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W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. A śledzili Go, czy 
uzdrowi go w szabat, Ŝeby Go oskarŜyć. On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: Stań tu na 
środku! A do nich powiedział: Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? śycie ocalić czy 
zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy wkoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu za-
twardziałości ich serca, rzekł do człowieka: Wyciągnij rękę! Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdro-
wa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko Niemu, w jaki sposób 
Go zgładzić.     Mk 3,1-6 
 

Rok 2012 Rokiem księdza Piotra Skargi  
 

70. rocznica odejścia do Pana ks. Emila Szramka 
13 stycznia 1942 r. zamordowany w Dachau. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w Warszawie 

13 czerwca 1999 r. w grupie 108 polskich męczenników zamordowanych podczas II wojny światowej   
20-lecie Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło” 

5 stycznia 1992 r. ukazał się pierwszy numer 
 

Ojciec Święty Benedykt XVI do Polaków 
 

Anioł Pański – piątek 6 I 2012 r.  
 „Serdecznie pozdrawiam Polaków, a szczegól-
nie uczestników Orszaków Trzech Króli, które 
dzisiaj przemierzają polskie miasta. Są one sym-
bolem pokoleń ludzi, którzy śladem mędrców ze 
Wschodu idą do Betlejem w poszukiwaniu Boga. 
Niech ta inscenizacja przybliŜy wszystkich do 
Chrystusa, który nam się objawił i Ŝyje w swoim 
Kościele. Waszym modlitwom polecam wyświę-
conego dziś nowego arcybiskupa nuncjusza, wa-
szego rodaka i z serca wam błogosławię”. 

 
Audiencja ogólna – środa 18 I 2012 r.  

„Witam serdecznie obecnych tu Polaków. 
Dzisiaj pragnę zachęcić was do ufnej modlitwy 
o jedność chrześcijan. Niech nie zabraknie teŜ 
gestów wzajemnego zrozumienia, pojednania 
i gotowości do dialogu. Niech będą one, zgodnie 
z hasłem tego Tygodnia modlitw, świadectwem 
przemiany i zwycięstwa Chrystusa w naszym 
Ŝyciu. Waszym ekumenicznym dąŜeniom z serca 
błogosławię”. 
                      http://www.radiovaticana.org/pol 

 
 

Oświadczenie Rady Stałej Konferencji 
Episkopatu Polski w sprawie przyznania  

Telewizji Trwam miejsca 
na multipleksie cyfrowym 

    Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski sta-
nowczo apeluje o zmianę stanowiska KRRiTV 
w trwającym procesie koncesyjnym i przyznanie 
Telewizji Trwam miejsca na cyfrowym multi-
pleksie. 
    Wykluczenie stacji o charakterze religijnym w 
procesie koncesyjnym narusza zasadę pluralizmu 
oraz równości wobec prawa tym bardziej, Ŝe 
większość mieszkańców naszego kraju to katoli-
cy, którzy powinni mieć zapewniony swobodny 
dostęp do programów TV Trwam w systemie 
naziemnej telewizji cyfrowej. Oczekują tego 
równieŜ liczni odbiorcy, w tym wielu chorych 
i samotnych.  
    Ufamy, Ŝe TV Trwam – nadająca od ponad 
ośmiu lat i wykazująca stabilność finansową – 
zostanie włączona do systemu telewizji cyfrowej 
w Polsce. 

Członkowie Rady Stałej 
Konferencji Episkopatu Polski 
Warszawa, 16 stycznia 2012 r. 
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Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 
ul. Sobieskiego 101, 00-763 Warszawa 
 

Apel Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej 
w Katowicach z dnia 12 stycznia 2012 r. 
w sprawie przyznania Telewizji Trwam 
miejsca na tzw. multipleksie cyfrowym 

 

   Apelujemy do Przewodniczącego Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka o przyznanie 
Telewizji Trwam (wniosek Fundacji Lux Veritatis) 
miejsca na tzw. multipleksie cyfrowym. 
   Zarząd KIK w Katowicach uwaŜa, Ŝe elimino-
wanie Telewizji Trwam z grona nadawców na-
ziemnej telewizji cyfrowej jest zaprzeczeniem 
podstawowych zasad państwa demokratycznego 
- wolności słowa, poszanowania praw człowieka, 
tolerancji, pluralizmu poglądów i swobody ich 
głoszenia. Stacja ta zapewnia między innymi 
bezpośrednie transmisje z uroczystości z udzia-
łem Ojca Świętego. Odmowa przyznania jej 
koncesji jest ograniczeniem pluralizmu środków 
społecznego przekazu w Polsce.  
   Zarząd KIK w Katowicach uwaŜa, Ŝe odmowa 
jest sprzeczna z artykułami 1, 2, 32 i 213 Kon-
stytucji RP:  
   „Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem 
wspólnym wszystkich obywateli. Art. 2. Rzeczpo-
spolita Polska jest demokratycznym państwem 
prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedli-
wości społecznej. Art. 32. Wszyscy są wobec prawa 
równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowa-
nia przez władze publiczne. Nikt nie moŜe być dys-
kryminowany w Ŝyciu politycznym, społecznym 
lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Art. 
213. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na 
straŜy wolności słowa, prawa do informacji oraz in-
teresu publicznego w radiofonii i telewizji. Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji wydaje rozporządzenia, 
a w sprawach indywidualnych podejmuje uchwały.” 
   Prosimy o informowanie nas o biegu sprawy. 
 

Z powaŜaniem 
Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej 
w Katowicach 
Dr Antoni Winiarski  
E-mail: awini55@yahoo.com 
Tel. 505 290199 
 

Apel został zamieszczony przez redakcję Naszego 
Dziennika, w wydaniu z 21-23 I 2012 na str. 31.  

oraz na stronie Katolickiej Agencji Informacyjnej  
http://ekai.pl/diecezje/katowicka/x50693/katowic

ki-kik-apeluje-o-przyznanie-miejsca-na-
multipleksie-tv-trwam/ 

„INTELIGENTNY PROCENT” 
„1% podatku dla KIK w Katowicach” 

Szanowni Państwo, 
    Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Dar-
czyńcom, którzy w latach poprzednich wsparli 
KIK w Katowicach wpłatą 1% podatku na rzecz 
Organizacji PoŜytku Publicznego (OPP).  
    Darowizny przekazane w 2011 roku (podatek za 
2010 r.) na rzecz KIK-u w ramach akcji 1% podatku 
dla KIK przeznaczyliśmy na działalność statutową. 
Decydując się na przekazanie 1% podatku na rzecz 
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, wspie-
racie stowarzyszenie, które w oparciu o wartości 
chrześcijańskie poprzez działalność wychowawczą, 
kulturalną, religijną stara się aktywnie uczestniczyć 
w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. 
    Co roku nieznacznie zmienia się formularz 
deklaracji podatkowych dlatego teŜ przedsta-
wiamy informację, jak w tym roku przekazać 1% 
podatku dla OPP KIK w Katowicach.  
    Informacja: jak przekazać 1% podatku dla 
KIK  na przykładzie PIT 37 
KROK 1. W zeznaniu podatkowym PIT naleŜy 
obliczyć 1% z sumy podatku naleŜnego. 
KROK 2. W części „H” i „I” zeznania  proszę 
wpisać: 
 CZĘŚĆ „H”: Wniosek o Przekazanie 1% Podat-
ku NaleŜnego Na Rzecz Organizacji PoŜytku 
Publicznego  
      w rubrykę 122 „Numer KRS” – 
0000068764, 
 w rubrykę 123 „Wnioskowana kwota” – 
kwotę, którą chcemy przekazać; 
       nie moŜe ona przekroczyć 1 % podatku na-
leŜnego, wynikającego z zeznania podatkowego. 
Daną kwotę naleŜy zaokrąglić do  pełnych dzie-
siątek groszy w dół (np. jeŜeli 1% podatku wy-
nosi 30,67 zł. w rubryce  podajemy 30,60 zł.). 
CZĘŚĆ „I” Informacje Uzupełniające 
 w rubrykę 124 „Cel szczegółowy 1%” – 
konkretny cel przekazywanego 1%. Pozostawia-
jąc puste pole przekaŜecie Państwo 1%  swojego 
podatku na ogólne cele statutowe KIK, 
      zaznaczając kwadrat w rubryce 125 – zgo-
dzicie się Państwo na przekazanie Klubowi in-
formacji o Darczyńcy.  
      w rubryce 126 – moŜecie podać Państwo 
numer telefonu lub adres e-mail, który ułatwi 
nam kontakt z Państwem. 
    Wszystkim tegorocznym Darczyńcom juŜ te-
raz serdecznie dziękujemy za wsparcie!  

Zarząd KIK w Katowicach 
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Adwentowy Dzień Skupienia 
    W czwartkowy wieczór 15 grudnia 2011 r. spo-
tkaliśmy się w kościele Garnizonowym w Katowi-
cach na corocznym Adwentowym Dniu Skupienia 
przed zbliŜającymi się Świętami Narodzenia Pań-
skiego. RozwaŜania połączone z Mszą św. prowa-
dził ks. Andrzej Cuber - proboszcz parafii Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Chorzowie Batorym. 
    Pierwszym tematem rozwaŜań była radość czło-
wieka współczesnego obciąŜonego troskami dnia 
codziennego, kryzysami, melancholią, ogólną nie-
chęcią, brakiem nadziei...  Pod warunkiem, Ŝe cierpi 
się dla Chrystusa na wzór św. Franciszka z AsyŜu 
moŜna doznawać radości nawet przez cierpienie. 
    Temat drugi to miłość bliźniego, jako jedyny 
skarb, który człowiek zabiera ze sobą po śmierci - 
na Ŝycie wieczne. Trzy lekcje Chrystusa, którymi 
naleŜy się kierować w tym temacie, to: 
1 - będziesz mnie miłował z całego serca,  
a bliźniego swego jak siebie samego, 
2 - wszystko co uczyniliście komukolwiek - mnie-
ście uczynili, 
3 - to jest moje nowe przykazanie: abyście się wza-
jemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. 
    KaŜdy jest zdolny do miłości. Kochaj jako pierw-
szy, wszystkich: przyjaciół i nieprzyjaciół. 
To jest przesłanie na szczęśliwe Ŝycie wieczne 
człowieka. 
    Na zakończenie Prezes KIK pan Antoni Winiar-
ski podziękował księdzu rekolekcjoniście za wygło-
szone nauki, a zebranym członkom KIK złoŜył Ŝy-
czenia świąteczne.                                               AM 

 
Spotkanie opłatkowe 7 stycznia 2012 r. 

    Jak co roku rozpoczęliśmy nasze kikowskie spo-
tkanie Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnic-
twem Abpa Wiktora Skworca Metropolity Kato-
wickiego. Z ks. Arcybiskupem koncelebrowali: ks. 
prof. dr hab. Józef Kozyra – kapelan KIK w Kato-
wicach, ks. prałat Józef Kusche – kapelan sekcji 
KIK w Zabrzu, ks. Marek Noras – kapelan sekcji 
KIK na Osiedlu Tysiąclecie Dolne i ks. Andrzej Su-
choń – proboszcz parafii Mariackiej.  
    Homilię wygłosił ks. Arcybiskup. Na początku 
powiedział, Ŝe pamięta narodziny KIK-u w Katowi-
cach, kiedy w atmosferze wolności Klub rozpoczy-
nał swą działalność i cieszy się, Ŝe nadal są ludzie 
identyfikujący się z ideałami, jakie Kluby Inteligen-
cji Katolickiej w Polsce sobie wyznaczają.   
    Ks. abp Wiktor Skworc przypomniał, co mówił 
Jan Ewangelista w pierwszym czytaniu: „Wy, dzie-
ci, jesteście z Boga i zwycięŜyliście ich, poniewaŜ 

większy jest Ten, który w was jest, od tego, który 
jest w świecie”. 

 
    To stwierdzenie pozwala nam postawić pytanie: 
„gdzie mieszka Bóg? Król Dawid martwił się, ze 
mieszka w pałacu cedrowym, a Arka BoŜa mieszka 
w namiocie i dlatego monarcha miał konkretny plan 
budowy domu godnego Boga. Prorok komentuje 
ten plan i mówi: „Ty nie zbudujesz tego domu”. 
Bóg upatrzył sobie dom dla swojego Syna w Maryi 
– w człowieku. Jak Arka BoŜa mieszkała w namio-
cie, tak Syn BoŜy począł się pod sercem niewiasty, 
kruchego człowieka. Po przytoczeniu słów Norwida 
ks. Arcybiskup powiedział, Ŝe jest jakaś bliskość 
między Bogiem a człowiekiem – i poprzez tajemni-
ce wcielenia człowiek staje się domem dla Boga. 

 
    Nawiązując do wiersza ks. Janusza Pasierba 
„Odwiedziny”, w którym opisana jest ikona Rublo-
wa, na której nie ma namiotu, ks. Arcybiskup po-
wiedział, Ŝe Bóg chce stać się panem naszego Ŝycia, 
chce, abyśmy czuli się domownikami Boga. Na-
stępnie przytoczył słowa swojego ulubionego poety 
Romana Brandstaettera o budowaniu katedry ze 
złoŜonych do modlitwy dłoni. Roman jako chłopiec 
przechodził obok krzyŜa na Katedrze Tarnowskiej 
i zadawał sobie pytanie: „kim jest ten człowiek na 
krzyŜu?” I znalazł odpowiedź i szedł za Nim przez 
całe Ŝycie. Mówił, Ŝe zawsze był wierzącym w Bo-
ga, ale wtedy odkrył Chrystusa.         
    KrzyŜ w przestrzeni publicznej prowokuje do 
stawiania pytań i powoduje doświadczanie jego 
mocy. W okresie BoŜego Narodzenia objawia się 
krańcowa solidarność; między Bogiem a człowie-
kiem, między Stwórcą a stworzeniem. Dalej ks. Ar-
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cybiskup powiedział, abyśmy nie szukali miejsca 
i czasu, gdzie moglibyśmy budować dom dla Boga, 
ale Ŝebyśmy byli domem dla Boga tam, gdzie nas 
postawi. Czyńmy to poprzez rzetelną pracę, ale na-
sza aktywność zawodowa musi być podparta ko-
lumną świadectwa, które dzisiaj jest bardzo waŜne. 
Patrzmy na Maryję, abyśmy mieli pokorę. Módlmy 
się za siebie nawzajem, abyśmy stawali się domem 
Boga, nie tylko w czasie przyjęcia Komunii św., ale 
zawsze, na całą wieczność. Amen.  
    Ks. prof. Józef Kozyra podziękował za homilię 
wysłuchaną przez wiernych z wielką uwagą i po-
prosił ks. Arcybiskupa o błogosławieństwo. Po bło-
gosławieństwie wszyscy odśpiewaliśmy ostatnią 
zwrotkę kolędy „Bóg się rodzi”. 

 
    Po Mszy św. udaliśmy się na spotkanie opłatko-
we. Prezes KIK Antoni Winiarski przedstawił aktu-
alne sprawy KIK-u i potem uczestnicy spotkania 
składali sobie Ŝyczenia i śpiewali kolędy. 

 
Stanisław Waluś 

 
ODEZWA BISKUPA GLIWICKIEGO 

W ZWI ĄZKU Z NOMINACJ Ą BISKUPA 
JANA KOPCA 

BISKUPEM GLIWICKIM 
    Dzisiejsza liturgia prowadzi nas do radosnej 
i świętej nocy betlejemskiej, do tajemnicy zamiesz-
kania między ludźmi Syna BoŜego – Emmanuela; 
Jezus przyjmuje postać człowieka. Prorok Izajasz 
zapowiadał, Ŝe dla człowieka będzie to Przedziwny 
Doradca. Sam Jezus Chrystus jakby bliŜej wyjaśnia 

co to znaczy być Przedziwnym Doradcą. Być Prze-
dziwnym Doradcą znaczy być pasterzem. Chrystus 
powiedział „Ja jestem dobrym pasterzem”, bo chce 
być dla człowieka drogą i na tej drodze ukazywać 
BoŜą prawdę. Prawdę obejmującą Ŝycie  doczesne 
ale i  Ŝycie w radości wiecznej. To zadanie, które 
mają wypełniać powołani pasterze – apostołowie 
i ich następcy. To oni mieli towarzyszyć Chrystu-
sowi, mieli być jego wysłannikami na drogach Ŝycia 
człowieka. Takich pasterzy od ponad 2000 lat posy-
ła w róŜne strony świata po dzień dzisiejszy Następ-
ca św. Piotra – Ojciec Święty. 

Drodzy Diecezjanie! 
    Minął czas mojego pasterzowania w diecezji gli-
wickiej. Zgodnie z wymogami prawa kanonicznego 
– kościelnego Ojciec Święty Benedykt XVI przyjął 
moją rezygnację z funkcji Biskupa Gliwickiego. 
Bogu wszelkiej dobroci dziękuję za te prawie 20 lat 
posługiwania w nowoutworzonej diecezji gliwic-
kiej. Dziękuję biskupowi pomocniczemu Gerardowi  
za dobrą  współpracę. Szerokiemu gronu kapłanów, 
osobom Ŝycia konsekrowanego, współpracowni-
kom Kurii Biskupiej, Ŝyczliwym ludziom, Stowa-
rzyszeniom a takŜe władzom samorządowym mó-
wię: Bóg zapłać. W kontekście podziękowań proszę 
o wybaczenie win, jakie popełniłem w czasie spra-
wowania mojego posługiwania. 

Drodzy Diecezjanie! 
    29 grudnia br. Ojciec Święty Benedykt XVI mia-
nował nowego pasterza naszej diecezji biskupa Jana 
Kopca. Biskup Jan Kopiec jest synem Ziemi Ślą-
skiej, urodzony w Zabrzu. Jako młody kapłan był 
wikariuszem w parafii św. Franciszka w Zabrzu, a 
następnie w parafii Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa w Zabrzu – Rokitnicy. Po studiach na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim pełnił obowiązki prefekta 
i wicerektora w WyŜszym Seminarium Duchow-
nym w Nysie. Jako profesor jest pracownikiem na-
ukowym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Opolskiego. Przez niemal 20 lat pełnił posługę bi-
skupa pomocniczego diecezji opolskiej. Święcenia 
biskupie przyjął 6 stycznia 1993 roku w Rzymie 
z rąk Ojca Świętego bł. Jana Pawła II. Uroczyste 
objęcie diecezji – ingres biskupa Jana Kopca do ka-
tedry Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwi-
cach odbędzie się 28 stycznia 2012 roku o godz. 
11.00. Na to waŜne wydarzenie zapraszam wszyst-
kich kapłanów naszej diecezji, siostry zakonne oraz 
was wszystkich, Drodzy Diecezjanie. 

Drodzy Diecezjanie! 
    Otoczmy nowego pasterza naszej diecezji modli-
twą. Polecajmy go opiece i wstawiennictwu Świę-
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tych Patronów: Apostołów Piotra i Pawła, Matki 
Boskiej Pokornej i św. Anny słowami dzisiejszego 
czytania z Księgi Liczb: „Niech cię Pan błogosławi 
i strzeŜe. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad 
tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku 
tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem”. 

+ Jan Wieczorek 
           biskup gliwicki 
Gliwice, 30 grudnia 2011 r. 

 
JuŜ czas, wejdź w to... 

    Wszystko rozegrało się na przestrzeni ok. 150 me-
trów i w czasie nie dłuŜszym niŜ 5 minut. Zaproszo-
ny jako sąsiad, szedłem świętować dwudziestą rocz-
nicę poświęcenia Domu Gościnnego Parafii Ewange-
licko-Augsburskiej w Wiśle Jaworniku. Zrobiłem za-
ledwie kilka kroków za bramą naszego Domu For-
macyjnego Ruchu Światło-śycie, gdy zatrzymało się 
przy mnie auto. Usłyszałem proste: „Szczęść BoŜe”, 
jestem ks. Leszek CzyŜ, proboszcz Parafii Ewange-
licko-Augsburskiej w Malince, zapraszam do auta. 
Odpowiedziałem, Ŝe bardzo dziękuję, bo przecieŜ to 
jest tylko tych kilkadziesiąt kroków – „ale ja chcia-
łem chwilę porozmawiać” – powiedział, dziś mój 
serdeczny przyjaciel, wręcz człowiek bliski mi jak 
brat. Tak się zaczęło moje bezpośrednie zaangaŜo-
wanie w dzieło ewangelizacji, prowadzonej wspólnie 
przez chrześcijan z róŜnych Kościołów i Wspólnot 
Kościelnych... 
    Wcześniej dobre, sąsiedzkie więzi budowaliśmy 
na płaszczyźnie bardziej towarzysko-sportowej. 
Z jawornickim proboszczem ewangelickiej parafii, 
ks. Zdzisiem, spotykaliśmy się parę razy w roku przy 
wspólnym stole, a juŜ zawsze na śpiewaniu kolęd 
około wigilii BoŜego Narodzenia, czy przy okazji 
składania Ŝyczeń na Wielkanoc. Co wtorek graliśmy 
na sali przy szkole w piłkę siatkową, a w środy 
w noŜną. W tradycyjnych, jawornickich „turniejach 
ulic” w siatkę, graliśmy w jednej druŜynie wraz z je-
go synem Przemkiem i trzema innymi parafianami 
(wszak mieszkaliśmy z pastorem, na tej samej ulicy). 
Nasze ścieŜki codziennie przecinały się po drodze do 
sklepu, czy to idąc na spacer, a takŜe przy okazji po-
mocy sąsiedzkiej, czy teŜ wspólnego świętowania 
z naszą OSP w Jaworniku. Śmialiśmy się w naszym 
Domu, Ŝe pijemy ekumeniczne mleko, bo od ewan-
gelickiej krowy pasionej na katolickiej trawie. Często 
w południe modliliśmy się  „Anioł Pański” przy 
dźwięku dzwonów, które rozbrzmiewały z Domu 
Gościnnego (my jeszcze wtedy nie mieliśmy dzwonu 
przy kaplicy). WaŜnym świadectwem pragnienia 
jedności stał się wspólny drogowskaz, pokazujący 

drogę do sąsiadujących ze sobą kaplic: ewangelickiej 
i katolickiej. Z czasem „siatka” kontaktów wśród 
znajomych wyszła poza obręb doliny i przez takie 
zwykłe bycie wśród i z nimi, zdobyłem zaufanie 
w środowisku miejscowej, w przygniatającej więk-
szości protestanckiej, ludności. 
    Parę miesięcy później po tej opisanej na początku 
rozmowie z Leszkiem, spotkaliśmy się w Wiśle Ma-
lince, w Studio Deo Recordings, u Henia Króla1. By-
ło tam jeszcze parę osób reprezentujących róŜne 
wspólnoty kościelne z Wisły (o ile pamiętam, wśród 
nich byli: Paweł Szarzec z fundacji „Elim”, Tadziu 
Pilch ze zboru „Maranatha”, Andrzej Kojma od Bap-
tystów i Władek Pilch – pastor zielonoświątkowy 
z Wisły Czarne, który jak zobaczył, Ŝe łączy nas 
szczera modlitwa, to stwierdził, Ŝe to go przekonuje, 
iŜ jest to BoŜe dzieło i chce się zaangaŜować). W ta-
kim gronie spotkaliśmy się po raz pierwszy, stąd pa-
miętam to takie lekkie badanie się wzrokiem na sa-
mym początku. Chwilę potem pomodliliśmy się pro-
sząc Pana, aby jeśli chce, skorzystał z naszej róŜno-
rodności i uŜył nas do dzieła jakie dla nas przygoto-
wał. Pan Jezus otworzył nasze serca na siebie. Po 
modlitwie nie mieliśmy wątpliwości, Ŝe chcemy 
wspólnie podjąć dzieło Festiwalu śycia, którego wi-
zja była pierwotnym powodem zaproszenia nas na 
spotkanie. 
    Zaczęliśmy, raz w tym mniejszym gronie, a drugi 
raz z coraz większym gronem wolontariuszy, regu-
larnie spotykać się i pytać Pana o to, co konkretnie 
mamy czynić, a pomysłów wciąŜ przybywało. Naj-
pierw gromadziliśmy się raz w miesiącu, potem co 
dwa tygodnie, a następnie raz w tygodniu, a w ostat-
nim okresie przygotowań do Festiwalu, wręcz co-
dziennie. Oprócz merytorycznych i techniczno-
strategicznych przygotowań, cały czas trwaliśmy 
wspólnie na modlitwie. Najpierw spotykając się ra-
zem co miesiąc, zawsze w innym kościele, lub zbo-
rze, potem w miarę zbliŜania się do Festiwalu, co 
dwa tygodnie, a później co tydzień, zaś w ostatnich 
dniach codziennie w plenerze „omadlaliśmy” miej-
sca, w których miały dziać się wydarzenia związane 
z głoszeniem BoŜej chwały. Modlitwa i prace przy-
gotowawcze, którym zresztą zawsze towarzyszyła 
modlitwa, stały się oczywistością naszych spotkań. 
Nawet kiedy spotykaliśmy się w sklepie, czy przelo-
tem na ulicy, zawsze zachęcaliśmy się do trwania we 
wspólnej modlitwie za to dzieło. Nawiasem mówiąc, 

                                                 
1 Henryka poznałem w Tarnowskich Górach, w marcu 1980 r., 
był jednym z liderów ewangelickiego zespołu Deodecyma, który 
gościliśmy kolejnego wieczoru podczas mojej pierwszej w Ŝyciu 
ewangelizacji 
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kiedy do dziś spotykamy się w naszym gronie, zaw-
sze mówię, Ŝe muszę wyjść o pół godziny wcześniej 
niŜ to jest konieczne, gdyŜ kiedy zbieram się do wyj-
ścia i tak słyszę, to pomódlmy się kochani przez 
chwilę... 
    Wśród wielu, pamiętam taką jedną szczególną dla 
nas modlitwę. Tadziu zaproponował, abyśmy prze-
baczyli sobie nawzajem winy i poprosili o przeba-
czenie jeśli w czymś zawiniliśmy. Modlitwa ta jed-
nak nie miała się koncentrować na urazach osobi-
stych, ale na ranach zadanych poszczególnym 
wspólnotom wyznaniowym, zarówno przez nie same 
wobec siebie, jak i przez spektakularne, pojedyncze 
i bolesne wydarzenia powodujące rozłam wspólnoty. 
Wisła w tamtym czasie na dziesięć tysięcy miesz-
kańców miała zarejestrowanych szesnaście wyznań 
chrześcijańskich. Wielu z nich dziś w róŜnych 
wspólnotach, kiedyś było w jednym Kościele. Wielu 
było naprawdę głęboko poranionych. To była dla 
nich bardzo trudna, ale i niesamowicie wyzwalająca 
i uzdrawiająca modlitwa pojednania. Patrzyłem na to 
i mogłem tylko chwalić Pana Boga. Sam zdałem so-
bie sprawę, Ŝe ja nie mam im nic do wybaczania, bo 
te ponad dziesięć lat od kiedy mieszkałem juŜ w Wi-
śle, nie zostawiły we mnie Ŝadnego złego wspomnie-
nia o jakimkolwiek złym potraktowaniu mnie jako 
katolika. Zasmuciło mnie wtedy raczej to, Ŝe mam w 
sobie wiele bólu i poczucia krzywdy, spowodowane-
go róŜnymi sytuacjami, czy decyzjami przełoŜonych, 
jakie mnie dotykały w moim, katolickim Kościele. 
Tamta modlitwa bardzo wiele w nas wszystkich 
zmieniła, Bóg naprawdę uleczył wiele serc... 
    Niewątpliwie błogosławiony owoc wydarzenia 
ewangelizacyjnego jakim był Festiwal śycia2 ma 
swoje źródło w tych naszych wspólnych modlitwach 
i spotkaniach w czasie przygotowań. Nagle zdaliśmy 
sobie sprawę z tego, Ŝe patrzymy na siebie inaczej, Ŝe 
nie traktujemy siebie jak konkurencji. Włączyliśmy 
się w to wspólne uwielbienie Pana Jezusa i ten za-
chwyt Nim, dał nam poczucie szczęścia, pomnoŜo-
nego zdumieniem, Ŝe choć w inny sposób nieraz 
pojmujemy Boga, to jednak tak samo mocno Go ko-
chamy! Zobaczyliśmy takŜe, Ŝe to jest doświadczenie 
nas samych bardzo umocniło w wierze i wcale nie 
odebrało nam poczucia toŜsamości poszczególnych 
Kościołów, ale Ŝe łączy nas wspólne, szczere pra-
gnienie, aby jak największej liczbie osób powiedzieć 
o Jezusie i Ŝe ta nasza róŜnorodność w ogóle nie 

                                                 
2 Wiślański Festiwal śycia odbył się dwukrotnie w latach 2004, 
2006 – wiele materiałów archiwalnych moŜna jeszcze znaleźć na 
stronach www., wystarczy wrzucić w wyszukiwarkę sam temat i 
miejsce. 

przeszkadza we wspólnej pracy głoszenia Dobrej 
Nowiny o Jezusie Chrystusie jedynym Zbawicielu 
człowieka! 
    Kiedy w 2004 roku opuszczałem Wisłę, tym czego 
mi najbardziej było Ŝal, to perspektywy konieczności 
ograniczenia właśnie tej tak dobrze zapowiadającej 
się międzywyznaniowej współpracy ewangelizacyj-
nej, a nadto rozstania z ludźmi, którzy na co dzień 
budowali mnie radykalizmem swojego świadectwa 
wiary. Tym co podtrzymywało mnie na duchu, była 
świadomość, Ŝe jeśli to jest BoŜe dzieło, to ono się 
rozwinie i beze mnie, i Ŝe jeśli mam być w tym dzie-
le, to Pan Jezus zamykając decyzją Arcybiskupa jed-
ne drzwi, otworzy kolejne. Bardzo szybko okazało 
się, Ŝe z perspektywy centrum diecezji mogę w zaan-
gaŜowanie w drugą edycję Festiwalu w 2006 r. 
wprowadzić znacznie większą liczbę wolontariuszy 
i uczestników3. Kiedy po zakończeniu tego wydarze-
nia, w gronie organizatorów pytaliśmy się, czy pod-
jąć to nadal jako kolejną cykliczną „imprezę” ewan-
gelizacyjną, mimo wdzięczności Bogu za te wspania-
łe dni, mimo tak po ludzku, poczucia sukcesu, tego, 
Ŝe Pan Bóg naprawdę przyznał się do tego dzieła, py-
tanie to jakoś pozostało bez odpowiedzi. Dziś po ko-
lejnych latach wiem, Ŝe Pan Jezus przygotował dla 
nas nowe zadanie, zadanie, gdzie odległość naszych 
domostw i wspólnot juŜ nie gra roli. Dziś znaczna 
część tamtej, festiwalowej ekipy jest mocno zaanga-
Ŝowana w nowe projekty wokół wspólnej platformy 
Jezus.Net4. 
    Zanim na dobre zaczęła się otwierać przed nami 
ogromna przestrzeń pracy ewangelizacyjnej przez in-
ternet, dzięki ludziom poznanym podczas Festiwalu 
zostałem zaproszony, a przeze mnie (podobnie jak 
przy Festiwalu) cały Ruch Światło-śycie, do ewan-
gelizacji Pro Christ5, z przekazem satelitarnym z ka-
towickiego „Spodka”. Znów nowe wyzwanie, dwa 
lata przygotowań, modlitwy w gronie osób reprezen-
tujących mozaikę chrześcijańskich wyznań na Śląsku 
i w całej Polsce. I znowu wielka wdzięczność Panu 
Bogu za to, Ŝe posłuŜył się naszą gotowością. Pozo-
stały przyjaźnie i mosty modlitwy z siostrami i brać-
mi z wielu wspólnot chrześcijańskich. Tu juŜ rozu-
miałem, dlaczego trzeba było opuścić Wisłę. Pan Je-

                                                 
3 W 2006 r. w przygotowaniach i przebiegu Festiwalu śycia bra-
ło udział około 600 wolontariuszy, a przez modlitwy, naboŜeń-
stwa, koncerty, róŜnorodne zajęcia, panele dyskusyjne, zabawy 
plenerowe, zajęcia z dziećmi – Kid’s Games – w tych dniach 
przewinęło się około 50 tyś. ludzi. 
4 http://www.jesus.net/ 
5 Ewangelizacja to odbyła się w 2008 r.. więcej szczegółów na jej 
temat moŜna znaleźć na stronie 
http://www.prochrist.oaza.pl/index.php?id=strategia oraz wpisu-
jąc bezpośrednio w wyszukiwarkę „Pro Christ Polska”. 
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zus pozwolił mi poznać tak wielu chrześcijan, z tak 
wielu środowisk, gdyŜ teraz poprowadził mnie na 
jeszcze bardziej bezkresne horyzonty pola ewange-
lizacji jaką jest przestrzeń internetu. 
    Ostatnie, blisko juŜ cztery lata posługi w dziele 
współpracy międzywyznaniowej to stale rozrastają-
ca się platforma ewangelizacji za pomocą strony 
www.szukajacboga.pl6 oraz splątanymi z tym dzie-
łem kolejnymi inicjatywami do pracy poewangeli-
zacyjnej przez internet (Dlaczego Jezus7, odkrywa-
nie chrześcijaństwa – OCH8), a takŜe do pracy 
w spotkaniu bezpośrednim (Alfa Kurs9, OCH). 
Współpracujemy takŜe w dziedzinie formacji chrze-
ścijańskich liderów (ILI10, ARCH+11). Przymie-
rzamy się do nowych dzieł, takich jak „Projekt 
Prawda”(The Truth Project) pochodzący z amery-
kańskiej organizacji Focus on the Family12 oraz 
Outback13 (które są obecnie w fazie tłumaczenia 
i przygotowań do wprowadzenia ich w Ŝycie za parę 
miesięcy). 
    Co tak naprawdę wydarzyło się dla mnie w Ja-
worniku przed ośmiu laty..? Dziś, patrzę na to pro-
sto: naleŜało wyjść za ogrodzenie własnej „posesji”, 
chcieć budować na tym co dobre, wejść w dialog 
i pozwolić zrobić tych kilka kroków wspólnie... 
Wtedy odpowiedziałem, Ŝe ja jestem gotowy, ale 
nie wiem, czy znajdę czas w natłoku, zwłaszcza 
wakacyjnych, wydarzeń. Czas się znalazł, a ja dziś 
noszę w sobie to wewnętrzne przekonanie, Ŝe do-
brze rozeznałem wezwanie Pana Jezusa, „JuŜ czas, 
wejdź w to...”, i Ŝe nadal to wezwanie przynagla 
mnie do dzielenia się Jezusem, takŜe wśród i razem 
z chrześcijanami róŜnych wyznań. Dziś nie ma dla 
mnie drogi odwrotu, Pan Bóg połoŜył mi to na ser-
ce, Jego imię musi być chwalone między wielu na-
rodami (a dziś myślę, Ŝe w pierwszym rzędzie, mię-
dzy wielu „chrześcijańskimi denominacjami”), aby 
inni zobaczyli chwałę BoŜą pośród kochających się 
chrześcijan i zapragnęli poznać i pokochać Jezusa 
i by chcieli dalej głosić Go tym, co Go jeszcze nie 
poznali!                                 ks. Ryszard Nowak 

 
                                                 
6 Na stronę polskojęzyczną od lipca 2008 r. do kwietnia 2011 r. 
weszło blisko 1.340.000, pierwszych wejść było 986.871, decy-
zję uznającą Jezusa jako Pana i Zbawiciela zaznaczyło 165.144, a 
do pracy poewangelizacyjnej zgłosiło się 18.688 osób. 
7 www.dlaczegojezus.pl 
8 http://www.odkrywaniechrzescijanstwa.pl/ 
9 http://www.alfapolska.org/ 
10 http://www.iliteam.org/ 
11 http://www.youtube.com/watch?v=w5ZAGyC5ZYU 
12 http://www.thetruthproject.org/ oraz 
http://en.wikipedia.org/wiki/Focus_on_the_Family i 
http://www.focusonthefamily.com/ 
13 http://www.lucidorum.com/outback/ 

 
Warto przeczytać 
Przewodniczący Konferencji Epi-
skopatu Polski Arcybiskup Józef 
Michalik w rozmowie z Grzego-
rzem Górnym i Tomaszem P. 
Terlikowskim: Raport o stanie 
wiary w Polsce, Polskie Wydaw-
nictwo Encyklopedyczne, Radom 

2011, http://www.polwen.pl 
Tytuły rozdziałów: 
1. Kościół w Polsce: Bitwa z sekularyzacja wy-

grana, ale wojna trwa 
2. Biskupi: model przywództwa prymasa Wy-

szyńskiego juŜ przeminął 
3. KsięŜa: najwaŜniejsza jest więź z ludźmi 
4. Świeccy w kościele: olbrzym przebudzony, 

ale nie do końca 
5. Kościół w mediach: czy da się uniknąć krzy-

wego zwierciadła 
6. Polityka: potrzeba ludzi z kręgosłupem mo-

ralnym i z zasadami 
7. Przemiany obyczajowe: nie ma rozwoju bez 

wyrzeczeń, nie ma miłości bez ofiary 
8. Znaki czasu: czy polski kościół ma misję do 

spełnienia? 
9. Droga Ŝyciowa Józefa Michalika: od mini-

stranta do arcybiskupa 
Stanisław Waluś 

 
Rok 2012 Rokiem księdza Piotra Skargi  

    16 września 2011 r. Sejm RP na ostatnim po-
siedzeniu ustanowił rok 2012 Rokiem Janusza 
Korczaka, Józefa Ignacego Kraszewskiego i ks. 
Piotra Skargi. Kilkanaście lat temu kupiłem za 
250 zł  „Kazania sejmowe”. 
    W grudniu 2011 r. ze strony internetowej 
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PK/10-
2000-skarga.html pobrałem artykuł pt. „Kazania 
sejmowe ks. Piotra Skargi”. Autorem jego jest 
Waldemar Smaszcz. Dla Czytelników „Dlatego” 
przedstawiam jego początek: 
    Ks. Piotr Skarga (1536-1612) jest jedynym 
polskim kaznodzieją, który zdobył własną pozy-
cję w naszej literaturze, na równi z najwybitniej-
szymi pisarzami. Prof. Ignacy Chrzanowski, au-
tor monumentalnej Historii literatury niepodle-
głej Polski, na której wykształciło się wiele po-
koleń, tak rozpoczął rozdział poświęcony Skar-
dze: "Jedną z najznamienitszych cech literatury 
naszej wieku złotego jest mądry i szlachetny 
duch obywatelski, który bije z pism i Modrzew-
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skiego, i Górnickiego, i Kochanowskiego, i Klo-
nowicza. Wszyscy, sami kochając Polskę, chcą 
wpoić jej miłość w serca współbraci, ukazują im 
drogę do słuŜby ojczyźnie, piętnują prywatę, 
uczą, upominają, karcą, proszą, zaklinają, groŜą. 
Nie pomagało nic: za panowania Zygmunta III 
wzrastała prywata, szerzyła się samowola, krze-
wiła się niezgoda, wzmacniała anarchia, wtedy 
to ukazał się w Polsce człowiek gorącego serca i 
bystrego rozumu, wielki patriota i znakomity pi-
sarz, który postanowił raz jeszcze zakląć naród 
do poprawy i miłości - w imię Boga. Człowie-
kiem tym był największy kaznodzieja polski 
Piotr Skarga (...), jezuita, autor nieśmiertelnych 
Kazań sejmowych."  
    W kolejnych numerach „Dlatego” w tym roku 
będę zamieszczał fragmenty „Kazań sejmo-
wych”.                                   Stanisław Waluś 

KAZANIE PIERWSZE 
NA POCZĄTKU SEJMU 
PRZY Ś. MSZY SEJMOWEJ  
Jeśli kto z was potrzebuje mą-
drości, niech jej prosi od Pana 
Boga, który wszytkim hojnie da-
je, a nie wymawia: a dana mu 
będzie.        Jacob. l [5]. (…) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

 
Parafia Matki Boskiej Kochawińskiej w Gliwi-
cach - 12 IV 2010 r.  
 

Robert Marek Grzywna 
– pełnił funkcję drugiego pilota 

    Urodził się 8 lutego 1974 r. w Jeleniej 
Górze, zmarł 10 kwietnia 2010 r. w Smo-
leńsku) – polski lotnik, major pilot Wojska 
Polskiego, pośmiertnie awansowany do 
stopnia podpułkownika. 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Robert_Grzywna  
 

  

Film „Pogarda” 
    Nowy film o Smoleńsku autorek „Mgły”, 
którą obejrzało 5 milionów Polaków został 
dołączony do „Gazety Polskiej” z 28 września 
2011 r. Autorki dokumentalnego filmu Maria 
DłuŜewska i Joanna Lichocka wykazały się 
niezwykłą odwagą w dąŜeniu do prawdy – pi-
sze na str. 18-19 Paweł Paliwoda.  

 
 

Adam Hofman o śledztwie 
ws. katastrofy smoleńskiej 

     Zespół Parlamentarny ds. Zbadania Przy-
czyn Katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 
2010 r. stwierdził jednoznacznie, Ŝe to nie 
zderzenie z brzozą było przyczyną katastrofy 
– przypominał rzecznik prasowy PiS Adam 
Hofman w programie „Gość Radia ZET”. 
    Poseł podkreślił, Ŝe zespół dysponuje 
dowodami potwierdzającymi tę tezę. 
Hofman przytoczył analizę fizyka, prof. 
Bieniendy, która dowodzi, Ŝe według 
przyjmowanych na całym świecie procedur 
na podstawie szczątek, leŜących w róŜnych 
miejscach nie moŜna przyjąć, Ŝe do kata-
strofy doszło w momencie zderzenia z brzo-
zą, tylko znacznie wcześniej. Rzecznik pra-
sowy PiS powołał się takŜe na ostatnie, do-
konane przez Instytut Sehna odczyty steno-
gramów z „czarnych skrzynek”. Nie ma na 
nich zarejestrowanego momentu zderzenia 
samolotu z brzozą. 
    Hofman mówił takŜe, Ŝe badanie dwóch 
rejestratorów TAWS i ILS na podstawie 
wskazań amerykańskiego producenta tych 
urządzeń, wykazało, Ŝe przed upadkiem 
samolotu na ziemię doszło do dwóch 
wstrząsów.  
Poseł wyraził nadzieję, Ŝe zmiany personal-
ne w prokuraturze śledztwo ws. Tragedii 
smoleńskiej nabierze tempa. „Działania są 
albo opieszałe, albo niezdecydowane, cza-
sem teŜ bez wsparcia politycznego” – po-
wiedział. „Prokuratura wojskowa to w ogóle 
specyficzny twór w dzisiejszej Polsce, mo-
im zdaniem, do likwidacji” – mówił. 
 



 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przesłanie Ojca Świętego Benedykta XVI 
z okazji XX rocznicy powstania Radia Maryja 

(fragmenty) 
    Wielebny Ojciec Prowincjał Janusz Sok 
CSsR. PrzełoŜony Warszawskiej Prowincji 
Redemptorystów! 
    Ojciec Święty Benedykt XVI, łącząc się du-
chowo z uczestnikami uroczystości 20-lecia Ra-
dia Maryja, za moim pośrednictwem przesyła na 
ręce Ojca Prowincjała pozdrowienie i apostol-
skie błogosławieństwo ZałoŜycielowi i Dyrekto-
rowi Radia O. Tadeuszowi Rydzkowi, wszyst-
kim pracownikom duchownym i świeckim, wo-
lontariuszom oraz tym, którzy za przyczyną tej 
katolickiej rozgłośni znajdują umocnienie w wie-
rze na drodze do spotkania z Bogiem.  
    Radio Maryja zostało erygowane przez bisku-
pa chełmińskiego, w uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia 
1991 r. w Toruniu. W tym niełatwym dla Wa-
szego kraju okresie odejścia od systemu negują-
cego wolność słowa i narzucającego monopol 
władzy na informacje, potrzebne było powstanie 
nowych, katolickich mediów, które dotarłyby do 
wszystkich z orędziem zbawienia i rzetelną in-
formacją. (…)  
    PapieŜ, Wasz Rodak, wyznał równieŜ: "Dzię-
kuję Radiu Maryja za to wielorakie i ofiarne za-
angaŜowanie się w Apostolstwo Słowa, które 
dziś jest tak bardzo waŜne i tak bardzo potrzebne 
w naszym kraju". (…) 
    Ojciec Święty Benedykt XVI, dziękując Wam 
za 20 lat ofiarnej Misji Ewangelizacyjnej, prosi 
Boga, za przyczyną Matki Najświętszej, Patronki 
Radia Maryja, aby to Dzieło przenikania wiary 
do sumień ludzkich, prowadzone przez Zgroma-
dzenie Zakonne Redemptorystów w Polsce i na 
świecie, zaowocowało trwałym zwycięstwem 

dobra nad złem i przyczyniło się do dobra wielu 
chrześcijan i całego Waszego kraju. W tym du-
chu łączę się i ja w radości, jaką przeŜywacie, i 
pozdrawiam wszystkich uczestników uroczysto-
ści oraz radiosłuchaczy. 
Watykan, 1 grudnia 2011 r. 

 +Tarcyzjusz Kardynał Bertone 
 Sekretarz Stanu 

Źródło. Tygodnik Rodzin katolickich, 18 XII 
2011, str. 8-9, Nasz Dziennik, 5 XII 2011, str. 3 
    Warto przeczytać całe Przesłanie i artykuły 
oraz wywiady w tygodnikach katolickich:  
Gość Niedzielny, 11 XII 2011, 20 lat Radia Ma-
ryja (str. 4-5), Imponujący rzut beretem (str. 35),  
Niedziela, 4 XII 2011, Radio Maryja trwa! (str. 
14-15), Przewodnik Katolicki, 11 XII 2011, Ra-
dio Maryja świętowało w Toruniu (str. 9), Ru-
szamy sumienia (str. 14-17), Źródło, 4 XII 2011, 
Mija 20 lat od powstania Radia Maryja (str. 8-9). 

                Stanisław Waluś 
 

Andrzej Lewiński odszedł do Pana 
13 grudnia 2011 r. 

    Wychowawcą nowego pokolenia moŜna nazwać 
takŜe drugiego ze zmarłych, inŜ. Andrzeja Lewiń-
skiego, związanego przez całe Ŝycie z Chrzano-
wem. Tutaj urodził się w 1936 r., tutaj teŜ zetknął 
się z ks. Michałem Potaczało z parafii na os. Ro-
spontowa, niezwykłym kapłanem, który zaraził go 
nie tylko umiłowaniem Kościoła, filozofii, ale i pa-
sją społecznikowską. Po ukończeniu Politechniki 
Warszawskiej Andrzej podjął pracę w chrzanow-
skim Fabloku, największym zakładzie tego regio-
nu. Gdy w 1980 r. wybuchła Solidarność, został 
wiceprzewodniczącym komisji zakładowej. Był 
teŜ delegatem na I Zjazd w Gdańsku. Z całą pasją 
zaangaŜował się takŜe w Ŝycie parafii św. Mikołaja 
oraz w tworzenie Klubu Inteligencji Katolickiej. 
Wtedy go spotkałem po raz pierwszy. Nad ranem 
13 grudnia 1981 r. dowiedziałem się, Ŝe wraz 
z wieloma innymi działaczami został internowany. 
Przebywał w więzieniu w Strzelcach Opolskich 
i Uhercach. Wypuszczony na wolność nie zanie-
chał działalności związkowej. Z tego powodu był 
represjonowany przez SB, która w jego środowi-
sku umieściła kilku agentów. Dwukrotnie teŜ za-
mykano go w Areszcie Śledczym Komendy Wo-
jewódzkiej MO w Katowicach. 
    On jednak nie załamał się, czerpiąc siły z głębo-
kiej wiary. Co więcej, nadal wywierał wielki 
wpływ na młodszych kolegów, którzy nazywali go 
„misjonarzem wolności”. Nawiązał teŜ współpracę 

 „W związku z tym, no cóŜ, nie tylko w 
sprawie Smoleńska, takŜe w wielu innych 
sprawach prokuratura wojskowa, która sięga 
korzeniami, (…) cały czas tkwi w takim po-
jęciu, Ŝe Amerykanie to nasi wrogowie, a so-
jusznicy to ci z Federacji Rosyjskiej” – do-
dał. 
Źródło: Radio ZET  
http://www.pis.org.pl/article.php?id=19668# 

Stanisław Waluś 
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z ks. Adolfem Chojnackim, kapelanem społeczni-
kiem i organizatorem uroczystości patriotycznych, 
w tym takŜe słynnej głodówki w kościele w Kra-
kowie-BieŜanowie. Po 1989 r. Andrzej włączył się 
w prace chrzanowskiego Komitetu Obywatelskie-
go oraz w działalność polityczną w ramach Ruchu 
Odbudowy Polski, a następnie Prawa i Sprawie-
dliwości. Zafascynowany postacią śp. Ks. Potacza-
ło podjął nawet studia filozoficzne. Ostatni raz 
odwiedził mnie w Radwanowicach rok temu. Po-
mimo zaawansowanego wieku był nadal pełen za-
pału. Z jego oczu biła radość. Zmarł dokładnie 
w 30. Rocznicę wybuchu stanu wojennego. Jego 
pogrzeb, który prowadziłem, zgromadził tłumy.      

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski 
Gazeta Polska, 11 I 2011 r., str. 36 

(tytuł i podkreślenie od redakcji „Dlatego”)     
 

Homilia ks. abp. Andrzeja Dzięgi, metropolity 
szczecińsko-kamieńskiego, wygłoszona 

w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny na Jasnej Górze, 15 VIII 2011 r. 

    A ziemia ustami ElŜbiety dopowiada: Błogo-
sławiona jesteś między niewiastami i błogosła-
wiony jest owoc Twojego łona. Błogosławiona 
jesteś, któraś uwierzyła, Ŝe spełnią się słowa po-
wiedziane Ci od Pana. 
    A nas wszystkich osłania i prowadzi słowo: 
Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie 
Boga naszego i władza Jego Pomazańca. 
    Wasza Ekscelencjo, Najdostojniejszy KsięŜe 
Arcybiskupie Nuncjuszu, przewodniczący tej 
uroczystej Liturgii; Eminencjo, KsięŜe Kardyna-
le Józefie, który przez długie lata jako Prymas 
Polski prowadziłeś duchowo nasz Naród i ciągle 
sprawy Ojczyzny niesiesz w swoim sercu; Bracia 
Biskupi i Kapłani, Drodzy Ojcowie Paulini - Ku-
stosze tego Świętego Miejsca - jasnogórskiej du-
chowej stolicy naszego Narodu; Wszyscy Bracia 
i Siostry - Czciciele Najświętszej Maryi Panny, 
której Wniebowzięcie dzisiaj uroczyście świętu-
jemy wraz z całym Niebem i z całą ziemią. 

ciąg dalszy w następnym numerze „Dlatego” 
 

In vitro 
    Na ryzyko dla zdrowia kobie-
ty, które jest wynikiem zastoso-
wania środków farmakologicz-
nych w celu wywołania nadowu-
lacji, zwraca uwagę nie tylko 
włoska literatura przedmiotu, 
lecz takŜe anglojęzyczna – przy-

kładem mogą być ustalenia P. Connor. Jej zda-
niem, powstanie syndromu nadowulacji moŜe 
być przyczyną powstawania cyst, problemów 
z koagulacją, zakrzepicy, zawału mięśnia serco-
wego, ciąŜy pozamacicznej oraz raka jajnika.  
 Artur J. Katolo: Contra In Vitro, Instytut Globaliza-
cji, www.globalizacja.org Warszawa 2010, str. 41. 

In vitro – droga donikąd 
    Ordynariusz sosnowiecki ks. bp. Grzegorz 
Kaszak skrytykował wprowadzanie miejskich 
uchwał dofinansowujących in vitro. „MoŜna by 
było te pieniądze przeznaczyć chociaŜby na le-
czenie bezpłodności – tego metoda in vitro nie 
czyni” – stwierdził podczas noworocznego spo-
tkania z przedstawicielami władz samorządo-
wych miast i gmin leŜących na terenie Diecezji 
Sosnowieckiej.         Źródło, 29 I 2012 r., str. 25.  

Stanisław Waluś 
 

NASZE ROCZNICE 
Styczeń 

615 lat temu (11 stycznia 1397 r.) PapieŜ Boni-
facy IX na prośbę królowej Jadwigi i Władysła-
wa Jagiełły powołał do Ŝycia wydział teologicz-
ny na Akademii Krakowskiej. 
390 lat temu (14 stycznia 1622 r.) PapieŜ Grze-
gorz XV powołał do Ŝycia Kongregację Roz-
krzewiania Wiary (Congregation de Propaganda 
Fide), dzisiaj Kongregacja Ewangelizacji Naro-
dów. 
215 lat temu (9 stycznia 1797 r.) w Mediolanie 
została podpisana umowa z rządem Lombardii 
o powołaniu do Ŝycia oddziałów wojska polskie-
go pod nazwą Legionów. 
170 lat temu (17 stycznia 1842 r.) urodził się 
w Korczynie koło Krosna ks. Józef Sebastian 
Pelczar, biskup przemyski, ogłoszony błogosła-
wionym przez Ojca Świętego Jana Pawła II 2 
czerwca 1991 r. w Rzeszowie i kanonizowany 18 
maja 2003 r. w Rzymie. 
130 lat temu (7 stycznia 1882 r.) zmarł Ignacy 
Łukasiewicz, który na drodze destylacji ropy 
uzyskał naftę. 
90 lat temu (29 stycznia 1912 r.) zmarł ks. Bro-
nisław Markiewicz, załoŜyciel KsięŜy Michaeli-
tów. 
65 lat temu (8 stycznia 1947 r.) w Londynie 
zmarł gen. Tadeusz Kutrzeba, dowódca polskiej 
armii w bitwie nad Bzurą w czasie kampanii 
wrześniowej. 
 

Wybrała Barbara Kwaśnik 
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   Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 
przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 2012 
Styczeń: Ogólna: Aby ofiary katastrof natural-
nych otrzymywały pomoc duchową i materialną, 
potrzebna do odbudowania Ŝycia. Misyjna: Aby 
zaangaŜowanie chrześcijan na rzecz pokoju było 
okazja do dawania świadectwa o Chrystusie 
wszystkim ludziom dobrej woli. 
 

II Krucjata Modlitwy w intencji Ojczyzny 
Styczeń 2012 

W obliczu zapaści demograficznej w Polsce pro-
simy za rządzących o zdecydowane działania 
wspierające rodzinę.  
 

Krucjata Ró Ŝańcowa za Ojczyznę 
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/ 
 

Szlakiem Pielgrzyma 
Ojczyzna Św. Rodziny Pana Jezusa, 

Matki Bo Ŝej, św. Józefa (25 II – 5 III 2009) 
    Z parafii na Dolnym Tysiącleciu w podróŜ do 
Ojczyzny Pana Jezusa wyruszyło 50 osób. Więk-
szość to parafianie przynaleŜni do kościoła na Dol-
nym Tysiącleciu w Katowicach. Byli teŜ parafianie 
z Tysiąclecia Górnego, z Dębu i innych miejsc 
Górnego Śląska, nawet z Krakowa, Warszawy 
i Stalowej Woli. Wszyscy tworzyli jedną rodzinę. 
Opiekunem duchowym był ks. Michał Kłakus i ks. 
Franciszek Gruszka. Ks. Tadeusz Nosal przewod-
niczył pielgrzymom w Ziemi Świętej. 
    PoniŜsze zdjęcie obrazuje pielgrzymów 
uczestników pielgrzymki Ŝycia do miejsc po-
czątków wiary chrześcijańskiej. Miejsc, w któ-
rych Jezus Chrystus urodził się, Ŝył, nauczał, 
umarł w męczeństwie, zmartwychpowstał 
i wstąpił do Nieba. Miejsca, które daje nam wia-
rę i sens Ŝycia. 

W pobliŜu Jad Waszem                          Jan Mikos 
Ciąg dalszy w następnym numerze „Dlatego” 

Pielgrzymki w 2012 roku 
 

Pielgrzymki organizowane 
przez Antoniego Winiarskiego 

    Pielgrzymka KIK do Bawarii - II połowa lipca 
2012. Kapelan: ks. prof. Józef Kozyra. Codzien-
nie Msza św. Organizator i pilot: dr Antoni Wi-
niarski. BliŜsze informacje wkrótce.  
    Uczestników obowiązują zasady wynikające z 
umowy zawartej między KIK a Biurem PodróŜy. 
Osoba rezygnująca moŜe stracić wpłaconą kwotę 
do wysokości poniesionych kosztów. 
 

Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa 
Program Pielgrzymek Klubu Inteligencji Katolic-
kiej przy parafii na Tysiąclecie Dolne.  
14.04.2012 sobota przed Białą Niedzielą. Sanktu-
aria w Krakowie: M.B. Smętnej Dobrodziejki i Mi-
łosierdzia BoŜego. Koszt 30 zł. wyj. godz. 7:00 z 
parafii na Tysiącleciu Dolnym i 7:15 z pl. Andrze-
ja. Przyj. godz. 18:00. wpłata przy zapisie. Świad-
czenia: przejazd, ubezpieczenie NW, przewodnik, 
opłaty drogowe i parkingowe.  
26-28.05.2012 (sobota-poniedziałek). Licheń - Ar-
ka. Koszt 300 zł w pok. 3-4 osob. z łazienką dopła-
ta do pok. 2-osob. 50 zł od osoby.  
2-12.06.2012. 11 dni, wyjazd w sobotę - Szlakiem 
sanktuariów i najpiękniejszych miejsc w Europie: 
Austria, Lichtenstein, Szwajcaria, Słowenia, Bo-
śnia i Hercegowina, Chorwacja: Insbruck, Vaduz - 
stolica Lichtenstein, Zurich - stolica Szwajcarii, 
Einsiedeln, Engelberg, Bled, Brezje -  Skofia Loca, 
Lublana - stolica Słowenii, Postojna -  najpiękniej-
sza jaskinia Europy. MedŜugorie - 5 dni - (Pod-
brdo, KriŜewacz, Mostar, Krawica, spotkanie z wi-
zjonerami w miarę moŜliwości, Czinecolo), Maria 
Bistrica, Plitvice - najpiękniejsze wodospady Eu-
ropy. Wyj. godz. 6:00 z parafii na Dolnym Tysiąc-
leciu i 6:15 z pl. Andrzeja w Katowicach. Koszt: 
1980 zł + 65 Euro na wstępy. Fakultatywnie dla 
chętnych wyjazd na Grossglockner i wyjazd do 
Dubrownika. Świadczenia: przejazd autokarem 
klimatyzowanym, 10 noclegów w pok. 2 i 3 oso-
bowych, 10 śniadań, 10 ciepłych kolacji, ubezpie-
czenie NW i KL, przewodnik, opłaty autostrado-
we, parkingowe, autokarowe, wjazdy do miast, 
opieka duchowa kapłana. Wpłata zaliczki 300 zł 
przy zapisie, 1000 zł do końca marca, całość do 
końca kwietnia.  
2-17.09.2012. 16 dni. Śladami św. Patryka: Prze-
jazd przez Polskę, Niemcy, Belgię, Francję do An-
glii, Szkocji, Irlandii, Walii, Belgii: Canterbury, 
Cambridge, York, Edynburg, Pitlochry, Inverness, 
Loch Ness, Fort William, Belfast, Dublin, Knock, 
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Klify Moher, Galway, Caernarfon, Park Narodowy 
Snowdon, Cardiff, Bath, Stonehenge, London, 
Greenwich, Bruksela, Benneux - Belgia. godz. 
6:00 z parafii na Dolnym Tysiącleciu i 6:15 z Pl. 
Andrzeja w Katowicach. Koszt 4950 zł + wstępy, 
przejazdy miejskie w Dublinie i Londynie, obliga-
toryjni przewodnicy: 95 GBP i 95 Euro. Świad-
czenia: przejazd komfortowym autokarem, 15 noc-
legów w pokojach 2 i 3 osobowych, 15 śniadań, 15 
ciepłych kolacji, ubezpieczenie NW i KL i bagaŜu,  
rejsy promowe: Calais - Dover - Calais, i Holyhead 
oraz Stranraer - Belfast, opłaty autostradowe, auto-
karowe, parkingowe, promowe, przewodnik, opie-
ka duchowa księdza. Wpłata zaliczki przy zapisie 
500 zł do 30.02.2012 - II rata 1500 zł do 
30.05.2012 - III rata 1000 zł, do 15.07.2012 całość.  
28-30.09.2012. Rekolekcje KIK w Kokoszycach. 
Koszt 110 zł własnym transportem lub 160 zł 
z przywozem i odwiezieniem autobusem. Pełne 
wy-Ŝywienie - 3 posiłki dziennie. Wpłata przy za-
pisie.  
6.10.2012. Sobota, sanktuaria: Mstów i Często-
chowa. Wyj. godz. 7:00 z parafii na Dolnym Ty-
siącleciu i 7:15 z placu Andrzeja w Katowicach. 
Koszt 35 zł. przyj. ok. godz. 18:00. Świadczenia:  
przejazd, ubezpieczenie, opłaty drogowe i parkin-
gowe, przewodnik w Mstowie. Wpłata przy zapi-
sie.  
    Kontakt telefoniczny; Jan Mikos, 697684666, e-
mail - mikosjan@gmail.com. Telefon stacjonarny 
(po godz. 20:00): 32/2544060.  DyŜur: wtorki w 
salce nr 2 przy parafii na Tysiącleciu Dolnym w 
godz. 17-18 i w kaŜdy ostatni piątek miesiąca w 
siedzibie KIK w Katowicach przy kościele Ma-
riackim. Zgłoszenia podczas dyŜurów lub telefo-
nicznie. Zgłoszenia przy braku wpłat traktowane 
będą jako rezerwowe. Kolejność siedzeń w autoka-
rze wg zapisów i dokonanych wpłat zaliczek lub 
całości.  

 

Rekolekcje Wielkopostne u OO Jezuitów 
w Czechowicach. 9-11 marca 2012. 

    Rekolekcje rozpoczynają się kolacją w piątek a 
kończą obiadem w  niedzielę. 3 posiłki dziennie. 
Miejsce w pokoju dwuosobowym z łazienką 160 zł 
a w jednoosobowym z łazienką 200 zł. 
Zapisy: Antoni Winiarski. Tel. 508 290199. E-
mail: awini55@yahoo.com 
Wpłata w Domu Rekolekcyjnym. 
 

IX Zjazd Gnieźnieński "Europa obywatelska. 
Rola i miejsce chrześcijan." 

   Zjazd odbędzie się w Gnieźnie w dniach od 16 
do 18 marca 2012. W programie Zjazdu są wykła-

dy, dyskusje panelowe, warsztaty obywatelskie 
"Wierzę, więc działam", koncert. Zjazd zakończy 
Msza święta w katedrze z homilią Prymasa Polski, 
ks. abp. Józefa Kowalczyka. 
Szczegóły na stronie http://www.zjazd.eu/  
Dokumenty i informacja o Zjeździe są takŜe na 
stronie katowickiego Klubu Inteligencji Katolickiej 
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/ 

Walne Zebranie 
Delegatów KIK w Katowicach 

    WZD odbędzie się w sobotę 17 marca 2012 r. 
Rozpocznie się Mszą św. o godz. 10.00. 
 

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. 40-006 Katowi-
ce, ul. Warszawska 6/305. Jednym z dyŜurujących 
jest Rajmund Rał – członek KIK w Katowicach 
(renekr@poczta.onet.pl). 
Składki:  
    Od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od osoby 
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. 32 2544060 - wieczorem). 
Numer konta KIK w Katowicach: Klub Inteligencji 
Katolickiej w Katowicach Plac Ks. Emila Szramka 
2, 40-014 Katowice 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 Katolickiej 
w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376 


