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 W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubio-

nej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: 

„Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, (błogosławiona jesteś między niewiastami)”.  

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie 

bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Bę-

dzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie pa-

nował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: "Jak-

że się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyż-

szego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna 

Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla 

Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie 

według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.  Łk 1, 26-38 
 

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

Rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego 

Rok 2013 Rokiem Kardynała Augusta Hlonda  
Dzień Świętości Życia – 8 kwietnia 2013 r. – uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny  

 

Ojciec Święty Benedykt XVI 

podjął decyzję o rezygnacji z urzędu 

Najdrożsi Bracia, 

zawezwałem Was na ten Konsystorz nie tylko 

z powodu trzech kanonizacji, ale także, aby za-

komunikować Wam decyzję o wielkiej wadze dla 

życia Kościoła. Rozważywszy po wielokroć rzecz 

w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że 

z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już 

wystarczające, aby w sposób należyty sprawować 

posługę Piotrową. Jestem w pełni świadom, że ta 

posługa, w jej duchowej istocie powinna być 

spełniana nie tylko przez czyny i słowa, ale w nie 

mniejszym stopniu także przez cierpienie i modli-

twę. Tym niemniej, aby kierować łodzią św. Pio-

tra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, 

podlegającym szybkim przemianom i wzburza-

nym przez kwestie o wielkim znaczeniu dla życia 

wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i du-

cha, która w ostatnich miesiącach osłabła we 

mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność 

do dobrego wykonywania powierzonej mi posłu- 

 

gi. Dlatego, w pełni świadom powagi tego aktu, 

z pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję 

z posługi Biskupa Rzymu, Następcy Piotra, powie-

rzonej mi przez Kardynałów 19 kwietnia 2005 ro-

ku, tak, że od 28 lutego 2013 roku, od godziny 

20.00, rzymska stolica, Stolica św. Piotra, będzie 

zwolniona (sede vacante) i będzie konieczne, aby 

ci, którzy do tego posiadają kompetencje, zwołali 

Konklawe dla wyboru nowego Papieża. 

    Najdrożsi Bracia, dziękuję Wam ze szczerego 

serca za całą miłość i pracę, przez którą nieśliście 

ze mną ciężar mojej posługi, i proszę o wybaczenie 

wszelkich moich niedoskonałości. Teraz zawie-

rzamy Kościół święty opiece Najwyższego Paste-

rza, naszego Pana Jezusa Chrystusa, i błagamy Je-

go najświętszą Matkę Maryję, aby wspomagała 

swoją matczyną dobrocią Ojców Kardynałów 

w wyborze nowego Papieża. Jeśli o mnie chodzi, 

również w przyszłości będę chciał służyć całym 

sercem, całym oddanym modlitwie życiem, świę-

temu Kościołowi Bożemu. 

Watykan, 10 lutego 2013 r. http://ksd.media.pl 

http://ksd.media.pl/
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Telegram Prezydium KEP 

do Ojca Świętego Benedykta XVI 

Umiłowany Ojcze Święty! 

Przyjmujemy z wiarą i zaufaniem Twoją, Ojcze 

Święty, decyzję. Rozpoznajemy w niej znak cza-

su dla współczesnego świata i Kościoła. W tak 

niełatwych czasach, naznaczonych wieloma 

sprzecznościami i wyzwaniami, jesteś dla nas 

i pozostaniesz świadkiem żywej wiary w Jezusa 

Chrystusa Zmartwychwstałego. Bóg dał Kościo-

łowi i światu w Twojej Osobie człowieka wrażli-

wego na dobro, piękno i prawdę. 

    Dziękujemy Ci, Ojcze Święty za Twoją ponad 

siedmioletnią posługę Świadka Wiary, Następcy 

św. Piotra i teologa ukazującego głębię Ewange-

lii. Tobie, Ojcze Święty, wyrażamy wdzięczność 

zwłaszcza za ogłoszenie błogosławionym Jana 

Pawła II, za pielgrzymkę do naszej Ojczyzny – 

jedną z pierwszych, za Twoją miłość do wszyst-

kich Polaków, żyjących w kraju i rozsianych poza 

jego granicami, a także za trud mówienia do nas 

po polsku. 

   Modlimy się w Twojej intencji w całej Polsce, 

zwłaszcza na Jasnej Górze, by Bóg zachował Cię 

w zdrowiu i wspierał swą łaską. 

Prezydium KEP 

Warszawa, 12.02.2013 r. 

http://jmichalik.episkopat.pl 

 

List WZD KIK w Katowicach 

do Ojca Świętego Benedykta XVI  

Katowice, 16 marca 2013 r. 

Jego Świątobliwość  

Benedykt XVI PP 

Watykan 

    Umiłowany Ojcze Święty, dziękujemy za wie-

loletnią służbę Kościołowi na stolicy św. Piotra. 

    Dziękujemy za nauczanie zawarte w encykli-

kach, adhortacjach apostolskich, listach i innych 

publikacjach. Teksty te studiujemy i staramy się 

wdrażać w życie.  

    Dziękujemy za wyniesienie na Ołtarze nowych 

świętych i błogosławionych – przewodników 

w drodze ku zbawieniu. Dziękujemy szczególnie 

za tak szybką beatyfikację naszego ukochanego 

rodaka, papieża Jana Pawła II.   

    Dziękujemy za pielgrzymkę do Polski. Dzięku-

jemy za zwracanie się do nas w naszym ojczy-

stym języku.  

    Modlimy się za Ojca Świętego w tym szcze-

gólnym czasie czuwania przy Chrystusie. 

    Prosimy Waszą Świątobliwość o błogosła-

wieństwo. 

    Członkowie  Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach zebrani na dorocznym Walnym 

Zebraniu Delegatów. 

 

List WZD KIK w Katowicach 

do Ojca Świętego Franciszka  

Katowice, 16 marca 2013 r. 

Jego Świątobliwość 

Ojciec Święty 

Franciszek 

    Wasza Świątobliwość, Umiłowany Ojcze 

Święty! 

    Z ogromną radością przyjęliśmy w środowy 

wieczór wiadomość Habemus Papam, która od-

nosiła się do Twojej Osoby, Ojcze Święty.  

    Jeszcze tego samego wieczoru wielu z nas 

uczestniczyło we Mszy Świętej koncelebrowanej 

w intencji dziękczynienia za wybór Papieża 

w katowickiej archikatedrze pod przewodnic-

twem naszego metropolity, ks. arcybiskupa Wik-

tora Skworca. Już wtedy odpowiadaliśmy na 

Twój apel o modlitwę i błogosławieństwo. 

    Dziś, gdy jesteśmy razem na zebraniu człon-

ków Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowi-

cach, modlimy się jeszcze więcej w Twojej, Oj-

cze Święty, intencji i prosimy Boga o błogosła-

wieństwo dla Twoich dzieł za pośrednictwem 

błogosławionego Jana Pawła II, Twojego wiel-

kiego poprzednika. 

    Życzymy Ci, Umiłowany Ojcze Święty, dłu-

gich lat posługi i łaski oglądania owoców Two-

jego pasterzowania Kościołowi Powszechnemu, 

na czele którego Bóg za przyczyną Ducha Świę-

tego zechciał Cię powołać ,,z końca świata”. 

Swoją Osobą przybliżasz nam ten koniec świata, 

dziś część naszych serc zajęta jest przez Argen-

tynę – Bogu niech będą dzięki! 

 

Modlitwa za Ojca Świętego Franciszka 

    Jezu, jedyna Drogo do Ojca, Prawdo i Życie 

człowieka. Ty obiecałeś prowadzić swój Kościół 

do końca czasów. Ty wybrałeś naszego Ojca 

Świętego Franciszka, ustanawiając go Pasterzem 

Kościoła Powszechnego. Udziel mu pełni łask 

Ducha Świętego. Pozwól mu właściwie odczy-

tywać znaki czasu i szczęśliwie prowadzić świat 

do Królestwa Bożego na ziemi i w niebie. Niech 

utwierdza nas w wierze i prowadzi nas we 

wspólnocie nadziei i miłości. Za wstawiennic-

twem Maryi, Dziewicy i Matki, zjednocz nas 

http://jmichalik.episkopat.pl/
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z następcą św. Piotra i umacniaj nas w każdej Eu-

charystii, dając nam siłę, byśmy pocieszali prze-

śladowanych, byli solidarni z biednymi i cierpią-

cymi, głosząc Twoją Śmierć i Zmartwychwstanie 

wszystkim narodom Ziemi. Amen. 

Modlitwa na obrazku dołączonym do  

Przewodnika Katolickiego z 24 III 2013 r.  

 

Ojciec Święty Franciszek do Polaków 

Audiencja ogólna – środa 27 III 2013 r. 

„Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy 

Bracia i Siostry, jutro rozpoczynamy Triduum 

Sacrum. W liturgii będziemy na nowo przeżywali 

tajemnice męki, śmierci i zmartwychwstania na-

szego Pana Jezusa Chrystusa. Starajcie się w tych 

dniach wchodzić z coraz większą wiarą w Bożą 

logikę, w logikę Krzyża, która nie jest przede 

wszystkim logiką cierpienia i śmierci, ale miłości 

i darowania siebie, przynoszącą życie. Niech Bóg 

Wam błogosławi!” 

Audiencja ogólna – środa 3 IV 2013 r. 

„Drodzy Bracia i Siostry, przeżywając – w tych 

dniach szczególnie – spotkanie ze zmartwych-

wstałym Panem, pozwólcie, aby Jego blask prze-

niknął Wasze umysły i serca, i by przemieniała 

Was Jego moc, abyście byli świadkami wiary 

wobec współczesnego świata. Niech życie Wasze 

i Waszych rodzin napełnia radość wielkanocnego 

poranka! Niech Bóg Wam błogosławi!”. 

  http://www.radiovaticana.org/pol 

 

Dar na Wielkanocne Święta 
    Ponad osiem wieków temu św. Franciszek 

usłyszał od Chrystusa polecenie: „Franciszku, 

idź, odbuduj mój Kościół!”. Początkowo pomy-

ślał, że chodzi o będący w ruinie kościółek św. 

Damiana pod Asyżem, w którym usłyszał te sło-

wa. Wkrótce jednak zrozumiał, że wezwanie do-

tyczy nie samych murów tej świątyni, ale ducha 

całego Kościoła Chrystusowego. Ktokolwiek zna 

choćby pobieżnie losy św. Franciszka z Asyżu, 

bez trudu odnajdzie motyw wyboru imienia, ja-

kim kierował się kard. J. Bergoglio. Jak sądzę, 

Papież Franciszek przyjmując imię Biedaczyny 

z Asyżu, sięgnął po wielowymiarowy wzór oso-

bowy dla swojego pontyfikatu: dla jednych bo-

wiem, św. Franciszek to łagodna postać, kojarzo-

na z oswojeniem przez niego wilka. Dla innych to 

pokorny prostaczek, głoszący kazania do ptaków 

i ryb. Dla mistyków i ascetów – pierwszy styg-

matyk. Dla wielu innych, św. Franciszek to rów-

nież wzór wojownika, apostoła ewangelicznego 

radykalizmu, ogołocenia siebie z wszystkich 

ziemskich przyzwyczajeń. To przykład świętego, 

który w krótkim czasie odniósł nadzwyczajne 

zwycięstwo: odnowił duchowo Kościół, powołał 

do życia najliczniejszy zakon na świecie, stał się 

patronem niezliczonych dzieł miłosierdzia. 

    W homilii inaugurującej pontyfikat, Papież 

Bergoglio wspomniał o tym, jak rozumie skie-

rowane do niego polecenie Chrystusa, aby odbu-

dował Jego Kościół. Dla mnie najważniejsza by-

ła krótka wzmianka w papieskim słowie o dzi-

siejszych „Herodach”, czym dał nam znak, jak 

ważna dla niego, dla Kościoła jest obrona dzieci 

poczętych. Wezwał również do poszanowania 

„Bożego planu wypisanego w naturze”, „nie wy-

paczania obrazu kobiety i mężczyzny”, co należy 

rozumieć, że będzie bronił prawa naturalnego, 

świętości małżeństwa opartego na związku ko-

biety i mężczyzny. 

    Jak bodaj ta krótka wzmianka nie spodobała 

się przeciwnikom Kościoła, świadczą reakcje 

światowych mediów. Pod grzecznościowymi 

formułami o papieskiej skromności i prostocie 

inauguracyjnej Mszy Świętej, przypomniano mu 

po raz kolejny przegraną, jakiej doznał, broniąc 

małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny w 

swoim kraju. Faktycznie, była to w 2010 r. kon-

frontacja Episkopatu Argentyny, na czele które-

go stał kard. J. Bergoglio, z lewicowym rządem 

prezydent Cristiny Fernandez de Kirchner. 

Sprawa dotyczyła zrównania związków homo-

seksualnych z małżeństwami. „Nie bądźmy na-

iwni: nie jest to tylko walka polityczna, jest to 

destrukcyjne roszczenie wobec Bożego planu. 

Nie chodzi tu o zwykłe interesy, ale o wywyż-

szanie ojca kłamstwa, który stara się zmylić 

i zwieść dzieci Boże” – mówił wówczas kard. J. 

Bergoglio.  

    Protestując przeciwko orzeczeniu sądu zezwa-

lającego na przeprowadzenie „ceremonii ślub-

nej” między przedstawicielami jednej płci, arcy-

biskup Buenos Aires zwracał uwagę, że kryzys 

wartości w społeczeństwie Argentyny doprowa-

dził do zapomnienia samego sensu pojęcia „mał-

żeństwa”. Jego zdaniem, uznanie związku homo-

seksualnego za „małżeństwo” jest też sprzeczne 

z międzynarodowymi dokumentami. W odpo-

wiedzi na te słowa Cristina Fernandez de Kirch-

ner stwierdziła, że słowa arcybiskupa to „powrót 

do czasów inkwizycji”.   

    Prawdą jest, że Kościół przegrał tę batalię, 

a katolicka Argentyna była pierwszym krajem 

http://www.radiovaticana.org/pol
http://www.stefczyk.info/wiadomosci/swiat/niebezpieczne-zjawiska-w-chorwacji-,6866148370
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Ameryki Łacińskiej, w którym wprowadzono le-

gislację nadającą parom homoseksualnym prawa 

przysługujące małżeństwom, w tym nieograni-

czoną adopcję dzieci. Nie pomogły ogromne ma-

nifestacje w Buenos Aires w obronie małżeństwa 

i rodziny w lipcu 2010 r. Nie pomogły, ponieważ 

wcześniej w powszechnych, demokratycznych 

wyborach oddano władzę lewakom. Dziś, podob-

nie jak po wyborze kard. Karola Wojtyły - Jana 

Pawła II, co było dla polskich komunistów szo-

kiem, tak samo czuje się lewacki rząd w Argen-

tynie, uważając, że większy pech – po wyborze 

kard. J. Bergoglio na następcę św. Piotra - nie 

mógł ich spotkać. Lękają się wybuchu narodowe-

go zrywu ku wartościom.  

    10 lat temu bł. Jan Paweł II mówił w Asyżu: 

„Kościół i świat potrzebują dziś nowego św. 

Franciszka z Asyżu! Na początku trzeciego ty-

siąclecia, chyba bardziej niż kiedykolwiek dotąd, 

ludzkość i świat czekają, aby przeniknął ich duch 

św. Franciszka”. Stało się. Dziś, w uroczystość 

Zmartwychwstania Pańskiego, po wyborze Pa-

pieża Franciszka, w sposób szczególny czujemy 

się obdarzeni Łaską Asyżu. Po uroczystej inaugu-

racji pontyfikatu wiemy na pewno, że stery łodzi 

Piotrowej ujął w ręce „nowy św. Franciszek”, ko-

lejny „Papież z dalekiego kraju”, Papież Kościoła 

ubogiego i dla ubogich, zdecydowany przeciwnik 

aborcji, antykoncepcji, związków homoseksual-

nych oraz in vitro, które zdeprawowani laicyzato-

rzy starają się nachalnie wprowadzić na całym 

świecie. Takiego następcę św. Piotra i bł. Jana 

Pawła II nam dzisiaj potrzeba.  

    Papież Franciszek stał się pierwszym darem 

Bożym na wielkanocne święta.  

    Życzę radosnych przeżyć ze spotkania z Panem 

i Mistrzem przy pustym grobie. 

Czesław Ryszka 

(Niedziela nr 13/2013) 

Autor jest członkiem założycielem KIK w Katowicach.  

 

1% podatku na rzecz KIK 

dla wsparcia chrześcijańskiej kultury 

    Większość Organizacji Pożytku Publicznego 

przeznacza 1% podatku na pomoc społeczną dla 

potrzebujących i działalność charytatywną. Ustawa 

o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-

cie podaje aż 34 cele, która można wspomóc jed-

nym procentem, a wśród nich kulturę. Nasz Klub 

dba o kulturę zapraszając chrześcijańskich twórców 

na Dni Kultury Chrześcijańskiej i inne imprezy. Jest 

to ważne, bo chrześcijańscy twórcy są prawie nie 

zauważani przez media oraz władze dysponujące 

publicznymi pieniędzmi, co stawia twórców w 

trudnej sytuacji finansowej. Dzieciom przybliżamy 

kulturę chrześcijańską podczas corocznych Dni 

Dziecka w ogrodach Kurii. Dbamy też o działal-

ność wydawniczą.    

    Dziękujemy wszystkim dotychczasowym 

Darczyńcom i prosimy wszystkich o wspiera-

nie chrześcijańskiej kultury. 

    Aby przekazać 1% należnego podatku na 

rzecz KIK, w zeznaniach podatkowych należy 

w odpowiednich rubrykach wpisać pełną nazwę 

KIK i numer KRS:  

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

KRS 0000068764 

    Jeśli wyrazicie Państwo zgodę na podanie nam 

danych osobowych, to z wdzięcznością prześle-

my podziękowanie. 

 

Rok Wiary 

Abp Józef Michalik: 

Wokół Roku Wiary, 

6. Kościół jest domem 

Nie tylko ci, którzy, korzystając 

z możliwości, wykazują swoją 

wrogość wobec Kościoła, ale i ci 

bierzmowani, którzy zachowują 

obojętność wobec ataków, zdra-

dzają brak odwagi, miłości i zaangażowania. Za-

równo wrogość, jak i obojętność zadają kłam sło-

wom katechizmu w odniesieniu do bierzmowa-

nych i ich zobowiązań: „Tak, wierzę w Ciebie, mój 

Boże, daj mi Twojego Ducha Świętego, żebym do 

Ciebie całkowicie należał, nigdy od Ciebie nie od-

stąpił i całe moje życie świadczył o Tobie duszą 

i ciałem, słowem i czynem, na dobre i złe”. 

    Wzgardzanie Kościołem wcale nie rozwija 

człowieka (uczucia pogardy i nienawiści poniżają 

przede wszystkim tego człowieka, który je żywi 

względem innych), niczego dobrego nie wnosi do 

społeczności ani nie ubogaca Ojczyzny. Stajemy 

się dzisiaj widowiskiem świata. Elity rządzące ła-

two zapominają o hierarchii wartości, a koncentru-

ją się na sobie. Bywa, że z czasem tracą wrażli-

wość duchową i gardzą zarówno intelektualistami, 

jak i prostymi ludźmi, igrają ze zdrowiem i życiem 

obywateli, niszcząc szczególnie wrażliwą tkankę 

społeczeństwa, jaką są rodziny i szkoły. 

    Nie sztuka być mądrym po szkodzie, mądrością 

jest umieć szkodę uprzedzać przewidywaniem 

skutków aktualnych programów i aktywnością, 

która jest nam dana. (…) 

http://www.stefczyk.info/wiadomosci/gospodarka/fiskus-przeciw-rodzinom-wielodzietnym,6690842663
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Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 
Gablotka Wydziału Automatyki, Elektroniki i In-

formatyki Politechniki Śląskiej – 14 IV 2010 r.  
-------------------------- 

Stefan Melak 

    Urodził się 13 sierpnia 1946 r. w War-

szawie jako syn Józefa i Donaty Mazińskiej. 

(…) Kierował głośną konspiracyjną akcją 

ustawienia 31 lipca 1981 r. w tzw. Dolince 

Katyńskiej na Powązkach Wojskowych 

pierwszego w Polsce pomnika katyńskiego 

(…) Internowany po wprowadzeniu stanu 

wojennego przez władze komunistyczne za 

działalność antykomunistyczną oraz za 

udział w zjazdach „Solidarności”. Po zwol-

nieniu aktywnie uczestniczył w działalności 

podziemnej „Solidarności”. (…)  

„Pożegnanie”, opracowanie Marian Piotr 

Romaniuk, Dom Wydawniczy RAFAEL, 

Kraków 2012, str. 298-299. 
-------------------------- 

Śledztwo czy zacieranie śladów? 

Andrzej Melak dla portalu niezależna.pl: 

- Trudno jest mówić o zmianie retoryki. 

Wydaje mi się, że po prostu za dużo już by-

ło tych wszystkich kłamstw. W tej gmatwa-

ninie oni zaczynają się już gubić i zapomi-

nają, co wcześniej mówili. Ponadto wypły-

wające na światło dzienne dokumenty zada-

ją kłam temu, co głosili członkowie Komisji 

Millera i MAK. Tak jest właśnie w przy-

padku dokumentów rosyjskich wykonanych 

na kilka godzin po zdarzeniu, a opubliko-

wanych przez „Nowe Państwo”. (…) 

Śląska Gazeta Społeczno-Polityczna, 

 22-28 II 2013 r., str. 5 
 

 
 

Zabijanie śmiechem 

(…) Weźmy choćby sprawę śledztwa smoleń-

skiego. Można mieć na temat katastrofy różne 

przypuszczenia, można mieć lepszy lub gor-

szy stosunek do rządu, ale czy jakikolwiek 

uczciwy człowiek może zaprzeczyć, że bada-

nie tej sprawy było poprowadzone fatalnie? 

Czy można nie zauważyć, że bez miary chwa-

lone porozumienie i współpraca z Rosjanami 

rozpłynęły się jak złoty sen, bez żadnych re-

zultatów, że rzekome szczegółowe sekcje 

zwłok były wykonane pozornie i niedbale, że 

wrak samolotu na obecność materiałów wy-

buchowych polscy eksperci badali dwa i pół 

roku po katastrofie, po uprzednich oświad-

czeniach, że jakikolwiek wybuch jest wyklu-

czony, zamiast dwa i pół dnia po niej. Że 

w trzy lata po katastrofie dopiero bada się 

brzozę, która rzekomo miała mieć coś wspól-

nego z tragedią, że tak naprawdę nie wiado-

mo, jak wyglądała trajektoria lotu samolotu 

i czy naprawdę odwrócił się przed zderzeniem 

z ziemią do góry podwoziem, itd. itp. (…)  

Agnieszka Romaszewska-Guzy 

Przewodnik Katolicki, 10 III 2013, str. 8 
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Niedziela jest Boża i nasza 

ZACHOWUJCIE NIEDZIELĘ, 

A NIEDZIELA ZACHOWA WASZĄ RODZINĘ 

List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę 

Świętej Rodziny - 30 XII 2012 r. 

(fragmenty) 

3. Tego dnia Chrystus zmartwychwstał 

Umiłowani w Panu! W Jezusie Chrystusie nie-

dziela – w języku łacińskim nazywana „Domini-

ca”, czyli Dzień Pański, a w języku rosyjskim 

„Воскресение” [Waskriesienije], czyli Zmar-

twychwstanie – posiada jeszcze bogatsze znacze-

nie. Nasz Pan Jezus Chrystus, przez swoją mękę, 

śmierć i zmartwychwstanie, powołał człowieka 

do nowego życia i wyprowadził z niewoli grze-

chu, śmierci i szatana, ku wolności dzieci Bo-

żych. Zrozumiałe jest zatem, że już w czasach 

apostolskich niedziela, jako „pierwszy dzień ty-

godnia”, pamiątka Zmartwychwstania, zaczęła 

wyznaczać cały rytm życia uczniów Chrystusa. 

Jej centralnym wydarzeniem było spotkanie ze 

Zmartwychwstałym Panem na Eucharystii.  

Dzisiaj nie powinno być inaczej. Każdy chrześci-

janin, świętując niedzielę, może i powinien po-

głębić swoją więź z Chrystusem Zmartwychwsta-

łym, a przez to umacniać jedność wspólnoty ro-

dzinnej i parafialnej. Niedziela jest wielkim da-

rem dla całej rodzinny, szansą na pogłębienie 

wiary przez wspólne uczestnictwo we Mszy świę-

tej. Eucharystia jest bowiem sercem Dnia Pań-

skiego. Przez udział w niedzielnej Eucharystii ro-

dzina daje szczególne świadectwo jako Kościół 

domowy. Przez wspólną modlitwę, rozmowę 

z dziećmi na tematy religijne, wspólną lekturę 

czasopism i książek religijnych, korzystanie 

z mediów katolickich wyraża ona swoją troskę 

o prawdziwie chrześcijańskie świętowanie Dnia 

Pańskiego. W wielu domach istnieje piękny zwy-

czaj wspólnego czytania w niedzielę Pisma św. 

i odmawiania rodzinnego różańca czy też nawią-

zywania w niedzielnych rozmowach do czytań 

mszalnych i usłyszanego w kościele kazania. 

W ten sposób rodzina, czerpiąc siłę ze spotkania 

z Chrystusem na niedzielnej Eucharystii, potrafi 

żyć i świadczyć o miłości Boga w swoim życiu. 

Z świętowania niedzieli w rodzinie rodzić się 

mogą konkretne postawy w jej codziennym życiu. 

Takie przeżywanie niedzieli otwiera bowiem 

oczy i serce nie tylko na swoje własne problemy 

i sprawy, ale też i na drugich. (…) 

http://www.episkopat.pl/?a=dokumentyKEP&doc

=20121221_0  

„Jeden z nas” – Już wielu nas 

 

    EUROPEJSKA INICJATYWA USTAWO-

DAWCZA. Pod koniec lutego w Warszawie ofi-

cjalnie rozpoczęto akcję „Jeden z nas”. Inicjatywa 

ma na celu zebranie minimum miliona podpisów 

w siedmiu krajach Unii Europejskiej. Pozwoli to 

zgłosić projekt zmian w prawie unijnym, by moż-

liwe było zaprzestanie finansowania z publicznych 

pieniędzy UE prywatnych instytucji, które realizu-

ją programy aborcyjne w krajach Trzeciego Świa-

ta. (…)                         

             Agata Puścikowska, 

Gość Niedzielny, 10 III 2013 r., str. 6 

   Podpisać się można na stronie internetowej: 

http://www.oneofus.eu/pl/ 

lub: http://www.jedenznas.eu/ 

 

    W komunikacie z 361. Zebrania Plenarnego 

Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się 

6 marca 2013 r. w Warszawie biskupi opowie-

dzieli się za europejską inicjatywą obywatelską 

„Jeden z nas”: „5. Biskupi opowiedzieli się za 

europejską inicjatywą obywatelską „Jeden z 

nas”, która ma doprowadzić do całkowitego za-

przestania finansowania z budżetu Unii Europej-

skiej aborcji i doświadczeń na ludzkich embrio-

nach.” 

    Treść całego komunikatu dostępna na stronie 

www.episkopat.pl   

 

 
 

 

    Komitet Narodowy Europejskiej Inicjatywy 

Obywatelskiej „Jeden z nas” – Warszawa, 21 lu-

tego 2013 r.: Jakub Bałtroszewicz, Joanna Bana-

siuk, Michał Baran, Bogdan Chazan, Mariusz 

Dzierżawski, Kaja Godek, Piotr Gładysz, Małgo-

rzata Mąsiorska, Olgierd Pankiewicz, Joanna Po-

tocka, Tomasz Terlikowski, Paweł Wosicki, An-

toni Zięba.                 Źródło, 1 IV 2013 r., str. 19 

                     Stanisław Waluś 

 

http://www.episkopat.pl/?a=dokumentyKEP&doc=20121221_0
http://www.episkopat.pl/?a=dokumentyKEP&doc=20121221_0
http://www.oneofus.eu/pl/
http://www.episkopat.pl/
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Informacja z Walnego Zebrania Delegatów 

KIK w Katowicach w dn. 16.03.2013 r. 

1. WZD odbyło się w obecności 29 delegatów na 

37 uprawnionych do głosowań.  

2. Obradom WZD przewodniczył Stanisław Waluś.  

3. Prezes KIK Andrzej Dawidowski przedstawił 

sprawozdanie merytoryczne Zarządu za rok 

2012.  

4. Skarbnik KIK Małgorzata Piechoczek przed-

stawiła sprawozdanie finansowe Stowarzysze-

nia za rok obrotowy 2012.  

 
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Woj-

ciech Pillich przedstawił sprawozdanie Komi-

sji Rewizyjnej za rok 2012.  

6. Po dyskusji Delegaci WZD w odrębnych gło-

sowaniach przyjęli ww. sprawozdania.  

7. Delegaci zebrani na WZD KIK w Katowicach 

przyjęli uchwałami wystosowanie: 

- listu do Jego Świątobliwości Benedykta XVI,  

- listu do Ojca Świętego Franciszka,  

- podziękowania dla ks. prałata Józefa Kusche, 

inicjatora powstania w Zabrzu Sekcji  

Ogólnospołecznej KIK w Katowicach, 

- podziękowania dla kapelana sekcji Bytom 

ojca Zbigniewa Góreckiego za jego długolet-

nią posługę, 

- apelu do Biur Podróży w sprawie umożli-

wiania uczestnikom wycieczek wzięcia udzia-

łu w niedzielnej Mszy Św., 

- apelu do katolików - uczestników wczasów 

i wycieczek, aby w Biurach Podróży domaga-

li się informacji o możliwości uczestniczenia 

w niedzielnej Mszy Św. podczas wczasów 

i wycieczek,  

8. Delegaci przyjęli stanowisko w sprawie prób 

zalegalizowania tzw. „związków partner-

skich”.  

9. Zobowiązali Sekcje KIK do informowania 

Zarządu w przypadku przystąpienia do zbió-

rek publicznych na rzecz Dzieła Trzeciego 

Tysiąclecia.  

10. Przyjęli wniosek o upamiętnienie pamięci 

Jana Rychłego poprzez upowszechnienie w 

sekcjach KIK Jego książki „Antropologia 

dla agnostyków” - egzemplarze książki nie-

odpłatnie udostępni wnioskodawca Tomasz 

Rychły.  

11. Delegaci przekazali do realizacji Zarządowi 

KIK:  

- wystosowanie poparcia projektu nazwania 

nowo powstającej ulicy w centrum Katowic 

imieniem Jana Pawła II (wniosek ten wpły-

nął do Zarządu od Prawicy Rzeczpospolitej 

w Katowicach), 

- wniosek dotyczący znalezienia nowej for-

my publikacji treści biuletynu „Dlatego”.  

12. Prezes Andrzej Dawidowski oraz Wojciech 

Sala zaapelowali do członków KIK w Ka-

towicach z poszczególnych sekcji o nadsy-

łanie do biuletynu „Dlatego” tzw. tekstów 

„autorskich”, co pozwoli na realizację wnio-

sku z pkt. 11.  

Robert Prorok  

zdjęcia: Antoni Winiarski 
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Apel 

    Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Katowicach apeluje do Biur Podro-

ży o umożliwianie uczestnikom wycieczek wzię-

cia udziału w niedzielnej Mszy św. 

 

Apel 

    Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Katowicach apeluje do katolików, 

aby w Biurach Podróży domagali się informacji 

o możliwości uczestniczenia w niedzielnej Mszy 

św. podczas wczasów i wycieczek. 

 

Stanowisko  

Walnego Zebrania Delegatów Klubu 

Inteligencji Katolickiej w Katowicach  

w sprawie prób zalegalizowania tzw. 

„związków partnerskich” 

    Uważamy, że obecne regulacje prawne są wy-

starczające i nie ma potrzeby wprowadzania do 

polskiego prawa pojęcia tzw. „związków partner-

skich”.  

    Nawiązując do orzeczenia Sądu Najwyższego 

o niezgodności z Konstytucją RP projektów 

ustawy o „związkach partnerskich”, negatywnie 

oceniamy inicjatywę Prezydenta RP Bronisława 

Komorowskiego, aby zamiast nowej ustawy 

o „związkach partnerskich”, dokonać zmian w 

istniejących przepisach.  

    Odczytujemy tę inicjatywę, jako próbę poza-

konstytucyjnego usankcjonowania „związków 

partnerskich”, wbrew woli ogółu społeczeństwa.  

 

 

Refleksje po zebraniu delegatów 

KIK w Katowicach - 16 III 2013 r. 

   Zebranie delegatów ma zawsze doniosłe zna-

czenie dla działania KIK, gdyż oprócz rozliczenia 

zarządu z dotychczasowej działalności, nadaje 

kierunki dla dalszej aktywności. Wymiana myśli 

cementuje organizację, a słowa krytyczne mobili-

zują do jeszcze lepszej pracy służebnej nie tylko 

wobec jej członków, ale i w realizacji społecznej 

nauki Kościoła. 

    Jan Paweł II w encyklice Redemptor hominis 

napisał: istotny sens tej królewskości, tego pano-

wania człowieka w świecie widzialnym, zadanym 

mu przez samego Stwórcę, leży w pierwszeństwie 

etyki przed techniką, leży w prymacie osoby w 

stosunku do rzeczy, leży w pierwszeństwie ducha 

wobec materii. Nawiązując do tej myśli i odno-

sząc ją do obecnie stanowionych praw i wcielania 

ich w życie przez rząd i parlament (który np. w 

jego większości dyscyplinuje sumienia), można 

zauważyć, że wiele osób, również naszych 

członków, będzie uważało, iż są to sprawy poli-

tyczne i nie powinniśmy się tym zajmować jako 

organizacja katolicka. 

    Piszę te słowa, gdyż na zebraniu, które odbyło 

się 16 marca 2013 r., poddano pod dyskusję 

uchwałę, która wykluczałaby w biuletynie Klubu 

Inteligencji Katolickiej Dlatego, zamieszczanie 

krótkich przedruków z różnych czasopism, co 

mnie bardzo zaskoczyło. Fragmenty te często 

zawierają istotne myśli zgodne ze społeczną na-

uką Kościoła katolickiego, a przez niektórych 

uważane są za polityczne, a nawet sympatyzują-

ce z niektórymi partiami politycznymi. Bardzo 

cieszę się, że są tak ważne przedruki, gdyż nie 

kupuję tylu czasopism, aby z nich wyłuskać pe-

rełki. Przedruki te pomagają mi w wyrobieniu 

sobie poglądu na kierunki myślowe reprezento-

wane w gazetach. Jest to bardzo ważne w tym 

ateizującym się społeczeństwie i zmasowanej, 

medialnej nagonce na wszystko, co jest katolic-

kie i co jest patriotyczne.  

    Jeżeli partia polityczna wciela w życie społeczną 

naukę Kościoła, to ani nie KIK, ani Kościół nie 

sympatyzuje z nią, ale członkowie tej partii poli-

tycznej, przyjmując naukę Kościoła, otwierają się 

na Chrystusa. My, jako członkowie KIK, mamy 

obowiązek bronić Tradycji, Pisma Świętego i na-

uki Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, czyli na-

szej Wiary, Krzyża i nauki Chrystusa.  

    Co w miejsce przedruków proponowano 

w uchwale? Proponowano własne refleksje z ży-

cia naszych członków i zamknięcie się we wła-

snym gronie, z tym że chętnych do napisania au-

torskich artykułów nie ma. Moim zdaniem co 

miesiąc każda sekcja powinna przygotować wła-

sny, autorski artykuł. Wiem, jaką przygotowanie 

biuletynu jest wielką pracą i ile czasu zajmuje co 

miesiąc zebranie materiałów, zdjęć, czy złożenie 

do druku. W czynie społecznym zajmuje się tym 

Stanisław Waluś. Należą się mu za to słowa 

uznania, bo Biuletyn zawiera większość informa-

cji z życia Klubu. Krytykować zawsze jest łatwo, 

natomiast trudniej jest wyrazić własne zdanie na 

piśmie i opublikować.  

    Katolik nie może być obojętny na to, co dzieje 

się wokół niego. Jeżeli strona przeciwna Bogu 

i naturze jest bardzo głośna i krzykliwa i w zasa-

dzie wszystko wciela w życie siłą, nie licząc się 

z milionami społecznych protestów, to katolik 
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wierzący nie może głowę chować w piasek, ale mu-

si być otwarty, zdecydowany i też krzyczeć głośno 

w obronie wartości chrześcijańskich. Polityką moż-

na nazwać wszystko, co jest związane 

z człowiekiem. Dla niektórych jest to bardzo wy-

godne. Lata okresu komunizmu zrobiły wielkie 

spustoszenie w umysłach ludzkich, katolików kie-

rując do zakrystii, a ateistów posłusznych doktrynie 

Lenina do wszystkich stanowisk w życiu politycz-

nym, gospodarczym, naukowym. W codziennej 

prasie występowało obrzydzanie Kościoła katolic-

kiego rzekomo wtrącającego się do polityki. Dzisiaj 

niewiele się zmieniło, ataki są spotęgowane i zma-

sowane przez ateistycznych dziennikarzy pracują-

cych dla obcego kapitału. Nieco „tonują” sytuację 

niezależne od obcego kapitału czasopisma katolic-

kie oraz czasopisma, w których popierana jest spo-

łeczna nauka Kościoła katolickiego. Osoby mienią-

ce się katolikami nieraz czytają, wspierają czasopi-

sma i media wrogie Kościołowi katolickiemu 

i z nim walczące. Być może to oburza niektórych 

członków i inne osoby czytające Biuletyn, że kieru-

nek KIK-u w Katowicach naznaczony jest na 

wzmacnianie wiary i otwieranie się na Chrystusa.  

    Jan Paweł II powiedział: Nie lękajcie się otwo-

rzyć drzwi Chrystusowi. Dzisiaj należy głośno 

krzyczeć: do czynu katolicy, aby wam nie zabrano 

tego, co jeszcze się dało uratować; wiary, Boga, ko-

ściołów, ducha nadziei, krzyża. Zabrano już prze-

mysł, banki, dobra naturalne, w dużej mierze zie-

mię. Na razie uchroniły się lasy, ale na jak długo. 

Chowanie głowy w piasek rozzuchwaliło ludzi do 

wielkich, złych czynów: genitalia na obrazach Mat-

ki Bożej i na Krzyżu Chrystusa, publiczne podarcie 

Biblii i zniszczenie różańca, wyśmiewanie i bluź-

niercze wyzwiska, usuwanie krzyża ze sfery pu-

blicznej. Zło już wchodzi do przedszkoli, chcąc ma-

leństwa edukować seksualnie, mówić o równości 

płci, mówić, że nie ma kobiety i mężczyzny, ale 

każdy może płeć sobie wybrać, że nie ma tylko 

małżeństwa kobiety z mężczyzną, ale kobieta może 

się pobierać z kobietą i mężczyzna z mężczyzną, że 

nie ma instynktu wstydu, ale można publicznie się 

obnażać i ciałem kupczyć. Zło podpowiada, że 

dzieci są niepotrzebne, można zabijać je w łonach 

matek, aby ratować przemysł aborcyjny, a z dziec-

kiem to tylko są kłopoty, nie można zrobić kariery, 

a jak już się urodzi to w każdej chwili może być za-

brane na podstawie ustalenia sądowego, że ojciec 

jest dominujący i może chce wychować dziecko 

w duchu chrześcijańskim. Wielu godzi się z tym, 

aby sąd w imię tolerancji i równości oddał dziecko 

parze homoseksualistów. Staruszkowie są też nie-

potrzebni, bo z nimi jest kłopot. Brak jest lekarstw 

dotowanych, czasem ze względu na szczupłość 

portfela spotykamy się z niemożnością ich wyku-

pienia. Występuje brak miejsc w szpitalach, a  po-

nadto firmy ubezpieczeniowe nie mają pieniędzy 

na renty i emerytury, więc w celu humanitarnym 

proponuje się eutanazję. Sodoma i Gomora dwa 

tysiące lat temu była w pewnym sensie rajem 

w porównaniu z obecną sytuacją zniewalania du-

chowego i fizycznego człowieka.  

    Czy my, katolicy, nie mamy krzyczeć głośno, 

czynić przedruki, informować, działać? Czy to jest 

polityka? Poniżej podaję skróty z hasła POLITY-

KA zaczerpnięte z Powszechnej Encyklopedii Fi-

lozofii.  

Słowo polityka pochodzi z tłumaczenia greckiego i 

łacińskiego w równoważnym brzmieniu - to co do-

tyczy życia społecznego, obywatelskiego - roztrop-

na realizacja dobra wspólnego. …Słowo polityka 

znaczy budować miasto, w którym rozwijała się 

miejska społeczność zorganizowana wg obyczajów 

i praw opartych na tradycji lub przyjętych w inny 

sposób. To, dzięki czemu człowiek staje się człon-

kiem tej społeczności. …Sens polityki rozumiany 

jako roztropna realizacja wspólnego dobra wska-

zuje, że to roztropność usprawnia nasze wolne de-

cyzje życia społecznego. …Za podstawę państwa 

uważał Arystoteles rodzinę i gospodarstwo domo-

we. …Listy św. Pawła i św. Piotra, ale też nauka 

św. Piotra nawoływała, by bardziej słuchać Boga 

niż ludzi, co zaowocowało postulatem podwójnej 

władzy - kościelnej i państwowej, a w przyszłości 

stało się podstawą wypowiadania posłuszeństwa 

władzy tyrańskiej, totalitarnej, której prawa okażą 

się pseudoprawami, gdy nakazują czynić zło i inge-

rują w sprawy wiary człowieka. …Koncepcję Ary-

stotelesa wzbogacił św. Tomasz z Akwinu, przy 

uwzględnieniu teorii platońskich i stoickich. Zaak-

centował powiązanie polityki z etyką.  

Są to fragmenty hasła „polityka”. Można się nad 

tym tekstem zastanowić, rozważyć, czym jest poli-

tyka i czy nie mamy więcej strachu przed tym sło-

wem nie rozumiejąc go do końca? A może jest 

nam tak wygodnie - zamykać się w zakrystii, nie 

reagować na niszczenie naszych sumień i zniewa-

lanie dusz? 

    Może ciągłe karmienie się mediami mętnego 

nurtu zatruło nam sumienia i opanowała nas znie-

czulica na zło wokół nas. Wypłyń na głębię – do 

tego zachęcał nas Jan Paweł II.  

  Jan Mikos 
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SKUPIENIE DLA KIK-u 

Czechowice-Dziedzice, 08.03 - 10.03.2013 r. 

o. dr Andrzej Niczypor SJ 

Wydarzenia społeczne są lustrem serca człowieka 

(GS10) 

Konferencja I – Współczesna społeczna kondycja 

moralna. 

Konferencja II – Zagadnienie grzechu struktural-

nego w nauczaniu Kościoła. 

Konferencja III – Odpowiedź katolika. Charakter 

i kierunek proponowanych rozwiązań. 

Spotkanie podsumowujące. 

Wprowadzenie 

(kilka myśli) 

Wydarzenia społeczne są lustrem serca człowieka! 

Człowiek nie jest Panem świata, lecz opiekunem, 

pasterzem istot. 

Człowiek przywłaszcza sobie to, że chce być Pa-

nem świata.  

Mamy zniekształcony obraz Boga. 

Postawa katolika:  widzę - oceniam - działam. 

Ocenianie to nie to samo co osądzanie. 

Konferencja I 

Współczesna społeczna kondycja moralna. 

Aspekt negatywny i pozytywny w ewolucji ro-

zumienia grzechu. 

 
Uczestnicy rekolekcji 

    Aspekty negatywne: 

U nas jest zbyt indywidualne traktowanie grze-

chu. Nie ma aspektu społecznego. Na Zachodzie 

silniejszy jest aspekt społeczny. Brak indywidu-

alnego traktowania grzechu. Mój grzech szkodzi 

też innym. Kościół to system naczyń połączo-

nych. W Nowym Testamencie grzech ma aspekt 

społeczny. 140 wymienionych grzechów ma 

aspekt społeczny, 33 grzechy dotyczą indywidu-

alnego aspektu. Grzech człowieka jest chorobą 

całego Kościoła (św. Paweł). 

 

 

    Aspekty pozytywne: 

Są w naszym społeczeństwie pozytywne znaki. 

Coraz więcej ludzi odkrywa, że przykazania są 

sprzymierzeńcami a nie wrogami człowieka. Ro-

zumieją, że Bóg chce nas chronić dając prawa. 

Coraz więcej ludzi widzi prawo moralne dojrza-

le. Prawo jest na drugim miejscu. Pierwszeństwo 

mają relacje do Boga i człowieka. Zmienia się 

optyka podchodzenia do kwestii moralnych. Mo-

ralność jest sprzymierzeńcem. Nie jest policjan-

tem pilnującym. Pojawia się podejście osobowe, 

optymistyczne. 

    Przejawy kryzysu sumienia: 

- swobodna interpretacja Pisma św. Powstaje 

prywatna moralność i religijność. Niektóre przy-

kazania mnie dotyczą inne nie. Generalnie się 

zgadzam, ale tylko z niektórymi. 

- Sumienie rozumie się jako kreator (sam sobie 

stwarza) a nie jako lektor (odczytujący). Żyję wg 

sumienia nie pytając czy jest dobrze uformowa-

ne... Sumienie ma być wsłuchane w zamysł Pana 

Boga, ma je odczytać. 

- Odchodzenie od Boga. Statystycznie dużo ludzi 

odchodzi od Boga. Ci którzy zostają przeżywają 

głębiej swoją wiarę. Odejście od Pana Boga 

oznacza odejście od stałego punktu odniesienia 

w swoim życiu. Jeśli dużo ludzi odchodzi od 

Boga tworzy się społeczeństwo psychopatyczne. 

Rozmywa się odpowiedzialność za drugiego 

człowieka. Ogromny kryzys ojcostwa związany 

jest z kryzysem odpowiedzialności. 

- Usprawiedliwianie i reaktywowanie zła z po-

wodu okoliczności zewnętrznych lub uwarun-

kowań psychicznych. Powstało pojęcie „czło-

wiek etycznie upośledzony”. Człowiek jest słaby 

psychicznie i nie jest w stanie żyć bez nałogów. 

- Komunikowanie się tylko przez Internet powo-

duje poczucie samotności i zanik odpowiedzial-

ności. Powstaje bomba zegarowa. Człowiek 

wchodzi w świat, który myśli za człowieka. 

- Negatywna ocena kompetencji rozumu, prze-

akcentowanie uczuć, zanegowanie obiektywnej 

prawdy. Brak racjonalnego myślenia, zanegowa-

nie celowości i sensowności świata. Zanegowa-

nie Logosu Słowa Zamysłu Pana Boga. 

Siedem grzechów głównych na miarę naszych 

czasów: 

- niesprawiedliwość społeczna, 

- handel narkotykami, 

- zanieczyszczenie środowiska, 

- manipulacje genetyczne, 

- nieprzyzwoite bogactwo, 
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- aborcja,   

- pedofilia. 

 
Rekolekcje głosi O. dr Andrzej Niczypor SJ 

Konferencja II  

Zagadnienie grzechu strukturalnego w społecz-

nym nauczaniu Kościoła. 

a) Pojęcie i przykłady grzechu strukturalnego. 

b) Mechanizmy psychologiczne i socjologiczne 

sprzyjające budowaniu struktur zła społecznego. 

Pojęcie grzechu strukturalnego: 

- dezintegracja społeczna, 

- kultura antysolidarystyczna, kultura śmierci, 

- struktury nacechowane grzechem, 

- zinstytucjonowane systemy grzechu. 

Społeczny grzech ułatwia grzech osobisty. 

Grzech osobisty generuje grzech społeczny. 

    Mechanizmy sprzyjające budowaniu struktur 

zła społecznego: 

Brak reakcji na grzech (nie stawianie granicy złu, 

nie przeszkadzanie złu). 

Aprobowanie, ukrywanie grzechu, nie reagowa-

nie. 

Naśladownictwo i sugestia. 

Skłonność do upodabniania się do grupy. 

Pacyfikacja społeczna i konformizm (klasy i gru-

py przestępcze). 

Konformizm. 

    Przykłady współczesnych form grzechu struk-

turalnego: 

Wolny rynek z jednej strony pobudza rozwój go-

spodarczy, stwarza obszar wolności w wymianie 

dóbr i usług, z drugiej strony generuje niespra-

wiedliwy rozdział dóbr i usług, potęguje nierów-

ności między narodami i wewnątrz ich samych. 

Postawa utylitaryzmu – kryterium korzyści eko-

nomicznych jest najwyższą normą. 

Ekonomia staje się kryterium moralnym. 

Kapitalizm liberalny. 

Brak szacunku dla godności człowieka pracują-

cego. 

Chciwość pieniądza. 

Gospodarka wolnorynkowa: TAK, ale jeśli opar-

ta jest na prawie. 

    Trzy postawy wg Spaemanna: 

1. Fanatyzm. Człowiek sam decyduje co jest 

sensowne a co nie, ustala co jest prawdziwe. 

2. Cynizm. Cynik nie widzi sensu świata i usta-

wia się cynicznie. 

3. Postawa spokoju ducha to wiara w sensow-

ność i celowość rzeczywistości. Człowiek prze-

żywa niepowodzenia jako realną ale nie osta-

teczną porażkę. Spokój ducha nie jest ani bierno-

ścią  ani wycofaniem z życia. 

Bóg jest Panem historii i fundamentem działania 

człowieka. 

 
Anna Wowra czyta modlitwę wiernych 

Konferencja III 

Odpowiedź  katolika. Charakter i kierunek pro-

ponowanych rozwiązań. 

Odpowiedź katolika na grzech społeczny. Ko-

ściół w poszukiwaniu rozwiązań. 

    Nie należy ulegać pokusie podawania łatwych 

i prostych rozwiązań. Im więcej podajemy 

szczegółów  tym bardziej oddalamy się od zadań 

Kościoła. 

Kościół ma: 

 - towarzyszyć człowiekowi w doświadczeniu 

życiowym, 

- pokazywać co jest źródłem konfliktu, z którym 

się boryka, 

- głosić Prawo miłości, 

- poszukiwać źródeł negatywnych zjawisk spo-

łecznych w sercu człowieka, 

- proponować rozwiązania, które zaczynają się 

w głębi człowieka, 

- w centrum zainteresowania Kościoła ma być 

nie jakiś system polityczny ale konkretna osoba, 
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- szukać przyczyn a nie skutków pejoratywnego 

zjawiska. 

    Kościół proponuje konkretne wartości moralne. 

Przegrywa on w debatach politycznych, gdyż inni 

proponują łatwe i proste rozwiązania. Nawróce-

nie serca jest źródłem zmian strukturalnych. 

Człowiek, który nie jest zgodny ze swoim sumie-

niem nie stworzy zdrowego systemu społecznego. 

Zaczynamy od nawrócenia serca oraz czynienia 

dobra tu i teraz. Jesteśmy odpowiedzialni za to co 

możemy zrobić. Od osobistego, ciągłego nawra-

cania własnego serca zaczynamy zmiany świata 

i struktur. 

Spaemann – postawa spokoju ducha. 

    Postawa taka oznacza wiarę w sensowność 

i celowość rzeczywistości, przeżywanie niepo-

wodzeń jako realnej ale nie ostatecznej porażki. 

Spokój ducha nie jest ani biernością ani wycofa-

niem z życia. Bóg jest fundamentem działania 

człowieka i Panem historii, w której Jego zamiar 

i sens spełnia się pomimo niespełniania się do-

brych zamiarów człowieka. Z takiego rozumienia 

świata wypływają ufność i nadzieja, że dobro 

ostatecznie zwycięży. 

 
Msza św. kończąca rekolekcje wspólnie z siostrami 

Podsumowanie, wnioski i postulaty 

    Wnioski: 

- stała linia nauczania Kościoła to: nauczanie, że 

zmiany społeczne trzeba zaczynać od przemiany 

duchowej i moralnej człowieka. Tylko człowiek 

moralnie zdrowy może żyć prawdą. 

- Prof. Bastianel stwierdził: „Realistycznie nie 

można wyeliminować zła z życia społecznego. 

Niemożliwy jest świat bez zła i grzechu (grzech 

pierworodny). Chrześcijanin może i powinien 

czynić dobro i jest to najlepszy sposób na prze-

ciwstawianie się strukturom zła. Czynienie dobra 

to metoda walki ze złem. 

- Rola i wkład Kościoła w budowaniu struktur 

dobra polega na kształtowaniu sumienia, prawego 

serca, budowaniu dojrzałego sposobu myślenia 

i krytycznego spojrzenia na świat. 

    Postulaty: 

- akcentowanie społecznej świadomości grzechu 

i odpowiedzialności społecznej – mój grzech rani 

Kościół i społeczeństwo. 

- Unikanie postawy marazmu, narzekania, mal-

kontenctwa, rezygnacji. 

- Człowiek do końca będzie się borykał z trudno-

ściami i grzechem. 

- Wzmacnianie poczucie sprawstwa i odpowie-

dzialności, nie zaś bezładu i bezsensu, poczucia 

bezsilności i bezradności. 

- Oszustwem szatana jest podpowiadanie, że nic 

nie możemy zrobić. Wtedy człowiek rezygnuje 

z czynienia dobra. 

- Ważne jest osobiste świadectwo i zasadnicza 

postawa wobec zła. Ode mnie zależy jakim je-

stem człowiekiem (lekarzem, nauczycielem, 

księdzem). Chcę czynić  dobro i dawać osobiste 

świadectwo. 

MOTTO (Aldous Huxley) 

Chciałem zmienić świat. Doszedłem jednak do 

wniosku, że mogę jedynie zmieniać samego siebie. 

Anna Wowra 

Zdjęcia: Antoni Winiarski 

 

Msza św. w katedrze gliwickiej 

w intencji Ojca Świętego Franciszka 

    We wtorek 19 marca 2013 r., w dniu inaugura-

cji nowego pontyfikatu, w katedrze gliwickiej by-

ła sprawowana Msza św. koncelebrowana w in-

tencji papieża Franciszka. Przewodniczył jej bp. 

Jan Kopiec, a koncelebransami byli bp. Gerard 

Kusz, bp. Senior Jan Wieczorek i kapłani diece-

zjalni. Na wejście odśpiewaliśmy pieśń ku czci 

św. Józefa Duszo moja, niech pieśń twoja. Na po-

czątku Mszy św. bp Jan Kopiec powiedział, że 

dziękujemy za dar Ojca Świętego Franciszka 

i prosimy za nowego pasterza Kościoła Świętego 

z pokorą stając wobec Bożych wyroków.   
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    W homilii ks. biskup Jan Kopiec powiedział, 

że nie byłoby naszej dzisiejszej modlitwy, gdyby 

ten Kościół nie trwał przez tyle wieków. Nawią-

zał do słów Chrystusa z Ewangelii św. Mateusza 

(16, 13-19) wypowiedzianych do Piotra: „Ty je-

steś Piotr, czyli opoka…” Dalej powiedział, że 

trzeba było, aby Ewangelia przekroczyła granice 

Imperium Rzymskiego i przed 5 wiekami dotarła 

na ziemię argentyńską, aby dziś wydała Ojca 

Świętego Franciszka. Możemy rozpoznać wspa-

niałe doświadczenia tego kontynentu żeby poka-

zać Europie, że czasy trzeba mierzyć inną miarą. 

Trzeba podziękować Bogu za opiekę nad nami. 

Ks. Biskup zakończył homilię słowami: „Dzisiaj 

jesteś już Franciszkiem i mów światu, że trzeba 

ciągle otwartych oczu, otwartych rąk, … Idź 

Franciszku i przemieniaj ten świat, gaś egoizm, 

… Amen”. Na zakończenie Mszy św. odśpiewali-

śmy Te Deum Laudamus. 

Stanisław Waluś       

 

Marsz dla Życia i Rodziny w Zabrzu 

    W sobotę 23 marca 2013 r. odbył się już trzeci 

Marsz Życia w Zabrzu. Jak poprzednio miejscem 

zbiórki był plac Wolności w Zabrzu. O godz. 

15.00 odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia 

Bożego i wyruszyliśmy w kierunku kościoła św. 

Kamila. Młodzież prowadziła śpiew przy akom-

paniamencie gitary. W marszu brały też udział 

rodziny z małymi dziećmi.  

 
Trzy pokolenia na marszu 

    W przedsionku kościoła uczestnicy marszu 

mogli złożyć deklarację adopcji dziecka poczęte-

go – zobowiązując się do modlitwy w intencji 

nienarodzonego dziecka przez 9 miesięcy.  

    O godz. 16.00 rozpoczęła się koncelebrowana 

Msza św. pod przewodnictwem ks. Krzysztofa 

Antoniewicza – jezuity z parafii Matki Boskiej 

Kochawińskiej w Gliwicach.  

 
Członkowie KIK w Katowicach (od lewej): Krystyna 

Partuś, Marek Smolik i Stanisław Waluś 

 Zdjęcie: Piotr Gawor 

    W homilii ks. Antoniewicz powiedział do nas, 

że świat wydaje się tak nieprzyjazny dla życia, 

że podjęliśmy ten marsz, aby zamanifestować 

potrzebę ochrony życia od poczęcia do natural-

nej śmierci. Bóg upomina się o życie, które jest 

zagrożone. W obliczu tego wezwania Pana sta-

jemy tutaj i każdy z nas może powiedzieć, że 

trzeba było pokonać wiele przeciwności, aby 

wziąć udział w tym marszu. We współczesnym 

świecie wypowiadana jest wojna Chrystusowi, 

Ewangelii, Krzyżowi. Ta walka dokonuje się na 

poziomie świadomości, aby zmienić prawo, i aby 

prawo stało się jakimś narzędziem patologii. Al-

bo przyłączymy się tłumu klakierów, albo mani-

festujemy, wyrażamy sprzeciw, stajemy po stro-

nie prawdy. Jest ważne, aby byli ludzie oddani 

Bogu. Na tyle, na ile zaufamy Bogu możemy 

spodziewać się owoców.         

    Po Mszy św. w przedsionku można było za-

kupić wydawnictwa ProLife.        

Stanisław Waluś 

 

 

Gdańsk, 4 lutego 2013 r. 

A P E L POMORSKICH STOWARZYSZEŃ 

O ZAPRZESTANIE ATAKÓW 

NA MAŁŻEŃSTWO I RODZINĘ 

ORAZ O PRZYJĘCIE NARODOWEGO 

PROGRAMU POLITYKI RODZINNEJ 

(treść apelu w Dlatego III/2013) 

 

    Do dnia 16 III 2013 r. apel podpisało 10 478 

osób prywatnych i 224 organizacji, wśród któ-

rych jest nasz Klub 

Andrzej Dawidowski, Klub Inteligencji Katolic-

kiej w Katowicach 

 

http://www.hli.org.pl/drupal/pl/apel 

 Stanisław Waluś 

 

http://www.hli.org.pl/drupal/pl/apel
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Katowice, 04.03.2013 r. 

Sz. Pani Edyta Sadowska 

Prezes Zarządu 

Ringier Axel Springer Polska 

ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa 

 

Szanowna Pani Prezes 

    Od pewnego czasu na łamach tygodnika 

Newsweek Polska ukazują się artykuły i ilustracje 

obrażające i dyskryminujące katolików, czego 

szczególnym przykładem jest okładka tygodnika 

nr 9/13 z 25.02.2013. 

    Artykuły dotyczące katolików w piśmie reda-

gowanym przez pana Tomasza Lisa są w konflik-

cie z zasadami etyki dziennikarskiej. Naruszają 

również „Kodeks etyczny Ringier Axel Springer” 

w punktach 15-18. 

    W tej sytuacji uważamy, że pan Tomasz Lis 

nie może dalej pełnić funkcji redaktora naczelne-

go tygodnika Newsweek Polska. 

    Uważamy, że tak redagowany tygodnik, w któ-

rym katolicy są obrażani i dyskryminowani, nie 

powinien być kupowany przez katolików, a kato-

liccy przedsiębiorcy nie powinni zamieszczać re-

klam w tym tygodniku. Ze względu na nierzetel-

ność informacji podawanych w tygodniku, można 

mieć zastrzeżenia, czy ta nierzetelność nie prze-

kłada się na produkty reklamowane w Newsweek 

Polska. 

    Prosimy o informację, jakie kroki zamierza 

podjąć wydawca w celu zaprzestania obrażania 

i dyskryminacji katolików w tygodniku 

Newsweek Polska. 

    Z poważaniem, 

Antoni Winiarski – Przewodniczący Rady 

Ruchów Katolickich  

Archidiecezji Katowickiej 

Andrzej Grabarski – Zastępca Przewodniczącego 

RRKAK 

Monika Owsianka – Sekretarz RRKAK 

Liderzy Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich 

w Archidiecezji Katolickiej 

    Do wiadomości: 

Pan Tomasz Lis, redaktor naczelny tygodnika 

Newsweek Polska 

Środki społecznego przekazu 

 

Wyniki sondy pobrane 21 III 2013 r. ze strony 

internetowej Gościa Niedzielnego: 

Czy uważasz, że wydawca Newsweek’a powinien 

odwołać Tomasza Lisa z funkcji redaktora na-

czelnego? 

Tak: 85,5 % 

Nie: 13,38 % 

Nie mam zdania: 1,56 % 

głosujących: 2047 

http://gosc.pl/doc/1475670.Lis-nie-moze-pelnic-

funkcji-redaktora-naczelnego 

 

A gdzie dowody? 

    Abp gdański Leszek Sławoj Głódź stał się ce-

lem ataków lewicowo-liberalnych mediów. Naj-

pierw uderzyło Wprost, a później Gazeta Wybor-

cza. Zarzuty wobec hierarchy zostały mocno 

sformułowane, choć – gdy się wczytać uważnie 

w oba teksty – niepoparte dowodami. Kiedy 

oskarża się publicznie dostojnika kościelnego, 

trzeba mieć naprawdę mocne argumenty. (…) 

          Grzegorz Górny, Sieci, 2-7 IV 2013, str. 3 

 

Okładką po oczach 

 
(…) Wygląda na to, że kontakt z rzeczywistością 

stracili w ostatnich latach redaktorzy 

Newsweek’a, którym najwyraźniej osobiste pro-

blemy z Kościołem odebrały wyczucie proporcji 

i dobrego smaku. (…) 

    Jaki zatem obraz Polski wyniesie ktoś ogląda-

jący ją za pośrednictwem kioskowej witryny? 

Z pewnością zobaczy kraj politycznych wojen, 

w których ważną rolę odgrywa Kościół – według 

liberalnych gazet obłudny, wtrącający się we 

wszystko i wszystkiego zabraniający. Kraj pełen 

kompleksów, bojący się inności, który dopiero 

„dojrzewa” do tego, żeby być „Europą”. (…) 

Szymon Babuchowski 

Gość Niedzielny, 10 III 2013 r., str. 46-47 

 

Narodowy Dzień Pamięci 

„Żołnierzy Wyklętych” 

    1 marca 2013 r. w kościele p.w. Niepokalane-

go Poczęcia Najświętszej Marii Panny (Plac Ks. 

Emila Szramka 1 w Katowicach) odbyły się uro-

czystości poświęcone „Narodowemu Dniu Pa-

mięci Żołnierzy Wyklętych”. Do udziału w tym 

święcie zaprosili Dyrektor oddziału Instytutu 

Pamięci Narodowej w Katowicach dr Andrzej 

Drogoń oraz Prezydent Miasta Katowic Piotr 

http://gosc.pl/doc/1475670.Lis-nie-moze-pelnic-funkcji-redaktora-naczelnego
http://gosc.pl/doc/1475670.Lis-nie-moze-pelnic-funkcji-redaktora-naczelnego
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Uszok.  O godz. 11.00 powitał gości dr Andrzej 

Drogoń, a potem odbył się koncert pieśni patrio-

tycznych w wykonaniu Orkiestry Koncertowej 

Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Woj-

ska Polskiego wraz z solistami.  

 
    Repertuar Zespołu obejmował między innymi 

takie pieśni jak: Hymn do miłości Ojczyzny, War-

szawianka,  Pobudka, Marsz, marsz Polonia, Jak 

długo w sercach naszych, Rota, Przybyli ułani 

pod okienko, Pieśń o wodzu miłym, Serce w ple-

caku, Solidarni, Póki Polska żyje w nas. Śpiewu 

pieśni: Warszawianka, Pobudka,  Marsz, marsz 

Polonia i Rota uczestnicy uroczystości wysłucha-

li na stojąco. W czasie koncertu Orkiestra odegra-

ła etiudę E-dur Fryderyka Chopina. Osoba zapo-

wiadająca powiedziała przed grą, że twórczość 

Chopina przypomniała światu, że jest naród, któ-

ry nigdy nie pogodził się z utratą niepodległości. 

Słuchając Chopina zwróciłem uwagę, że w ko-

ściele zajaśniało – południowe witraże zostały na 

chwilę oświetlone światłem słonecznym. Podczas 

słuchania Póki Polska żyje w nas zwróciłem uwa-

gę na małżeństwo z dwójką małych dzieci na ko-

lanach – rodzice, jak wielu uczestników koncertu 

klaskali do rytmu podczas śpiewania refrenu. Po 

koncercie podszedłem do nich i zapytałem, czy 

mogę zrobić im zdjęcie. Dowiedziałem się, że 

większa liczba dzieci jest tu nieobecna, bo jest 

w szkole, a w sumie mają 7 dzieci i szkoda, że nie 

wzięli starszych dzieci na ten koncert. 

    Na początek Mszy św. Orkiestra odegrała Jesz-

cze Polska nie zginęła. Mszy św. koncelebrowa-

nej przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Suchoń, 

który powiedział, że wspominamy Żołnierzy 

Wyklętych, którzy złożyli ofiarę swojego życia 

dla niepodległości i za nich będziemy się modlić. 

Homilię odczytał Proboszcz parafii wojskowej 

Świętego Kazimierza Królewicza w Katowicach 

ks. płk Mirosław Sułek. Zwrócił uwagę, że do-

brze się stało, że do „Narodowego Dnia Pamię-

ci” dodano „Żołnierzy Wyklętych”. Kiedyś 

„proponowano” im odstępstwa i kompromisy, 

a oni charakteryzowali się dzielnością, którą nic 

nie złamało. To Żołnierze Wyklęci ostali się na 

gruzach wielkiego imperium sowieckiego. To 

oni także utorowali nam drogę, która doprowa-

dziła nas do współczesnej Europy. Nie jesteśmy 

jałmużnikami Europy, chcemy przestrzegać 

prawa naturalnego i prawa Bożego. 

 
    Podczas Mszy św. została zebrana kolekta 

przeznaczona na utworzenie w kaplicy "Ogrój-

cu" znajdującej się za kościołem "Golgoty Pol-

skiej". 

    Pod koniec Mszy św. trzy osoby (między nimi 

była senator Jadwiga Rudnicka z Gliwic) odczy-

tały kilka wierszy z tomiku poezji o. Łukasza 

Buksy OFM: Trzydziestu trzech zapomnianych. 

Utkwił mi w pamięci wiersz Stary Krzyżu. Przy 

wchodzeniu do kościoła można było dostać za 

darmo ten tomik wydany przez Stowarzyszenie 

Pokolenie 2013, ul. Drzymały 9/4, 40-059 Ka-

towice, www.pokolenie.org.pl. Na stronach nie-

parzystych są wiersze, natomiast na parzystych 

autor podał nieco wiadomości historycznych.  

Stary Krzyżu 

Stary Krzyżu 

niemy świadku 

zbrodni ubeckich 

z piersi i ściany perfidnie zerwany 

znieważany ciągle opluwany 

z serca na siłę wyrywany 
 

dawałeś i wciąż wlewasz nadzieję 

by szukać i odkrywać 

w nocy sen spokojny zarywać 
 

po to by prawdę ujawnić 

światłem sprawiedliwości 

ją poznać 

http://www.pokolenie.org.pl/
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Krzyżu Stary 

doprowadź do mogił 

co szczątki ciał Twych 

obrońców ukrywają 

niech Zmartwychwstaną… 
 

    Po Mszy św. orkiestra odegrała Boże coś Pol-

skę i odbył się Apel Poległych przed Kościołem 

Mariackim, a po nim otwarcie wystawy „Orzeł, 

Pogoń i Archanioł. Powstanie Styczniowe na 

ziemiach dawnej Rzeczypospolitej”. Uroczystość 

zakończono Apelem.  

Stanisław Waluś 

 

Narodowy Dzień Pamięci  

„Żołnierzy Wyklętych” – trochę historii 

Z książki O. Łukasza Buksy OFM: 

Żołnierze Wyklęci – członkowie 

polskiej antykomunistycznej kon-

spiracji niepodległościowej w la-

tach 1944-1956 byli pierwszymi, 

którzy stawili zorganizowany 

opór przyniesionej na bagnetach 

Armii Czerwonej władzy komu-

nistycznej. (s. 12) 

Jednym z głównych przeciwni-

ków komunistów był Kościół katolicki. Wśród 

osób współpracujących z podziemiem nie brako-

wało duchownych i sióstr zakonnych. (s. 52) 

Centrum komunistycznej władzy w Polsce do 

1948 r. stanowiła Polska Partia Robotnicza. (…) 

Od 1948 r. działalność PPR kontynuowała Polska 

Zjednoczona Partia Robotnicza. (s. 60) 

Fragment rozkazu VII Okręgu Śląskiego NSZ 

z października 1945 roku: „Możemy być dumni 

z tego, że niezachwianie stoimy z bronią w ręku, 

gotowi w każdej chwili podjąć walkę o przyszłą, 

prawdziwie wolną i Niepodległą Polskę. (s. 68) 

Żołnierze Wyklęci w wolnej Polsce, po 1989 r., 

długo musieli czekać na miejsce należne im w na-

rodowej świadomości. (s. 80) 

Wszelkie opracowania pokazujące prawdziwą hi-

storię podziemia niepodległościowego aż do 1989 

r. musiały być wydawane poza oficjalnym obie-

giem. (s. 86) 

Sejm RP 3 lutego 2011 r. ustanowił Narodowy 

Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”:  

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom 

antykomunistycznego podziemia, którzy w obro-

nie niepodległego bytu Państwa Polskiego, wal-

cząc o prawo do samostanowienia i urzeczywist-

nienie dążeń demokratycznych społeczeństwa 

polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, 

przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuco-

nemu siłą reżimowi komunistycznemu – stanowi 

się, co następuje: 

Art. 1. Dzień 1 marca ustanawia się Narodowym 

Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 

Art. 2. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 

Wyklętych” jest świętem państwowym. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło-

szenia. 

Ustawa uchwalona 3 lutego 2011 r. została opu-

blikowana w Dzienniku Ustaw Nr 32, Poz. 160,  

a w Śląskiej Gazecie Społeczno-Politycznej z 1-7 

III 2013 r., na str. 17 napisano: 

Warto przypomnieć tych renegatów, którzy w 

głosowaniu byli przeciwko lub wstrzymali się od 

głosu: 

Platforma Obywatelska: 

1. Fedorowicz Jerzy Feliks – przeciw 

2. Korzeniowski Leszek – przeciw 

3. Olechowska Alicja – przeciw 

4. Rzymełka Jan – przeciw 

5. Zakrzewska Jadwiga – przeciw (zgłosiła póź-

niej pomyłkę) 

SLD: 

1. Ostrowski Artur – przeciw 

2. Balicki Marek – wstrzymał się 

3. Kamiński Tomasz – wstrzymał się 

4. Kopyciński Sławomir – wstrzymał się 

Niezrzeszeni: 

1. Celiński Andrzej – przeciw 

2. Kutz Kazimierz – przeciw. 

    W Tygodniku Solidarność z 8 III 2013 r., str. 4 

jest zamieszczona następująca informacja: 

Mazowiecki zwalczał Żołnierzy Wyklętych 

„Przyszły premier III RP w szczytowym okresie 

stalinizmu wzywał do brutalnej rozprawy z Żoł-

nierzami Wyklętymi i emigracją niepodległo-

ściową” – pisze w „Historii Do Rzeczy” historyk 

Sławomir Cenckiewicz. W ’52 roku Mazowiec-

ki, wspólnie z Zygmuntem Przetakiewiczem, 

działaczem PAX-u, napisał książkę „Wróg pozo-

stał ten sam”, która była elementem bezwzględ-

nej komunistycznej kampanii wymierzonej 

w powojenne podziemie niepodległościowe. 

    Andrzej Grajewski w Gościu Niedzielnym z 10 

III 2013 r., str. 52-53 w artykule „Siła pamięci” 

napisał: Przez kilkadziesiąt lat wymazywano ich 

z narodowej pamięci. Jako bandyci mieli pozo-

stać na śmietniku historii. Grzebano ich w ja-

mach, gdzie później powstawały śmietniki. III 

RP także długo się o nich nie upominała. Bandy-

tami nazywano ich w dokumentach bezpieki, ale 
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także w propagandzie, gdzie przez 45 lat inten-

sywnie poniewierano ich pamięć, zarówno w 

książkach, filmach, jak i opracowaniach histo-

rycznych. W czasach PRL kultem otaczano ich 

katów, funkcjonariuszy bezpieki, oraz innych 

tzw. utrwalaczy władzy ludowej. Niewiele zmie-

niło się w III RP, gdzie długo mieli specjalne 

emerytury, a prezydent Aleksander Kwaśniewski, 

nadal ich odznaczał. (…) Pierwsza upomniała się 

o nich grupa studentów z Ligi Republikańskiej. 

W 1992 r. zorganizowali oni skromna wystawę 

na terenie Uniwersytetu warszawskiego, którą za-

tytułowali właśnie „Żołnierze Wykleci”. (…) 

Sejm, z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyń-

skiego, ustanowił Narodowy Dzień Pamięci Żoł-

nierzy Wyklętych, obchodzony 1 marca. (…) 

     W prasie można przeczytać specjalne dodatki 

na temat Żołnierzy Wyklętych, np.  

„Żołnierze Wyklęci. Dodatek specjalny do tygo-

dnika »Gazeta Polska«” z 23 II 2011 r. (stron 

XII). W dodatku tym jest fragment dotyczący 

obecnego Premiera, który przytaczam w całości 

(str. XI): „W 1984 r. Zrzeszenie Kaszubsko-

Pomorskie wydało obszerna monografię. Dzieje 

Brus i okolicy. W rozdziale VII tego opracowania 

mgr Kazimierz Ostrowski pisał: „Gminy Brusy 

i Leśno stały się terenem operacyjnego podzie-

mia, Szczególnie bandy »Łupaszki« (…). 

Wszystkich tych napadów i zbrodni dokonał ten 

sam oddział dowodzony przez »majora Łupasz-

kę« (…). W sierpniu i wrześniu 1946 r. banda ob-

rała jako teren swych akcji właśnie gminy Leśno 

i Brusy, a ponadto Karsin i Czerska”. Powstał je-

den z wielu paszkwili plugawiących dobre imię 

polskiego podziemia powojennego. Współreda-

gował to „dzieło” nie kto inny jak dzisiejszy pre-

mier RP Donald Tusk, tak często przypominający 

Polakom o swoim udziale w zakładaniu Nieza-

leżnego Zrzeszenia Studentów.”  

    W Posłańcu Serca Jezusowego z marca 2013, 

str. 26-28 Filip Musiał napisał artykuł „Choćby 

przyszło postradać życie” o Witoldzie Pileckim 

(śródtytuły: Ochotnik do piekła, Auschwitz to 

igraszka, Strzał w potylicę). Autor zakończył ten 

artykuł następująco: „Janusz Kurtyka, prezes 

IPN, który zginął w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 

r., pisał: „Witold Pilecki był żołnierzem „Rze-

czypospolitej utraconej”. Był przedstawicielem 

tej Polski, która została w swym duchowym, spo-

łecznym i nawet ludzkim wymiarze, w ogrom-

nym stopniu bezpowrotnie zniszczona przez oku-

pujące nasz kraj totalitarne systemy XX wieku. 

Należał do dawnego, polskiego ginącego świata, 

w którym pojęcia takie jak wiara, wolność, pa-

triotyzm, bohaterstwo, poświecenie, demokracja, 

pojmowane były zgodnie z ich rzeczywistym 

znaczeniem.”   

    W Gazecie Polskiej z 27 II 2013 r. jest dodatek 

„Nie dajmy zginąć poległym”, liczący 8 stron, 

a w Naszym Dzienniku z 23-24 II 2013 r. magazyn 

„Straceni za patriotyzm” liczący 9 stron, natomiast 

w Naszym Dzienniku z 1 III 2013 r. magazyn 

„Podziemna armia” liczący 6 stron. W miesięczni-

ku WPiS (Wiara, Patriotyzm i Sztuka) nr 2/2013, 

na str. 15-19 jest artykuł Pawła Stachnika pt. 

„Mordowani, torturowani, więzieni za niepodległą 

Polskę”. W Naszej Polsce z 12 III 2013 r., str. 10-

11 jest artykuł Karoliny Marii Koter „Pamięci Żoł-

nierzy Niezłomnych”. 

 

Warto przeczytać 

Joanna Wieliczka-

Szarkowa:   

Żołnierze Wyklęci. Niezłom-

ni bohaterowie 

Wydawca: Wydawnictwo 

AA, 2013 

Fascynująca opowieść 

o żołnierzach antykomuni-

stycznego podziemia nie-

podległościowego, stawiających opór wobec so-

wietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR 

w latach 40. i 50. XX wieku.  

Niezłomni bohaterowie - ścigani, chwytani, 

prześladowani, wiezieni i mordowani przez wła-

dze komunistyczne. Wśród nich m.in. mjr Józef 

Kuras „Ogień”, rtm. Witold Pilecki „Witold”, 

Danuta Siedzikówna „Inka”, mjr Zygmunt Szen-

dzielarz „Łupaszka”, kpt. Antoni Zubryd „Zuch” 

i wielu innych. Ostatni „żołnierz wyklęty” zginął 

w obławie prawie dwadzieścia lat po wojnie - 21 

października 1963 r!”. (…)  

Prof. dr hab. Ryszard Terlecki 

Inne książki: 

Wyklęci. Podziemie zbrojne 1944-1963, Wydaw-

nictwo: Ośrodek KARTA, 2013 

Inka. Zachowałam się jak trzeba (+ DVD), Wy-

dawnictwo: Rafael, 2013 

Jerzy Ślaski: Żołnierze wyklęci, Wydawnictwo: 

Rytm, 2012 

Zaplute karły reakcji. Polskie podziemie niepod-

ległościowe 1944-1956, Wydawnictwo: IPN od-

dział Lublin, 2009 
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Marco Patricelli: Ochotnik. O rotmistrzu Witol-

dzie Pileckim, Wydawnictwo: Wydawnictwo Li-

terackie, WL, 2011 

Patryk Kozłowski: Żołnierze wyklęci. Zygmunt 

Szendzielarz Łupaszko 1910-1951, Wydawnic-

two: Rytm, 2011 

Krzysztof Busse, Arkadiusz Kutkowski: Bić się 

do końca. Podziemie niepodległościowe w regio-

nie radomskim w latach 1945-1950, Wydawnic-

two: IPN oddział Lublin, 2012 

Tomasz Toborek: Stanisław Sojczyński i Konspi-

racyjne Wojsko Polskie, Wydawnictwo: Instytut 

Pamięci Narodowej, IPN, 2007 

Krzysztof Busse (red.): Dopaść Drągala. Likwi-

dacja grupy Aleksandra Młyńskiego w świetle 

dokumentów aparatu bezpieczeństwa, Wydawnic-

two: IPN oddział Lublin, 2012 

Dawid Golik: Z wiarą w zwycięstwo... Oddział 

partyzancki Wiarusy 1947-1949, Wydawnictwo: 

Instytut Pamięci Narodowej, IPN, 2010 

Maciej Korkuć: Niepodległościowe oddziały par-

tyzanckie w Krakowskiem (1944-1947), Wydaw-

nictwo: Societas Vistulana, 2002 

Elżbieta Jakimek-Zapart: Nie mogłem inaczej żyć... 

Grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci, Wy-

dawnictwo: Societas Vistulana, 2008 

Sławomir Poleszak: Jan Tabortowski Bruzda 

1906-1954, Wydawnictwo: Rytm, 2012 

Maciej Korkuć: Józef Kuraś Ogień. Podhalańska 

wojna 1939-1945, Wydawnictwo: Attyka, 2012 

Stanisław Waluś 

 

Oświadczenie Konferencji Episkopatu Polski 

w sprawie Telewizji Trwam 

    Biskupi polscy zgromadzeni w Warszawie na 

361. Zebraniu Plenarnym KEP po raz kolejny po-

pierają prośbę fundacji „Lux Veritatis” do Krajowej 

Rady Radiofonii i Telewizji o przyznanie Telewizji 

Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie. 

    Oczekują tego miliony obywateli naszej Ojczyzny 

w imię wolności słowa w przekazie medialnym. Sto-

sowne wnioski w tej sprawie przesłane zostały przez 

sygnatariuszy na ręce Przewodniczącego KRRiT. 

    Oczekują tego wierni Kościoła Katolickiego w 

Polsce oraz Jego Pasterze w imię prawa i zasad 

demokratycznego państwa. 

    Telewizja Trwam od 10 lat ofiarnie służy dzie-

łu pogłębiania wiary w Ojczyźnie i poza jej gra-

nicami, pełniąc swą posługę ewangelizacyjną. 

Stanowi także pomoc w odczytywaniu rzeczywi-

stości religijnej, społecznej i informacyjnej naszej 

Ojczyzny. 

    Odrzucenie przez KRRiT kolejnego wniosku 

Telewizji Trwam o uzyskanie koncesji na multi-

pleksie oznaczałoby wyraźną dyskryminację 

wiernych Kościoła Katolickiego w Polsce. 

Podpisali: 

Pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce 

Warszawa, dnia 6 marca 2013 roku 

http://episkopat.pl/dokumenty/komunikaty_zp_k

ep/5002.1,Oswiadczenie_Konferencji_Episkopat

u_Polski_w_sprawie_Telewizji_Trwam.html 

 

Koniec prac nad positio ks. Blachnickiego 

    Zakończyły się prace nad positio w procesie be-

atyfikacyjnym ks. Franciszka Blachnickiego, zało-

życiela Ruchu Światło-Życie. Jak poinformował 

abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki, doku-

ment będący obszerną syntezą materiałów zebra-

nych podczas procesu beatyfikacyjnego zostanie 

wkrótce wydrukowany i przekazany do watykań-

skiej Kongregacji ds. Kanonizacyjnych. „Kiedy 

prowadzi się proces w diecezji, to zwieńczeniem te-

go procesu jest właśnie opracowanie positio i to po-

sitio zostało wreszcie zakończone, liczy ponad 900 

stron, będzie drukowane w Rzymie i oficjalnie 

przekazane do Kongregacji, która na podstawie tego 

dokumentu rozpocznie swoje prace, dyskusje i ana-

lizy co do heroiczności cnót i co do nauki, a my 

w naszej archidiecezji musimy podjąć modlitwę” – 

powiedział abp Skworc. W najbliższym czasie do 

śląskich parafii zostaną przekazane obrazki ze sto-

sownymi modlitwami, by diecezjanie za pośrednic-

twem ks. Blachnickiego wypraszali konkretne łaski. 

Przewodnik katolicki, 10 III 2013 r., str. 9 

 

In vitro 

Jak można było zauważyć z do-

tychczasowej analizy zagad-

nienia, technika sztucznego za-

płodnienia in vitro stanowi 

procedurę bardzo niebez-

pieczną dla dziecka poczętego 

w ten sposób – opinie włoskich 

bioetyków nie są odosobnione. 

Dla przykładu, także J. Golenski wśród niebez-

pieczeństw wymienia: wcześniactwo, nieodwra-

calne uszkodzenia oraz wysoką śmiertelność po-

urodzeniową. Do wymienionych przez J. Golen-

skiego dochodzą także: wysoka śmiertelność na 

skutek zjawiska „chudego endometrium”; ciąże 

mnogie oraz ektopiczne, które prowadzą często 

lub prawie zawsze do śmierci dziecka poczętego; 

pojawienie się lub przekazywanie anomalii gene-
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tycznych, które mogą prowadzić do śmierci 

dziecka lub ciężkich jego uszkodzeń.       

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

www.globalizacja.org Warszawa 2010, str. 40. 

LINCZ ZA PRAWDĘ O IN VITRO 

   Ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier za 

stwierdzenie, że dzieci poczęte metodą in vitro czę-

ściej zapadają na choroby genetyczne, został pod-

dany przez zwolenników sztucznego zapłodnienia 

słownemu linczowi. Niestety w tej ostrej krytyce 

zabrakło rzetelnej rozmowy o wynikach badań, któ-

re potwierdzają słowa ks. Longchamps de Berier. 

(…) Reakcje zwolenników in vitro pokazują, że nie 

chodzi tu o ustalenie prawdy, lecz zastąpienie racji 

naukowych ideologicznymi, ochroną interesów 

ekonomicznych klinik in vitro, a być może także 

spokój sumienia rodziców, którzy dążyli do posia-

dania potomstwa, ryzykując zdrowie swoich dzieci. 

Bł              Gość Niedzielny, 10 III 2013 r., str. 7 

 

Przegląd prasy 

Kościół nie woła na pustyni 

    Blisko dwieście tysięcy ludzi demonstrowało 

w sobotę 17 listopada [2012 r.] w Paryżu, od Placu 

Denfert-Rochereau do Pałacu Inwalidów, przeciw-

ko projektowi «małżeństwa jednopłciowego». (…) 

Sukces mobilizacji «małżeństwa jednopłciowego» 

jest znakiem czasów. «Kościół katolicki od paru 

miesięcy przewodził protestom przeciwko projek-

towi ustawy», podkreślają francuskie gazety. Bi-

skupi wzywali katolików, aby wyraźnie wyrażali 

swoje stanowisko. (…) Tym samym powstała we 

Francji sytuacja niezwykła: Kościół katolicki nie 

tylko nie woła na pustyni, ale tym razem stoi na 

czele zgodnego ruchu oporu społeczeństwa obywa-

telskiego wobec «jedynej myśli liberalno-

libertariańskiej», coraz bardziej krytykowanej rów-

nież przez licznych filozofów i socjologów. (…) 

Patrice de Plunkett, L’Osservatore Romano, 

I/2013, str. 62-63  

Incydent zamieciony pod dywan 

    W czasie niedawnego meczu Polski z Izraelem 

w tenisowych rozgrywkach Pucharu Federacji, 

toczących się w kurorcie Ejlat, debel Agnieszki 

i Urszuli Radwańskich, czołowych zawodniczek 

świata, był lżony i wyzywany przez kibiców. Pod 

adresem Polek padały okrzyki: „Katolickie su-

ki!”, o gwizdach, buczeniu i rzucaniu na kort pa-

pierowych samolocików nie wspominając. (…) 

                                                  Jakub Kowalski,  

Rzeczpospolita, 21 II 2013 r., str. A12 

 

Homoterroryzm po polsku 

    Frontalny atak homoseksualnego lobby na ro-

dzinę i religię katolicką przybiera na sile. Doszli-

śmy do takiego punktu, w którym każdy, kto ma 

odwagę krytycznie wypowiedzieć się na temat 

homoseksualistów, staje się tarczą strzelniczą. 

Przypadki prof. Pawłowicz, poznańskich na-

ukowców z Akademickiego Klubu Obywatel-

skiego, ks. Oko, a wreszcie Lecha Wałęsy są aż 

nadto wymowne. (…)          Ryszard Gromadzki, 

 Przewodnik Katolicki, 17 III 2013, str. 20-21 

Współczesne prześladowania chrześcijan 

(część 1) 

Ks. Roman Piwowarczyk, 

 Nasza Polska, 19 III 2013, str. 10-11 

Po śmierci Marka Skwarnickiego 

    12 marca w szpitalu w Krakowie zmarł Marek 

Skwarnicki. Był felietonistą, dziennikarzem, re-

daktorem, poetą, ale najbardziej cenił sobie pisa-

nie wierszy. (…)            Barbara Gruszka-Zych, 

 Gość Niedzielny, 24 III 2013, str. 66 

Naród czy inni? 

(…) Ważnym elementem ideowym poprawek do 

węgierskiej konstytucji stało się jednoznaczne 

potępienie komunizmu. (…) Ważnym elemen-

tem wprowadzonych zmian jest ochrona rodziny 

w węgierskim systemie prawnym. (…) 

    Jako żywo przypomina mi to czasy bloku 

wschodniego, kiedy to Moskwa przypisywała 

sobie prawo oceny prawomyślności działań oraz 

cenzora ideologicznej słuszności aktów praw-

nych, stanowionych w państwach satelickich. 

Dlatego całym sercem jestem po stronie Orbána, 

który, modernizując Węgry, pokazuje także 

Brukseli, że są nieprzekraczalne granice ingeren-

cji w suwerenność każdego państwa. 

Andrzej Grajewski,  

Gość Niedzielny 24 III 2013, str. 54-56 

Bogaty kraj biednych ludzi 

    Pytając o ojczyznę Papieża Franciszka, słysza-

łem, że to bogaty kraj zamieszkany przez bardzo 

wielu biednych ludzi. To wyjaśnia, dlaczego je-

go historia w XX w. naznaczona jest tak mocno 

przemocą i gwałtem. (…)   

 Andrzej Grajewski, 

 Gość Niedzielny 24 III 2013, str. 32-34 

Lemingi na klifie fiskalnym 

    O realności czarnowidztwa, konieczności na-

ruszania interesów wpływowych grup i demo-

graficznej akcji ratunkowej z prof. Krzysztofem 

Rybińskim rozmawia Wiesława Lewandowska. 

(…) bo rodziny uboższe nie mają dość podatku 

http://www.globalizacja.org/
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dochodowego, by móc odliczyć koszty na utrzy-

manie dziecka. Stąd ta moja „luksusowa” propo-

zycja, czyli stypendium 1000 zł miesięcznie od 

narodzin dziecka w polskiej rodzinie (warunek 

konieczny, aby zapobiec celowej migracji z in-

nych krajów) do 18. roku życia. (…) 

Niedziela, 24 III 2013, str. 22-23 

Współczesne prześladowania chrześcijan 

(część 2) 

Ks. Roman Piwowarczyk, 

 Nasza Polska, 26 III 2013, str. 10-11 

Plucie w papieża Franciszka 

(…) Wypowiedź Ewy Wójciak, dyrektorki po-

znańskiego Teatru Ósmego Dnia, na temat Ojca 

Świętego nie mieści się w żadnych normach. (…) 

Ryszard Gromadzki, 

 Przewodnik Katolicki, 31 III 2013, str. 26-27 

Gejstremizm kontra rodzina 

    12 lutego francuski parlament uchwalił „Mał-

żeństwo dla wszystkich”. Homomałżeństwa 

zgodnie z nowym prawem miałyby takie same 

prawa jak małżeństwa heteroseksualne. Łącznie 

z adopcją dzieci. 24 marca, w Niedzielę Palmo-

wą, na Polach Elizejskich w Paryżu, prawie pół-

tora miliona osób (chociaż według policji „tylko” 

300 tysięcy) zalało 8 kilometrów ulic (polski PAP 

napisał za to o „Dziesiątkach tysięcy osób”, se-

mantycznie pomniejszając wydźwięk niemalże 

ogólnonarodowego, francuskiego przebudzenia). 

(…)                             Robert Wit Wyrostkiewicz, 

 Nasza Polska, 2 IV 2013 r., str. 10-11 

Marsz w obronie życia trwa przez cały rok 

    Z księdzem Tomaszem Kancelarczykiem, 

asystentem kościelnym Katolickiego Stowarzy-

szenia Civitas Christiana w Szczecinie, organiza-

torem największego marszu w obronie życia 

w Polsce, rozmawia Mateusz Rawicz. 

Nasza Polska, 2 IV 2013 r., str. 11 

Komu i po co – ideologia gender? 

    Gender to wyraz angielski, mający dwa zna-

czenia: płeć i rodzaj (gramatyczny). Początki tzw. 

ideologii gender na Zachodzie sięgają lat 50. 

Ubiegłego wieku, a nas zaczęto nią infekować 

w latach 80. Opiera się ona na jednym, z gruntu 

fałszywym, założeniu, mianowicie na takim, ze 

płeć jest kwestia społecznego czy kulturowego 

wyboru, a nie jest zdeterminowana, ze powiem 

krótko, biogenetycznie. (…) 

Jan Kowalski, Nasza Polska, 2 IV 2013 r., str. 13 

Ataki na papieża Franciszka 

(…) Kim jest Horacio Verbitsky, wielki oskarży-

ciel obecnego Papieża? To argentyński dzienni-

karz żydowskiego pochodzenia, bardzo zaanga-

żowany politycznie. (…) 

Włodzimierz Rędzioch, 

 Niedziela, 7 IV 2013, str. 8-9 

Warto przeczytać: 

http://www.rp.pl/artykul/777687,996582-

Franciszek-i-Benedykt--Antypapieskie-

kampanie-w-mediach.html?p=1 

Niezłomni Cristeros 

Podtytuły: Krzyż i Ewangelia, Masońska rewo-

lucja, Tajemnicze „kowadło” 

Beata Falkowska, 

 Nasz Dziennik, 6-7 IV 2013, str. M10 

Bohaterowie i męczennicy 

Białych plam można doszukać się nie tylko 

w naszej historii. Zdarzają się w historii każdego 

kraju. CRISTIADA, czyli powstanie katolików 

w obronie wolności wiary w rządzonym przez 

liberalno-masońskie władze Meksyku, ekra-

nowego wizerunku doczekała się dopiero ponad 

80 lat po wydarzeniach, które wstrząsnęły tym 

krajem. (…) 

Edward Kabiesz, 

Gość Niedzielny, 7 IV 2013 r., str. 62-63 

 

NASZE ROCZNICE 

625 lat temu (17 kwietnia 1388 r.) papież Urban 

VI, mimo intryg i oszczerstw ze strony Krzyża-

ków i Habsburgów, przesłał do króla Władysła-

wa Jagiełły odręczny list nazywając monarchę 

najbardziej chrześcijańskim władcą.  

240 lat temu (19 kwietnia 1773 r.) odbył się sejm 

rozbiorowy i protest Tadeusza Rejtana. 

120 lat temu (1 kwietnia 1893 r.) utworzenie Li-

gi Narodowej, która była początkiem obozu na-

rodowego pod przywództwem Romana Dmow-

skiego. 

90 lat temu (1 kwietnia 1923 r.) Towarzystwo 

Akcyjne „H. Cegielski” rozpoczęło w Poznaniu 

budowę fabryki lokomotyw. 

75 lat temu (17 kwietnia 1938 r.) papież Pius XII 

dokonał kanonizacji bł. Andrzeja Boboli w Ba-

zylice św. Piotra w Rzymie. 

70 lat temu (13 kwietnia 1943 r.) Niemcy wysto-

sowali oficjalny komunikat o znalezieniu w Ka-

tyniu masowych grobów polskich oficerów roz-

strzelanych przez NKWD. 

70 lat temu (19 kwietnia 1943 r.) wybuchło po-

wstanie w getcie warszawskim. 

70 lat temu (20 kwietnia 1943 r.) w Krakowie 

grupa żołnierzy „Kedywu” dokonała zamachu na 

http://www.rp.pl/artykul/777687,996582-Franciszek-i-Benedykt--Antypapieskie-kampanie-w-mediach.html?p=1
http://www.rp.pl/artykul/777687,996582-Franciszek-i-Benedykt--Antypapieskie-kampanie-w-mediach.html?p=1
http://www.rp.pl/artykul/777687,996582-Franciszek-i-Benedykt--Antypapieskie-kampanie-w-mediach.html?p=1
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wysokiego dowódcę SS i policji Wilhelma 

Krügera. 

50 lat temu (11 kwietnia 1963 r.) Ojciec Święty 

Jan XXIII wydał encyklikę Pacem in terris. 

45 lat temu (9 kwietnia 1968 r.) w Bielsku-Białej 

zmarła powieściopisarka Zofia Kossak-Szczucka 

Szatkowska, została pochowana w Górkach 

Wielkich na Śląsku Cieszyńskim.  

40 lat temu (28 kwietnia 1973 r.) w Tuluzie we 

Francji, w klasztorze Małych Braci Jezusa zmarł 

jeden z najwybitniejszych współczesnych kato-

lickich myślicieli Jacques Maritain. 

35 lat temu (29 kwietnia 1978 r.) utworzone zo-

stały Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża. 

10 lat temu (29 kwietnia 2003 r.) zmarł ks. 

Edward Orłowski, proboszcz z Jedwabnego, 

obrońca dobrego imienia Polaków.  

                            Wybrała Barbara Kwaśnik 

 

Rok 2013 

Rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego 

 
Wystawa poświęcona 150. rocznicy Powstania Stycz-

niowego – przed Ratuszem w Gliwicach (5 II 2013) 

Magazyn Polski 

W numerze 1 (85) ze stycznia 

2013 r. są dwa artykuły poświę-

cone 150. Rocznicy Powstania 

styczniowego: 

„Pamiętny rok 1863. Bez niego nie 

byłoby niepodległości” - Ireny Wa-

luś, redaktora naczelnego, str. 1 

„Florenty Orzeszko: lekarz i po-

wstaniec” – Iwana Budnika, str. 10-14. 

Magazyn Polski jest ogólnokrajowym miesięcz-

nikiem Społecznego Zjednoczenia «Związek Po-

laków na Białorusi». Założony w roku 1992, od 

roku 2005 wydawany na uchodźctwie. 
     

Rok 2013 Rokiem Kardynała Augusta Hlonda 

Tygodnik Rodzin Katolickich 

„Źródło” nr 33(972) z 15 VIII 

2010 r. został wydany jako numer 

specjalny; poświęcony Słudze Bo-

żemu ks. kard. Augustowi Hlon-

dowi. 

Kalendarium życia Prymasa Polski 

ks. kard. Augusta Hlonda (wybór) 

24 listopada 1930 – Powołał do życia Instytut 

Naczelny Akcji katolickiej w Poznaniu i Archi-

diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej. 

26 maja 1931 – Został mianowany przez papieża 

Piusa XI protektorem polskiej emigracji na cały 

świat. 

22 sierpnia 1932 – Udzielił błogosławieństwa 

prymasowskiego o. Ignacemu Posadzemu, mia-

nowanemu przełożonym zgromadzenia zakon-

nego Towarzystwa Chrystusowego dla Wy-

chodźców w Potulicach. 

Ciąg dalszy w następnym numerze „Dlatego” 

 

V Ogólnopolski Tydzień Biblijny 

(14-20.04.2013 r.) 

W III Niedzielę Wielkanocną (14 kwietnia 2013 

r.) rozpoczyna się V 

Ogólnopolski Tydzień 

Biblijny. Hasłem prze-

wodnim Tygodnia Bi-

blijnego będą słowa: 

„Powołani, aby rozjaśnić 

słowa prawdy”. Temat 

został zaczerpnięty z listu 

apostolskiego Porta fidei, 

w którym Benedykt XVI 

ogłosił Rok Wiary. Pa-

pież skierował w nim do 

nas takie słowa: „Odnowa Kościoła dokonuje się 

także przez świadectwo, jakie daje życie wierzą-

cych: poprzez samo swoje istnienie w świecie 

chrześcijanie są faktycznie powołani, aby rozja-

śniać Słowo prawdy, jakie pozostawił nam Pan 

Jezus”. Świadectwo słowa staje się w ten sposób 

kolejnym już probierzem jakości „smaku” na-

szego chrześcijańskiego życia. Podejmując to 

zadanie dążymy do zaszczepienia naszym wier-

nym pragnienia służby za pomocą świadectwa 

słowa. Odpowiednie ubogacenie liturgii Mszy 

Świętej, przygotowanie nabożeństw Słowa Bo-

żego, katechez i prezentacji powinno ośmielić 

wiernych do podjęcia tego zadania. 
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http://www.kuria.gliwice.pl/index.php/378-v-

ogolnopolski-tydzien-biblijny-14-20-04-2013-r 

pobrane 13 IV 2013  

    Do Gościa Niedzielnego z 14 IV 2013 r. został 

dołączony film o tym, jak czytać Biblię metodą 

lectio divina i jak rozkochać się w Słowie, które-

go nic nie zastąpi. Na drugiej stronie koperty są 

słowa Romana Brandstaettera: 

 

Biblio, ojczyzno moja, 

Wszystko jest w Tobie, 

Cokolwiek przeżyłem. 

Wszystko jest w Tobie, 

Cokolwiek kochałem. 

Wszystko. 

 

 

Na I Komunię Świętą 

    Książki z autografem i błogosławieństwem bi-

skupa Antoniego Długosza ulubieńca dzieci, zna-

nego z telewizyjnego programu „Ziarno”: 

1) „Ziarno” rozmawia z Księdzem Kardynałem 

Stanisławem Dziwiszem o błogosławionym 

Janie Pawle II, 

2) Opowiem Ci o Jezusie, tekst: bp Antoni Dłu-

gosz, ilustracje: Ewa Barańska-Jamrozik, 

3) Błogosławiony Jan Paweł II przyjaciel dzieci, 

cytaty: Jan Paweł II, tekst: bp Antoni Dłu-

gosz, fotografie: Adam Bujak, Arturo Mari, 

4) Chrześcijanin radosny, tekst: bp Antoni Dłu-

gosz, fotografie: Leszek Sosnowski, 

5) Błogosławieni, czyli szczęśliwi, tekst: bp An-

toni Długosz, fotografie: Leszek Sosnowski, 

6) Droga do Boga, tekst: bp Antoni Długosz, fo-

tografie: Leszek Sosnowski. 

    Biały Kruk zamówienia: 12/ 260 32 90, 12/ 

254 56 02, 12/ 254 56 26, e-mail: 

handlowy@białykruk.pl 

Biały Kruk Sp. Z o.o., ul. Szwedzka 38, 30-324 

Kraków, księgarnia: www.bialukruk.pl    

  Tygodnik Solidarność, 27 IV 2012, str. 25. 

 

Joanna i Jarosław Szarko-

wie: „Kocham Polskę. Ele-

mentarz dla dzieci”, Rok 

wydania: 2012, Format: 

205x295, Stron: 255, Seria: 

Kocham Polskę, Cena: 

34.90 zł.  http://rafael.pl/  

Dom Wydawniczy Rafael, 

ul. Dąbrowskiego 16, 30-

532 Kraków 

Rodzinna gra planszowa 

„Ufam Tobie”, Gra 

„Ufam Tobie”, która 

powstała we współpracy 

z klasztorem Zgroma-

dzenia Sióstr Matki Bo-

żej Miłosierdzia w 

Sanktuarium w Krako-

wie-Łagiewnikach, ma 

charakter edukacyjny. 

Można w niej poprzez 

ciekawą grę rodzinną 

przekazać dzieciom najważniejsze informacje 

związane z życiem Siostry Faustyny i orędziem 

Miłosierdzia, które przekazał jej Jezus. Księgar-

nia „Naszego Dziennika”, ul. Starowiślna 49, 31-

038 Kraków, Tel. 12 431 02 45, fax 12 431 06 

51, księgarnia jest czynna: pn. – pt. w godz. 

10.00-18.00, prowadzi sprzedaż wysyłkową.   

 

Warto obejrzeć 
 

 
 

Święta z sąsiedztwa                              38:53 

- film o św. Joannie Beretcie Molli  

A jest to wezwanie najważniejsze       31:20 

- apel bł. Jana Pawła II – wezwanie do modlitwy  

Od poczęcia – dziecko                           16:03 

- film popularno-naukowy o pierwszych 9 mie-

siącach życia człowieka 

- informacja o Polskim Stowarzyszeniu Obroń-

ców Życia Człowieka                              01:07 

 

Film dołączony został do Przewodnika Katolic-

kiego z 31 III 2013 r. 

Stanisław Waluś  

http://www.kuria.gliwice.pl/index.php/378-v-ogolnopolski-tydzien-biblijny-14-20-04-2013-r
http://www.kuria.gliwice.pl/index.php/378-v-ogolnopolski-tydzien-biblijny-14-20-04-2013-r
mailto:handlowy@białykruk.pl
http://www.bialukruk.pl/
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Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 2013 
Kwiecień: Ogólna: Aby publiczne wyznawanie 

wiary i modlitwa były dla wiernych źródłem ży-

cia. Misyjna: Aby kościoły partykularne na tery-

toriach misyjnych były znakiem i narzędziem na-

dziei i zmartwychwstania.  

Maj: Ogólna: Aby odpowiedzialni za wymiar 

sprawiedliwości kierowali się zawsze uczciwo-

ścią i prawem sumienia. Misyjna: Aby seminaria, 

zwłaszcza Kościołów misyjnych, formowały pa-

sterzy według Serca Chrystusa, całkowicie odda-

nych głoszeniu Ewangelii. 
 

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę 

    Codziennie przynajmniej jedna 

dziesiątka różańca, więcej informacji 

na stronie:  

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl 

     

Pielgrzymki w 2013 roku 

19.05.2013. Piesza pielgrzymka KIK, ZG i SRK 

do sanktuarium MB Boguckiej. Wyjście sprzed 

kościoła Mariackiego o godz. 15.30. Msza św. 

w sanktuarium o godz. 17.00. 

Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa 

29.04.-9.05.2013. 11 dni, wyjazd w poniedziałek. 

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

- św. Franciszek, Rzym - Watykan - 3 noclegi,  

Katakumby, Bazyliki, zwiedzanie Rzymu, papie-

ska audiencja, Fuggi – nocleg, Monte Cassino - 

klasztor i polski cmentarz, Pietrelcina - miejsce 

urodzenia i młodości św. Ojca Pio, Fogia - ma-

lowniczy kościół w stylu barokowym, Monte Sa-

nt'Angelo - Objawienia i sanktuarium św. Micha-

ła Archanioła, San Giovanni Rotondo - 2 noclegi, 

sanktuarium pobytu i śmierci św. Ojca Pio, Lan-

ciano - cud Eucharystyczny, Manopello - chusta 

św. Weroniki, Loreto - domek Matki Bożej, Ri-

mini - nocleg, wypoczynek nad morzem, San Ma-

rino, Trevisio - średniowieczne miasto 

z katedrami i kościołami, nocleg. Wyj. godz. 6:00 

z parafii na Tysiącleciu Dolnym i 6:15 z pl. An-

drzeja, przyj. ok. 21:00. Koszt: 2350 zł + 65 Euro 

na zwiedzanie i przejazdy metrem w Rzymie. 

Świadczenia: przejazd autokarem klimatyzowa-

nym, 10 noclegów w pok. 2 i 3 osobowych, 10 

śniadań, 9 ciepłych kolacji, Ubezpieczenie NW 

i KL, opieka przewodnika, kapłana, opłaty dro-

gowe, autokarowe, parkingowe, wjazdy do miast. 

Przy zapisie włata zaliczki 300 zł, do końca lute-

go 2013 - 1000 zł, całość do końca marca 2013 r.  

31.08 – 13.09.2013. Chiny 14 dni. Szanghaj - 

Qufu - Luoyang - Dengfeng - Szaolin - Zhongy-

ue - Gongyi – Xi’an - Hua Shan - Terakotowa 

Armia - Xiahe - Lanzhou - Xiahe (Tybet) - 

Ganjia (Tybet) - 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  
27.09 - 29.09.2013. Rekolekcje KIK w Koko-

szycach, koszt 110 zł z własnym transportem 

i 160 zł z przywozem i odwiezieniem autokarem. 

Pełne wyżywienie 3 posiłki dziennie. Wpłata 

przy zapisie. 

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.  

Kontakt telefoniczny; Jan Mikos, 697 684666, e-

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

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

leciu Dolnym w godz. 17.00 – 18.00 i w każdy 

ostatni piątek miesiąca w godz. 17.00 – 18.00 

w siedzibie KIK w Katowicach przy kościele Ma-

riackim.  

    Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania. 

Zgłoszenia na dostarczonej karcie. Można tele-

fonicznie. Zgłoszenia przy braku wpłat trakto-

wane będą jako rezerwowe. Kolejność siedzeń 

w autokarze wg zapisów i dokonanych wpłat za-

liczek lub całości. 

 

Zebranie Zarządu KIK w Katowicach  

w dniu 14 marca 2013 roku.  

1. Omówiono sprawy porządkowe związane 

z Walnym Zebraniem Delegatów KIK  

w Katowicach w dniu 16 marca br.  

2. Przyjęto uchwałami: 

- sprawozdanie merytoryczne Zarządu za rok 

2012,  

- bilans oraz zestawienie wyników finanso-

wych KIK za rok 2012, 

- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.  

3. Przyjęto do przedstawienia na WZD celem 

przyjęcia w formie uchwał, projekty:  

- dyplom uznania i podziękowanie dla księdza 

prałata Józefa Kuschego, 

- apel do Biur Podróży o umożliwianie 

uczestnikom wycieczek wzięcia udziału 

w niedzielnej Mszy św., 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
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- apel do katolików, klientów Biur Podróży, 

aby w Biurach Podróży domagali się informa-

cji o możliwości uczestniczenia w niedzielnej 

Mszy św. podczas wczasów i wycieczek,  

- stanowisko w sprawie prób zalegalizowania 

tzw. „związków partnerskich”, 

- listu do Jego Świątobliwości Benedykta XVI,  

- listu do Ojca Świętego Franciszka.  

4. Przyjęto uchwałę w sprawie powołania na 

Przewodniczącą Sekcji Problemowej KIK  

w Katowicach Panią Annę Wowra.  

5. Antoni Winiarski przedstawił: 

- Stanowisko Liderów Ruchów i Stowarzyszeń 

Katolickich w sprawie obrażania i dyskrymi-

nacji katolików w tygodniku Newsweek Pol-

ska,  

- sprawy trwającego Synodu Archidiecezji Ka-

towickiej.  

6. Wojciech Sala omówił stronę finansową i edy-

torską projektu wydania książki o śp. księdzu 

Józefie Danchu.  

7. Przedstawiono informację ważne dla KIK 

w Katowicach:  

- Spotkanie Rady Programowej Klubów Inte-

ligencji Katolickiej w Polsce 23 marca br.,  

- Kongres Polskiej Rodziny 20 kwietnia br.,  

- 5 marca br. zmarł były Prezes KIK w Czę-

stochowie Pan Adam Banaszkiewicz, 

- w ramach rekolekcji wielkopostnych w Para-

fii Mariackiej odbędzie się dla członków KIK  

w Katowicach spotkanie z rekolekcjonistą, 

- skierowaną do KIK w Katowicach prośbę 

Prawicy Rzeczpospolitej o poparcie projektu  

nazwania nowo powstającej ulicy w centrum 

Katowic imieniem Jana Pawła II.  

8. Antoni Winiarski omówił przebieg rekolekcji 

wielkopostnych w Czechowicach - było obec-

nych 27 osób (w tym po 8 osób z Bielska-

Białej oraz z Żywca).  

                                                      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. 17.00 nasz kapelan ks. prof. dr 

hab. Józef Kozyra, biblista, odpowiada na różne 

pytania związane z wiarą, religią i Kościołem. 

O godz. 18.00 pochylamy się nad Pismem Świę-

tym.                                       

  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, Małgorzacie Piechoczek 

(605150654), która dyżuruje w siedzibie KIK 

w ostatni piątek miesiąca lub Janowi Mikosowi 

(tel. 032 2544060 - wieczorem). Numer konta 

KIK w Katowicach: Klub Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach Plac Ks. Emila Szramka 2, 40-

014 Katowice Rachunek Bankowy w 

PKO BP SA XI O/Katowice 

29 1020 2313 0000 3302 0124 7709 

 

Biblioteka KIK 

Czynna w godzinach 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, Lidia Kania, Stani-

sław Waluś (32-2381797, s.walus@data.pl). Na-

kład: 350. Adres do korespondencji: Klub Inteli-

gencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Kato-

wice 2, skr. poczt. 376 
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