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Wyszedł korzeń wszelkiego grzechu - Antioch Epifanes, syn króla Antiocha. Przebywał on w Rzymie jako za-
kładnik, zaczął panować w sto trzydziestym siódmym roku panowania greckiego. W tym to czasie wystąpili 
spośród Izraela synowie wiarołomni, którzy podburzyli wielu ludzi, mówiąc: Pójdźmy zawrzeć przymierze z 
narodami, które mieszkają wokoło nas. Wiele złego bowiem spotkało nas od tego czasu, kiedyśmy się od nich 
oddalili. Słowa te w ich mniemaniu uchodziły za dobre. Niektórzy zaś spomiędzy ludu zapalili się do tej spra-
wy i udali się do króla, a on dał im władzę, Ŝeby wprowadzili pogańskie obyczaje. W Jerozolimie więc wybu-
dowali gimnazjum według pogańskich zwyczajów. Pozbyli się teŜ znaku obrzezania i odpadli od świętego 
przymierza. Sprzęgli się teŜ z poganami i zaprzedali się im, aby robić to, co złe. Król wydał dekret dla całego 
państwa: Wszyscy mają być jednym narodem i niech kaŜdy zarzuci swoje obyczaje. Wszystkie narody przyjęły 
ten rozkaz królewski, a nawet wielu Izraelitom spodobał się ten kult przez niego nakazany. Składali więc ofia-
ry boŜkom i zniewaŜali szabat. W dniu piętnastym miesiąca Kislew sto czterdziestego piątego roku na ołtarzu 
całopalenia wybudowano "ohydę spustoszenia", a w okolicznych miastach judzkich pobudowano takŜe ołtarze 
- ofiary kadzielne składano nawet przed drzwiami domów i na ulicach. Księgi Prawa, które znaleziono, darto 
w strzępy i palono ogniem. Wyrok królewski pozbawiał Ŝycia tego, u kogo gdziekolwiek znalazła się Księga 
Przymierza albo jeŜeli ktoś postępował zgodnie z nakazami Prawa. Wielu jednak spomiędzy Izraelitów posta-
nowiło sobie i mocno trzymało się swego postanowienia, Ŝe nie będą jeść nieczystych pokarmów. Woleli ra-
czej umrzeć, aniŜeli skalać się pokarmem i zbezcześcić święte przymierze. Oddali teŜ swoje Ŝycie. Wielki gniew 
BoŜy strasznie zaciąŜył nad Izraelem.                                                    1 Mch 1,10-15.41-43.54-57.62-64 

 
Ojciec Święty Benedykt XVI do Polaków 

Anioł Pański – niedziela 2 X 2011 r. 
„Serdecznie pozdrawiam Polaków. Ze szczególnym 
pozdrowieniem zwracam się do organizatorów i 
uczestników II Międzynarodowego Kongresu Miło-
sierdzia BoŜego, który w tych dniach odbywa się w 
Krakowie-Łagiewnikach. Moi drodzy, przez wspól-
ną refleksję i modlitwę umacniajcie waszą ufność w 
Panu, abyście skutecznie nieśli światu radosną 
wieść, Ŝe „Miłosierdzie jest źródłem nadziei”. Niech 
Bóg wam błogosławi!”. 

Audiencja ogólna – środa 12 X 2011 r. 
„Serdeczne pozdrowienie kieruję do polskich piel-
grzymów, a szczególnie do przedstawicieli diecezji 
tarnowskiej z biskupem Wiktorem Skworcem. Moi 
drodzy, pielgrzymowanie do grobów Apostołów 
niech umacnia waszą wiarę, napełnia nadzieją i roz-
pala miłość do Chrystusa i do Kościoła. Niech Bóg 
błogosławi wam, waszym rodzinom i wspólnotom. 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. 

Anioł Pański – 16 X 2011 r. 
„Drodzy Polacy, bracia i siostry. Serdecznie po-
zdrawiam was wszystkich, a szczególnie uczestni-
ków spotkania dzieła nowej ewangelizacji. Pozdra-
wiam tych, którzy się w nią włączają. Prośmy Ducha 

Świętego, by moc Ewangelii przenikała rodziny, śro-
dowiska pracy, świat kultury, polityki, Ŝycia społecz-
nego… Niech dzięki naszemu świadectwu „słowo 
Pańskie szerzy się i rośnie” (por. Dz 12, 24). Z serca 
wam błogosławię”. 

Anioł Pański – 23 X 2011 r. 
„Serdeczne pozdrowienie kieruję do polskich piel-
grzymów. Wczoraj wraz z Diecezją Rzymską i Ko-
ściołem w Polsce wspominaliśmy w liturgii błogo-
sławionego Jana Pawła II, a dziś zechcieliście wziąć 
udział w kanonizacji trzech nowych świętych. Ich 
opiece zawierzam was i wasze rodziny. Niech Bóg 
wam błogosławi”. 

Audiencja ogólna – 2 XI 2011 r. 
„Witam serdecznie obecnych tu pielgrzymów pol-
skich. Dzisiaj we Wspomnienie Wszystkich Wier-
nych Zmarłych, pamiętamy w modlitwie szczególnie 
o tych, którzy oczekują naszej pomocy, by wejść do 
Ŝycia wiecznego. Wierząc w świętych obcowanie, 
polecamy ich BoŜemu Miłosierdziu. Niech smutek i 
ból rozłąki z bliskimi oŜywia nadzieja naszego zmar-
twychwstania i spotkania z Bogiem w niebie. Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus”. 
                      http://www.radiovaticana.org/pol 
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Warto przeczytać 
Paolo Rodari – Andrea Torniel-
li: Atak na Ratzingera. OskarŜe-
nia i skandale, przepowiednie i 
spiski wymierzone w Benedykta 
XVI, Edycja Świętego Pawła, 
Częstochowa 2011, 
www.edycja.pl 
 
Spis treści 

Wstęp „Wytrwa tylko dwa-trzy lata...” 
1. Ratyzbona, cytat „niepoprawny politycznie” 
2. Warszawa i Linz – dwie „niebezpieczne” 

nominacje 
3. Tradycyjna liturgia i krytykowane motu pro-

pio 
4. Wiliamson pułapka negacjonizmu 
5. Zapomniana Afryka i kryzys dyplomatyczny 

w kwestii prezerwatywy 
6. Krytyk ze strony amerykańskich konserwaty-

stów 
7. Skandal pedofilii. Irlandia, Niemcy i... mo-

ralna panika 
8. Skandal pedofili – przypadki amerykańskie i 

wojna medialna 
9. „Czarny tydzień” 
10. Kardynałowie przeciw kardynałom. Przy-

padki Maciela i Groëra 
11. Konstytucja apostolska dla byłych anglika-

nów i podróŜ do Wielkiej Brytanii 
12. Orędzia maryjne. Od Fatimy do Civitavec-

chia 
13. Często zapominane przesłanie 
14. Spiski, kampanie medialne i wydarzenia 

przypadkowe 
Indeks osób 
O Autorach 

Stanisław Waluś 
 
 

Kongres Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń 
i Wspólnot Modlitewnych Archidiecezji 

Katowickiej  
„Ko ściół domem i szkołą komunii” 

1 – 2.10.2011. 
 
    Kongres rozpoczął się Mszą św. pod prze-
wodnictwem ks. bp. Józefa Kupnego w sobotę 1 
października w Kościele Akademickim w kryp-
cie katedry Chrystusa Króla w Katowicach, a ob-
rady toczyły się na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Śląskiego. 

 
Msza św. na rozpoczęcie Kongresu. 

 

 
Msza św. na rozpoczęcie Kongresu. 

 
    Tematyka Kongresu była podporządkowana 
trzem wykładom – Komunia z Bogiem (ks. dr 
Marek Spyra), Komunia z Kościołem (ks. dr Ro-
berto Saltini) i Komunia ze światem (dr Alek-
sander Bańka). Po kaŜdym wykładzie były dys-
kusje panelowe w pięciu grupach. 
 

 
Ks. bp dr Józef Kupny. 
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Ks. dr Marek Spyra. 
 
Po pierwszym wykładzie: Wychowanie do mo-
dlitwy (Joanna Raś). Nasz obraz Boga (dr Blan-
ka Król). śycie Słowem BoŜym (ks. prof. dr hab. 
Józef Kozyra). Uporządkowanie emocji drogą do 
komunii z Bogiem (ks. dr Marian Wandrasz). 
Głos Boga w nas – posłuszeństwo sumieniu (ks. 
dr Marek Spyra). 

 
Uczestnicy Kongresu. 
 

 
Ks. dr Roberto Saltini. 

 
Dr Antoni Winiarski – przewodniczący RRKAK, 
ks. bp dr Józef Kupny i dr Aleksander Bańka. 
 
   Po drugim wykładzie: Liturgia i sakramenty w 
centrum budowania wspólnoty (ks. Emanuel Pie-
tryga). Miejsce Ruchów w Kościele i jedność z 
biskupem (Daniel Zuśka). Na czym polega nasza 
wierność charyzmatowi (ks. Tadeusz Skrzyp-
czyk). Trudności w działalności Ruchów i ich 
przezwycięŜanie (Wioleta Czesak). Współpraca 
między Ruchami (ks. Eugeniusz Krasoń). 
   Po trzecim wykładzie: Nasza obecność wśród 
niewierzących (O. Ryszard Sierański). Nasza 
obecność w mediach /Radio, Telewizja, Internet/ 
(ks. dr Jarosław Międzybrodzki). Nasza obec-
ność w polityce /samorządy/ (dr hab. inŜ. Stani-
sław Waluś). Nasza obecność w szkole i pracy 
(mgr lic. Monika Owsianka). Nasza obecność 
wśród róŜnych tradycji religijnych (dr Antoni 
Winiarski). 
   Po 5-minutowym wprowadzeniu do dyskusji, 
40 minut było przeznaczonych na wypowiedzi 
uczestników panelu. Wszystkie głosy notował 
sekretarz panelu. Całodzienne obrady zakończy-
ła wspólna modlitwa. Następnie moderatorzy i 
sekretarze paneli spotkali się, aby ustalić treść 
wystąpień na niedzielnym podsumowaniu Kon-
gresu, gdzie Joanna Raś, Dorota Kusa i Monika 
Owsianka przedstawiły wyniki prac trzech grup 
tematycznych.  
   Niedzielnej Mszy św. w katowickiej katedrze 
przewodniczył ks. bp Józef Kupny, a celebrowali 
ją kapelani ruchów. Oprawę Mszy św. zapewnił 
Ruch Światło-śycie. Ks. abp Damian Zimoń 
skierował słowa do uczestników Kongresu.  
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Modlitwa na zakończenie pierwszego dnia Kongresu. 
 

 
Joanna Raś podsumowuje dyskusję panelową tematu 
Komunia z Bogiem. 
 

 
Ks. bp Józef Kupny głosi homilię podczas niedzielnej 
Mszy św. 
 
    Spotkanie w ogrodach Kurii Metropolitalnej 
przebiegło w radosnej atmosferze. Wystąpił ze-
spół Agapetos, a całość spotkania prowadził ks. 
Wojciech Ignasiak. Spotkanie zakończyły dwie 
krótkie prezentacje – Rekolekcji MałŜeńskich 
(Teresa Snopkowska-Malicka) i Sekcji KIK Na-
uka-Wiara (prof. dr hab. Andrzej Ślebarski). Na 

niedzielną Mszę św. i spotkanie w ogrodach Ku-
rii zaproszeni byli wszyscy członkowie ruchów. 
 

 
Spotkanie ks. abp. Damiana Zimonia z zespołem 
Agapetos. 
 

 
Panie w śląskich strojach ludowych przyjechały wraz 
z proboszczem ks. Zygmuntem Klimem z parafii św. 
Anny w Katowicach-Janowie. 
 

 
Prof. dr hab. Andrzej Ślebarski, fizyk, mówi o dzia-
łalności sekcji KIK Nauka-Wiara. 
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   W Kongresie wzięło udział ok. 250 osób re-
prezentujących 37 ruchów, stowarzyszeń i 
wspólnot modlitewnych. Był to juŜ czwarty 
Kongres, jednakŜe po raz pierwszy trwał 2 dni. 
Kongresowi patronowali Metropolita Katowicki 
ks. abp Damian Zimoń, Delegat KEP ds. Ru-
chów Katolickich i Stowarzyszeń Katolickich ks. 
bp Józef Kupny i Prezydent Katowic Piotr 
Uszok. 
    Patronat medialny zapewnili Gość Niedzielny 
i Radio eM. Dopisali teŜ sponsorzy. Kongres po-
kazał, Ŝe w ruchach drzemie olbrzymi potencjał 
Kościoła. Nadszedł czas budzić śpiącego ol-
brzyma. Strona Kongresu i Rady Ruchów: 
www.rrkak.katowice.opoka.org.pl 

Antoni Winiarski 
 

Katowice, 6 października 2011 r. 
Przesłanie do wiernych na zakończenie  
Kongresu Ruchów, Stowarzyszeń 
i Wspólnot Modlitewnych 
archidiecezji katowickiej 
 Jako uczestnicy spotkania przeŜywanego 
pod hasłem „Kościół domem i szkołą modlitwy” 
dzielimy się z wszystkimi katolikami doświad-
czeniem jedności, otwartości i troski o człowie-
ka. Wyczuwalna podczas kongresowych obrad 
moc Ducha Świętego napełniła nas na nowo na-
dzieją i radością. Rozpaliła w nas zapał do oso-
bistego zaangaŜowania się w Ŝycie Kościoła. 
 Bóg jest źródłem i jednością chrześcijan. 
Nasza relacja z Bogiem powinna być pogłębiana 
przez liturgię, sakramenty, słuchanie słowa Bo-
Ŝego i modlitwę. RóŜnorodność charyzmatów i 
powołań ukazuje bogactwo Kościoła. Wzajemna 
miłość i odpowiedzialność za lokalne wspólnoty 
wierzących są zadaniem kaŜdego z nas. SłuŜy 
temu współpraca wiernych z biskupem i kapła-
nami w parafiach, ruchach i wspólnotach.  
 Wewnętrzna komunia w Kościele czyni nas 
prawdziwymi świadkami BoŜej miłości w świe-
cie. Moralne zagubienie i szybkie przemiany 
kulturowe nas niepokoją. Chrześcijanie są powo-
łani przez Chrystusa, by nieść człowiekowi na-
dzieję wyzwolenia z tego, co go poniŜa i ograni-
cza. 
 Ewangelia Jezusa Chrystusa ma tę samą 
moc, co dwa tysiące lat temu. Uczestnictwo 
chrześcijan w Ŝyciu społecznym stwarza szansę 
do odwaŜnego wyznawania wiary, poszanowania 
ludzkiej godności i wspierania najbardziej po-
trzebujących. To zaangaŜowanie rozumiemy ja-

ko zadanie i obowiązek, od którego nie moŜemy 
się dyspensować. 
 Bądźmy autentycznymi świadkami praw-
dy, aby świat uwierzył, Ŝe Jezus Chrystus został 
posłany przez Boga, aby kaŜdy, kto w Niego 
wierzy, nie zginął, ale miał Ŝycie wieczne. 

Uczestnicy Kongresu 
 
 
 

30. rocznica powstania KIK w Zielonej Górze 
i spotkania prezesów KIK w Rokitnie 

7-9.10.2011 
    Uroczystości 30-lecia powstania KIK w Zielonej 
Górze rozpoczęła koncelebrowana Msza św. w 
konkatedrze pw. Św. Jadwigi Śląskiej pod prze-
wodnictwem JE ks. bp. dr. Stefana Regmunta.  
 

 
W konkatedrze św. Jadwigi. 
 

 
Ks. bp. Stefan Regmunt. 
 

    Następnie zobaczyliśmy najciekawsze zabytki 
Zielonej Góry. W auli Uniwersytetu Zielonogór-
skiego wysłuchaliśmy wykładów o historii zie-
lonogórskiego KIK, róŜnych formach działalno-
ści i obecnej sytuacji w Klubie. Wykłady uzu-
pełniły wypowiedzi członków Klubu. Po gratu-
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lacjach i Ŝyczeniach gości na ręce GraŜyny Gra-
dowicz prezes KIK, zaprezentowano ksiąŜkę 
opisującą dzieje KIK. 
 

 
30 maja 1960 r. około 5 000 mieszkańców Zielonej 
Góry i okolicy wystąpiło przeciw komunistycznej 
władzy w obronie prawa Kościoła do katolickiego 
domu parafialnego. Byli ranni. Aresztowano ponad 
200 osób, a wyroki sięgały do 5 lat więzienia. 
 

 
Zwiedzamy Zieloną Górę. 
 

 
W auli Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
 

 

 
GraŜyna Gradowicz, prezes KIK w Zielonej Górze. 
 

 
Składamy Ŝyczenia. 
 

 
Przed Palmiarnią. 
 

    Kolejnymi punktami programu były zwiedzenie 
Palmiarni, przejazd do winnicy Marka Krojciga w 
Cigacicach, nawiedzenie Sanktuarium Miłosier-
dzia BoŜego w Świebodzinie i figury Chrystusa 
Króla. Po kolacji w Rokitnie spotkali się prezesi 
Klubów przybyłych do Zielonej Góry. 
    W niedzielę w Bazylice w Rokitnie JE ks. bp dr 
Paweł Socha przewodniczył Mszy św., a następ-
nie spotkał się z prezesami i przedstawicielami 
Klubów. Wysłuchaliśmy takŜe historii cudowne-
go obrazu Matki BoŜej Cierpliwie Słuchającej i 
zwiedziliśmy interesujące muzeum diecezjalne. 
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Świebodzin. Pomnik Chrystusa Króla. 
 

 
Spotkanie prezesów prowadził Antoni Winiarski, 
współprzewodniczący Rady Porozumienia KIK. 
 

 
Podczas spotkania prezesów. 
 
    Na zebraniu prezesów Klubów reprezentowa-
ne były Kluby w Bydgoszczy, Chrzanowie, Czę-
stochowie, Katowicach, Koszalinie, Olsztynie, 
Siedlcach, Szczecinie, Toruniu i Zielonej Górze. 
    Zaproponowano, aby wiosenne spotkanie Ra-
dy Porozumienia było w Warszawie w marcu 
2012. Przyjęto propozycję KIK w Lubaczowie, 

aby na Ogólnopolską pielgrzymkę Klubów na 
Jasną Górę w sobotę 2 czerwca zaprosić ks. bp. 
dr. Wacława Depo, ordynariusza diecezji zamoj-
sko-lubaczowskiej, i poprosić go o przewodni-
czenie Mszy św. oraz wygłoszenie odczytu. Czy-
tanie i modlitwę wiernych przygotuje Klub w 
Lubaczowie. 

 
Rokitno. Sanktuarium. 
 

 
Rokitno. Obraz Matki BoŜej Cierpliwie Słuchającej. 
 
    Refleksje po Kongresie Katolickich Ruchów, 
Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych Archi-
diecezji Katowickiej (1-2.10.2011) przedstawił i 
zilustrował przezroczami dr Antoni Winiarski, 
prezes KIK w Katowicach.  
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Rokitno. Mszy św. przewodniczy ks. bp Paweł Socha. 
 

 
Rokitno. Spotkanie z ks. bp. Pawłem Sochą. 
 
    Kluby poinformowały o pisemnych protestach 
i stanowiskach – w sprawie profanowania Biblii 
i zapraszaniu satanisty jako jurora do TVP (Czę-
stochowa, Wrocław, Katowice), prawa człowie-
ka do Ŝycia od poczęcia do naturalnej śmierci 
(Częstochowa), przyznania miejsca dla Telewizji 
Trwam na bezpłatnym multipleksie cyfrowym 
(Katowice). 
    WyraŜono opinię, Ŝe ataki na Kościół i warto-
ści chrześcijańskie są rodzajem testu, co jeszcze 
katolicy zniosą. Trzeba reagować, gdy zagroŜone 
są wartości chrześcijańskie, a za przeciwników 
naleŜy się modlić. 
    Kluby poinformowały o róŜnych spotkaniach i 
inicjatywach – 30-lecia (Szczecin, Chrzanów), 
cyklu wykładów (Toruń), współpracy z OO Je-
zuitami (Bydgoszcz), Dniach Kultury Chrześci-
jańskiej (Koszalin). W Częstochowie został 
otwarty park miniatur Złota Góra i muzeum mo-
net i medali Jana Pawła II. 

Antoni Winiarski 
 
 

XXX-lecie Klubu Inteligencji Katolickiej 
w Katowicach 

    Obchody naszego 30-lecia rozpoczęliśmy 12 
listopada 2010 r. konferencją na temat: "Udział 
inteligencji katolickiej w budowaniu nowego ła-
du w wolnej i demokratycznej Polsce". 
 

 
Msza św. w kaplicy Nowego Domu Katechetycznego. 
 

 
Lekcję czytała Małgorzata Piechoczek. 
 

 
Wojciech Sala czyta modlitwę wiernych. 
 

    29 października 2011 zakończyliśmy obchody 
naszej rocznicy Mszą św. w naszej siedzibie i 
trzema wykładami: Ewelina Małachowska - Biu-
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ro Edukacji Publicznej IPN Oddział w Katowi-
cach - "Władze komunistyczne wobec prób 
utworzenia oraz pierwszych lat działalności Klu-
bu Inteligencji Katolickiej w Katowicach", Woj-
ciech Sala - "XXX lat KIK w Katowicach", An-
toni Winiarski - "Ruchy i stowarzyszenia kato-
lickie w Archidiecezji Katowickiej". 
 

 
Ewelina Małachowska (IPN), ks. prof. Józef Kozyra, 
Antoni Winiarski, Marcin Krupa (wiceprezydent Ka-
towic) i Piotr Pietrasz (radny). 
 

 
Ewelina Małachowska. 
 

 
Uczestnicy spotkania. 

Warto zapoznać się z następująca publikacją: 
Agnieszka Przewłoka (IPN Katowice): 
SłuŜba Bezpieczeństwa wobec próby załoŜenia 
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w 
latach 1956-1957, Śląskie Studia Historyczno-
Teologiczne 43,1 (2010), s. 124–136 
http://www.wtl.us.edu.pl/e107_plugins/wtl_ssht/i
ndex.php?numer=43,1&str=124-136 
                                                  Antoni Winiarski   

 
 

Ks. Stanisław Sierla odszedł do Pana 
    28 października 2011 roku w Katowicach zmarł ks. 
prałat Stanisław Sierla. W niedzielę 30 X przed Mszą 
św. o 11.00 modliliśmy się modlitwą róŜańcową w 
Jego intencji w krypcie Katedry Chrystusa Króla w 
Katowicach. 

 
    Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Ma-
rek Spyra, a homilię wygłosił ks. dr Stanisław Puchała 
-  Proboszcz parafii katedralnej. W homilii ks. Puchała 
przypomniał Ŝyciorys ks. Stanisława Sierli, a w szcze-
gólności jego związki z Kryptą i Duszpasterstwem 
Akademickim. 
    Ks. Stanisław Sierla pochowany został w Siemia-
nowicach Śląskich-Michałkowicach 31 X  2011 r.  

 
Kościół wypełnili parafianie i tłumnie przybyli goście. 
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Mszy św. przewodniczył ks. abp Damian Zimoń. 
 

 
Poczty sztandarowe. 
 

 
 

 
Ponad 100 księŜy towarzyszyło Mu w ostatniej 
drodze. 

 
 

 
Wychodząc z kościoła św. Michała Archanioła. 
 

 
Słowo ks. abp. Damiana Zimonia. 
 

 
Obrzędy pogrzebowe. 
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KIK dziękuje i pamięta. 
 

Na pogrzebie był rozdawa-
ny folder z Jego Ŝyciorysem 
i modlitwą.  

 
Miłosierny BoŜe, spraw, 

Aby Twój sługa, 
kapłan Stanisław, 

Którego w ziemskim Ŝyciu 
zaszczyciłeś 
Świętym 

posłannictwem, 
radował się wiecznie 
w niebieskiej chwale. 

Przez Chrystusa 
Pana naszego. Amen. 

 

Stanisław Waluś, Antoni Winiarski 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

 
Blok w osiedlu im. M. Kopernika w Gliwicach -
12 IV 2010 r.  
 

Arkadiusz Protasiuk 
– kapitan załogi samolotu 

     9 września  w Olkuszu odsłonięty został 
obelisk upamiętniający dowódcę lotu do 
Smoleńska mjr. Arkadiusza Protasiuka. 
Msza św. w oprawie wojskowej rozpoczęła 
się o godz. 10.00. 

    Później przed budynkiem Szkoły Podsta-
wowej nr 9 im. ppłk. pilota Stanisława Skar-
Ŝyńskiego na osiedlu Słowiki odsłonięty zo-
stał obelisk upamiętniający dwóch pilotów 
związanych z tym miastem: mjr. pilota Ar-
kadiusza Protasiuka oraz tragicznie zmarłe-
go w styczniu 2008 r. w katastrofie CASY 
pod Mirosławcem płk. pilota Zdzisława Cie-
ślika. 
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=2
0110908&typ=po&id=po25.txt 
 
 
 
 

Pytania do komisji Millera 
    Załoga TU-154 na podstawie meldunków 
o pogodzie miała prawo podjąć decyzję o 
wylocie do Smoleńska. Nie stwierdzono na-
cisków na pilotów. Załoga nie chciała lądo-
wać, lecz jedynie zbliŜyć się do lotniska na 
bezpieczną wysokość. Stan lotniska był zły. 
Stwierdzono cały szereg niedociągnięć kie-
rowania lotem przez rosyjskich kontrolerów, 
zwłaszcza błędne komendy wprowadzające 
w błąd pilotów. (…) 

Bronisław Wildstein 
UwaŜam Rze, 1 – 7 VIII 2011, str. 3 

 
 
 

Pierwszy taki patron 
    Nie Tadeusz Kościuszko i nie Janusz 
Korczak, lecz Lech Kaczyński stał się patro-
nem szkoły podstawowej w Chełchach koło 
Ełku. To pierwsza taka szkoła, której nadano 
imię tragicznie zmarłego prezydenta RP, za-
pewne nie ostatnia. (…) 
    W szkole w Chełchach, małej miejscowo-
ści pod Ełkiem nie było Ŝadnych kontrower-
sji. Zdecydowała demokracja. W drodze 
plebiscytu (głosowanie było tajne), w któ-
rym zgodnie wzięli udział uczniowie, ich ro-
dzice i nauczyciele. Potem, przed kilkoma 
tygodniami, wybór, niemal jednogłośnie 
(przy jednym głosie sprzeciwu) zatwierdziła 
Rada Gminy Ełk, w której leŜy miejsco-
wość. (…) 

Tygodnik Solidarność, 22 X 2010 r., str. 30 
  Stanisław Waluś 
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Warto pisać listy 
    W biuletynie „Dlatego” nr 8-9 (236-237) z 15 
VIII 2011 na str. 7 została zamieszczona skarga 
do Rzecznika Praw Obywatelskich podpisana 
przez 130 obywateli RP i w ich imieniu przez 
panią Ryszardę Chamułową. To jeden z listów 
przygotowanych przez panią Ryszardę Chamu-
łową. 

 
    Na początku września 2011 r. 
pani Ryszarda Chamułowa 
otrzymała podziękowanie nastę-
pującej treści: 
 
 

Toruń, dnia 31 sierpnia 2011 roku. 
    Szanowna Pani! 
    Serdecznie dziękujemy za przesłane listy z 
podpisami wyraŜającymi poparcie dla Radia Ma-
ryja, a takŜe za wystosowane protesty do parla-
mentarzystów i Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji. Dziękujemy za Waszą solidarność, po-
moc i wszelkie dobro, które czynicie na rzecz 
Radia Maryja. Bóg zapłać. 
    śyczymy Pani wiele sił, Łaski BoŜej a takŜe 
obfitych darów Ducha Świętego, BoŜego Błogo-
sławieństwa i opieki Matki BoŜej Nieustającej 
Pomocy. 
     Zapewniamy o naszej modlitwie. 
Szczęść BoŜe!                      wz. o. Marian Sojka 

 
    Stanisław Waluś wysłał listy do kilku Bisku-
pów z prośbą o pomoc w uzyskaniu miejsca na 
multipleksie cyfrowym dla telewizji Trwam. 
Otrzymał dwa listy: 
 
KURIA METROPOLITALNA 
Plac Katedralny 4a 
37-700 Przemyśl 

 Przemyśl, 04 listopada 2011 r. 
    Szanowny Panie 
    W imieniu Księdza Arcybiskupa Józefa Mi-
chalika pragnę podziękować za list z dnia 31 
października br., wraz z dołączonymi materiała-
mi, jak i za inicjatywę Klubu Inteligencji Kato-
lickiej w Katowicach wspierającą obecność kato-
lickich środków przekazu, wśród których TV 
Trwam ma szczególne miejsce. Szczęść BoŜe na 
dalszą pracę i na owocne apostołowanie. 
Przesyłam wyrazy szacunku. 

Ks. Roman Chowaniec 
SEKRETARZ KS. ARCYBISKUPA 

 
Kuria Diecezjalna Płocka 

Płock, dnia 7 listopada 2011 r. 
Szanowny Panie! 

    W imieniu Biskupa Płockiego Piotra Libery 
potwierdzam odbiór korespondencji z dnia 31 
października br. Dziękuję równieŜ za załączniki, 
które uzupełniają Pana List. Z uwagą się z nim 
zapoznałem. 
    Z wyrazami szacunku 

Ks. Mirosław Milewski 
KANCLERZ 

 
    Niech otrzymane odpowiedzi będą zachętą dla 
członków KIK do pisania listów zbiorowych i 
indywidualnych w sprawach moralnych, spo-
łecznych i politycznych. 

Stanisław Waluś  
 
 

Moje przemyślenia w zadumie przed  
zbliŜającym się miesiącem listopadem 

    Przed nami zbliŜa się miesiąc listopad. Jest to 
miesiąc pełen zadumy, radości, który wyzwala 
wiele refleksji tak nad własnym Ŝyciem jak nad 
egzystencją i suwerennością Narodu Polskiego w 
granicach naleŜących do tego Narodu. 
   Listopad rozpoczyna się radością Wszystkich 
Świętych. W drugi dzień listopada i w czasie na-
stępnych  ośmiu dni wspominamy naszych zmar-
łych. Wypraszamy dla nich łaski wznosząc modły 
do Boga Stwórcy, wypełniając zalecane przez Ko-
ściół Święty warunki dla uzyskania odpustów zu-
pełnych w kolejnych dniach oktawy. W zadumie 
rozmyślamy teŜ o naszym Ŝyciu, bo dzisiaj jeszcze 
jesteśmy po stronie Ŝycia ziemskiego, a jutro mo-
Ŝemy juŜ przejść na drugą stronę. Czy jesteśmy 
przygotowani, aby stanąć na progu naszego przej-
ścia tam gdzie juŜ są nasi przodkowie. Na ile jeste-
śmy przygotowani, na ile kochaliśmy Boga Stwór-
cę z serca całego i naszych bliźnich.  
    MoŜe górą jest nasza pycha, nienawiść, za-
zdrość, pieniądz, władza, lubieŜność, moŜe szuka-
my przywilejów dla siebie. MoŜe nie interesuje nas 
Naród, Ojczyzna, kto decyduje o naszych losach w 
Parlamencie. Ten czas zadumy pozwala nam za-
stanowić się nad tym co zrobiliśmy, co robimy i 
jak dalej postępować, aby po drugiej stronie nasze-
go Ŝycia stanąć przed Stwórcą z pełnymi rękoma 
dobrych czynów. 
    Po dniach zadumy zbliŜamy się do 11 Listopada, 
dnia, który przywrócił Polskiemu Narodowi wol-
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ność. Jest to najwaŜniejsze święto w dziejach Pol-
ski. Polska, która była potęŜnym państwem z Na-
rodem Litewskim, od 1772 roku była rozbierana 
do całkowitej likwidacji Państwa Polskiego w 
1795 roku. Polskę rozbierali Rosja, Austria i Prusy 
niemieckie. 
    Zaborcy z wielką wściekłością likwidowali kul-
turę polską, wiarę katolicką, język polski. Rusyfi-
kowano i germanizowano Polaków w zajętych te-
renach.  Przejawy polskości były karane. Grabiono 
i likwidowano, zakony, kościoły, dobra kościelne, 
dobra królewskie. Mordowano osoby przejawiają-
ce akty wolności i wywoŜono na Sybir. Heroiczna 
postawa Kościoła Katolickiego i wiernych patrio-
tycznie nastawionych i dąŜących do niepodległości 
wzbudzała powstania tak Styczniowe jak i Listo-
padowe. Niezliczone ilości powstańców ginęło, a 
potem Ŝyjących wywoŜono na Syberię i w inne 
miejsca na nieludzkiej ziemi w Rosji. Do rozbio-
rów doprowadziła korupcja ludzi moŜnych, prywa-
ta, demoralizacja.  Dla tych osób Ojczyzna, Naród 
była nicością. Patriotyzm objawiali ludzie uczciwi 
i prości, zwłaszcza biedni na wsi. To oni przelewa-
li krew, ginęli, aby potomni mogli Ŝyć godnie w 
wolnej Ojczyźnie, która jest naszą Matką. 
   Dopiero rok 1918 przyniósł Polsce wolność, pod 
przywództwem potęŜnego charyzmatyka Józefa 
Piłsudzkiego. Krótko cieszyliśmy się wolnością, 
bo juŜ w roku 1939 Niemcy hitlerowskie i Rosja 
stalinowska napadli na Polskę. Zaczęła się nowa 
okupacja. Niemcy uwierzyli, Ŝe pod przywódz-
twem Hitlera podbiją cały świat, a takie narody jak 
śydzi, Polacy jako niŜsza rasa mają wyginąć, a ich 
miejsca zajmie rasa  nordycka z błękitną krwią. 
Wojna ta przyniosła największe straty w dziejach 
Polski. Niemcy i Rosjanie wymordowali prawie 
całą inteligencję polską w niemieckich i rosyjskich 
obozach koncentracyjnych na terenie Polski, Nie-
miec i Rosji. śycie straciło około 6 milionów śy-
dów i około 12 milionów Polaków, z tym, Ŝe część 
Polaków została rozproszona po całym świecie. 
   Po II wojnie światowej w uścisku z Rosją nową 
okupację stanowiły rządy stalinowskie. Nowe 
prześladowania, morderstwa - kaŜdego kto przeja-
wiał akty wolności. Z Armią Krajową rozprawiono 
się krwawo. Setki tysięcy ludzi zaginęło bezpow-
rotnie. Próby uzyskania wolności przez robotni-
ków, studentów zostały krwawo stłumione.  
    Zajaśniał rok 1980, ale na krótko. Dopiero rok 
1989 z woli komunistów pozwolił w niewielkim 
zakresie uczestniczyć w władzy społeczeństwu 
polskiemu. Następne lata i wybory w większym 

stopniu pozwalały uczestniczyć społeczeństwu w 
sprawowaniu władzy. Okazuje się, Ŝe ponad poło-
wę uprawnionych do głosowania nie interesuje 
komu zostaje powierzony los Narodu.  W tym cza-
sie wiele zmieniło się w naszych sercach i naszych 
sumieniach.  
    Kilka zagadnień, na które zwrócę uwagę powin-
ny budzić w nas refleksję.  Przekonania polityczne 
powinny być oparte na mocnym fundamencie, to 
znaczy na cywilizacji Ŝycia, prawie natury, nauce 
naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa i nauczaniu 
Kościoła. Gdybyśmy nie wnikali w głąb naszego 
bytu i poddali się doktrynie jaka jest lansowana we 
wpływowych środkach społecznej komunikacji i 
przez róŜne partie polityczne oraz lansowanej mo-
dzie przez korporacje producenckie,  to moŜna od-
nieść wraŜenie, Ŝe człowiek postępowy to taki, któ-
ry nie moŜe mieć swojej ojczyzny, moŜe zawierać 
związki małŜeńskie tak z kobietą jak i męŜczyzną, 
kobieta moŜe swoje dziecko w łonie zabić. Wy-
zwolona została całkowita swoboda seksualna z 
róŜnymi partnerami, nie moŜna stronić od alkoholu 
w róŜnych postaciach bez umiaru, nie moŜna stro-
nić od narkotyków, najlepiej  pozbyć się starusz-
ków i osoby niepełnosprawne - przez zastrzyki 
uśmiercające -  bo przecieŜ musimy im ulŜyć w 
cierpieniu. Dla lepszego samopoczucia bez umiaru 
naleŜy oglądać filmy i obrazki pornograficzne, bo 
jesteśmy wolni. Kobieta, czy męŜczyzna  najswo-
bodniej powinni się czuć trzymając w jednej dłoni 
papieros, a w drugiej piwo. W tej swobodzie me-
dialnej najlepiej jest widziane, jeŜeli jedni są na-
puszczani na drugich, aby ich skłócić - ot tak dla 
poprawności politycznej. Prawda musi być ośmie-
szona, autorytet zniszczony, religijność to zaścian-
kowość, albo zacofanie i średniowiecze,  mohery. 
Bóg tak, nie jako Absolut, ale zrównany do rzeczy, 
bo przecieŜ bogiem moŜe być supermarket, pie-
niądz, seks, alkohol, porno, gry komputerowe. 
Przy tym ośmiesza się Boga Stwórcę, Syna Zbawi-
ciela Jezusa Chrystusa, Matkę BoŜą w obrazach i 
rzeczy święte dla ludzi naprawdę wierzących. 
KrzyŜ moŜna sprofanować, obraz Matki BoŜej 
moŜna sprofanować, Biblię Najświętszą Księgę 
moŜna publicznie zniewaŜyć i potargać, róŜaniec 
moŜna publicznie zniewaŜyć i potargać. Promo-
wane jest przez środki medialne wywoływanie 
demonów, bluźnierstwa, przekleństwa, oszczer-
stwa, pomówienia w imię jedynie słusznej opcji 
politycznej postępowej i mądrej. Rodzina to insty-
tucja przestarzała – dzieci są niepotrzebne bo duŜo 
kosztują – maleńkimi trzeba się opiekować i prze-
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szkadzają bo płaczą. Jak juŜ to tylko jedno, aby 
matka mogła go traktować jak swoją własność w 
pierwszych latach Ŝycia, a potem oddać pod opiekę 
jedynie słusznej doktrynie, która ukształtuje jego 
psychikę wedle postępowych europejskich socjali-
stycznych wzorców. Zapłodnione embriony moŜna 
zabić, nawet próbuje się sklonować człowieka. 
    To wszystko dzieje się na naszych oczach, przy 
całkowicie biernej postawie wierzących i o dziwo 
części hierarchów kościelnych. My wierzący jeŜeli 
nie będziemy mieli zdecydowanej postawy i auto-
rytetu naszych duszpasterzy, to nasza wiara będzie 
się coraz bardziej spłycać. W tej chwili katolik nie 
moŜe być letni, musi być zdecydowany i działać 
zgodnie z wolą BoŜą pokonując trudności. Nie za-
uwaŜamy jak na naszych oczach rodzi się nowy to-
talitaryzm, o wiele gorszy niŜ poprzednie, bo w 
swoją doktrynę włączył kościół, słowo BoŜe, ale 
tak aby wierzący uznali słuszność tego działania i 
tu słowa takie jak tolerancja, miłość, postęp, sza-
cunek są ciągle na ustach, dla dobrego wizerunku, 
a czyny są szatańskie. DuŜa część uśpionych wie-
rzących katolików i hierarchów kościelnych 
przyjmuje teŜ to jako dobry wizerunek. Na na-
szych oczach wprowadza się większą cenzurę jak 
w minionym systemie. Instytucje w państwie zo-
stały obsadzone ludźmi jedynie słusznej partii. 
Zwolnionych zostało tysiące ludzi uczciwych. 
    Środki medialne zostały obsadzone teŜ ludźmi 
jedynie słusznej partii. Jedyne katolickie, ogólno-
polskie i światowe „Radio Maryja” i telewizja 
ogólnopolska „Trwam” są niszczone i ośmieszane. 
Dyskryminuje się te rozgłośnie nie dając koncesji 
na przetwarzanie cyfrowe. W tej sprawie nie zabie-
rają głosu najwaŜniejsi hierarchowie  kościelni, a 
w znacznej części  wierzący tego oczekują. 
    Na naszych oczach pozbawia się Naród Polski 
wpływu na własny dom, likwiduje się zakłady, a 
najbardziej dochodowe sprzedaje się za grosze ob-
cym koncernom państwowym, które są uprzywile-
jowane w podatkach, a ogromne zyski transferują 
za granicę i w ten sposób łatają swoje bankrutujące 
koncerny, zamiast inwestować  zyski w Polsce. 
Sprzedawana zostaje ziemia, lasy zostały uratowa-
ne, ale na jak długo. Bogactwa takie jak złoŜa gazu 
łupkowego oddano koncernom zagranicznym i my 
będziemy traktowani jak kraj kolonialny. 
    Unia Europejska, która miała opierać się na fun-
damencie kultury śródziemnomorskiej o warto-
ściach chrześcijańskich i państwach narodowych, 
przyjęła cywilizację śmierci, niszczy się kaŜdego 

kto przyznaje się do wartości chrześcijańskich. 
Usuwa się symbole religijne. 
    Polska teŜ ku temu zdąŜa, przy biernej postawie 
wierzących i części hierarchów Kościoła. Wiara 
bez czynu staje się martwa. Czy czeka nas nowy 
rozbiór Polski - w sposób pokojowy, bez własnych 
zakładów pracy, banków, bogactw naturalnych, 
ziemi, z aferami korupcyjnymi, demoralizacją, 
swawolą, słabym rządem, partykularnymi intere-
sami.                                                Jan Mikos 
 

In vitro 
    M. Aramini zauwaŜa, Ŝe sto-
pień prawdopodobieństwa suk-
cesu przy pobieraniu dojrzałych 
komórek jajowych wynosi 
95%. Z tej liczby komórek ja-
jowych udaje się zapłodnić 
90%. Początki rozwoju embrio-
nalnego obserwowane są w 

58%, z tego zaledwie 17,1% embrionów udaje 
się przenieść do narządów rodnych kobiety. Za-
ledwie 5-7% dzieci otrzymanych metodą FIVET 
przeŜywa całą procedurę i przychodzi na świat.  
    Artur J. Katolo: Contra In Vitro, Instytut Glo-
balizacji, www.globalizacja.org Warszawa 2010, 
str. 33.                                    Stanisław Waluś 
 

NASZE ROCZNICE 
Listopad   

140 lat temu (23 XI 1871 r.) parlament niemiecki 
przyjął poprawkę do konstytucji, która przewi-
dywała karę wiezienia za głoszenie w kościołach 
kazań zagraŜających porządkowi publicznemu. 
Poprawka ta, znana jako tzw. paragraf kazalni-
czy, rozpoczęła okres walki w Niemczech z Ko-
ściołem katolickim, czyli tzw. Kulturkampf. 
95 lat temu (15 XI 1916 r.) w Vevey w Szwajca-
rii zmarł Henryk Sienkiewicz, wybitny pisarz i 
patriota, za powieść Quo vadis otrzymał w 1905 
r. literacką nagrodę Nobla. 
70 lat temu (27 XI 1941) początek wysiedleń, 
pacyfikacji, eksterminacji ludności polskiej Za-
mojszczyzny. Pierwsza akcja wysiedleńcza, 
przeprowadzona w końcu listopada 1941 r., obję-
ła 2 tys. osób wysiedlonych z 7 wsi w okolicach 
Zamościa. 
65 lat temu (1 XI 1946 r.) w kaplicy domowej 
Arcybiskupów Krakowskich diakon Karol Woj-
tyła otrzymał z rąk metropolity krakowskiego 
Adama Stefana Sapiehy świecenia kapłańskie. 
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30 lat temu (8 XI 1981 r.) w Rzymie przy Via 
Cassia odbyło się uroczyste poświęcenie Domu 
Polskiego im. Jana Pawła II. Był to dar Polonii z 
całego świata dla polskich pielgrzymów. 
30 lat temu (22 XI 1981 r.)  Ojciec Święty Jan 
Paweł II ogłosił adhortację apostolską Familiaris 
consortio poświeconą chrześcijańskiej rodzinie 
w czasach współczesnych. 

Wybrała Barbara Kwaśnik 
    

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 
przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 2011 
Listopad: Ogólna: Za wschodnie Kościoły kato-
lickie, aby ich czcigodna tradycja była znana ja-
ko duchowe bogactwo, cenne dla całego Kościo-
ła. Misyjna: Aby kontynent afrykański znalazł w 
Chrystusie siłę, by wejść na drogę pojednania i 
sprawiedliwości, wskazaną przez II Synod Bi-
skupów poświęcony Afryce.  

 
II Krucjata Modlitwy w intencji Ojczyzny 

Listopad: Za wstawiennictwem bł. Jana Pawła 
II prosimy, aby Polacy z odwagą bronili się 
przed działaniami godzącymi w naszą narodową 
toŜsamość, wiarę chrześcijańską, kulturę i trady-
cję.  
 

Zebranie Zarządu KIK w Katowicach 
13 października 2011 roku 

1. XXX lecie KIK - 29 października. 
W programie: 
godz. 11.00 - Msza św. 
godz. 12.15 – spotkanie okolicznościowe 
Ewelina Małachowska – Biuro Edukacji Pu-
blicznej IPN w Katowicach - „Władze komuni-
styczne wobec prób utworzenia oraz pierwszych 
lat działalności Klubu Inteligencji Katolickiej w 
Katowicach” 
Wojciech Sala – „XXX lat KIK w Katowicach” 
Antoni Winiarski  – „Ruchy i stowarzyszenia 
katolickie w Archidiecezji Katowickiej” 
Zaproszeni zostali: ks. Arcybiskup, Prezydent 
Katowic. Zaproszenie naleŜy skierować do 
współpracujących z nami organizacji. 
2. Prezes Antoni Winiarski przedstawił 
pierwsze podsumowanie I Kongresu Ruchów i 
Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Kato-
wickiej. Odzew na Kongres był bardzo pozy-
tywny. W najbliŜszym czasie powstanie doku-
ment końcowy. 
3. DNI KULTURY. Andrzej Dawidowski 
przedstawił program oraz zaapelował o czynny 

udział członków KIK, w szczególności członków 
Zarządu w poszczególnych spotkaniach. 
4. Zaproponowano aby w tym roku nauki w 
Adwentowym Dniu Skupienia głosił ks. Andrzej 
Ceber, natomiast w roku przyszłym w Kokoszy-
cach – ks. prof. Krzysteczko. 
5. Prezes Antoni Winiarski przedstawił in-
formację ze spotkania KIK-ów w Rokitnie połą-
czonego z uroczystościami XXX-lecia KIK w 
Zielonej Górze, natomiast Wiceprezes Wojciech 
Sala z uroczystości XXX-lecia KIK w Kaliszu. 
6. Podjęto uchwały finansowe dotyczące 
spraw gospodarczych. 
                                          Andrzej Dawidowski 
 

Zebranie Zarządu KIK w Katowicach 
17 listopada 2011 roku 

1. Podsumowano XXIX Dni Kultury Chrze-
ścijańskiej w Katowicach oraz XVI Festiwal 
Muzyka Organowa w Katedrze. W ramach kon-
certów organowych postanowiono zorganizować 
dodatkowy koncert w dniu 27 listopada – na po-
witanie ks. Abp. Wiktora Skworca. Przekazano 
50 szt. okolicznościowego biuletynu „Dlatego” 
wydanego z okazji XXX-lecia KIK w Katowi-
cach do biura Informacji o Katowicach. 
2. Prezes Antoni Winiarski przekazał po-
dziękowania za pomoc w organizacji Archidie-
cezjalnego Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń 
Katolickich. Odzew na Kongres był bardzo po-
zytywny. Na radzie Ruchów przyjęto dokument 
końcowy. Poinformował równieŜ, Ŝe decyzją 
Rady Ruchów w 2012 roku będzie zorganizowa-
ny w Katowicach Marsz dla Ŝycia. 
3. Andrzej Dawidowski poinformował, Ŝe 
laureatami tegorocznej Nagrody im. Bł. Ks. Emi-
la Szramka zostali ks. Abp. Damian Zimoń (ko-
ściół rzymskokatolicki) oraz ks. Bp. Tadeusz 
Szurman (kościół ewangelicko augsburski) za 
działalność ekumeniczną na terenie Katowic i 
Górnego Śląska. 
4. Adwentowy Dzień Skupienia – czwartek 
15 grudnia, nauki będzie głosił ks. Andrzej Ce-
ber proboszcz parafii p.w. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Chorzowie Batorym. Odpowie-
dzialny za sprawy organizacyjne – Piotr Urba-
nowicz. 
5. W uroczystościach podziękowania ks. 
Abp. Damianowi Zimoniowi za posługę 20 li-
stopada oraz w Ingresie ks. Abp. Wiktora 
Skworca 26 listopada wezmą udział Antoni Wi-
niarski jako Prezes Rady Ruchów oraz Wojciech 
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Sala jako Wiceprezes KIK. Antoni Winiarski po-
informował, Ŝe w Gościu Niedzielnym – wyda-
nie na niedzielę 20 listopada - ukaŜe się od KIK 
w Katowicach podziękowanie ks. Abp. Damia-
nowi Zimoniowi następującej treści: 
Ksiądz Arcybiskup Damian Zimoń 
Metropolita Katowicki 
Honorowy Członek Klubu Inteligencji 
Katolickiej w Katowicach 
Ekscelencjo, Czcigodny KsięŜe 
Arcybiskupie 
z okazji zakończenia posługi biskupiej 
w Metropolii Katowickiej, dziękujemy 
za wszystkie lata pasterzowania nam, 
Śląskowi, Polsce i Kościołowi 
powszechnemu, za wszystkie rady 
i nauki nam udzielone. 
Niech Chrystus, NajwyŜszy Kapłan 
błogosławi Księdzu Arcybiskupowi na 
dalsze lata a Maryja Piekarska ma w 
swojej opiece. 
Społeczność Klubu Inteligencji 
Katolickiej w Katowicach 
7. Termin regionalnego spotkania Prezesów 
KIK i Przewodniczących Sekcji został przenie-
siony na wiosnę 2012 roku – po naszym Walnym 
Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym.  
8. Zarząd przyjął stanowisko w sprawie 
prześladowania chrześcijan w Unii Europejskiej 
i na świecie. Stanowisko zostanie przesłane do 
Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. 
9. Zarząd przyjął apel do wszystkich oby-
wateli RP o poszanowanie symboli religijnych a 
w szczególności krzyŜa w przestrzeni publicznej. 
                                        Andrzej Dawidowski 
 

Apele Klubu Inteligencji Katolickiej 
w Katowicach 

UwaŜamy, Ŝe Parlament Europejski powinien 
podjąć odwaŜną próbę obrony prześladowanych 
chrześcijan w wielu krajach na świecie. 
Apele Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach 
w sprawie sytuacji chrześcijan 

w Unii Europejskiej i na świecie 
Apelujemy do członków Parlamentu Europej-
skiego o przeciwdziałanie aktom dyskryminacji 
chrześcijan w Unii Europejskiej. 
Apelujemy do Parlamentu Europejskiego o zin-
tensyfikowanie działań mających na celu obronę 
chrześcijan prześladowanych w wielu krajach na 
świecie.  

Apel Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej 
w Katowicach 

o poszanowanie symboli religijnych 
Apelujemy do wszystkich obywateli o poszano-
wanie symboli religijnych, a w szczególności 
krzyŜa, w miejscach publicznych. 

 
Msze św. pierwszopiątkowe 

Godz. 19.00 w Kościele Akademickim (krypta 
katedry Chrystusa Króla w Katowicach) wspólne 
z Duszpasterstwem Akademickim.  
 

DyŜury w siedzibie KIK 
W piątki od godz. 17.00 do 18.00. Prezes - 
pierwszy piątek miesiąca, skarbnik - ostatni pią-
tek miesiąca, przewodniczący Sekcji Śródmie-
ście - trzeci piątek miesiąca.  
 

DyŜury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach 
Czwartek w godz. 16.00 – 18.00. 40-006 Kato-
wice, ul. Warszawska 6/305. Jednym z dyŜurują-
cych jest Rajmund Rał – członek KIK w Kato-
wicach (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 
(32-2381797, s.walus@data.pl). Nakład: 350. 
Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Ka-
tolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. 
poczt. 376 


