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Jezus powiedział do swoich uczniów: Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga na-

rodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu 

wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowie-

czego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i 

podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były 

ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, 

jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módl-

cie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem 

Człowieczym.           Łk 21,25-28.34-36 
 

Rok Wiary 
      11 października 2012 r. – 24 listopada 2013 r. 
 

Rok 2012 Rokiem księdza Piotra Skargi  
 

"BÓG SIĘ RODZI" - Białołęka 
 

   Bóg się rodzi, a rodacy po więzieniach rozrzuceni 

   Bo marzyła im się Polska niepodległa na tej ziemi 

   Solidarni i odważni - górnik, rolnik i stoczniowiec 

   Dziś składają do Cię modły, daj nam wolność Panie Boże 
 

   Cóż nam druty, cóż nam kraty, gdy w jedności nasza siła 

   Z pierwszym brzaskiem wzejdzie słońce, zbudzi się ojczyzna miła 

   Matki, żony, siostry, dzieci same przy świątecznym stole 

   Tylko szatan mógł zgotować naszym bliskim taką dolę 

 

Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław ojczyznę miłą   

W trudnych chwilach, w złej godzinie wspieraj jej siłę swą siłą 

By się zdrajcom nie zdawało, że zawładną Polską całą 

A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami 
 

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i błogosławieństwa Bożego w Nowym Roku 

                                                                          życzy zarząd KIK w Katowicach  
 

 

Ojciec Święty Benedykt XVI do Polaków 

 

Audiencja ogólna – środa 28 XI 2012 r. 

„Witam polskich pielgrzymów. Moi drodzy, Rok 

Wiary jest szczególnym czasem wsłuchiwania się 

w to, co Bóg chce nam powiedzieć, ale także cza-

sem mówienia o Nim i o Jego nieskończonej mi-

łości. Nasze głoszenie słowem i czynem prawdy 

o Bożym pragnieniu zbawienia wszystkich ludzi 

niech będzie świadectwem osobiście przeżywa-

nej wiary. Niech Bóg da wam tę łaskę i niech 

wam błogosławi!”. 

 

                      http://www.radiovaticana.org/pol 

http://www.radiovaticana.org/pol
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Rok Wiary 

Abp Józef Michalik: 

Wokół Roku Wiary, 

2. Klucz do wiary 

Wierna modlitwa 

    Wreszcie najbardziej dostęp-

na forma budowania więzi 

z Bogiem to codzienna modli-

twa. Ojcowie duchowni usiłują 

utwierdzić w alumnach seminarium prawdę, że 

bez modlitwy niemożliwe jest bycie dobrym 

księdzem. Ta sama zasada dotyczy życia każdego 

chrześcijanina, także życia świeckich. Nie prze-

konują mnie tłumaczenia o braku czasu. Miłość 

nie zna takiego problemu. Dla kogoś, kogo się 

kocha, czas zawsze się znajdzie. Wynika z tego 

dosyć ryzykowna konkluzja – brak modlitwy 

ujawnia brak tęsknoty za pogłębieniem wiary, 

a w konsekwencji brak miłości do Boga. A jeśli 

chodzi o czas? Przecież modlić się można nie-

ustannie, a już na pewno wypowiedzenie po 

przebudzeniu słów pieśni: „Wielu snem śmierci 

upadli, co się wczoraj spać pokładli, my się jesz-

cze obudzili, byśmy Cię, Boże chwalili” i uczy-

nienie znaku krzyża z nabożnym ucałowaniem 

krzyżyka czy medalika jest znikomym uszczerb-

kiem w naszym czasie. 

    Jestem przekonany, że niejeden z Czytelników 

mógłby dostarczyć wielu ciekawych myśli, czerpiąc 

z codziennego doświadczenia modlitewnego, które 

pomaga w nabyciu umiejętności pogłębiania wiary. 

     Modlitwy Naprawdę nie powinno się minima-

lizować. Warto poświęcić jej nieco więcej czasu. 

„Wchodzenie” w modlitwę to wchodzenie 

w głębszy kontakt z Panem Bogiem, to zawsze 

czas duchowego odświeżenia i umocnienia wiary.   

 

Kościół potrzebuje odnowy duchowej 

    Pragnienia i tęsknoty wypełniają czas ludzkiego 

życia. Oczekiwanie, że coś się zmieni w naszym 

osobistym życiu, a może w życiu naszych bliskich, 

to często dynamizm wewnętrznych działań, które 

podejmujemy, odczytując znaki czasu. (…) 

    Kościół w Polsce nie może być wciąż „milczą-

cym stadem owiec”, które nie mają własnego gło-

su. Za dużo jest bowiem milczenia w sprawach 

wiary i życia zgodnego z zasadami wiary. Mil-

czenie w wielu dla Kościoła sprawach nie jest 

wtedy „złotem”, a może ciążyć jak „żelazo” na 

naszych sumieniach.                   Bp Gerard Kusz 

biskup pomocniczy Diecezji gliwickiej 

Przewodnik Katolicki, 2 XII 2012, str. 37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

 
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Kato-

wicach  - 15 IV 2010 r.  
-------------------------- 

Ks. płk Adam Pilch 

    Kapłan ewangelickiego duszpasterstwa 

polowego. W 1990 r. ordynowany na du-

chownego Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego w RP. W latach 1993-1995 

był administratorem parafii ewangelicko-

augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w 

Warszawie, gdzie w 1995 roku został wy-

brany na stanowisko proboszcza. Był też 

administratorem parafii ewangelickich w Ży-

rardowie i Węgrowie. W 1995 roku rozpo-

czął pracę w Ewangelickim Duszpasterstwie 

Wojskowym. Pełnił funkcję zastępcy ewan-

gelickiego biskupa wojskowego w stopniu 

pułkownika. Był członkiem Kapituły Orderu 

Uśmiechu. Współorganizator ekumenicz-

nych nabożeństw w Warszawie, członek 

Komitetu Warszawskich Dni Biblijnych przy 

Towarzystwie Biblijnym w Polsce. Uczest-

niczył w spotkaniach z żołnierzami w mi-

sjach pokojowych w Kosowie, Libanie, Cza-

dzie. Pozostawił żonę i córkę. Miał 45 lat. 

Gość Niedzielny, 18 IV 2012 r., str. 19  
-------------------------- 
Warto przeczytać: 

Lista kłamstw komisji Millera 

(tytuły podpunktów) 

Kłamstwo nr 1: Gen. Błasik był w kokpicie 

Kłamstwo nr 2: Samolot zszedł na wyso-

kość kilku metrów 

Kłamstwo nr 3: Tu-154 uderzył w brzozę 

Kłamstwo nr 4: Brzoza złamała skrzydło 

samolotu  
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Kłamstwo nr 5: Samolot wykonał półbeczkę 

autorotacyjną 

Kłamstwo nr 6: Piloci nieprawidłowo po-

sługiwali się wysokościomierzami 

Kłamstwo nr 7: Piloci popełnili błąd, uży-

wając autopilota do poderwania samolotu 

Kłamstwo nr 8: Samolot rozpadł się po ude-

rzeniu w ziemię 

Kłamstwo nr 9: Eksplozja jest wykluczona 

Kłamstwo nr 10: Nie było komunikatu 

TAWS nr 38 

Kłamstwo nr 11: Do zderzenia z ziemią nie 

było żadnych awarii 

Kłamstwo nr 12: Opierano się na wiarygod-

nej dokumentacji 

Kłamstwo nr 13: Przeciążenia w chwili ka-

tastrofy wynosiły 100 g 

Kłamstwo nr 14: Wizualizacja katastrofy.   

Leszek Misiak, Grzegorz Wierzchołowski, 

Niezależna Gazeta Polska. Nowe Państwo, 

10/2012, str. 4-9. 

 

Cząstki wysokoenergetyczne czyszczą 

Trotyl czyni spustoszenie wśród redaktorów 

„Rzeczpospolitej”. Przede wszystkim wy-

rzucony został z pracy Cezary Gmyz, który 

bezczelnie użył słowa trotyl, zamiast cząst-

ka wysokoenergetyczna, jak sobie życzy 

właściciel gazety. Gmyz pociągnął za sobą 

na bezrobocie jeszcze trzech redaktorów 

łącznie z naczelnym Wróblewskim. Za ko-

muny mówiło się o karnych redukcjach per-

sonelu – czystka! Właśnie obserwujemy 

czystkę z powodu cząstek wysokoenerge-

tycznych, zwanych potocznie, niesłusznie 

trotylem.  

 

A przecież parę dni wcześniej pisano, że ten 

niby trotyl to był pestycyd lub kosmetyk, 

wiec po co te nerwy? Pisano też, że Tupo-

lew 154, spadając na ziemię, wcelował w 

podziemny skład trotylu leżący tam od woj-

ny. Przewinęła się też przez prasę również 

teoria o afgańskim pochodzeniu środka wy-

buchowego, który przeniósł się z żołnier-

skich mundurów na samolotowe fotele. 

Sporo fantazji wpuszczono w medialna ma-

szynerię, by czytelnikom i słuchaczom nie 

wpadło do głów, że wybuch ma coś wspól-

nego ze smoleńską katastrofą. Jaki wybuch, 

jaki zamach? Przecież najwyższe władze 

polsko-rosyjskie ustaliły, że zawiniła brzoza 

i tej brzozy, towarzysze redaktorzy, macie 

się trzymać jak pijany płotu, bo was też wy-

czyszczą! 

    A propos brzozy, kilka dni temu spadł 

w Warszawie samolocik, mały szybowiec 

z motorkiem i spadając wątłym skrzydłem 

ze sklejki zawadził o słup betonowy. Beton 

nie wytrzymał. Słup się złamał. Skrzydło 

ocalało i dwaj ludzie ocaleli. Ich szczęście, 

że nie wpadli na ruska brzozę… Taka brzo-

za potrafi rozwalić 80-tonowy samolot na 

strzępy. Wynika to z raportu Jerzego Mille-

ra. Na ten raport powołuje się niezmiennie 

rząd jako na źródło prawdy wszelakiej 

o smoleńskiej katastrofie. I co gorsze, z pa-

sją zwalcza jakiekolwiek próby dotarcia do 

prawdy. W tej karkołomnej akcji biorą 

udział wielkie media, nie krępując się roz-

siewaniem ewidentnych kłamstw, nie pop-

artych żadnymi dowodami. Po co dowody? 

Wystarczy zaufanie do rosyjskiej prokuratury. 

    Jeżeli za słowo „trotyl” wyrzuca się 

z „Rzepy” czterech dziennikarzy, dlaczego 

nie wyrzucono z pracy autorów informacji 

o czterech podejściach TU154 do lądowa-

nia, o pijanym generale Błasiku, o jego 

kłótni z kapitanem Protasiukiem, o debe-

ściakach… i tym podobnych konfabula-

cjach. Ktoś te wrzutki produkuje. Nie sądzę, 

by nie wiedział, że służy złu. Kiedyś to zło 

zostanie rozliczone. „Spisane będą czyny 

i rozmowy.”   Jan Pietrzak        

Tygodnik Solidarność, 16 XI 2012 r., str. 5  

   

        Stanisław Waluś 

 

 



 4 

Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich 

    Podczas spotkania ORRK w Domu Pielgrzyma 

Amicus w Warszawie 17.11.2012 r. ks. bp. Józef 

Kupny omówił przewodnik etyki dla biznesme-

nów „Powołanie lidera biznesu”, który opubliko-

wała Papieska Rada „Iustitia et Pax”. Książkę 

pod tym tytułem wydali Księża Sercanie 

(http://wydawnictwo.net.pl/664/POWOLANIE-

LIDERA-BIZNESU-REFLEKSJA.html). W dys-

kusji, ks. Roberto Saltini (Ruch Focolare) powie-

dział, że we Włoszech działają firmy, które zysk 

dzielą na trzy części: 1/3 na rozwój firmy, 1/3 dla 

biednych i 1/3 na różne potrzeby lokalnej spo-

łeczności. Jedna z takich firm dobrze prosperuje 

w Katowicach. 

    Jak owocnie przeżyć Rok Wiary mówił Ojciec 

Adam Schulz SJ. Do ORRK przyjęto dwa nowe 

Ruchy: "Matki w modlitwie" oraz "Dzieło osobi-

stego Poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezu-

sowemu". Wysłuchaliśmy relacji z "genfest 

2012", który w Budapeszcie zorganizował Ruch 

Focolare. O. Adam Schulz SJ powiedział inspira-

cjach płynących z Synodu Biskupów (7 - 

28.10.2012), który poświęcony był nowej ewan-

gelizacji. Wysłuchaliśmy relacji z I Kongresu 

Diecezjalnych Rad Duszpasterskich w Licheniu 

(22 - 23.09.2012), jak również informacji o die-

cezjalnych kongresach ruchów i stowarzyszeń. Te 

kongresy mają poprzedzić spotkanie IV Kongresu 

Ruchów i Stowarzyszeń w 2014 r. Spotkanie za-

kończyło się Mszą św. w kościele św. Stanisława 

Kostki.                         Antoni Winiarski 

 

25 lat KIK w Lubaczowie 

    Sobotę 13 X 2012 zaczęliśmy od zwiedzenia 

cerkwi w Radrużu, miejsca objawień Matki Bo-

skiej w Nowinach Horynieckich w 1636 r. oraz 

Centrum Rehabilitacji KRUS w Horyńcu Zdroju. 

 
Miejsce objawień Matki Bożej w Nowinach Hory-

nieckich. 

 
Przed Domem Zdrojowym w Horyńcu Zdroju. 

    W krypcie konkatedry bł. Jakuba Strzemię 

nawiedziliśmy groby biskupów lwowskich - ad-

ministratorów apostolskich w Lubaczowie - ks. bp. 

dr. Jana Nowickiego i ks. bp. prof. Mariana Re-

chowicza (rektora KUL w latach 1956-1965)  oraz 

grób ks. kard. Władysława Rubina. W sobotnim 

programie był też Różaniec fatimski prowadzony 

przez przedstawicieli Klubów, Msza św. w sank-

tuarium Matki Bożej Łaskawej oraz spotkanie 

członków lubaczowskiego KIK z zaproszonymi 

gośćmi. 

 
Wystąpienie Jerzego Czekalskiego, prezesa KIK w 

Lubaczowie, podczas obrad prezesów Klubów w Lu-

baczowie. 

    W niedzielę zwiedziliśmy Muzeum Kresów 

w Lubaczowie wspólnie z bp. ordynariuszem 

diecezji zamojsko-lubaczowskiej Marianem 

Rojkiem, który następnie przewodniczył Mszy 

św. w konkatedrze. Msza św. zapoczątkowała 

XXVI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej „Ro-

dzina fundamentem Kościoła” i XII Dzień Pa-

pieski. Wydarzeniem był koncert orkiestry sym-

fonicznej w konkatedrze połączony z recytowa-

niem wierszy i tekstów przez dzieci z Teatru Ma-

łych Form. Niedzielne uroczystości zakończył 
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Apel papieski na stadionie, przy Krzyżu i obeli-

sku upamiętniającym pobyt bł. Jana Pawła II 

w Lubaczowie w 1991 r., oraz przemarsz do konka-

tedry, a następnie pod pomnik bł. Jana Pawła II. 

O godz. 21.37 nastała chwila modlitewnej ciszy. 

 
Różaniec fatimski. 

 
W sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. 

 
Życzenia katowickiego KIK dla KIK w Lubaczowie. 

    Sobotnie zebranie prezesów KIK, które prowa-

dził Antoni Winiarski, przewodniczący Rady Po-

rozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej 

uczestniczyli przedstawiciele dziesięciu Klubów 

z całej Polski. Obszerny rys historyczny KIK 

w Lubaczowie przedstawił prezes Jerzy Czekalski.  

 
W Muzeum Kresów. 

 
Składanie darów podczas Mszy św. w lubaczowskiej 

konkatedrze. 

 
W lubaczowskiej konkatedrze. 

 
Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego 

w Zamościu pod dyr. Tadeusza Wicherka. 
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Słowo ks. bp. Mariana Rojka. 

    Omówiono sprawy bieżącej działalności Klu-

bów i plany na przyszłość. 

Antoni Winiarski  

 

Ks. prałat Józef Kusche 
 

 
 

 
 

    W październiku Muzeum Górnictwa Węglo-

wego miało miejsce spotkanie z ks. prałatem Jó-

zefem Kusche, członkiem honorowym naszego 

KIK, opiekunem sekcji KIK w Zabrzu, z okazji 

promocji jego książki "Trzeba siać" wydanej z 

okazji 40-lecia kapłaństwa. 

 
 

 
 

 

Antoni Winiarski 

 

Rok 2012 Rokiem księdza Piotra Skargi 

KAZANIE ÓSME  

9. Zbytki i złe używanie do-

statków.  

O Boże mój, jakie zbytki 

w to się królestwo wniosły, 

które miłosierdzie wszytko 

wypędziły! Począwszy od 

małych aż do wielkich, 

wszyscy mierność świętą 
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i proste używanie opuścili i onym staropolskim 

a żołnierskim życiem wzgardzili. Każdy chce wi-

no pić. Już nie tylo woda, na którejeśmy przesta-

wali, ale i piwo niezdrowe młodym i zdrowym. 

Jedną na dzień kwartą wina do roku sto złotych 

blisko utraci.  (…) 

10. Miłosierdzie i dobre uczynki zginęły. Uboga 

Rzeczpospo[lita], domy tylo bogate.  

A miłosierdzie zginęło i ku Rzeczypospolitej. 

Nikt w takim dostatku zamków i murów nie opa-

truje. Wszytka Rzeczpospolita uboga, domy tylo 

pojedynkowe bogate. Nie masz czym przykryć 

i tego, co ojcowie dla obrony pobudowali. Nie 

masz pieniędzy na żołnierza, na sypanie wałów, 

na działa i prochy, na opatrzenie twierdze). Nie 

masz na kościoły, na ubogie i nędzne poddane, 

i na inne potrzeby pobożne i zbawienne.  

                   Stanisław Waluś 

 

Ks. Piotr Skarga 

- człowiek modlitwy, pióra i czynu 

    21 listopada 2012 r. w Zabrzu, w sekcji ogól-

nospołecznej KIK odbył się bardzo ciekawy wy-

kład ks. dra Piotra Góreckiego w związku z Ro-

kiem księdza Piotra Skargi.  

 
    Po dyskusji uczestnicy spotkania modlili się 

Modlitwą królewską i senatorską z pierwszego 

kazania zawartego w „Kazaniach sejmowych”. 

Modlitwa królewska i senatorska. 

    Mocnie tedy do niego i gorąco wołajmy: 

Uczyń, Panie, daj nam mądrość, nie tak dla nas, 

jako dla ludu twego, o którym obmyślawamy, 

i dla wiela sług twoich świętych i niewinnych 

w tym królestwie. Dla chwały twojej, która jest 

w tej ziemi twojej szczepiona i która z łaski 

i obrony twej od tyle set lat kwitnęła, aby nie 

ustawała, a ziemia ta nie traciła chwalców two-

ich i uczniów zakonu twego świętego. Uczyń dla 

chrześcijaństwa wszytkiego, które tak barzo 

zdrobniało i osłabiało, i w tym się królestwie na 

północy kończy. Hiszpania wojny sąsiedzkimi 

zabawiona; Francuska na poły kacerstwy zara-

żona; Niemcy błędami swoich doktorów giną; 

królestwo Angielskie, Duńskie, Szwedzkie here-

zyje pożarły; Flandryja i inszy Niemcy zakon 

twój święty podeptali. U nas trochę ostatków 

sług wiernych twoich: nie puszczajże nas 

z obrony twej, a daj mądrość na oddalenie tych 

niebezpieczeństw, które nad głowami naszymi 

zawisły. Tyś obiecał i rzekł przez sługę twego: 

Sap. 6 [12--14]. ",Łacno naleźć mądrość tym, 

którzy ją miłują: ona uprzedza tych, którzy jej 

pragną, i ona się im pierwej ukazuje; i kto rano 

wstawa, najduje ją u drzwi swoich". Miłujem 

nawyższą mądrość Syna twego. Pana naszego. 

Niechże się nam ukaże i nauczy, co czynić i jako 

o tej strapionej i do upadku nachylonej Koronie 

radzić. Który z tobą i z Duchem Ś. króluje Bóg 

jeden na wieki. Am[en]. 

 

Dyskoteka w celi pułkownika Pietruszki, 

współodpowiedzialnego za zamordowanie 

bł. ks. Popiełuszki 

(fragmenty) 

Z Andrzejem Kralczyńskim więźniem Moko-

towa, który został osadzony w 1985 roku za 

działalność podziemną w NSZZ „Solidarność” 

w celi nr 4 pawilonu nr 3 więzienia na Moko-

towie rozmawiał Rajmund Pollak 

    Faktyczni zleceniodawcy bestialskiego mordu 

dokonanego na śp. Błogosławionym księdzu Je-

rzym Popiełuszce nigdy nie zostali skazani na 

żadną karę między innymi dzięki milczeniu ta-

kich zbrodniarzy jak kpt. SB Grzegorz Piotrow-

ski czy płk SB Adam Pietruszka. 

    W słynnym procesie toruńskim zostali oni w 

1985 roku uznani za winnych uprowadzenia, tor-

turowania i zamordowania śp. Księdza Jerzego 

Popiełuszki. 
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    W 1986 i 1987 r. w wyniku usilnych starań 

gen. Kiszczaka, sprawcom złagodzono kary. Pio-

trowski miał odsiedzieć 15 lat, a nie 25, Pietrusz-

ka zamiast 25 lat dostał 10, Pękali kara zmniej-

szyła się z 15 do 6 lat, zaś Chmielewskiemu 

ograniczenie wolności obniżono z lat 14 do 4,5 

roku. 

    Skandaliczne złagodzenie kar było bulwersują-

cym aktem bezprawia reżimu dyktatury Jaruzel-

skiego i Kiszczaka.  

    Mało kto natomiast wie, w jak komfortowych 

warunkach odbywali swoje skrócone kary 

mordercy kapelana Solidarności! 

    „Warszawska Gazeta” i „Śląska Gazeta” po raz 

pierwszy publikuje dzisiaj świadectwo Andrzeja 

Kralczyńskiego, autentycznego więźnia Mokoto-

wa, który został osadzony w 1985 roku za dzia-

łalność podziemną w NSZZ „Solidarność” w celi 

nr 4 pawilonu nr 3 więzienia na Mokotowie! 

    Warto wiedzieć, że działacz podziemnych 

struktur NSZZ „Solidarność” Podbeskidzia An-

drzej Kralczyński został internowany już w 1982 

roku! 

 
 

 
Działacz podziemia „Solidarności” Andrzej Kralczyń-

ski w bluzie więziennej z 1982 roku. 

    Jak to się stało, że znalazł się Pan w 1985 

roku w Warszawie w tak ciężkim więzieniu?  

Andrzej Kralczyński: 

    W listopadzie 1985 roku represyjnie wywie-

ziono mnie do Warszawy za mój „List do Przy-

jaciół”, napisany w Areszcie Śledczym w Biel-

sku-Białej, w którym wzywałem do bezwzględ-

nego oporu tych moich kolegów z „Solidarno-

ści”,  przebywających na wolności. Później opu-

blikowano ten apel w podziemnym czasopiśmie 

„Solidarności Podbeskidzia”.  

    W jaki sposób przedostał się ten apel poza 

mury aresztu? 

    Grypsem, który podałem mojej żonie Elżbie-

cie w trakcie widzenia. 

    Zmiana miejsca osadzenia, to musiał być 

szok dla Pana i całej rodziny? 

    Napisałem wtedy do  żony: jestem  dumny, że  

przewieziono mnie do Aresztu Śledczego MSW  

na Rakowiecką na Mokotowie w Warszawie, 

gdzie tylu Polaków oddało życie za Ojczyznę. 

Przecież więzienie na Mokotowie to był „pre-

zent” od Moskali dla Warszawy po Powstaniu 

Styczniowym 1863 roku! W czasie okupacji hi-

tlerowskiej służyło jako katownia Gestapo, a po 

II Wojnie Światowej w okresie stalinowskim 

straciło tam życie setki, a może nawet tysiące pa-

triotów z AK, NSZ i innych przeciwników ko-

munizmu. Byłem dumny, że jestem w tak histo-

rycznym miejscu, broniąc wolności Polski. Tam  

też powstał mój wiersz opublikowany w pod-

ziemnej „Solidarności Podbeskidzia”. 

Kiedy głowę pochylisz nisko 

i cień się skurczy na kracie 

kiedy powiesz, że BYŁO wszystko 

i  nic więcej nie może się zdarzyć 

wyjmę skręta z więziennej bluzy 

na otwartej podsunę dłoni 

zakurz stary i popatrz na ścianie 

ta kotwica wyblakła płonie 

i to słowo którego nie zatrą 

żadne pędzle i szpachle i wapno  

słowo ciało bo ciałem się stało 

WYTRWAMY   

 Andrzej Kralczyński - Warszawa-

Mokotów - Grudzień 1985 r.  

    Gdzie konkretnie Pana uwięziono? 
    W Areszcie Śledczym MSW na Mokotowie 

przebywałem  w  pawilonie nr 3  cela  nr 4. Na-

tomiast w celi nr 1 siedział Adam Pietruszka 

współodpowiedzialny za zamordowanie ks. Je-

rzego Popiełuszki. Jego cela  była  otwarta - wi-
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dzieliśmy to kiedy wyprowadzano nas na „spa-

cerniak”! 

    Czy to oznacza, że pułkownik SB Adam Pie-

truszka skazany prawomocnym wyrokiem za 

uprowadzenie, tortury i morderstwo kapelana 

Solidarności mógł sobie swobodnie wychodzić 

z celi kiedy tylko zechciał? 

    Nigdy nie spotkałem go na „spacerniaku”, 

a jeden z więźniów stwierdził, że na spacery to 

ten esbek sobie chodził po zmroku poza więzie-

nie! Starsi wiekiem, wieloletni kryminaliści 

twierdzili, że istnieje  podziemne przejście pod 

ulicą Rakowiecką łączące Areszt Śledczy z bu-

dynkiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 

który jest oddalony o jakieś 200 –300 m. Opo-

wiadali mi, że za czasów stalinowskich tym wła-

śnie tunelem prowadzono na przesłuchania do 

MSW polskich patriotów. Być może tym właśnie 

przejściem wychodził sobie do swoich mocodaw-

ców z MSW (których nie wydał w procesie to-

ruńskim), pułkownik SB  i morderca w jednej 

osobie Adam Pietruszka. 

    Co jeszcze było zaskakujące w celi nr 1 na 

Mokotowie? 

    Dobiegały  nas  wieczorem dźwięki  telewizji, 

a w ciągu dnia non-stop grała wesoła muzyka. 

Rozlegały się  na tyle głośne piosenki, że wystar-

czyło, iż otwarto naszą celę do kontroli, albo po-

dając posiłki, to  czuliśmy się jak w studio na-

grań. 

    Czyli można powiedzieć, że w celi płk Pie-

truszki odbywały się dyskoteki? 

    Tego nie wiem, bo nigdy nie byłem tam w 

środku, ale gdy otwierano moją celę, lub wypro-

wadzano mnie na spacer, to zawsze z celi Pie-

truszki dobiegała nas głośna muzyka. 

    Czy więźniowie skazani za działalność anty-

komunistyczną mogli też posiadać w celach 

radioodbiorniki i telewizory? 

    Proszę sobie nie robić głupich żartów! To było 

surowo zakazane! Jedynie co nam dawali to 

„Trybunę Ludu” z powycinanymi artykułami, 

abyśmy się nie mogli zorientować co się dzieje za 

murami więzienia. 

    Kto jeszcze przebywał w tym samym wię-

zieniu? 

    Morderca ks. Jerzego Popiełuszki  i sadysta 

w jednej osobie kpt. SB Grzegorz Piotrowski, 

jednak nie wiem w którym pawilonie. Wiem na-

tomiast na 100%, że pracował w więziennej dru-

karni. 

    Jak w więzieniach i aresztach traktowali 

Pana pospolici kryminaliści? 
    Z wielkim szacunkiem. Zabraniali mi sprzątać 

celę, a nawet słać pryczy, częstowali papierosa-

mi. Wykonywali pamiątki z pobytu w więzie-

niach i aresztach. Byli niezwykle uprzejmi, 

znacznie uprzejmiejsi od oficerów SB. Ja nato-

miast robiłem im wykłady z historii Polski i słu-

chali tego w dużym sku-

pieniu. Raz, gdy chciałem 

z nudów posprzątać celę, 

to mi surowo zabroniono 

słowami, które nie nadają 

się do zacytowania. 
Krzyżyk ofiarowany Andrzejowi Kralczyńskiemu 

przez  kryminalistów. 

    Cały artykuł w Warszawskiej Gazecie, 16-22 

listopada 2012 r., str. 20-21.    Stanisław Waluś 

 

Poezja stanu wojennego 

Wybrał Antoni Winiarski 
 

MODLITWA PAŃSKA 1981 

Janusz Andrzej Zajdel (1938-1985) 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie! 
Wplątani w najdziwniejszą z wojen, 

Ustami, które dławi knebel, 

wołamy: święć się imię Twoje, 

i, przyjdź królestwo Twoje święte, 

otocz opieką kraj nasz cały 

niechaj na karki nasze zgięte 

nie spada więcej ciosów pały 

Bądź wola Twoja. Pozwól ziścić 

Gorące naszych serc pragnienia: 

Niech szpicle, zdrajcy, komuniści 

Przestaną deptać polską ziemię! 

Niechaj moc Twoja zerwie pęta 

Tych, co bezprawnie uwięzieni, 

Niech gości sprawiedliwość święta 

Jako w niebie, tak i na ziemi. 

Chleba naszego powszedniego 
i cierpliwości daj nam dzisiaj 

Abyśmy dożyć mogli tego 

Dnia, kiedy będzie zdrajca wisiał. 

I odpuść nam dziś nasze winy, 

Niech żądza zemsty nas nie plami, 

I błędy odpuść, jako i my 

Już lat czterdzieści odpuszczamy 

A naszym winowajcom, Panie 

Za udręczony naród polski, 

Za zdradę, przemoc i tyranię 

Sam wymierz słuszny wyrok Boski. 

Niechaj im zdrad i zbrodni brzemię 
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Do dna sądnego kark ugniata, 

I nie wódź nas na pokuszenie 
By nikt z nas nie wyręczał kata. 

Racz nie opuścić ludu swego 

Co szloch rozpaczy w piersi tłumi, 

Ale nas zbaw od tego złego, 

Które na imię ma komunizm. 

Amen. 

Publikacja w prasie podziemnej w 1983 r. 

 

MODLITWA  INTERNOWANYCH 
  

   Któraś Boga w stajni rodziła 

w tę cudowną noc betlejemską, 

Panno, Matko, nasza nadziejo, 

daj nam męstwo! 
  

   O, Wniebowzięta, uproś łaskawie 

dar wiecznej światłości 

Tym, którzy padli za świętą sprawę 

Solidarności. 
  

   Któraś stała pod krzyżem Syna, 

z nim cierpiała i śmierć, i rany – 

wyproś łaskę, o Boleściwa, 

dla wszystkich bitych pałkami. 
  

   Panno bez zmazy, 

Któraś przyjęła swój los z radością, 

wskaż, jak darować winy, urazy 

i żyć miłością.  

Racibórz 30.12.1981 

 

Moja pielgrzymka w Roku Wiary 

pociągiem do Rzymu 

    Głównym organizatorem przedsięwzięcia był 

Senator Stanisław Kogut. Zapisy przyjmowano 

w Biurze Wczasowo Turystycznym Koltur Sp. 

z o.o. w Krakowie.  

    Tydzień przed wyjazdem na pielgrzymkę do 

Rzymu (tj. 29.10.12 r.) usłyszałam po raz kolejny 

komunikat w Radiu Maryja, a zarazem zaprosze-

nie O. dyr. dr. T. Rydzyka na spotkanie z Ojcem 

Św. Benedyktem XVI w dniu 7.11.2012 r., prosił, 

aby szybko się zapisywać, bo już dnia 6.11. br. 

będą odjeżdżać pociągi z Warszawy i Krakowa. 

    Miałam dylemat, który oddałam Panu Bogu, 

aby zadecydował o tym, jaką mam podjąć decy-

zję z kim i skąd będę wyjeżdżać. Tego samego 

dnia w niedzielę wieczorem odebrałam telefon od 

przyjaciółki z czasów studenckich, że chce jechać 

do Rzymu, ale nie ma z kim. Ucieszyłam się, po-

wiedziałam Jej o tym KTO Jej podpowiedział, 

aby ze mną się skontaktowała. 

    Tak więc szybko zadziałałyśmy, Basia 

dzwoniła do BWT Koltur Sp. z o.o i po wielu 

telefonach udało Jej się wpisać nas na listę 

uczestników pielgrzymki, ja zaś w poniedziałek 

rano dokonałam wpłaty na konto Biura. Do 

wyjazdu pozostało nam jeszcze kilka dni.  

   Jechałyśmy błękitnym pociągiem. Wyjeżdżały-

śmy do Rzymu ze stacji Czechowice – Dziedzice 

dnia 6.11.2012 r. 

o godz. 6:10, wcześniej 

wiedziałyśmy, w któ-

rym wagonie są nasze 

miejsca oraz jakie są 

numery naszych kusze-

tek. Do wagonu zapro-

sił nas Pan, który opie-

kował się pielgrzyma-

mi z tego wagonu, wyczytał nasze nazwiska i po-

mógł nam wsiąść. W naszym przedziale spały kole-

żanki, które wyjechały z Krakowa o godz. 3:30. Po-

ciąg ruszył w dalszą drogę, mknął przez Czechy 

i Austrię, no i Włochy. Z zaciekawieniem spogląda-

łyśmy na Alpy austriackie, tamtejsze dworce oraz 

pola. W południe wręczono nam identyfikatory, 

błękitne chusty, liturgię Mszy św., granatowe cza-

peczki oraz chorągiewki biało-czerwone. Opiekę 

duchową w naszym składzie sprawował O. Wal-

demar Gonczaruk. Nad zdrowiem pielgrzymów 

czuwał lekarz i pielęgniarka. Podróż szybko nam 

upływała. Kapela znad Baryczy przygrywała 

przechodząc przez pociąg. W wagonie restaura-

cyjnym można było kupować sobie posiłki. 

    Do stacji San Pietro przyjechałyśmy następ-

nego dnia, tj. 7.11. wczesnym rankiem. Trzeba 

było szybko wysiadać, ponieważ była to stacja 

przelotowa. Udaliśmy się pod Bazylikę Św. Pio-

tra i oczekiwaliśmy na wejście do jej wnętrza, 

aby uczestniczyć w Eucharystii, która zaczynała 

się o godzinie 8:00. Wejście do Bazyliki było 

utrudnione, ponieważ wszyscy pielgrzymi mu-

sieli zostać prześwietleni i przejść przez dwie 

udostępnione, ciasne bramki. 

   We Mszy św. przewodniczył JE ks. kard. Tarci-

sio Bertone, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej. 

Wyjątkiem też było sprawowanie przez JE ks. 

kard. Tarcisio Bertone Mszy św. dla Rodziny Ra-

dia Maryja przy konfesji św. Piotra. Konfesja św. 

Piotra to miejsce szczególne, ponieważ Msze św. 

sprawuje tam jedynie Papież lub wyznaczony 

przez Niego kapłan. Homilię do Pielgrzymów Ro-

dziny Radia Maryja wygłosił JE ks. abp. Wacław 

Depo, metropolita częstochowski.  
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    Ks. bp. Andrzej Suski biskup diecezji toruńskiej 

i przewodniczący Zespołu Biskupów Duszpaster-

skiej Troski o Radio Maryja wystąpił ze słowem 

pozdrowienia. Było też Słowo Ojca Tadeusza Ry-

dzyka, Dyrektora i Założyciela Radia Maryja oraz 

Słowo podziękowania O. Janusza Soka, Prowincja-

ła Polskiej Prowincji Warszawskiej Redemptory-

stów, który stwierdził, że przybyliśmy do Rzymu, 

aby dać świadectwo jedności. Na zakończenie od-

śpiewaliśmy „Boże coś Polskę” oraz „Abyśmy by-

li jedno” i udaliśmy się na audiencję generalną 

z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, która zaczy-

nała się o godz. 10:00. Ceremonia była niezwykła. 

Bazylika św. Piotra była wypełniona po brzegi, 

a mimo to wielu z nas miało miejsce siedzące.  

 
   Następnie udaliśmy się na Plac Św. Piotra na 

audiencję generalną, w czasie której przybyłych 

do Watykanu pozdrowił Ojciec Św. Benedykt 

XVI, a do Polaków powiedział po polsku: „Ser-

decznie pozdrawiam polskich pielgrzymów, 

a szczególnie Rodzinę Radia Maryja, z bisku-

pami…” Na zakończenie audiencji Ojciec Tade-

usz Rydzyk CSsR, Dyrektor Radia Maryja wrę-

czył Ojcu Św. Benedyktowi XVI księgi „Dar 

modlitwy za Ojca św. Benedykta XVI od Rodzi-

ny Radia Maryja 2011 – 2012”, były to księgi 

zawierające wiele tysięcy nazwisk osób, które 

zadeklarowały modlitwę, cierpienie i dobre 

uczynki w intencji Papieża. Na czas audiencji 

Organizatorzy zadbali o miejsca siedzące dla 

pielgrzymów z Polski. Po spotkaniu z Papieżem 

miałyśmy czas dla siebie, a więc udałyśmy się na 

spacer po Wiecznym Mieście. 

 
    Ciekawym obiektem naszego zainteresowania 

stał się Zamek św. Anioła, który powstawał w la-

tach 135-139, usytuowany na lewym brzegu Tybru, 

w pobliżu Watykanu. Pierwotnie budynek pełnił 

funkcję mauzoleum. Najbardziej zaintrygował mnie 

w nim spiralny korytarz, który prowadził do komo-

ry grobowej. W ścianach tego pomieszczenia były 

nisze przeznaczone na urny z prochami zmarłych. 

    Wieczorem, przed odjazdem do Polski udały-

śmy się do Kościoła Santo Spirito in Sassia (zbu-

dowany w XVI wieku) w Rzymie, który położony 

jest w pobliżu Placu Świętego Piotra (przy Waty-

kanie). Od 1994 roku jest Sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia. Świątynia ma piękny i bardzo bogaty 

wystrój, bowiem zdobią ją liczne obrazy, freski, 

dzieła wybitnych twórców z wielu epok. Dla mnie 

Sanktuarium to miało szczególne znaczenie, bo-

wiem spałam przed nim na bruku, kiedy przyjecha-

łam na pogrzeb Jana Pawła II z 7 na 8 kwietnia 

2005 r., a na fasadzie był piękny obraz Św. Siostry 

Faustynki Kowalskiej. Jeszcze większym przeży-

ciem dla mnie było to, że znajdowały się w niej re-

likwie: Bł. Jana Pawła II oraz Św. S. Faustyny. 

    Zbiórka przed wyjazdem do Polski była na Pla-

cu św. Piotra o godz. 18:30 i O. Waldemar Gon-

czaruk zaprowadził nas na dworzec San Pietro, aby 

podjechać do stacji Roma Ostiense, gdzie podsta-

wiono pociąg, który wyjeżdżał ok. 23:00 do Polski. 

Do Czechowic – Dziedzic dojechaliśmy po godzi-

nie 23 następnego dnia, tzn. 8.11.2012 r. 

   W pielgrzymce udział wzięło ponad 10 tys. Po-

laków, a zarazem słuchaczy Radia Maryja, widzów 

TV TRWAM i czytelników „Naszego Dziennika”. 

Pielgrzymka była dla mnie wielkim przeżyciem.  

   Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy mieli 

wkład w tak wielkie i trudne organizacyjnie 

przedsięwzięcie logistyczne.              Hanka Łącka 
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Warto przeczytać 

Oburzeni 

Fotografie Adam Bujak 

Biały Kruk, 

Kraków 2012 

Spis treści 

Słowo od wydawcy, 

Oburzeni, wykluczeni, 

niezłomni 

ks. prof. Waldemar 

Chrostowski, Wrogość 

wobec kościoła, depta-

nie autorytetów 

bp Antoni Dydycz, Dużo jest niesprawiedliwości 

i bezkarności 

prof. Piotr Gliński, Ruch Oburzonych 

Jarosław Kaczyński, „Solidarność nigdy nie 

wstydziła się polskości 

prof. Zdzisław Krasnodębski, W obronie praw 

wierzących 

Antoni Macierewicz, Agentura, czyli zmowa mil-

czenia 

Krzysztof Masłoń, A co z kurami? 

kard. prof. Stanisław Nagy, Powiązanie sprawy 

polskiej ze sprawą Kościoła 

prof. Andrzej Nowak, Przebudzenia – fantazja 

polska 

Jan Pospieszalski, Krakowskie Przedmieście – 

barometr zmian 

Wojciech Reszczyński, W oczekiwaniu na media 

publiczne 

o. Tadeusz Rydzyk, Polacy poczuli się znów Na-

rodem! 

Leszek Sosnowski, Dyktatura ateistów 

Ewa Stankiewicz, Tak. Jestem oburzona! 

dr hab. Krzysztof Szczerski, Ile niepodległości, 

ile zależności? 

 

Zasłużony dla Śląska 

    Ksiądz kardynał prof. Stanisław Nagy SCJ, 

wybitna postać Kościoła katolickiego, teolog, 

profesor, którego z Papieżem Janem Pawłem II 

łączy wielka miłość do Kościoła i Ojczyzny, 

otrzymał Złotą Oznakę Honorową za Zasługi dla 

Województwa Śląskiego. Uroczystość odbyła się 

wczoraj [17 IX 2012 r.] podczas sesji sejmiku 

śląskiego. Nagroda jest przyznawana od 2003 ro-

ku za działalność na terenie województwa przy-

czyniającą się do gospodarczego, kulturalnego 

i społecznego rozwoju regionu. 

    W laudacji na cześć księdza kardynała zwró-

cono uwagę na jego śląskie korzenie, karierę na-

ukową oraz współpracę i przyjaźń z bł. Janem 

Pawłem II. – Był bliskim przyjacielem Jana 

Pawła II, który traktował go jako doradcę w tych 

dziedzinach teologii, którymi zajmował się kar-

dynał – podkreślała przewodnicząca kapituły 

Ludgarda Buzek. (…) 

Małgorzata Bochenek 

Nasz Dziennik, 18 IX 2012 r., str. 9       

 

Spotkanie z Antonim Macierewiczem 

   W sobotę wieczorem 24.11.2012 r. w Gliwi-

cach, w największej sali Centrum Edukacyjnego  

Jana Pawła II wypełnionej po brzegi odbyło się 

spotkanie z posłem Antonim Macierewiczem.  

Antoni Macierewicz był zaproszony przez Gli-

wicki Klub Gazety Polskiej i został powitany 

długotrwałymi brawami na stojąco. Prelegent 

mówił z pasją o smutnych wydarzeniach, ale 

i z nadzieją na ich pełne wyjaśnienie.  

 
Antoni Macierewicz odpowiada na pytania [zdjęcie 

Hanka Łącka]. 

    Po spotkaniu minister Macierewicz podpisy-

wał album z fotografiami Adama Bujaka - „Obu-

rzeni”, którego jest współautorem.  

Stanisław Waluś 

 

Watykan, 28 listopada 2012 r. 

Czcigodny Ojciec Tadeusz Rydzyk CSsR 

Dyrektor Radia Maryja 

Ul. Żwirki i Wigury 80 

87-100 Toruń, POLONIA 

Czcigodny Ojcze, 

    W imieniu Jego Świątobliwości Benedykta 

XVI bardzo dziękuję za dwa tomy Księgi zatytu-

łowanej: „Dar modlitwy za Ojca Świętego Bene-

dykta XVI od Rodziny Radia Maryja 2011-

2012”, przekazane mu z okazji pielgrzymki do 

Rzymu w dniu 7 bieżącego miesiąca. (…) 

    Jego Świątobliwość z uznaniem i radością po-

strzega świadectwo wiary osób tworzących Ro-

dzinę Radia Maryja. Pragnie podkreślić, że wie-

lotysięczna grupa rozmodlonych pielgrzymów 
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tej Wspólnoty przybyłych do Grobów Apostol-

skich, by tu, w sercu Kościoła Powszechnego, w 

Roku Wiary, szukać Słowa Bożego, przeżyć ra-

dość Wspólnoty Eucharystycznej, spotkać Piotra 

naszych Czasów, są wymownym, wiarygodnym 

znakiem ich więzi z Chrystusem. (…)  

ARCYBISKUP ANGELO BECCIU 

Substytut Sekretariatu Stanu  

Nasz Dziennik, 5 XII 2012 r., str. 3 

 

Już ponad 2 400 000 

osób upomniało się do Krajowej Rady Radiofonii 

i Telewizji o miejsce dla Telewizji Trwam na 

multipleksie cyfrowym. 

 

Błędne rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie nauczania religii 

    (…) Refleksja historyczna 

    W okresie PRL-u władze komunistyczne dąży-

ły do zmiany tożsamości kulturowej naszego na-

rodu przez narzucenie młodemu pokoleniu ide-

ologii ateistycznej w miejsce religii. Dlatego naj-

pierw w formie rozporządzeń i instrukcji wyda-

wanych wbrew porozumieniom zawieranym 

przez rząd z Konferencją Episkopatu (1950 r., i 

1956 r.) stopniowo ograniczały możliwość na-

uczania religii w szkołach publicznych aż do jej 

całkowitego usunięcia na podstawie stalinowsko-

bierutowskiej Konstytucji z 1952 r. i ustawy o 

systemie oświaty. Dlatego Kościół katolicki i in-

ne związki wyznaniowe zostały zmuszone do na-

uczania religii poza szkołą w znacznie trudniej-

szych warunkach. (…) 

Stabilizacja nauczania religii 

w szkołach publicznych w III RP 

    W III Rzeczypospolitej Polskiej nastąpiła stabi-

lizacja w nauczaniu religii w szkołach publicz-

nych pod względem prawnym, na mocy Konsty-

tucji RP z 1997 r. (art. 25, 53), Konkordatu z 

1993 r. (art. 12) i Ustawy o systemie oświaty z 

1991 r. (art. 12). Na mocy Konstytucji i ustawy 

Minister Edukacji Narodowej jest zobowiązany 

do zorganizowania religii w przedszkolach i 

szkołach publicznych na życzenie rodziców i sa-

mych uczniów po osiągnięciu pełnoletności. 

    Obowiązujące od 1 września 2012 r. rozporzą-

dzenie Ministra Edukacji Narodowej spowodo-

wało poważne zagrożenie dla rodziców, gdy cho-

dzi o realizację należnego im prawa do wycho-

wania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami w 

ramach edukacji szkolnej. Dlaczego? 

    Przede wszystkim religia przestaje być zwy-

czajnym przedmiotem edukacji szkolnej, do zor-

ganizowania którego władze szkolne są zobowią-

zane na mocy konstytucji, konkordatu i ustawy o 

systemie oświaty. Staje się natomiast przedmio-

tem nadzwyczajnym jak nauka dodatkowego ję-

zyka obcego lub tańca egzotycznego, których 

zorganizowanie zależy od możliwości finanso-

wych samorządu terytorialnego (o tym, jakie są 

możliwości finansowe samorządów terytorial-

nych, nie trzeba pisać). (…) 

Nielegalne rozporządzenie 

Reasumując, należy stwierdzić, że omawiane 

rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej jest 

nielegalne z powodu nadużycia kompetencji i 

pogwałcenia podstawowych zasad relacji miedzy 

państwem a Kościołem katolickim i innymi 

związkami wyznaniowymi. (…)   

Ks. Józef Krukowski 

Niedziela, 2 XII 2012 r., str. 16 

 

A mnie się film podobał! 

    Zaraz po wejściu w październiku na ekrany 

„Bitwy pod Wiedniem”, chór zawodowych kry-

tyków zaczął oceniać film, jakby on był doku-

mentem historycznym. Krytykom nie podobały 

się też efekty komputerowe, które łatwo mogą 

być rozpoznane przez specjalistów, ale raczej 

trudno dostrzegalne przez przeciętnego widza. 

    Zupełnie pomijano przesłanie filmu oraz jego 

wartość dla innych narodowości niż polska. Jest 

to film potrzebny przede wszystkim dla zeświec-

czonej Europy, która zapomina o swoich chrze-

ścijańskich korzeniach. Zapomina, że przodkowie 

dzisiaj dobrze-się-mających ginęli za chrześcijań-

stwo. Ważne jest też przypomnienie Europejczy-

kom, komu zawdzięczają to, że dzisiaj żyją. 

    Zwycięstwo pod Wiedniem było możliwe 

dzięki wielu czynnikom – połączeniu sił chrze-

ścijańskich (zgoda buduje, niezgoda rujnuje), 

obranej taktyki, a przede wszystkim wierze, że 

są wartości, za które warto oddać życie. 

    Film zawiera elementy fantasy i symboliki. 

Wielu z nas doświadczyło coś, czego nie potrafi 

wytłumaczyć współczesna nauka. Śmierci bli-

skiej osoby towarzyszą czasem różne efekty od-

czuwane i postrzegane przez kogoś, kto jest da-

leko; znane są prorocze sny, wizje. Te doznania 

wymykające się kontroli umysłu nad materią 

symbolizuje wilk. Film pokazuje, że oprócz 

świata widzialnego, jest coś jeszcze, co objawia 

się w szczególnych momentach. 
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    Autorzy filmu wytłumaczyli krytykom, że krzyż 

księdza Marka z Aviano podobny do papieskiego 

oraz flaga polska nie z tamtej epoki, mają ułatwić 

obcokrajowcom skojarzenia z Polską.  

    Film oparty na faktach historycznych przybliża 

daną epokę wprowadzając oprócz postaci histo-

rycznych, postacie fikcyjne. Czasem tło histo-

ryczne, czy przeniesienie akcji do przyszłości 

służy pokazaniu współczesnych problemów.  

    „Bitwa pod Wiedniem” jest filmem opartym na 

faktach historycznych, a nie fotograficznym zapi-

sem wydarzeń. Dlatego doszukiwanie się nieści-

słości historycznych i na tej podstawie ocenianie 

filmu jest błędnym podejściem, świadczącym o 

niskich lotach krytyków.  

    Aktualność filmu „Bitwa pod Wiedniem” po-

lega na tym, że obrona chrześcijaństwa jest dziś 

gorącym tematem. I to, moim zdaniem, jest przy-

czyną ataku wielu dyżurnych krytyków na film, 

który nie poddaje się poprawności politycznej. 

    Wartka akcja, stonowanie drastycznych ele-

mentów, które niewątpliwie towarzyszą każdej 

wojnie, dobra gra aktorów, sprawiły, że wysze-

dłem z kina zrelaksowany. Polecam obejrzenie 

„Bitwy pod Wiedniem”.          Antoni Winiarski 

 

Warto przeczytać 

Muzyka religijna – mię-

dzy epokami i kulturami, 

Tom III, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Śląskiego, 

Katowice 2012. Na treść 

składa się Wprowadzenie i 

11 artykułów. Ostatni z 

nich jest autorstwa Jana 

Mikosa: Chór mieszany 

Dei Patris – 15 lat działal-

ności kulturalnej (1991-

2006). Informacja ogólna. Jan Mikos opisał histo-

rię powstania mieszanego chóru Dei Patris, reper-

tuar chóru, zasługi artystyczne, znaczenie chóru i 

aneks, w którym zamieszczonych jest 6 zdjęć. 

 

1000 numerów Gazety Polskiej 

    Z datą 3 października 2012 r. ukazał się 40 

numer (w tym roku) tygodnika „Gazeta Polska”. 

Na str. 11 – 14 zamieszczono wypowiedzi zna-

nych osób o „Gazecie Polskiej”, między innymi 

Barbary Fedyszak-Radziejowskiej, felietonistki 

„Gościa Niedzielnego”, socjologa, wiceprezesa 

Ruchu Społecznego im. Prezydenta Lecha Ka-

czyńskiego. Początek wypowiedzi: 

    „- „Gazeta Polska” powstała, jak sądzę, z bar-

dzo prostego, choć nie dla wszystkich przekonu-

jącego powodu: ze sprzeciwu wobec budowania 

III RP z surowca, który Polacy odrzucili w sierp-

niu 1980 i 4 czerwca 1989 r. Tym surowcem był 

PRL ze swoimi zbrodniami, donosami, służbami 

specjalnymi, serwilizmem wobec ZSRS oraz ule-

głością wobec ideologii komunizmu. 

    Gazeta działała jak kompas stabilnie pokazu-

jący to, co było gwałtem na demokracji, wolno-

ści i niepodległości nowej Polski. Stąd konse-

kwentne domaganie się instytucji rozliczającej 

zbrodnie PRL, a także wierne stanie przy Insty-

tucie Pamięci Narodowej zarówno wtedy, gdy 

badał przeszłość, oddawał cześć Żołnierzom 

Wyklętym, jak i wtedy, gdy służył demokracji, 

pokazując lustracyjną prawdę o staro-nowych 

elitach III RP. (…)” 

    Moim zdaniem „Gazeta Polska” jest to jeden z 

kilku wartościowych tygodników świeckich o 

profilu społeczno-politycznym; pozostałe to: 

„Tygodnik Solidarność”, „Nasza Polska”, i był 

jeszcze tygodnik (ale już nie jest) „Uważam 

Rze”. Warto też czytać tygodnik lokalny „Śląska 

Gazeta Społeczno-Polityczna” i tygodnik ogól-

nopolski „Warszawska Gazeta”.  

    Nie musimy czytać kolorowych tygodników: 

„Newsweek Polska”, „Polityka”, „Przekrój”, 

„Wprost”, mamy wartościowe tygodniki katolic-

kie: „Gość Niedzielny”, „Idziemy”, Niedziela”, 

Przewodnik Katolicki”, „Źródło”.  

Stanisław Waluś   

 

Oświadczenie Kongresu 

Mediów Niezależnych 

Kongres Mediów Niezależnych stwierdza, że 

działania pana Grzegorza Hajdarowicza, właści-

ciela „Presspubliki”, to kolejny krok w obranym 

przez władzę kierunku ograniczania wolności 

słowa oraz pluralizmu w dyskursie publicznym. 

Mamy nadzieję, że czystki przeprowadzone 

przez pana Hajdarowicza w tygodniku „Uważam 

Rze” i „Rzeczpospolitej” spotkają się z właściwą 

reakcją ze strony Czytelników. 

Krzysztof Czabański, 

przewodniczący Kongresu 

Mediów Niezależnych 

Prezydium Kongresu Mediów Niezależnych 

Warszawa, 29 listopada 2012 r. 

„Niedziela”, 9 XII 2012 str. 27 

http://niezalezna.pl/35322-oswiadczenie-

kongresu-mediow-niezaleznych 
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Niedziela jest Boża i nasza 

    Na zakończenie rekolekcji KIK-u w Kokoszy-

cach nasz rekolekcjonista ks. dr Krzysztof Szy-

mański powierzył nam zadanie, abyśmy walczyli 

o wolną niedzielę dla wszystkich, których praca 

w tym dniu nie jest konieczna (np. w sklepach).  

    Pod tym tytułem będą opisywane sprawy, które 

wiążą się ze świętowaniem niedzieli, czy innych 

świąt kościelnych.  

    W centrum Lipnika – dzielnicy Bielska-Białej 

są cztery sklepy czynne przez cały tydzień. Trzy 

polskie i jeden obcy: 

LEWIATAN POLSKA SIEĆ HANDLOWA pon. 

– sob. 6.30 – 21.00, niedz. 9.00 – 20.00, 

LEWIATAN MARKET pon. – sob. 6.30 – 22.00, 

niedz. 9.00 – 20.00, 

Janosik Społem pon. – piąt. 6.00 – 20, sob. 7.00 – 

17.00, niedz. 9.00 – 15.00, 

Biedronka Codziennie niskie ceny pon. – sob. 

7.00 – 21.00, niedz. 9.00 – 20.00. 

   Niestety nie mogę wybrać dobra, czyli sklepu, 

którego właściciel szanuje III Przykazanie Boże, 

wobec tego wybieram najmniejsze zło – kupuję 

w Janosiku Społem, który nie jest najbliżej moje-

go domu.                                    Stanisław Waluś 

 

 

Warto przeczytać 

Ks. Paweł Furczyk: 

Moje wspomnienia o 

budowie kościoła na 

Osiedlu Tysiąclecia 

w Katowicach. Zdą-

żyłem przed zmierz-

chem, Oficyna Dru-

karska, Zdzisław Spy-

ra, Pszczyna 2012.  

 

Spis treści 

Wykaz skrótów 

Wstęp 

I. Powstanie osiedla Tysiąclecia w Katowicach 

II. Plan i budowanie kościoła 

III. Zaangażowanie wiernych w budowie kościoła 

Zakończenie 

Bibliografia 

Aneks 

W Aneksie zamieszczonych jest 12 wywiadów i 

wspomnień, w tym 

J. Mikos, Wspomnienia z pracy społecznej przy 

budowie kościoła parafialnego parafii p.w. Pod-

wyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdro-

wienia Chorych na osiedlu Tysiąclecie Dolne w 

Katowicach, Katowice, 13 grudnia 2011 (str. 85-

95). W książce ks. Paweł Furczyk wpisał nastę-

pującą dedykację: „Szanownemu Panu Janowi 

Mikosowi wielkiemu Społecznikowi tego Ko-

ścioła z ogromną wdzięcznością za wszystko z 

pamięcią o modlitwie ofiaruje autor Ks. Paweł 

Furczyk, Goczałkowice, 17 XI 2012 r.   

 

 

Tradycja kulturowa Górnego Śląska 

Ciąg dalszy z poprzedniego numeru „Dlatego”  

 Pisarze, publicyści, redaktorzy, … 

    Można wymienić wielu pisarzy, publicystów, 

redaktorów pism, bajkopisarzy, tłumaczy.  Oto 

niektórzy z nich: 

Józef Lompa  1797-1863 – napisał około 50 więk-

szych prac.  

Karol Miarka. 

Juliusz Ligoń 1823-1889 r. poeta, pisarz. Pisał 

wierszem i prozą. Urodził się w Prądach koło Ko-

szęcina. Działał w Królewskiej Hucie. 

Jan Ligoń 1851-1917 był utalentowanym aktorem 

sceny amatorskiej działał w Królewskiej Hucie. 

Piotr Kołodziej 1853-1931 r. Działał w Siemia-

nowicach. Pozostawił 30 utworów scenicznych. 

Augustyn Świder 1886-1923 hutnik - działał w 

Lipinach. 

Jan Nikodem Jaroń 1881-1922 r. z wykształcenia 

prawnik, z zamiłowania poeta i dramaturg. Działał 

w Bytomiu, w Kluczborku i Cieszynie. 

Józef Gallus 1860-1945 górnik, długoletni drukarz 

o dużym dorobku literackim. 

Franciszek Godula 1888-1950 r. działacz narodo-

wy i społeczny w Bytomiu. 

Konstanty Prus 1871-1960? Redaktor pism by-

tomskich bibliotekarz i archiwista zorganizowanej 

w 1923 r. Biblioteki Sejmu Śląskiego. Zdobył ol-

brzymią wiedzę drogą samokształcenia. 

Łukasz Wallis 1863 -1940 zasłużony zbieracz pie-

śni śląskiej z zawodu maszynista kopalniany. 

Jerzy Gajdzica 1777-1840 chłop bibliofil i pa-

miętnikarz - urodził się w Cisownicy koło Ustro-

nia. 

Adam Sikora 1819-1871 urodził się w Jabłonko-

wie. Rola jego dla Śląska Cieszyńskiego jest taka 

jak Ligonia na Górnym Śląsku. 

Jan Glajcar 1823-1911 polityk publicysta działacz 

na Śląsku Cieszyńskim. 

Walenty Winkler 1825-1898 r. górnik urodzony w 

Chropaczowie reprezentuje poezję wybitnie reli-

gijną. 
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Jan Gajda 1827 -1911 r. malarz pokojowy urodzo-

ny w Lubecku. Działał również w Lublińcu i Żo-

rach i Królewskiej Hucie. 

Daniel Szędzielorz 1836-1916 r. urodzony w Mi-

chałkowicach 

Augustyn Piecha 1840-? urodził się w Łaziskach 

Dolnych. Działał w Świętochłowicach, Roździe-

niu. 

Jan Kupiec 1841-1909 r. działał w okolicach 

Pszczyny. 

Anna Drozd 1850 pochodziła z Dębu koło Kato-

wic. 

Wawrzyniec Walczuch 1852 urodził się w Rudzie 

Śląskiej.  

Emanuel Smołka założyciel TCL w Bytomiu. 

Bronisław Koraszewski redaktor „Gazety Pol-

skiej”. 

Napieralski właściciel i redaktor „Katolika”. 

Karol Piecha 1860-1921 działacz na terenie Za-

brza. 

Znani księża 

Ks. dr Emil Szramek 

Ks. Aleksander Skowroński 

Ks. Hubert Gałązka 

Ks. T. Ludwiczak 

Ks. Alojzy Ficek 1790-1862 proboszcz w Pieka-

rach 

Ks. Norbert Bończyk 1837-1893 r. proboszcz by-

tomski 

Ks. Józef Szafranek 1878-1874 proboszcz w By-

tomiu 

Ks. Leopold Markiefka 1813-1882 proboszcz w 

Bogucicach 

Ks. Antoni Stabik proboszcz w Michałkowicach 

Ks. Jan Kapica 1866-1930 proboszcz w Tychach 

Ks. prof. Konstanty Michalski 1879-1947 rektor 

U.J. 

Ks. Jan Kudera 

Ks. Aleksander Skowroński  

Ks. Hubert Gałązka z Olesna 

Ks. Brandys 

Ks. Konstanty Damrot  poeta i prozaik 

    Opracowano na podstawie książki Jadwigi Ku-

cianki „Śląscy pisarze ludowi 1800-1914” oraz na 

podstawie wykładu dr Ireny Mierzwy wygłoszone-

go 12.01.1981 r. na zebraniu KIK w Katowicach. 

Anna Wowra 

 

 

 

 

 

Homilia ks. abp. Andrzeja Dzięgi, metropolity 

szczecińsko-kamieńskiego, wygłoszona 

w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny na Jasnej Górze, 15 VIII 2011 r. 

Ciąg dalszy z poprzedniego numeru 

 

Chcemy znać prawdę 

    Innym przykładem słabej współpracy instytu-

cji państwowych z Narodem jest kwestia wyja-

śniania katastrofy smoleńskiej. Czekaliśmy 

wszyscy, bardziej lub mniej cierpliwie, na raport 

komisji rządowej. Bo pytań było wiele od same-

go początku, to jest naturalne zjawisko społeczne 

już przy mniejszych tragediach, jak np. przy na-

głej i trudnej do racjonalnego wytłumaczenia 

śmierci kogoś z życia publicznego. Tym bardziej 

pytania rodzą się przy tak dramatycznych sytu-

acjach jak katastrofa smoleńska. A na swoje py-

tania Naród ma prawo uzyskać możliwie najbar-

dziej pełną odpowiedź. Raport ogłoszono, na 

jedne pytania odpowiedzi się pojawiły, na inne 

pytania ciągle odpowiedzi brak i nie widać bli-

skich perspektyw ich pozyskania, a pojawiły się 

jeszcze nowe, dodatkowe pytania. Jedni są już 

usatysfakcjonowani, przynajmniej tak mówią, 

i chcą zamykać ten temat, ale inni dalej pytają, 

bo im brak odpowiedzi. Bo Naród ma prawo py-

tać, gdyż Naród jest suwerenem we własnym 

państwie. Instytucje państwowe nie służą "ja-

kiemuś państwu", czy "jakiejś formie państwa", 

ale służą państwu według woli Narodu. Naród 

suwerenny nie może być klientem ani petentem 

we własnym państwie. Naród nie jest intruzem w 

swoim państwie. Jest u siebie. Podobnie też su-

werenny Naród nie może być zmuszany do po-

stawy klienta wobec innego państwa lub narodu. 

Po katastrofie smoleńskiej słyszeliśmy wielo-

krotnie, że państwo polskie zdało egzamin. Ale 

przed kim? Kto tu był egzaminatorem? Czy jed-

ne instytucje państwowe przed drugimi, czy je-

dynie same przed sobą? Taki egzamin instytucje 

państwa muszą zdać przed swoim Narodem.  

    Przy braku takiej otwartości instytucji pań-

stwowych na głos obywateli cóż pozostaje pro-

stym ludziom? Cierpliwe pukanie do tych insty-

tucji, owszem, ale przede wszystkim wołanie już 

do Boga o cud otwarcia serc na współpracę.  

    Prowadzi nas dzisiaj, wpatrzonych w Niewia-

stę obleczoną w słońce, Słowo Pana: Teraz na-

stało zbawienie, potęga i królowanie Boga na-

szego i władza Jego Pomazańca. 
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    A Jezus, Syn Maryi, Pomazaniec Boży, Me-

sjasz, Król, posłał swoich uczniów, by głosili: 

Przybliżyło się do Was Królestwo Boże. A oni 

poszli i głosili Jezusa - umęczonego i wiernego 

Ojcu Sługę Jahwe, który dla nas jest jednocześnie 

Zmartwychwstałym Panem panujących i Królem 

królujących, Panem naszym, którego trzeba bar-

dziej słuchać niż ludzi. Głosili Chrystusa siedzą-

cego po prawicy Ojca, a w Jego ręku jest władza, 

a Jego prawo umacnia narody ziemi. Jego Króle-

stwo nie jest z tego świata, ale jest także dla tego 

świata. Dlatego każdego dnia wołamy: Przyjdź 

Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w nie-

bie, tak i na ziemi. Tak i na ziemi! 

    O tym postanawiał, o polskiej ziemi i o polskim 

ludzie myśląc, król Jan Kazimierz - Tobie, Maryjo, 

zawierzając swoje królestwo. Dzięki Tobie, Mary-

jo, wiemy jako Naród, co to znaczy uznać pano-

wanie Chrystusa w życiu osobistym i rodzinnym, 

i społecznym. U Twoich stóp, Królowo, my jako 

Naród już od wieków uczymy się właściwego ro-

zumienia, co znaczy uznanie Bożej władzy nad 

człowiekiem i nad światem, uczymy się właściwe-

go rozumienia Aktu oraz Dzieła Intronizacji. To 

pytanie stawało praktycznie, chociaż w różny spo-

sób, przed każdym pokoleniem. Teraz także nasze 

pokolenie musi sobie to pytanie postawić. 

    O tym mówił też wielki program wskazany Na-

rodowi, chociaż ciągle w pełni nierealizowany, 

program Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. 

To jest program budowania w naszej Ojczyźnie 

Królestwa Twojego - Maryjo, i Twojego Syna.  

    To wszystko wymaga przemodlenia. Bez mo-

dlitwy puste pozostaną słowa i nietrwałe czyny. 

    Wielbimy dzisiaj Boga wraz z całym Niebem 

i ze wszystkimi ludźmi naszej wiary na całej zie-

mi za dar i tajemnicę Wniebowzięcia Maryi, któ-

ra z duszą i ciałem przyjęta została do chwały 

Nieba. Ten przywilej jest Bożym darem, podob-

nie jak darem Boga jest Jej Niepokalane Poczę-

cie. Jest to też wspaniała odpowiedź Boga na dar 

serca Maryi - wiernej Służebnicy Pańskiej, rozmi-

łowanej w Panu, rozważającej nieustannie w swo-

im sercu Jego Słowo, w kolejnych tajemnicach 

Jej życia. Znamy tajemnice radości, tajemnice 

światła, tajemnice boleści i tajemnice chwały. 

Medytujemy najgłębszą z tych tajemnic w nie-

zwykłej modlitwie, którą naszemu pokoleniu na 

nowo ukazał i do której nas zachęcał błogosła-

wiony Jan Paweł II - w modlitwie Anioł Pański. 

O tę modlitwę prosił, by ją odmawiać często, co-

dziennie. Prosił o to szczególnie nas - Polaków, 

Naród, z którego wyrósł i którego synem czuł się 

nieustannie. Przeżywamy i medytujemy wszyst-

kie te tajemnice w modlitwie i medytacji różań-

cowej, powracając wtedy wielokrotnie do nie-

zwykłych słów anielskiego, niebiańskiego za-

chwytu: Zdrowaś Maryjo, pełna łaski, oraz do 

zachwytu ziemi: Błogosławiona jesteś między 

niewiastami. Minie za chwilę dziewięć lat, jak 

przyjęliśmy od Jana Pawła II w jego liście apo-

stolskim Rosarium Virginis Mariae nową zachę-

tę do tej modlitwy, która staje się dla narastającej 

liczby uczniów Chrystusa drogą codziennej me-

dytacji, szkołą duchowości chrześcijańskiej we-

dług duchowości Maryi, codziennym uwielbie-

niem Boga wraz z Maryją, ale także codziennym 

przebłaganiem Boga oraz prośbą o oddalenie po-

kus i zniewoleń szatańskich, a wreszcie błaga-

niem o moc łaski dla nas samych i dla innych po-

trzebujących duchowej ochrony i umocnienia. 

ciąg dalszy w następnym numerze „Dlatego” 

 

Ewangelizacja 

„Nergal jest spoko” 

    (…) Żenującym i smutnym przykładem błęd-

nego rozumienia otwartości Kościoła wobec 

świata stała się ostatnio postawa ks. Bonieckiego 

wobec satanisty-celebryty Nergala. Duchowny 

spotkał się przypadkowo z Nergalem, a ten wrę-

czył mu swoją książkę „Spowiedź heretyka”. Ks. 

Boniecki poprosił nawet o dedykację, po czym 

obydwaj panowie zrobili sobie radosne zdjęcie. 

Fani ks. Bonieckiego zawyrokowali, że oto ich 

autorytet dał piękny przykład ewangelicznej 

otwartości wobec człowieka, bo przecież Jezus 

też spotykał się z grzesznikami. Nie wiem, co ma 

wspólnego z chrześcijańską życzliwością pro-

mowanie osoby i książki kogoś, kto darł Biblię, 

głosząc, że Kościół, to „najbardziej zbrodnicza 

sekta, jaka istniała na ziemi”, a ponadto chełpi 

się grupowym seksem z pijaną fanką. Jezus nie 

prosił cudzołożnicy o dedykację, ale przebaczył, 

mówiąc: Idź, a od tej chwili już nie grzesz!” (J 8, 

11). Nie przybijał sobie piątki z opętanymi, ale 

ich uzdrawiał. Głoszenie Bożego miłosierdzia 

nie polega na proszeniu o dedykację satanisty 

(choćby tylko kulturowego). Nie wolno mylić 

otwartości na grzesznika z umizgami podtrzymu-

jącymi miłą, salonową atmosferę. (…) 

ks. Dariusz Kowalczyk 

jezuita, wykładowca teologii 

na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie 

Gość Niedzielny, 18 XI 2012 r., str. 66 
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In vitro 

    Adopcja (przysposobienie) – 

to dobrowolne, uregulowane 

prawem uznanie dziecka biolo-

gicznie obcego za własne. Przy-

sposobienie dziecka jest równo-

znaczne z przyjęciem do rodziny 

oraz przyznaniem mu wszelkich 

praw i obowiązków. Różnica 

miedzy adopcja a sztucznym zapłodnieniem hete-

rologicznym polega na tym, iż adopcja stara się 

zastąpić już istniejącemu dziecku jego prawdzi-

wych, biologicznych rodziców rodzicami praw-

nymi. Gdy zaś chodzi o sztuczne zapłodnienie ty-

pu heterologicznego, w sposób świadomy powo-

łuje się do życia dziecko z wyłączeniem, niejako 

„z góry”, jednego z rodziców. 

Artur J. Katolo: Contra In Vitro, Instytut Globalizacji, 

www.globalizacja.org Warszawa 2010, str. 54. 

Warto przeczytać: 

Pragnienie posiadania dziecka zrównano z nisz-

czeniem poczętego życia – abp Wacław Depo 

przeciwko uchwale Rady Miasta Częstochowy w 

sprawie finansowania in vitro, Niedziela, 28 X 

2012 r., str. 8, 

Stanowcze NIE dla in-vitro! Abp Andrzej Dzięga 

metropolita szczecińsko-kamieński (Gdyby jednak 

ktoś z katolików świadomie podpisał się lub gło-

sował za dopuszczalnością in vitro, także przez 

pokrętną formułę jego dofinansowania wbrew 

obowiązującym w Polsce zasadom prawa, niech 

pamięta, że występuje przeciwko godności osoby 

ludzkiej i przeciwko prawu Bożemu. Sam się wte-

dy odłącza od pełnej wspólnoty z Kościołem kato-

lickim, póki następnie sprawy nie przemyśli, nie 

przemodli i nie zmieni publicznie swojego stano-

wiska. Do tego czasu niech pamięta, by nie prosił 

też Kościoła o dar komunii świętej - napisał w 

przesłaniu do wiernych ks. abp Dzięga.) 

http://www.prawy.pl/index.php?option=com_con

tent&view=article&id=2082:ks-abpdziega-

stanowcze-nie-dla-in-vitro&catid=46:aktualnoci 

Oświadczenie ks. bp. Edwarda Dajczaka w związ-

ku z pojawiającymi się propozycjami dofinanso-

wania zabiegów in vitro z pieniędzy publicznych. 

W obronie człowieka – bp Edward Dajczak ordy-

nariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, Nasz 

Dziennik, 27 XI 2012 r., str. 2,   

W szklanej pułapce – Joanna Bątkiewicz-Brożek, 

Równia pochyła – ks. Tomasz Jaklewicz, Gość 

Niedzielny, 9 XII 2012 r., str. 22-27, 

Wstydliwy i tchórzliwy manewr z zapłodnieniem 

in vitro – kard. Stanisław Nagy SCJ, Niedziela, 9 

XII 2012 r., str. 13, 

Dzieci chciane, dzieci niechciane – Małgorzata 

Matuszak, Niezależna Gazeta Polska. Nowe 

Państwo,10/2012, str. 24-25.  

 

NASZE ROCZNICE 

145 lat temu (13 XII 1867 r.) we Francji zmarł 

Artur Grottger, wybitny artysta malarz. 

140 lat temu (2 XII 1872 r.) zmarł Wincenty Pol, 

piewca piękna polskiej ziemi oraz ojczystych 

dziejów. 

105 lat temu (13 XII 1907 r.) urodził się w Kro-

ścienku Niżnym koło Krosna ks. Władysław 

Findysz - pierwszy polski męczennik komuni-

zmu. Beatyfikowany 19 czerwca 2005 r. podczas 

III Kongresu Eucharystycznego w Warszawie.  

90 lat temu (9 XII 1922 r.) pierwszym prezyden-

tem Odrodzonej Polski został wybrany przez 

Zgromadzenie Narodowe Gabriel Narutowicz. 

90 lat temu (20 XII 1922 r.) Zgromadzenie Na-

rodowe (Sejm i Senat) wybrało prezydentem RP 

Stanisława Wojciechowskiego, działacza ludo-

wego. 

85 lat temu (7 XII 1927 r.) w Niepokalanowie 

odbyło się poświęcenie nowo zbudowanego 

klasztoru oo. franciszkanów. 

70 lat temu (3 XII 1942 r.) w konspiracyjnym 

Biuletynie Informacyjnym Armii Krajowej Peł-

nomocnik Rządu Emigracyjnego na Kraj infor-

mował o ustanowieniu Kierownictwa Walki 

Cywilnej, ważnego organu administracyjnego 

Polskiego Państwa Podziemnego. 

30 lat temu (30 XII 1982 r.) w Katowicach zmarł 

ks. prałat Jan Szurlej. Od 1964 r. - po śmierci ks. 

Michała Rękasa - na zlecenie ks. Prymasa Wy-

szyńskiego objął stanowisko sekretarza Krajowej 

Centrali Apostolstwa Chorych oraz redaktora 

naczelnego miesięcznika Apostolstwo Chorych. 

                            Wybrała Barbara Kwaśnik 

 

 

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 2012 

Grudzień: Ogólna: Aby na całym świecie mi-

granci byli przyjmowani, zwłaszcza przez 

wspólnoty chrześcijańskie, z wielkodusznością i 

autentyczna miłością. Misyjna: Aby Chrystus ob-

jawiał się całej ludzkości jako światło, które pły-

nie z Betlejem i odbija się na obliczu Jego Ko-

ścioła. 

http://www.globalizacja.org/
http://www.prawy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2082:ks-abpdziega-stanowcze-nie-dla-in-vitro&catid=46:aktualnoci
http://www.prawy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2082:ks-abpdziega-stanowcze-nie-dla-in-vitro&catid=46:aktualnoci
http://www.prawy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2082:ks-abpdziega-stanowcze-nie-dla-in-vitro&catid=46:aktualnoci
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Styczeń: Ogólna: Aby w tym „Roku Wiary” 

chrześcijanie mogli głębiej poznać tajemnicę 

Chrystusa i z radością dawać świadectwo o darze 

wiary w Niego. Misyjna: Aby wspólnoty chrze-

ścijańskie na Bliskim Wschodzie, często dyskry-

minowane, były obdarzane przez Ducha Świętego 

mocą wierności i wytrwałości. 

Luty: Ogólna: Aby rodziny migrantów, zwłasz-

cza matki, były wspierane i otaczane opieką w 

trudnościach. Misyjna: Aby ludność obszarów 

objętych wojnami i konfliktami mogła zacząć bu-

dować pokojową przyszłość.   

 

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę 

Codziennie przynajmniej jedna dziesiątka różań-

ca, więcej informacji na stronie:  

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/ 

 

 

Pielgrzymki w 2013 roku 

 

Pielgrzymki organizowane przez 

Antoniego Winiarskiego 

    W przypadku pielgrzymek organizowanych 

przy pomocy Biura Podróży (np. AVE z Kato-

wic) uczestników pielgrzymki obowiązują zasady 

wynikające z umowy zawartej pomiędzy Klubem 

Inteligencji Katolickiej w Katowicach a Biurem 

Podróży.  

1-13.02.2013. Pielgrzymka KIK do Indii Połu-

dniowych. Szczegóły: 
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/pieindie.html 
Chennai (Madras). Msza św. w katedrze św. To-

masza przy grobie Apostoła, Mahabalipuram 

(UNESCO), Pondicherry, Velankanni (sanktu-

arium, objawienie Matki Bożej), Tanjavur (Tan-

jore) (sanktuarium), Trichy (Tiruchirappalli) 

(UNESCO), Madurai (Maduraj), Cochin (Koczin) 

(sanktuarium), Panai (Goa) (UNESCO), Mumbai 

(Bombaj). 

Koszt poniżej 8.000 zł. Zapisy: Antoni Winiarski, 

tel. 32 2557112, 508 290199. 

E-mail: awini55@yahoo.com  

 

Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa 

6.04.2013. Sanktuaria w Krakowie: Matki Bożej 

Piaskowej i Miłosierdzia Bożego.  

29.04.-9.05.2013. 11 dni, wyjazd w sobotę. Wło-

chy: trasa: Padwa - św. Antoni, nocleg, Asyż - 

św. Franciszek, Rzym - Watykan - 5 noclegów, 

Katakumby, Bazyliki, zwiedzanie Rzymu, papie-

ska audiencja, Monte Cassino - klasztor i polski 

cmentarz, Pietrelcina - miejsce urodzenia i mło-

dości św. Ojca Pio, Benevento - średniowieczna 

katedra Santa Sofia i łuk triumfalny Trajana, Fo-

gia - malowniczy kościół w stylu barokowym, 

Monte Sant'Angelo - Objawienia i sanktuarium 

św. Michała Archanioła, San Giovani Rotondo - 

2 noclegi, sanktuarium pobytu i śmierci św. Ojca 

Pio, Lanciano - cud Eucharystyczny, Manopello 

- chusta św. Weroniki, Loreto - domek Matki 

Bożej, Rimini - nocleg, wypoczynek nad mo-

rzem, San Marino, Trevisio - średniowieczne 

miasto z katedrami i kościołami, nocleg.  Wyj. 

godz. 6:00 z parafii na Tysiącleciu Dolnym 

i 6:15 z pl. Andrzeja, przyj. ok. 21:00. Koszt: 

2100 zł + 65 Euro na zwiedzanie i przejazdy me-

trem w Rzymie. Świadczenia: przejazd autoka-

rem klimatyzowanym, 10 noclegów w pok. 2 i 3 

osobowych, 10 śniadań, 10 ciepłych kolacji, 

Ubezpieczenie NW i KL, opieka przewodnika, 

kapłana, opłaty drogowe, autokarowe, parkin-

gowe, wjazdy do miast. Przy zapisie włata za-

liczki 300 zł, do końca lutego 2013 - 1000 zł, ca-

łość do końca marca 2013 r.  

7-16.09.2013. 10 dni. Wyjazd w sobotę do 5-ciu 

stolic na Bałkanach: Serbia, Albania, Macedonia, 

Bułgaria, Rumunia: Belgrad, Tirana, Skopie, So-

fia, Bukareszt. Wyj. godz. 6:00 z parafii na Ty-

siącleciu Dolnym, 6:15 na pl. Andrzeja. Przyj. 

ok. 20:00 Koszt 1900 zł + 20 Euro na zwiedza-

nie. Świadczenia: 9 noclegów w pok. 2 i 3 oso-

bowych, 9 śniadań, 9 ciepłych kolacji, przejazd 

autobusem klimatyzowanym, opieka przewodni-

ka i kapłana, opłaty drogowe, autokarowe, gra-

niczne, parkingi, ubezpieczenie NW i Kl. Przy 

zapisie wpłata 300 zł, 1000 zł do końca maja 

2013 r. całość do końca czerwca 2013 roku.  

Wrzesień 2013. Chiny 17 dni.  Szanghaj - Qufu - 

Luoyang - Dengfeng - Szaolin - Zhongyue - 

Gongyi – Xi’an - Hua Shan - Terakotowa Armia 

- Xiahe - Lanzhou - Xiahe (Tybet) - Ganjia (Ty-

bet) - Lanzhou - Pekin - Badaling (Wielki Mur 

Chiński) - Pekin.  

Szczegółowy program pielgrzymki: 
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/chiny2013a.doc   
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/chiny2013b.pdf  
28.09.-30.09.2013. Rekolekcje KIK w Kokoszy-

cach. 

5.10.2013. Sobota. Wyjazd do sanktuariów: 

Święta Anna i Częstochowa. Wyj. godz. 7:00 

z parafii na Tysiącleciu Dolnym i 7:15 z pl. An-

drzeja. Przyjazd ok. godz. 18:00. koszt 35 zł. 

Świadczenia: przejazd, ubezpieczenie NW, opła-

ty drogowe i parkingowe. Wpłata przy zapisie.  

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
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Kontakt telefoniczny; Jan Mikos, 697 684666, e-

mail - mikosjan@gmail.com. Tel. p. 32/2544060.  

Dyżur: wtorki w salce nr 2 przy parafii na Tysiąc-

leciu Dolnym w godz. 17-18 i w każdy ostatni pią-

tek miesiąca w godz. 17 - 18 w siedzibie KIK w 

Katowicach przy kościele Mariackim.  

    Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania. 

Zgłoszenia na dostarczonej karcie. Można telefo-

nicznie. Zgłoszenia przy braku wpłat traktowane 

będą jako rezerwowe. Kolejność siedzeń w auto-

karze wg zapisów i dokonanych wpłat zaliczek 

lub całości. 

 

Zebranie Zarządu KIK w Katowicach  

w dniu 8 listopada 2012 roku.  

1. Omówiono przygotowania do Spotkania Re-

gionalnego, które odbędzie się w dniu 24 listopa-

da o godzinie 11.00.  

2. Omówiono stan przygotowań do Adwentowe-

go Dnia Skupienia KIK w Katowicach  

w Kościele Garnizonowym – poprowadzą Ojco-

wie Dominikanie, dokładny termin zostanie 

podany w późniejszym terminie.  

3. Podsumowano udział KIK w Katowicach 

w obchodach XXV-lecia KIK w Lubaczowie.  

4. Omówiono stan przygotowań do spotkania 

opłatkowego KIK w Katowicach – odbędzie się 

ono w dniu 4 stycznia 2013 r.: 

– 17.00 Msza Święta 

– 18.00 spotkanie opłatkowe.  

5. Przedstawiono stan przygotowań do publikacji 

materiałów związanych z śp. księdzem Józefem 

Danchem.                                   

     Robert Prorok  

 

 

Sekcja Wiedzy Religijnej 

– Krąg Biblijny zaprasza 

    W siedzibie KIK w Katowicach raz w miesiącu 

w drugą środę odbywają się interesujące spotka-

nia. Od godz. 17 nasz kapelan ks. prof. dr hab. 

Józef Kozyra, biblista, odpowiada na różne pyta-

nia 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.  

 

 

Dyżury 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.  

 

Dyżury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach 

Czwartek w godz. 16.00 – 18.00. 40-006 Kato-

wice, ul. Warszawska 6/305. Wśród dyżurują-

cych są: Rajmund Rał, Piotr Pietrasz, Wiesław 

Mrowiec i Mariusz Skiba – członkowie KIK 

w Katowicach (renekr@poczta.onet.pl). 

 

Składki: 
    Od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od oso-

by niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł. 

O ile to jest możliwe, składki prosimy wpłacać 

skarbnikowi, który dyżuruje 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 dyżurów. 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 

 

Dyżury w siedzibie Klubu w Katowicach 

(pl. Ks. Emila Szramka 2/13): w piątki od godz. 

17.00 do 18.00.  

 

Redagują: Barbara Kwaśnik, Stanisław Waluś 

(32-2381797, s.walus@data.pl). Nakład: 350. 

Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Ka-

tolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. 
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