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Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego co w górze, gdzie przebywa Chry-
stus zasiadając po prawicy Boga. DąŜcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bo-
wiem i wasze Ŝycie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaŜe Chrystus, nasze Ŝycie, wtedy i wy ra-
zem z Nim ukaŜecie się w chwale.         Kol 3, 1-4 
 

Rok 2012 Rokiem księdza Piotra Skargi  
 

 
Kościół św. Jana w Sztokholmie – 3 IV 2010 r. 

 
Zmartwychwstanie Chrystusa 

fundamentem wiary 
    Chrystus Ŝyje! Tę prawdę głoszą rezurekcyjne 
dzwony. Boga nie moŜna zabić, nie moŜna imie-
nia Syna BoŜego wymazać z kart historii, nie 
moŜna Jego symboli, przede wszystkim krzyŜa – 
znaku zbawienia, wyrzucić na śmietnik historii, 
jak to chcą oświeceni i postępowi Europejczycy 
razem z pseudokatolikami. 
    MoŜna w mass mediach propagować kulturę 
świecką. Będzie to kultura, która nie szanuje 
spraw BoŜych i nie szanuje godności człowieka. 
Ostatecznie niszczy samą siebie. W wierze w 
Zmartwychwstanie chodzi o to, czy Bóg jest, czy 
Boga nie ma? To pytanie – jak mówi Benedykt 
XVI – jest wciąŜ na nowo stawiane i domaga się 
odpowiedzi i dotknięcia tajemnicy Boga. (…) 
    Chrześcijaństwo wzięło początek od wydarzenia 
historycznego, ale przekroczyło historyczne ramy 
czasu i przestrzeni. Zmartwychwstały Chrystus 
nadał sens Ŝyciu człowieka. (…) 

Bp Gerard Kusz 
Biskup pomocniczy Diecezji gliwickiej 

Przewodnik Katolicki 24 IV 2011, str. 37 
 

Ojciec Święty Benedykt XVI do Polaków 
Anioł Pański – niedziela 18 III 2011 r. 

„Serdeczne pozdrowienie kieruję do wszystkich 
Polaków. Słowa łączności przekazuję uczestni-
kom Zjazdu Gnieźnieńskiego, obradującym w 
historycznej stolicy Polski. Niech będzie on dla 
Europy przypomnieniem o jej chrześcijańskich 
korzeniach i o potrzebie budowania społeczeń-
stwa obywatelskiego w oparciu o wartości 
ewangeliczne. Owoce Zjazdu zawierzam św. Jó-
zefowi, Patronowi Kościoła Powszechnego i św. 
Wojciechowi, Patronowi Polski. Proszę wszyst-
kich o modlitwę w intencji mojej podróŜy do 
Meksyku i na Kubę. śyczę wam dobrej niedzieli 
i z serca błogosławię”. 
                      http://www.radiovaticana.org/pol 
 

„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 de-
klaracji podatkowych dlatego teŜ przedstawiamy 
informację, jak w tym roku przekazać 1% podatku 
dla OPP KIK w Katowicach.  
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    Informacja: jak przekazać 1% podatku dla KIK  
na przykładzie PIT 37 
KROK 1. W zeznaniu podatkowym PIT naleŜy ob-
liczyć 1% z sumy podatku naleŜnego. 
KROK 2. W części „H” i „I” zeznania  proszę wpisać: 
 CZĘŚĆ „H”: Wniosek o Przekazanie 1% Podatku 
NaleŜnego Na Rzecz Organizacji PoŜytku Pu-
blicznego  
      w rubrykę 122 „Numer KRS” – 0000068764, 
 w rubrykę 123 „Wnioskowana kwota” – 
kwotę, którą chcemy przekazać; nie moŜe ona 
przekroczyć 1 % podatku naleŜnego, wynikającego 
z zeznania podatkowego. Daną kwotę naleŜy za-
okrąglić do  pełnych dziesiątek groszy w dół (np. 
jeŜeli 1% podatku wynosi 30,67 zł. w rubryce  po-
dajemy 30,60 zł.). 
CZĘŚĆ „I” Informacje Uzupełniające 
 w rubrykę 124 „Cel szczegółowy 1%” – 
konkretny cel przekazywanego 1%. Pozostawiając 
puste pole przekaŜecie Państwo 1%  swojego po-
datku na ogólne cele statutowe KIK, 
      zaznaczając kwadrat w rubryce 125 – zgo-
dzicie się Państwo na przekazanie Klubowi infor-
macji o Darczyńcy.  
      w rubryce 126 – moŜecie podać Państwo 
numer telefonu lub adres e-mail, który ułatwi nam 
kontakt z Państwem. 
    Wszystkim tegorocznym Darczyńcom juŜ teraz 
serdecznie dziękujemy za wsparcie!  

Zarząd KIK w Katowicach 
 
 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 
KIK w Katowicach 

    Zebranie odbyło się w sobotę 17 III 2012 r. 
Rozpoczęliśmy Mszą św. celebrowaną przez na-
szego kapelana ks. prof. dr hab. Józefa Kozyrę w 
kaplicy Domu Parafialnego parafii Niepokalane-
go Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Kato-
wicach.  

 
Małgorzata Piechoczek – pierwsze czytanie (zdjęcie 
W. Sala) 

 
Marianna Nęckarska – psalm (zdjęcie W. Sala) 
 

 
Nasz Kapelan – ks. prof. Józef Kozyra (zdjęcie W. 
Sala) 
    Na początku homilii ks. prof. Józef Kozyra 
powiedział, Ŝe Wielki Post jest czasem, który ma 
nas przygotować na czas Wielkanocy. Nawiązu-
jąc do przeczytanej Ewangelii o faryzeuszu i 
celniku (Łk 18,9-14) powiedział, Ŝe Łukasz jako 
jedyny ochrzczony poganin spośród Ewangeli-
stów w swojej Ewangelii zawarł przypowieść o 
faryzeuszu i celniku. W Ŝadnej innej Ewangelii 
tej przypowieści nie ma. Faryzeusz z przypowie-
ści jest poboŜny, modli się, ale ma słabość – jest 
pyszny. Przyszedł Bogu dziękować, ale za to, Ŝe 
jest lepszy. Celnik jest pracownikiem admini-
stracyjnym rządu okupacyjnego. Celnik prosi: 
BoŜe, miej litość na de mną. Pan Jezus mówi, Ŝe 
celnik odszedł do domu usprawiedliwiony. 2800 
lat temu Ŝył Ozeasz. Bóg przez Ozeasza pyta: co 
mam z tobą począć Efraimie (północne króle-
stwo)? Co mam począć z tobą Judo (południowe 
królestwo)? Ci śydzi sprzed 2800 lat temu w 
pewnym sensie są podobni do nas – Polaków – 
ze względu na słomianą miłość. Nasz Kapelan 
zakończył homilię wezwaniem: „bądźmy jak ten 
celnik, a nie jak faryzeusz”. 
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Piotr Urbanowicz – modlitwa wiernych (zdjęcie S. 
Waluś) 

 
Nasza modlitwa (zdjęcie W. Sala) 
    Po Mszy św. udaliśmy się na roboczą część 
zebrania. Został wybrany przewodniczący ze-
brania (S. Waluś), sekretarz (A. Dawidowski), 
Komisja Mandatowo-Wyborcza, Komisja Skru-
tacyjna i Komisja Wnioskowa. Zebranie było 
prawomocne – na 37 delegatów było 35 obec-
nych. Zebrani nadali Członkowstwo Honorowe 
KIK w Katowicach ks. dr. Andrzejowi Sucho-
niowi – proboszczowi parafii Mariackiej, gdzie 
ma siedzibę nasz KIK.  

  
Obrady (zdjęcie W. Sala) 
    Sprawozdanie Zarządu za kadencję 2009-2011 
przedstawił Prezes dr Antoni Winiarski. Następ-
nie zostały przedstawione sprawozdania finan-
sowe i Komisji Rewizyjnej za kadencję 2009-
2011 oraz sprawozdania za rok 2011. 
 

  
Sprawozdanie finansowe przedstawia Małgorzata 
Piechoczek (zdjęcie S. Waluś) 

 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawia Jerzy 
Smołka (zdjęcie S. Waluś) 
    Po dyskusji zebrani udzielili absolutorium 
ustępującemu Zarządowi. 

 
Dziękowaliśmy dr. Antoniemu Winiarskiemu, na-
szemu Prezesowi za Jego słuŜbę od 7 III 1993 r. 
(zdjęcie W. Sala) 
    Dotychczasowy Prezes nie wyraził zgody na 
kandydowanie. Zgodę na kandydowanie wyrazili 
Andrzej Dawidowski – dotychczasowy sekretarz  
i Danuta Sobczyk – członek Zarządu KIK. A. 
Dawidowski uzyskał 19 głosów, natomiast D. 
Sobczyk – 16. Prezesem KIK na kadencję 2012-
2015 został wybrany Andrzej Dawidowski. Do 
Zarządu KIK zostali wybrani: Tomasz Łukasik, 
Jan Mikos, Marianna Nęckarska, Małgorzata 
Piechoczek, Robert Prorok, Wojciech Sala, Da-
nuta Sobczyk, Piotr Urbanowicz, Stanisław Wa-
luś i Antoni Winiarski. Członkami Komisji Re-
wizyjnej zostali: Adam Koczyk, Andrzej Lesie-
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wicz, Wojciech Pillich, Tomasz Rychły i Jerzy 
Smołka.  
    Komisja wnioskowa przedstawiła następujące 
projekty wniosków, które zostały przegłosowane 
przez uczestników zebrania: 
1. W sprawie podziękowania Panu Bolesławowi 
Pochopieniowi,  Panu Markowi Smolikowi i Pa-
nu Stanisławowi Walusiowi, za osobiste zaanga-
Ŝowanie i dofinansowanie wydawania biuletynu 
„Dlatego”. 
2. W sprawie konieczności uporządkowania 
zgodnie ze Statutem nazewnictwa i struktur or-
ganizacyjnych Klubu Inteligencji Katolickiej. 
3. W sprawie wystosowania głosu sprzeciwu 
wobec sposobu działania Rządu RP w związku z 
Funduszem Kościelnym, który powstał  jako re-
kompensata za dobra zabrane Kościołowi. Uza-
sadnienie: Rząd RP nie stosuje art. 27 Konkorda-
tu stanowiącego, Ŝe wszystkie sprawy wymaga-
jące nowych lub dodatkowych rozwiązań praw-
nych, będą regulowane na drodze rozmów po-
między stronami (tekst uchwały poniŜej). 
4. W sprawie wyraŜenia wdzięczności Stowarzy-
szenia w formie opracowania wspomnień o 
Księdzu Józefie Danchu. 
5. W sprawie podziękowania telewizji TRWAM 
za bezpośrednie relacje z pielgrzymek papie-
skich (tekst uchwały poniŜej). 
6. W sprawie rozeznania przyczyn i trudności w 
odzyskaniu mienia kościelnego Parafii w Ode-
ssie. 
7. W sprawie udziału KIK w uroczystej sesji 
wrześniowej w Siemianowicach Śląskich, doty-
czącej – upamiętniającej działalność Ks. Stani-
sława Sierli. 
8. W sprawie złoŜenia pisemnego protestu prze-
ciwko prześladowaniu chrześcijan: Pastora Ko-
ścioła Ewangelickiego w Iranie – Juzufa Nader-
khana (grozi mu kara śmierci)  i Asii Bibi – kato-
liczki z Pakistanu, matki pięciorga dzieci, która 
publicznie wyznała wiarę w Chrystusa (grozi jej 
kara śmierci). 
9. W sprawie złoŜenia pisemnego protestu prze-
ciwko nieuzasadnionej dyskryminacji Węgier i 
Premiera Orbana przez Komisję Europejską. 
10. W sprawie złoŜenia pisemnego protestu 
przeciwko nieuzasadnionej kolejnej, drastycznej 
podwyŜce cen leków znajdujących się na liście 
leków refundowanych. 
11. W sprawie uczczenia pamięci ofiar katastro-
fy smoleńskiej, poprzez umieszczenie tablicy-
epitafium.  

12. W sprawie umieszczenia na łamach „Dlate-
go” problemu dotyczącego planowanego usunię-
cia religii ze szkół. 
13. W sprawie umieszczenia na łamach „Dlate-
go” problemu rządowej propozycji, dotyczącej 
opodatkowania wiernych. 
    Walne zebranie podjęło następujące uchwały: 
1. Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteli-
gencji Katolickiej w Katowicach dziękuje Tele-
wizji Trwam za bezpośrednie transmisje z piel-
grzymek Ojca Świętego Jana Pawła II i Bene-
dykta XVI. 
2. Członkowie Klubu Inteligencji Katolic-
kiej w Katowicach zaniepokojeni są działaniami 
Rządu RP polegającymi na niestosowaniu się w 
swych działaniach do zapisów art. 27 konkorda-
tu, w którym czytamy: „Sprawy wymagające 
nowych lub dodatkowych rozwiązań będą regu-
lowane na drodze nowych umów między układa-
jącymi się stronami albo uzgodnień między Rzą-
dem Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencją 
Episkopatu upowaŜnioną do tego przez Stolicę 
Apostolską”. Dotyczy to przede wszystkim dzia-
łań związanych z zamierzeniami likwidacji lub 
przekształcenia Funduszu Kościelnego, który 
jest rekompensatą za przejęty w PRL majątek 
Kościoła katolickiego i innych związków wy-
znaniowych. 
    W wolnych wnioskach Wojciech Pillich 
przedstawił statut Odrodzenia, jaki przekazał mu 
jego ojciec i przeczytał pewne fragmenty – aktu-
alne dla członków KIK obecnie. 

Stanisław Waluś 
  

Rok 2012 Rokiem księdza Piotra Skargi  
KAZANIE TRZECIE 
W ciele uczciwszy członek, 
mówi Apostoł, nie gardzi 
podlejszym. Nie mówi głowa 
nodze, która po błocie depce: 
co mi po tobie sprośna nogo, 
nie dbam o cię; ale jej szanu-
je, bo wie, iŜ się bez nogi ru-
szyć z miejsca nie moŜe. Tak 

i w Rzeczypospolitej] wyŜsze stany niech miej-
sckimi i kmiecymi nie gardzą. Ci robaczkowie 
ziemscy, ci ubodzy poddani, którzy w takiej są u 
was wzgardzie i ucisku, patrzcie, jako was noszą, 
Ŝywią i ubogacają. MiejcieŜ na nie baczenie, aby 
- jako Apostoł mówi - członek podlejszy więtsze 
miał szanowanie. Bo inaczej bez takiej zgody 
musicie wszyscy upadać i ginąć. 
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Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

 
Flagi przy ul. Mariackiej w Katowicach – 15 IV 2010  
 

Jerzy Szmajdziński  
    Wicemarszałek Sejmu, poseł Lewicy, były 
minister obrony narodowej i były wiceprze-
wodniczący Polskiego Komitetu Olimpijskie-
go. Miał startować w tegorocznych wyborach 
prezydenckich jako kandydat Lewicy. Z wy-
kształcenia był ekonomistą. NaleŜał do Pol-
skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej od 1973 
roku, w tym od 1986 roku zasiadał w Komi-
tecie Centralnym. (…) Dzień przed Śmiercią 
obchodził swoje 58. urodziny, był Ŝonaty z 
Małgorzatą, osierocił dwoje dzieci - Agniesz-
kę i Andrzeja. 
 
WDOWA PO SZMAJDZI ŃSKIM BRO-
NI MACIEREWICZA!:  Wdowa po Je-
rzym Szmajdzińskim nie ufa juŜ ani Tu-
skowi, ani ekspertom Komisji Millera. Cała 
jej nadzieja leŜy w prokuratorskim śledz-
twie. UwaŜa teŜ, Ŝe śledczy powinni do-
kładnie wysłuchać ekspertów komisji Ma-
cierewicza. Dziś liczę tylko na prokuraturę, 
to jedyna instytucja zdolna wyjaśnić kata-
strofę smoleńską. Zawiodłam się na premie-
rze, rządzie i Komisji Millera. Po niemal 
dwóch latach uwaŜam, Ŝe nasze działania 
były zbyt powolne i za słabe - mówiła w 
Radiu ZET Małgorzata Sekuła-
Szmajdzińska, posłanka SLD.  
 

Nie czytam juŜ doniesień o Komisji Millera, 
bo byłam zniesmaczona sprawą ustalenia 
osoby odpowiedzialnej za uznanie, Ŝe gen. 
Błasik był w kokpicie do tego w stanie spo-
Ŝycia alkoholowego. Ta teza okazała się nie 
mieć autora, a jeden pan zrzuca odpowie-
dzialność na drugiego. To budzi niesmak. Jej 
zdaniem śledczy powinni dokładnie wysłu-
chać ekspertów Macierewicza. 
http://serwis21.blogspot.com (luty 2012) 
    Warto przeczytać: 
Ciemne czasy nieprawdy. O pseudonau-
kowym zamieszaniu wokół walki z klima-
tem, mniemanologii stosowanej i brakorób-
stwie w badaniu katastrofy smoleńskiej oraz 
o zaniku naukowej dyskusji z prof. Lucja-
nem Pielą rozmawia Wiesława Lewandow-
ska, Niedziela, 18 III 2012, str. 14-15. 
Dwie eksplozje. (…) Takie wnioski wynika-
ją z analiz przeprowadzonych przez dr Ka-
zimierza Nowaczyka z Uniwersytetu w Ma-
ryland i dr Grzegorza Szuladzińskiego – 
członka australijskich i amerykańskich orga-
nizacji naukowych. Śląska Gazeta Społecz-
no-Polityczna, 30 III – 5 IV 2012, str. 12. 
 

 
Po obejrzeniu filmu „KrzyŜ” Ewy Stankie-
wicz juŜ nikt nie powie, Ŝe określenie „wal-
ka dobra ze złem” jest banalne. Oto przed 
Pałacem Prezydenckim zyskało nowy sens. 
To film absolutnie wyjątkowy Nie tylko ze 
względu na mistrzostwo i profesjonalizm 
dokumentalistki. Jest on uwaŜany bowiem 
przez obie strony konfliktu za film uczciwy i 
prawdziwy. (…)           Sylwia Krasnodębska  

Gazeta Polska, 25 I 2012 r., str. 19 
Stanisław Waluś 
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Ksiądz Stanisław Sierla (1929-2011) 
mój przyjaciel 

    W moim sekretarzyku stoi fotografia ks. Sta-
nisława Sierli. Przypomina o wspaniałym dusz-
pasterzu, którego spotkaliśmy na naszej drodze. 
Dwa tomy śpiewników jego autorstwa i pamię-
tane jeszcze melodie pieśni religijnych mówią o 
serdecznej więzi księdza Stanisława z młodzieŜą. 
Starał się do niej dotrzeć z Dobrą Nowiną w naj-
piękniejszy sposób – przez rekolekcje z gitarą.  
"BoŜa miłość jak rzeka wypełnia duszę mą" 
przypomina o spotkaniu ekumenicznym, na któ-
rym ta pieśń została przełoŜona ad hoc na język 
niemiecki.  

 
Zdjęcie ks. Sierli z młodych lat 
    KsiąŜka ks. Stanisława "śycie darowane mi 
po raz drugi" wydana w roku 2004 na Złoty Jubi-
leusz kapłaństwa, a zwłaszcza sposób jej reda-
gowania bardzo dobrze charakteryzują tego 
wspaniałego przewodnika duchowego.  Nie bał 
się świeckich, był dla nich, był wśród nich. Za-
praszał do parafii, do domu, zaprosił wreszcie do 
wspólnego pisania o Ŝyciu darowanym mu. On 
był teŜ dla nas darem Ŝycia. Tym sposobem zna-
lazły się w ksiąŜce liczne świadectwa  uczestni-
ków duszpasterstwa wspólnie poszukujących z 
Nim Drogi, Prawdy i śycia. 
    Gdy w połowie lat siedemdziesiątych ubiegłe-
go wieku dotarłem do duszpasterstwa akademic-
kiego absolwentów przy katowickiej Katedrze 
Chrystusa Króla - ks. Stanisław był juŜ probosz-
czem w Michałkowicach na Śląsku. Mimo to, 
miałem wiele okazji Go spotkać i zaprzyjaźnić 

się. A to w Ośrodku Centralnym DA, na spotka-
niach ekumenicznych w kraju i za granicą, czy w 
jego macierzystej parafii, wreszcie w mieszka-
niach przyjaciół. Po przejściu na emeryturę nie 
unikał kontaktów lecz pisał do nas i zapraszał do 
siebie.  

 
śyczenia na Wielkanoc 2004 r. z zaproszeniem na 
Złoty Jubileusz Kapłaństwa 
    Brałem udział w Złotych Godach. W swoich 
zbiorach mam 16 zdjęć w wersji elektronicznej z 
uroczystości w dniu 13 czerwca 2004 r. Z placu 
przed Kościołem Akademickim, ze Mszy Jubile-
uszowej i spotkania z absolwentami DA połą-
czonego z promocją ksiąŜki "śycie darowane mi 
po raz drugi". 

 
Z grupą "wtorkową" absolwentów DA przed Kościo-
łem Akademickim 
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Msza św. na Złoty Jubileusz Kapłaństwa 

 
Chwalmy Boga pieśnią i graniem 

 
śyczenia ze Świbia na BoŜe Narodzenie 2006 r. 
    W roku 2006 organizowałem w KIK-u w Ka-
towicach promocję ksiąŜki "JuŜ, jeszcze nie. Re-
kolekcje z Ludźmi Adwentu"  Haliny Bortnow-
skiej – Dąbrowskiej, na które zaprosiłem ks. 
Stanisława. To spotkanie odbyło się najpierw u 
p. Miazgowiczów, a później w siedzibie Klubu.  
FotoreportaŜ z tego spotkania został umieszczo-
ny na płycie kompaktowej, wydanej z okazji 
XXV lecia istnienia KIK w Katowicach. Dyspo-
nuję zdjęciami tam niepublikowanymi z pierw-
szej części spotkania. 

 
Spotkanie absolwentów DA u p. Miazgowiczów 

 
Promocja ksiąŜki "JuŜ, jeszcze nie" Haliny Bortnow-
skiej w Klubie Inteligencji Katolickiej w Katowicach 
    Osiemdziesiąte urodziny w roku 2009 były 
okazją do spotkania się w grupie absolwentów 
DA ze Wspaniałym Kapłanem na Jego zaprosze-
nie.  

 
śyczenia na Wielkanoc 2009 r. z zaproszeniem na 80 
urodziny 
    Wspomnę jeszcze o dwóch spotkaniach 
szczególnych, bo osobistych. Pierwsze w Świ-
biu,  w rodzinnej miejscowości ks. Stanisława, 
gdzie zamieszkał po przejściu na emeryturę. Te-
go dnia byliśmy z moim synem Jankiem w Ru-
dach Raciborskich. Postanowiłem go odwiedzić. 
Wieczorem zapukaliśmy do drzwi mieszkania. 
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Ksiądz ucieszył się z naszej wizyty. Mówił o 
tym, co robi na emeryturze, o pisanej ksiąŜce. 
Wspominaliśmy sługę BoŜego ks. Franciszka 
Blachnickiego. Mówił, o odkryciu przeŜyć mi-
stycznych Sługi BoŜego w okresie karlsberskim i 
o pierwszym spotkaniu  z nim w drzwiach Semi-
narium Śląskiego w Krakowie, do których młody 
Stanisław zapukał by rozpocząć przygotowanie 
do kapłaństwa. 
    Spotkanie w Domu Św. Józefa w Katowicach 
w dniu 11 września 2011 r. było ostatnim przed 
Jego odejściem do Pana. Wiedziałem, Ŝe jest 
cięŜko chory.  

 
Spotkanie w Domu Św. Józefa 
    Ośmielony zostałem słowami zaproszenia 
"odwiedzajcie mnie, teraz jestem bliŜej". Przy-
pominał mi o odwiedzinach ze zdjęcia w sekreta-
rzyku. Ubiegły rok był rokiem 30-lecia Klubu 
Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Proszono 
mnie bym przygotował artykuł okolicznościowy. 
Pomyślałem, Ŝe warto by porozmawiać o tym z 
Księdzem Stanisławem. Tyle mu zawdzięczamy.  
Umówiłem się. Przeszliśmy spacerkiem z poko-
iku szpitalnego do jego mieszkanka piętro wyŜej. 
Był po naświetlaniach, oczekiwały go kolejne. 

 
Spotkanie w Domu Św. Józefa 

    Rozmowa musiała więc przyjąć nieco inny 
charakter. Wspominał odwiedziny osób z dusz-
pasterstwa i swojej rodziny z okazji 82 urodzin. 
Poprosiłem o Mszę św. w intencji wnuka, które-
go spodziewaliśmy się z końcem listopada. Ser-
decznie mu podziękowałem za lata wspaniałych 
kontaktów. Zapytałem, czy mogę zrobić parę 
zdjęć. Pozwolił. 
    Ks. Stanisław był dla nas wielkim darem. Bo-
gu dziękujemy za Niego.  

Wojciech Sala 
 

Kapłan spod znaku Maryi 
(ks. Stanisław Sierla) 

Ciąg dalszy będzie w majowym numerze „Dla-
tego”. 
 

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

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

W tak wielu dłoniach w czasie dzisiejszej Liturgii 
przedstawiane są Bogu przez Maryję i modlitwę 
Kościoła błogosławione wiązanki kłosów zbóŜ, 
ziół i warzyw. Wielorakie owoce ziemi, zarówno 
wyrastające samoistnie, jako polne kwiaty - czysty 
dar Boga, jak teŜ owoce ziemi wypracowane przez 
człowieka w trudzie i mądrości uprawiania ziemi 
we współpracy z Bogiem. W tym roku razem z 
tymi wiązankami przynosimy wielką troskę pol-
skich rolników, często wręcz cierpienie, gdy nie 
mogą zebrać plonu ziemi. JuŜ dawno nie było ta-
kiego roku i tak trudnej pogody. Jak silnie Bóg 
przypomina w tym roku, Ŝe to do Niego naleŜy 
ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego mieszkań-
cy; Ŝe człowiek sam, z całą swoją mądrością i 
wiedzą, powinien niezmiennie być Jemu poddany, 
Jego prosić o dary ziemi i Jemu za te dary dzię-
kować. W tym roku te wiązanki kwiatów, kłosów, 
owoców, warzyw i ziół przewiązane są dotkliwym 
cierpieniem rolników, a takŜe cierpieniem ofiar 
tegorocznych kataklizmów pogodowych. Bóg jest 
takŜe Panem pogody. Usłyszałem w którymś re-
portaŜu po blisko dwóch tygodniach prawie nie-
ustającego deszczu słowo rolnika: "Chyba wresz-
cie do Pana Boga się trzeba będzie zacząć modlić 
o pogodę". Tak. Chyba wreszcie... A juŜ niektórzy 
mieli rok temu pokusę, przy dobrych zbiorach, by 
zboŜe - dane na poŜywienie dla ludzi i zwierząt - 
przeznaczać na spalanie. W tym roku dobitnie wi-
dzimy róŜnicę pomiędzy darem na poŜywienie - 
jak jest potrzebny, jak jest cenny - a środkami opa-
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łu. Nie kaŜde ziarno moŜe być poŜywieniem. Dla-
tego darów BoŜych marnować ani trwonić nie 
moŜna. W latach urodzajnych trzeba gromadzić 
własne zapasy na lata chude. Tak czyni mądry go-
spodarz. Tak czyni mądre państwo. TakŜe tę trud-
ną mądrość przynosimy więc dzisiaj razem z tymi 
wiązankami i składamy w dłonie Matki BoŜej 
Zielnej, by - orędując za nami - przedstawiła te 
sprawy swojemu Synowi. 

ciąg dalszy w następnym numerze „Dlatego” 
 

Minister Boni zabiera Kościołowi 
    Rząd zamierza zlikwidować Fundusz Kościel-
ny, z którego opłacane są składki ubezpiecze-
niowe części duchownych. W zamian chce za-
oferować podatnikom moŜliwość odpisywania 
0,3 proc. NaleŜnego podatku z deklaracji PIT, na 
takich zasadach jak juŜ dziś moŜna odpisywać 1 
proc. Na rzecz organizacji poŜytku publicznego. 
Fundusz Kościelny powstał jako rekompensata 
za nigdy niezwrócony Kościołowi katolickiemu 
majątek ukradziony przez komunistyczne wła-
dze. Minister administracji Michał Boni w ogóle 
do tego się nie odnosi. 

Tygodnik Solidarność, 23 III 2012, str. 4  
 

Likwidacja Funduszu Kościelnego 
    Warszawa. Władze arbitralnie zdecydowały, 
w jaki sposób dokonają likwidacji Funduszu Ko-
ścielnego. Wynika to z odpowiedzi, jaką minister 
administracji i cyfryzacji Piotr Kołodziejczyk 
udzielił na zapytanie poselskie Marii Nowak 
(PiS) m.in. w sprawie dalszych losów Funduszu 
Kościelnego. (…) 
    Po raz pierwszy od 1989 r. mamy do czynie-
nia z próbą jednostronnego narzucenia przez 
państwo rozwiązań w materii, która – zgodnie z 
konkordatem oraz konstytucją – powinna być re-
gulowana wspólnie. Ten przejaw arogancji i za-
miar złamania przez rząd RP konkordatu powi-
nien być właściwie oceniony przez episkopat. 
Katolickie społeczeństwo ma prawo wiedzieć, Ŝe 
nie chodzi tylko o jedną, niewielką pozycję w 
budŜecie państwa, ale podstawowe zasady regu-
lujące relacje między Kościołem a państwem. 

Andrzej Grajewski 
Gość Niedzielny, 26 II 2012, str. 5 

 
Nie milczeć o dyskryminacji chrześcijan 

    Przed coraz większą dyskryminacją prawną 
chrześcijan oraz powtarzającymi się przejawami 
braku tolerancji wobec stanowisk zajmowanych 

przez chrześcijan w Europie ostrzega w najnow-
szym „Raporcie 2011” Centrum Obserwacji Nie-
tolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan w Euro-
pie. 
    Ośrodek (Observatory on Intolerance and Di-
scrimination against Christians in Europe), któ-
rego siedziba znajduje się w Wiedniu, zbadał i 
udokumentował w najnowszym raporcie 180 
przypadków braku tolerancji oraz dyskryminacji 
chrześcijan w 2011 roku. Z informacji tych wy-
nika, Ŝe 85% tzw. „przejawów nienawiści” skie-
rowanych jest przeciwko chrześcijanom. „O tym 
fakcie nie moŜna milczeć w debacie publicznej” 
- zaapelowała dyrektorka centrum Gudrun Ku-
gler w dokumencie opublikowanym 19 marca 
2012 r. Wśród krajów, w których często docho-
dzi do dyskryminacji wyznawców Chrystusa, 
wymienia się Francję. Z raportu wynika, Ŝe 84% 
aktów wandalizmu, to ataki na miejsca chrześci-
jańskie, takie jak kościoły, czy cmentarze. Na-
tomiast według opublikowanych niedawno przez 
rząd Szkocji danych wynika, Ŝe 95% aktów 
przemocy antyreligijnej dotyczy chrześcijan. Z 
kolei w Anglii i Walii 74% osób uczęszczają-
cych do kościołów potwierdziło, Ŝe coraz bar-
dziej widoczne jest marginalizowanie chrześci-
jan w Ŝyciu publicznym, w mediach, w polityce i 
miejscu pracy. Gudrun Kugler powiedziała w 
rozmowie z austriacką agencją katolicką “Kath-
press”, Ŝe odczuwany przez wiele osób brak tole-
rancji wobec chrześcijan w społeczeństwie pro-
wadzi do tego, Ŝe ludzie zaczynają uwaŜać, iŜ 
„lepiej nie mówić o swoich chrześcijańskich po-
glądach”. 
    Według raportu, w niektórych krajach euro-
pejskich łamie się wolność sumienia na drodze 
prawnej. „I tak na przykład w Holandii czy 
Wielkiej Brytanii urzędnicy państwowi mają 
obowiązek udzielania „ślubów” parom homosek-
sualnym. We Francji pracownicy aptek muszą 
sprzedawać środki wczesnoporonne, a w Hisz-
panii zarówno lekarze, jak i personel szpitalny 
zmuszani są do dokonywania aborcji” - powie-
działa Kugler. W wielu krajach niezbyt precy-
zyjne ustawy antydyskryminacyjne, czy doty-
czące głoszenia nienawiści, powodują, Ŝe coraz 
częściej w sądach dochodzi do spraw przeciwko 
chrześcijanom, zwłaszcza kaznodziejom. Na tym 
tle nadal mają miejsce konflikty w szkolnictwie, 
a takŜe w sferze wolności wypowiedzi i zgroma-
dzeń. 
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    „W Wielkiej Brytanii trwa juŜ debata na ten 
temat” - podkreśliła Kugler i wyraziła ubolewa-
nie, Ŝe nie dzieje się tak w innych krajach, rów-
nieŜ w jej rodzinnej Austrii. „Taka debata jest 
konieczna, bowiem świadomość problemu jest 
pierwszym krokiem na drodze do jego rozwiąza-
nia” - przypomniała. 
    Za „pozytywny” z politycznego punktu widze-
nia krok przeciwko dyskryminacji chrześcijan ra-
port uznaje rezolucję Zgromadzenia Parlamentar-
nego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w 
Europie - OBWE z lipca 2011 roku. Dokument 
wzywa państwa członkowskie do zbadania ich 
ustawodawstwa pod kątem negatywnych skutków 
dla chrześcijan. „Nasze badania wykazują, Ŝe Eu-
ropa moŜe utrzymać swój kurs wolnościowy je-
dynie poprzez właściwe traktowanie religii, a 
zwłaszcza chrześcijaństwa” - stwierdziła szefowa 
Centrum Obserwacji Nietolerancji i Dyskrymina-
cji Chrześcijan w Europie. 
    W nawiązaniu do tego raportu popatrzmy co 
dzieje się w ostatnich tygodniach w Polsce. Ma-
my do czynienia z bezprecedensowym medial-
nym atakiem na Kościół katolicki. Znowu stosu-
je się metodę: Kłamstwo powtarzane tysiąc razy 
staje się prawdą - /Josef Goebbels- nazistowski 
minister propagandy/. Czy to powrót do ciemnej 
przeszłości? Ze smutkiem widzimy, Ŝe cześć na-
szych mieszkańców bezkrytycznie przyjmuje 
kłamliwe informacje przekazywane przez media 
wrogie Kościołowi katolickiemu. Taki sposób 
przekazu jest niezgodny z ustawą Prawo Praso-
we.   
    Oprac. S. Wieczorek na podst. serwisu eKAI 

 
Warto przeczytać 

Polski Rząd zapatrzony w Zapatero?, Tomasz 
Królak rozmawia z arcybiskupem Sławojem 
Leszkiem Głódziem, Niedziela, 11 III 2012, str. 
10-11. 
Nieuczciwa gra. Czy próba zamachu na reli-
gię w szkołach? Ks. Wojciech Góralski, Nie-
dziela, 18 III 2012, str. 16. 
Koniec religii w szkołach? Z bp. Markiem 
Mendykiem – przewodniczącym Komisji ds. 
Wychowania Katolickiego Konferencji Episko-
patu Polski – rozmawia ks. Piotr Nowosielski, 
Niedziela, 18 III 2012, str. 14. 
Obawy o religię w szkole, ks. Tomasz Jakle-
wicz, Gość Niedzielny, 18 III 2012, str. 4-5. 
Religia w szkole zagroŜona, Jolanta Hadasz, 
Przewodnik Katolicki, 18 III 2012, str. 13-15. 

Donald idzie na wojnę, Walka Donalda Tuska z 
Kościołem jest niczym innym, jak walką z Pa-
nem Bogiem i toŜsamością narodową Polaków, 
w której wiara katolicka zajmuje szczególne 
miejsce, Anna Wiejak, Nasza Polska, 20 III 
2012, str. 10. 
ZagroŜone hospicja, Magdalena Kowalska, Na-
sza Polska, 20 III 2012, str. 11. 
Polska wersja zapateryzmu, Tomasz P. Terli-
kowski, Niedziela, 25 III 2012, str. 31. 
  

Akcja Katolicka w Polsce 
Historia magistra vitae est 

    Akcja Katolicka w Polsce wyraŜa solidarność 
z uczestnikami protestu głodowego w obronie 
lekcji historii w szkołach ponadgimnazjalnych, 
których wymiar ministerstwo edukacji narodo-
wej zamierza drastycznie ograniczyć.  W pełni 
popieramy pełną determinacji postawę  protestu-
jących na rzecz polskiego szkolnictwa i uczniów, 
którzy nie mogą być pozbawieni wiedzy histo-
rycznej o własnym kraju i narodzie, o miejscu 
Polski w Europie i na świecie na przestrzeni 
wieków. Zachęcamy do poparcia akcji poprzez 
składanie podpisów za pośrednictwem strony:  
http://protest.ehistoria.org.pl/pl 
                                                     Halina Szydełko 

Prezes Zarządu Krajowego Instytutu 
Akcji Katolickiej w Polsce  

 
Głodówka 

    Wiadomość o strajku głodowym podjętym w 
Krakowie w obronie lekcji historii i języka pol-
skiego budzi szacunek. W naszym społeczeń-
stwie muszą drzemać nadal spore duchowe siły, 
skoro znajdują się w nim ludzie gotowi zaryzy-
kować zdrowie, a w skrajnym przypadku nawet 
Ŝycie. I to nie w obronie swojego wąsko pojęte-
go interesu, ale w imię wyŜszych wartości. Do 
radykalnych form protestu naleŜy zawsze pod-
chodzić z ostroŜnością. Wątpliwości moŜe bu-
dzić głodówka w celu podwyŜszenia zarobków, 
ale w obronie lekcji historii – raczej szacunek. 
Jak wiadomo, zgodnie z nowymi przepisami 
oświatowymi, które mają wejść w Ŝycie 1 wrze-
śnia tego roku, liczba obowiązkowych lekcji hi-
storii w liceach ogólnokształcących zmniejszy 
się ze 150 do zaledwie 60 (więcej na następnej 
stronie). W rozmowie z GN sprzed tygodnia mi-
nister edukacji Krystyna Szumilas przekonywa-
ła, Ŝe wprowadzona zmiana nie uszczupli ogól-
nego wykształcenia uczniów. Trudno uwierzyć 
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w te zapewnienia. PrzecieŜ między liczbami 150 
a 60 jest spora róŜnica. 

Ks. Marek Gancarczyk 
Gość Niedzielny, 1 IV 2012, str. 3 

 
Trwa niszczenie polskiej oświaty 

przez ministrów PO 
Niedouczenie kolejnych polskich pokoleń trwa 
w najlepsze, i zaczyna przyjmować formy tragi-
farsy, mającej jednak katastrofalne następstwa 
dla przyszłości narodu. Wskutek kolejnej refor-
my MEN od września 2012 r. z liceów (które 
przestaną być ogólnokształcące) zniknie 90 go-
dzin historii, 60 godzin języka polskiego i 120 
godzin przedmiotów ścisłych. „Naród, który za-
pomina o swojej historii, jest skazany na zagła-
dę” (Jan Paweł II). 

Źródło, 11 III 2012 r., str. 27 
Jako katolik, Polak, dr hab. inŜ. i nauczyciel 

akademicki na uczelni technicznej uwaŜam, Ŝe to 
jest skandal 

Stanisław Waluś 
 

Polak Węgier – dwa bratanki 
Piękny film 
o pięknych marze-
niach 

Dokumentalistka 
Ewa Stankiewicz 
zderza marzenia 
wolnościowe Wę-
grów i ich nadzieje 
wzbudzone przez 
rządy Victora Or-

bána z polityczną poprawnością Parlamentu Eu-
ropejskiego i wrzaskiem lewicowych europo-
słów. „Dopuki Ŝyję” to film o walce o suweren-
ność naszych bratanków Węgrów, ale to równieŜ 
film o nas. (…) 
Sylwia Krasnodębska, Gazeta Polska, 28 III 
2012, str. 3. 

Warto przeczytać 
BoŜe, pobłogosław Węgrów, Jarosław Szarek, 
Źródło, 18 III 2012, str. 22-23 (na str. 23 jest teŜ 
„Narodowe wyznanie wiary”, preambuła do 
Konstytucji Węgier z 25 kwietnia 2011 roku.) 
Węgierska wiosna z powiewem biało-
czerwonej, Margarita Kotas, Niedziela, 25 III 
2012, str. 34-35. 
Opowieść o Węgrzech, Jan Pospieszalski, Gaze-
ta Polska, 28 III 2012, str. 4. 

Stanisław Waluś 

Warto przeczytać 
Periodyk „Gen’s” nr 
1/2 2011 zawiera trzy 
części: 1) materiały z 
sesji wspomnienio-
wej poświęconej 25. 
Rocznicy śmierci ks. 
Stanisława Bisty, 
która odbyła się 18 
XII 2010 r. na Wy-
dziale Teologicznym 
UŚ w Katowicach 
(sprawozdanie w biu-
letynie „Dlatego” z 

25 I 2011, str. 2-4), 2) Pisma ks. Stanisława Bi-
sty, 3) Świadectwa (abp Damian Zimoń, bp Pio-
otr Libera, ks. Józef Pawliczek, ks. Lucjan Sko-
lik, s. M. Zofia Fryc, Małgorzata Bieniasz, Ma-
ciej Bieniasz, Anna Fratta (Doni), ks. Stanisław 
Puchała, ks. Jerzy Szymik, Andrzej Miłkowski, 
ks. Tadeusz Reroń, ks. Józef Kozyra, Irena So-
cha, Edward Zieliński, Halina i Bronia, Franci-
szek Halkiewicz, Tadeusz Iwanecki).  
Wydawca: Fundacja „Mariapoli”, ul. Kochanow-
skiego 31/38, 01-864 Warszawa.   
 
 

Drzazga w oku bliźniego. 
Po Walnym Zebraniu Delegatów KIK Katowice 
    Nasz Klub ma wiele mówiący znaczek. Nie 
wiem kto go zaprojektował, ale symbolika jego 
jest wspaniała: dwa symbole postaci, jakby z 
wyciągniętymi rękami w geście rozpaczy, po 
obu stronach KrzyŜa, jako dwie litery K. No i On 
na KrzyŜu, jako litera I, będący łącznikiem po-
między tymi rozpaczającymi postaciami.  
Jedna z tych postaci to na pewno Maryja. A dru-
ga? To moŜe być kaŜdy z nas naleŜący do KIK, 
noszący znaczek.  
    Jakiś czas temu były wśród członków KIK 
rozprowadzane te znaczki. Zamysłem było, aby 
one były noszone, nie były przeznaczone do do-
mowej kolekcji, jako jeszcze jeden ciekawy ory-
ginalny „pins”. Stało się inaczej. Obserwując 
Delegatów na ostatnim WZD zauwaŜyłem bo-
dajŜe tylko dwie osoby noszące ten znaczek. Na 
34 obecnych Delegatów. Dlaczego tylko dwóch?  
Czy WZD było wyjątkiem? MoŜna oglądając fo-
tografie przypomnieć sobie nasze ostatnie piel-
grzymki do Sanktuarium MB Boguckiej z lat 
2010 i 2011. Ilu członków KIK miało ten zna-
czek?  
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    Myślę, Ŝe ten mały przecieŜ znaczek (o śred-
nicy 15 mm), z bardzo wyraźnym znakiem krzy-
Ŝa, z dającą do myślenia symboliką, noszony 
przez nas na co dzień, to teŜ świadectwo. Więk-
sze niŜ wielkość tego znaczka.  

Robert Prorok  
 
 

In vitro 
    Wśród tych praw dziecka, na 
płaszczyźnie społeczno-
moralnej, szczególne znaczenie 
mają: prawo do opieki zdro-
wotnej, prawo do znania wła-
snego pochodzenia oraz posia-
dania rodziców (rodziny) i peł-
nych relacji z nimi. Artur J. Ka-

tolo: Contra In Vitro, Instytut Globalizacji, 
www.globalizacja.org Warszawa 2010, str. 46. 

Stanisław Waluś 
 
 

NASZE ROCZNICE 
1625 lat temu (24 IV 387 r.) Augustyn przyjął 
Chrzest święty z rąk biskupa AmbroŜego w Me-
diolanie. 
560 lat temu (15 IV 1452 r.) urodził się Leonar-
do da Vinci. 
120 lat temu (17 IV 1892 r.) car wydał ukaz za-
braniający pod surowymi karami tajnego na-
uczania w języku polskim na ziemiach litewsko-
ruskich, zagarniętych w I i II rozbiorze. 
75 lat temu (1 IV 1937 r.) na warszawskich 
uczelniach wyŜszych rozwiązano akademickie 
organizacje polityczne: Związek Narodowy 
MłodzieŜy Radykalnej, MłodzieŜ Wszechpolską, 
Związek Polskiej MłodzieŜy Demokratycznej i 
Legion Młodych. 
75 lat temu (27 IV 1937 r.) w wieku lat 80 zmarł 
Michał Drzymała, chłop ze wsi Podgradowice 
(dzisiaj Drzymałowo). 
70 lat temu (16 IV 1942 r. w Krakowie, w ka-
wiarni Plastyków (przy ul. Łobzowskiej) gestapo 
aresztowało 198 osób, głównie artystów mala-
rzy, literatów i aktorów. 
65 lat temu (2 IV 1947 r.) w Oświęcimiu straco-
no Rudolfa Hössa, komendanta obozu Au-
schwitz-Birkenau, skazanego na karę śmierci za 
zbrodnie ludobójstwa wyrokiem sądu w War-
szawie. 
65 lat temu (13 IV 1947 r.) podczas obrad KC 
PPR zapadła decyzja o stopniowej likwidacji 

sektora prywatnego w handlu (tzw. bitwa o han-
del). Realizację tego celu komuniści prowadzili 
metodami fiskalnymi, poprzez koncesjonowanie 
i domiary podatkowe. Likwidacja prywatnego 
handlu doprowadziła do znacznych trudności w 
zaopatrzeniu ludności w towary. Głównym reali-
zatorem „bitwy o handel” był ówczesny minister 
przemysłu i handlu Hilary Minc. 
65 lat temu (24 IV 1947 r.) z inicjatywy kard. 
Augusta Hlonda została powołana Rada Pryma-
sowska dla odbudowy zniszczonych w czasie 
wojny warszawskich kościołów. 
55 lat temu (13 IV 1957 r.) władze PRL w okre-
sie chwilowej, popaździernikowej odwilŜy 
zwróciły ołtarz Wita Stwosza, przetrzymywany 
od czasu powrotu z Niemiec na Wawelu, pra-
wowitemu właścicielowi, tzn. Bazylice Mariac-
kiej w Krakowie. 

                Wybrała Barbara Kwaśnik 
    
 

Szlakiem Pielgrzyma 
Ojczyzna Św. Rodziny Pana Jezusa, 

Matki Bo Ŝej, św. Józefa (25 II – 5 III 2009) 
(kontynuacja z poprzedniego numeru) 

Legenda głosi, Ŝe na Górze Moria są zachowane 
skarby Świątyni i Arka Przymierza, to są dwie 
Kamienne Tablice, na których Bóg wypisał 10 
Przykazań. 
W połowie murów wschodniej Jerozolimy w po-
bliŜu Meczetów znajduje się Złota Brama. Jest 
zamurowana. Bramę zamurowano w VII wieku 
naszej ery dokonali tego  muzułmanie na polece-
nie, które wyczytali w proroctwach z księgi  
Ezechiela z VI wieku przed Chrystusem.  Tej 
bramy jeszcze w tym czasie nie było. Jest  to  je-
dyna brama, której konstrukcja w większości po-
została nienaruszona od chwili powstania mu-
rów.  
Po południu udajemy się na Górę Syjon, Świętą 
Górę. Najpierw nawiedzamy  Wieczernik. Wie-
czernik jest dostępny dla wszystkich religii. Z 
Wieczernika jest wejście do kościoła Zaśnięcia 
Najświętszej Maryi Panny i wejście w podzie-
mia do synagogi i grobu króla Dawida, nawie-
dzamy te miejsca. Wieczernik do duŜa pusta sa-
la. Jesteśmy więc w duŜej Sali na górze. Nie 
wiadomo do kogo sala naleŜy. Jest to miejsce  
Paschy Chrystusowej Ostatniej Wieczerzy  i 
miejscem ustanowienia Najświętszego Sakra-
mentu miejscem Zesłania Ducha Świętego, miej-
scem spotkania Jezusa Zmartwychwstałego z 
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apostołami i niewiernym Tomaszem. W kościele 
zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny jest kaplica 
z  Matką Boską Częstochowską. Jest dylemat 
gdzie Matka BoŜa Zmarła, czy w Jerozolimie, 
czy w Efezie. Dylemat zrodził się w wizji św. 
Katarzyny Emerlich. Dalej idziemy w kierunku 
rzeki Cedron i przechodzimy przez Bramę Gnoj-
ną, wchodzimy do Miasta Dawidowego. Nawie-
dzamy kościół zaparcia się Jezusa przez Piotra.  
Przechodzimy oryginalnymi schodami z okresu 
Ŝycia Jezusa. 
W szóstym dniu naszej pielgrzymki jedziemy do 
Betlejem do Groty Narodzenia Pana Jezusa i 
na Pole Pasterzy. To w pobliŜu Betlejem dom 
ojca Dawida nawiedził prorok Samuel i namaścił 
pasterza kilkunastoletniego Dawida na króla 
Izraela. Taki był początek Rodu Dawidowego. 
To w Betlejem zapowiedziane zostało w proroc-
twach narodzenie Jezusa.  PrzejeŜdŜamy przez 
granicę Izraelsko-Palestyńską, kontrola doku-
mentów i wielki trzymetrowy mur zbudowany 
przez Izraelczyków. PodjeŜdŜamy pod Bazylikę 
Narodzenia Jezusa. Wchodzimy do środka przez 
bardzo wąskie wrota, bo wcześniej do Bazyliki 
Arabowie wjeŜdŜali konno i wejście zamurowa-
no, pozostawiając wąski przesmyk. Z Bazyliki 
wchodzi się do Groty Narodzenia, tam jest 
Gwiazda znacząca miejsce Narodzenia i grota 
niŜsza miejsce Ŝłóbka Pana Jezusa. Śpiewamy 
kolędę „ Wśród Nocnej Ciszy” Miejsce szcze-
gólnej refleksji nad własnym Ŝyciem. To tu przy-
szło na świat zbawienie ludzkości. Miejsce 
Święte. Stąd udajemy się do Groty Mlecznej, 
miejsca gdzie Matka BoŜa karmiła Dzieciątko. 
Grota jest zamknięta, ale nawiedzają ją teŜ mu-
zułmanki prosząc Matkę BoŜą o dobre macie-
rzyństwo. Jedziemy na Pole Pasterzy, w grocie 
odprawiamy Mszę Świętą.  Po Mszy Świętej je-
dziemy do Yad  Vashem. Jest to Instytut Pamię-
ci Męczenników i Bohaterów Holokaustu. W 
skupieniu i modlitwie przechodzimy z sali do sa-
li upamiętniające milionów ludzi pomordowa-
nych przez Niemców w tym dorosłych i dzieci 
Narodu Wybranego. Tysiące zapalonych świec 
odbija się od lustrzanych ścian. W języku pol-
skim wymieniane są nazwiska pomordowanych. 
Dalej przechodzimy przez Ogród Pamięci. Jest 
tutaj tysiące drzewek z wypisanymi nazwiskami 
na tabliczkach „Sprawiedliwy w śród narodów 
świata”. Jest duŜo Polskich nazwisk.   Jedziemy 
do Ain Karem . Miejsca nawiedzenia św. ElŜbie-
ty przez Maryję i miejsca narodzenia Jana 

Chrzciciela. Przed Kościołem Nawiedzenia Św. 
ElŜbiety jest grota i źródełko. To tu spotkały się 
Maryja z ElŜbietą. ElŜbieta miała 65 lat, była 
niepłodna. Maryja od Anioła w czasie Zwiasto-
wania dowiedziała się Ŝe ElŜbieta jest juŜ w 6 
miesiącu. Nic nie jest niemoŜliwe u Boga. To w 
czasie spotkania Maryi i ElŜbiety powstaje prze-
piękny hymn Magnificat. „Uwielbia dusza moja 
Pana i duch mój rozradował się w Bogu”.  Tekst 
hymnu wypisany jest w kilkudziesięciu językach 
na murach dziedzińca przy Kościele Nawiedze-
nia, jest teŜ w języku polskim. Miejsce Nawie-
dzenia jest na wzgórzu w pięknej scenerii ogro-
dów oliwnych, sadów  figowych, serpentyn ob-
sadzonych cyprysami, a w dole palmy. Maryja u 
ElŜbiety była ok. 3 miesięcy, zapewne pomagała 
przy narodzeniu Jana Chrzciciela. Maryja miała 
kilkanaście lat mało doświadczona, ale posiadała 
wielką radość i wiarę. Wracała do domu w Naza-
recie oddalonego ok. 200km, przez góry w trud-
nym środowisku zagroŜonym bandyckimi napa-
dami, była juŜ w 4 miesiącu. Była narzeczoną 
Józefa. Zapewne miała na uwadze poinformować 
rodziców i narzeczonego o swoim stanie. Z Ko-
ścioła Nawiedzenia idziemy do Kościoła Naro-
dzenia Jana Chrzciciela. Jest tam grota w której 
ukrywano Jan Chrzciciela przed zabójstwem z 
rozkazu Heroda. Wieczorem jedziemy jeszcze 
pod Kneset – parlament izraelski, aby zrobić 
zdjęcia.  
W 7 dniu pielgrzymki jedziemy nad Jordan i 
Jezioro Galilejskie, miejsca gdzie nauczał Jezus 
Chrystus. 

 
Jezioro Galilejskie 
    Po drodze nawiedzamy Bazylikę Przemienie-
nia Pańskiego na Górze Tabor. Stok góry jest 
stromy. PodnóŜe góry i wyŜej posiada zabudo-
wanie i wielki rozmach budowy nowych domów. 
Autobusem podjeŜdŜamy około 1/3 stoku i za-
trzymujemy się na parkingu. Z parkingu jedzie-
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my juŜ taksówkami kilkunastoosobowymi na 
szczyt do miejsca Przemienienia Jezusa. Cała 
góra i podnóŜe naleŜy do jednej rodziny, trans-
port teŜ.  Szczyt Góry Tabor naleŜy do OO Fran-
ciszkanów, którzy wykupili go od Turków. 
Wchodzimy do Świątyni, modlimy się. Po mo-
dlitwie niektórzy robią zdjęcia i wracamy.  
    Z Świętej Góry Tabor jedziemy Doliną Jorda-
nu do Kibbutzu Yord Denit. Jest pięknie zago-
spodarowany. MoŜna tu wejść do rzeki Jordan 
zaczerpnąć wody i odnowić ceremonię Chrztu 
Świętego. Nieopodal widać Japończyków w bia-
łych szlafrokach wchodzących do wody i odna-
wiają Chrzest przez zanurzenie w wodzie. Je-
dziemy do Tabghy.  Jest to miejsce głoszenia 
przez Jezusa Kazań na Górze, rozmnoŜenia 
chleba i ryb, oraz ukazania się apostołom Zmar-
twychwstałego Jezusa. Nawiedzamy najstarszą 
chrześcijańską mozaikę kosz z chlebem i dwie 
ryby. To w tym miejscy nastąpił cud. Kładziemy 
ręce na skale na której spoczywał Pan Jezus. W 
dole widać Jezioro Galilejskie. Jedziemy do Ka-
farnaum, bo tam czeka na nas barka. Wsiadamy 
do niej. Polska flaga na barce. Leje deszcz jak z 
cebra ‘burza na morzu”.  Słychać grzmoty, jak za 
czasów nauczania Jezusa Chrystusa. Na środku 
jeziora barka zatrzymuje się. Jest grany Polski 
Hymn Państwowy. Nikt nie chce wejść na wzbu-
rzone fale, tak jak  apostoł Piotr to uczynił. 
Brak nam prawdziwej wiary. Potrzebujemy cią-
głego nawracania ku Chrystusowi.  Dopływamy 
do drugiego brzegu. Idziemy na rybę św. Piotra o 
nazwie muszt. Jest to jedyne miejsce na świecie, 
gdzie ten gatunek ryb występuje. Po posiłku. 
Udajemy się do Kafarnaum. Obecnie są tam tyl-
ko ruiny i wykopaliska. Wykopaliska odkrywają 
dom Świętego Piotra, świątynię częściowo zre-
konstruowaną i fundamenty zabudowań miej-
skich. Dom Świętego Piotra dobrze zachowany 
do połowy ścian, jest zabezpieczony nadbudów-
ką współczesną, kościół w kształcie latającego 
talerza. Pokój w którym mieszkał Pan Jezus był 
otynkowany i wymalowany. Tutaj pan Jezus na-
uczał w Świątyni, uzdrawiał sługę setnika, te-
ściową Piotra z gorączki. Czas z przeszłości i te-
raźniejszość łączą się. Jak blisko jest Jezus, to do 
nas mówi słowa Ŝycia, właśnie tutaj. Jedziemy 
na Górę Błogosławieństw. W Kościele są wypi-
sane wszystkie Błogosławieństwa. Przypominają 
się nam. Widzimy jak daleko nasze Ŝycie odbie-
ga od głoszonej nauki Chrystusa, próbujemy in-
terpretować przykazania na własny uŜytek. Ma-

my wolę nawrócenia.  Wracamy do Jerozolimy. 
Ósmy dzień naszej pielgrzymki, wyjeŜdŜamy na 
Pustynię Judzką i kąpiel w Morzu Martwym.  
Zatrzymujemy się w pięknym miejscu widoko-
wym na pustyni.  

 
Pustynia Judzka 
Sesja zdjęciowa. Beduini obstawili nas ze swo-
imi wyrobami. PrzejeŜdŜamy przez Betanię. 
Miejsce Marii, Marty i Łazarza, przyjaciół Jezu-
sa. Wejście do grobu Łazarza jest zamknięte. 
Nawiedzamy Świątynię. Nawiedzamy Wadi 
Kelt. Miejsce gdzie zatrzymał się Eliasz w dro-
dze na Górę Synaj, a Joachim uskarŜał się na 
niepłodność swojej Ŝony, wtedy objawił mu się 
anioł i zwiastował narodzenie Najświętszej Ma-
ryi Panny.  Nawiedzamy Jerycho, najstarsze 
miasto świata. Jedziemy do Qumram. Nawie-
dzamy miejsca, gdzie odkryto staroŜytne pisma 
święte starego przymierza na tabliczkach z pi-
smem klinowym i historię ludu Ŝydowskiego.  
Stąd jedziemy nad Morze Martwe.  
Temperatura wody ok. 20 o C. Kąpiemy się. Za-
solenie ok. 30%. W wodzie pierwiastki z całej 
tablicy Mendelejewa. Smarujemy się czarnym 
mułem. Po kąpieli wypoczynek na plaŜy. Jest 4 
marzec. W Polsce śnieg i mróz. Wracamy do Je 

 
Morze Martwe 
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rozolimy. W dziewiątym dniu pielgrzymowania 
wstajemy o godz. 4:00, bo o 4:30 mamy zapla-
nowaną Mszę Świętą na Golgocie, w miejscu 
gdzie był wbity KrzyŜ Chrystusa. Wielkie prze-
Ŝycie. Ta sama ofiara Eucharystyczna, w miejscu 
śywej Ofiary Jezusa. Po Mszy Świętej nawie-
dzenie Grobu Pańskiego i krótki odpoczynek w 
hotelu u sióstr, potem  wyjazd na lotnisko do Tel 
Awiwu, skąd wylot do Pragi i powrót autokarem 
do Katowic. 
                                                   Jan Mikos 

 
 

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 Podró-
Ŝy. Osoba rezygnująca moŜe stracić wpłaconą 
kwotę do wysokości poniesionych kosztów. 
Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa 
Program Pielgrzymek Klubu Inteligencji Kato-
lickiej przy parafii na Tysiąclecie Dolne.  
14.04.2012 sobota przed Białą Niedzielą. Sank-
tuaria w Krakowie: M.B. Smętnej Dobrodziejki i 
Miłosierdzia BoŜego. Koszt 30 zł. wyj. godz. 
7:00 z parafii na Tysiącleciu Dolnym i 7:15 z pl. 
Andrzeja. Przyj. godz. 18:00. wpłata przy zapi-
sie. Świadczenia: przejazd, ubezpieczenie NW, 
przewodnik, opłaty drogowe i parkingowe.  
26-28.05.2012 (sobota-poniedziałek). Licheń - 
Arka. Koszt 300 zł w pok. 3-4 osob. z łazienką 
dopłata do pok. 2-osob. 50 zł od osoby.  
2-12.06.2012. 11 dni, wyjazd w sobotę - Szla-
kiem sanktuariów i najpiękniejszych miejsc w 
Europie: Austria, Lichtenstein, Szwajcaria, Sło-
wenia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja: 
Innsbruck, Vaduz - stolica Lichtensteinu, Zurich 
- stolica Szwajcarii, Einsiedeln, Engelberg, Bled, 
Brezje -  Skofia Loca, Lublana - stolica Słowe-
nii, Postojna -  najpiękniejsza jaskinia Europy. 
MedŜugorie - 5 dni - (Podbrdo, KriŜewacz, Mo-
star, Krawica, spotkanie z wizjonerami w miarę 
moŜliwości, Czinecolo), Maria Bistrica, Plitvice 
- najpiękniejsze wodospady Europy. Wyj. godz. 
6:00 z parafii na Dolnym Tysiącleciu i 6:15 z pl. 
Andrzeja w Katowicach. Koszt: 1980 zł + 65 Eu-
ro na wstępy. Fakultatywnie dla chętnych wy-

jazd na Grossglockner i wyjazd do Dubrownika. 
Świadczenia: przejazd autokarem klimatyzowa-
nym, 10 noclegów w pok. 2 i 3 osobowych, 10 
śniadań, 10 ciepłych kolacji, ubezpieczenie NW i 
KL, przewodnik, opłaty autostradowe, parkin-
gowe, autokarowe, wjazdy do miast, opieka du-
chowa kapłana. Wpłata zaliczki 300 zł przy zapi-
sie, 1000 zł do końca marca, całość do końca 
kwietnia.  
28-30.09.2012. Rekolekcje KIK w Kokoszy-
cach. Koszt 110 zł własnym transportem lub 160 
zł z przywozem i odwiezieniem autobusem. Peł-
ne wy-Ŝywienie - 3 posiłki dziennie. Wpłata przy 
zapisie.  
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 par-
kingowe, przewodnik w Mstowie. Wpłata przy 
zapisie.  
    Kontakt telefoniczny; Jan Mikos, 697684666, 
e-mail - mikosjan@gmail.com. Telefon stacjo-
narny (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 Mariackim. Zgłoszenia podczas dyŜu-
rów lub telefonicznie. Zgłoszenia przy braku 
wpłat traktowane będą jako rezerwowe. Kolej-
ność siedzeń w autokarze wg zapisów i dokona-
nych wpłat zaliczek lub całości.  
 

Krucjata Ró Ŝańcowa za Ojczyznę 
Codziennie przynajmniej jedna dziesiątka róŜań-
ca, więcej informacji na stronie:  
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/ 

Z róŜańcem przeciw kryzysowi 
    Po siedmiu miesiącach od zainicjowania Kru-
cjata RóŜańcowa za Ojczyznę skupia ponad 75 
tysięcy uczestników, w tym 12 biskupów. (…) 
Tygodnik Solidarność, 17 II 2012, str. 30-31. 

 
 

Zebranie Zarządu KIK w Katowicach 
w dniu 29 marca 2012 roku. 

1. Ukonstytuował się Skład Prezydium Zarządu 
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach:  
Prezes – Andrzej Dawidowski,  
Wiceprezesi – Danuta Sobczyk, Stanisław Wa-
luś,  
Sekretarz – Robert Prorok,  
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Skarbnik – Małgorzata Piechoczek.  
2. Dokonano szczegółowego podziału zadań dla 
poszczególnych członków Zarządu. 
3. Przedyskutowano sposób realizacji Uchwał 
Walnego Zebrania Delegatów KIK Katowice.  
4. Omówiono sprawy bieŜące KIK Katowice:  
- Droga KrzyŜowa ulicami Katowic 30.03.2012 
r. – RozwaŜania Stacji XIV przygotowuje Danu-
ta Sobczyk (KIK Katowice).  
- Pielgrzymka do Sanktuarium MB Boguckiej – 
Katowice Bogucice. Termin wzorem lat ubie-
głych, to przedostatnia niedziela maja – 
20.05.2012 r. Rozpoczęcie – wyjście sprzed sie-
dziby KIK, pl. Ks. E. Szramka godz. 15.30, 
Msza Święta w Sanktuarium MB Boguckiej o 
17.00. Po Mszy Św. spotkanie w salkach Domu 
Parafialnego Sanktuarium MB Boguckiej.  
- Dzień Dziecka – 01.06.2012 r. Sprawy organi-
zacyjne prowadzą: Andrzej Dawidowski, Danuta 
Sobczyk. Miejsce – tradycyjnie, ogrody Kurii 
Arcybiskupiej w Katowicach.  
- Ogólnopolska Pielgrzymka Klubów Inteligencji 
Katolickiej na Jasną Górę – 02.06.2012 r. Szcze-
gółowy plan pielgrzymki na następnych zebra-
niach Zarządu.  
- Marsz dla śycia – 03.06.2012r. Patronat: J.E. 
Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc. Rozpoczęcie 
o godz. 10.30 Mszą Świętą w Katedrze Chrystu-
sa Króla w Katowicach. Sprawy organizacyjne 
prowadzi Antoni Winiarski.  
5. Komisja Rewizyjna:  
- Wojciech Pillich – w związku z rokiem Księ-
dza Piotra Skargi zgłosił propozycję zorganizo-
wania w Sekcjach KIK cyklu prelekcji poświę-
conych Księdzu Piotrowi Skardze.  
- Tomasz Rychły – wniósł sprawę podawania do 
publikacji w dodatku katowickim „Gościa Nie-
dzielnego” informacji o tematyce spotkań w 
Sekcjach KIK z terenu Katowic.  

Robert Prorok  
 

 
Sekcja Wiedzy Religijnej 
– Krąg Biblijny zaprasza 

    W siedzibie KIK w Katowicach raz w miesią-
cu w drugą środę odbywają się interesujące spo-
tkania. Od godz. 17 nasz kapelan ks. prof. dr 
hab. Józef Kozyra, biblista, odpowiada na róŜne 
pytania związane z wiarą, religią i Kościołem. 
O godz. 18 pochylamy się nad Pismem Świętym.  

Antoni Winiarski 
 

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.  
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