Franciszek Kucharczak 
„Gość Niedzielny”, 25 IV 2010 r., str. 60 

Stanisław Waluś 
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zydent Rzeczypospolitej, Lech Kaczyński, i osoby 
kierujące najwaŜniejszymi Instytucjami Państwa 
Polskiego, i poniewaŜ miało to miejsce nie w Pol-
sce, lecz na terenie innego państwa - zwracam się 
do Pana, Panie Premierze, o powołanie niezaleŜnej, 
Międzynarodowej Komisji Technicznej dla zbada-
nia przyczyn katastrofy. Wnioski takiej Komisji, z 
udziałem najlepszych światowych ekspertów, mia-
łyby podstawowe znaczenie dla opinii publicznej i 
dla historii". Pod listem moŜna podpisać się na stro-
nie internetowej www.jacektrznadel.pl. Specjaliści 
przypominają, Ŝe w październiku 2009 r., po rozbi-
ciu się prywatnego rosyjskiego samolotu pod Miń-
skiem, w którym zginęło 5 obywateli Rosji, na-
tychmiast pod naciskiem Moskwy powołano mię-
dzynarodową komisje śledczą. 

 „ Źródło”, 9 V 2010 r., str. 27 
 

Kielce: KIK protestuje przeciw nagonce 
medialnej na homilię bp. Ryczana z 3 Maja 

    Małgorzata Sołtysiak w imieniu Klubu Inteli-
gencji Katolickiej skierowała pismo do redakcji 
kieleckich mediów w sprawie dzisiejszego arty-
kułu w dzienniku „Echo dnia”, negatywnie ko-
mentującego homilię bp. Kazimierza Ryczana, 
wygłoszoną w bazylice kieleckiej 3 maja. 
    „W związku z artykułem p. red. M. Macią-
gowskiego w «Echu dnia» z 5 maja br., w któ-
rym autor twierdzi, Ŝe JE Ks. bp Kazimierz Ry-
czan swoją homilią z dnia 3 maja «podzielił lu-
dzi i wywołał skandal», pytam - z czego autor 
wnosi powyŜsze, bo chyba nie z reakcji na homi-
lię uczestników Mszy św.? Byłam w bazylice 3 
maja, było tam bardzo wielu moich znajomych i 
przedstawicieli środowisk, które znam i z który-
mi współpracuję. Oceniamy treści zawarte w 
homilii naszego Biskupa jako jednoznacznie 
trafne, oddające rzeczywistość, a nie jej kreację” 
– pisze Sołtysiak, dodając, Ŝe „ataki na Księdza 
Biskupa są właśnie przejawem tej kreacji i za-
kłamywania rzeczywistości”. (...) 
http://ekai.pl/diecezje/kielecka/x28811/kielce-
kik-protestuje-przeciw-nagonce-medialnej-na-
homilie-bp-ryczana-z-maja/ 

 
List do Ojca Świętego - podpisz się 

   W liście do Ojca Świętego przekazujemy mu 
wyrazy solidarności i modlitewnej łączności z 
racji „bezprecedensowego ataku medialnego”, 
jakiego stał się przedmiotem. (...) 
http://ekai.pl/badz_solidarny/x27663/list-do-
ojca-swietego-podpisz-sie/ 

Apel Przewodniczącego KEP do biskupów 
diecezjalnych o ogłoszenie zbiórki ofiar 

na rzecz powodzian 
   Warszawa, 20.05.2010 r. 

Eminencjo/Ekscelencjo, 
Najdostojniejszy KsięŜe Kardynale/Arcybiskupie 
/Biskupie, 
    zwracam się do Waszej Eminencji/Ekscelencji 
z uprzejmą prośbą o ogłoszenie w niedzielę 30 
maja 2010 r. w kościołach na terenie swojej die-
cezji zbiórki ofiar do puszek na rzecz poszkodo-
wanych przez powódź, która dotknęła mieszkań-
ców południowej Polski. (...) 
    (...) Na pomoc oczekują tysiące rodzin, które 
straciły dach nad głową oraz dorobek całego Ŝy-
cia. Wśród nich są osoby starsze, wymagające 
szczególnej pomocy i troski. Ufam, Ŝe pozyskane 
środki pomogą nie tylko w zaspokojeniu najpil-
niejszych potrzeb Ŝyciowych, ale takŜe ułatwią 
odbudowę domów, budynków gospodarczych 
i zakup narzędzi pracy oraz sprzętu domowego. 
BoŜej opiece polecam i łączę się w modlitwie 

+ Józef Michalik 
Arcybiskup Metropolita Przemyski 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
http://jmichalik.episkopat.pl/dokumenty/2990.1 

 
Potrzeba modlitwy 

    Po tragedii pod Smoleńskiem w wielu kościo-
łach pod koniec Mszy św. odmawiana jest mo-
dlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi. Do intencji 
za zmarłych dołączano prośbę o światło Ducha 
św. przed wyborami prezydenckimi. Teraz do-
szedł trzeci powód Ŝarliwej modlitwy – ofiary 
powodzi w południowo-wschodniej Polsce. 
 
    BoŜe, Rządco i Panie narodów, z ręki i karno-
ści Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przy-
czyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, bło-
gosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wier-
na, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu, a syny 
swe wiodła ku szczęśliwości. 
    Wszechmogący wieczny BoŜe, spuść nam sze-
roką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej 
Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi 
Twemu, swoich poŜytków zapomniawszy, mogli 
słuŜyć uczciwie. 
    Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy 
kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej 
ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedli-
wie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana na-
szego. Amen 
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Moim zdaniem 
    Moim zdaniem 20 czerwca 2010 r. katolik moŜe 
wybierać Prezydenta spośród dwóch kandydatów: 
Marka Jurka i Jarosława Kaczyńskiego. 

Uzasadnienie 
          1) W „Gościu Niedzielnym” z 2 maja 
2010 r. na str. 4 i 5 Bogumił Łoziński przedsta-
wił (alfabetycznie) sylwetki sześciu kandydatów. 
Pozostali czterej to: Andrzej Lepper, Janusz 
Korwin-Mikke, Kornel Morawiecki i Bogu-
sław Ziętek. Zacytuję tu zdania charakteryzujące 
kandydatów z punktu widzenia BoŜych przyka-
zań i nauczania Kościoła. 
Marek Jurek : Decydując się na start w wybo-
rach prezydenckich deklaruje walkę o dobro pol-
skich rodzin przez rozwój gospodarczy i politykę 
solidarności państwa z rodziną oraz wierność 
„zasadom cywilizacji chrześcijańskiej i dziedzic-
twa Jana Pawła II”. 
Jarosław Kaczyński: W kwestiach światopo-
glądowych jest przeciwko legalizacji eutanazji, 
liberalizacji prawa do aborcji czy rejestracji 
związków homoseksualnych. 
Bronisław Komorowski: W kwestiach świato-
poglądowych opowiada się m.in. za ustawą 
chroniącą Ŝycie w obecnym kształcie, ale jedno-
znacznie opowiada się za in vitro. 
Grzegorz Napieralski: Postuluje m.in. rozsze-
rzenie prawa do aborcji, rozwiązania konkordatu 
czy usunięcia krzyŜy z miejsc publicznych. 
Andrzej Olechowski: W kwestiach światopoglą-
dowych opowiada się przeciwko eutanazji i karze 
śmierci, jest za obecną ustawą chroniącą Ŝycie, za 
in vitro i legalizacją związków partnerskich. 
Waldemar Pawlak: W kwestiach światopoglą-
dowych unika jasnych deklaracji, choć określa 
się jako katolik. 
          2) Głosowanie w Sejmie nad przyjęciem w ca-
łości ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie odbyło się 6 maja 2010 r. 
    Walne Zebranie Delegatów KIK w Katowicach 13 
marca 2010 r. przyjęło stanowisko (zamieszczone w 
biuletynie „Dlatego” nr 3 z 25 marca 2010 r.), w któ-
rym wyraziło dezaprobatę w stosunku do wielu zapi-
sów projektu zmiany ustawy. 
    Czterech kandydatów na prezydenta jest posłami. 
Jarosław Kaczyński był przeciw ustawie, Bronisław 
Komorowski i Grzegorz Napieralski byli za, nato-
miast Waldemar Pawlak nie głosował. 
          3) Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie 
obywatelskiego projektu ustawy o całkowitym zaka-
zie zapłodnienia metodą in vitro odbyło się 6 maja 

2010 r. Walne Zebranie Delegatów KIK w Katowi-
cach 13 marca 2010 r. przyjęło stanowisko (zamiesz-
czone w biuletynie „Dlatego” nr 3 z 25 marca 2010 
r.), w którym udzieliło poparcia Projektowi Komitetu 
Contra in Vitro opowiadając się za całkowitym 
prawnym zakazem stosowaniem metody in vitro, co 
jest zgodne ze stanowiskiem Kościoła Katolickiego. 
Za odrzuceniem obywatelskiego projektu ustawy by-
li: Bronisław Komorowski i Grzegorz Napieralski, 
przeciw był Jarosław Kaczyński, natomiast Walemar 
Pawlak nie głosował.   

Podsumowanie 
   Biorąc pod uwagę światopogląd, postawę wobec 
BoŜych przykazań i nauki Kościoła, głosowania w 
Sejmie i dotychczasową działalność uwaŜam, Ŝe 
kandydatami zasługującymi na głos katolika są Ma-
rek Jurek i Jarosław Kaczyński.      Stanisław Waluś 
  

 „Cywilizacja Ŝycia kontra cywilizacja 
śmierci. Współczesne starcie kultur” 

Część druga – ciąg dalszy 
    Zdawałoby się, Ŝe racje te powinny wszystkich 
przekonać, a jednak dziennikarze i politycy mniej 
lub bardziej świadomie głoszą homoideologię, 
którą Jan Paweł II nazywał „ideologią zła”. To 
ideologia w czystej postaci, broń w wojnie o spo-
łeczną świadomość. O ile autentyczna nauka i filo-
zofia słuŜą osiąganiu prawdy dla wszystkich o tyle 
homoideologia, ten zespół prawd, półprawd, iluzji, 
kłamstw i mitów, słuŜy nie celom poznawczym, 
ale osiągnięciu doraźnych, nienaleŜnych przywile-
jów dla homo-lobby. Stosuje ono metody nowo-
czesnego marketingu, którego program został 
sformułowany przez czołowych aktywistów ge-
jowskich na zebraniu w Wirginii w 1988 roku. 
Zawiera on 4 główne cele przemiany świadomości 
społecznej, która w konsekwencji ma doprowadzić 
do zmiany prawa. Są to: 
    Znieczulenie (zasypanie społeczeństwa taką 
liczbą publikacji pro-gejowskich, aby osiągnąć, po 
początkowych oporach, przynajmniej zmęczenie 
lub znudzenie i uznanie przez to homoseksualizmu 
za coś normalnego, akceptowalnego; grad publika-
cji ma być jak huraganowy ostrzał artyleryjski, pod 
którym strach się w ogóle poruszyć i sprzeciwić); 
    Manipulacja (geje mają być przedstawiani wy-
łącznie niezwykle pozytywnie, jako ludzie szcze-
gólnie wraŜliwi, szlachetni, pełni zasług i sukce-
sów, a przy tym jako biedna pokrzywdzona mniej-
szość; przemilczać naleŜy wszelkie oczywiste dane 
o najciemniejszych stronach homoseksualizmu, 
przedstawionych powyŜej oraz  np. nadreprezenta-
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cji homoseksualistów w elitach nazistowskich); 
    Konwersja – nietzscheańskie odwrócenie 
wartości (to, co dotychczas było zaliczane do pato-
logicznego marginesu Ŝycia społecznego, teraz ma 
być postawione w centrum, jako coś godnego sza-
cunku; krytycy homoideologii mają zostać wyparci 
na margines, wyłączeni z dyskursu publicznego, 
przedstawieni jako ludzie szczególnie odraŜający, 
ignoranci, homofobii i bigoci; naleŜy nieustannie za-
wyŜać procentowy udział homoseksualistów w spo-
łeczeństwie – niektórzy z nich mówią o 10 -25%); 
    Eliminacja przeciwników (ci, którzy głośno 
krzyczą o tolerancji, często, gdy sami tylko osiągną 
dostatecznie wielkie wpływy nie okazują jej in-
nym, np. prof. Rocco Buttiglione nie mógł zostać 
komisarzem UE, pastor Ake Green za jedno kaza-
nie otrzymał miesiąc aresztu, dr Paul Cameron nie 
mógł wygłosić wykładów na temat homoseksuali-
zmu na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, groźby pod adresem abpa A. Bagnasco, ks. 
D. Oko po opublikowaniu artykułu „Dziesięć ar-
gumentów przeciw” spotkał się z wielką publiczną 
nagonką prasową (w tym ze strony Tygodnika 
Powszechnego), ale takŜe z róŜnymi anonimowy-
mi groźbami).                                    Marek Smolik 

ciąg dalszy w następnym numerze „Dlatego” 
 

Dr Paul Cameron w Gliwicach 
    22 kwietnia 2010 r. na Wydziale Automatyki, 
Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej od-
było się spotkanie z dr. Paulem Cameronem pod 
tytułem: „MałŜeństwo, rodzina i płeć – ofiary re-
wolucji obyczajowej”. Organizatorami spotkania 
byli: Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. 
Ks. Piotra Skargi, Gliwicki Klub Frondy i Instytut 
Globalizacji. 
    Przed spotkaniem zadałem dr. Paulowi Camero-
nowi pytanie, jakie zadania widzi przed inteligen-
cją katolicką. Obszerną wypowiedź moŜna streścić 
następująco. Błędem byłoby, aby inteligencja zaj-
mowała się sprawami charytatywnymi. W kaŜdym 
cywilizowanym społeczeństwie zadaniem inteli-
gencji jest wspieranie dobrych idei. Inteligencja la-
icka chce zniszczyć wszelkie przesłanki, które 
wskazywałyby na nadprzyrodzoność. Chrześcijań-
ska inteligencja powinna spełniać rolę apologe-
tyczną; dawać chrześcijańską odpowiedź na 
współczesne problemy. Zadaniem chrześcijańskiej 
inteligencji jest propagowanie wolności badań na-
ukowych – i kaŜdy racjonalnie myślący intelektu-
alista zdaje sobie sprawę z problemów wynikają-
cych z homoseksualizmu. 

 
    Relację ze spotkania zamieszczę w następnym 
numerze „Dlatego”.                Stanisław Waluś  

 
Pytania o in vitro 

    Kto moŜe być dawcą genów: wyłącznie mał-
Ŝonkowie czy takŜe ktoś spoza małŜeństwa? Czy 
dawcy genów maja prawo do anonimowości, skoro 
dziecko ma prawo wiedzieć, kto jest biologicznym 
rodzicem? Czy mamy świadomość, Ŝe poczętym 
dzieciom w przyszłości moŜe grozić kazirodztwo? 
Czy wolno uŜywać do sztucznego zapłodnienia 
komórek po śmierci ich dawców? Czy kobieta mo-
Ŝe wystąpić o alimenty od dawcy nasienia? 

                 ks. Ryszard Winiarski  
„Tygodnik Solidarność”, 19 III 2010, str. 31. 
ciąg dalszy w następnym numerze „Dlatego” 

 
NASZE ROCZNICE 

Maj  
145 lat temu (23 maja 1865 r.) na rynku w Soko-
łowie z wyroku rosyjskiego sądu stracono przez 
powieszenie księdza Stanisława Brzóskę i Fran-
ciszka Wilczyńskiego, ostatnich dowódców po-
wstania styczniowego.  
110 lat temu (26 maja 1900 r.) władze carskie dla 
ziem polskich (dawnego Królestwa Kongresowe-
go) wydały zarządzenie przewidujące ostre kary za 
prowadzenie tajnego nauczania, przede wszystkim 
polskiej historii i literatury. 
90 lat temu (18 maja 1920 r.) w Wadowicach uro-
dził się Karol Wojtyła, syn Karola i Emilii z Ka-
czorowskich. Święcenia kapłańskie przyjął 1 listo-
pada 1946 r., na biskupa konsekrowany 28 wrze-
śnia 1958 r., mianowany kardynałem 29 maja 1967 
r., wybrany papieŜem 16 października 1978 r., od-
szedł do Pana 2 kwietnia 2005 r. 
80 lat temu (14 maja 1930 r.) w Krakowie zmarł 
Władysław Orkan, pisarz i poeta, Ŝołnierz Legio-
nów, przewodniczący Związku Podhalan. 
75 lat temu (12 maja 1935 r.) w Warszawie zmarł 
marszałek Józef Piłsudski. 
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70 lat temu (31 maja 1940 r.) w Warszawie Niem-
cy usunęli znajdujący się w Łazienkach pomnik 
Fryderyka Chopina i przeznaczyli go na złom. 
55 lat temu (13 maja 1955 r.) ZSRR zgodził się na 
niezaleŜność Austrii. W 1948 r. zainicjowano Kru-
cjatę RóŜańcową o wyzwolenie Austrii. Trwała 
ona siedem lat i wzięło w niej udział około 700 tys.  
osób (około 10% ludności kraju). Modlitwy od-
mawiano codziennie. 
40 lat temu (12 maja 1970 r.) w Londynie zmarł 
gen. Władysław Anders. 

Wybrała Barbara Kwaśnik 
    

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 
przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 

2010 
Maj: Ogólna: Aby połoŜono kres niegodziwemu 
handlowi ludźmi, którego ofiarą padają miliony 
kobiet oraz dzieci. Misyjna: Aby kapłani, osoby 
konsekrowane oraz zaangaŜowani w apostolat lu-
dzie świeccy potrafili rozbudzać entuzjazm misyj-
ny w powierzonych ich opiece wspólnotach. 
Czerwiec: Ogólna: Aby wszystkie instytucje kra-
jowe i międzynarodowe zapewniały Ŝyciu ludz-
kiemu szacunek, od jego poczęcia do naturalnej 
śmierci. Misyjna: Aby Kościoły w Azji, otoczone 
przez ludność niechrześcijańską, głosiły Ewangelię 
dając świadectwo radosnego trwania w wierności 
Chrystusowi.  

 
Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej 

na Jasną Górę 
    W tym roku odbędzie się w sobotę 5 czerwca. 
Godz. 9.30 - Msza św. koncelebrowana przez Bpa 
Pawła Sochę z Zielonej Góry i kapelanów KIK w 
Kaplicy Matki BoŜej.  
Godz. 11.30 - Spotkanie uczestników pielgrzymki 
w Auli Jana Pawła II i wykład Bpa Pawła Sochy.  
Godz. 12.30 - Wymiana informacji z Ŝycia i dzia-
łalności Klubów.  
Godz. 13.00 - Droga KrzyŜowa na wałach jasno-
górskich, którą poprowadzi WKK Olsztyn, a po 
niej złoŜenie kwiatów pod pomnikiem Ojca Świę-
tego Jana Pawła II.  
Punkt informacyjny w sobotę od godz. 8.00 do 
13.00 w Auli Jana Pawła II.  
 
Pielgrzymka KIK na beatyfikacj ę czcigodnego 

Sługi BoŜego ks. Jerzego Popiełuszki 
    Uroczystości przewodniczył będzie delegat Ojca 
św. Benedykta XVI Abp Angelo Amato.  
7.00 - Otwarcie sektorów dla wiernych. 

9.00 - 10.30 - Program religijno - artystyczny. 
11.00 - 13.30 Msza święta beatyfikacyjna. Wejście 
do sektorów za okazaniem karty wstępu. Karty 
wstępu będą rozprowadzane przez Kurię Metropo-
litalną Warszawską oraz kurie innych diecezji. 
14.00 Procesyjne przeniesienie relikwii Błogosła-
wionego ks. Jerzego Popiełuszki z pl. Piłsudskiego 
do Świątyni Opatrzności BoŜej w Wilanowie. 
18.00 - Zakończenie procesji naboŜeństwem przed 
świątynią na Polach Wilanowskich i wprowadze-
nie relikwii do Świątyni Opatrzności BoŜej. 

 
Ksiądz Jerzy w poezji i pieśni 

    Opracował: ks. Antoni 
Lewek, Warszawa 1986 
    W związku z zapowie-
dzianą na 6 czerwca 2010 
r. beatyfikacją czcigodne-
go Sługi BoŜego ks. Je-
rzego Popiełuszki bę-
dziemy tu udostępniać 
Czytelnikom wiersze z tej 
broszury.  
 

Kochał Polskę 
Straszna wieść obiegła świat 
śe nie Ŝyje ksiądz – nasz brat 

Który głosił prawdę szczerze 
Za co Ŝycie dał w ofierze 

Głosił jawnie, a nie skrycie 
Za co oddał młode Ŝycie 

Umiłował ideały 
Które kocha naród cały 

One wciąŜ w narodzie tkwią 
Choć się za nie płaci krwią 

Był patriotą, kochał Polskę 
Wszyscy wiedzą, któŜ to 

To był Polak, dzielny kapłan 
Jerzy Popiełuszko 

Sprawiedliwość, miłość, wolność 
Były jego drogą 

Więc dlaczego musiał odejść 
Okryć nas Ŝałobą? 

Jest nam teraz bardzo smutno 
Zapłakane oczy 

Bo niewinnie kapłan Jerzy 
Krew swoja wytoczył 

Cała Polska – wszyscy my 
Dziś ronimy z Ŝalu łzy 

Nowa Sól n. Odrą, 30 X 1984 
Bronisława Wojciechowska 
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Pielgrzymki KIK w 2010 roku 
    Na wszystkie pielgrzymki i wycieczki zapra-
szamy członków Klubu, ich rodziny oraz sympa-
tyków KIK. Organizator zastrzega sobie prawo 
zmian w programie. Zapisy: w godzinach dyŜurów 
oraz telefonicznie u organizatorów. Pierwszeństwo 
mają członkowie Klubu i ich rodziny. Przy rezy-
gnacji z pielgrzymki osoby rezygnujące powinny 
zgłosić inną osobę zamienną, gdy nie ma podmia-
ny z listy rezerwowej. Osoby rezygnujące z piel-
grzymki mogą być obciąŜone kosztami powstały-
mi z powodu rezygnacji oraz wynikającymi z 
umowy KIK z biurem podróŜy. 
 

Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa 
    Pielgrzymki z Parafii PodwyŜszenia KrzyŜa 
Świętego i Matki BoŜej Uzdrowienia Chorych w 
Katowicach oraz Klubu Inteligencji Katolickiej w 
Katowicach. Zapisać się i dokonać wpłaty moŜna 
w parafialnej salce chóralnej w poniedziałki i środy 
w godz. 16.30 - 17.00 lub o godz. 18.45 - 19.20. 
Informacja Jan Mikos, tel. 032 254 40 60 po godz. 
20.00 lub tel. kom. 0697 684666, w kancelarii pa-
rafialnej w godz. urzędowania parafii na Dolnym 
Tysiącleciu nr tel. 032 254 74 00, w Klubie Inteli-
gencji Katolickiej w Katowicach w ostatni piątek 
kaŜdego miesiąca w godz. 17.00 - 18.00, plac Ks. 
Emila Szramka 2/13.  
    Na listę pielgrzymów moŜe być zapisana oso-
ba, która dokonała całej wpłaty lub zaliczki. Inne 
osoby stanowią listę rezerwową do czasu doko-
nania wpłaty. Wszystkie pielgrzymki są ubezpie-
czane NW, a na terenie innych państw NW i KL, 
posiadają opiekę duchową kapłana, przewodnika 
na całej trasie - zagraniczne, przewodnika w 
sanktuariach w kraju.  
16.06 – 20.06. Sanktuaria południowej Polski. 
12.08 – 22.08. Sanktuaria wsch. i północnej Polski.  
11.09 – 26.09. Grecja - Turcja.  
2.10. Sanktuaria: Święta Anna, Częstochowa.  
    Szczegółowy program pielgrzymek jest w po-
przednim i następnym numerze „Dlatego”. 
 

Pielgrzymki organizowane przez 
Antoniego Winiarskiego 

17.07. -  31.07.2010. Rumunia i Bułgaria.  
Ramowa trasa: Katowice - Szeged - Alba Iulia - 
Cluj Napoka - Sapanta ("Wesoły cmentarz") - za-
bytkowe kościoły (niektóre malowane na ze-
wnątrz) i klasztory północnej Rumunii, kilka na li-
ście światowego dziedzictwa UNESCO - Wodo-
spad Koński (90 m) - Kaczyka (Polonia) - Sucza-
wa - Jassy - Wulkany błotne k. Buzau - Bukareszt - 

Konstanca - Warna - Kamienny Las - Wielkie 
Tyrnowo - Sofia - Rylski Monastyr - Timiszoara - 
Ostrzyhom - Katowice. 
ZAPISY i informacje: tel. kom. 0508 290199, tel. 
słuŜb. 032 3591198, tel. dom. 032 2557112. E-
mail: awini55@yahoo.com  
Wkrótce będzie podana cena.  
 19 - 22.08.2010. Sudety - Kotlina Kłodzka i 
Adrszpaskie Skały (Czechy). BliŜsze informacje 
wkrótce.  
 

Msze św. pierwszopiątkowe 
Godz. 19.00 w Kościele Akademickim (krypta ka-
tedry Chrystusa Króla w Katowicach) wspólne z 
Duszpasterstwem Akademickim.  
 

DyŜury w siedzibie KIK 
W piątki od godz. 17.00 do 18.00. Prezes - pierw-
szy piątek miesiąca, skarbnik - ostatni piątek mie-
siąca, przewodniczący Sekcji Śródmieście - trzeci 
piątek miesiąca.  
DyŜury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach 
Czwartek w godz. 16.00 – 18.00. 40-098 Kato-
wice, ul. Młyńska 1/705. Jednym z dyŜurujących 
jest Rajmund Rał – członek KIK w Katowicach 
(renekr@poczta.onet.pl). 
Składki:  
    Od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od oso-
by niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł. O 
ile to jest moŜliwe, składki prosimy wpłacać 
skarbnikowi, który dyŜuruje w siedzibie KIK w 
ostatni piątek miesiąca (Jan Mikos, tel. 032 
2544060 - wieczorem). Numer konta KIK w Ka-
towicach: Klub Inteligencji Katolickiej w Kato-
wicach Plac Ks. Emila Szramka 2, 40-014 Ka-
towice Rachunek Bankowy w 
PKO BP SA XI O/Katowice 
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709 
Biblioteka KIK  
Czynna w godzinach dyŜurów. Zapraszamy. 
Informacja o Radzie Porozumienia KIK 
w Internecie: 
http://porozumienie.kik.opoka.org.pl 
Informacja o KIK w Internecie:  
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl 
E-mail:  kikkt@katowice.opoka.org.pl 
DyŜury w siedzibie Klubu w Katowicach (pl. Ks. 
Emila Szramka 2/13): w piątki od godz. 17.00 do 
18.00. Redagują: Barbara Kwaśnik, Stanisław 
Waluś (032-2381797, s.walus@data.pl). Nakład: 
400. Adres do korespondencji: Klub Inteligencji 
Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, 
skr. poczt. 376. 


