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    W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym 

państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc 

wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do 

Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się 

dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Ma-

ryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, 

gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.  

    W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął 

przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł 

rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: 

dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla 

was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła 

mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi 

pokój ludziom Jego upodobania».                     Łk 2,1-14 
 

Rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego 

Rok 2013 Rokiem Kardynała Augusta Hlonda 

Rok Rodziny w Metropolii Katowickiej – 1 XII 2013 – 28 XII 2014  
 

95. rocznica początku Powstania Wielkopolskiego – 27 grudnia 1918 r. 

75. rocznica powstania Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego – 24 listopada 1938 r. 

65. rocznica Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka – 10 grudnia 1948 r. 

25. rocznica posynodalnej adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II 

Chistifideles laici – 30 grudnia 1988 r. 
 

Bóg się rodzi, moc truchleje:   Podnieś rękę, Boże Dziecię, 
Pan niebiosów obnażony,   Błogosław Ojczyznę miłą, 
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,  W dobrych radach, w dobrym bycie 
Ma granice Nieskończony;   Wspieraj jej siłę swą siłą, 
Wzgardzony, okryty chwałą,  Dom nasz i majętność całą, 
Śmiertelny, Król nad wiekami;  I wszystkie wioski z miastami. 
A Słowo ciałem się stało   A Słowo ciałem się stało 
I mieszkało między nami.   I mieszkało między nami. 

 

 
 

Szopka przed plebanią parafii p.w. Niepokalanego Serca 

Najświętszej Maryi Panny w Katowicach (4 I 2007 r.)  

 

     Członkom KIK w Katowicach, Sympatykom 

Klubu i Czytelnikom „Dlatego” z okazji 2013  

narodzin Jezusa Chrystusa życzymy radosnych 

Świąt Bożego Narodzenia i błogosławieństwa 

Bożego w każdym dniu Roku Pańskiego 2014; 

w   życiu osobistym, w naszych Rodzinach, 

w miejscu pracy i dla całej naszej Ojczyzny.    

 

Zarząd  

Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 
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Ojciec Święty Franciszek do Polaków 

Audiencja ogólna – środa 13 XI 2013 r. 

„Moi drodzy, przyjmując sakrament chrztu zosta-

liśmy oczyszczeni z każdego grzechu i dostąpili-

śmy udziału w sprawiedliwości wcielonego Syna 

Bożego. Jesteśmy zaproszeni do życia w spra-

wiedliwości i otrzymujemy łaskę Ducha Święte-

go, abyśmy mogli odpowiedzieć na to zaprosze-

nie. Jeśli jednak z powodu naszej słabości utraci-

libyśmy tę łaskę, mamy inne narzędzie oczysz-

czenia – sakrament pojednania. Przystępujmy do 

tego oczyszczającego źródła na drodze nawróce-

nia. Niech wam towarzyszy Boże błogosławień-

stwo!”  

Audiencja ogólna – środa 20 XI 2013 r. 

„Szczególne pozdrowienie kieruję do duszpaste-

rzy polskich emigrantów, przybyłych z różnych 

zakątków świata. Drodzy księża, dobrze wiecie, 

że emigracja – jakiekolwiek byłyby jej przyczyny 

– niesie ze sobą wiele trosk, problemów i zagro-

żeń, spowodowanych oderwaniem od korzeni hi-

storycznych, kulturowych, a często rodzinnych. 

Z gorliwością starajcie się wychodzić naprzeciw 

potrzebom waszych rodaków i troszczcie się o ich 

duchowy rozwój. Pomóżcie im, by zachowali 

wiarę i byli jej świadkami w społecznościach, 

w których przyszło im żyć. Niech towarzyszy 

wam Boże błogosławieństwo!”  

Audiencja ogólna – środa 27 XI 2013 r. 

Pozdrawiam przybyłych na audiencję Polaków. 

Rozważając w dzisiejszej katechezie tajemnicę 

umierania w Chrystusie, pamiętajmy, że śmierć 

stanie się dla nas bramą, która wprowadzi nas do 

nieba, do błogosławionej ojczyzny, ku której 

zmierzamy, pragnąc zamieszkać na zawsze z na-

szym Ojcem, z Jezusem, z Maryją i świętymi – 

jeżeli w życiu otworzymy serca dla naszych braci 

najmniejszych, jeśli wyjdziemy naprzeciw po-

trzebujących z otwartymi dłońmi. Z serca wam 

błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus 

Chrystus.         Niedziela, nr 49, 8 XII 2013, str. 6 

Audiencja ogólna – środa 4 XII 2013 r. 

„Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. 

Rozpoczęliśmy Adwent. Rozważamy tajemnicę 

Mesjasza, który pełen miłości i miłosierdzia 

przychodzi zbawić człowieka. Trwajmy z Nim na 

modlitwie, w rozważaniu Bożego Słowa, uczest-

nicząc w codziennych, tradycyjnych Roratach. 

Od więzi z Chrystusem zależy nasze życie wiecz-

ne. Wam tu obecnym i waszym rodzinom z serca 

błogosławię”. 

http://pl.radiovaticana.va/news/ 

Adhortacja apostolska 

ojca świętego Franciszka 

„Evangelii gaudium” 

Ojca świętego Franciszka do 

biskupów prezbiterów i dia-

konów, do osób konsekro-

wanych, do wiernych 

świeckich o głoszeniu 

Ewangelii we współcze-

snym świecie 
    

   W Rzymie, u Świętego Piotra, na zakończenie 

Roku Wiary, dnia 24 listopada 2013 roku, w uro-

czystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 

w pierwszym roku mego pontyfikatu. 

    Adhortacja apostolska „Radość Ewangelii” – 

bezpłatny dodatek do Gościa Niedzielnego, 

 nr 49 rok XC, 8 XII 2013 r. 

 

1. RADOŚĆ EWANGELII 

napełnia serce oraz całe ży-

cie tych, którzy spotykają się 

z Jezusem. Ci, którzy po-

zwalają, żeby ich zbawił, zo-

stają wyzwoleni od grzechu, 

od smutku, od wewnętrznej 

pustki, od izolacji. Z Jezu-

sem Chrystusem rodzi się 

zawsze i odradza radość. W tej adhortacji pragnę 

zwrócić się do wiernych chrześcijan, aby zapro-

sić ich do nowego etapu ewangelizacji nazna-

czonego ową radością i aby ukazać drogi Ko-

ścioła w najbliższych latach. 

I.    Radość, która się odnawia i udziela innym 

II. Słodka i pocieszająca radość ewangelizo-

wania 

III.  Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary 
 

Rozdział I 

MISYJNE PRZEOBRAŻENIE KOŚCIOŁA 
 

Rozdział II 

W KRYZYSIE ZAANGAŻOWANIA 

WSPÓLNOTOWEGO 
 

Rozdział III 

GŁOSZENIE EWANGELII 
 

Rozdział IV 

SPOŁECZNY WYMIAR EWANGELIZACJI 
 

Rozdział V 

EWANGELIZATORZY Z DUCHEM 
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Profanacja Krzyża w Centrum Sztuki 

Współczesnej w Warszawie 

    W listopadowym numerze „Dlatego” zostało 

opublikowane Oświadczenie Kurii Metropolital-

nej Warszawskiej podpisane przez kard. Kazi-

mierza Nycza. Poniżej podaję czytelnikom „Dla-

tego” dalsze głosy w tej sprawie – bo nic nie bie-

rze się z niczego. 
 

Oświadczenie przewodniczącego KEP 

ws. profanacji Krzyża 

    Kolejny raz został zbezczeszczony Krzyż, 

znak miłości Boga do człowieka, święty znak 

mocno wpisany w naszą rodzimą kulturę i trady-

cję. 

    W nawiązaniu do wystawy w Centrum Sztuki 

Współczesnej w Warszawie, podczas której zo-

stała przedstawiona profanacja Chrystusowego 

Krzyża, pragnę wyrazić oburzenie i niesmak, 

z powodu obrazoburczego aktu, który uważam 

za niedopuszczalny. 

    Krzyż jest znakiem, który należy adorować 

w sposób godny człowieka i Boga. Sztuka zaś, 

która ma być bliżej ducha, nie powinna bezkry-

tycznie przekraczać granic i być narzędziem ob-

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 
Znicze pod krzyżem przy kościele NSPJ 

w Bielsku-Białej - 23 IV 2010 r. 
-------------------------- 

Ks. Andrzej Krzysztof Kwaśnik  

Kapelan Federacji Rodzin Katyńskich 

    Duszpasterz stołecznej Policji i Stowa-

rzyszenia Rodzina Policyjna 1939, pro-

boszcz parafii św. Tadeusza Apostoła na 

warszawskiej Sadybie, wicedziekan dekana-

tu wilanowskiego, od 2003 r. kanonik. Uro-

dził się 10 listopada 1956 r. w Warszawie, 

został wyświęcony 3 czerwca 1984 r. w ba-

zylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela 

w Warszawie przez kardynała Józefa Glem-

pa. Najpierw był wikariuszem w Warce, po-

tem w Pruszkowie i na Rakowcu Południo-

wym. Następnie pełnił funkcje proboszcza 

w Starej Iwicznej koło Warszawy, gdzie 

wprowadził tradycję otwarcia sezonu moto-

cyklowego. Co roku uczestniczą w nim mo-

tocykliści i policjanci. Ks. Kwaśnik wszę-

dzie gdzie pracował odprawiał Msze dla 

motocyklistów, na których modlono się za 

ofiary wypadków drogowych. Sam nie jeź-

dził na motocyklu. Znany był z pogodnego 

usposobienia.   

Gość Niedzielny,18 IV 2010, str. 20 
-------------------------- 

Suknie prać – nie będzie znać 
    Nie ucichły nienawistne albo entuzjastycz-

ne egzegezy „Reytana”, gdy Jarosław Marek 

Rymkiewicz wierszem „Krew” opublikowa-

nym w „Gazecie Polskiej” znowu stanął 

w centrum ideowej batalii o narodową duszę 

(…) 

    Próbuje uświadomić nam zasadę mówiącą, 

że naród, który nie wyciąga wniosków ze 

swej historii, musi przeżyć ją jeszcze raz. (…) 
 

KREW 
 

 Krew rozlepiona na afiszach  

 Krew na chodnikach i na ścianach 

 Krew – jak poranna wtedy cisza 

 Krew – czarne plamy na ekranach 
 

 Krew na kamiennych szarych płytachhhhh      

 Na białych rękawiczkach Tuska  

 Krew która o nic was nie pyta 

 Krew jak złamana w sadzie brzózka 
 

 I jak na polach polne maki 

 I nad polami białe chmury 

 Jak narodowi dane znaki 

 Oni wznosili się do góry 
 

 Krew na fotelach tupolewa 

 Zmywana szlauchem o świtaniu 

 Jeszcze wam ona pieśń zaśpiewa 

 To będzie pieśń o zmartwychwstaniu 
 

           Jarosław Marek Rymkiewicz 
 

Maciej Pawlicki, wSieci, 

 nr 47, 25 XI – 1 XII 2013, str. 36-37 

              Stanisław Waluś 
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razy uczuć ludzi wierzących. Należy bronić się 

przed ekspresjami chorych wyobraźni, które nie 

promują dobra, prawdy i piękna. 

    Zdrowym przejawem jest słuszna reakcja Bi-

skupa miejsca, Radia Maryja i licznych ludzi, na 

tego rodzaju przedstawienia, z czym też niniej-

szym się solidaryzuję. 

   +Józef Michalik 

  Metropolita Przemyski 

  Przewodniczący Konferencji 

  Episkopatu Polski 

Warszawa, dnia 8 listopada 2013 r. 

http://diecezja.lublin.pl/news,1089  

pobrane 21 XI 2013 r. 

Niedziela nr 47, 24 XI 2013, str. 31 
 

List otwarty bp. Wiesława Meringa 

do dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej 

w Warszawie 

Włocławek, 14 listopada 2013 r. 

    W imieniu Rady Konferencji Episkopatu Pol-

ski ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturo-

wego kieruję do Pana Dyrektora zdecydowany 

protest, związany z profanacją świętego dla 

chrześcijan znaku Krzyża w filmie „Adoracja”. 

    Pewnie niełatwo Panu zrozumieć, że są znaki 

i symbole zawierające w sobie sam rdzeń chrze-

ścijaństwa: Krzyż do nich należy. Dla chrześcijan 

w Polsce prezentowana w Centrum Sztuki 

Współczesnej filmowa parodia jest zarówno do-

wodem beztalencia, braku kultury, jak i bezsen-

sowną próbą ugodzenia wiernych w przeżywaniu 

ich wiary. Dla ludzi wierzących znaki ich wiary 

są święte. A każdy wyśmiewający czy profanują-

cy je – staje się prymitywnym bluźniercą. 

    Dlatego proszę o jak najszybsze usunięcie pro-

stackiej instalacji. 

    Podzielam w pełni opinię Przewodniczącego 

Konferencji Episkopatu Polski, Księdza Arcybi-

skupa Józefa Michalika na ten temat i apeluję do 

Pańskiego zdrowego rozsądku i zwykłego ludz-

kiego taktu: niech Pan ma odwagę podjąć wła-

ściwą decyzję! Prawdziwa sztuka i kultura tylko 

na tym skorzystają. 

 Wiesław Mering 

 BISKUP WŁOCŁAWSKI 

 Przewodniczący Rady KEP ds. Kultury 

 i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego 

http://diecezja.lublin.pl/news,1089 

Warszawska Gazeta nr 47 (336) 22-28 XI 2013, 

str. 12 

 

 

Skazani na porażkę 

    Dlaczego tak łatwo można obrażać nas, kato-

lików, i wszystko, co dla nas cenne? Najśwież-

szym przykładem jest wystawa w Centrum Sztu-

ki Współczesnej w Warszawie, gdzie pokazywa-

ne było tzw. dzieło sztuki pod tytułem „Adora-

cja”. Oszczędzę Państwu szczegółów, na czym - 

zdaniem artysty - ta adoracja polega. Co prawda 

przed muzeum odbyły się demonstracje, a nawet 

ktoś oblał czerwoną farbą ścianę, na której poka-

zywano film. Stosowne oświadczenia wydali też 

arcybiskup Michalik i kardynał Nycz. Przypusz-

czam jednak, że wszystkie te działania w małym 

stopniu, jeżeli w ogóle, zaszkodzą karierze arty-

stycznej twórcy wiekopomnego dzieła. Jeżeli 

dzisiaj brakuje komuś talentu i odwagi, a pragnie 

popularności i uznania, to uderza w chrześcijań-

skie świętości. Ma gwarantowany sukces. Więk-

szość krytyków sztuki cmoknie z zachwytu i bę-

dzie się rozwodzić nad przenikliwością bezkom-

promisowego artysty. Ach, co za geniusz, jakie 

horyzonty i tym podobne dyrdymały.  

    Gdyby to jeszcze nowoczesny artysta tworzył 

za własne pieniądze, cóż, mówi się trudno. Ale 

nie, nowoczesny artysta nie będzie zajmował się 

tak poniżającym zajęciem jak zarabianie pienię-

dzy. One mu się należą od ludzkości, czyli od 

podatników, a więc od nas. Zapłaćcie mi z wła-

snej kieszeni, a ja w zamian za to będę was obra-

żał. Dyrektor Teatru Starego w Krakowie, o któ-

rym ostatnio było głośno z powodu protestu wi-

dzów, nie musi się martwić o swoją pensję, bo 

dostaje ją od ministra kultury (GN 47/2013 ss. 

56-57). (…)                     Ks. Marek Gancarczyk 

Gość Niedzielny, nr 47 rok XC, 24 XI 2013, str. 3 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/gn2013

47_gancarczyk.html 
 

Kim są „mistrzowie nauczyciele”? 

    Całą myślącą Polską wstrząsnął ostatnio skan-

dal z bluźnierczym wyczynem Jacka Markiewi-

cza w Centrum Sztuki Współczesnej w Warsza-

wie. „Dziełem” jest filmik ukazujący nagiego 

„miszcza” obleśnie plugawiącego niedwuznacz-

nymi ruchami średniowieczną rzeźbę Chrystusa 

Ukrzyżowanego. (…) 

Sztuka ekskremalna 

    Sprawa ma jednak daleko szerszy zakres niż 

jednostkowy akt artystycznego szalbierstwa i pro-

fanacji. (…) „Dzieło” zwane „Adoracją Chrystusa” 

pochodzi z roku 1993 i było pracą dyplomową 

Markiewicza u czcigodnego profesora warszaw-

skiej ASP Grzegorza Kowalskiego. (…)  

http://diecezja.lublin.pl/news,1089
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/gn201347_gancarczyk.html
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/gn201347_gancarczyk.html
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Choroba neobarbarzyństwa 

    Pan prof. Kowalski może być ateista, buddystą, 

hinduistą, kim chce – jego sprawa. Ale pan prof. 

Kowalski jest człowiekiem kultury, człowiekiem 

sztuki. I nie przyszło mu do głowy, ze taka „ado-

racja” jest aktem czystego barbarzyństwa, że to 

akt głupiej, tandetnej prowokacji, który ze sztuka 

nie ma nic wspólnego. (…) 

    Jeśli pan prof. Kowalski nie uznaje Krzyża za 

fundament cywilizacji Europy, to może choć sły-

szał o nowohuckiej walce o krzyż w 1960 r., wal-

ce dzieci z Miętnego i Zbroszy Dużej? Może po-

winien jako człowiek kultury zachować odrobinę 

szacunku dla wiary własnego narodu… I polskich 

ofiar w obronie Krzyża i pod Krzyżem, w obo-

zach koncentracyjnych, w sowieckich łagrach, 

pamięć o ofierze bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. 

Może choćby tyle. (…) 

Elżbieta Morawiec, 

 Niedziela nr 47, 24 XI 2013, str. 22    

 

Muzułmanie też oburzeni instalacją w CSW 

    Protest w sprawie obrazy uczuć religijnych 

w związku z prowokacyjnymi działaniami „arty-

stycznymi”, jakie miały miejsce w ostatnim cza-

sie w Polsce, wystosowała Liga Muzułmańska 

w RP. (…) 

    Wyznawcy islamu wyrażają zaskoczenie, że 

tego rodzaju działania w przestrzeni publicznej 

spotykają się z ogólnym przyzwoleniem społecz-

nym oraz politycznym. "Zdumiewające jest rów-

nież to, że autorzy takich oburzających aktów 

prezentują je z dumą często przy szerokim wspar-

ciu ze strony elit kulturowych i intelektualnych" – 

stwierdza imam Ali Abi Issa. (…) 

http://www.idziemy.com.pl/kultura/muzulmanie-

tez-oburzeni-instalacja-w-csw/ 
 

Tfurczość III RP 

    I co z tą wspieraną przez instytucje państwowe 

bluźnierczą głupotą zrobić? Mam oczywiście na 

myśli filmik niejakiego Markiewicza „Adoracja”, 

na którym można zobaczyć, jak nagi facet leży na 

średniowiecznym krucyfiksie i ociera się swymi 

genitaliami o figurę Jezusa. Owa „twórczość” jest 

elementem wystawy zaprezentowanej przez Cen-

trum Sztuki Współczesnej w Warszawie. (…) 

    W całej sprawie smuci mnie też postawa na-

szych władz, które mianują szefami instytucji 

kulturalnych ludzi o wynaturzonej wrażliwości. 

I pomyśleć, że wielu mających obecnie władzę 

wywodzi się z „Solidarności”, dla której krzyż 

znaczył tak wiele. 

Ks. Dariusz Kowalczyk SJ, dziekan Wydziału 

Teologicznego na Uniwersytecie Gregoriańskim 

w Rzymie, Gość Niedzielny nr 46,  

17 XI 2013, str. 38 

http://gosc.pl/doc/1776050.Tfurczosc-III-RP 

    Tekst Protestu w sprawie obrazy uczuć reli-

gijnych w Polsce, w związku z prowokacyjnymi 

działaniami „artystycznymi”, jakie miały miejsce 

w ostatnim czasie w Polsce z 25 XI 2013: 

http://www.islam.info.pl/wydarzenia/42-

wiadomosci/877-protest-przeciwko-obrazie-

uczu-religijnych 

 

Totalitaryzm kulturowy w natarciu 

Z JE ks. abp. Markiem Jędraszewskim, 

metropolitą łódzkim, 

rozmawia Sławomir Jagodziński 

(…) 

Niektórzy nazywają kulturą np. takie obrazo-

burcze instalacje, jak choćby ta, która była 

niedawno prezentowana w Centrum Sztuki 

Współczesnej w Warszawie. 

– Szczególnie głębokie określenie kultury za-

wdzięczamy Janowi Pawłowi II (przemówienie 

w UNESCO w 1980 r.). Ojciec Święty powie-

dział, że kulturą jest to, co jest owocem ludzkie-

go ducha, po to, by służyć ludzkiemu duchowi. 

Jest to dynamiczna wizja kultury, dzięki której 

człowiek, z jednej strony jest jej twórcą, a z dru-

giej dzięki swoim wytworom może sam stawać 

się coraz bardziej doskonały. W świetle tak ro-

zumianej kultury stosunkowo łatwo można jed-

noznacznie ocenić to wszystko, co pretenduje do 

miana kultury i sztuki. Wtedy też nie ulega żad-

nej wątpliwości, czy można kulturą i artyzmem 

nazwać to, co sprowadza się do deptania, wy-

szydzenia i zohydzenia świętych dla większości 

Polaków znaków, przedmiotów, wartości. To, co 

obraża ludzi i ich uczucia religijne, to, co profa-

nuje świętości, nie ma nic wspólnego z dobrem 

i pięknem. Nie buduje ducha, nie wznosi go wy-

żej, raczej rodzi owo obrzydzenie, o którym 

w „Mdłościach” pisał Jean-Paul Sartre. Ludzie 

wierzący mają prawo i obowiązek, aby z całą 

stanowczością sprzeciwiać się takim wytworom 

pseudosztuki i takim pseudoartystom, którzy za 

nic mają autentyczne świętości. 

Dziękuję za rozmowę. 

Nasz Dziennik, 273 (4812), 23-24 XI 2013, str. 24 

http://www.naszdziennik.pl/wp/60387,totalitaryz

m-kulturowy-w-natarciu.html 

Stanisław Waluś 

http://gosc.pl/doc/1776050.Tfurczosc-III-RP
http://www.islam.info.pl/wydarzenia/42-wiadomosci/877-protest-przeciwko-obrazie-uczu-religijnych
http://www.islam.info.pl/wydarzenia/42-wiadomosci/877-protest-przeciwko-obrazie-uczu-religijnych
http://www.islam.info.pl/wydarzenia/42-wiadomosci/877-protest-przeciwko-obrazie-uczu-religijnych
http://www.naszdziennik.pl/wp/60387,totalitaryzm-kulturowy-w-natarciu.html
http://www.naszdziennik.pl/wp/60387,totalitaryzm-kulturowy-w-natarciu.html
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Spotkanie regionalne w Katowicach 

    W sobotę 30 listopada 2013 r. odbyło się 

w naszej siedzibie w Katowicach spotkanie 

przedstawicieli sekcji terenowych KIK-u w Ka-

towicach i KIK-ów ościennych z Polski połu-

dniowej. Spotkanie rozpoczęło się refleksją ad-

wentową ks. Piotra Brząkalika. Nawiązując do 

treści wprowadzenia rozmawialiśmy na tematy 

związane z życiem Kościoła w Polsce. Relacja 

z  tej części spotkania ukaże się w biuletynie 

styczniowym. Został przedstawiony projekt de-

klaracji ideowej KIK-u i projekt stanowiska, któ-

re zostało jednogłośnie przyjęte przez zebranych 

(treść poniżej). 

                Stanisław Waluś 

      

Stanowisko Klubów Inteligencji Katolickiej 

z południowego regionu Polski 

w sprawie ideologii gender 

na spotkaniu w Katowicach 30 listopada 2013 r. 

    Przedstawiciele Klubów Inteligencji Katolic-

kiej obecni na spotkaniu w Katowicach stwier-

dzają, że w naszym kraju promowana i wdrażana 

ideologia gender, podważa wartość, funkcje 

i prawa rodziny, stwarzając zagrożenie dla toż-

samości człowieka.  

    Pod patronatem ONZ, WHO i UE wprowadza-

ne jest do przedszkoli i szkół wychowanie seksu-

alne, prowadzące do deprawacji dzieci i młodzie-

ży. Stanowczo sprzeciwiamy się takim działa-

niom i domagamy się respektowania konstytu-

cyjnych praw rodziców do wychowania młodego 

pokolenia zgodnie z własnym systemem wartości. 

    Apelujemy do członków Klubów Inteligencji 

Katolickiej oraz wszystkich rodziców o czynne 

włączanie się w proces wychowawczy, spraw-

dzanie programów nauczania oraz zainteresowa-

nie się działalnością Rad Szkół lub Rad Rodzi-

ców w przedszkolach i szkołach. 

    W postępowaniu przyświecają nam zapisy Kar-

ty Praw Rodziny, przedstawione decyzją Papieża 

Jana Pawła II przez Stolicę Apostolską, z których 

część brzmi następująco: 

 rodzina zbudowana jest na małżeństwie, 

głębokim i uzupełniającym się związku mężczy-

zny i kobiety, który opiera się na nierozerwalnej 

więzi małżeństwa zawartego dobrowolnie 

i publicznie, otwartego na przekazywanie życia; 

 małżeństwo jest instytucją naturalną, wy-

łącznie jemu powierzona jest misja przekazywa-

nia życia; 

 rodzina, związek naturalny, pierwotny 

w stosunku do państwa czy jakiejkolwiek innej 

wspólnoty, posiada swoje własne, niezbywalne 

prawa. 

Art. 1.c. Władze publiczne winny wspierać in-

stytucjonalną wartość małżeństwa; związki po-

zamałżeńskie nie mogą być stawiane na równi 

z małżeństwami zawartymi w sposób właściwy. 

Art. 4.a. Spędzanie płodu jest bezpośrednim po-

gwałceniem podstawowego prawa każdej istoty 

ludzkiej - prawa do życia. 

Art. 5. Rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, 

mają pierwotne, niezbywalne prawo i pierwszeń-

stwo do wychowania potomstwa i dlatego muszą 

być uznani za pierwszych i głównych jego wy-

chowawców. 

Art. 5.a. Rodzice mają prawo do wychowania 

dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami moral-

nymi i religijnymi, z uwzględnieniem tradycji 

kulturalnych rodziny, które sprzyjają dobru 

i godności dziecka; winni także otrzymywać od 

społeczeństwa odpowiednią pomoc i wsparcie 

konieczne do wypełnienia roli wychowawców. 

Art. 5.b. Rodzice mają prawo do swobodnego 

wyboru szkół lub innych środków niezbędnych 

do kształcenia dzieci, zgodnie z własnymi prze-

konaniami. Władze publiczne winny sprawić, że 

rozdział dotacji publicznych będzie rzeczywiście 

umożliwiał rodzicom korzystanie z tego prawa, 

bez nakładania na nich niesprawiedliwych cięża-

rów. Rodzice nie powinni, w sposób bezpośredni 

czy pośredni, być zmuszani do dodatkowych 

wydatków, co stanowiłoby niesprawiedliwą 

przeszkodę lub ograniczenie możliwości korzy-

stania z tego uprawnienia. 

Art. 5.c. Rodzice mają prawo do tego, że ich 

dzieci nie będą musiały uczęszczać do szkół, 

które nie zgadzają się z ich własnymi przekona-

niami moralnymi i religijnymi. W szczególności 

wychowanie seksualne, stanowiące podstawowe 

prawo rodziców, winno dokonywać się zawsze 

pod ich troskliwym kierunkiem, zarówno w do-

mu, jak i w wybranych i kontrolowanych przez 

nich ośrodkach wychowawczych. 

 Łączymy się w modlitwie do Pana Boga 

z prośbą o dary Ducha Świętego dla przezwycię-

żenia zła. Działania nasze, aby były skuteczne, 

muszą być zakorzenione w nauce Chrystusa. 
 

    Treść stanowiska ukazała się na stronie inter-

netowej Gościa Niedzielnego w Katowicach:  

http://katowice.gosc.pl/doc/1800340.KIK-

zabiera-glos-w-sprawie-gender/2 

http://katowice.gosc.pl/doc/1800340.KIK-zabiera-glos-w-sprawie-gender/2
http://katowice.gosc.pl/doc/1800340.KIK-zabiera-glos-w-sprawie-gender/2
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Marianna Popiełuszko odeszła do Domu Ojca 

    W czasie Roku Wiary pożegnaliśmy wielu wy-

bitnych ludzi, którzy swym życiem dali świadec-

two wiary w Boga i przywiązania do Kościoła i 

Ojczyzny. Są to: ks. abp Ignacy Tokarczuk (29 

XII 2012), ks. prymas Józef Glemp (23 I 2013), 

Maria Okońska (6 V 2013), ks. kard. Stanisław 

Nagy (5 VI 2013) i Marianna Popiełuszko (19 XI 

2013). Pierwsze dwie osoby wspomniałem w lu-

towym i marcowym numerze „Dlatego”. W nu-

merze bieżącym wspominam Mariannę Popie-

łuszko, Marię Okońską oraz kardynała Stanisława 

Nagy. 

    Marianna Popiełuszko z domu Gniedziejko 

urodziła się 7 listopada 1920 r. w miejscowości 

Grodzisko na Podlasiu. Odeszła do Pana 19 listo-

pada 2013 r. Warto przeczytać artykuł „Matka 

i syn” Szymona Babuchowskiego w „Gościu 

Niedzielnym” z 21 X 2012 r., str. 30-31 i artykuł 

„Życie i śmierć jest darem. Pan Bóg najlepiej 

wie, kiedy go zabrać – mówi 92-letnia matka bł. 

Ks. Jerzego Popiełuszki” Mileny Kindziuk 

w „Niedzieli” nr 44 z 28 X 2012 r., str. 12-13.  
 

Kondolencje Ojca Świętego po śmierci 

Marianny Popiełuszko 

(telegram z Nuncjatury Apostolskiej) 

Warszawa, 21 listopada 2013 

Ekscelencjo, 

Ojciec Święty Franciszek, poinformowany 

o śmierci Pani Marianny Popiełuszko, łączy się 

duchowo z tymi, którzy połączeni we wspólnej 

modlitwie dziękują Bogu za Jej piękne i długie 

życie, oddane Bogu, Kościołowi i Rodzinie. 

Świętość ludzi rodzi się przez cierpliwe podej-

mowanie codziennych trudów. Śp. Marianna pod-

jęła ten trud, wychowując dzieci i otaczając mat-

czyną opieką swoją rodzinę. Opatrzność Boża 

sprawiła, że owoc Jej macierzyństwa, błogosła-

wiony syn Jerzy, dostąpił chwały ołtarzy przez 

męczeństwo. Okupione ono zostało także przez 

cierpienie Matki, która widząc cierpliwość Boga, 

wzniosła się ponad ból, ufając Stwórcy, tak jak 

ufała mu wcześniej niosąc większe i mniejsze 

krzyże codzienności. To jest świętość ukryta, któ-

ra przynosi błogosławione owoce. 

Ojciec Święty poleca Zmarłą Bożej łaskawości 

i wstawiennictwu Jej błogosławionego Syna. 

Najbliższej Rodzinie, przyjaciołom i wszystkim 

uczestnikom uroczystości pogrzebowej składa 

wyrazy współczucia i z serca błogosławi. 

Przekazując powyższe myśli wraz z wyrazami 

pamięci papieża Franciszka i z dumą wspomina-

jąc spotkanie ze Zmarłą Marianną sprzed roku, 

zapewniam o serdecznej łączności w modlitwie. 

 + Celestino Migliore 

 Nuncjusz Apostolski 
 

Jego Ekscelencja 

Ksiądz Arcybiskup Edward OZOROWSKI 

Arcybiskup Metropolita Białostocki 

BIAŁYSTOK 
 

http://episkopat.pl/dokumenty/nuncjatura_apostolska/5487

.1,Kondolencje_Ojca_Swietego_po_smierci_Marianny_Po

pieluszko_telegram_z_Nuncjatury_Apostolskiej.html  
 

Tytuły w prasie 

    Wybrałem z prasy tytuły dotyczące zmarłej 

Marianny Popiełuszko. Gdy autorem artykułu, 

wywiadu, reportażu fotograficznego, słów jest 

osoba świecka to w nawiasie po tytule jest (św.), 

ks. – ksiądz, bp – biskup, abp – arcybiskup, kard. 

– kardynał, (-) - oznacza artykuł redakcyjny lub 

tytuł na okładce pisma.  

Bliska „Solidarności” (św.) 

Bóg zawsze był na pierwszym miejscu (św.)  

Była dla nas wzorem (św.) 

Była Polką, a patriotyzm nosiła w swoim sercu 

(abp)  

Była przyjacielem Solidarności (św.)  

Cierpiała jak Maryja. Pożegnanie Marianny Po-

piełuszko (-) 

Cierpiała jak Maryja (św.)  

Dała syna Kościołowi (ks.) 

Droga do syna. Bez modlitwy Marianny Popie-

łuszko nie byłoby bł. ks. Jerzego (św.) 

Kobieta niezłomnej wiary (ks.) 

Kontynuowała dzieło syna (św.) 

Mama księdza Jerzego (św.) 

Mama świętego kapłana. Rodzinny przepis na 

niebo (św.) 

„Marianna Popiełuszko była współmęczenniczką 

syna-męczennika” (abp)  

Matka męczennika (św.) 

Matka – świadek wiary (abp)  

Matka Świętego (św.) 

Matki kapłanów (św.) 

Moje spotkanie z Marianną Popiełuszko (św.) 

Moje życie było dobre (św.) 

Niech im Pan Jezus daruje (św.) 

Oddała syna Kościołowi (św.) 

Odeszła ikona Matki. Taki pogrzeb może mieć 

tylko człowiek wielki lub święty (św.)   

Odeszła Marianna Popiełuszko Matka Świętego 

(-) 

Pamiętamy! (św.) 
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Pieśń-modlitwa śp. Marianny Popiełuszko (św.) 

Pogrzeb matki błogosławionego (św.) 

Poszła za synem (św.)  

Pożegnanie Mamy (św.) 

Pożegnanie Mamy bł. ks. Jerzego (św.) 

Pożegnanie Marianny Popiełuszko – Mamy Soli-

darności (św.)  

Pożegnanie Matki. Śp. Marianna Popiełuszko 

(1920-2013) 

Przyjęłam wolę Bożą (św.) Wywiad z Marianną 

Popiełuszko z 19 XI 2009 

Róże dla pani Marianny (św.)  

Spełnione życie matki świętego (św.) 

Spotkała się z synem (św.) 

„Szczęśliwie umrzeć…” (św.) 

Testament Matki (św.)  

Wierna słuchaczka Radia Maryja. Śp. Marianna 

Popiełuszko (św.)   

Wychodzić do wszystkich ludzi (z bisk. rozma-

wia ks.) 

Wychowała świętego (abp) 

Żałoba w Suchowoli (św.) 

    Tytuły wybrałem z następującej prasy: 

Do Rzeczy, Gazeta Polska Codziennie, Gość 

Niedzielny, Idziemy, Nasza Polska, Nasz Dzien-

nik, Niedziela, Przewodnik Katolicki, Tygodnik 

Powszechny, Tygodnik Solidarność, Warszawska 

Gazeta, wSieci, Źródło. 

 

Maria Okońska odeszła do Pana 

    6 maja 2013 r. w Domu Pamięci Stefana Kardy-

nała Wyszyńskiego w Częstochowie zmarła Maria 

Okońska, założycielka Instytutu Prymasa Wyszyń-

skiego. Maria Okońska od 1942 roku współpra-

cowała z ks. kard. Stefanem Wyszyńskim. 

    W roku 1948 została aresztowana przez UB za 

działalność duszpasterską i organizowanie obozów 

wakacyjnych dla dziewcząt z całej Polski. Wy-

puszczona po ponad 4 miesiącach, po interwencji 

biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego. 

    Wraz z Marią Wantowską i Janiną Michalską 

odwiedzała uwięzionego Prymasa Polski w Ko-

mańczy. Maria Okońska była jedynym świad-

kiem składania przez Stefana kardynała Wyszyń-

skiego w odosobnieniu Jasnogórskich Ślubów 

Narodu. Wymieniona imiennie w testamencie 

warszawskim Prymasa Tysiąclecia. 

    2 sierpnia 2009 r. została odznaczona Krzyżem 

Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Maria Okońska urodziła się 16 grudnia 1920 r. 

w Warszawie. Ukończyła polonistykę na Uniwer-

sytecie Warszawskim i psychologię na Uniwersy-

tecie Ziem Zachodnich. Była uczestniczką Po-

wstania Warszawskiego pod ps. „Emmanuela”. 

http://www.naszdziennik.pl/polska-

kraj/31735,zmarla-maria-okonska.html 

 

Kardynał Stanisław Nagy odszedł 

do Domu Ojca w Krakowie 

5 czerwca Roku Pańskiego 2013 

    Urodził się 30 września 1921 r. w Bieruniu 

Starym w śląskiej, górniczej rodzinie. Matka 

przyszłego kardynała była Polką, a ojciec Pola-

kiem o korzeniach węgierskich. W wieku 16 lat 

wstąpił do Zgromadzenia Księży Sercanów. 

Człowiek głębokiej wiary, patriota, przyjaciel bł. 

Jana Pawła II.  

Telegram 

Ojca Świętego Franciszka 

 JEm. Czcigodny Ksiądz 

 Kardynał Stanisław Dziwisz 

 Arcybiskup Krakowski 

    Otrzymawszy wiadomość o odejściu czcigod-

nego kardynała Stanisława Nagy, chciałbym wy-

razić Jego Eminencji i całej wspólnocie diece-

zjalnej, bliskim emerytowanego purpurata 

i zgromadzeniu Ojców Sercanów moją łączność 

w bólu, myśląc z miłością o tym drogim bracie, 

który wielkodusznie służył Ewangelii i Kościo-

łowi, zwłaszcza w świecie akademickim, jako 

szanowany naukowiec i wykładowca nauk teo-

logicznych. 

    Z wdzięcznością wspominam jego owocną 

współpracę, serdeczną przyjaźń i wzajemny sza-

cunek, jaki łączył go z bł. Janem Pawłem II, 

a także jego intensywną działalność ekume-

niczną. Wznoszę żarliwe modlitwy do Pana, aby 

przez wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy 

Maryi przyjął swego wiernego sługę i wybitnego 

męża Kościoła do chwały i pokoju wiecznego. 

Z serca udzielam wszystkim opłakującym jego 

odejście pocieszającego błogosławieństwa apo-

stolskiego. 

FRANCISCUS PP. 

Nasz Dziennik, 6 VI 2013, str. 2  

Tytuły w prasie 

    Podobnie jak w przypadku odejścia do Pana 

prymasa Józefa Glempa, wybrałem z prasy tytu-

ły dotyczące zmarłego kardynała Stanisława Na-

gy. Gdy autorem artykułu, wywiadu jest osoba 

świecka to w nawiasie po tytule jest (św.), ks. – 

ksiądz, bp – biskup, abp – arcybiskup, kard. – 

kardynał, (-) - oznacza artykuł redakcyjny lub ty-

tuł na okładce pisma.  

http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/31735,zmarla-maria-okonska.html
http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/31735,zmarla-maria-okonska.html
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Broń Radia Maryja i Telewizji Trwam (bp)   

Był pasjonatem spraw kościoła (kard.)  

Ciało pogrzebane, pamięć trwa (św.)  

Czy ty się modlisz? (ks.) 

Dodawał nam siły i odwagi (-) 

Jego wykłady są świadectwem głębokiego zaan-

gażowania w życie Kościoła  (ks.) 

Kard. Nagyego z Janem Pawłem II łączyła cicha, 

ale głęboka współpraca (ks.) 

Kraków żegna Ojca (św.) 

Ksiądz Kardynał Stanisław Nagy zaufał sercu Je-

zusowemu (-) 

Los Ojczyzny i Kościoła spędzał Mu sen z po-

wiek (św.) 

Mocarz ducha, mądrości i człowieczeństwa (św.) 

Najwięcej wymagał od siebie (ks.) 

Na straży wiary (św.) 

Nie przestał kochać Boga i ludzi (abp) 

Odszedł dobry ojciec (św.) 

Odszedł mój profesor (bp) 

Odszedł wielki przyjaciel „Niedzieli” (ks.) 

Ostanie pożegnanie ks. kard. Stanisława Na-

gy’ego (św.)   

Oto kapłan wielki – śp. Kardynał Stanisław Nagy (ks.) 

Pożegnanie giganta ducha (abp) 

Pasterz polskości (św.) 

Pożegnaliśmy kardynała Stanisława Nagy (św.) 

Prosty synek z Bierunia (ks.) 

Przed śmiercią odwiedzili Go bł. Jan Paweł II 

i ks. prof. Tadeusz Styczeń (ks.)  

Przygoda, która stała się życiem (ks.) 

Przyjaciel Papieża (św.) 

Sercem oddany katolickim mediom (św.) 

Sięgać po najlepsze wzory. Ostatnie spotkanie 

profesora z uczniami (św.) 

Siła ducha (bp) 

Sługa prawdy przyjaciel „Niedzieli” (-) 

Ważna osoba w życiu Kościoła krakowskiego (kard.) 

Wiarą żył, wiarą się dzielił, wiary bronił (św.) 

Wierny Bogu i Narodowi (św.)  

Wielki kapłan, wielki Polak, wybitny profesor (-) 

Zawsze stał po stronie prawdy (bp) 

Zmarł kard. Stanisław Nagy (-) 

Zmarł kard. Stanisław Nagy SCJ (-) 

Zmarł kard. Stanisław Nagy – hierarcha ducha, 

umysłu i charakteru (św.) 

Z miłości do Ojczyzny (-)  

    Tytuły wybrałem z następującej prasy: 

Gazeta Polska Codziennie, Gość Niedzielny, 

Nasz Dziennik, Niedziela, Przewodnik Katolicki, 

Wiara Patriotyzm i Sztuka, Źródło. 

Stanisław Waluś 

Otrzymałem 

    Od kolegi, który studiował na Wydziale Au-

tomatyki Politechniki Śląskiej, otrzymałem zdję-

cia z obchodów Narodowego Święta Niepodle-

głości w Krakowie w dniu 11 XI 2013 r. Spotka-

liśmy się pierwszy raz na beatyfikacji ks. Jerzego 

Popiełuszki w Warszawie – jechał z Gliwic z pa-

rafii Św. Apostołów Piotra i Pawła. Jest synem 

żołnierza Narodowych Sil Zbrojnych i więźnia 

okresu stalinowskiego (można powiedzieć - 

"Żołnierza Wyklętego"). Jego ojciec - Stanisław 

Burszka został pochowany z honorami we wrze-

śniu 2013 r. w wieku 97 lat. Jego dziadek był 

powstańcem śląskim, a jego bratanek zginął 

w Oświęcimiu za konspirację (w Rudzie Śląskiej 

jest ulica nazwana jego imieniem). Jacek napisał 

mi na koniec, że w domu został zaszczepiony pa-

triotyzmem - "chorobą", z której się nie wycho-

dzi, a KPN i Solidarność Walcząca to najbliższe 

mu ideowo organizacje niepodległościowe. 

Stanisław Waluś 

 

Narodowy Dzień Niepodległości w Krakowie – 

11 XI 2013 r. 

 
Rynek w Krakowie 

 

 
Czoło marszu w Krakowie 

Zdjęcia Jacek Burszka 
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Uczcić niepodległość 

    W tym roku z okazji Święta Niepodległości 

odbyło się w stolicy aż 11 marszów i pochodów. 

Największym był Marsz Niepodległości, który 

z roku na rok gromadzi coraz więcej uczestników 

nie tylko z Warszawy, ale i z wielu innych stron 

Polski. (…) W marszu bierze udział co najmniej 

50 tys. ludzi – relacjonuje dla nas Wojciech Wy-

branowski, reporter tygodnika „Do Rzeczy”, któ-

ry brał udział w tym zgromadzeniu. (…) Pod 

względem liczby uczestników drugim liczebnym 

zgromadzeniem był marsz organizowany pod pa-

tronatem prezydenta Bronisława Komorowskiego 

„Razem dla Niepodległej”. (…) Marsze dla 

uczczenia Święta Niepodległości odbywały się 

już w przeddzień oficjalnych obchodów. Koncert 

Chóru Archikatedry Warszawskiej i Msza św. w 

archikatedrze św. Jana rozpoczęły już w niedzielę 

wieczorem w Warszawie organizowane przez PiS 

obchody 95. Rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Połączono je z comiesięcznym 

upamiętnieniem ofiar katastrofy smoleńskiej. 

Kilkanaście tysięcy ludzi przeszło z placu Zam-

kowego pod pomnik Marszałka Piłsudskiego. 

(…) 

Jarosław Strużyk, Przewodnik Katolicki, nr 46, 

17 XI 2013, str. 14-15  

 

Wielkość i Potęga  Mszy Świętej 

Refleksja pod koniec Roku Wiary 
    „Msza Święta tak jest przepełniona 

tajemnicami, jak morze kroplami wody, 

powietrze drobnymi ciałkami,  firmament 

gwiazdami,  niebo aniołami” – mówił św. 

Bonawentura (1221 - 1274). 

    Msza Św. jest obecnością całego życia, 

cierpienia, śmierci i zmartwychwstania 

Chrystusowego. Jezus daje samego siebie na 

zawsze. On sam dokonuje największego cudu, że 

chleb i wino przemieniają się w Ciało i Krew 

Jego. We Mszy Świętej przychodzi do nas Trójca 

Przenajświętsza, Jezus Chrystus jest obecny 

z wszystkimi aniołami i świętymi. 

    Msza Św. jest odnowieniem 

ofiary Krzyżowej Jezusa 

Chrystusa na Kalwarii. 

Zbawiciel chce ją dalej 

powtarzać, aż do skończenia 

świata. Ten sam Chrystus, 

który skonał w ofierze za nas 

na Krzyżu, spoczywa na 

naszych ołtarzach (na zdjęciu 

z 29.08.1932 r. – przeistoczenie). W każdej 

Mszy Świętej na nowo ofiaruje się Ojcu 

Niebieskiemu.                                                                                  

    „Cały wszechświat nic nie znaczy 

w porównaniu z tym Bogiem, moim Bogiem! 

(…) w szaleństwie miłości Świętej Eucharystii” 

– słowa św. Josemaria Escriva (1902 – 1975).   

    „Każda Msza Św., w której pobożnie się 

uczestniczy, jest przyczyną cudownych działań 

w naszej duszy, obfitych łask duchowych 

i materialnych, których my sami nawet nie 

znamy”, „Świat mógłby istnieć, nawet bez 

słońca, ale nie może istnieć bez Mszy Świętej” - 

słowa św. Ojca Pio (1887 –1968). 

    „Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, 

musiałyby służby porządkowe kierować ruchem 

u wejścia do kościołów” - św. Teresa z Lisieux 

(1873 – 97). 

    „Ten sam skutek, jaki męka Chrystusa 

wywołała w świecie, Eucharystia wywołuje 

w każdym człowieku” - Św. Tomasz z Akwinu 

(1225 – 1274 ).  

    Jedna Msza Św. oddaje Bogu większą cześć, 

niż razem wzięte wszystkie modlitwy aniołów, 

bo we Mszy Św. cześć i uwielbienie składa aż 

Jego Jednorodzony Syn. Msza Św. jest 

jednocześnie przebłaganiem Boga. Bóg ogniem 

zniszczył Sodomę i Gomorę, ale tam grzechy 

popełnione to jest to drobiazg względem  tych 

wszystkich okropnych grzechów całego świata, 

które nieustannie narastają. 

    „Panie miej cierpliwość nade mną, a wszystko 

Ci oddam” (Mt 18,26). Wszystko Ci Boże 

zapłacimy - ale czym? - ofiarą Syna Twojego na 

Krzyżu! 

    Czy śmierć Chrystusa wystarczyła Bogu, aby 

za wszystkie grzechy przeprosić oraz uzyskać 

wysłuchanie wszystkich naszych próśb? Tak, 

wystarczyła. 

    Jaki ma cel udział we Mszy Św.? Ten, aby 

czerpać z obfitości darów Chrystusa. 

    Eucharystia jest niezgłębiona jak Miłość 

Chrystusowa, jest więc niewyczerpywalna, 

dlatego należy podejmować indywidualną, 

uporczywą i ufną wędrówkę dla Jej poznawania, 

przeżywania i karmienia się Nią każdego dnia 

życia! Zapamiętajmy te słowa: „Tak, jeżeli nie 

uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie 

w grzechach swoich” (J 8,24). 

Włodzimierz Wawszczak,  

<marwaw@neostrada.pl> 
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In vitro 

Przeciwnicy uznania nienaro-

dzonego za niepowtarzalną isto-

tę ludzką niejednokrotnie odwo-

łują się do faktu pojawienia się 

bliźniactwa monozygotycznego. 

Faktem jest że komórki wcze-

snego embrionu, jeszcze proce-

sem implantacji, maja charakter 

totipotencjalny i na skutek jakiegoś błędu, np. 

opóźnienia chromosomu w stadium anafazy lub 

podczas mitotycznego crossing over, może rze-

czywiście pojawić się bliźniactwo monozygo-

tyczne. Należy podkreślić w tym miejscu, że takie 

zjawisko jak bliźniactwo nie stanowi reguły, a je-

dynie wyjątek od reguły i dotyczy od 0,4 do 1% 

istnień ludzkich w okresie prenatalnym. 

    Skrzętnie ukrywanym faktem przez przeciwni-

ków przyznania statusu osobowego ludzkiemu 

embrionowi jest to, że bliźniactwo monozygo-

tyczne może pojawić się dopiero między czwar-

tym a siódmym dniem od poczęcia. Dla naszej te-

zy, która stwierdza, że embrion ludzki jest od sa-

mego początku samodzielnym i niepowtarzalnym 

istnieniem, jest to fakt ważny. Świadczy on bo-

wiem o tym, że od momentu poczęcia mamy do 

czynienia z pojedynczym ludzkim istnieniem, 

które dopiero między czwartym a siódmym 

dniem może dać początek nowemu istnieniu 

ludzkiemu. Każde z tych istnień będzie nadal za-

chowywało swój indywidualny i niepowtarzalny 

status. Pierwsza zygota, która z powodu błędu da-

ła początek istnieniu drugiej zygocie, nadal bę-

dzie realizowała swój niepowtarzalny program 

rozwojowy. Podobnie i druga, którą można okre-

ślić terminem młodszej, pochodząca z tej pierw-

szej, podejmuje swoją własną drogę rozwoju. Ist-

nieje więc czasowa różnica między pojawieniem 

się pierwszego i drugiego bliźniaka; struktura ge-

netyczna bliźniąt także wykazuje pewne zróżni-

cowanie, gdyż pojawienie się bliźniactwa warun-

kowane jest przez pewna nieprawidłowość gene-

tyczną (i tę nieprawidłowość przejmuje jeden z 

bliźniaków). Tak więc od strony genetycznej nie 

ma żadnych podstaw do tego, aby odmawiać 

wczesnemu embrionowi jego niepowtarzalności.  

    Pozostaje w tym miejscu do wyjaśnienia za-

gadnienie: od którego momentu można mówić 

o powstaniu nowej struktury genetycznej w ludz-

kim embrionie? Wnikniecie plemnika poprzez 

warstwę przezroczystą jaja (zona pellucida) do 

jego wnętrza staje się sygnałem dla jego dalsze-

go rozwoju. 

Artur J. Katolo: Contra In Vitro, Instytut Globaliza-

cji, www.globalizacja.org Warszawa 2010, str. 89-90 

 

 

Spotkanie Plenarne ORRK  

Warszawa 23.11.2013 

Jak walczyć z ideologią gender? 

   Plenarne zebranie Ogólnopolskiej Rady Ru-

chów Katolickich rozpoczęło się apelem O. 

Adama Schulza SJ, aby pisać o początkach swe-

go ruchu lub stowarzyszenia. Dobrym przykła-

dem jest książka „Upili się młodym winem” 

Małgorzaty i Marka Nowickich o powstaniu Od-

nowy w Duchu Świętym. 

   Mgr Małgorzata Walaszczyk (Duszpaster-

stwo Rodzin Diecezji Warszawsko-Praskiej) 

scharakteryzowała zmiany demograficzne: spa-

dek liczby urodzeń, starzenie się społeczeństwa, 

wzrost liczby rozwodów, wzrost liczby wolnych 

związków, spadek liczby zawieranych mał-

żeństw, wzrost liczby samotnych matek. Towa-

rzyszą temu zmiany obyczajowości. Liberaliza-

cja spowodowała wzrost przemocy, agresji, za-

bójstw, przestępczości, samobójstw. W coraz 

większym stopniu widoczne są uzależnienia – 

alkoholizm, narkomania, seksoholizm, które są 

ucieczką od trudnej codzienności. Nakładają się 

na to problemy z płodnością, bioetyczne, pop-

kultura na usługach ideologii, niszczenie rodziny 

kosztem jednostki.  

   Badania seksualnych zachowań nastolatków 

w 2010 r. pokazały, że odsetek 15-latków po ini-

cjacji seksualnej w Polsce wynosi dla chłopców 

i dziewcząt odpowiednio 19 i 13 (w Szwecji 31 

i 33, Wielkiej Brytanii 26 i 32, Niemczech 20 

i 24), a urodzeń żywych przez matki w wieku 

15-19 lat – 14,9 na 1000 nastolatek. 

   Niepokój budzą, ze względu na redukowanie 

osobowości do seksu, dostępne w księgarniach 

książki dla dzieci wydawnictwa „Czarna Owca 

Sp. z o.o.”. Co więcej, zdarza się, że te książki 

deprawujące dzieci kupowane są przez dyrekto-

rów szkół jako nagrody dla dzieci! 

   Deprawujące są także standardy wychowania 

seksualnego według WHO (Światowa Organiza-

cja Zdrowia). Już w wieku od 0 do 4 lat dziecko 

ma mieć świadomość, że „moje ciało należy do 

mnie” i nauczyć się odczuwać przyjemność 

z masturbacji. 

http://www.globalizacja.org/
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   W ramach programu „Kapitał ludzki” finanso-

wanego przez Unię Europejską, proponuje się 

przedszkolom program „Równościowe przed-

szkole”. Przebieranie chłopców za dziewczynki  

i odwrotnie oraz negowanie różnic wynikających 

z płciowości powoduje stres, szczególnie  

u chłopców i odziera ich z godności. Tego typu 

działania mają na celu zmianę świadomości spo-

łecznej, również poprzez zmianę znaczenia słów. 

Np. używanie słowa „seks” dla określenia zaspo-

kojenia popędu płciowego. 

   Nakreślony historyczny rozwój idei związanych 

z feminizmem, psychoanalizą i rewolucją kultu-

rową z 1968 roku pokazał drogę do ideologii 

gender. Skrajne przedstawicielki tego ruchu trak-

tują małżeństwo jako „zdegenerowaną instytu-

cję”, a czystość seksualną jako „obsceniczną pru-

derię”. Sztandarowym pojęciem genderyzmu jest 

płeć kulturowa, którą można sobie wybrać. Warto 

zauważyć, że poprzez międzynarodowe konfe-

rencje nt. ludności przebija się motyw, że zrów-

nanie ról płci spowoduje zredukowanie płodno-

ści, co odpowiada zwolennikom hipotez  

o przeludnieniu ziemi. 

   Jan Paweł II odnosił się do początku, czyli 

Księgi Rodzaju, gdzie czytamy stworzeniu kobie-

ty i mężczyzny. Płeć – jesteśmy równi w różno-

rodności. 

   Dr Irena Grochowska (UKSW Warszawa) 
powiedziała, że w programie feministek są 

stwierdzenia, że nie da się walczyć o prawa ko-

biet – trzeba wykorzenić małżeństwo, rodzinę,… 

Ideologia gender wciska się wszędzie. Nawet na 

listopadowym szczycie klimatycznym w War-

szawie zajmowano się tematem „Gender i zmiany 

klimatu”.  Zgodnie z ideologią gender, człowiek 

wprawdzie rodzi się z cechami męskimi lub ko-

biecymi, ale ma za zadanie wykształcić w sobie 

kobiecość lub męskość, co jest traktowane jako 

problem społeczny. Od pewnego czasu toruje so-

bie drogę teoria QEER polegająca na tym, że to 

co nienormalne nazywa się normalnością (tzw. 

normy odwrotne). Nasz niepokój budzą zmiany 

nazw – zastępowanie mąż/żona słowem partner, 

ojciec/matka – rodzic A/rodzic B. Głównym ce-

lem rodziny jest potomstwo i o tym musimy pa-

miętać. 

   Regina Pruszyńska (wiceprzewodnicząca 

ORRK) podała w jaki sposób ideologia gender 

wprowadzana jest do szkół – poprzez seksualiza-

cję dzieci i młodzieży, dodatkowe zajęcia i pro-

gramy edukacyjne, zapraszanie homoseksuali-

stów do szkół, programy typu „Równościowe 

przedszkole”, darmowe studia „równościowe” 

dla nauczycieli, naciski na zmianę podstawy 

programowej kształcenia ogólnego. 

   Broniąc siebie i dzieci przed ideologią gender 

możemy wykorzystać „Międzynarodowy Pakt 

Praw Obywatelskich i Politycznych” (par. 23 ust. 

1,2) ratyfikowany przez Polskę w 1997 r., Kon-

stytucję RP (Artykuły18, 48 i 53), Ustawę o sys-

temie oświaty z 1990 r. późniejszymi zmianami 

(Artykuły 50, 51, 52, 53, 54, 56), rozporządzenie 

MEN z 1999 r. w sprawie sposobu nauczania 

wiedzy o życiu seksualnym (par. 4 i par. 5). 

   Zapobieżenie negatywnemu wpływowi gender 

na dzieci i młodzież może być uzyskane przez 

cykl szkoleń dla rodziców, nauczycieli, wycho-

wawców, księży, sióstr zakonnych; wprowadze-

nie skutecznej strategii przeciwdziałania gender; 

kontroli projektów edukacyjnych, monitorowa-

nie działań takich jak zajęcia pozalekcyjne, kon-

kursy organizowane przez  samorządy, oferty 

edukacyjne organizacji pozarządowych. 

   Dużą rolę mogą odegrać Rady Szkoły lub Ra-

dy Rodziców, więc rodzice powinni zadbać, aby 

w tych radach znaleźli się odpowiedni ludzie.  

   Sprzyjająca jest promocja postaw patriotycz-

nych, włączanie się w akcje społeczne w obronie 

wiary, człowieka i kultury, organizowanie mo-

dlitw indywidualnych i grupowych, adoracji 

Najświętszego Sakramentu, pielgrzymki, posty, 

Msze św. w obronie życia, małżeństwa, czysto-

ści młodzieży i niewinności dzieci. 

   Polecane są książki Gabriele Kuby „Globalna 

rewolucja seksualna”  i „Rewolucja genderowa. 

Nowa ideologia seksualności” oraz Marguerite 

A. Peeters „Polityka globalistów przeciwko ro-

dzinie”. 

   W dyskusji powiedziano o inicjatywie w ar-

chidiecezji wrocławskiej „Stop seksualizacji na-

szych dzieci” na którą patronat objął ks. abp Jó-

zef Kupny oraz o konferencji nt. gender 3 grud-

nia 2013 r. w Warszawie. 

   Warto też wspomnieć, że indoktrynowanie 

dzieci i młodzieży ideologią gender może stać 

się przyczyną zaburzeń seksualnych, rozdwoje-

nia jaźni i schizofrenii. 

   O Adam Schulz SJ, przewodniczący ORRK, 

powiedział o założeniach Ogólnopolskiego Kon-

gresu Ruchów Katolickich w Warszawie 14 

czerwca 2014 r. oraz o przygotowaniu Ruchów 

do kanonizacji bł. Jana Pawła II i 1050 rocznicy 

chrztu Polski. 
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   Spotkanie zakończyła Eucharystia w kościele 

św. Stanisława Kostki połączoną z odnowieniem 

naszej wiary. 

Antoni Winiarski 

 

 

Gender, czyli nowa Sodoma. 

Słowaccy biskupi w liście do wiernych na 

pierwszą niedzielę Adwentu o śmiertelnie 

niebezpiecznej ideologii 

    Ostro i jednoznacznie ocenili ideologię gender 

słowaccy biskupi. W liście do wiernych podkre-

ślili oni, że pod płaszczykiem szlachetnych celów 

promuje się rozwiązania śmiertelnie niebezpiecz-

ne dla społeczeństwa.  

    Gender, co bardzo wyraźnie podkreślili sło-

waccy biskupi, jest zagrożeniem dla człowieka, 

rodziny i życia społecznego. W liście do wier-

nych słowacki episkopat przekonuje, że „propa-

gatorzy kultury śmierci” pod płaszczykiem praw 

dziecka i jego opiekunów chcą wprowadzić roz-

wiązania szkodliwe dla społeczeństwa.  

    „Zwolennicy kultury śmierci lansują nową ide-

ologię gender, głoszącą równość płci. Człowie-

kowi, który słyszy o tym po raz pierwszy, może 

się wydawać, iż chodzi o równe prawa i godność 

mężczyzny oraz kobiety. Te grupy realizują jed-

nak coś innego. Oni chcą nas przekonać, że nikt 

z nas nie jest z natury mężczyzną lub kobietą. Nie 

chcą uznać tożsamości mężczyzny i kobiety, 

prawa do małżeństwa kobiety z mężczyzną, ale 

na równi z małżeństwem chcą postawić wspólno-

tę dwóch mężczyzn i dwóch kobiet. To tworzy 

rodzaj Sodomy. Jest to kpina z woli Bożej i ścią-

gnie na nas karę Boską” – ostrzegają słowaccy 

biskupi. 

http://www.fronda.pl/a/gender-czyli-nowa-

sodoma-slowaccy-biskupi-o-smiertelnie-

niebezpiecznej-ideologii,32511.html 

 

Więcej o ideologii gender na stronie: 

http://fronda.gliwice.pl/content.php5?id=11 

 

Dużo wartościowych materiałów można zna-

leźć na stronie Diecezji Warszawsko-Praskiej: 

http://www.diecezja.waw.pl/3260 

 

 

Skarga na blokowanie Trwam 

    Fundacja Lux Veritatis wystąpiła ze skargą 

obywatelską na prezes UKE do ministra admini-

stracji i cyfryzacji. 

   Magdalena Gaj od czterech miesięcy zwleka 

z przyznaniem Telewizji Trwam częstotliwości 

na MUX-1, nie respektując ustawy o cyfryzacji, 

na składane w tej sprawie kolejne wnioski Fun-

dacji Lux Veritatis i monity nie odpowiada albo 

przesuwa kolejne terminy rozpatrzenia – to tylko 

część zarzutów, jakie padły na wczorajszej kon-

ferencji w Sejmie z ust przedstawicieli Fundacji 

Lux Veritatis i posłów Parlamentarnego Zespołu 

ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski. (…) 

Ustawa o cyfryzacji mówi, że „Telewizja Polska 

S.A. rozpowszechnia w multipleksie pierwszym 

programy telewizyjne do dnia pokrycia sygna-

łem multipleksu trzeciego (docelowo przezna-

czonego dla TVP) terytorium Polski, na którym 

zamieszkuje co najmniej 95 proc. ludności, jed-

nak nie później niż do dnia 27 kwietnia 2014 r.”. 

Z przepisu tego wynika jasno, że z chwilą, gdy 

zasięg MUX-3 pokryje 95 proc. populacji (co 

nastąpiło 23 lipca tego roku) – TVP musi prze-

prowadzić się z MUX-1 na przeznaczony wy-

łącznie dla niej MUX-3.  

UKE zwleka 

    Ten drugi termin był zarezerwowany na wy-

padek, gdyby do tego czasu zasięg nie został 

osiągnięty, a więc w tym przypadku nie wchodzi 

w rachubę. Mijają już cztery miesiące od dnia, w 

którym ustawa nakazywała TVP „przeprowadz-

kę”, a władze TVP i UKE udają, że nie ma spra-

wy. TVP, blokując miejsce Telewizji Trwam na 

MUX-1, powołuje się na wadliwą decyzję UKE 

z października 2011 r., która termin przyznania 

częstotliwości dla TVP wyznaczyła bezalterna-

tywnie na 27 kwietnia 2014 r., a więc – w sposób 

sprzeczny z ustawą. Tę błędną decyzję rezerwa-

cyjną prezes Gaj miała obowiązek zmienić 

z urzędu 23 lipca br., gdy warunek zasięgu MU-

X-3 został spełniony. Nie zrobiła tego ani 

z urzędu, ani na wniosek złożony w początkach 

września przez Fundację. (…) 

Małgorzata Goss, Nasz Dziennik, 

nr 278 (4817), 29 XI 2013, str. 1 i 3 

 

Co możemy zrobić? 

    Wpisać w wyszukiwarkę internetową „Funda-

cja Lux Veritatis”. Ukaże się „Skarga obywatel-

ska do Ministra Administracji i Cyfryzacji”. Wy-

starczy wcisnąć pole z napisem „szczegóły” 

i otworzy się strona z tekstem skargi oraz miej-

scem na podpis elektroniczny. W przypadku 

trudności można protest wydrukować i wysłać 

go pocztą – oraz kopię do Fundacji.  

http://www.fronda.pl/a/gender-czyli-nowa-sodoma-slowaccy-biskupi-o-smiertelnie-niebezpiecznej-ideologii,32511.html
http://www.fronda.pl/a/gender-czyli-nowa-sodoma-slowaccy-biskupi-o-smiertelnie-niebezpiecznej-ideologii,32511.html
http://www.fronda.pl/a/gender-czyli-nowa-sodoma-slowaccy-biskupi-o-smiertelnie-niebezpiecznej-ideologii,32511.html
http://fronda.gliwice.pl/content.php5?id=11
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Lublinianie z Telewizją Trwam 

    Po raz drugi mieszkańcy Lublina manifestowa-

li w niedzielę [17 XI 2013] w obronie Telewizji 

Trwam i wolności mediów. W marszu uczestni-

czyło około 2 tys. mieszkańców tego miasta. 

Marsz poprzedziła Msza św. sprawowana w ko-

ściele rektoralnym Ojców Jezuitów. Potem 

uczestnicy złożyli kwiaty pod pomnikiem bł. Ks. 

Jerzego Popiełuszki oraz Tablicą Ofiar Katastrofy 

Smoleńskiej przy Świątyni Ojców Kapucynów 

i przeszli na plac Litewski. (…)  

Marek Zygmunt, Nasz dziennik,  

nr 269 (4808), 19 XI 2013, str. 11 

 

Ja TRWAM, a Ty? 

    Ponad trzy tysiące wiernych uczestniczyło 

w sobotę [23 XI 2013] w zorganizowanym po raz 

czwarty we Wrocławiu marszu w obronie Tele-

wizji Trwam i wolnych mediów. Marsz poprze-

dziła Msza św. koncelebrowana w kościele p.w. 

Bożego Ciała pod przewodnictwem proboszcza 

tej wspólnoty ks. kanonika Marka Białego. (…) 

Marek Zygmunt, Wrocław, Nasz Dziennik, 

nr 274 (4813), 25 XI 2013, str. 10   

 

 

NASZE ROCZNICE 

140 lat temu  (6 stycznia 1874 r.) w Warce zmarł 

pułkownik Piotr Wysocki, który w pamiętną noc 

29 listopada 1830 r. dał sygnał do rozpoczęcia 

powstania. 

140 lat temu (24 stycznia 1874 r.) w Pratulinie na 

Podlasiu Kozacy zamordowali 13 unitów: Win-

centego Lawoniuka i Towarzyszy. Na ołtarze zo-

stali wyniesieni przez Ojca Świętego Jana Pawła 

II, 6 X 1996 r. 

125 lat temu (23 stycznia 1889 r.) w Santiago 

(Chile) zmarł Ignacy Domeyko, filomata i przyja-

ciel Mickiewicza. W uznaniu zasług rząd chilijski 

nadał mu honorowe obywatelstwo (26 XII 1848). 

120 lat temu (8 stycznia 1894 r.) w Zduńskiej 

Woli urodził się Rajmund Maria Kolbe. Beatyfi-

kowany przez papieża Pawła VI 17 października 

1971 r., kanonizowany 10 października 1982 r. 

przez Jana Pawła II. 

95 lat temu (15 stycznia 1919 r.) do Wersalu ce-

lem udziału w dyskusji nad przyszłymi granicami 

odrodzonej Polski zwycięskie mocarstwa zaprosi-

ły polską delegację z Romanem Dmowskim 

i Ignacym Paderewskim na czele. 

95 lat temu (16 stycznia 1919 r.) u brzegów 

Sycylii, w katastrofie morskiej zginął twórca 

polskiego harcerstwa Andrzej Małkowski. 

60 lat temu (19 stycznia 1954 r.) w Krakowie 

zmarł Ludwik Solski, zaliczany do grona najwy-

bitniejszych polskich aktorów. 

60 lat temu (28 stycznia 1954 r.) w Krakowie 

zmarł prof. Eugeniusz Romer, uczony geograf, 

twórca nowoczesnej kartografii, wielki między-

narodowy autorytet naukowy. Jego życie było 

stałym poszukiwaniem prawdy. Owocem tego 

było osiągnięcie przez niego pod koniec życia 

głębokiej religijności. 

50 lat temu (5 stycznia 1964 r.) w Jerozolimie 

miało miejsce spotkanie papieża Pawła VI 

z prawosławnym patriarchą Konstantynopola 

Atenagorasem, pierwsze od 1439 r. 

wybrała Barbara Kwaśnik 

 

 

Tydzień pamięci o ormiańskim arcybiskupie 

i polskim patriocie Józefie Teodorowiczu 

    4 grudnia 2013 minęła 75 rocznica śmierci 

ostatniego ormiańskokatolickiego arcybiskupa 

Lwowa ks. Józefa Teodorowicza (1864-1938), 

posła na Sejm i senatora II RP. Uroczystościom 

w Warszawie, Katowicach i Krakowie towarzy-

szyły Msze św., wykłady, konferencja i wysta-

wa. 

Wernisaż wystawy miał miejsce w katowickiej 

Bibliotece Śląskiej, dokładnie w rocznicę jego 

śmierci.  

    Jan Abgarowicz powiedział o Fundacji Kultu-

ry i Dziedzictwa Ormian Polskich, o roli śp. 

kard. Józefa Glempa, o odkryciu płyt z nagra-

niami kazań wielkopostnych arcybiskupa. 

    Dr Weronika Pawłowicz scharakteryzowała 

jego życie, działalność oraz jego związki ze Ślą-

skiem. Przyjaźnił się z Wojciechem Korfantym. 

W 1920 roku pojechał wraz z biskupem Ada-

mem Sapiehą do Rzymu, gdzie przedstawili pa-

pieżowi Benedyktowi XV stanowisko Polski w 

sprawie Śląska. Wracając z Rzymu, w Paryżu 

i Brukseli wygłosił odczyty, w których zwracał 

uwagę światowej opinii na żądania Polski doty-

czące Śląska. W 1922 r. w Katowicach wygłosił 

mowę „Katolicyzm a Polska”. We Lwowie zo-

stał pochowany na Cmentarzu Orląt Lwowskich. 

Gdy cmentarz miał być w 1971 roku zniszczony 

przez komunistów, potajemnie jego szczątki 

przeniesiono do innego grobu. Na cmentarz Or-

ląt Lwowskich wrócił 7 czerwca 2011 r. 
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    Pokazano też krótki film o arcybiskupie. Po-

częstunek serwowała ormiańska restauracja "Ara-

rat" w Katowicach. Zdjęcia z wernisażu są na 

stronie Biblioteki Śląskiej 

http://galeria.bs.katowice.pl/?page_id=2&album=

2&gallery=1228 

Antoni Winiarski 

 

 

Ta nagroda to wstyd! 

    Niemiecki serial o II wojnie światowej „Nasze 

matki, nasi ojcowie” otrzymał nagrodę Prix Eu-

ropa. (…) Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich 

zaprotestowało przeciw przyznaniu tej nagrody. 

(…)          Gość Niedzielny nr 47 rok XC, 

                                                24 XI 2013, str. 13 

To nagradzanie kłamstwa 

Oświadczenie SDP ws. Nagrody Prix Europa 

dla serialu „Nasze matki, nasi ojcowie” 

    Tegorocznym laureatem Europejskiego Festiwa-

lu Produkcji Telewizyjnych, Radiowych i Interne-

towych: Prix Europa w Berlinie, w prestiżowej ka-

tegorii „Najlepszy europejski telewizyjny serial fa-

bularny” został niemiecki serial pt. „Nasze matki, 

nasi ojcowie” poświęcony II Wojnie Światowej. 

    Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wyraża 

oburzenie przyznaniem tej nagrody. (…) 

    W przypadku zwycięskiego serialu nie można 

mówić o jego wysokiej jakości. Po rozpoczęciu 

emisji wywołał on w Polsce i zagranicą liczne 

uzasadnione protesty i oburzenie. Autorzy bez-

podstawnie i niesprawiedliwie przedstawili żoł-

nierzy polskiej Armii Krajowej, największej pod-

ziemnej armii, walczącej z napastnikiem – Niem-

cami hitlerowskimi, jako skrajnych i bezwzględ-

nych antysemitów. Było to zabiegiem nieuczci-

wym, a także niezwykle szkodliwym dla rozu-

mienia historii II wojny światowej. 

     Serial skutecznie rozpowszechnił kłamliwą 

ocenę Polski i Polaków podczas wojny oraz ich 

postawy wobec tragedii Holocaustu. Niemiecka 

telewizja ZDF, współproducent serialu, przyczy-

niła się tym serialem do oczyszczenia świadomo-

ści młodych Niemców z poczucia winy za ich 

dziadków, poprzez zręczne przerzucenie części 

odpowiedzialności na naród polski, który podob-

nie jak naród żydowski, miał być przez Niemcy 

hitlerowskie zmieciony z powierzchni ziemi. (…)                     

Warszawa, 18 listopada 2013 r. 

W imieniu Zarządu Głównego SDP 

Krzysztof Skowroński Prezes Stowarzyszenia 

Dziennikarzy Polskich 

    Cieszymy się, że Stowarzyszenie pod kierow-

nictwem prezesa Krzysztofa Skowrońskiego ma 

odwagę zabierać głos w kwestiach najważniej-

szych, że pilnuje prawdy.  

wSieci nr 47(51), 25 XI – 1 XII 2013, str. 8  

Całość oświadczenia pod adresem: 

http://raportcsr.pl/oswiadczenie-sdp-ws-nagrody-

prix-europa-dla-serialu-nasze-matki-nasi-

ojcowie/                                    Stanisław Waluś   

 

 

Rok 2013 

Rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego 
Księża w Powstaniu  

(fragment) 

    Swój udział w powstaniu, spełnienie obowiąz-

ku bycia z narodem duchowieństwo polskie oku-

piło różnego rodzaju represjami. Od ran ponie-

sionych w czasie walki poległo 8 kapłanów. 

Z Kongresówki za udział w powstaniu zostało 

wywiezionych na Syberię 297 księży, na Litwie 

– 400. 348 duchownych z Kongresówki skazano 

na więzienie, 49 usunięto z Rosji. 190 księży by-

ło ściganych za manifestacje, wiece i pochody 

patriotyczne. Wielu zostało ukaranych różnego 

rodzaju kontrybucjami czy grzywnami. 

    Pierwszym kapłanem, który został skazany na 

śmierć za udział w powstaniu był kapucyn o. 

Agrypin Konarski, stracony 12 czerwca 1863 r. 

w Warszawie. Prowadzony na śmierć miał po-

wiedzieć kapłanowi mu towarzyszącemu 

w ostatniej drodze: „Czy mogę lepiej umierać, 

mój bracie, jak za wiarę, Kościół i Ojczyznę? 

Wszak spełniałem tylko moje obowiązki”.  

Ks. Dominik Zamiatała, 

 Tygodnik Solidarność, nr 4 (1265),  

25 I 2013 r., str. 22-24    
 

Rok 2013 Rokiem 

Kardynała Augusta Hlonda 

Ryszka Czesław: Prymas ze 

Śląska. Sługa Boży Kardynał 

August Hlond (1881-1948), 

Księgarnia św. Jacka, 

Katowice 2013 

Wielki Prymas ze Śląska 

Fragment 

Proroczo notował, że „wielkie 

łaski przygotowuje Bóg Polsce, 

ale żąda od niej wierności dla Siebie i Swego Ko-

ścioła. (…) Polska jest narodem wybranym przez 

Najświętszą Maryję Pannę. Polska nie zwycięży 

http://raportcsr.pl/oswiadczenie-sdp-ws-nagrody-prix-europa-dla-serialu-nasze-matki-nasi-ojcowie/
http://raportcsr.pl/oswiadczenie-sdp-ws-nagrody-prix-europa-dla-serialu-nasze-matki-nasi-ojcowie/
http://raportcsr.pl/oswiadczenie-sdp-ws-nagrody-prix-europa-dla-serialu-nasze-matki-nasi-ojcowie/
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bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliź-

niego i różańcem. Polska będzie wolna i wielka, ale 

musi być Chrystusowa. Te czasy są ważne i wielkie 

dla Polski. Polska nie będzie walczyć mieczem, 

lecz duchem przeciw złu. Chrystus przygotowuje 

naród polski do wielkiej Bożej sprawy, do nawró-

cenia Rosji. Naród spełni wielkie zadanie, ale naj-

pierw musi być oczyszczony z win…”. (str. 191-

192). 

 

Zakończył się Rok kard. Hlonda 

    Uroczystą Mszą św. sprawowana pod prze-

wodnictwem kard. Kazimierza Nycza zakończył 

się trwający w województwie śląskim Rok kard. 

Augusta Hlonda. Eucharystię sprawowano w ko-

ściele p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła – 

w czasie, gdy kard. Hlond posługiwał na Śląsku 

jako administrator apostolski, a później pierwszy 

biskup, świątynia ta pełniła funkcję kościoła ka-

tedralnego. Rok 2013 był poświęcony prymasowi 

pochodzącemu z Mysłowic staraniem radnych 

Sejmiku Województwa Śląskiego.  

     Homilie wygłosił kard. Kazimierz Nycz, me-

tropolita warszawski. Wskazał na elementy 

świadczące o wielkości kard. Augusta Hlonda: 

niezwykła dalekowzroczność nie tylko w naucza-

niu, ale także w działaniu, podejmowanych ini-

cjatywach. Rok kard. Augusta Hlonda stał się 

okazją do przypomnienia losów i nauczania uro-

dzonego w Mysłowicach prymasa. W całym wo-

jewództwie odbyły się konferencje, warsztaty 

i sympozja. 

Przewodnik Katolicki, nr 49, 8 XII 2013, str. 5 

 

 

August Hlond prymas z Mysłowic 

Wernisaż wystawy 

pod tym tytułem od-

był się 5 grudnia 

2013 r. w Muzeum 

Miasta Mysłowice. 

Arcybiskup senior ks. 

Damian Zimoń wy-

głosił prelekcje pt. 

„Geneza nominacji 

Augusta Hlonda na 

Prymasa Polski”. Po 

prelekcji wystąpił 

chór „Fatima” z My-

słowic-Wesołej. 

 

 

„Będzie burza?” Prymas August Hlond 

na czele Kościoła katolickiego w Polsce wobec 

nowych ideologii i nowego ładu europejskiego 

w pierwszej połowie XX wieku 

    Pod takim hasłem w czwartek 21 listopada 

w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach 

odbyła się konferencja naukowa poświęcona 

prymasowi Polski. 

    Prelegenci przedstawili postać prymasa Hlon-

da z punktu widzenia historyków, teologów, 

władz okresu PRL, Kościoła w Polsce oraz 

w Niemczech. Prymas August Hlond w opinii 

wielu Polaków był niezłomnym obrońcą Kościo-

ła oraz przywódcą Narodu. – To, że Kościół Pol-

ski był ostoją i twierdzą w walce z komunizmem 

oraz odegrał tak znaczącą rolę w walce o wol-

ność nie tylko Polski, ale całej Europy Środko-

wowschodniej, zawdzięczamy decyzji prymasa 

Hlonda. Gdyby na ziemiach zachodnich nie uda-

ło się stworzyć stałych, stabilnych struktur ko-

ścielnych, to sytuacja Kościoła w PRL byłaby 

bez porównania gorsza – mówił dr Robert Żurek. 

    Kardynał August Hlond, opuszczając Rzym, 

otrzymał od papieża szerokie i nadzwyczajne 

pełnomocnictwa. Ich zakres nie jest do końca 

znany, można jednak domniemywać, że Stolica 

Apostolska udzieliła mu prawa wprowadzenia do 

polskiej organizacji kościelnych takich zmian, 

jakie uzna za stosowne. Prymas Hlond powołał 

wówczas nowych administratorów apostolskich. 

Jego działania oraz reakcje Stolicy Apostolskiej 

przedstawił ks. prof. Stanisław Wilk z KUL 

w Lublinie. 

    Ważne tezy przedstawiał referat dr. Roberta 

Żurka z wrocławskiego IPN, dotyczący percepcji 

osoby i działalności prymasa w Niemczech. Żu-

rek podkreślił, że nie ma w historii stosunków 

polsko-niemieckich postaci, która byłaby tak 

różnie odbierana przez każdą ze stron. W publi-

kacjach niemieckich Hlond ukazywany jest jako 

polski socjalista, antysemita, prześladowca nie-

mieckich parafian itp. Jego działalność po 1945 

roku oceniania jest jako zamach stanu na Kościół 

niemiecki. Mianowanie nowych administratorów 

apostolskich na terenie ziem odzyskanych ode-

brane zostało jako ciężki grzech wobec Niem-

ców, żyjących na terenie Polski. Niemieccy pu-

blicyści kościelni w swoich dokumentach zazna-

czają także, że polskie struktury kościele zostały 

nieprawnie utworzone. Prymas miał być tym, 

który zniszczył niemiecki Kościół, przyczyniając 

się do wypędzenia z granic Polski nie tylko bi-
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skupów, ale także księży. Niektórzy przedstawia-

ją to także jako koniec niemieckiej historii na 

Wschodzie.  

Takie ukazanie postaci prymasa Hlonda, według 

prelegenta, jest dowodem na nierzetelność strony 

niemieckiej. – Takie zarzuty są daleko poza 

prawdą – wyjaśniał Żurek. Skupiając się na po-

staci ks. prof. Franza Scholza, który negatywnie 

odnosił się do prymasa Hlonda zaznaczał, że jego 

publikacje były pisane jedynie pod ściśle okre-

śloną tezę: „Polski Kościół jest zły”. Winę za to, 

w ocenie Scholza, ponosi kard. Hlond. Żurek 

podkreślał, że niemiecki kapłan nie opanował 

warsztatu historyka, wykazał się nie tylko stron-

niczością, ale również słabą znajomością kultury 

polskiej. 

    Wśród pozostałych referentów znaleźli się 

m.in. ks. prof. Jerzy Myszor, prof. Jan Żaryn oraz 

ks. prof. Jerzy Kazimierz Pietrzak. Patronat hono-

rowy nad konferencją objął prymas Polski abp 

Józef Kowalczyk oraz przewodniczący Sejmiku 

Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak. 

http://www.archidiecezja.katowice.pl/index.php/i

nformacje-biece/3374-bedzie-burza-konferencja-

o-prymasie-polski 

 

 

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 2013 
Grudzień: Ogólna: Aby dzieci, które zostały po-

rzucone lub padły ofiarą przemocy, znalazły po-

trzebną miłość. Misyjna: Aby chrześcijanie, 

oświeceni światłem wcielonego Słowa, przygo-

towali ludzkość na przyjście Zbawiciela. 
 

 

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę 

Codziennie przynajmniej jedna dzie-

siątka różańca, więcej informacji na 

stronie: 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl 

  

 

Informacja z zebrania Zarządu KIK 

w Katowicach w dniu 14 listopada 2013 r.  

1. Omówiono przygotowania do Spotkania Re-

gionalnego w dniu 30 listopada o godz. 10.  

2. Przedstawiono program adwentowego dnia 

skupienia KIK w Katowicach 5 grudnia.  

3. Skarbnik Małgorzata Piechoczek przed-

stawiła aktualne sprawy finansowe KIK  

w Katowicach.  

4. Przekazano informacje: 

- Andrzej Dawidowski: 1 grudnia 2013 ro-

ku, w I Niedzielę Adwentu, rozpocznie się 

w trzech diecezjach metropolii górnośląskiej 

(diecezji gliwickiej, archidiecezji katowic-

kiej i diecezji opolskiej) Rok Rodziny, który 

potrwa do 28 grudnia 2014 r. tj. do Niedzieli 

Świętej Rodziny, 

- Danuta Sobczyk: w I-szym kwartale 2014 

w Siemianowicach Śląskich roku planowana 

jest pod patronatem Urzędu Miasta debata 

poświęcona rodzinie, 

- Wojciech Pillich: w związku z rokiem ro-

dziny warto szerzej przypomnieć istniejącą 

Kartę Praw Rodziny, która powstała na ży-

czenie wyrażone przez Synod Biskupów w 

Rzymie w 1980 r.  

5. Przypomniano o terminie rekolekcji KIK w 

Czechowicach, odbędą się one w dniach 7-9 

marca 2014 r.  

6. Andrzej Dawidowski przedstawił odpo-

wiedź Przewodniczącego Sejmiku Śląskiego 

na apel KIK w Katowicach o uchwalenie 

roku 2014 Rokiem Pamięci o Tragedii Gór-

nośląskiej 1945.  

7. Wojciech Pillich omówił ostatnie spotkanie 

przedstawicieli ruchów katolickich diecezji 

gliwickiej oraz problem coraz aktywniejsze-

go propagowania ideologii gender narzuca-

jącej absurdalne modele wychowania i ro-

dziny, którą to ideologię pod przykryciem 

tzw. projektu „Równościowe Przedszkole” 

umieszcza się w programach, a w szkołach 

podstawowych i gimnazjach jako „edukację 

zdrowotną”. Ideologia ta będąca w rażącej 

sprzeczności z naturą i moralnością czło-

wieka, łamie bariery wstydu i stosowności, 

a przede wszystkim indoktrynuje młodych 

ludzi, łamiąc prawa rodziców do opieki 

i wychowania własnych dzieci. Zastanawia-

no się nad sposobami zaktywizowania ro-

dziców tak, aby zainteresowali się tematyką 

programów szkolnych i wyrażali swój 

sprzeciw.  

Robert Prorok  

 

Otrzymaliśmy 

    Pismo, jakie Stowarzyszenie 

Miłośników Ziemi Tarnogór-

skiej w  Tarnowskich Górach 

wysłało do Przewodniczącego 

Sejmiku Województwa Śląskie-

go.   

http://www.archidiecezja.katowice.pl/index.php/informacje-biece/3374-bedzie-burza-konferencja-o-prymasie-polski
http://www.archidiecezja.katowice.pl/index.php/informacje-biece/3374-bedzie-burza-konferencja-o-prymasie-polski
http://www.archidiecezja.katowice.pl/index.php/informacje-biece/3374-bedzie-burza-konferencja-o-prymasie-polski
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
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Tarnowskie Góry, 15.11.2013 r. 
 

Szanowny Pan Andrzej Gościniak 

Przewodniczący  

Sejmiku Województwa Śląskiego 
 

    Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogór-

skiej pragnie poinformować, iż w pełni popiera 

inicjatywę Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach, który zwrócił się do Sejmiku 

Województwa Śląskiego z apelem o uchwalenie 

roku 2014 „Rokiem Pamięci o Tragedii 

Górnośląskiej 1945”. 

     Mamy nadzieję, iż Sejmik Województwa 

Śląskiego pozytywnie rozpatrzy apel Klubu 

i przygotuje odpowiednią uchwałę w w/w 

sprawie, gdyż tragiczne wydarzenia z pierwszych 

miesięcy 1945 r., które były aktem terroru wobec 

Ślązaków nie powinny być zapomniane. 
 

Z poważaniem: 
 

 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU 

 Stowarzyszenia Miłośników 

 Ziemi Tarnogórskiej   

 Mgr Marek Kandzia 

 

 

 

Pielgrzymki w 2014 roku 

 

KANONIZACJA 

JANA PAWŁA II i JANA XXIII 
Propozycje: Biuro Pielgrzymkowe AVE,  

Katowice ul. Gawronów 20, 

http://www.ave.turystyka.pl/  

 

 

Pielgrzymki organizowane przez Antoniego 

Winiarskiego 

    W przypadku pielgrzymek organizowanych 

przy pomocy Biura Podróży (np. AVE 

z Katowic) uczestników pielgrzymki obowiązują 

zasady wynikające z umowy zawartej pomiędzy 

Klubem Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

a Biurem Podróży. 

    W pozostałych przypadkach, przy rezygnacji 

z uczestnictwa w pielgrzymce, osoby rezygnujące 

powinny zgłosić inną osobę zamienną, gdy nie 

ma podmiany z listy rezerwowej. W innym 

przypadku, będą odliczane poniesione już koszty.  

13-27 lipca 2014. Pielgrzymka do Ekwadoru 

i Archipelag Galapagos z krótką wizytą 

w Kolumbii. 

Pilot: dr Antoni Winiarski 

Kapelan: Ks. prof. dr hab. Józef Kozyra 

Organizacja: AVE Touroperator, ul. Gawronów 

23, 40-527 Katowice. 

Planowana trasa 

13 lipca o godz. 22 zbiórka w Katowicach.  

Quinche (2619 m n.p.m., Sanktuarium Maryjne) 

- Otovalo (2500 m n.p.m., indiański targ) - 

Cotocachi (rzemiosło w skórze) - Laguna 

Cuicocha (3246 m n.p.m., jezioro w kraterze 

wulkanu) - Gruta de La Paz (2468 m n.p.m., 

Sanktuarium Matki Bożej Pokoju - grota, 

z której wypływa podziemna rzeka) - Tulkan 

(2980 m n.p.m., katedra, cmentarz, 

franciszkanie). 

    Przejazd do Kolumbii do Las Lajas (2616 m 

n.p.m., sanktuarium w kanionie, gdzie na ścianie 

kanionu ukazał się wizerunek Matki Bożej). 

Powrót do stolicy Ekwadoru Quito. 

    Park Narodowy Cotopaxi (Jezioro 

Limpiopungo, 3800 m. n.p.m., widok na wulkan 

Cotopaxi) - wioska indiańska - Banos de Agua 

Santa (1820 m n.p.m. - miejsce objawień Maryi, 

obrazy przedstawiające cuda za przyczyną Matki 

Bożej od Świętej Wody) - Pailón del Diablo 

(wodospad Diabelska Patelnia) - Biblian 

(sanktuarium maryjne de la Virgen de Roccio) - 

Cuenca (zabytkowe miasto na liście światowego 

dziedzictwa UNESCO, ruiny przedkolumbijskie) 

- San Jacinto de Yaguachi (katedra św. Jacka) - 

Guayaquil. 

   Przelot samolotem na wyspę Baltra (1170 km, 

Archipelag Galapagos na Oceanie Spokojnym 

/UNESCO/). 3 noce na Galapagos - zwiedzanie 

archipelagu - żółwie słoniowe, legwany, gekony, 

lwy morskie, pingwiny równikowe, ptaki.  

Noclegi w Puerto Ayora na wyspie Santa Cruz. 

Zwiedzanie wyspy, plaża, hodowla olbrzymich 

żółwi i innych zwierząt w Stacji Biologicznej 

Charles Darwin. Wycieczki na dwie inne wyspy 

(np. Seymour Norte i Plazas). 

    Przelot do Quito (2700-2850 m n.p.m. - 

zwiedzanie starej części /UNESCO/) - Mitad del 

Mundo (pomnik na równiku!) i dalej do Polski. 

Powrót do Katowic 27 lipca przed północą.  

Zapisy: Antoni Winiarski, e-mail: 

awini55@yahoo.com, tel. 508 290199.  

   Aktualne informacje 
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/pieekw.html  
 

http://www.ave.turystyka.pl/
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/pieekw.html
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Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa  

Program Pielgrzymek Klubu Inteligencji 

Katolickiej przy parafii na Tysiąclecie Dolne 

    Kontakt telefoniczny; Jan Mikos, 697 684666, 

e-mail - mikosjan@gmail.com. Tel. domowy 

32/2544060. Dyżur: wtorki w salce nr 2 przy 

parafii na Tysiącleciu Dolnym w godz. 17-18 

i w każdy ostatni piątek miesiąca w siedzibie KIK 

w Katowicach przy kościele Mariackim. 

    Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania. 

Zgłoszenia na dostarczonej karcie. Można 

telefonicznie. Zgłoszenia przy braku wpłat 

traktowane będą jako rezerwowe. Kolejność 

siedzeń w autokarze wg zapisów i dokonanych 

wpłat zaliczek lub całości.  

25.01. do 1.02.2014. ZIEMIA ŚWIĘTA. Wylot 

Katowice. Cena: 1420 zł. (płatne do 31 sierpnia 

2013 roku; koszt przelotu, ubezpieczenia, opieki 

pilota) + 480 dolarów (płatne w dniu wyjazdu: 

pokrycie kosztów noclegów ze śniadaniami 

i obiadokolacjami, przewodnika-biblisty, na-

piwków, transportu po Ziemi Świętej; płatne 

bezpośrednio stronie Izraelskiej). Możliwość 

noclegu w pokoju jednoosobowym (dodatkowy 

koszt 500 zł.). Brama Jafska, Bazylika Grobu 

Bożego, Kalwaria. Betfage - miejsce gdzie Pan 

Jezus wsiadł na osiołka. Miejsce Wnie-

bowstąpienia. Kościół Pater Noster - miejsce 

nauczenia modlitwy "Ojcze Nasz". Góra Oliwna 

miejsce próby, wierności, Wniebowstąpienia i ma 

być powrotu wg. Proroka Zachariasza. Dominus 

Flevit - "Pan Zapłakał" zapowiadając zburzenie 

Jerozolimy, bo miasto nie rozpoznało czasu 

nawiedzenia. Groby proroków, Kościół Narodów 

przy ogrodzie Getsemani. Brama Heroda, Brama 

Lwów, Kościół św. Anny na miejscu domu 

Joachima i Anny rodziców Maryi. Cezarea 

Nadmorska - ośrodek starożytnego 

chrześcijaństwa. Hajfa - klasztor Karmelitów - 

miejsce pobytu proroka Eljasza. Kana Galilejska - 

miejsce pierwszego cudu, odnowienie przysięgi 

małżeńskiej. Nazaret - Bazylika z Grotą 

Zwiastowania, Kościół św. Józefa, źródło Maryi. 

Plac Świątynny - Mur Płaczu, Złota Brama. 

Syjon Chrześcijański, Wieczernik, Kościół 

Zaśnięcia NMP. Kościół w miejscu zaparcia 

Piotra. Dolina Cedronu, Brama Gnojna, Miasto 

Dawidowe. Betlejem - Bazylika, Grota 

Narodzenia P. Jezusa, Pole pasterzy. Yad Vashem 

- Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów 

Holokaustu. Ain Karem - miejsce Nawiedzenia 

św. Elżbiety i narodzenia Jana Chrzciciela. Rzeka 

Jordan, Jezioro Galilejskie. Góra Tabor - 

Bazylika Przemienienia Pańskiego. Dolina 

Jordanu - odnowienie chrztu. Tabgha - Kazania 

na Górze, rozmnożenie chleba i ryb i ukazanie 

się Jezusa po zmartwychwstaniu. Kafarnaum - 

Dom Piotra. Góra Błogosławieństw - Kościół. 

Pustynia Judzka - spacer, Morze Martwe - 

kąpiel. Wadi Kelt - klasztor - miejsce 

zwiastowania Joachimowi narodziny NM Panny. 

Jerycho - najstarsze miasto świata. Qumran 

zwoje pism Starego Testamentu sprzed 

Narodzenia Jezusa. Szczegółowy program: 
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/piezswjm.doc 

26.04.2014. Centrum JPII i Łagiewniki. Koszt 30 

zł. Wyjazd godz. 7:00 przyjazd ok. 18:00.  

14-17.05.2014. Polska, Czechy. 1 dzień - 

Duszniki Zdrój, Lewin Kłodzki, Jeleniów, 

Czerna, Kudowa - 3 noclegi. 2 dzień - Czechy - 

Jaromierz, Hradec Kralowe, Pardubice. 3 dzień - 

Czechy - Święta Góra koło Przybram - 

Narodowe sanktuarium Czechów objawienia 

Maryjne. 4 dzień - Polska - Szczytno, Kłodzko, 

przyjazd do Katowic. Koszt 685 zł. Przejazdy, 

opłaty drogowe, opłaty parkingowe noclegi, 

3 śniadania, 3 obiadokolacje, posługa 

przewodnika i kapłana. Wyjazd o godzinie 6:00 

z parkingu przy parafii i 6:15 z Placu Andrzeja 

w Katowicach.  

13-15.06.2014. Kalisz, Licheń. Koszt 300 zł pok. 3 

i 4 osobowe i 350 w pok. 2-osobowych. 

Świadczenia - przejazd, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 

obiadokolacje, ubezpieczenie. Wyjazd. godz. 6:30.  

21-24.08.2014. Polska, Słowacja. 1. Dzień - 

Nowy Sącz, Kamianna, Krynica - 3 noclegi. 2 

dzień - Słowacja - Sabinov, Bordejov, Presov, 

Spiska Kapituła. 3 dzień - Słowacja - Lewocza - 

Narodowe Sanktuarium Słowaków objawienia 

Maryjne, Podolinec, Poprad. 4 dzień - Polska - 

Ciężkowice, Lipnica Murowana. Koszt 695zł. 3 

noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, przejazd, 

opłaty drogowe, opłaty parkingowe, 

ubezpieczenie, przewodnik, kapłan. Wyjazd 

godz. 6:00 z parkingu przy par. na Dolnym 

Tysiącleciu.  

1-14.09.2014. Bałkany - szlakiem 6 stolic. Serbia 

- Belgrad - 2 noclegi, Bułgaria - Sofia - 1 

nocleg,  Macedonia - Skopie - 1 nocleg,   

Albania - Tirana, Kruje, Shkoder - 2 noclegi,  

Czarnogóra - Podgorice, Cetinje, Kotor - 2 

noclegi, Chorwacja - Dubrownik, BiH - 

Medjugorie, Krawice - 4 noclegi, Węgry - 

Budapeszt 1 nocleg. Koszt 2950 zł. + 25 Euro na 
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wstępy. Świadczenia - przejazd, 13 noclegów, 13 

śniadań, 12 obiadokolacji, ubezpieczenie, opłaty 

drogowe, opłaty graniczne, opłaty parkingowe, 

posługa przewodnika, posługa kapłana. Wyjazd 

godz. 5:00 z parafii na Dolnym Tysiącleciu i 5:15 

z pl. Andrzeja w Katowicach.  

26-28.09.2014. Rekolekcje Kokoszyce. Koszt 

110 zł, z transportem 160 zł. 

4.10.2014. Leśniów, Częstochowa. Koszt 35 zł. 

Wyjazd godz. 7:0, przyjazd godz. 18:00.  

Kontakt w siedzibie KIK w Katowicach lub pod 

nr. telefonu 697 684666, 32/2544060 

    Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania. 

Zgłoszenia na dostarczonej karcie. Można telefo-

nicznie. Zgłoszenia przy braku wpłat traktowane 

będą jako rezerwowe. Kolejność siedzeń 

w autokarze wg zapisów i dokonanych wpłat za-

liczek lub całości. 

 

Spotkanie opłatkowe 

    Spotkanie Klubu Inteligencji Katolickiej w 

Katowicach z Księdzem Arcybiskupem Wikto-

rem Skworcem, odbędzie się 10 stycznia  2014 

roku (piątek) w siedzibie Klubu: 

Nowy Dom Katechetyczny przy parafii p.w. 

Niepokalanego Poczęcia NMP (Kościół 

Mariacki), Katowice, pl. Ks. E. Szramka 2. 

Program spotkania:  

- godz. 17.00, Msza św. w kaplicy, homilię 

wygłosi ks. abp Wiktor Skworc, 

- godz. 18.00, spotkanie opłatkowe w Sali Jana 

Pawła II. 

 

Rekolekcje Wielkopostne KIK u OO Jezuitów 

w Czechowicach. 7-9 marca 2014. 

Rekolekcje rozpoczynają się kolacją w piątek 

a kończą obiadem w niedzielę. 3 posiłki dziennie.  

Koszt: Pokój dwuosobowy z łazienką: 160 zł od 

osoby, pokój jednoosobowy z łazienką - 200 zł.  

Zgłoszenia: Antoni Winiarski. Tel 508 290199, 

E-mail: awini55@yahoo.com 

Wpłata na miejscu w Domu Rekolekcyjnym.  

 

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. 

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. 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 

mailto:renekr@poczta.onet.pl

