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    Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Jezusa do Jerozolimy, 

aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci 

męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, 

zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek 

sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch 

Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przy-

szedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, 

on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w poko-

ju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich 

narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. A Jego ojciec i Matka dziwili się 

temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczo-

ny jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę 

miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.          Łk 2,22-35 
 

Rok 2013 Rokiem św. Jana z Dukli 

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

Ojciec Święty Franciszek do Polaków 

Audiencja ogólna – środa 22 I 2014 r. 

„Drodzy bracia i siostry, przez łaskę chrztu stali-

śmy się dziećmi Bożymi i uczniami Jezusa Chry-

stusa, powołanymi do świętości i ubogaconymi 

darami Ducha Świętego. Dlatego szczerze ciesz-

my się z tych darów i módlmy się o jedność 

chrześcijan. Z serca wam błogosławię”. 

Audiencja ogólna – środa 29 I 2014 r. 

„Bracia i siostry, pamiętając o otrzymanej łasce 

sakramentu bierzmowania pozwólmy, by Duch 

Święty kierował naszym życiem. Niech On udo-

skonala naszą modlitwę, umiejętność przebacza-

nia, służenia braciom, wprowadzania w życie Bo-

żego ładu i pokoju. Wam i waszym bliskim z ser-

ca błogosławię”.       

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

 

 

1% podatku na rzecz KIK 

dla wsparcia chrześcijańskiej kultury 

    Większość Organizacji Pożytku Publicznego 

przeznacza 1% podatku na pomoc społeczną dla 

potrzebujących i działalność charytatywną. Usta-

wa o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie podaje aż 34 cele, która można 

wspomóc jednym procentem, a wśród nich kul-

turę. Nasz Klub dba o kulturę zapraszając chrze-

ścijańskich twórców na Dni Kultury Chrześci-

jańskiej i inne imprezy. Jest to ważne, bo chrze-

ścijańscy twórcy są prawie nie zauważani przez 

media oraz władze dysponujące publicznymi 

pieniędzmi, co stawia twórców w trudnej sytu-

acji finansowej. Dzieciom przybliżamy kulturę 

chrześcijańską podczas corocznych Dni Dziecka 

w ogrodach Kurii. Dbamy też o działalność wy-

dawniczą. Dziękujemy wszystkim dotychcza-

sowym Darczyńcom i prosimy wszystkich 

o wspieranie 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.   

 Andrzej Dawidowski, Prezes 

    Wszystkie osoby zainteresowane pomocą przy 

wypełnianiu rocznych deklaracji podatkowych 

PIT mogą zgłosić się do Małgorzaty Piechoczek 

– skarbnika Klubu Inteligencji Katolickiej w Ka-

towicach. Telefon 605 150 654. 
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Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 
Kościół Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej - 

23 IV 2010 r. 
-------------------------- 

Grażyna Gęsicka  

    Ur. 13 grudnia 1951 w Warszawie. So-

cjolog i polityk, minister rozwoju regional-

nego w rządach Kazimierza Marcinkiewicza 

i Jarosława Kaczyńskiego, poseł na sejm VI 

kadencji. W 1989 uczestniczyła w obradach 

Okrągłego Stołu w komisji ds. górnictwa. 

W latach 1989-1991 była koordynatorem 

naukowym Ośrodka Badań Związkowych 

NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze. 

W latach 1990-1997 doradzała i wykonywa-

ła ekspertyzy z zakresu problematyki roz-

woju lokalnego i regionalnego na rzecz 

m.in. Komisji Europejskiej, Banku Świato-

wego, rządu, Sejmu RP, władz lokalnych 

i regionalnych. 31 października 2005 zosta-

ła ministrem rozwoju regionalnego w rzą-

dzie Kazimierza Marcinkiewicza. 14 lipca 

2006 objęła to stanowisko w rządzie Jaro-

sława Kaczyńskiego. W wyborach parla-

mentarnych w 2007 uzyskała mandat posel-

ski, kandydując z listy Prawa i Sprawiedli-

wości w okręgu rzeszowskim.  

Serwis Informacyjny NSZZ „Solidarność” 

nr 15 (169) 14 IV 2010, s. 3 
-------------------------- 

Tragedia smoleńska 
Efekt wybuchu 

    (…) Tu-154M rozpadł się co najmniej na 

20 tys. elementów. To najważniejszy wnio-

sek, jaki wyłania się z kilkusetstronicowej 

dokumentacji archeologicznej, do której mię-

liśmy wgląd. Na niesłychana skale zniszczeń 

od początku zwracali uwagę niezależni na-

ukowcy zajmujący się badaniem katastrofy,   

a zwłaszcza dr Grzegorz Szuladziński, ekspert 

od wybuchów w Sydney. – Odłamki oznacza-

ją wybuch. To pewnik, od którego nie można 

uciec – powtarzał wielokrotnie. Dopiero opu-

blikowana przez nas wizualizacja daje wy-

obrażenie, jak wiele ich było. 

    Opracowanie „Prospekcja terenowa miej-

sca katastrofy Tu-154M pod Smoleńskiem 

z użyciem metod stosowanych w archeologii. 

Raport końcowy” liczy wraz z załącznikami 

ponad 400 stron. Ten niezwykle szczegółowy 

materiał musi być powodem wstydu dla pro-

kuratorów oraz członków komisji Jerzego 

Millera, którzy nigdy nawet nie zbliżyli się do 

takiej skrupulatności. 

    Wyprawę zorganizowali naukowcy z Insty-

tutu Archeologii i Etnografii Polskiej Akade-

mii Nauk. Uczestniczyli w niej również pra-

cownicy UMCS w Lublinie, UAM w Pozna-

niu, UKSW w Warszawie i Uniwersytetu 

Wrocławskiego. W sumie 14 osób. (…) 

    Przy lekturze listy odnalezionych przed-

miotów znów przypominają się „empatyczne” 

słowa Ewy Kopacz o przekopywaniu smoleń-

skiej ziemi w poszukiwaniu szczątków ofiar. 

Mówiła to w kwietniu 2010 r. Pół roku póź-

niej archeolodzy zweryfikowali jej wypo-

wiedź, odnajdując blisko 40 fragmentów 

ludzkich ciał. (…)            Marek Pyza, wSieci, 

 nr 5 (61), 27 I – 2II 2014, str. 16-21 
 

Lasek, chłopie, 

wyłącz już tę zdartą płytę 

    Janusz Wojciechowski, poseł do Parla-

mentu Europejskiego z listy Prawa i Spra-

wiedliwości na portalu Polityce.pl: 

    „Niech doktor Lasek wyłączy zdartą płytę 

i odpowie – dlaczego tupolew rozpadł się na 

20 tysięcy kawałków po zderzeniu z bagnem? 

    Niech szanowny doktor Lasek wyłączy już 

tę zdartą płytę i spróbuje odpowiedzieć, skąd 

wzięło się te znalezione przez archeologów 

20 tysięcy wbitych w ziemie kawałków tupo-

lewa, nie licząc tych kawałków, które Rosja-

nie zwalili na smoleńskim lotnisku. 

    Niech Pan doktor Lasek odpowie, jakimi to 

prawami fizyki samolot w zderzeniu z ba-

gnem rozpada się na dziesiątki tysięcy kawał-

ków.”             Warszawska Gazeta, nr 5 (346),  

31 I – 6 II 2014, str. 4 

Stanisław Waluś 
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Rok Rodziny 

 

KIK w Katowicach 

Sekcja w Zabrzu 

 
 18 grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie otwarte 

w kościele pw. św. Anny w Zabrzu zorganizowa-

ne przez zabrzańską sekcję KIK-u w Katowicach. 

Spotkanie odbyło się w ramach rekolekcji Ad-

wentowych. Mszy św. przewodniczył i naukę re-

kolekcyjna wygłosił ks. Waldemar Packner. 

Członkowie sekcji wręczali wychodzącym z ko-

ścioła po dwie czekoladowe gwiazdki i jedną 

z nich należało potem ofiarować komuś innemu. 

Robert Prorok 

   

 

Orszak Trzech króli w Zabrzu 

    W czasie tegorocznego Orszaku Trzech Króli 

w Zabrzu z inicjatywy Krystyny Partuś była 

przeprowadzona zbiórka na konto Fundacji 

"Dzieło Nowego Tysiąclecia". 6 stycznia 2014 r. 

kwestowało prawie 10 osób. Zebraliśmy 1666,50 

zł. Na stronie internetowej parafii św. Anny w 

Zabrzu pojawił się afisz z podziękowaniami dla 

ofiarodawców. 

 
Robert Prorok 

 

 

Spotkanie opłatkowe Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Katowicach 
    Tradycyjne spotkanie opłatkowe Klubu odby-

ło się 10 stycznia 2014 r. w parafii Niepokalane-

go Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Kato-

wicach. Zaproszeni zostali członkowie Klubu 

z rodzinami i goście. Gościem szczególnym był 

Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc Metropolita 

Katowicki. Było to tym cenniejsze, że chociaż 

sam spodziewał się nadzwyczajnego gościa – 

Nuncjusza Apostolskiego – przybył na spotkanie 

i skierował słowa, które są inspiracją do pracy 

Klubu.  

Słowa powitania ks. prof. Józefa Kozyry 

kapelana Klubu 
„Witam wszystkich przybyłych dzisiaj na to spo-

tkanie, na Mszę Świętą, na opłatek Klubu Inteli-

gencji Katolickiej. Na pierwszym miejscu chciał-

bym przywitać Księdza Arcybiskupa, naszego 

Metropolitę, który jak co roku, nawiązując do 

pięknej tradycji poprzedników swoich, przybywa 

na naszą Mszę Świętą, na nasz opłatek. Księże 

Arcybiskupie jesteśmy wdzięczni za to, że jesteś z 

nami na początku roku. 

    Życząc Ci obfitych łask, darów Ducha Święte-

go, życząc błogosławieństwa Bożego Bożej Dzie-

ciny, życząc wstawiennictwa Matki Bożej, tej na-

szej Śląskiej, Piekarskiej, życząc opieki wszyst-

kich Świętych Patronów naszych - prosimy Cię, 

abyś o nas pamiętał, za nas się modlił, a my też 

będziemy się za Ciebie modlić i Ciebie wspierać. 

Módl się o naszą wiarę, nadzieję, miłość. Módl 

się o dary Ducha Świętego dla nas, dla członków 

Klubu Inteligencji Katolickiej.  

Dziękujemy Ci, że nas wspierasz. 

Życzymy dużo zdrowia i tej ludzkiej życzliwości, 

która jest potrzebna wszystkim, Księdzu Arcybi-

skupowi również." 

Ks. Profesor zaintonował pieśń - zgodnie z za-

wołaniem biskupim ks. Abp. Wiktora Skworca: 

Veni Creator Spiritus. I rozbrzmiała pieśń Przy-

bądź Duchu Stworzycielu ... 

Przemówienie ks. Arcybiskupa Wiktora 

Skworca 
    W podziękowaniu za życzenia ksiądz Arcybi-

skup przypomniał, że ksiądz profesor jest kape-

lanem Klubu niemal od samego początku i wy-

raził nadzieję, że tak dalej będzie. Wspomniał 

też księdza Stanisława Bistę. Pamięta czas, kiedy 

Klub powstawał.  

Wyraził serdeczne podziękowanie za działalność 

Klubu, za jego aktywność, za obserwację rze-
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czywistości, w której żyjemy. Powiedział: „Pró-

bujecie tę rzeczywistość kształtować swoim sło-

wem, postawą, reakcją na to, co się dzieje. Głos 

Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach jest 

słyszany i jest rozważany.”  

 
Nowy rok liturgiczny 
    „Święta Bożego Narodzenia przybliżają nam 

prawdę o przyjściu Jezusa Chrystusa na świat. 

Na prawdę o wcieleniu Jezusa Chrystusa odpo-

wiadamy słowami Wierzę w Syna Bożego. Takie 

jest hasło nowego roku liturgicznego” powiedział 

ksiądz Arcybiskup. 

    „Mamy świadomość, że czas historyczny jest 

czasem naszego zbawienia, działania Boga w hi-

storii. Chcemy jako wspólnota Kościoła czas li-

turgiczny i czas historyczny przeżywać pod ha-

słem Wierzę w Syna Bożego. Ten, kto wyznaje 

wiarę w Syna Bożego wierzy w Syna Człowiecze-

go, wierzy w człowieka, jego możliwości, dobro w 

nim zasiane. Z tej Bożej perspektywy chcemy pa-

trzeć na człowieka, nasze siostry i braci, którzy 

z nami pielgrzymują przez tę rzeczywistość.  

    Chcemy ufać, że każdy człowiek pragnie dobra, 

pragnie to dobro wspólne budować, mimo 

wszystkich zawirowań, sprzeczności i konfliktów, 

jakie obserwujemy w skali makro i w skali mi-

kro." 

Adhortacja apostolska Evangelii Gaudium   
    Ksiądz Arcybiskup odniósł się do nauczania 

Ojca Świętego Franciszka zawartego w adhortacji 

apostolskiej Evangelii Gaudium o głoszeniu 

Ewangelii we współczesnym świecie. 

    Ojciec Święty apeluje w niej do zaangażowa-

nych w głoszenie Ewangelii, aby unikali wojen 

między sobą. Walka w Kościele, różnych spo-

łecznościach wewnątrzkościelnych, powoduje 

stratę energii potrzebnej do głoszenia Słowa Bo-

żego. Papież przestrzega przed takimi postawami, 

apeluje o jedność, o wspólne budowanie Króle-

stwa Bożego.  

    „Chcemy wsłuchiwać się w głos Ojca Święte-

go Franciszka, w adhortację, jego postawę, jego 

naukę.” powiedział ksiądz Arcybiskup.  

    Metropolita miał wielokrotnie okazję przypa-

trywać się kościołowi południowoamerykań-

skiemu, z którego przychodzi papież, jak funk-

cjonuje, jak ewangelizuje. To jest inny krąg kul-

turowy. „Kościół argentyński, południowoame-

rykański jest trochę innym Kościołem.” powie-

dział i dodał „Jest tam niewątpliwie potężny en-

tuzjazm wiary i olbrzymi potencjał.” Większość 

katolików, chrześcijan świata żyje w Ameryce 

Południowej. Tam rodzi się dziś wiele powołań 

do służby Ewangelii. Są kraje, które w szczegól-

ny sposób tym się odznaczają, jak Kolumbia. 

Wielu młodych ludzi idzie za głosem powołania, 

stają się misjonarzami nie tylko we własnym, ale 

także w innych krajach Ameryki Południowej. 

„Z tym kontynentem należy wiązać przyszłość 

Kościoła, wiosnę Kościoła” podsumował Arcy-

biskup. 

Rok Rodziny 
    W Metropolii Katowickiej obejmującej Diece-

zje Opolską, Gliwicką i Katowicką, a także 

w Województwach Opolskim i Śląskim posta-

nowiono, że ten rok będzie Rokiem Rodziny. 

„Chcemy rodzinę pokazywać pozytywnie, o niej 

mówić, rodzinę wzmacniać wszystkimi możliwy-

mi, dostępnymi środkami. Hasłem roku są słowa, 

które napisaliśmy w liście na pierwszą niedzielę 

adwentu »Rodzina wielka miłością«. Bardzo by 

nam zależało, żeby każda rodzina była wielką 

miłością Boga i miłością między ludźmi.” 

stwierdził ksiądz Arcybiskup. 

    Korzystając z okazji złożył bardzo serdeczne 

podziękowania wszystkim za wspomaganie ro-

dziny, zwłaszcza  tym, którzy działają w samo-

rządach, a szczególnie na ręce pani prezydent 

miasta Katowice. „Rodzina jest dzisiaj bardzo 

potrzebna, buduje nasze wspólnoty lokalne, na-

szą przyszłość, przyszłość naszej ojczyzny i na-

szej ojcowizny.” dodał. 

Ad limina 
    Ojciec święty Franciszek poprosił biskupów 

polskich na spotkanie ad limina. Jest to obo-

wiązkowa wizyta w Watykanie, która powinna 

się odbyć co pięć lat. Obecna wizyta będzie 

w dniach od 1 do 8 lutego. W jej ramach Konfe-

rencja Episkopatu Polski będzie składać spra-

wozdania ze spraw poszczególnych diecezji 
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i metropolii. Jest także przewidziane spotkanie 

z Ojcem Świętym.  

„Dotknięcie rzeczywistości Stolicy Apostolskiej, 

spotkanie z historią, z Piotrem naszych czasów 

jest zawsze bardzo wzmacniające” wyraził Arcy-

biskup.  

    Wizyta została poprzedzona przygotowaniami. 

Trzeba było przekazać sprawozdania Stolicy 

Apostolskiej. Sprawozdanie Archidiecezji Kato-

wickiej zawiera ok. 200 stron, które syntetycznie 

opisują wiele płaszczyzn życia Archidiecezji, 

w tym także aktywność laikatu. „Za tą aktywność 

laikatu serdecznie dziękujemy” powiedział. 

II Synod naszej Archidiecezji  
    Trwa II Synod Archidiecezji Katowickiej. 

Spłynęły ankiety z zespołów synodalnych do Se-

kretariatu Synodu. Są pierwsze opracowania tych 

ankiet. "To olbrzymia praca" ocenił gospodarz 

Archidiecezji. Jeszcze przed wyjazdem Księdza 

Arcybiskupa do Rzymu odbędzie się posiedzenie 

Rady Głównej. W najbliższym czasie będą pierw-

sze propozycje do dalszej dyskusji w zespołach 

synodalnych. Jesienią tego roku odbędą się 

pierwsze sesje plenarne z udziałem zaproszonych 

do ścisłego gremium Synodu.  

    Ksiądz Arcybiskup przypomniał I Synod Die-

cezji. Zakończył się w 1975 roku podpisaniem 

dokumentów w Uroczystość Chrystusa Króla 

przez księdza biskupa Herberta Bednorza na ołta-

rzu pod kopułą Katedry. W tym Synodzie uczest-

niczył również laikat. Ale na jego obecność Bi-

skup Bednorz musiał uzyskać specjalne zezwole-

nie Stolicy Apostolskiej. To wynikało z obowią-

zującego kodeksu prawa kanonicznego. Obecnie 

uczestnictwo laikatu katolickiego w Synodzie jest 

czymś oczywistym, zalecanym i wręcz pożąda-

nym.  

    Ksiądz Arcybiskup podziękował Klubowi za 

aktywność w przestrzeni II Synodu.  

"Chcielibyśmy, aby Synod poszerzył życie religij-

ne w naszej Diecezji, podniósł poczucie odpowie-

dzialności za wzrost dzieła ewangelizacji." po-

wiedział i zaapelował o uświadomienie sobie, że 

niezależnie od miejsca pracy, czy zamieszkania - 

jesteśmy świadkami Ewangelii.  

    "Nie dajcie sobie wmówić, że ten czas, który 

jest przed nami jest czasem zdeterminowanym. 

Tak nie jest – ten czas jest szansą. Jaki będzie, ja-

ką treścią będziemy go wypełniali, to także zależy 

od nas. Oby to była jak najlepsza treść, ewange-

liczna, karmiąca się Bożym Słowem, karmiąca się 

nauką Kościoła, treść, która współbrzmi z su-

mieniem." 

Życzenia 
    "Niech zatem Nowy Rok będzie dla każdego 

z nas rokiem dobrym. Dla naszego Kościoła, tak-

że dla Klubu Inteligencji Katolickiej naszej Ar-

chidiecezji. Niech ten Nowy Rok także wzmocni 

Klub Inteligencji Katolickiej o nowych członków. 

Oby się tak stało. Potrzebujemy tej aktywności 

laikatu.  

Chciałbym również na ten Rok Pański 2014 ży-

czyć jak najlepiej każdemu z nas, każdej rodzi-

nie. Życzę, żebyście wszyscy byli mocni miłością 

do Boga i miłością do drugiego człowieka." 

    Ks. Arcybiskup przekaże pozdrowienia Nun-

cjuszowi Apostolskiego od Klubu Inteligencji 

Katolickiej. Nuncjusz za chwilę będzie w Kato-

wicach, wieczorem razem pojadą do Opola, aby 

następnego dnia uczestniczyć w udzieleniu sakry 

biskupiej nowemu biskupowi pomocniczemu, 

który będzie wspierał biskupa Andrzeja w jego 

posłudze. 

    Ks. Arcybiskup Wiktor prosił o trwanie na 

modlitwie w oczekiwaniu na posłanie nowych 

biskupów pomocniczych do Archidiecezji Kato-

wickiej.  

Błogosławieństwo  
    Wystąpienie zakończyło się uroczystym pa-

sterskim błogosławieństwem wszystkich, którzy 

tworzą rodzinę Klubu Inteligencji Katolickiej 

w naszej Archidiecezji, oddziałów parafialnych, 

rodzin, asystentów, kapelanów, duszpasterzy.  

Msza Święta 

 
    Po wyjściu Księdza Arcybiskupa Mszę Świętą 

koncelebrowali: ks. prof. Józef Kozyra – kapelan 

Klubu, ks. dr Andrzej Suchoń – proboszcz para-

fii mariackiej i ks. Marek Noras prowadzący 

kręgi biblijne dla KIK-u na Tysiącleciu Dolnym. 

Homilię wygłosił ksiądz prof. Kozyra. Złożył też 
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podziękowanie księdzu proboszczowi za ser-

deczną gościnę, jakiej udziela Klubowi w swojej 

parafii. Członkowie Klubu włączyli się w pierw-

sze czytanie Pisma Świętego i procesję z darami. 

Opłatek 

 
Od lewej: ks. Marek Noras, wiceprezydent Katowic 

Krystyna Siejna, Antoni Winiarski, Danuta Sobczyk, 

Czesław Ryszka, ks. prof. Józef Kozyra 

    Spotkanie opłatkowe w sali im. Jana Pawła II 

zgromadziło ok. 50 osób. Wśród zaproszonych 

gości wiceprezydent Katowic Krystyna Siejna, 

Czesław Ryszka – senator VI i VII kadencji, 

dziennikarz i pisarz katolicki, jeden z założycieli 

Katowickiego KIK-u. W imieniu Klubu życzenia 

składali Danuta Sobczyk, wiceprezes Klubu 

i wieloletni prezes Antoni Winiarski. 

 
 

 
Od lewej: ks. Marek Noras, ks. Andrzej Suchoń, wi-

ceprezydent Katowic Krystyna Siejna, Antoni Winiar-

ski, Danuta Sobczyk 

    Po modlitwie błogosławieństwa i okoliczno-

ściowych przemówieniach, wszyscy łamali się 

opłatkiem. Rozmowy kontynuowano przy fili-

żance herbaty czy kawy i ciastkach. Śpiewaniu 

kolęd akompaniował na pianinie Rajmund Rał. 

 
Opracowanie tekstu i zdjęcia Wojciech Sala 

 

Prof. Urszula Szałajko odeszła do Pana 

    Pani Profesor uczestniczyła regularnie w spo-

tkaniach gliwickiej sekcji KIK-u w Katowicach. 

Była przywożona na wózku inwalidzkim i zaw-

sze siedziała z przodu, po lewej stronie kaplicy 

św. Jadwigi, w której odbywają się cotygodnio-

we środowe spotkania sekcji. Na stronie interne-

towej Politechniki Śląskiej została zamieszczona 

następująca informacja:   

    „14 stycznia w wieku 92 lat zmarła prof. dr 

hab. inż. Urszula Maria Szałajko, emerytowana 

pracownica Wydziału Chemicznego Politechniki 

Śląskiej w Gliwicach. (…) Przez wiele lat prof. 

Szałajko pełniła funkcję dyrektora ds. dydak-

tycznych Instytutu Technologii Chemicznej, 

Węgla i Ropy Naftowej Politechniki Śląskiej. 

Ceniona jako specjalista w dziedzinie technolo-

gii ropy naftowej w latach 1980-1991 pełniła 

funkcję członka Rady Naukowej Instytutu Tech-

nologii Nafty w Krakowie. Była wieloletnim 

członkiem Polskiego Towarzystwa Chemiczne-

go. W uznaniu za swoją pracę była odznaczona 

Odznaką Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej, 

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol-

ski. Była wyróżniona nagrodą Ministra Szkolnic-

twa Wyższego oraz kilkakrotnie nagrodami rek-

tora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia dydak-

tyczne i naukowe. 

    Panią Profesor zapamiętamy jako niezwykle 

prawego, życzliwego ludziom nauczyciela, któ-

rego cechowała sumienność, mądrość i umiejęt-

ność przekazywania wiedzy wielu pokoleniom 

studentów i nauczycieli akademickich. Pamięć 

o Niej zachowamy w naszych sercach. Msza ża-

łobna odprawiona zostanie w Kościele Chrystusa 

Króla w Gliwicach 18 stycznia o godz. 10:00. 
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Pogrzeb natomiast odbędzie się na gliwickim na 

cmentarzu przy ul. Lipowej”. 

    Pani prof. dr hab. inż. Urszula Szałajko urodzi-

ła się 10 stycznia 1922 r. i była członkiem KIK w 

Katowicach od lutego 1994 r. - nr deklaracji 

2031. Do końca swego życia, jako emerytka była 

członkiem NSZZ Solidarność. 

 Stanisław Waluś 

 

Zmarł bp Tadeusz Szurman 

    W dniu dzisiejszym [30 stycznia 2014 r.], 

w wieku niespełna 60 lat zmarł, Biskup Tadeusz 

Szurman - zwierzchnik Diecezji Katowickiej Ko-

ścioła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. 

    Biskup Tadeusz Szurman urodził się 9 lipca 

1954 roku w Simoradzu na Śląsku Cieszyńskim. 

Został ordynowany na duchownego 19 listopada 

1978 roku w Goleszowie na Śląsku Cieszyńskim, 

po czym podjął pracę jako wikariusz w Święto-

chłowicach, gdzie następnie w 1984 roku został 

proboszczem. Równocześnie w latach 1989-1990 

był administratorem parafii w Zabrzu. Od 1993 

roku był proboszczem ewangelickiej parafii w 

Katowicach. 

    W latach 1982–1986 był duszpasterzem mło-

dzieżowym diecezji katowickiej, zaś w latach 

1984–1990 Ogólnopolskim Duszpasterzem Mło-

dzieży i przewodniczącym Komisji Młodzieżo-

wej Polskiej Rady Ekumenicznej. W latach 1991–

2001 był radcą diecezjalnym Diecezji Katowic-

kiej Kościoła, w latach 1998–2002 był prezesem 

Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. 

Wybrany w październiku 2001 roku przez Synod 

Diecezjalny Biskupem diecezji katowickiej, 

w urząd został wprowadzony w kościele Zmar-

twychwstania Pańskiego w Katowicach 6 stycz-

nia 2002 roku. 

    Od 2010 roku był zastępcą zwierzchnika Ko-

ścioła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce bp 

Jerzego Samca. 

    Jest autorem wielu artykułów z dziedziny teo-

logii, spraw społecznych, historii, współpracował 

z kwartalnikiem "Myśl Protestancka", był w ra-

dzie redakcyjnej kwartalnika "Ewangelik", wydał 

dwa tomiki poezji (Malowane niezdarnie, Kato-

wice 2004; Świeże powietrze, Katowice 2005). 

Był inicjatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych 

i społecznych, za które wielokrotnie był nagra-

dzany: m.in. był laureatem Nagrody im. Karola 

Miarki oraz katolickiej nagrody im. ks. Szramka. 

W roku 2012 został honorowym obywatelem 

Miasta Katowice.  

    Biskup Tadeusz Szurman był przewodnikiem 

duchowym i mentorem dla wielu pokoleń du-

chownych Kościoła. 

    Pozostawił żonę i córkę. Informacje o pogrze-

bie Zmarłego zostaną podane w terminie póź-

niejszym.             Ks. Andrzej Wójcik, proboszcz   

Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gliwicach 

  

Zakaz handlu w niedziele. 

Solidarność krytykuje stanowisko rządu 

    Sekcja Krajowa Pracowników Handlu NSZZ 

„S” z rozczarowaniem przyjęła negatywne sta-

nowisko Rady Ministrów odnoszące się do po-

selskiego projektu ustawy o zakazie handlu 

w niedziele. Związkowcy uważają, że argumenty 

rządu są nietrafne. (…) 

Tygodnik Solidarność, nr 5, 31 I 2014, str. 7 

 

Wolna niedziela w UE. 

Konferencja w Brukseli 

    W Parlamencie Europejskim w Brukseli odby-

ła się konferencja poświęcona promowaniu idei 

wolnej niedzieli w Unii Europejskiej. Organiza-

torem spotkania było Europejskie Przymierze 

Wolnej Niedzieli oraz związki zawodowe i inne 

organizacje społeczne. 

    Odbyły się trzy bloki dyskusyjne: „Praca 

przyzwoita i wolne niedziele w czasach kryzy-

su”, „Równoważenie życia rodzinnego i prywat-

nego z pracą – ku szczęśliwemu i zdrowemu ży-

ciu” oraz „Jak wolna niedziela umożliwia 

uczestnictwo obywatelskie i zaangażowanie 

ochotnicze”. 

    Zwrócono uwagę na koszty społeczne i eko-

nomiczne wynikające z pracy w niedzielę, np. 

choroby – depresję, neurozę, choroby psychicz-

ne, alergie. Koszty leczenia tych chorób ponosi 

społeczeństwo, zyski zaś trafiają wyłącznie do 

korporacji. (…) 

Tygodnik Solidarność, nr 5, 31 I 2014, str. 9 

 

Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność 

Chrześcijan (18-25 stycznia) i XVII Dzień Ju-

daizmu w Kościele katolickim w Polsce 

 

Chrześcijaństwo a judaizm 

    16 stycznia 2014 r. w przededniu XVII Dnia 

Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce w ra-

mach Akademii Liderów Opinii w centrum Jana 

Pawła II w Gliwicach odbył się wykład ks. prof. 

Waldemara Chrostowskiego pt. „Chrześcijań-

stwo a judaizm”. Ks. prof. Waldemar Chrostow-



 8 

ski jest znakomitym znawcą judaizmu, do roku 

1998 był współprzewodniczącym Polskiej Rady 

Chrześcijan i Żydów. 

    Ks. Prof. wyjaśnił dlaczego Jan Paweł II mó-

wiąc w synagodze do wierzących Żydów powie-

dział, że „religia żydowska nie jest wobec naszej 

religii rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś 

wewnętrznym”, oraz że nasz „stosunek do niej 

jest inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii”. 

Przez ponad ćwierć wieku nie posuwa się ani 

kroku refleksja nad naszym katolickim postrze-

ganiem Judaizmu. Zamiast tego co roku cytuje się  

zmanipulowane słowa bł. Jana Pawła II, że wy-

znawców judaizmu nazwał „starszymi braćmi 

w wierze”, a On który naprawdę powiedział: „Je-

steście naszymi braćmi umiłowanymi i można 

powiedzieć, w pewien sposób - naszymi starszy-

mi braćmi.”  

    Prelegent przedstawił ze strony biblijnej histo-

rię zbawienia począwszy od Abrama, aż do cza-

sów Chrystusowych. Benedykt XVI przyrównał 

Stary Testament do symfonii, która zaczyna się 

piękną harmonią stworzenia, potem przychodzi 

kakofonia – grzech, są różne melodie (wzloty 

i upadki), ale przez cały przewija się motyw me-

sjański, najpierw cicho i rzadko, potem coraz czę-

ściej i głośniej,  aż przychodzi crescendo – wiel-

kie apogeum i… cisza – w której słychać cichy 

płacz dziecka. To narodził się w Betlejem Jezus 

Chrystus! 

    Ten kluczowy moment w historii Wszechświa-

ta jest też początkiem podziału w Izraelu. Część 

Izraelitów począwszy od Maryi i Józefa, pasterzy, 

powiedzieli Jezusowi – tak, ale równocześnie już 

w Jerozolimie byli tacy (jak Herod), co powie-

dzieli Mu – nie! 

    Po Zmartwychwstaniu i zesłaniu Ducha Św. 

poprzez gminy żydowskie w diasporze chrześci-

jaństwo rozszerzyło się na cały ówczesny świat. 

Rosła też zaciekłość jego wrogów, która osta-

tecznie doprowadziła do powstania Judaizmu Ra-

binicznego około roku 70. i ostatecznego zerwa-

nia z Judaizmem biblijnym, który dzięki uznaniu 

Mesjasza stał się chrześcijaństwem. A więc moż-

na powiedzieć, że jeśli chodzi o wiarę, to Żydzi 

rabiniczni, czy inaczej talmudyczni są naszymi 

młodszymi braćmi w wierze. 

     Przez wieki pogłębiała się przepaść między 

naszymi religiami. Dlatego teraz, szczególnie od 

czasów II Soboru Watykańskiego staramy się 

znowu zbliżyć. Ale nie jest to możliwe z pomi-

nięciem prawdy i wzajemnej znajomości. Dialog, 

bez prawdy staje się bezpłodny, jak to niestety 

ma miejsce w ostatnim ćwierćwieczu. Żeby dia-

log był owocny – to chrześcijanie muszą być so-

bą. Bo w tym bardzo trudnym dialogu nie chodzi 

o kompromisy, spotkanie w pół drogi, o zmianę 

religii, ale o pokazanie, że różnimy się stosun-

kiem do Chrystusa i próbować usuwać między 

sobą wszystko to, co nas jątrzy, obraża i męczy. 

Opracowano na podstawie: 

http://fronda.gliwice.pl/news.php5?id=909 

    Warto też przeczytać krótką relację z tego 

spotkania we wkładce „Gość Gliwicki”, str. II 

w „Gościu Niedzielnym” nr 4, rok XCI, 26 I 

2014.  

Stanisław Waluś 

 

Laboratorium jedności 

    Na rozpoczęcie Tygodnia Powszechnej Modli-

twy o Jedność Chrześcijan 19 stycznia w koście-

le św. Michała w Gliwicach razem z katolikami 

modlili się przedstawiciele Kościołów ewange-

licko-augsburskiego i ewangelicko-metodysty-

cznego. Eucharystii przewodniczył bp Gerard 

Kusz. (…) 

Mira Fiutak, Gość Niedzielny, nr 4, rok XCI, 

26 I 2014, Gość Gliwicki, str. I 

 

Ekumenizm praktycznie 

    Widząc plakat na ze-

wnętrznej, ogólnodostępnej 

tablicy przy kościele Matki 

Boskiej Kochawińskiej w 

Gliwicach pomyślałem so-

bie, że ekumenizm to nie 

tylko wspólna modlitwa 

chrześcijan  różnych wy-

znań, ale i wzajemne infor-

mowanie się o tym, co dzieje 

się w naszych kościołach. Na plakacie jest in-

formacja o koncercie charytatywnym Akademic-

kiego Chóru Politechniki Śląskiej w parafii 

Ewangelicko-Augsburskiej w Gliwicach 19 

stycznia 2014 r.                        Stanisław Waluś 

 

Nabożeństwo ekumeniczne w Zabrzu 

    W niedzielę 19 stycznia 2014 r. w ramach Ty-

godnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w parafii 

Ewangelicko-Augsburskiej, w kościele „Pokoju” 

odbyło się nabożeństwo ekumeniczne, na które zo-

stali zaproszeni przedstawiciele parafii zabrzań-

skich Kościoła katolickiego. W nabożeństwie 

uczestniczyli: proboszcz parafii Ewangelicko-

http://fronda.gliwice.pl/news.php5?id=909
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Augsburskiej w Zabrzu ks. Dariusz Dawid i zapro-

szeni goście: ks. prałat Józef Kusche, emerytowany 

proboszcz parafii św. Anny, ks. Arkadiusz Kinel, 

proboszcz parafii św. Andrzeja w Zabrzu, ks. Piotr 

Klemens, proboszcz parafii św. Teresy w Zabrzu 

i wikary w parafii św. Anny ks. Michał Wąs.  

 
Przy pulpicie ks. Dariusz Dawid, po prawej Prezydent 

Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik  

    Prowadzący nabożeństwo ks. Dariusz Dawid 

nawiązał do spotkania Piotra w domu Korneliu-

sza, kiedy to Piotr powiedział: „Wy wiecie, że dla 

Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub 

odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem; lecz 

Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie 

nazywał skalanym lub nieczystym”. [Dz 10, 25-

28] Później w tym domu następuje wymiana da-

rów. Korneliusz opowiedział swoje widzenie 

i uświadomił Piotrowi, że Bóg działa także wśród 

tych ludzi, których on unika. Piotr zaś zaniósł do 

domu Korneliusza dobrą nowinę: „Bóg nie ma 

względu na osobę, ale w każdym narodzie miły 

mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postę-

puje”. Ks. Dawid powiedział, że judeochrześcija-

nin i poganin rozmawiali ze sobą. Rozmawiali 

dzięki interwencji Boga i sami by się na to nie 

zdobyli. Dzięki temu spotkaniu nastąpiła wymia-

na darów, ubogacili się nawzajem. Gdyby się nie 

spotkali, funkcjonowaliby obok siebie, ale ubożsi, 

zamknięci na swoje światy. Ks. Dawid podkreślił, 

że dzisiejszy tekst z Dziejów Apostolskich jest 

o pięknym, ekumenicznym spotkaniu, o wspól-

nym domu, o odzyskiwaniu utraconych relacji 

z bliźnimi, których często nazywamy niewierzą-

cymi, ateistami, sekciarzami, albo bałwochwal-

cami. 

    Piękne kazanie wygłosił proboszcz parafii św. 

Andrzeja ks. Arkadiusz Kinel, który w podsu-

mowaniu postawił pytanie: kochani, czego ma 

nas nauczyć ten tydzień? Po prostu: mamy odno-

sić się do siebie z godnością i szacunkiem. Często 

mamy uznać nasza winę, ale też poszukiwać no-

wych sposobów współpracy. Święty Paweł na-

mawia, by być jednego ducha i jednej myśli. Moi 

drodzy, spotykamy się tutaj, aby okazać sobie na-

wzajem szacunek i wdzięczność… I potem już tyl-

ko szukać sposobów wymiany darów i uczenia się 

od siebie nawzajem, bo całe życie jest jednym 

wielkim darem. No właśnie… „razem dziękujemy 

za Bożą łaskę w innych”… Bo Chrystus nie jest 

i nie chce być podzielony. W spotkaniu uczestni-

czyli katolicy z różnych parafii, Pani Prezydent 

Małgorzata Mańka-Szulik, przewodniczący rady 

Miasta Marian Czochara i licznie zebrani goście.  

 
Z lewej ks. prałat Józef Kusche, w środku ks. Dariusz 

Dawid  

    Po nabożeństwie 

odbyło się serdecz-

ne spotkanie na 

probostwie, podczas 

którego okazało się 

w rozmowach, jak 

wiele nas łączy.  

    Efektem rozmów 

było spotkanie 5 lu-

tego 2014 r. w Klu-

bie Inteligencji Ka-

tolickiej, na które 

zostali zaproszeni 

wierni z parafii Ewangelicko-Augsburskiej.  

 
W kaplicy w domu parafialnym 
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    Ks. Dariusz Dawid miał wykład pt. „Powołani 

do ekumenii?” i mówił o dotychczasowych do-

świadczeniach, o tym, że duch ekumenizmu to 

duch pojednawczej różnorodności. W związku z 

tym nasz Tydzień Ekumeniczny został przedłu-

żony do piątego lutego.   

Krystyna Partuś 

Zdjęcia 19 I 2014 r. ze strony: 

http://www.luteranie-zabrze.pl/wydarzenia-64-

nabozenstwa-ekumeniczne.html 

Zdjęcia 5 II 2014 r. – Andrzej Sanocki 

 

Różnie, ale razem 

    Z udziałem bp. Gerarda Kusza i ks. radcy Hen-

ryka Reske, przedstawiciela bp. Tadeusza Szur-

mana, 25 stycznia odbyło się nabożeństwo eku-

meniczne w Bytomiu. (…) – Nasza siła jest 

w Bogu. To moc Boża sprawia, że mimo wielu 

trudności i różnych sytuacji, w których wypada 

nam żyć, chwalimy Boga, dziękujemy Mu i da-

jemy o Nim świadectwo (…) – mówił w homilii 

podczas nabożeństwa bp Gerard Kusz.  

    Na zakończenie zabrał głos ks. radca Henryk 

Reske z parafii w Orzeszu, który m.in. dziękował 

wiernym diecezji rzymsko-katolickich za modli-

twę w intencji chorego ks. Tadeusza Szurmana, 

biskupa diecezji katowickiej Kościoła Ewange-

licko-Augsburskiego.  

 

 

Sonda  

Jaki jest sens dialogu ekumenicznego? 

Poznanie innych poglądów 4% 

Wypracowanie form współpracy 17% 

Doprowadzenie do jedności 63% 

Trudno powiedzieć 16% 

http://ekai.pl/diecezje/poznanska/ 

pobrano 18 I 2014 r.  

 

Jezus Chrystus - Żyd praktykujący 

    W dniu 25 stycznia 

2014 r. ,w Gliwicach 

w auli Centrum Edu-

kacyjnego im. Jana 

Pawła II, odbyła się 

długo wyczekiwana 

konferencja pt. „Jezus 

Chrystus - Żyd prak-

tykujący”. Konferen-

cja została przygoto-

wana wspólnie przez 

różne społeczności 

zaangażowane w 

przybliżanie żydow-

skich korzeni chrze-

ścijaństwa i prowadzące różne służby na rzecz 

Narodu Wybranego m.in. Dom Modlitwy 24/7 

w Gliwicach, Kościół Ewangelicko - Augsbur-

ski, Kościół Ewangelicko - Metodystyczny, 

wspólnoty katolickie współpracujące w ramach 

Inicjatywy MISSIO i inicjatywę „W kierunku 

Soboru Jerozolimskiego II” (TJCII Polska). 

    Głównymi mówcami i gośćmi konferencji byli 

Kazimierz Barczuk
1
 z Warszawy i ks. Adam 

Prozorowski
2
 z Tarnowa Podgórnego koło Po-

znania. 

                                                 
1
 Duszpasterz Kościoła Chrystusowego w Warsza-

wie, znany mówca z zakresu tematyki biblijnej oraz 

historii i kultury żydowskiej z mesjanistycznego 

punktu widzenia. Współzałożyciel Fundacji Pomocy 

Humanitarnej Chewra, aktualnie dyrektor misji "Po-

ślij mnie", działającej na rzecz narodu żydowskiego. 

Regularnie współpracuje z czasopismem "Nasze in-

spiracje" i innymi wydawnictwami. Publikuje artyku-

ły dotyczące żydowskich świąt i biblijnych zasad ży-

cia. Jest cenionym mówcą licznych konferencji w ca-

łej Polsce. W ostatnim roku współprowadził rekolek-

cje II stopnia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Ka-

towickiej naświetlając tematykę EXODUS z żydow-

skiego punktu widzenia. Z żoną Dorotą mieszkają 

w Warszawie. Są rodzicami trzech dorosłych córek. 
2
 Prezbiter archidiecezji poznańskiej (święcenia pre-

zbiteriatu w 1991 r.), obecnie proboszcz parafii Tar-

nowo Podgórne koło Poznania. Od najmłodszych lat 

związany z Ruchem Światło - Życie, moderator ru-

chu w kilku parafiach archidiecezji, zaangażowany w 

Unię Kapłanów Chrystusa Sługi. Posługiwał również 

w Drodze Neokatechumenalnej oraz Odnowie w Du-

chu Świętym. Odpowiedzialny za Szkołę Biblijną 

w ramach Dzieła Biblijnego Archidiecezji Poznań-

skiej. Były przewodniczący Komisji Biblijnej Syno-

du Archidiecezji Poznańskiej, rekolekcjonista i mi-

http://www.luteranie-zabrze.pl/wydarzenia-64-nabozenstwa-ekumeniczne.html
http://www.luteranie-zabrze.pl/wydarzenia-64-nabozenstwa-ekumeniczne.html
http://ekai.pl/diecezje/poznanska/
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    Kazimierz Barczuk przypomniał w swoim wy-

stąpieniu szczególną rolę Izraela - narodu wybra-

nego przez Boga, w którym na przestrzeni wie-

ków On sam składał niesamowite bogactwo. Ka-

zik podkreślił, że to piękne dziedzictwo i obietni-

ce nigdy nie zostały odwołane. Mówiąc o tym 

przywołał wiele wspaniałych przykładów wyda-

rzeń biblijnych ale również pięknych świąt, które 

nie tylko wskazywały na Mesjasza, ale w Jezusie 

znalazły swoje najgłębsze wypełnienie. 

Jednak przykładami niesamowitych Bożych 

obietnic były nie tylko wydarzenia historyczne 

sprzed dwóch czy więcej tysięcy lat, ale również 

fascynujące historie związane chociażby z odro-

dzeniem Państwa Izrael i odtworzeniem języka 

hebrajskiego po prawie 2000 lat życia Żydów 

w rozproszeniu. Te wydarzenia (wspaniale zilu-

strowane i poszerzone przez mówcę podczas wy-

kładów) jasno i dobitnie podkreślają, że działanie 

Boże i Jego obietnice nie dotyczą tylko zamierz-

chłej przeszłości i nie do końca zostały wypełnio-

ne (jak mówią niektórzy) wraz z przyjściem na 

ziemię Jezusa Mesjasza. Część tych obietnic do-

konuje się na naszych oczach, a część dopełni się 

w momencie Paruzji naszego Pana. 

Z wielką radością na naszym spotkaniu przywita-

liśmy też niespodziewanych gości - Żydów me-

sjanistycznych, których Kazik zaprosił na naszą 

konferencję wśród nich m.in. Maxima Katz’a, Sa-

rę Kaplan oraz dziewczynę - oficera armii izrael-

skiej (która przybyła na konferencję w mundurze 

wojskowym). 

    Maxim Katz podzielił się krótko swoimi do-

świadczeniami ze służby Chosen People jaką 

prowadzą w Jerozolimie. Na koniec swojego 

świadectwa Maxim (jako należący do pokolenia 

kapłańskiego) pomodlił się nad wszystkimi wy-

powiadając słowa błogosławieństwa zapisane 

w IV Księdze Mojżeszowej (Liczb), 6,24-26. 

Ks. Adam Prozorowski swój wykład podzielił na 

dwie części. Pierwsza z nich dotyczyła analizy 

symbolów wiary chrześcijańskiej napisanych na 

                                                                                  
sjonarz diecezjalny. Absolwent Instytutu Studiów Ży-

dowskich przy Seminarium Baptystycznym w Rado-

ści, aktywny uczestnik dialogu ekumenicznego w ar-

chidiecezji, ceniony mówca na licznych rekolekcjach, 

spotkaniach i konferencjach, autor licznych artykułów 

o tematyce żydowskiej i biblijnej (np. książki „Du-

chowość Judaizmu”). 
 

 

 

przestrzeni wielu wieków (począwszy od symbo-

lu apostolskiego i nicejsko - konstantynopolitań-

skiego z IV wieku a skończywszy na wyzna-

niach wiary kościołów zielonoświątkowych 

i baptystycznych). Niestety, jak to pokazał ks. 

Adam w przygotowanej perfekcyjnie prezentacji 

multimedialnej, większość symbolów wiary za-

wiera bardzo „zhellenizowany” obraz Jezusa od-

noszący się raczej do dyskusji teologicznych do-

tyczących Jego natury (Boskiej i ludzkiej) i ich 

wzajemnych odniesień, lecz zupełnie pomijają-

cych żydowskie pochodzenie Jezusa i Jego łącz-

ność z Narodem Wybranym. 

    Pewne zmiany w podejściu do tematu można 

było zauważyć dopiero w tzw. Londyńskim Wy-

znaniu Wiary z roku 1689 (przyjętym przez an-

gielskich Baptystów), gdzie zaznaczono po raz 

pierwszy bardzo wyraźnie, że „Maria Dziewica 

należała do pokolenia Judy (...), a Jezus został 

zrodzony, jako potomek Abrahama i Dawida”...  

Jednak największym przełomem w pokazaniu 

Jezusa Chrystusa jako Człowieka wywodzącego 

się z Narodu Wybranego i Mesjasza posłanego 

przede wszystkim do tego narodu, były doku-

menty powstałe po II wojnie światowej - przede 

wszystkim tzw. Tezy z Seelisbergu (1947), które 

bardzo jasno i konkretnie pokazywały nie tylko 

„żydowskość” Jezusa, ale również rolę Narodu 

wybranego i relacje jakie powinni istnieć między 

chrześcijanami i Żydami. 

    Ks. Adam omówił też bardzo ogólnie (z braku 

czasu) podstawowe dokumenty Kościoła Kato-

lickiego odnoszące się do dialogu chrześcijańsko 

- żydowskiego. Wśród nich na pewno kluczową 

rolę odgrywa Deklaracja „Nostra Aetate” Soboru 

Watykańskiego II a zwłaszcza czwarty jej punkt. 

Rozwinięciem tejże Deklaracji, a przede wszyst-

kim wyznacznikiem praktycznym do jej zasto-

sowania jest wydany w 1985 roku dokument: 

„Żydzi i judaizm w głoszeniu słowa Bożego i ka-

techezie Kościoła katolickiego”. 

    Ważne były też dokumenty wydane przez 

Światową Radę Kościołów (1988) czy dokumen-

ty podpisane przez wszystkie kościoły chrześci-

jańskie w roku 2002. 

    Ze względu na brak czasu a jednocześnie ko-

nieczność zaprezentowania pełnego spectrum 

omawianego zagadnienia ks. Adam, na koniec 

swojego wykładu, podał obfity spis bibliografii, 

z którą powinien zapoznać się każdy, kto zajmu-

je się tym tematem. 
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    Na zakończenie konferencji organizatorzy 

umożliwili krótką prezentację wizji TJCII 

(„W  kierunku Soboru Jerozolimskiego II”). 

Adam Dylus omawiając historię powstania i za-

łożenia tej inicjatywy wskazał znaki czasu jakie 

Bóg daje współczesnemu światu i chrześcijań-

stwu. Wśród tych znaków jednym z najważniej-

szych jest niewątpliwie rosnący bardzo dyna-

micznie ruch mesjanistyczny, którego początki 

można odnaleźć w XVI-wiecznej Polsce, ale roz-

kwit przeżywa od lat 60-tych XX wieku w Sta-

nach Zjednoczonych a potem w Izraelu.  

    Adam Dylus przypomniał, że o ile tzw. Pierw-

szy Sobór Jerozolimski (zwołany przez Aposto-

łów i starszych - z których wszyscy byli Żydami 

około 50 roku a opisany w 15 rozdziale Dziejów 

Apostolskich) był niejako otwarciem przez Ży-

dów wierzących w Jezusa drzwi Kościoła dla po-

gan (nie - Żydów) i to bez żadnych warunków 

wstępnych, dzisiaj nadchodzi czas, aby Kościół 

chrześcijański w podobny sposób przyjął Żydów 

wierzących w Jeszuę HaMaszijach, bez koniecz-

ności wyrzekania się przez nich swoich tradycji 

i zwyczajów, a wręcz przeciwnie, zachęcając ich 

do kultywowania ich wspaniałych świąt i zwy-

czajów, które mogą być zbudowaniem dla „Ko-

ścioła pogańskiego (z narodów). 

Adam Dylus stwierdził jasno, że po prawie 2000 

tysiącach lat separacji, ten proces zapewne będzie 

dokonywał się stopniowo i obejmował różne 

dziedziny. 

Jednak pewne jest, że musi on obejmować m.in.:  

 pokutę za popełnione podczas wielu wieków 

grzechy chrześcijan przeciw całej społeczności 

żydowskiej w tym również za te grzechy, które 

uniemożliwiały wyznawanie Żydom wiary w 

Jezusa na sposób żydowski, 

 wzajemne poznanie i zbliżenie, które można 

osiągnąć jedynie poprzez wspólną modlitwę, 

spotkania, świętowanie, poznawanie żydow-

skich zwyczajów , w tym szczególnie świąt, 

które wskazują na Mesjasza Izraela (czyli... 

wszystkich świąt żydowskich), 

 dyskusję doktrynalną i teologiczną (spotkania 

teologów i liderów wywodzących się z obu 

stron)... 

    Mówca przypomniał, że właśnie te założenia 

przyświecają pracy TJCII (inicjatywie „W kie-

runku Soboru Jerozolimskiego II”), która została 

zapoczątkowana wizją daną przez Ducha Święte-

go rabinowi mesjanistycznemu Marty’emu Wal-

man’owi (z synagogi mesjańskiej Baruch Ha-

Szem w Dallas), a później stopniowo rozszerzała 

się poprzez przyłączanie do niej przedstawicieli 

różnych kościołów chrześcijańskich.  

    Adam Dylus jasno wyartykułował również 

poparcie dla tej inicjatywy liderów wielu kościo-

łów w tym także obecnego papieża Franciszka, 

który zaledwie kilka dni przez swoim wyborem 

gościł w swojej rezydencji z Buenos Aires Mar-

ty’ego Walman’a, Dava Pyles’a oraz ks. Petera 

Hockena, którzy dali świadectwo jak bardzo dzi-

siaj Duch Święty przekonuje Żydów o osobie Je-

zusa - Mesjasza Izraela. Kardynał Bergolgio 

(dzisiejszy papież Franciszek) stwierdził jasno, 

że ta inicjatywa jest od Boga i on udziela jej 

swojego błogosławieństwa. 

    Myślę, że ilość wątków zasygnalizowanych 

przez wszystkich mówców podczas konferencji 

w Gliwicach mogłaby wystarczyć na cały ty-

dzień spotkań i warsztatów (być może uda się 

kiedyś taki zamysł przeprowadzić?).  

    Jednak oprócz nowych wiadomości, wydaje 

się, że Bóg dał nam bardzo ważne przesłanie: to 

my, podzieleni chrześcijanie z różnych kościo-

łów, mieliśmy możliwość stanąć w jedności wo-

kół Narodu Wybranego, wokół naszego wspól-

nego Mesjasza (który jest przede wszystkim Me-

sjaszem Izraela). Być może takie wydarzenie 

zorganizowane na zakończenie Tygodnia Eku-

menicznego było najlepszym przykładem dąże-

nia do jedności, a także wskazywało kierunek 

pracy w przyszłości. 

Najserdeczniej dziękujemy Stefanowi Mitasowi 

oraz wszystkim pozostałym organizatorom 

i uczestnikom konferencji w Gliwicach za moż-

liwość przeżycia tak wspaniałego, budującego 

i owocnego czasu. 

Niech serca wszystkich zostaną pobłogosławione 

świętym Bożym SZALOM! 

    Adam Dylus 

 

Proroctwa spełniły się w Betlejem 

    Józef Flawiusz w swej „Wojnie żydowskiej” 

pisał, że to właśnie przekonanie o rychłym na-

dejściu Mesjasza pchnęło Izraelitów do powsta-

nia przeciwko największej wówczas potędze mi-

litarnej świata. Rękopisy żydowskiej sekty es-

seńczyków odnalezione w Qumran nad Morzem 

Martwym potwierdzają, że spodziewali się oni 

przyjścia Mesjasza na początku naszej ery. (…) 

Mesjańskie proroctwa 

    Protestancki teolog Josh McDowell utrzymu-

je, że w Starym testamencie znajduje się 456 
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proroctw zapowiadających nadejście Mesjasza. 

(…) Peter Stoner skoncentrował się zaledwie na 

ośmiu proroctwach, spełnionych przez Jezusa: 

1. Miejsce urodzenia Mesjasza (Betlejem). 

2. Jego przyjście poprzedzone przez wysłannika. 

3. Sposób, w jaki miał wjechać do Jerozolimy (na 

osiołku). 

4. Wydanie go przez przyjaciela. 

5. Sprzedanie Go za 30 srebrników. 

6. Porzucenie tych pieniędzy w domu Bożym. 

7. Pozostawanie niemym przed oskarżycielami. 

8. Śmierć przez ukrzyżowanie. 

     Stoner oblicza, że prawdopobieństwo, aby 

ktokolwiek wypełnił tych osiem proroctw do cza-

sów dzisiejszych, jest jak jeden na dziesięć do po-

tęgi siedemnastej. (…) 

Żydzi mesjanistyczni 

    Osoba i misja Chrystusa sprawiły, że w I stule-

ciu doszło do rozłamu wśród Żydów. (…) Wśród 

Żydów zaczął obowiązywać niepisany zakaz czy-

tania Nowego Testamentu oraz dyskutowania 

z gojami na tematy religijne, zwłaszcza zaś 

o Chrystusie. (…) Zdaniem niemieckiego teologa 

Franza Mussnera Żydzi więc nie tyle świadomie 

odrzucają Jezusa w każdym pokoleniu, ile raczej 

dziedziczą Go już odrzuconego. 

    Ta sytuacja zaczęła zmieniać się nieco w XX 

w. W tym okresie doszło bowiem do wielu spek-

takularnych przypadków nawróceń Żydów na 

chrześcijaństwo. Najbardziej znani to m.in. św. 

Edyta Stein, kard. Jean-Marie Lustiger, Roman 

Brandstaetter czy o. Aleksander Mień. Jezusa za 

Mesjasza uznali też liczni rabini, tacy jak np. 

Max Wertheimer, Leopold Cohn, Charles Fresh-

man, Izaak Lichtenstein czy Eugenio Zolli. (…) 

    Obecnie na świecie żyje ok. 300 tys. Żydów 

mesjanistycznych, czyli takich, którzy uznają, że 

Jezus był Mesjaszem i Synem Bożym. Część z 

nich nie należy do żadnego z Kościołów. Wielu 

związanych jest blisko ze wspólnotą baptystycz-

ną. Istnieje również spora grupa Żydów w Ko-

ściele katolickim, którzy pragną być uznani jako 

obrządek hebrajski wewnątrz Kościoła katolic-

kiego. W Izraelu działa zresztą Dzieło św. Jakuba 

– wspólnota hebrajska, która pozwolenie na od-

prawianie Mszy św. w tym języku uzyskała jesz-

cze od Piusa XII. (…)                Grzegorz Górny,  

       wSieci nr 50 (54), 16-26 XII 2013, str. 22-25 

 

Wystawa o arcybiskupie 

Józefie Teodorowiczu w Katowicach 

    Dnia 4-go grudnia o godz. 17-tej w sali Parnas-

sos nowoczesnego budynku Biblioteki Śląskiej 

miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy przy-

gotowanej przez Fundację Kultury i Dziedzictwa 

Ormian Polskich „Wielki zapomniany. Arcybi-

skup ormiański Józef Teodorowicz (1864-1938) – 

wybitny polski kapłan i mąż stanu”. Termin i 

miejsce wybrano nieprzypadkowo, gdyż właśnie 

w tym dniu dokładnie mija 75-ta rocznica śmierci 

tego wielkiego duchownego. Stolica Górnego 

Śląska jawiła się organizatorom jako najbardziej 

odpowiednie miejsce ze względu na bardzo słabo 

tu znane działania dyplomatyczne arcybiskupa 

Teodorowicza na rzecz przyłączenia Górnego 

Śląska do odrodzonego w 1918 r. państwa pol-

skiego. Dodam, że impreza odbywała się jako ko-

lejne wydarzenie zainicjowanego w Warszawie 

30 listopada Tygodnia Pamięci o arcybiskupie Jó-

zefie Teodorowiczu.  

    Dzięki gościnności gospodarzy, 28 tablic wy-

stawionych w obszernym jasnym holu na parte-

rze, tuż koło działu wypożyczalni, prezentuje się 

znakomicie i przyciąga uwagę korzystających z 

biblioteki, często młodych studentów. Oglądając 

je można zapoznać się z pochodzeniem i kulturą 

polskich Ormian, oraz z życiem, działalnością re-

ligijną i publiczną arcybiskupa Józefa Teodorowi-

cza, z jego literacką spuścizną, oraz z dokumen-

tami i rękopisami, jakie udało się zgromadzić 

FKIDOP. 

    Wernisaż odbył się w miłej atmosferze i zgro-

madził kilkadziesiąt osób. Swą obecnością za-

szczycił to spotkanie prof. zw. dr hab. Józef Cią-

gwa z Katedry Prawa i Administracji, a zarazem 

przewodniczący Zarządu Towarzystwa Słowaków 

w Polsce. Jego zainteresowania naukowe obej-

mowały tematykę autonomii i ustawodawstwa 

śląskiego w okresie międzywojennym. Była 

obecna p. Joanna Janecka Kierownik Oddziału ds. 

Współpracy z Instytucjami, Mniejszościami Na-

rodowymi i Repatriacji przy Urzędzie Woje-

wódzkim w Katowicach reprezentująca siebie 

oraz p. Magdalenę Szewczuk-Szturc Pełnomocni-

ka Wojewody ds. Mniejszości Narodowych i Et-

nicznych. Nie zabrakło przedstawicieli Związku 

Ormian w Polsce im. Abp. Józefa Teodorowicza z 

panią prezes Anną Olszańską i Bogdanem Ka-

sprowiczem, przewodniczącym rady parafialnej 

parafii ormiańsko-katolickiej w Gliwicach na cze-

le. Na wernisażu była też przedstawicielka me-

diów w osobie Pani Katarzyny Piotrowiak z Pol-

skiej Agencji Prasowej, która przygotowała ma-
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teriał z wydarzenia. Następnego dnia ukazały się 

artykuły w Dzienniku Zachodnim i Gazecie Wy-

borczej dotyczące wystawy. 

    Przybywających gości witaliśmy serdecznie, 

wręczając każdemu najnowszy numer gazety pol-

sko-ormiańskiej „Avedisu”. Prawie punktualnie 

rozpoczęło się spotkanie w Sali Parnassos. W 

imieniu chorego prof. dr hab. Jana Malickiego dy-

rektora Biblioteki zebranych powitała p. Monika 

Wieczorek z Działu Promocji Biblioteki. Słowo 

wstępne wygłosił obecny Prezes Fundacji Kultury 

i Dziedzictwa Ormian Polskich Jan Abgarowicz. 

Wprowadził zebranych w zagadnienie, kim był ar-

cybiskup Teodorowicz dla Polaków oraz powie-

dział kilka słów o działaniach Fundacji na rzecz 

ratowania i przechowania zabytków ormiańskich 

w Polsce.  

    Dr Weronika Pawłowicz w swym szerokim refe-

racie przedstawiła sylwetkę arcybiskupa szczegól-

nie uwzględniając jego misję dyplomatyczną na 

rzecz przyłączenia Śląska do Polski. Przypomniała, 

że (…) Wraz z innymi biskupami apelował do Gór-

noślązaków o głosowanie za Polską oraz przeciw-

stawiał się polityce niemieckich władz kościelnych, 

które pod karą suspensy zabraniały polskim księ-

żom angażować się w sprawy plebiscytowe. W cza-

sach śląskiego plebiscytu abp Teodorowicz zetknął 

się z Wojciechem Korfantym, którego niesłychanie 

cenił tak za patriotyzm, jak i za jego poglądy na 

sprawy społeczne i robotnicze. W następnych latach 

bronił go publicznie przed atakami przeciwników 

politycznych… Bardzo wyrazista osobność… docie-

rał do sumień i nimi wstrząsał (…). 

    W końcu obejrzeliśmy krótki film „Notacje”, 

w którym można było usłyszeć silny, bijący spoko-

jem głos przemawiającego niemal prorocko arcybi-

skupa.  

    Po strawie duchowej czekał nas pyszny ciepły 

poczęstunek ormiański z lampką czerwonego wina 

przygotowany przez restaurację „Ararat” p. Karena 

i Katarzyny Mkrtchyan w Katowicach. Wschodnie 

zapachy szaszłyków (horovac- ԽՈՐՈՎԱԾ) oraz 

pierogów (bertucz - ԲՐԴՈՒՃ ) podawanych 

z lawaszem i zielonymi sałatkami rozchodziły się 

po całym holu sprzyjając swobodnym rozmowom 

i zawieraniu znajomości. Można też było skoszto-

wać słodyczy kuckich Ormian. Wielu z naszych 

przyjaciół po raz pierwszy spotkało się z kuchnią 

ormiańską i wiem, że bardzo spodobała się żywio-

łowość i serdeczność serwujących.  

    Dodam jeszcze, że na wernisażu była okazja do 

nabycia publikacji przygotowanych przez FKI-

DOP, w tym cennego wznowienia płyty z kaza-

niami arcybiskupa Józefa Teodorowicza. 

    Wystawa była udostępniona dla zwiedzają-

cych do końca grudnia 2013 r.  

    Tak jak splecione flagi biało-czerwona i po-

marańczowo-niebiesko-czerwona zawieszone 

przez organizatorów, niech przy okazji takich 

imprez zacieśniają się kontakty i przyjaźnie mię-

dzy Ślązakami, polskimi Ormianami i Ormiana-

mi z najnowszej emigracji, a wszelkim dobrym 

inicjatywom niech patronuje już z góry nasz 

wielki arcybiskup Józef Teodorowicz.  

Magdalena Bernacka, 12 XII 2013 

PS. Link do zdjęć galerii Biblioteki Śląskiej: 

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

=2&gallery=1228 
 

Warto przeczytać: 

W 75. Rocznicę śmierci arcybiskupa 

Józefa Teodorowicza (1864-1938).  

Wielki Polak i Ormianin 

(…) Rodem z Galicji. (…) Arcybiskup lwowski. 

(…) Polityk narodowo-katolicki. (…) W służbie 

Kościołowi. (…) Przywrócony pamięci. (…) 

Grzegorz Pełczyński, Nasza Polska, nr 51-52 

(946-947) 17-24 XII 2013, str. 22-23   

 
Muzeum Izby Pamięci KWK „Wujek” 

    Muzeum znajduje się w Katowicach przy ul. 

Wincentego Pola 65. 

    W Muzeum można wysłuchać unikatowych 

lekcji historii od naocznych świadków wydarzeń 

grudnia ’81 r., strajkujących wówczas: Antonie-

go Gierlotki, Krzysztofa Pluszczyka, Stanisława 

Płatka lub Jerzego Wartaka. Ponadto w Muzeum 

można zobaczyć makietę, na której bardzo do-

kładnie została odtworzona pacyfikacja Kopalni 

„Wujek”, przestrzelony hełm zabitego Jana Sta-

wińskiego, zebrane przez górników pociski, któ-

rymi do nich strzelano czy tuby po ładunkach 

z gazem, które rzucano na strajkujących. 

 

http://galeria.bs.katowice.pl/?page_id=2&album=2&gallery=1228
http://galeria.bs.katowice.pl/?page_id=2&album=2&gallery=1228
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    Wstęp do Muzeum jest bezpłatny. Godziny 

otwarcia: wtorki i czwartki od 9 do 17, środy, 

piątki i soboty od 9 do 15 (w niedziele i ponie-

działki nieczynne). Rezerwacja terminu – wizyty 

w Muzeum-Izbie Pamięci: tel. 32 208 55 33 

email: muzeum@scwis.org.pl   

 

Warto przynajmniej przeglądnąć 

    Zawsze pisałem „Warto przeczytać” lub „Warto 

czytać”. Książki tej nie przeczytałem, ale opinie 

znajomych skłoniły mnie po polecenia jej czytelni-

kom „Dlatego”. Wpierw przytoczę fragment arty-

kułu z Gościa Niedzielnego, potem przedstawię 

krótko książkę, którą miałem okazję przeglądnąć 

i na koniec podzielę się fragmentami artykułu Je-

rzego Roberta Nowaka z „Warszawskiej Gazety”. 

    Książka Doroty Kani, Ma-

cieja Marosza i Jana Targal-

skiego wydana przez Frondę 

wzbudza ogromne emocje 

w środowisku dziennikarskim. 

Bohaterami „Resortowych 

dzieci” są bowiem największe 

gwiazdy TVN, TVP i „Gazety 

Wyborczej”, m.in. Monika 

Olejnik, Justyna Pochanke, Tomasz Lis, Andrzej 

Morozowski. Autorzy siegaja do ich dzieciństwa 

i młodości spędzonej w rodzinach działaczy 

i funkcjonariuszy KPP, PZPR, Ministerstwa Bez-

pieczeństwa Publicznego oraz SB. 

    Publikacja bardzo szybko trafiła na szczyt listy 

bestsellerów sprzedaży internetowej. Do salonów 

sprzedaży nie wszędzie jeszcze dotarła. I może 

nie dotrzeć, bo Jacek Żakowski, jeden z bohate-

rów książki, złożył w Sądzie Okręgowym w War-

szawie pozew przeciwko wydawcy. (…)  

Gość Niedzielny, nr 1 rok XCI, 5 I 2014, str. 9 

    W wyniku wyroku sądowego okładka się nieco 

zmieniła, ale treść pozostała ta sama: 

Od wydawcy 

Wstęp 

Rozdział 1 – Aleja przyjaciół 

Rozdział 2 – Nadzorca społe-

czeństwa 

Rozdział 3 – Marsz intelektuali-

stów ku III RP 

Rozdział 4 Dzielenie prasowego tortu 

Rozdział 5 – Wojna służb, koncesja dla Polsatu 

Rozdział 6 „Trójka” – wentyl bezpieczeństwa 

Rozdział 7 Propaganda w natarciu – TVP 

Rozdział 8 Telewizja służbowa 

Indeks osób 
 

Resortowe dzieci opanowały nie tylko media 

    Z prof. Jerzym Robertem Nowakiem, autorem 

pierwszej książki o resortowych dzieciach, roz-

mawiała Aldona Zaorska 

(…) Otóż w książce pani Kani zaczerpnięto bar-

dzo dużo informacji o najistotniejszych posta-

ciach z moich o 9 lat wcześniejszych „Czerwo-

nych dynastii”. (…) Naliczyłem, że od 1989 ro-

ku, czyli od zabójstw księży Niedzielaka, Su-

chowolca i Zycha, z rąk „nieznanych sprawców” 

zmarło w tajemniczych okolicznościach ok. 70 

osób. (…) Uważam, ze szczególnie ważne jest 

teraz nieograniczanie się do tematyki lat stali-

nowskich i późniejszego PRL-u. Potrzeba moc-

niej pokazywać różne patologie po 1989 r. 

Choćby prowadzoną od paru dziesięcioleci zaja-

dłą walkę z Kościołem, nasiloną w sposób nie-

słychany po śmierci papieża Jana Pawła II. (…) 

Warszawska Gazeta, nr 4 (345), 

24-30 I 2014, str. 12-13. 

  

Siedem plag polskich 

(…) Zawisło nad nami siedem plag, które zablo-

kowały w nas odróżnianie dobra od zła. 

    Pierwsza plaga obejmuje pojęcie narodu. Otóż 

ze wszystkich stron idą ataki na naród. (…) 

    Druga plaga to bezwzględne i ostre ataki na 

religię. I to głównie na religię katolicką. (…) 

    Trzecia plagą, która toczy jak robak Polskę, 

jest walka z rodziną, atakowanie tradycyjnych 

związków kobiety i mężczyzny (…) 

    Czwartą plagą jest zamach na historię jako źró-

dło wiedzy o człowieku i rodzaju ludzkim. (…) 

    Piątą plagą okazuje się niszczenie języka, two-

rzenie niespotykanego do tej pory w dziejach 

kultury polskiej chaosu pojęć, mylenie sensów 

i znaczenia słów (…) 

    Szóstą plagą jest niepojęty dotychczas atak na 

świat piękna (…) 

    I wreszcie siódmą plagą jest degradacja przy-

rody (…)   Stanisław Srokowski, Warszawska 

Gazeta, nr 4 (345), 24-30 I 2014, str. 7     

 

In vitro 

Gdyby pójść tokiem myślenia 

tych, którzy odmawiają em-

brionowi ludzkiemu statusu 

osoby od momentu poczęcia, to 

status ten można by było przy-

znawać na podstawie dowolnie 

przyjętych kryteriów, np. na 

podstawie zdolności rozumie-
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nia teorii względności Einsteina lub w zależności 

od stopnia opanowania tabliczki mnożenia. 

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

www.globalizacja.org Warszawa 2010, str. 97 

 

„Równościowe przedszkole” niepedagogiczne 

    Programu stworzonego przez feministyczne 

aktywistki używa kilkadziesiąt przedszkoli 

w Polsce. Pedagodzy związani z PAN zdecydo-

wanie go krytykują. (…) 

    Propozycje wzięli pod lupę eksperci Komitetu 

Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk 

pod kierunkiem prof. Józefy Bałachowicz z Aka-

demii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Peda-

godzy wydali na „Równościowe przedszkole” 

miażdżący wyrok: „Przedstawione do opinii 

opracowanie jest w wielu miejscach sprzeczne 

z założeniami edukacji dziecka, a wiec nie speł-

nia wymagań merytorycznych i dydaktycznych 

stawianym programom wychowania przedszkol-

nego. Wyraźna jest instrumentalizacja dziecka, 

włączenie do treści wychowania przedszkolnych 

problemów, które są ważne społecznie, ale nie 

dotyczą dzieci” – czytamy w dokumencie. (…) 

Stefan Sękowski, Gość Niedzielny, 

 nr 5, rok XCI, 2 II 2014, str. 10 

 

Szkolenia antygender 

    Kurs pt. „Gender – ukryta prawda” uruchamia 

Instytut Globalizacji. (…) Kurs przygotowywany 

wraz z portalem fronda.pl zostanie udostępniony 

na specjalnej platformie e-learningowej. Będzie 

tam można znaleźć materiały autorstwa m.in. 

prof. Tadeusza Guza, ks. prof. Dariusza Oko czy 

ks. dr. Marka Dziewieckiego. (…) Szkolenie 

skierowane jest do rodziców, działaczy, uczniów, 

studentów, aktywistów katolickich, księży, samo-

rządowców i wszystkich, którym leży na sercu 

dobro rodziny. (…) Aby zapisać się na kurs 

„Gender – ukryta prawda”, należy wypełnić for-

mularz na stronie www.globalizacja.org, lub wy-

słać zgłoszenie na e-mail: 

instytut@globalizacja.org . 

Niedziela, nr 7, 16 II 2014, str. 17 

 

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 

 

 

Inka, Kukliński, Hlond 

    Co łączy te historyczne postacie? Niestety – 

profanacja ich wizerunków przez nieznanych 

sprawców. 

    Do napisania tego tekstu skłoniła mnie infor-

macja o oblaniu farbą popiersia pułkownika Ry-

szarda Kuklińskiego – polskiego bohatera 

i przypomnienie sobie widoku pobazgranych 

plansz wystawy „August Hlond - prymas czasu 

narodowych wyborów” w pobliżu kościoła Nie-

pokalanego Poczęcia NMP w Katowicach, gdzie 

znajduje się siedziba KIK-u. 

    Niżej przedstawiam trzy zdjęcia wykonane 

9 stycznia 2014 r. w drodze na zebranie zarządu 

naszego KIK-u.  

 

 

 
Widok na wystawę – 9 I 2014 r. 

 

 

 
Pobazgrane plansze – 9 I 2014 r. 

http://www.globalizacja.org/
http://www.globalizacja.org/
mailto:instytut@globalizacja.org
http://fronda.gliwice.pl/content.php5?id=11


 17 

 
Pobazgrana plansza – 9 I 2014 r. 

 

Pomnik Kuklińskiego zdewastowany. 

Już po raz trzeci 

    W nocy z czwartku na piątek [13/14 II 2014 r.] 

nieznani sprawcy po raz kolejny zniszczyli po-

mnik pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Par-

ku Jordana w Krakowie. Popiersie zostało oblane 

farbą. Pomnik płk. Ryszarda Kuklińskiego został 

oblany brązową farbą. Policja sądzi, że do dewa-

stacji doszło w późnych godzinach nocnych. "Po-

braliśmy próbki z miejsca zdarzenia i szukamy 

winnych" - powiedział Michał Kondzior z biura 

prasowego małopolskiej policji. 

    Pomnik płk. Kuklińskiego w krakowskim Par-

ku Jordana został zniszczony po raz trzeci. Wcze-

śniej - w grudniu 2011 i w lutym 2012 roku - na 

popiersiu pojawił się napis "zdrajca". Wandale 

zamazali też słowo "pułkownik". "Nie można za-

kładać, że najświeższa dewastacja jest powiązana 

z poprzednimi - twierdzi Kondzior.  

http://www.fronda.pl/a/pomnik-kuklinskiego-

zdewastowany-juz-po-raz-trzeci,34521.html 

 

Brawo młodzi płoccy patrioci z SP nr 23! 

Wszystkie dzieci w koszulkach z "Inką". Może 

Gazeta Wyborcza to zrelacjonuje? 

    Co takiego musi siedzieć w głowie człowieka, 

który oblewa farbą popiersie Ryszarda Kukliń-

skiego? Kolejna profanacja w krakowskim parku 

Jordana napawa smutkiem. Kolejna, bo w sumie 

niedawno oblano tam farbą popiersie Danuty Sie-

dzikówny "Inki", 17-letniej sanitariuszki, którą 

rozstrzelano po ciężkich torturach w UB. 

    Takie rzeczy będą się pewnie jeszcze zdarzać, 

ale mam wrażenie, że to ostatnie podrygi tych - 

niech każdy sobie nazwie jak chce - idio-

tów/wandali/potomków zbrodniarzy. Bo idzie 

nowe pokolenie, które w sercu niesie zupełnie coś 

innego. Miłość do Polski i szacunek do naszych 

bohaterów. 

    Serce rośnie, kiedy czyta się takie relacje, jak 

ta w portalplock.pl. Uroczysta akademia w 72. 

rocznicę powstania Armii Krajowej zakończyła 

trwające od tygodnia dni patrona Szkoły Pod-

stawowej nr 23. Wszyscy - i uczniowie, i na-

uczyciele założyli białe koszulki z portretem In-

ki, czyli Danuty Siedzikówny, - czytamy. (…) 

dzieci same robiły nadruki na koszulkach na lek-

cjach plastyki. Bluzki z Inką dostali także zapro-

szeni na akademię goście (…) Za wzruszającą 

akademię uczniom podziękował płk Antoni Je-

lec, zwracając uwagę na słowa, które miała 

przekazać Inka niedługo przed śmiercią - „Po-

wiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak 

trzeba” - relacjonują dziennikarze portalplock.pl. 

    I o to chodzi! To piękna odpowiedź na głupoty 

wypisywane w Gazecie Wyborczej, gdzie "pisar-

ka" Magdalena Tulli nazwała bohaterską postawę 

sanitariuszki "zmarnowanym życiem", zaś sta-

wianie jej za wzór - niepotrzebną "ekscytacją". 

    Popatrzcie państwo na zdjęcia tych dziecia-

ków, na ogień, który płonie w ich oczach, na 

szczere zaangażowanie w piękny patriotyczny 

projekt. (GALERIA TUTAJ). [Wyjaśnienie: po 

wejściu na stronę internetową klikając w napis 

pisany dużymi literami można zobaczyć zdjęcia 

ze szkolnej uroczystości.] Jestem pewien, że kie-

dy one dorosną, na Wyborczą nawet nie spluną. 

W przyszłości też pewnie będą przeprowadzane 

ankiety, z pytaniem: "co poświęciłbyś dla swojej 

Ojczyzny". Jak myślicie, czy też z nich wyjdzie, 

że zupełnie nic? 

http://wpolityce.pl/dzienniki/dziennik-marcina-

wiklo/74288-brawo-mlodzi-ploccy-patrioci-z-sp-

nr-23-wszystkie-dzieci-w-koszulkach-z-inka-

moze-gazeta-wyborcza-to-zrelacjonuje 

 Stanisław Waluś(ze stron internetowych  

pobrane 15 II 2014) 

 

Przegląd tygodników katolickich z 16 II 2014 

My i inne zwierzęta 

(…) Ale po co o tym piszę? A no zainspirowała 

mnie wiadomość o konferencji, jaką organizuje 

Instytut Badań Literackich PAN. Jej tytuł brzmi: 

„Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocen-

trycznego paradygmatu?”. Wśród tematów są ta-

kie: „Kontakt cielesny i psychiczny w relacjach 

ludzi i innych zwierząt”, „Mięso w kulturze, 

mięso i jego konotacje, mięsność a męskość” 

(dlaczego nie kobiecość?), „Pojecie holokaustu 
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zwierząt – jego rozumienie i obrazowanie”. Or-

ganizatorzy chcą „poruszyć problematykę statusu 

zwierzęcia oraz relacji między ludźmi a innymi 

zwierzętami, jako części przemian kultury”. Pla-

nują też „poruszyć kwestię samej dyscypliny 

Animals studies, jej specyfiki i perspektyw”. 

A więc „gender studies” to dopiero początek bo-

leści. Szykuje się „Animals studies”. 

Franciszek Kucharczak, Gość Niedzielny, nr 7, 

rok XCI, 16 II 2014, str. 39 

Wielki wrzask 

    Tym razem pretekstem do zorganizowania me-

dialnej hucpy była informacja o tym, że Minister-

stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego roz-

strzygając konkurs na programy związane z prio-

rytetem „Rozwój infrastruktury kultury” zdecy-

dowało o przyznaniu 6 mln zł na budowę Mu-

zeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. 

(…) Nagonce, jak zwykle w takich wypadkach, 

ton nadawała „Gazeta Wyborcza”, przedstawiając 

całą sprawę jako potencjalny przekręt, z udziałem 

zarówno wnioskodawców, jak i samego ministra. 

(…) W zgodnym chórze potępiających decyzje 

o przyznaniu dotacji znalazł się, co odnotowuję 

z przykrością, także „Tygodnik Powszechny”. Na 

swoich stronach internetowych zamieścił głupi 

i bezczelny tekst pt. „Minister wziął nasze 6 mln 

i dał na tacę”, w którym Andrzej Stasiuk odsądza 

od czci i wiary zarówno wnioskodawców, mini-

stra, jak i cały Kościół w Polsce, stwierdzając, że 

„postać papieża nie ma już nic wspólnego z kul-

turą. Wspólnym narodowym wysiłkiem uczynili-

śmy z niej świątka, postać z plemiennych jasełek 

i przydomowego krasnala”. (…) Faktycznie in-

westycja w ciągu ponad 10 lat otrzymała najmniej 

z wszystkich tworzonych obecnie placówek mu-

zealnych w Polsce. Dość przypomnieć, że koszty 

budowy Muzeum Historii Żydów Polskich wyno-

sić będą blisko 320 mln zł i są w całości pokry-

wane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 

oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego. Poza tym ta inwestycja nie musi starto-

wać w różnych konkursach, gdyż po prostu ma 

zapisane odpowiednie środki budżetowe. Podob-

nie jest z powstającym w Gdańsku Muzeum Hi-

storii II Wojny Światowej, którego koszt wynie-

sie 358 mln złotych. (…) 

Andrzej Grajewski, Gość Niedzielny nr 7, rok 

XCI, 16 II 2014, str. 48-49 

[podkreślenia moje – aby można było porównać 

liczby – Stanisław Waluś] 

 

Głosy z Watykanu 

    „Niedziela” towarzyszyła polskim biskupom 

podczas wizyty „Ad limina apostolorum”. Tema-

tyka spotkań z Ojcem Świętym oraz w Kurii 

Rzymskiej była bardzo bogata. Rozmawiano 

m.in. o sakramencie spowiedzi, problemach ro-

dzin, kwestiach bioetycznych, powołaniach ka-

płańskich i zakonnych, środkach przekazu 

(w tym m.in. o Telewizji Trwam, Radiu Maryja 

i „Niedzieli”). Mówiono również o katechizacji, 

szkolnych kołach Caritas oraz o ideologii gen-

der, co stanowiło nowy temat podczas tego „Ad 

limina”. Ponadto ponowiono zaproszenie papie-

ża Franciszka do Polski na Światowe Dni Mło-

dzieży w 2016 r. „Ad limina” biskupów polskich 

papież Franciszek podsumował w spontanicz-

nych słowach: „To były dla mnie piękne dni!”. 

Więcej na stronie: 

www.niedziela.pl 

Wypowiedzi zebrał ks. Paweł Rytel-Andrianik, 

Niedziela, nr 7, 16 II 2014, str. 6-9 

Inicjatywa Światowego Kongresu Kresowian 

w sprawie nazwania lotniska w Pyrzowicach 

imieniem Wojciecha Kilara  
    Dyrektoriat Światowego Kongresu Kresowian 

oddając hołd Wojciechowi Kilarowi – światowej 

sławy kompozytorowi, wielkiemu Polakowi i pa-

triocie – na swoim doraźnym posiedzeniu 

2 stycznia A.D. 2014, upoważnił Jana Skalskie-

go, prezydenta ŚKK, do podjęcia wszelkich sku-

tecznych działań w kierunku godnego uczczenia 

pamięci Ślązaka ze Lwowa poprzez nazwanie 

Międzynarodowego Portu Lotniczego w Pyrzo-

wicach imieniem Wojciecha Kilara. 

    Występując z tą, jakże istotną dla całej spo-

łeczności regionalnej inicjatywą, członkowie 

Światowego Kongresu Kresowian kierują się 

dogłębnym przekonaniem, że nie znajdziemy 

godniejszego patrona tego śląskiego okna na 

świat, a wymowne przykłady nazwania innych 

lotnisk w naszej Ojczyźnie imieniem wybitnych 

muzyków i kompozytorów – jak Fryderyka Cho-

pina w Warszawie-Okęciu, Henryka Wieniaw-

skiego w Poznaniu-Ławicy oraz Ignacego Jana 

Paderewskiego w Bydgoszczy-Szwederowie – 

tylko utwierdzają nas w potrzebie realizacji tego 

przedsięwzięcia. (…) 

Jan Skalski – prezydent 

Krzysztof Przybylski – członek Prezydium 

Bytom, 7 stycznia 2014 r.     

Niedziela, nr 7, 16 II 2014, str. 21 
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Rezolucja spod tęczowej flagi 

    Obradujący 4 lutego br. W Strasburgu Parla-

ment Europejski przyjął rezolucję, w której ujął 

się za dyskryminowanymi w krajach UE lesbij-

kami, gejami, osobami biseksualnymi, transsek-

sualnymi i interseksualnymi, nazywanymi skró-

towo LGBTI. (…) Wspomniana rezolucję popar-

ło 394 europosłów, 176 było przeciwnych, a 72 

wstrzymało się od głosu. Za przyjęciem doku-

mentu głosowała m.in. grupa EPP, do której nale-

żą euro deputowani PO i PSL. Przeciw – byli 

wszyscy euro posłowie PiS i Solidarnej Polski. 

Zdaniem europosła Ryszarda Legutki z PiS, rezo-

lucja „jest żałosna ilustracją ideologicznego fana-

tyzmu. Homofobia jest dziś kijem, którego fana-

tycy używają do bicia wszystkich, którzy ośmie-

lają się im sprzeciwić”. (…)     Czesław Ryszka, 

 Niedziela, nr 7, 16 II 2014, str. 42 

Nagroda dla pułkownika Kuklińskiego 

    Pułkownik Ryszard Kukliński po 25 latach ist-

nienia wolnej Polski nie doczekał się pośmiertne-

go przyznania mu Orderu Orła Białego. Swo-

istym uhonorowaniem pierwszego polskiego ofi-

cera w NATO, który uratował Polskę i świat 

przed planami atomowej zagłady przez wojska 

Układu Warszawskiego, jest nowy film Włady-

sława Pasikowskiego „Jack Strong” (…) 

Magdalena Kowalewska, 

 Niedziela, nr 7, 16 II 2014, str. 44-45 

Przetrwanie dla Trwam 

    Ostatnie przeszkody zostały pokonane i od poło-

wy lutego pierwsza ogólnopolska telewizja katolic-

ka Trwam będzie gościć w naszych domach. Ale 

ani prosto, ani łatwo nie będzie, przeciwnie, tak na-

prawdę dopiero teraz zacznie się realna batalia 

o widza i o przetrwanie na trudnym i bardzo wy-

magającym rynku mediów elektronicznych. (…) 

Jolanta Hajdasz, zastępca redaktora naczelnego, 

Przewodnik Katolicki, nr 7, 16 II 2014, str. 22-23 

Lekcja przyjaźni i patriotyzmu 

„Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego 

– „kultowa” powieść o bohaterach Szarych Sze-

regów – 7 marca br. Wchodzi na ekrany polskich 

kin. „Zrób cos dobrego” i… zabierz na seans 

swoje nastoletnie dziecko, wnuka lub krewniaka. 

W czasach, kiedy historia Polski spychana jest na 

margines, a patriotyzm nazywa się „oszołom-

stwem”, dobry, rzetelny film może – choć w nie-

wielkiej części - zapełnić dotkliwa lukę w świa-

domości historycznej młodych Polaków. (…) 

Źródło. Tygodnik Rodzin Katolickich, 

 nr 7, 16 II 2014, str. 17 

Naoczny świadek katastrofy smoleńskiej 

miał zginąć! 

    Przecięto przewody hamulcowe w samocho-

dzie por. Artura Wosztyla, pilota jaka-40, który 

rano 10 kwietnia 2010 r. wylądował w Smoleń-

sku. Wszyscy członkowie załogi byli naocznymi 

świadkami katastrofy Tu154M. (…) Dlaczego 

tak ważna jest rola por. Wosztyla w śledztwie 

smoleńskim? Pilot jest jedynym żywym świad-

kiem, który potwierdza zeznania zmarłego Musia 

dotyczące komendy rosyjskich kontrolerów dla 

Tu-154M o zejściu do 50 m. (…) 

Jacek Liziniewicz, Źródło. Tygodnik Rodzin 

 Katolickich, nr 7, 16 II 2014, str. 26 

Najnowszy Raport Głównego Urzędu Staty-

stycznego „Warunki życia rodzin w Polsce” 

wskazuje, iż w Polsce szaleje bieda. W skrajnej 

nędzy (poniżej tzw. minimum egzystencji) żyje 

blisko 10 proc. rodzin wychowujących troje 

dzieci i aż 26,6 proc. mających ich czworo lub 

więcej. 8,5 proc. dużych rodzin nie stać na je-

dzenie dla swoich pociech. (…)   

Źródło. Tygodnik Rodzin Katolickich, 

 nr 7, 16 II 2014, str. 27 

„Protest w obronie dzieci” – pod tym hasłem 

zgromadziło się na placu Zamkowym w War-

szawie kilkaset osób. Wyrażały one sprzeciw 

wobec rezolucji PE, która umożliwiłaby m.in. 

adopcję dzieci przez pary homoseksualne w całej 

UE. W zgromadzeniu wzięli udział m.in. przed-

stawiciele Stowarzyszenia Rodzin Wielodziet-

nych, Misji Służby Rodzinie, Młodzieży 

Wszechpolskiej, Prawicy Rzeczpospolitej, a tak-

że harcerze. Protest poparła Polska Federacja 

Ruchów Obrony Życia. 

Źródło. Tygodnik Rodzin Katolickich, 

 nr 7, 16 II 2014, str. 27 

   Szerszy przegląd (co tydzień) na stronie  

http://www.jezuicigliwice.pl/.   

Stanisław Waluś 

 

NASZE ROCZNICE 

1410 lat temu (12 marca 604 roku) odszedł do 

Pana Papież Grzegorz I Wielki, doktor Kościoła 

Zachodniego.  

1005 lat temu (9 marca 1009 r.) śmiercią mę-

czeńską zginął św. Bruno z Kwerfurtu, niemiecki 

misjonarz i hagiograf. 

650 lat temu (28 marca 1364 r.) arcybiskup 

gnieźnieński Jarosław ze Skotnik dokonał uro-

czystej konsekracji katedry wawelskiej w Kra-

kowie.  

http://www.jezuicigliwice.pl/
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530 lat temu (4 marca 1484 r.) zmarł w Wilnie 

w wieku 26 lat królewicz Kazimierz. Spoczął 

w katedrze wileńskiej, w 1604 r. został kanoni-

zowany. 

220 lat temu (24 marca 1794 r.) Tadeusz Ko-

ściuszko po Mszy św. w kościele oo. Kapucy-

nów, gdzie poświęcono przeznaczoną dla niego 

szablę, złożył na Rynku Głównym w Krakowie 

przysięgę, ogłaszając tym samym akt powstania. 

Kościuszko przyjął tytuł Naczelnika i zapowie-

dział powstanie rządu cywilnego - Rady Najwyż-

szej Narodowej. Tym samym rozpoczęła się Insu-

rekcja Kościuszkowska. 

150 lat temu (10 marca 1864 r.) władze carskie 

aresztowały w Warszawie Romualda Traugutta, 

dyktatora Powstania Styczniowego. 

120 lat temu (12 marca 1894 r.) w Poznaniu 

zmarł August Cieszkowski wybitny filozof chrze-

ścijański. 

90 lat temu (28 marca 1924 r.) w Przemyślu 

zmarł ks. Józef Sebastian Pelczar, biskup prze-

myski, ogłoszony błogosławionym przez Ojca 

Świętego Jana Pawła II 2 czerwca 1991 r. w Rze-

szowie i kanonizowany 18 maja 2003 r. w Waty-

kanie. 

75 lat temu (15 marca 1939 r.) wojska niemieckie 

wkroczyły do Pragi i zaczęły zajmować Czechy, 

Morawy oraz zachodnią Słowację. 

70 lat temu (31 marca 1944 r.) hitlerowcy zamie-

nili kościół św. Szczepana w Krakowie na maga-

zyn. 

60 lat temu (29 marca 1954 r.) intensywną dzia-

łalność ulotkową na terenie miejscowości: Rokit-

nica, Kozów, Łaźniki, Pielgrzymka, Grodzice 

i Złotoryja prowadził Związek Walki Młodych 

Wrogów Komunizmu pod dowództwem Jana 

Karlaka. Związek ten zorganizowany został je-

sienią 1952 r. i działał do września 1955 r. 

50 lat temu (8 marca 1964 r.) odbył się uroczysty 

ingres księdza arcybiskupa Karola Wojtyły do ka-

tedry wawelskiej. 

40 lat temu (10 marca 1974 r.) we Wrocławiu 

zmarł ks. kard. Bolesław Kominek, abp wrocław-

ski, organizator polskiego życia kościelnego na 

Ziemiach Odzyskanych. 

40 lat temu (11 marca 1974 r.) zmarła Stanisława 

Leszczyńska, położna z Oświęcimia, która urato-

wała przed śmiercią ponad 3 tys. noworodków. 

35 lat temu (4 marca 1979 r.) została ogłoszona 

encyklika „Redemptor hominis” Jana Pawła II 

o Chrystusie, Odkupicielu człowieka. 

30 lat temu (25 marca 1984 r.) miał miejsce Akt 

Oddania Świata Maryi, Matce Kościoła, przez 

Ojca Świętego Jana Pawła II. 

10 lat temu (18 marca 2004 r.) arcybiskup Józef 

Michalik, ordynariusz przemyski, został wybra-

ny przewodniczącym Konferencji Episkopatu 

Polski, wiceprzewodniczącym wybrano arcybi-

skupa Stanisława Gądeckiego ordynariusza Po-

znańskiego. 

 Wybrała Barbara Kwaśnik 

 

2014 - Rok św. Jana z Dukli 

    Data 6 grudnia 2013 r. stała się wyjątkową 

w historii sanktuarium św. Jana z Dukli oraz 

franciszkańskiej prowincji Ojców Bernardynów, 

gdyż w tym dniu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

ogłosił rok 2014 Rokiem św. Jana z Dukli, Pa-

trona Polski. W głosowaniu zdecydowana więk-

szość posłów pozytywnie wypowiedziała się na 

temat św. Jana z Dukli i oddała swój głos na 

Świętego Patrona Polski.  

http://www.niedziela.pl/artykul/109825/nd/Rok-

2014-ogloszony-Rokiem-sw-Jana-z-Dukli 

 

2014 - Rok Oskara Kolberga 

     Uchwała Sejmu w sprawie ustanowienia roku 

2014 Rokiem Oskara Kolberga przypomina, że 

w nadchodzącym roku obchodzona będzie 200. 

rocznica jego urodzin. W dokumencie podkre-

ślono szczególne znaczenie dorobku i dokonań 

tego kompozytora, folklorysty i etnografa, które 

na stałe wpisały się w kulturę polską i europej-

ską. Przypomniano, że Oskar Kolberg wydał 33 

tomy monografii regionalnych i tematycznych 

oraz opublikował ok. 200 artykułów z zakresu 

etnografii, folklorystyki, językoznawstwa i mu-

zykologii. Uchwała zwraca też uwagę na szeroki 

zakres jego badań kultury ludowej. Zaznaczono 

również, że ze spuścizny Oskara Kolberga ko-

rzystają do dziś pokolenia twórców i badaczy 

kultury.  

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/komunikat.xs

p?documentId=E4DD282E98C80DE3C1257C3

9004A9936 

 

2014 – Rok Jana Karskiego 

     Sejm podjął także uchwałę o ustanowieniu 

roku 2014 Rokiem Jana Karskiego. W przyszłym 

roku przypada 100. rocznica jego urodzin. Z tej 

okazji w uchwale Sejm oddał hołd temu wybit-

nemu Polakowi. W dokumencie przypomniano, 

że Jan Karski - „człowiek, który chciał po-

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=E4DD282E98C80DE3C1257C39004A9936
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=E4DD282E98C80DE3C1257C39004A9936
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=E4DD282E98C80DE3C1257C39004A9936
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wstrzymać Holokaust” - jako emisariusz Polskie-

go Państwa Podziemnego dostarczył w 1942 r. 

państwom alianckim raport o tragicznej sytuacji 

i planowej eksterminacji Żydów prowadzonej 

przez niemieckich okupantów. Jak napisano 

w uchwale, raport przedstawiał także wyjątkowy 

charakter i rolę Polskiego Państwa Podziemnego. 

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/komunikat.xsp

?documen-

tId=E4DD282E98C80DE3C1257C39004A9936 

 

2014 - Rok Romana Dmowskiego 

    W 2014 roku wspominać będziemy: 

 - 2 stycznia, 75 rocznicę śmierci Architekta nie-

podległej Polski, 

 - 7 stycznia jego pogrzeb, który był największą 

manifestacją, wolnej przedwojennej Polski, 

- 28 czerwca 95 rocznicę podpisania Traktatu 

Wersalskiego, na trwałe wpisującego Polskę na 

mapę niepodległych państw po 123 niewoli, 

 - 9 sierpnia 150 lecie urodzin Romana Dmow-

skiego. 

http://www.prawy.pl/prawy.pl/wiara/85-

ogloszenia/4563-75-rocznica-smierci-romana-

dmowskiego-program-obchodow   

 

„August Hlond 

- prymas czasu narodowych wyborów” 

- wystawa w Muzeum w Bytomiu 

    Z okazji roku jubileuszowego Oddział Instytu-

tu Pamięci Narodowej w Katowicach przygoto-

wał wystawę „August Hlond – prymas czasu na-

rodowych wyborów”. Od 28 stycznia do 15 mar-

ca 2014 roku będzie można ją oglądać w Mu-

zeum Górnośląskim w Bytomiu, w gmachu przy 

ul. W. Korfantego 34.  

    Życie kapłańskie Augusta Hlonda rozpoczęło 

się 3 października 1897 roku, w święto Matki 

Boskiej Różańcowej, kiedy to złożył śluby wie-

czyste, a zakończyło się 22 października 1948 ro-

ku w dniu Matki Boskiej Szczęśliwej Śmierci, 

kiedy zmarł. Przed śmiercią powiedział, że zwy-

cięstwo, jeśli przyjdzie, będzie zwycięstwem Ma-

ryi. Kult maryjny był swoistym fundamentem co-

dziennego życia duchowego Augusta Hlonda. 

Warto zauważyć, że na tym kulcie swoje życie 

duchowe opierali także kard. Stefan Wyszyński – 

Prymas Polski i następca Augusta Hlonda oraz 

Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. 

Prymasa Hlonda porównuje się też do postaci vir 

dolorum – męża boleści. Przez całe życie prze-

śladowały go różne przypadłości zdrowotne, tro-

ski związane ze sprawowanymi obowiązkami 

czy ataki różnych środowisk nieprzychylnych 

Kościołowi. Najlepiej charakteryzują go jego 

własne słowa wypowiedziane na łożu śmierci: 

„Zawsze pracowałem dla Kościoła, dla rozsze-

rzenia Królestwa Bożego, dla Polski, dla dobra 

narodu polskiego. Byłem zawsze wiernym sy-

nem Kościoła Świętego i sumiennie spełniałem 

zlecenia Ojca Świętego, bo widziałem w nim za-

stępcę Chrystusa na ziemi. Zawsze kochałem 

Polskę i będę się w niebie za nią modlił”. 

    Wystawy są czynne codziennie oprócz ponie-

działków w godzinach: wtorki, czwartki i piątki 

9-15, środy 10-18, soboty 11-16, niedziele 

i święta 11-15. Muzeum nieczynne jest w dni 

ustawowo wolne od pracy. W roku 2014 Mu-

zeum nieczynne będzie: 1 stycznia, 6 stycznia, 

20 kwietnia, 21 kwietnia, 1 maja, 3 maja, 

8 czerwca, 19 czerwca, 15 sierpnia, 1 listopada, 

11 listopada, 25 grudnia, 26 grudnia. Więcej na 

stronie internetowej: 

http://muzeum.bytom.pl/strona-glowna/1040-

august-hlond-prymas-czasu-narodowych-

wyborow                                     Stanisław Waluś 

 

    Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Ojca Świętego na rok 2014 
Luty: Powszechna: Aby mądrość i doświadcze-

nie osób w podeszłym wieku były uznawane 

w Kościele i w społeczeństwie. Ewangelizacyj-

na: Aby kapłani, zakonnicy i świeccy wielko-

dusznie współpracowali w misji ewangelizacyj-

nej.  

Marzec: Powszechna: Aby we wszystkich kultu-

rach były szanowane prawa i godność kobiet. 

Ewangelizacyjna: Aby liczni młodzi ludzie od-

powiedzieli na wezwanie Pana do poświęcenia 

życia głoszeniu Ewangelii. 

Kwiecień: Powszechna: Aby rządzący promowa-

li ochronę świata stworzonego i sprawiedliwy 

podział dóbr i zasobów naturalnych. 

Ewangelizacyjna: Aby Zmartwychwstały Pan 

napełnił nadzieją serca osób doświadczanych 

przez ból i chorobę. 

 

 

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę 

Codziennie przynajmniej jedna dzie-

siątka różańca, więcej informacji na 

stronie: 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl 

  

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=E4DD282E98C80DE3C1257C39004A9936
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=E4DD282E98C80DE3C1257C39004A9936
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=E4DD282E98C80DE3C1257C39004A9936
http://muzeum.bytom.pl/strona-glowna/1040-august-hlond-prymas-czasu-narodowych-wyborow
http://muzeum.bytom.pl/strona-glowna/1040-august-hlond-prymas-czasu-narodowych-wyborow
http://muzeum.bytom.pl/strona-glowna/1040-august-hlond-prymas-czasu-narodowych-wyborow
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
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RÓŻANIEC ZA OJCZYZNĘ 

NR 2 . 16 II 2014 

Z Maryją ocalmy wartości 

Ks. Ireneusz Skubiś 

    W wyjątkowy sposób zwra-

cam się dziś do wszystkich, 

którym droga jest nasza Ojczy-

zna – Polska, za którą na prze-

strzeni wieków oddało Zycie wielu naszych bra-

ci i sióstr. Jesteśmy im dziś winni serdeczna tro-

skę o nasz dom ojczysty i miłość do wartości, 

jakie go stanowią. (…) 

Zakochani w Różańcu 

Różaniec za ojczyznę z Maryją 

Św. Dominik – apostoł modlitwy różańcowej 

Jak zostać apostołem różańca? 

Dziedzictwo Jana Pawła II 

Świadectwa 

Różaniec za ojczyznę  

Niedziela, nr 7, 16 II 2014, str. 21-28 

 

Informacja z zebrania Zarządu KIK 

w Katowicach w dniu 9 stycznia  2014 r.  

1. Ustalono zadania poszczególnych członków 

Zarządu w czasie spotkania opłatkowego  

w dniu 10 stycznia.  

2. Podjęto uchwałę o nowej wysokości składek 

członkowskich oraz opłaty wpisowej:  

- 5 zł na miesiąc dla pracujących,  

- 3 zł na miesiąc dla niepracujących, 

- 10 zł wpisowego.  

Nowe wysokości składek oraz wpisowe obo-

wiązują od dnia uchwalenia tj. od 9 stycznia 

2014 r.  

3. Omówiono akcję odpisu 1% dla KIK w Kato-

wicach.  

4. Podjęto uchwałę w sprawie wystosowania listu 

z podziękowaniami do Episkopatowi Polski za 

list pasterski na Święto Świętej Rodziny 29 

grudnia 2013 r.  

5. Ogólnopolska Pielgrzymka Klubów Inteligen-

cji Katolickiej w Polsce na Jasną Górę odbę-

dzie się w sobotę 7 czerwca. Szczegółowy 

program pielgrzymki zostanie podany w póź-

niejszym terminie.  

6. 14 czerwca w Warszawie odbędzie się IV 

Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzy-

szeń Katolickich.  

7. Wojciech Pillich omówił program profilaktyki 

zintegrowanej „Archipelag Skarbów” jako 

program promocji rodziny. Program ten na-

stawiony na naukę zdrowego i mądrego stylu 

życia, jest narzędziem zapobiegania zacho-

waniom ryzykownym i problemom młodzie-

ży. Prowadzi go Instytut Profilaktyki Zinte-

growanej, który korzysta z doświadczeń Fun-

dacji Homo Homini im. Karola de Foucauld. 

Program adresowany do szkół i miast, reali-

zowany jest przy współpracy rad pedagogicz-

nych i rodziców.                      Robert Prorok 

 

Otrzymaliśmy z KIK-u w Bartoszycach 

Bartoszyce, 16.12.2013 r. 

  Zarząd Klubu Inteligencji 

  Katolickiej w KATOWICACH 

W imieniu własnym i członków naszego Klubu 

w Bartoszycach bardzo serdecznie dziękuję za 

przesyłanie do nas Waszego Biuletynu, który 

cieszy się dużym naszym zainteresowaniem 

i czytnością. Polecamy się na przyszłość. 

Proszę przyjąć dla Członków i Sympatyków 

Waszego Klubu najlepsze życzenia z okazji 

Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się 

Nowego 2014 Roku. Niech Święta będą zdrowe, 

radosne i błogosławione a Nowy Rok obfituje 

w Boże Błogosławieństwo Szczęść Boże! 

 Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej 

    W Bartoszycach 

  Tadeusz Mikiciuk 

 

Otrzymaliśmy od bpa Wiesława Meringa 
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P.S. Bóg zapłać za Paśki Biuletyn! Jest b. dobry, 

b. ciekawy i ogromnie pożyteczny! 

GRATULUJĘ i DZIĘKUJĘ – także tak mi 

bliskiej z moich GDYŃSKICH LAT – PANI 

KRYSTYNIE! Pańska praca jest WŁAŚNIE 

jedną z form NOWEJ EWANGELIZACJI. Niech 

Bóg Panu błogosławi, a KIK podtrzymuje w tej 

drodze! 

Wiele serdeczności łączę! + W M 

 

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.  

13-27.07.2014. 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. 

Przelot przez Amsterdam do Quito (Ekwador). 

Zwiedzanie sanktuariów, zabytkowych miast 

i ciekawostek przyrodniczych w Ekwadorze oraz 

sanktuarium maryjnego w Las Lajas w Kolumbii.   

Przelot samolotem na Archipelag Galapagos na 

Oceanie Spokojnym gdzie spędzimy 4 dni.  

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  
 

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.  

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 

http://www.ave.turystyka.pl/
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/pieekw.html
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- Dubrownik, BiH - Medjugorie, Krawice - 4 

noclegi, Węgry - Budapeszt 1 nocleg. Koszt 2950 

zł. + 25 Euro na 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. 

7-9 marca 2014. Rekolekcje Wielkopostne u OO 

Jezuitów w Czechowicach. 

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.  

http://www.czechowice.deon.pl/ 

26-28 września 2014. Rekolekcje KIK w Archi-

diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Kokoszy-

cach. Koszt 120 zł z własnym transportem lub 

170 zł z przywozem i odwiezieniem autobusem 

z Katowic. Pełne wyżywienie - 3 posiłki dziennie. 

Wpłata przy zapisie. 

Zapisy: Jan Mikos tel. 697 684666.  

E-mail: mikosjan@gmail.com 

Dyżur we wtorki w salce nr 2 przy parafii na Ty-

siącleciu Dolnym w godz. 17-18.  

 

Walne Zebranie Delegatów 

Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

    Walne zebranie Delegatów odbędzie się w so-

botę 22 marca 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie 

KIK. 

  

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 5 zł miesięcznie, od osoby 

niepracującej - 3 zł, wpisowe - 10 zł. O ile to jest 

możliwe, składki prosimy wpłacać skarbnikowi, 

Małgorzacie Piechoczek (605150654), która dyżu-

ruje 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. 
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