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    Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, wi-

dząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do 

takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak 

dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.   Mk 10,13-16 
 

Rok 2013 Rokiem św. Jana z Dukli 

Rok Rodziny w Metropolii Katowickiej – 1 XII 2013 – 28 XII 2014  
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – 1 marca  

24 III – Narodowy Dzień Życia, 25 III – Dzień Świętości Życia 
 

Ojciec Święty Franciszek do Polaków 

Audiencja ogólna – środa 5 II 2014 r. 

„Witam polskich pielgrzymów. Serdecznie 

pozdrawiam Biskupów reprezentujących Kon-

ferencję Episkopatu w trakcie wizyty ad lim i-

na Apostolorum. Drodzy Bracia, zanieście  

moje pozdrowienie waszym kapłanom, za-

konnikom i zakonnicom, wiernym świeckim 

i wszystkim Polakom. Zapewniam Was o mo-

jej modlitwie za Was i za tych, których Pan 

powierzył Waszej trosce. Módlcie się także za 

mnie. Niech Bóg błogosławi Wam i Kościo-

łowi w Polsce!”  

Audiencja ogólna – środa 12 II 2014 r. 

„Drodzy polscy pielgrzymi! Serce napełnia się 

ufnością i nadzieją, gdy pomyślimy o zapew-

nieniu Jezusa: «Kto spożywa moje Ciało i pije 

moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrze-

szę w dniu ostatecznym» (J 6,54). Przeżywaj-

my Eucharystię w duchu wiary i modlitwy, 

z pewnością, że Pan dokona tego, co obiecał. 

Niech Jego błogosławieństwo stale wam towa-

rzyszy.”  

Audiencja ogólna – środa 19 II 2014 r. 

„W sobotę przypada święto Katedry św. Piotra 

Apostoła – przypomniał Papież. – Dzień szcze-

gólnej łączności wierzących z Następcą Świę-

tego Piotra i Stolicą Apostolską. Dziękuję wam 

wszystkim za pamięć modlitewną w intencji 

mojej papieskiej posługi, za świadectwo życia 

dawane Chrystusowi i budowanie wspólnoty 

Kościoła. W duchu wdzięczności z serca błogo-

sławię wam i waszym bliskim”. 

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. 

Ustawa 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. 

http://pl.radiovaticana.va/news/
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Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

 
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa 

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

Ks. ppłk Jan Osiński  

    Wicekanclerz Kurii Polowej Wojska Pol-

skiego i sekretarz bp. Tadeusza Płoskiego. 

Miał 35 lat. Święcenia kapłańskie przyjął w 

maju 2001 r. Był naczelnym kapelanem 

Straży Ochrony Kolei oraz kapelanem Bazy 

lotniczej w Warszawie. W 2003 r. uzyskał 

na UKSW licencjat kanoniczny w zakresie 

prawa kanonicznego. Specjalizował się w 

filozofii prawa. 

Niedziela, nr 17, 25 IV 2010, str. 19 
-------------------------- 

Duński tygodnik: 
To nie brzoza zniszczyła samolot 

    Tygodnik „Ingeniøren” istnieje na duń-

skim rynku wydawniczym już od 1892 r. 

Jest znanym, wydawanym w nakładzie 68 

tys. egzemplarzy , techniczno-naukowym 

magazynem. W czołówce najnowszego nu-

meru zadaje pytanie dotyczące katastrofy w 

Smoleńsku: „Dlaczego spadł prezydent?”.    

„Praca inż. Glenna Jørgensena spowodowa-

ła wielkie poruszenie, gdyż wyniki jego 

analiz popierają hipotezę, że katastrofa nie 

była zwykłym wypadkiem, ale zamachem” - 

czytamy na łamach duńskiej gazety.   

Sam Jørgensen w rozmowie z „Ingeniøren” 

podkreśla, że jego badania nie pokazują, co 

spowodowało tragedię smoleńską, tylko 

udowadnia, że powody były inne niż te opi-

sane w raporcie MAK-u. Duński inżynier 

przyznaje również, że nie odrzuca jednak 

możliwości zamachu i spisku. 

    - Jeżeli moim zadaniem byłoby dokonanie 

ataku na samolot, tak aby wyglądał jak naj-

zwyklejszy wypadek, to użyłbym ładunków 

wybuchowych właśnie na niskiej wysokości 

– mówi w rozmowie z „Ingeniøren”. 

    Glen Jørgensen apeluje również do prof. 

Grzegorza Kowaleczko, eksperta rządu Do-

nalda Tuska krytykującego jego ustalenia, o 

publiczną polemikę. (…) 

    „Wielu Polaków podejrzewa, że odpowie-

dzialność Rosji za tę tragedię jest znacznie 

większa. Takie spojrzenie jest również po-

dzielane przez prof. Wiesława Biniendę z 

Uniwersytetu w Akron z USA, który jest re-

daktorem pisma naukowego »Journal of Ae-

rospace Engineering«. Jego obliczenia poka-

zały, że gdyby doszło do kontaktu lewego 

skrzydła z brzozą, to skrzydło przecięłoby 

drzewo jak nóż, a uszkodzenie samolotu by-

łoby nieznaczne. A gdyby nawet końcówka 

skrzydła urwała się na wysokości 5 metrów 

[wg MAK-u], to musiałaby ona uderzyć w 

ziemie 12 metrów za brzozą. W rzeczywisto-

ści końcówka skrzydła została znaleziona 

111 metrów za drzewem” – czytamy na ła-

mach „Ingeniøren”. (…) 

    Duńczyk dokładnie przeanalizował dane i 

wnioski z raportu MAK-u i dokonał wyli-

czeń, używając praw aerodynamiki. Zakupił 

również zdjęcia satelitarne pokazujące ślady 

na ziemi spowodowane tą katastrofą. Jak 

podkreśla duńska gazeta, po około 500 godz. 

pracy zgodził się z wnioskami prof. Binien-

dy, ze wskazywanie na brzozę katastrofy jest 

błędne. 

    „Glen Jørgensen dobitnie mówi, że instru-

menty samolotu zanotowały dwukrotnie mo-

menty utraty siły nośnej. To wskazuje, ze na 

około 30 metrów ponad ziemią najpierw 

urwała się 5,5-metrowa końcówka skrzydła, a 

następnie musiało oderwać się dodatkowo od 

3 do 5 metrów skrzydła” – czytamy na ła-

mach duńskiej gazety.     
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Więcej pracy w niedzielę 

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Broni-

sław Komorowski podpisał nowelizację kodeksu 

pracy rozszerzającą katalog prac, które mogą być 

wykonywane w niedziele i święta . (…) 

Tygodnik Solidarność, 

nr 8 (1319), 21 II 2014, str. 21  

 

Komunistyczne déjà vu 

    Zwolnienie z pracy dziennikarki Jadwigi 

Chmielowskiej jest symbolem epoki Donalda Tu-

ska. Z państwowej instytucji wyrzucona zostaje 

kobieta, która niemal całe życie poświęciła walce 

o demokrację i wolność w naszym kraju. Dzia-

łaczka Solidarności Walczącej, odznaczona przez 

prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Ko-

mandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 

    W tle zwolnienia pojawia się wytoczony 

dziennikarce proces z artykułu 212 kk – skanda-

licznego przepisu z czasów stanu wojennego. 

Obrońcy Chmielowskiej porównują ją do Anny 

Walentynowicz. Podobnie jak Anna Solidarność, 

pani Jadwiga została pozbawiona pracy w okresie 

ochronnym, na kilka miesięcy przed emeryturą. 

Zwolnienie Walentynowicz wywołało bunt w 

stoczni, było symbolicznym końcem dekady 

Gierka. Zwolnienie Chmielowskiej może być po-

czątkiem końca epoki Tuska. 

http://niezalezna.pl/51714-komunistyczne-deja-vu 

Gazeta Polska Codziennie, nr 34 (735), 

11 II 2014, str. 2 

Katowice, dnia 21 lutego 2014r. 

Oświadczenie 

    Prawo i Sprawiedliwość w województwie ślą-

skim z oburzeniem przyjęło informację o zwol-

nieniu z pracy zasłużonej działaczki opozycji 

demokratycznej Pani Jadwigi Chmielowskiej. 

Została ona zwolniona z pracy w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach na pół roku przed osią-

gnięciem praw emerytalnych. 

    Pani Jadwiga Chmielowska jest osobą poważ-

nie chorą i pozbawienie jej środków do życia jest 

posunięciem stawiającym ją w wyjątkowo trud-

nej sytuacji. 

    Apelujemy do związanych z rządzącą Plat-

formą Obywatelską władz Wojewódzkiego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej w Katowicach o zmianę decyzji i przywróce-

nie Pani Jadwigi Chmielowskiej do pracy. 

Wojciech Szarama 

Przewodniczący Rady Regionalnej PiS  

województwa śląskiego 

Grzegorz Tobiszowski 

Wiceprzewodniczący Rady Regionalnej PiS  

województwa śląskiego 

Ewa Malik 

Wiceprzewodniczący Rady Regionalnej PiS  

województwa śląskiego 

 

Boże, chroń Ukrainę! 

Ks. Ireneusz Skubiś: „Bo-

że, chroń Ukrainę”, str. 3 

„Solidarność z narodem 

ukraińskim”, str. 5 

Caritas Polska zbiera fun-

dusze na zakup lekarstw i 

żywności dla potrzebują-

cych na Ukrainie. Wpłat 

można dokonywać na 

konto Cartitas Polska: 

PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384, z dopi-

skiem „Ukraina”. 

„Ukraiński profesor do krajów Zachodu”, str. 5 

Witold Dudziński: „Klucz do Ukrainy”, str. 8-9 

(…) Putin próbuje doprowadzić do tego, by Ro-

sja była mocarstwem jak niegdyś, równorzęd-

nym partnerem Stanów Zjednoczonych. Ukraina 

ma służyć jako przykład tego, że na terenach by-

łego ZSRR nie można zaszczepić demokracji li-

beralnej i wolnorynkowej, jak to się dzieje w in-

nych krajach bloku wschodniego – mówi Witold 

Waszczykowski. – Putin próbuje więc położyć 

– Tylko te założenia związane z dodatkową 

utrata skrzydła są spójne z danymi zareje-

strowanymi w czarnych skrzynkach i ze śla-

dami na ziemi - dodaje w rozmowie z „Inge-

niøren” Jørgensen.  

    Duńska prasa zainteresowała się również 

motywami, dla których Jørgensen zaczął ba-

dać przyczyny katastrofy smoleńskiej. – Moja 

zona pytała mnie o to samo. Kiedy jesteś 

świadkiem wypadku drogowego, przy którym 

są już sprawni ratownicy, jedziesz dalej. Kie-

dy jednak widzisz, że ratujący swoim postę-

powaniem tylko pogarszają sytuację, z pew-

nością się zatrzymasz, aby pomóc – tłumaczy 

Jørgensen.  

Gazeta Polska Codziennie, 

nr 47 (748), 26 II 2014, str. 1 i 3 

Stanisław Waluś 

http://niezalezna.pl/51714-komunistyczne-deja-vu
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tamę w Kijowie, by takie zmiany nie zaszły rów-

nież w Moskwie. I o to toczy się walka: o impe-

rium i ustrój Rosji. (…) 

Niedziela, nr 9, 2 III 2014 

Post jałmużna modlitwa za Ukrainę 

Andrzej Grajewski: „Rosja, 

to nie tylko Putin”, str. 4 

Szymon Babuchowski: 

„Polityka przesuwania gra-

nic”, str. 5 (…) „Wiemy 

świetnie, że dziś Gruzja, 

jutro Ukraina, pojutrze 

państwa Bałtyckie, a póź-

niej może i czas na mój 

kraj, na Polskę!” – ostrze-

gał wtedy prezydent Lech Kaczyński. Wyśmie-

wano go wówczas. (…) 

Andrzej Grajewski: „Zginął na Majdanie”, str. 6,  

Andrzej Grajewski: „Nie tylko Krym”, str. 18-21 

Rosja wejdzie w Ukrainę tak głęboko, jak na to 

pozwoli społeczność międzynarodowa. Celem 

bowiem tej wojny jest nie tylko panowanie nad 

Krymem, ale podział Ukrainy, a w przyszłości 

destabilizacja całej Europy Środkowej. (…) 

Jacek Dziedzina: „Krym nie zagranica”, str. 22-23, 

Andrzej Grajewski: „Nie zejdą z Majdanu”, str. 

50-51. 

   

In vitro 

Płciowość jako sposób istnienia 

stanowi niezbywalną strukturę 

istoty osoby ludzkiej: człowiek 

jest albo mężczyzną, albo kobie-

tą. Słowo „płeć” (wł. „sesso”, 

ang „sex”) R. Lucas wyprowa-

dza z łacińskiego „secare”, czyli 

„oddzielać”, „rozróżniać”. Ety-

mologia słowa „płeć” wskazuje na różnorodność, 

która jednak dąży ku stworzeniu jedności. Na to 

dążenie ku jedności powołuje się Chrystus pod-

czas dysputy z faryzeuszami: „Lecz na początku 

stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i 

kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i 

matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje 

jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno 

ciało” (Mk 10, 6-8; por. Rdz 1,27; Rdz 2, 24). 

    Mówiąc o płciowości ludzkiej, R. Lukas wy-

różnia dwa podstawowe jej aspekty: płciowość 

genetyczno-biologiczną oraz psychiczną. Ten 

pierwszy rodzaj płciowości dzieli się na: chromo-

somalną, gonadyczną oraz fenotypiczną (genital-

ną). Płciowość chromosomalna określana jest 

przez obecność albo brak chromosomu Y w in-

dywidualnym kodzie genetycznym. Jeżeli w 

strukturze genetycznej występują dwa chromo-

somy XX, wówczas mamy do czynienia z płcią 

żeńską; płeć męska jest natomiast determinowa-

na przez chromosomy XY; określenie genetycz-

ne wpływa zarazem na inne „składniki” biolo-

giczne płci. 

    Płeć chromosomalna determinuje rozwój płci 

gonadycznej, czyli rozwój gonad męskich (jądra) 

lub żeńskich (jajniki). Ten rodzaj płci opiera się 

na charakterystycznych cechach tkanek (u męż-

czyzny jest to tkanka jądrowa, u kobiety - jajni-

kowa). Gonady produkują określone hormony, 

które następnie wpływają na powstawanie i fi-

zjologię określonych organów płciowych. Dlate-

go też płeć gonadyczna bywa również określana 

terminem płci hormonalnej. 

    Płeć fenotypiczna (genitalna) determinowana 

jest przez cechy anatomiczne zewnętrznych na-

rządów płciowych. O ile płeć „wewnętrzna” 

(chromosomalna i gonadyczna) wywodzi się z 

dwóch różnych struktur płciowych, o tyle ze-

wnętrzne narządy płciowe mają wspólny począ-

tek embrionalny; pod wpływem działania hor-

monów płciowych (męskich lub żeńskich) do-

chodzi do wytworzenia zróżnicowanych ze-

wnętrznych narządów płciowych. Na tym kryte-

rium bazuje prawodawstwo cywilne w określa-

niu płci człowieka.   

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

cji, www.globalizacja.org Warszawa 2010, str. 98-99 

 

Benedykt XVI o gender 

    „Płeć, zgodnie z tą filozofią [gender] nie jest 

już pierwotnym faktem natury, który człowiek 

musi przyjąć i osobiście wypełnić sensem, ale 

rolą społeczną, o której decyduje się autono-

micznie, podczas gdy dotychczas decydowało o 

tym społeczeństwo. Oczywisty jest głęboki błąd 

tej teorii i podporządkowanej jej rewolucji an-

tropologicznej. Człowiek kwestionuje, że ma 

uprzednio ukonstytuowaną naturę swojej ciele-

sności, charakteryzującą istotę ludzką. Zaprzecza 

swojej własnej naturze i postanawia, że nie zo-

stała ona jemu dana jako fakt uprzedni, ale to on 

sam ma ją sobie stworzyć. (…) 

    Człowiek kwestionuje swoją naturę. Jest on 

teraz jedynie duchem i wolą. Manipulowanie na-

turą, potępiane dziś w odniesieniu do środowi-

ska, staje się tutaj podstawowym wyborem 

człowieka co do samego siebie. Istnieje teraz 

http://www.globalizacja.org/
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tylko człowiek w sposób abstrakcyjny, który do-

piero sam wybiera dla siebie coś jako swoją natu-

rę. Męskość i żeńskość kwestionowane są jako 

wzajemnie dopełniające się formy osoby ludzkiej, 

będącej wynikiem stworzenia. (…) 

    Tam gdzie wolność działania staje się wolno-

ścią czynienia siebie samego, nieuchronnie do-

chodzi do zanegowania Stwórcy, a przez to osta-

tecznie dochodzi także do poniżenia człowieka w 

samej istocie jego bytu, jako stworzenia Bożego, 

jako obrazu Boga. W walce o rodzinę stawką jest 

sam człowiek. I staje się oczywiste, że tam, gdzie 

dochodzi do zanegowania Boga, niszczy się także 

godność człowieka. Kto broni Boga, ten broni 

człowieka”. 

Niedziela, nr 6, 9 II 2014, str. 26 

 

Polska Federacja  

Stowarzyszeń Rodzin Katolickich 

01-203 Warszawa, ul. Karolkowa 49 

Oświadczenie 

    Rada Prezesów Polskiej Federacji Stowarzy-

szeń Rodzin Katolickich, reprezentująca 35 Sto-

warzyszeń z całej Polski wyraża stanowczy 

sprzeciw wobec indoktrynacji dzieci i młodzieży 

ideologią gender. Wprowadzenie jej do przed-

szkoli i szkół w formie podręczników i nauczania 

treści sprzecznych ze współczesną wiedzą me-

dyczną i psychologiczną oraz ze zdrowym roz-

sądkiem, jest szkodliwe dla prawidłowego rozwo-

ju człowieka. 

    Żałosne jest nadawanie temu nauczaniu miana 

wiedzy rzekomo naukowej co zdaje się przypomi-

nać praktyki z minionej epoki, kiedy to marksi-

zmowi nadawano taki „naukowy” status. W rze-

czywistości ideologia gender zawęża rozumienie 

człowieka jako istoty płciowej, sprowadzając go 

wyłącznie do sfery cielesności, częstokroć przed-

stawianej w sposób wynaturzony, z pominięciem 

uczuć wyższych i odpowiedzialności za skutki 

swego postępowania. Stanowi to poważne zagro-

żenie dla integralnego rozwoju osoby ludzkiej oraz 

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeń-

stwie. Takie wartości, jak miłość, wierność i od-

powiedzialność są w ideologii gender całkowicie 

pominięte. 

    W pełni popieramy stanowisko Episkopatu 

Polski w tej kwestii, zawierające diagnozę zjawi-

ska i jego ocenę. Jako rodzice i przedstawiciele 

rodzin skupionych w Polskiej Federacji Stowa-

rzyszeń Rodzin Katolickich, przypominamy 

wszystkim decydentom o kardynalnym prawie 

rodziców do wychowania dzieci zgodnie z wła-

snymi przekonaniami religijnymi i filozoficzny-

mi, i domagamy się jego respektowania. Prawo to 

gwarantuje nam Art. 48 Konstytucji Rzeczpospo-

litej Polskiej i Art. 2 Protokołu Dodatkowego Nr 

1 do europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 

W imieniu Rady Prezesów Polskiej Federacji 

Stowarzyszeń Rodzin Katolickich 

Dr n. med. Kazimierz Kapera 

prezydent 

Zakopane, 11 stycznia 2014 r. 

 

Szokujący wywiad na temat gender 

    „Gender nie jest bynajmniej jakąś złowrogą 

ideologią”, a troska radnych Lublina o te sprawy 

to „ideologiczne węszenie, które przypomina mi 

najgorsze lata stalinowskie” – to wypowiedzi 

profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-

go, badacza etyki i co dziwi najbardziej, księdza. 

    Ks. Alfred Wierzbicki, profesor KUL, w 

udzielonym „Gazecie Wyborczej” wywiadzie, 

nie tylko przeczy szkodliwości genderyzmu, ale 

także wypowiada się negatywnie o polskim epi-

skopacie, podważając tym samym jego autorytet. 

Twierdzi, iż biskupi w liście do wiernych posłu-

żyli się terminem „gender” nieprecyzyjnie, a ich 

działanie to rzekomo niepotrzebne „węszenie 

wszędzie zgorszenia moralnego”. Tymczasem, 

jak zauważyli księża biskupi, genderyści dążą do 

tego, aby wdrażać program edukacji seksualnej 

już od lat przedszkolnych. Dzieci w przedszko-

lach i szkołach podstawowych uczone są oczy-

wistych idiotyzmów: że decyzja o wyborze płci 

należy do nich, ze nikt nie ma prawa narzucić im 

tego z góry. Dużo uwagi poświęca się też kwe-

stiom seksualności nastawionej wyłącznie na 

przyjemność. (…) 

    W obliczu podobnych zagrożeń od przedsta-

wiciela Kościoła chciałoby się wsparcia, pomo-

cy, słów otuchy… Być może ks. Wierzbicki nie 

do końca zdaje sobie sprawę, jaka szkodę wy-

rządził obrońcom normalności w Polsce. 

    Szokujący wydaje się fakt, że duchowny peł-

niący funkcję dyrektora Instytutu Jana Pawła II 

KUL nie kontynuuje dzieła papieża Polaka, któ-

ry tak znaczną część swojego nauczania kiero-

wanego do młodzieży poświęcał upartej obronie 

rodziny.  

    Jestem studentem dziennikarstwa na KUL, 

dlatego też ze względu na temat mojej wypowie-

dzi, pragnę pozostać anonimowy. 

wSieci nr 9(65), 24 II – 2 III 2014, str. 8 
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Gender obnażone 

    Jeśli celem dodatku do „Gazety Wyborczej” na 

temat gender było przekonanie do tego zjawiska 

osób krytycznie nastawionych, to efekt będzie 

odwrotny. (…) Autorzy dodatku starają się prze-

konać, że gender nie jest sprzeczne z chrześcijań-

stwem. „Jeśli uznamy, że gender jest zagroże-

niem, to stracimy rdzeń chrześcijaństwa” - twier-

dzi ks. prof. Alfred Wierzbicki. Owszem stracimy 

rdzeń chrześcijaństwa, jeśli nie będziemy wie-

dzieć, czym jest ideologia gender i jakie są jej 

konsekwencje. (…)  

    Szkoda, ze ks. profesor nie dostrzega, że jest 

wykorzystywany do uwiarygodnienia gender 

wśród wierzących. Od kapłana oczekiwałbym 

większej świadomości mechanizmów, którymi 

rządzą się media, a przede wszystkim rzetelnej 

wiedzy na temat, o którym pisze. 

Bogumił Łoziński, Gość Niedzielny nr 12,   

 

    Na stronie internetowej http://nauka-polska.pl 

znalazłem następującą informację: 

ks. dr hab. Alfred Marek Wierzbicki  

Identyfikator: 14570  

Adres e-mail: a.wierzbicki@kuria.lublin.pl    

Dyscypliny KBN: nauki filozoficzne, 

Specjalności: etyka.                  Stanisław Waluś 

 

Z dominikanami 

   Medialne show kilku dominikanów uwielbia-

nych przez mainstream za jawną tolerancje głu-

poty wpadło w orbitę absurdu. Celebrycka pozy-

cja o. Pawła Gużyńskiego OP, co to niby o Panu 

Bogu opowie, ale i pogrozi biskupom, cedząc na-

ukę Kościoła przez sitko postępowej pobożności, 

umocniła się po nagłym zniknięciu ks. Lemań-

skiego. (…)  

    Ten gorszący festiwal przerwał na szczęście o. 

prof. Andrzej Potocki OP, ratując honor domini-

kanów. W jednym z kazań ostro skrytykował 

swoich współbraci, uznając ich medialną działal-

ność za sianie zamętu wśród wiernych i postępo-

wanie „po ludzku”, nie „po Bożemu”. Ten mocny 

głos daje nadzieję. (…) 

Marzena Nykiel, wSieci nr 10 (66), 3-9 II 2014, 

str. 44  

 

Dominikanin, gender i rozmywanie doktryny 

    Festiwal przekonywania Polaków, ze biskupi 

nie znają się na gender i związkach partnerskich, 

trwa. A ważna rolę odgrywają w nim niestety 

dominikanie. Kilka dni temu na łamach „Gazety 

Wyborczej” ukazał się wywiad z nowym pro-

wincjałem dominikanów o. Pawłem Kozackim. 

Ten zasłużony duchowny – mam nadzieje, ze nie 

do końca świadomie – został w nim wykorzysta-

ny do przekonywania wiernych (ze zdecydowa-

nie częściej niewiernych), że biskupi są agre-

sywni, nie maja pojęcia o tym, czym jest gender, 

a do tego mają niedzisiejsze podejście do związ-

ków partnerskich, które przecież powinny zostać 

wprowadzone do systemu prawnego. (…) 

    I choć podkreśla, że związki partnerskie nie 

mogą być stawiane obok małżeństw, to już na-

wet tak ostrożne sformułowanie opinii jest wy-

kroczeniem poza naukę Kościoła. Kongregacja 

Nauki Wiary zupełnie jasno wskazała bowiem, 

jakie powinno być podejście katolika do propo-

zycji wprowadzenia związków partnerskich osób 

tej samej płci do prawodawstwa. „W przypadku 

prawnego zalegalizowania związków homosek-

sualnych bądź zrównania prawnego związków 

homoseksualnych i małżeństw wraz z przyzna-

niem im praw, które są właściwe tym ostatnim, 

konieczne jest przeciwstawienie się temu w Spo-

sób jasny i wyrazisty. Należy wstrzymać się od 

jakiekolwiek formalnej współpracy w promowa-

niu i wprowadzaniu w życie praw tak wyraźnie 

niesprawiedliwych, a także, jeśli to możliwe, od 

działania na poziomie wykonawczym. W tej ma-

terii każdy może odwołać się do prawa odmowy 

posłuszeństwa z pobudek sumienia” – podkreśla 

Kongregacja Nauki Wiary. (…) 

Tomasz P. Terlikowski, Gazeta Polska,  

nr 9 (1073), 26 II 2014, str. 38   

 

Hańba Uniwersytetu Warszawskiego 

Prof. Bogusław Wolniewicz, filozof, logik, tłu-

macz na antenie radia Wnet: „Hańbą Uniwersy-

tetu Warszawskiego, wielkiej europejskiej 

uczelni o pięknych tradycjach naukowych w na-

ukach ścisłych jest to, że poniżyła się do tego, 

żeby uruchomić coś takiego naukowego, co się 

nazywa gender studies. Z nauką to nie ma nic 

wspólnego (…) To jest plama na uniwersytecie. 

To tak, jakby wprowadzono na uniwersytecie ja-

kieś studia szamanizmu, co zresztą może nastą-

pić, tego nie wykluczam”. 

Warszawska Gazeta, nr 8 (369), 21-27 II 2014, 

str.  33 

 

    Na stronie internetowej http://nauka-polska.pl 

znalazłem następującą informację: 
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prof. zw. dr hab. Bogusław Wolniewicz (identy-

fikator: 69542, dyscypliny KBN: nauki filozo-

ficzne, specjalności: filozofia religii, filozofia 

współczesna).                       Stanisław Waluś 

 

Warto przeczytać 

Gender kontrrewolucja 

    Ta wartościowa książka była 

dodatkiem do tygodnika „Do 

Rzeczy”, nr 9/057, 24 II - 2 III 

2014. 

Wydawnictwo M ul. Kanoniczna 

11 31-002 Kraków Tel. 12-431-

25-50, fax 12-431-25-75 

e-mail: wydawnictwom@wydawnictwom.pl 

www.wydawnictwom.pl 

Spis treści 

Paweł Lisicki: Siła kobiecych paznokci 

Jacek Przybylski: Wielki Gej czuwa 

Stop ideologii gender – z Gabriele Kuby, socjo-

logiem i pisarką, rozmawia Cezary Sękalski 

Bronisław Wildstein: Dlaczego jestem homofo-

nem 

Andrzej Horubala: Małgośki produkt europejski 

Niech się lewaczki odczepią od kobiet – z prof. 

Krystyną Pawłowicz, posłanką PiS, rozmawia 

Mariusz Staniszewski 

Bronisław Wildstein: Demografia i kultura 

Genderowy zamach na wolność – z Konradem 

Szymańskim, euro deputowanym PiS, rozmawia 

Mariusz Staniszewski 

Małgorzata Terlikowska, Tomasz P. Terlikowski: 

Stop homoszkole 

Marek Magierowski: Lew wykastrowany 

Rafał A. Ziemkiewicz: Atak barbarzyńców 

Nie można dzieci traktować bezpłciowo – z prof. 

Zbigniewem Lwem-Starowiczem, prezesem Pol-

skiego Towarzystwa Seksuologicznego rozmawia 

Monika Mostowska 

Rafał A. Ziemkiewicz: Gejowskie maski 

Genderyzm jak łysenkizm – z prof. Ryszardem 

Legutką, filozofem, euro deputowanym PiS, roz-

mawia Tomasz P. Terlikowski 

Gender to gwałt zbiorowy na dzieciach – z ks. 

Dariuszem Oko, teologiem i filozofem, rozmawia 

Kamila Baranowska 

 

 

Już 100 chętnych będzie bronić przed gender 

    Ponad sto osób zapisało się do tej pory na 

pierwszy w Polsce kurs przedstawiający naukową 

prawdę o ideologii gender. Portal Fronda.pl ser-

decznie zaprasza do zapisania się na kurs. Kurs 

jest organizowany przez Instytut Globalizacji 

oraz gliwicki klub Fronda.pl. W związku z du-

żym zainteresowaniem, organizatorzy postano-

wili rozszerzyć formułę szkolenia i przyjąć 

wszystkich chętnych. 

    – Uruchamiamy tak zwaną rekrutację ciągłą. 

Będzie można zapisać się w dowolnym momen-

cie, w trakcie trwania kursu. Kurs ma formułę in-

ternetową. Wszystkie materiały będą dostępne na 

specjalnej platformie e-learningowej tak długo 

jak będą sobie życzyli kursanci – tłumaczy dr 

Tomasz Teluk, prezes Instytutu Globalizacji. – 

Powodzenie projektu utwierdza nas w przekona-

niu, jak bardzo potrzebna była ta inicjatywa – 

dodaje. 

    Organizatorzy spodziewają się napływu kolej-

nych chętnych, bowiem cały czas zapisują się 

nowe osoby. Projekt spotyka się z niesłabnącym 

zainteresowaniem mediów i poparciem ze strony 

kościelnej hierarchii. Patronat nad przedsięwzię-

ciem objęły redakcje m.in. tygodnika Niedziela, 

tygodnika Idziemy, miesięcznika Egzorcysta, 

Przewodnika Katolickiego, miesięcznika List, 

Gazety Warszawskiej Polityki Narodowej, Pol-

ski Niepodległej, Katolickiego Stowarzyszenia 

Dziennikarzy, Radia Rodzina, Katolickiego Ra-

dia Zamość, Katolickiego Radia Rzeszów, Kato-

lickiego Radia Via oraz portali Deon.pl, Profe-

to.pl, Duchowy.pl, Narodowcy.net, Adonai.pl 

oraz Fronda.pl. 

    – Kuria biskupia diecezji warszawsko-praskiej 

zawiadomiła o udzieleniu pozwolenia na wyko-

rzystywanie wszystkich publikacji nt. gender 

abpa Henryka Hosera – ujawnia Tomasz Teluk. 

    Zajęcia rozpoczynają się już w marcu, ale wy-

kłady będą dostępne podczas całego okresu 

trwania kursu. Uczestniczyć zajęcia mogą słu-

chacze z całej polski bowiem wykłady będą 

umieszczane na profesjonalnej i bardzo łatwej w 

obsłudze platformie e-learningowej. Z tego typu 

szkoleń przez Internet prowadzonych przez 

ośrodek skorzystało dotychczas kilkuset chęt-

nych. 

    Aby zapisać się na kurs należy wypełnić for-

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

słać zgłoszenie na e-mail: 

instytut@globalizacja.org. Wszelkich informacji 

udzielamy pod nr tel. 600 023 118 

http://www.fronda.pl/a/juz-100-chetnych-bedzie-

bronic-przed-gender,35596.html 

 

mailto:wydawnictwom@wydawnictwom.pl
http://www.fronda.pl/a/juz-100-chetnych-bedzie-bronic-przed-gender,35596.html
http://www.fronda.pl/a/juz-100-chetnych-bedzie-bronic-przed-gender,35596.html
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Protest przeciwko protestowi 

Z datą 12 lutego 2014 r. do Instytutu Stosowa-

nych Nauk Społecznych UW została skierowana 

Petycja # 10303: 

 Szanowna Pani Profesor, 

Pragnę wyrazić swoje zaniepokojenie faktem 

uniemożliwienia organizacji "PornoDnia z Queer 

UW" w Instytucie Stosowanych Nauk Społecz-

nych UW. (…) 

Proszę raz jeszcze o umożliwienie organizacji 

"PornoDnia z Queer UW" na terenie Instytutu 

Stosowanych Nauk Społecznych UW. Koło na-

ukowe Queer UW porusza od momentu utworze-

nia tematy ważne i takie, które często pomijane są 

przez innych milczeniem. Wierzę, że właśnie 

ISNS UW i cały Uniwersytet Warszawski będą w 

stanie wznieść się ponad naciski środowisk pra-

wicowych i nie poddadzą się nieuzasadnionej an-

ty-genderowej panice, zaś seminarium o porno-

grafii odbędzie się w najbliższym czasie!   

 Niżej podpisany/a: 

Eryk Tropisz  

02-366 Warszawa  

autor10303@petycje.pl  

Na stronie internetowej 

http://www.petycje.pl/10303 można było tę pety-

cję popierać albo protestować przeciw niej. 8 marca 

2014 r. było głosów popierających 586 (w tym 508 

zweryfikowanych) i 2305 (w tym 1921 zweryfiko-

wanych) przeciw tej petycji. Wśród osób, które by-

ły przeciw petycji, to znaczy były za uniemożliwie-

niem organizacji "PornoDnia z Queer UW" na 

Uniwersytecie Warszawskim były między innymi 

osoby (można było dołączyć komentarz - w nawia-

sie podaję komentarze, o ile były): 

Andrzej Cholewa, Gliwice 

Wanda Czerwińska, Olsztyn   

Emanuel Czyżo, Toronto [Nie hańbić UW!] 

Piotr Gawor, Gliwice [Czy potrzeba naukowej 

debaty, by stwierdzić szkodliwość pornografii?!] 

Alicja Kasprzyk, Gliwice 

Jerzy Kasprzyk, Gliwice [W pełni popieram de-

cyzję władz UW o odwołaniu tej "porno-hucpy".] 

Maria Lasończyk, Gliwice [Wstyd mi za autorów 

petycji i ich zwolenników] 

Krystyna Partuś, Zabrze [Dbałość o wyższe war-

tości moralne powinna przyświecać pracownikom 

naukowym Uczelni] 

Teresa Plewa, Gliwice [wyrażam sprzeciw wobec 

demoralizacji młodych Polaków i niszczenia spo-

łeczeństwa] 

Robert Prorok, Zabrze 

Andrzej Pułka, Katowice 

Marek Smolik, Gliwice [Gorąco życzę Uniwer-

sytetowi Warszawskiemu, jako jednej z najbar-

dziej renomowanych uczelni wyższych w Polsce, 

aby nie schodził na psy.] 

Danuta Sobczyk, Siemianowice Śląskie [Uczel-

nia wyższa to miejsce naukowego dyskursu, a 

nie groteska pt."Porno Dzień".] 

Jadwiga Stanek, Siemianowice Śląskie   

Piotr Urbanowicz, Mysłowice [Takie głupoty 

można robić w klubie studenckim i to po półno-

cy. Szacowna uczelnia na pewno na takie ośmie-

szanie się nie może sobie pozwolić.] 

Stanisław Waluś, Gliwice [Uczelnia służyć po-

winna nauce, a nie głoszeniu wszelkich poglą-

dów i pomysłów.] 

Marek Waniewski, Gliwice [Nie róbcie burdelu 

z Uniwersytetu] 

Włodzimierz Wawszczak,  Łódź [Seksualność 

jest składnikiem WSTYDU, który jest strażni-

kiem GODNOŚCI. A pornografia to śmierć, i 

Godności, i człowieczeństwa. Seks to Pulchrum 

Duszy.] 

Stefan Wieczorek, Siemianowice Śląskie, [Nie 

zgadzam się z treścią niniejszej petycji i wyra-

żam stanowczy sprzeciw. To wbrew naturze 

człowieka.] 

Antoni Winiarski, Katowice 

Krystyna Wojciechowska, Gliwice 

Krzysztof Zioło, Gliwice [Uniwersytet to nie 

burdel (przynajmniej jeszcze nie...)] 

 

https://www.niedlagender.pl/ 

    Jesteśmy grupą rodzin polskich zatroskanych 

o los swoich dzieci, narodu i państwa polskiego. 

Dostrzegamy niebezpieczny kierunek w którym 

dryfuje nasze państwo. Życie w naszej ojczyźnie 

jest coraz trudniejsze pod wieloma względami. 

Wszystkich głębokich zmian społecznych, eko-

nomicznych, kulturowych, moralnych ostatnich 

dwudziestu lat, które wywierają na nas wpływ, 

nie sposób opisać. Wyraźnie jednak widzimy, że 

ostatnie lata zwłaszcza za rządów grupy trzyma-

jącej władzę w Polsce, przyniosły tak wiele 

zmian, że można by rzec to już inny kraj, inna 

Polska. Uważamy, że niewielu ludzi spodziewa-

ło się tak szybkiej rewolucji obyczajowo-

kulturowej, rewolucji która odmienia oblicze na-

szego kraju, rodzin, sposobu myślenia i działa-

nia. 

    Jedną z nowszych w Polsce kwestii, a niemal 

nieznaną w całym kraju jest ideologia gender. 

http://www.petycje.pl/10303
https://www.niedlagender.pl/
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Sztucznie wywołane zjawisko kulturowe przez 

zachodnie elity finansowo-polityczne. Ideologia 

ta, podmywa dotychczasowy porządek rzeczy 

ustalony od cywilizacji antycznej, właściwie od 

początku czasów. Chcemy więc jako ludzie od-

powiedzialni podjąć próbę obrony naszych naj-

bardziej żywotnych spraw – naszych dzieci, na-

szych rodzin, ojczyzny, wreszcie rozumu i su-

mienia, które mówią: tak to znaczy tak, nie to 

znaczy nie. (…) 

    Prosimy Cię, nie lekceważ zagrożenia - podej-

mij pracę na rzecz ochrony własnych dzieci. Wie-

lu, tak wielu ludzi w Polsce nie wierzy, że ich 

mały czyn tak dużo znaczy. Społeczeństwo bier-

nie przygląda się jak wypłukiwane są z nas, 

wszelkie wartości. Często lubimy mówić - kiedy 

ludzie w Polsce przebudzą się i coś zrobią? Lu-

bimy tak mówić, lecz sami jakże często nie robi-

my nic. Jeżeli już coś robisz, to napisz nam o 

tym, może to wykorzystamy. Jeśli nie wiesz co 

zrobić - pisz do nas. W zakładce "zadania" bę-

dziemy systematycznie zamieszczać nasze suge-

stie co warto podjąć w pierwszej kolejności.  

niedlagender@gmail.com  

Piotr Zajkowski 

redaktor portalu, koordynator krajowy inicjatywy 

Nie dla Gender w Polsce 

 

Ideologia gender dla przedszkolaków 

    Diecezja rzymska wzywa rodziców, by pu-

blicznie zaprotestowali przeciwko indoktrynowa-

niu ich dzieci ideologią gender. Powodem do nie-

pokoju jest program szkolenia dla 7 tys. rzym-

skich przedszkolanek, który ma je wdrożyć w 

ideologię gender. (…) Rzymska diecezja zachęca 

rodziców do buntu. (…) 

Niedziela, nr 11, 16 III 2014, str. 13 

 

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 

 

Oświadczenie w sprawie zniekształcania 

dyskursu publicznego przez środowiska 

wywodzące się ze służb specjalnych PRL 

Poznań, 5 lutego 2014 r. 

    Środowiska naukowe skupione w Akade-

mickich Klubach Obywatelskich im. Prezydenta 

Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Krakowie, 

Warszawie i Łodzi z najwyższym niepokojem 

obserwują nasilające się ostatnio elementy dys-

kursu publicznego, które cechuje kreowanie 

i upowszechnianie nieprawdziwych informacji 

jako faktów oraz próby ich utrwalania 

w świadomości społecznej. Szczególny niepokój 

budzą brutalne ataki wychodzące ze środowisk 

komunistycznych służb specjalnych. 

    Przedstawiciele struktur, które przez blisko 

pół wieku utrzymywały Polskę w totalitarnym 

systemie niesuwerennego, zależnego od Związku 

Sowieckiego państwa, kreują się dziś na autory-

tety moralne i stawiają w roli recenzentów 

współczesnego życia politycznego. 

    Te antydemokratyczne środowiska i ich spad-

kobiercy ośmielają się oceniać jako niedemokra-

tyczne (a niekiedy wręcz jako faszystowskie, czy 

antysemickie) poglądy, postawy i działania tych 

uczestników współczesnego życia publicznego, 

którzy wnieśli wielki wkład w odrzucenie syste-

mu totalitarnego i wprowadzanie w naszej Oj-

czyźnie reguł demokracji. 

Szczególnie naganne jest ukazywanie pozytyw-

nego obrazu PRL-owskich służb specjalnych ja-

ko normalnych służb działających w każdym 

państwie, z pominięciem ich antypolskiej, czy 

wręcz przestępczej działalności. Widać to najwy-

raźniej w zabiegach, których celem jest rehabili-

tacja Wojskowych Służb Informacyjnych – ka-

drowo, organizacyjnie i mentalnie całkowicie za-

leżnych od służb sowieckich. 

    Oburzenie budzą, zwłaszcza ostatnio bardzo 

nasilone, ataki na ministra Antoniego Maciere-

wicza, który realizując uchwałę Sejmu RP, miał 

odwagę i siły zlikwidować WSI i stworzyć służ-

by niezależnego państwa. 

    Próby mające na celu odwrócenie procesu de-

sowietyzacji są szkodliwe dla życia publicznego 

i zagrażają polskiej racji stanu. Ponadto niebez-

piecznie zakłócają hierarchię wartości, które 

przez pokolenia kształtowały polski patriotyzm 

i były wyznacznikiem narodowych dążeń do 

wolności i suwerenności. 

Jesteśmy przekonani, że zwycięży szacunek 

i uznanie dla prawych, odważnych patriotów, ich 

postaw i działań, a kolejna próba zmanipulowa-

nia opinii społecznej zakończy się niepowodze-

niem. 

    Gorąco apelujemy do środowisk dziennikar-

skich i opiniotwórczych o przeciwdziałanie tej 

manipulacji. 

http://ako.poznan.pl/4060/#more-4060 

http://fronda.gliwice.pl/content.php5?id=11
http://ako.poznan.pl/4060/#more-4060
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Niżej podaję wybrane osoby, które podpisały 

oświadczenie: 

Przemysław Alexandrowicz – mgr - KIK Poznań 

Jacek Bachniak – Rudy Raciborskie    

prof. dr hab. Ryszard Gessing – Politechnika Śląska 

Tadeusz Hanak – Zabrze – mgr inż.  

Jan Mikos – członek Zarządu Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Katowicach 

Krystyna Partuś – Zabrze – mgr – Klub Inteligen-

cji Katolickiej  

prof. dr hab. Bolesław Pochopień – Politechnika 

Śląska 

prof. dr hab. inż. Krystian Probierz Gliwice – Po-

litechnika Śląska  

Robert Prorok – Zabrze – inżynier  

dr hab. inż. Marek Smolik – prof. nadzw. w Pol. Śl.  

Danuta Sobczyk – mgr – Siemianowice Śląskie – 

wiceprezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Ka-

towicach   

dr hab. inż. Stanisław Waluś – prof. nadzw. w 

Pol. Śl. 

dr Maria Wieloch – Gdańsk – biolog  

dr inż. Krystyna Wojciechowska – Politechnika 

Śląska 

dr inż. Krzysztof Zioło – Gliwice  

Stanisław Waluś 

 

KIK w Katowicach 

Sekcja w Gliwicach 

    W środę 5 lutego 2014 r. ks. 

dr Sebastian Marecki, kapelan 

sekcji gliwickiej wygłosił wy-

kład na temat: „Adhortacja 

Radość Ewangelii papieża 

Franciszka”. Na wstępie ks. dr 

Sebastian Marecki przypo-

mniał, że podczas poprzednich 

spotkań mówił o praktykach 

życia chrześcijańskiego, które 

są bardzo ważne dla chrześcijan. Powiedział, że 

przykazania Boże nie regulują wprost wszystkie-

go w naszym życiu, ale umiejętność znalezienia 

się w danej sytuacji wymaga rozeznania ducho-

wego, np. możliwość odebrania komu życia w 

imię obrony koniecznej życia niewinnego.   

    Ks. Sebastian Marecki powiedział, że w punk-

cie 17 dokumentu są tematy, jakie papież Franci-

szek chciał poruszyć: 

a) Reforma Kościoła u początku misyjnego wyjścia. 

b) Pokusy zaangażowanych w duszpasterstwo. 

c) Kościół pojmowany jako całość ludu Bożego, 

który ewangelizuje. 

d) Homilia i jej przygotowanie. 

e) Społeczna integracja ubogich. 

f) Pokój i dialog społeczny. 

g) Duchowe motywacje dla misyjnego zaanga-

żowania. 

    Dokument składa się z VII rozdziałów i 

Ksiądz zaczął od rozdziału I Misyjne przeobra-

żenia Kościoła, przytaczając nam całość punku 

25.: 

    25. Zdaję sobie sprawę, że dzisiaj dokumen-

ty nie budzą takiego zainteresowania jak w in-

nych czasach i szybko się o nich zapomina. 

Niemniej podkreślam, że to, co mam zamiar wy-

razić, posiada programowe znaczenie i ważne 

konsekwencje. Mam nadzieję, że wszystkie 

wspólnoty znajdą sposób na podjęcie odpowied-

nich kroków, aby podążać drogą duszpasterskie-

go i misyjnego nawrócenia, które nie może po-

zostawić rzeczy w takim stanie, w jakim są. 

Obecnie nie potrzeba nam «zwyczajnego admi-

nistrowania» (przyp. 21). Bądźmy we wszyst-

kich miejscach ziemi w «ciągłym stanie misji». 

     Nawiązując do listu Biskupów na temat gen-

der powiedział, że dość dużo osób uważa, że re-

alizowanie równego traktowania mężczyzn i ko-

biet jest sensowne. Jeżeli mamy faktycznie być 

zrozumiani i trafiać do tych, którzy nie należą do 

naszego grona, to czy na pierwszym miejscu 

mamy ostrzegać przed zagrożeniami, czy raczej 

nie powinniśmy zwrócić uwagę na to, że w tym, 

czy w innym punkcie się zgadzamy? – pytał ks. 

Marecki. Wywiązała się krótka i ożywiona dys-

kusja. 

    Potem nawiązując do treści Adhortacji ks. 

Marecki przytaczał jej fragmenty. Moim zda-

niem było to cenne, gdyż mięliśmy okazję wsłu-

chać się w nauczanie papieża Franciszka, np. w 

całość punktu 38. Adhortacji apostolskiej Evan-

gelii Gaudium: 

38. Ważną rzeczą jest wyciągnąć duszpaster-

skie wnioski z soborowego nauczania, zawiera-

jącego dawne przekonanie Kościoła. Przede 

wszystkim trzeba powiedzieć, że w głoszeniu 

Ewangelii konieczne jest zachowanie należytej 

proporcji. Można ją rozpoznać w częstotliwości, 

z jaką porusza się niektóre tematy, oraz w akcen-

tach, jakie się kładzie w przepowiadaniu. Na 

przykład, jeśli jakiś proboszcz podczas roku li-

turgicznego mówi dziesięć razy o wstrzemięźli-

wości, a tylko dwa lub trzy razy o miłości czy 

sprawiedliwości, dochodzi do dysproporcji, 

przez co pozostawione są właśnie te cnoty, które 
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powinny być bardziej obecne w przepowiadaniu i 

katechezie. To samo ma miejsce, gdy bardziej się 

mówi o prawie niż o łasce, bardziej o Kościele 

niż o Jezusie Chrystusie, bardziej o Papieżu niż o 

Słowie Bożym. 

   Okazało się, że temat nie został wyczerpany i 

dalsza część była kontynuowana w następnym 

tygodniu.                                 Stanisław Waluś 

 

EKUMENIZM 

    Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy 

dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszy-

scy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja 

w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby 

świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.       J 17, 20-21 

Pastor zostanie katolikiem 

    Szwecja. Pastor Ulf Ekman, założyciel ewnge-

likalnego Kościoła charyzmatycznego Livest Ord 

(Słowo Życia), ogłosił, że wraz z żoną Birgittą 

zamierza wiosną oficjalnie wstąpić do Kościoła 

katolickiego. W listopadzie 2013 r. katolikiem 

został jego syn Benjamin Ekman. (…) Ulf i Bir-

gitta Ekmanowie przez 3 lata mieszkali w Izraelu. 

Dzięki zaangażowaniu w działania ekumeniczne 

mieli kontakt z wieloma Katolikami. W wywia-

dzie, którego udzielili gazecie „Världen idag” 

(Świat dzisiaj), mówią o zderzeniu między stereo-

typami nt. Kościoła katolickiego a rzeczywisto-

ścią, której samo doświadczyli. 

    - Gdy zobaczyłam te wszystkie pozytywne rze-

czy, pomyślałam: dlaczego nikt mi o tym nie po-

wiedział? – mówi Birgitta. – Pomyślałam wręcz, 

że ktoś musiał chyba ukrywać przede mną i in-

nymi ludźmi z mojego Kościoła wiedzę o tym 

wszystkim. To było jedno pozytywne zaskocze-

nie za drugim. Pojednanie miedzy ludźmi, 

uzdrowienie, wiara w cuda, to wszystko jest w 

Kościele katolickim tak silnie wyrażone, a my o 

tym nie wiemy! (…) 

Weronika Pomierna , Gość Niedzielny nr 11, 

 rok XCI, 16 III 2014, str. 7 

 

Polska coraz bardziej 

przypomina republikę 

bananową bez bananów 

    Zdanie to znalazłem w artykule Michała Miło-

sza pt. „Kiedyś zarabiałem lepiej” zamieszczo-

nym w „Tygodniku Solidarność” nr 9 (1320) z 28 

lutego 2014 r. na stronach 21-23.  

    W nauce społecznej Kościoła mówi się o płacy 

sprawiedliwej oraz o płacy rodzinnej. Kiedyś w 

Polsce wprowadzano tzw. ustawę kominową, 

aby ograniczyć dysproporcje w płacach. 

    Jak źle jest obecnie w Polsce, widać z niżej 

podanej tabeli, która została zamieszczona w 

wyżej wymienionym artykule.  

    Piotr Duda w „Tygodniku Solidarność” nr 2 

(1313) z 10 I 2014 r. na str. 2 tak podsumował 

rok 2013: „Mijający 2013 rok był dla polskich 

pracowników najgorszym rokiem w wolnej Pol-

sce. Od stycznia obowiązuje wydłużony wiek 

emerytalny, a ostatnia nowelizacja kodeksu pra-

cy sprowadziła nas do chińskich standardów za-

trudnienia. Jeśli dorzucimy do tego patologiczny 

poziom umów śmieciowych, rekordową liczbę 

umów na czas określony, powszechne łamanie 

praw pracowniczych i związkowych oraz po-

wszechny wyzysk, to otrzymamy obraz totalnej 

zapaści polskiego rynku pracy. To wszystko 

dzieje się przy akceptacji i udziale rządzących”.  

 

Proporcje pomiędzy zarobkami 

najbogatszych a najbiedniejszych obywateli 

wybranych krajów OECD 

Polska 14 : 1 

Wielka Brytania 10 : 1 

Grecja 9,5 : 1 

Niemcy 7,5 : 1 

Francja 7 : 1 

Węgry 7 : 1 

Norwegia 7 : 1 

Słowacja 6 : 1 

Czechy 5,5 : 1 

Szwecja 5 : 1 

Dania 5 : 1 

    Źródło: Raport OECD „Growing Unequal” 

Stanisław Waluś 

 

NASZE ROCZNICE 

935 lat temu (11 kwietnia 1079 r.) na stopniach 

ołtarza w kościele na Skałce, na rozkaz króla Bo-

lesława, został zabity biskup krakowski Stani-

sław ze Szczepanowa. 

220 lat temu (17 kwietnia 1794 r.) na wieść o 

zwycięstwie Kościuszki pod Racławicami wybu-

chło powstanie w Warszawie, na czele którego 

stanął ks. Józef Mejer i szewc Jan Kiliński. 

220 lat temu (4 kwietnia 1794 r.) Tadeusz Ko-

ściuszko stoczył pierwszą zwycięską bitwę z 

wojskami rosyjskimi pod Racławicami. 

165 lat temu (4 kwietnia 1849 r.) w Paryżu w 

College de France Adam Mickiewicz wygłosił 
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wykład na temat teatru przyszłości. Szczególną 

rolę wyznaczył mówca słowu. 

165 lat temu (3 kwietnia 1849 r.) w Paryżu zmarł 

Juliusz Słowacki. Przy jego śmierci był obecny 

zaprzyjaźniony z nim Zygmunt Szczęsny Feliń-

ski. 

120 lat temu (24 kwietnia 1894 r.) polskie auto-

nomiczne władze Galicji wprowadziły obowiąz-

kową, bezpłatną naukę w szkołach ludowych 

(podstawowych) z polskim językiem wykłado-

wym. 

105 lat temu (8 kwietnia 1909 r.) w Kalifornii 

zmarła Helena Modrzejewska. 

90 lat temu (29 kwietnia 1924 r.) rząd Rzeczypo-

spolitej wprowadził do obiegu nową monetę: pol-

ski złoty. 1 zł = 1 mln 800 tys. marek. 

85 lat temu (29 kwietnia 1929 r.) w Paryżu nastą-

piło uroczyste odsłonięcie pomnika ku czci Ada-

ma Mickiewicza. 

85 lat temu (21 kwietnia 1929 r.) w Cieszynie 

zmarł ks. Józef Londzin, działacz narodowy Ślą-

ska Cieszyńskiego. 

Wybrała Barbara Kwaśnik 

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

– 1 marca 

    Został ustanowiony 3 lutego 2011 r. (więcej o 

tym dniu i o uroczystościach w Katowicach w 

2013 r. w biuletynie „Dlatego” nr 4 (256) z 8 

kwietnia 2013 r.).    

    W tym roku, jak poprzednio w wielu miejsco-

wościach odbywały się obchody. W „Gazecie 

Polskiej Codziennie” nr 49 (750) z 28 II 2014 r. 

na str. 14 wymieniono następujące miejscowości: 

Bełchatów, Białystok, Ciechanów, Gdańsk, Gło-

gów, Jarosław, Kołobrzeg, Kraków, Mielec, Mi-

licz, Piotrków Trybunalski, Poznań, Racibórz, 

Siedlce, Sandomierz, Sanok, Słupsk, Sosnowiec, 

Stargard Szczeciński, Świnoujście, Tarnobrzeg, 

Warszawa, Wrocław.  

    W Katowicach uroczystości trwały dwa dni.  

W czwartek 27 lutego 2014 r. w salce wykłado-

wej przy kościele Mariackim w Katowicach od-

był się wykład dr Andrzeja Drogonia pt. „Druga 

konspiracja polska – odrzucona i wymazywana z 

pamięci karta etosu walki o Niepodległą, czy ko-

lejne stracone Pokolenie?” Po wykładzie odbył 

się koncert patriotyczny franciszkanina, barda, 

Łukasza Buksy, autora tomiku poświęconego 

Żołnierzom Wyklętym „Trzydziestu trzech za-

pomnianych”. 

     W piątek 28 lutego na placu przed kościołem 

Mariackim odbył się koncert pieśni patriotycz-

nych w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca 

„Śląsk”, a potem w Kościele p.w. Niepokalanego 

Serca Najświętszej Maryi Panny (Mariacki) była 

sprawowana Msza św. w intencji „Żołnierzy 

Wyklętych”. Po Mszy św. odbył się Apel Pole-

głych na placu przed kościołem. 

 
    Organizatorami uroczystości byli dyrektor 

IPN KŚZpNP dr Andrzej Drogoń i proboszcz pa-

rafii NPNMP w Katowicach ks. Andrzej Suchoń, 

a współorganizatorami Marszałek Województwa 

Śląskiego, Wojewoda Śląski, Wojewódzki Sztab 

Wojskowy, Prezydent Miasta Katowice i Stowa-

rzyszenie Pamięci Armii Krajowej w Katowi-

cach. 

    W „Gościu Katowickim” (dodatek do „Gościa 

Niedzielnego” w Archidiecezji katowickiej) nr 

10/1151 z 9 marca 2014 na str. III został za-

mieszczony artykuł Aleksandra Pietrygi pt. „Cia-

sno, ciemno, śpiewamy”. Czytelnikom „Dlate-

go” udostępniam fragmenty tego artykułu.  

    Włodzimierz Kapczyński PS. „Jędrek” 1 mar-

ca, jak co roku, był obecny na uroczystościach z 

okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych w Katowicach. Jego ojciec był do-

wódca drużyny w Armii Krajowej. On miał 15 

lat, kiedy znalazł się wśród partyzantów w lesie. 
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– To był rok 1944 – wspomina pan Włodzimierz. 

– Rok później nasz oddział był już w Konspira-

cyjnym Wojsku Polskim. Skończyła się wojna z 

niemieckim okupantem i Włodzimierz rozpoczął 

naukę w Gimnazjum im. Stanisława Staszica w 

Sosnowcu. Wspólnie z kolegami zorganizowali 

Związek Walki z Komunizmem. (…) – W nocy z 

30 kwietnia na 1 maja 1948 roku wpadliśmy w 

ręce UB – wspomina były opozycjonista. (…)    

    W Gliwicach 

uroczystości miały 

miejsce w kościele 

św. Barbary 1 

marca 2014 r. o 

godz. 15. Kwiaty i 

znicze pod tablicą 

poświęconą pa-

mięci gen. Augusta 

Emila Fieldorfa 

„Nila” (zdjęcia 

zrobione 10 III 

2014 r.).  

 

Napisy na chorągiewkach: ZS im. J. Korczaka w Gli-

wicach, Żołnierzom Wyklętym    

Wybudujmy muzeum 

dla Żołnierzy Wyklętych! 

    Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce 

zwróciło się z prośbą o dofinansowanie do Mini-

sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od-

powiedź Komisji z Ministerstwa Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego jest wstrząsająca. Zero 

punktów projekt otrzymał w takich kryteriach 

jak: Ocena popytu/potrzeby realizacji projektu; 

Ważność projektu z punktu widzenia polityki kul-

turalnej państwa; Aspekt społeczny – mówi dla 

portalu PCh24.pl poseł Arkadiusz Czartoryski. 

- Panie Pośle, kiedy narodził się pomysł budowy 

Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce? Kto 

był inicjatorem tego przedsięwzięcia? 

    Pomysł budowy Muzeum Żołnierzy Wyklę-

tych w Ostrołęce sięga wydarzenia z roku 2008. 

Wówczas Ostrołękę odwiedził prezydent Lech 

Kaczyński, który uczestniczył w uroczystościach 

odsłonięcia Pomnika Żołnierzy Wyklętych. Hi-

storykom udało się odtworzyć losy około 150 

żołnierzy podziemia antykomunistycznego, któ-

rzy polegli w walce lub zostali zamordowani 

przez komunistów w latach 1945–1956 i pocho-

dzili z ziemi ostrołęckiej. Było to piękne i pa-

miętane wydarzenie. 

    Dzisiaj pomnik i plac wokoło, który nosi imię 

Świętej Pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskie-

go, jest miejscem spotkań patriotycznych, uro-

czystości z okazji rocznic narodowych i symbo-

licznym miejscem spoczynku bliskich wielu ro-

dzin z Ostrołęki i okolic. Idea powołania Mu-

zeum wówczas zrodzona, doczekała się realizacji 

w 2013 r. Wtedy skutecznie pozyskaliśmy sie-

dzibę na Muzeum i Rada Miasta podjęła uchwałę 

o utworzeniu samorządowej jednostki kultury. 

Obiekty pod Muzeum Żołnierzy Wyklętych to 

pozyskane od zakładu karnego budynki byłego 

więzienia. Dzisiaj Muzeum ma już uzgodniony z 

Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

statut, Radę Programową, w której obecni są 

miedzy innymi Prezes Instytutu Pamięci Naro-

dowej, dr Łukasz Kamiński minister Andrzej 

Kunert i minister Jan Ciechanowski oraz obecni 

szefowie NSZ i AK. Miasto Ostrołęka w uchwa-

le budżetowej przeznaczyło na Muzeum w 2014 

roku dwa miliony złotych. Obecnie trwają prace 

remontowe. (…) 

 
Makieta muzeum w Ostrołęce 

- Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce 

zwróciło się z prośbą o dofinansowanie do Mini-

sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Jednak wniosek został odrzucony. Dlaczego? 

(…) Przy zerowych ocenach w kryteriach wyżej 

przytoczonych widać, że ktoś w MKiDN bardzo 

nie lubi tego okresu w historii Polski. Przyznam, 

że jestem wstrząśnięty tą oceną. Projekt drogo 
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kosztował, a środki te Ostrołęka wydaje niejako 

za państwo polskie. (…) 

- Dziękuję za rozmowę! 

Rozmawiał Kajetan Rajski 

http://www.pch24.pl/wybudujmy-muzeum-dla-

zolnierzy-wykletych-

,21182,i.html#ixzz2tuK51azI 

 

Warto przeczytać 

Skandaliczna decyzja ministerstwa 

    Przed ministerstwem kultury odbyła się pikieta 

przeciwko odrzuceniu wniosku o dofinansowanie 

budowy Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostro-

łęce. Odrzucenie tego wniosku wpisuje się w to-

czącą się od 20 lat w Polsce wojnę kulturową. 

(…)                          Dr Mariusz Bechta, historyk 

Źródło. Tygodnik Rodzin Katolickich, nr 10 

(1158), 9 III 2014, str. 26 

    W miesięczniku „Zakazana 

Historia” (związanym z „War-

szawska Gazetą”) nr 2 (6) z lu-

tego 2014 r. na str. 35-50 jest 

specjalny dodatek „Żołnierze 

Wyklęci”. Mottem dodatku 

jest fragment roty przysięgi 

składanej przez żołnierzy 

Konspiracyjnego Wojska Pol-

skiego. W obliczu Boga Wszechmogącego i Naj-

świętszej Marii Panny, Królowej korony Polskiej, 

przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej Rzeczy-

pospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej 

honoru i o Niepodległość Jej walczyć aż do ostat-

niego tchu w piersiach. Tak mi Panie Boże do-

pomóż. Amen. W dodatku tym są następujące ar-

tykuły: 

Dr Leszek Pietrzak: O krok od wolności, 

Nie ma siły, która by go złamała, 

Aldona Zaorska: Ksiądz Władysław Gurgacz – 

Postawcie mi krzyż brzozowy, 

Józef Kuraś „Ogień” – król Podhala.  

    W „Naszym Dzienniku” nr 50 (4892) z 1-2 III 

2014 r. jest zamieszczony magazyn „Żołnierze 

Wolnej Polski” liczący 12 stron. 

    W „Przewodniku Katolickim” nr 9 z 2 III 

2014, na str. 20-22 został zamieszczony artykuł 

Mirosława Sobiecha pt. „Klątwa zdjęta z bohate-

rów podziemia”. 

    W „wSieci” nr 10 (66) z 3-9 III 2014 r. na str. 

77-79 został opublikowany artykuł Mileny Kin-

dziuk „Ksiądz wyklęty, zapomniany”. Ks. Bole-

sław Stefański był pierwszym kapłanem skaza-

nym 23 XII 1946 r. przez Wojskowy Sąd Rejo-

nowy w Warszawie na karę śmierci, choć nie po-

popełnił żadnej zbrodni. Po kolejnych zabiegach, 

m.in. prymasa Hlonda, Bierut w styczniu 1947 r. 

ułaskawił księdza, zamieniając „kaes” na doży-

wotnie więzienie.  

    W „Gościu Niedzielnym” nr 10, rok XCI z 9 

III 2014 r., na str. 74 można przeczytać felieton 

Barbary Fedyszak-Radziejowskiej pt. „Odwra-

camy bieg historii”, z którego przytaczam dwa 

fragmenty.  

    Jest coś niezwykłego w lawinie pamięci uru-

chomionej 3 lata temu, która przetoczyła się na 

przełomie lutego i marca 2014 roku przez setki 

wielkich miast i małych miejscowości. Dzięki 

licznym stowarzyszeniom i środowiskom, w ra-

mach społecznie organizowanych uroczystości, 

Mszy Świętych, koncertów, przeglądów filmów 

dokumentalnych, inscenizacji, widowisk, rekon-

strukcji historycznych, biegów, wystaw i wielu 

innych wydarzeń tysiące obywateli okazało sza-

cunek bohaterom z lat 1944-1956. (…) Do naj-

nowszej historii Polski na trwałe weszły dwie 

postaci, którym zawdzięczamy Narodowy Dzień 

Pamięci o Żołnierzach Wyklętych – prof. Janusz 

Kurtyka, prezes IPN, oraz prof. Lech Kaczyński, 

prezydent III RP. Obaj zginęli w katastrofie pod 

Smoleńskiem. W piątek, 28 lutego, decyzją Za-

rządu Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP 

Lecha Kaczyńskiego nagrodę im. Lecha Kaczyń-

skiego otrzymał prof. Krzysztof Szwagrzyk za 

„dzieło budowania szacunku dla bohaterów pod-

ziemia niepodległościowego”.  

     Do tygodnika „Do Rzeczy” nr 11/059 z 10-16 

III 2014 r. została dołączona płyta „Panny Wy-

klęte”.                                     Stanisław Waluś    

Kasia Malejonek 

Kasia Kowalska 

Marika 

Ania Brachaczek 

Ifi Ude 

 

 

 

 

Przegląd prasy  

Nie będzie dotacji dla filmu o Smoleńsku 

(…) Wniosek odrzucono stosunkiem głosów 5:1. 

Warto przypomnieć, że PISF dofinansował za to 

antypolski film „Pokłosie” ukazujący Polaków 

jako mordujących w czasie wojny Żydów. W 

związku z decyzją PISF, film „Smoleńsk” może 

liczyć tylko na wsparcie prywatnych darczyń-
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ców. Reżyser Antoni Krauze założył Fundację 

Smoleńsk 2010, która zbiera fundusze na sfinan-

sowanie produkcji. Wpłat można dokonywać na 

konto: PKO BANK POLSKI S.A. 

O/WARSZAWA. Nr konta: 55 1020 1169 0000 

8202 0186 3042. 

Tygodnik Solidarność, nr 10 (1321), 7 III 2014, 

str. 4 

Testament obrońców Ojczyzny 

    Porozumienie Organizacji Kombatanckich i 

Niepodległościowych w Krakowie zabrało głos w 

wielu najważniejszych polskich sprawach. Mię-

dzy innymi podsunięto nam do przemyślenia taki 

oto akapit: „Przykładem złamania testamentu 

żołnierzy i obywateli Polskiego Państwa Pod-

ziemnego jest zlikwidowanie w 2009 r. poboru do 

odbycia zasadniczej służby wojskowej, czyli 

złamanie art. 85 Konstytucji mówiącego o obo-

wiązku obrony Ojczyzny. (…) … Narodowy 

Dzień Żołnierzy Wyklętych, 1 marca. Nie po to 

walczyli, ginęli, cierpieli, by ich następcy pozwo-

lili zdrajcom na zniszczenie polskiej armii. 

Jan Pietrzak, Tygodnik Solidarność, 

nr 10 (1321), 7 III 2014, str. 5  

Benedykt XVI przerywa milczenie 

– wywiad dla polskiego dziennikarza. 

Moje życie przy świętym 

    O latach spędzonych u boku Ojca Świętego Ja-

na Pawła II z papieżem emerytem Benedyktem 

XVI rozmawia Włodzimierz Rędzioch. 

    (…) - Jan Paweł II napisał 14 encyklik. Które z 

nich, według Waszej Świątobliwości, są najważ-

niejsze? 

    – Myślę, że szczególne znaczenie mają trzy 

encykliki. Na pierwszym miejscu wymienię „Re-

demptor hominis” – pierwszą encyklikę tego Pa-

pieża; zawarł on w niej swą osobistą syntezę wia-

ry chrześcijańskiej. (…) Na drugim miejscu 

chciałbym wymienić encyklikę „Redemptoris 

missio”. Jest to tekst ukazujący nieprzemijające 

znaczenie misyjnego zadania Kościoła i porusza-

jący przy tym szczególnie problemy chrześcijań-

stwa w Azji, nieobojętne dla teologii świata za-

chodniego. (…) 

    Na trzecim miejscu wymieniłbym encyklikę 

poświęconą problemom moralnym – „Veritatis 

splendor”. Wymagała ona dłuższych lat dojrze-

wania i jest niezmiennie aktualna. (…) - Jak Wa-

sza Świętobliwość scharakteryzowałby ducho-

wość bł. Jana Pawła II? – Duchowość Papieża by-

ła ukształtowana przede wszystkim przez inten-

sywność jego modlitwy, jej głębokie zakorzenie-

nie w celebrowaniu świętej Eucharystii i w prze-

żywaniu z Kościołem Liturgii godzin. (…) 

Niedziela, nr 11, 16 III 2014, str. 6-10 

Dobry katolik miesza się do polityki 

    O wierności Ewangelii, o polityce prorodzin-

nej, katastrofie demograficznej i ideologii gender 

z posłem do Parlamentu Europejskiego Tade-

uszem Cymańskim rozmawia Anna Przewoźnik. 

Anna Przewoźnik: - Nauka społeczna Kościoła 

głosi, że polityka jest jedną z najwznioślejszych 

form miłości, bo służy dobru wspólnemu. Dziś w 

Polsce politycy raczej nie budzą pozytywnych 

skojarzeń. Papież Franciszek wyraźnie wskazał, 

że katolicy nie mogą uciekać od polityki. Ojciec 

Święty użył nawet sformułowania: „dobry kato-

lik miesza się do polityki”. Jak słowa Papieża 

przełożyć na praktykę? Tadeusz Cymański: - Pa-

pież użył słowa w rozumieniu „interesować się i 

angażować”. Uczestnictwo w życiu politycznym 

jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem każde-

go obywatela. Kluczowa sprawa jest dawanie 

świadectwa wyznawanym wartościom oraz do-

trzymywanie obietnic danych wyborcom. (…)    

Niedziela, nr 11, 16 III 2014, str. 40-41 

Modlitwa o beatyfikację ks. Blachnickiego 

     Uroczystej Mszy św. w intencji rychłej beaty-

fikacji sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickie-

go przewodniczył 27 lutego abp Wiktor Skworc. 

Razem z nim w krypcie katowickiej katedry Eu-

charystię sprawowali m.in. ks. Adam Wodar-

czyk, moderator generalny Ruchu Światło-Życie, 

oraz jego poprzednicy ks. Henryk Bolczyk i ks. 

Roman Litwińczuk. – Ks. Franciszek Blachnicki 

był jednym z tych, którym najbardziej zależało 

na zbawieniu własnym i bliźnich – mówił w cza-

sie kazania metropolita katowicki. Abp Skworc 

podkreślił jednocześnie, że kandydat na ołtarze 

jako charyzmat obrał służbę Bogu i innym. 

Oazowiczom przypomniał, że ks. Blachnicki, ze 

względu na radykalizm i bezkompromisowość w 

kapłaństwie, był niejednokrotnie prześladowany 

w czasie okupacji, w latach komunistycznych. 

(…) 

Przewodnik Katolicki, nr 10, 9 III 2014, str. 6.  

Protest polskich rolników 

    W całej Polsce demonstrowali rolnicy doma-

gający się zakazu wykupu ziemi przez cudzo-

ziemców oraz przeprowadzenia referendum na-

rodowego, w którym Polacy mieliby odpowie-

dzieć na pytanie, czy chcą, by Lasy Państwowe 

nadal były państwowe”. (…)                                     

Przewodnik Katolicki, nr 10, 9 III 2014 r. str. 11 
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Franciszkowe mieszanie w polityce 

    „Nikt nie może powiedzieć: Ja nie mam z tym 

nic wspólnego, to oni rządzą”. „Nie można 

umywać rąk”, „Dobry katolik miesza się do poli-

tyki” – to trzy zdania papieża Franciszka, które 

krótko i trafnie oddają jego stosunek do polityki. 

(…) Łukasz Kaźmierczak, Przewodnik Katolicki 

nr 10, 9 III 2014, str. 24-24 

Europo, bądź sobą! 

    Zaniepokojenie obecną sytuacją Europy wzra-

sta. Pogłębia się rozczarowanie jednoczeniem się 

naszego kontynentu. Zarówno eurosceptycy, jak i 

euroentuzjaści twierdzą, że Stary kontynent staje 

wobec systematycznego kryzysu, który obejmuje 

wymiar finansów, polityki, demokracji, demogra-

fii, a przede wszystkim moralności. Starzejąca się 

i znużona Europa potrzebuje „duchowego suple-

mentu”, który jest nieodzownym warunkiem jej 

harmonijnego rozwoju. (…) Tylko Europa zjed-

noczona w Chrystusie daje gwarancję pokoju i 

trwałości. W tym tkwi sedno przesłania Jana 

Pawła II do Europejczyków. Pytamy dziś święte-

go Papieża: jak odbudować i odzyskać tożsamość 

Europy? (…) 

Ks. Jarosław Grabowski,  

Niedziela nr 12, 23 III 2014, str. 21 

Referendum nie będzie 

    Sejm głosami PO, PSL i TR odrzucił złożony 

przez PiS wniosek o przeprowadzenie ogólnokra-

jowego referendum w sprawie zniesienia obo-

wiązku szkolnego dla sześciolatków. Podczas po-

przedzającej głosowanie debaty nad wnioskiem 

Sławomir Kłosowski z PiS pytał Donalda Tuska: 

„Dlaczego Pan, dlaczego rząd, tak bardzo panicz-

nie wręcz, boi się zapytać Polaków o zdanie w tej 

sprawie?” i przekonywał, że to referendum moż-

na przeprowadzić bezkosztowo, przy okazji wy-

borów do Parlamentu Europejskiego. (…) 

Przewodnik Katolicki nr 12, 23 III 2014, str. 11 

Cenzura inaczej 

    W sytuacji napięcia za naszą wschodnią grani-

cą, w chwili gdy NIK informuje o niekontrolo-

wanym wykupie polskiej ziemi przez cudzoziem-

ców i w przededniu kampanii wyborczej do par-

lamentu europejskiego, nasz główny kolporter 

prasy, czyli Ruch S.A., odmawia dystrybucji po-

łowy nakładu „Gazety Polskiej”, jednego z naj-

starszych konserwatywnych tygodników w Pol-

sce. (…)                                      

Jolanta Hajdasz,  

Przewodnik Katolicki nr 12, 23 III 2014, str. 13 
oo 

Telewizja Trwam powiewem świeżości 

    Po niezmiernie długim okresie domagania się 

przez miliony Polaków równych praw dla katoli-

ków, Telewizja Trwam nareszcie jest dostępna 

na cyfrowym multipleksie. A to niewątpliwie 

powód do radości oraz czas na dziękczynną mo-

dlitwę, jak i moment na zastanowienie się, w jaki 

sposób każdy z nas powinien obecnie wspierać 

tę katolicką stację. (…) 

Paweł Pacionek,  

Źródło. Tygodnik Rodzin Katolickich nr 12,  

23 III 2014, str. III-IV 

Nie bójmy się sakramentu pojednania! 

    Pragnę wprowadzić Was, Umiłowani, w te 

święte 40 dni, dzieląc się z Wami przeżyciami z 

odbytej przeze mnie niedawno, wraz z innymi 

biskupami polskimi wizyty ad limina Apostolo-

rum (…) Z wielką troską papież Franciszek pytał 

nas o sakrament pokuty i pojednania. Ucieszył 

się, gdy usłyszał, że Polacy wciąż, zwłaszcza w 

Wielkim Poście i w Adwencie, licznie się spo-

wiadają. Jako Wasz Biskup proszę więc Was, 

Umiłowani, rozradujcie wszyscy, naprawdę 

wszyscy, serce Ojca Świętego dobrze przeżytą 

tegoroczną spowiedzią rekolekcyjną, wielkanoc-

ną! Nie bójmy się sakramentu pokuty i pojedna-

nia! 

Ks. bp Piotr Libera biskup diecezjalny płocki, 

Źródło. Tygodnik Rodzin Katolickich nr 12, 

 23 III 2014, str. 5 

Wybrał Stanisław Waluś 

 

Zbigniew Romaszewski nie żyje 

    W czwartek 13 lutego 2014 r.  zmarł Zbigniew 

Romaszewski, legenda opozycji antykomuni-

stycznej, działacz Komitetu Obrony Robotników 

i Solidarności, twórca podziemnego radia “Soli-

darność”, wieloletni senator. Miał 74 lata.  

    Zbigniew Romaszewski od 1977 r. był człon-

kiem Komitetu Samoobrony Społecznej – KOR. 

Z żoną Zofią prowadził Biuro Interwencyjne, 

którego celem było rejestrowanie przypadków 

łamania praw człowieka i pomoc prawna i mate-

rialna ofiarom bezprawia. W latach 1980-81 kie-

rował Komisją Interwencji i Praworządności 

NSZZ “Solidarność”. W stanie wojennym ukry-

wał się, zorganizował podziemne Radio “Soli-

darność”. Aresztowany został w sierpniu 1982 r. 

i był sądzony w dwóch kolejnych procesach: 

twórców Radia “Solidarność” i Komitetu Samo-

pomocy Społecznej KOR. Zbigniew Romaszew-

ski był więziony do 1984 r. 
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    Romaszewski od 1977 r. był członkiem Komi-

tetu Samoobrony Społecznej – KOR; wraz z żoną 

Zofią prowadził Biuro Interwencyjne, rejestrujące 

przypadki łamania praw człowieka i niosące 

ofiarom bezprawia pomoc prawną i materialną. 

W latach 1980-81 kierował Komisją Interwencji i 

Praworządności NSZZ “Solidarność”. W stanie 

wojennym ukrywał się, był poszukiwany przez 

SB. W tym czasie zorganizował podziemne Radio 

“Solidarność”. Aresztowany w sierpniu 1982 r., 

Romaszewski był sądzony w dwóch kolejnych 

procesach: twórców Radia “Solidarność” i Komi-

tetu Samopomocy Społecznej KOR. Więziony do 

1984 r. 

    W wyborach 4 czerwca 1989 r. Romaszewski 

dostał się do Senatu z listy Komitetu Obywatel-

skiego przy Lechu Wałęsie; w 1991 – jako kan-

dydat niezależny, w 1993 – z listy NSZZ “Soli-

darność”, w 1997 – z listy Ruchu Odbudowy Pol-

ski (ROP); w 2001 r. – z listy “Blok Senat 2001″, 

a w 2005, 2007 – z listy PiS. W wyborach 2011 r. 

nie wszedł do Senatu – po zmianie ordynacji wy-

borczej i utworzeniu okręgów jednomandatowych 

przegrał z Markiem Borowskim . W 2011 r. zo-

stał wybrany przez Sejm na członka Trybunału 

Stanu. W tym samym roku prezydent Bronisław 

Komorowski odznaczył go Orderem Orła Białe-

go, na wniosek złożony przez Lecha Kaczyńskie-

go.  

Tytuły w prasie 

Wszystkie artykuły są autorstwa osób świeckich, 

w tym Joanny i Andrzeja Gwiazdów. 

Człowiek instytucja 

Człowiek najwyższego zaufania 

Na przekór podłości i bylejakości  

Nie żyje Zbigniew Romaszewski 

Odeszła legenda opozycji  

Odszedł człowiek przyzwoity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ostatni z niepokornych  

Pamięci Zbyszka Romaszewskiego 

Pan od pokrzywdzonych  

Pożegnaliśmy rycerza dobrej sprawy 

Pożegnanie rycerza dobrej sprawy  

Po stronie skrzywdzonych  

Rycerz dobrej sprawy  

Senat uczcił Zbigniewa Romaszewskiego  

Taki wielki smutek   

Wierny do końca  

Zbigniew Romaszewski – rycerz dobrej sprawy 

Zbyszek 

Żegnamy przyjaciela  

    Tytuły wybrałem z następującej prasy: Do 

Rzeczy, Gazeta Polska, Gazeta Polska Codzien-

nie, Gość Niedzielny, Nasza Polska,  Nasz 

Dziennik, Niedziela, Przewodnik Katolicki, Ty-

godnik Solidarność, wSieci. 

Stanisław Waluś 

 

Ks. inf. Józef Wójcik odszedł do Pana 

    W niedzielę 16 lutego 2014 r. tuż przed roz-

poczęciem Apelu Jasnogórskiego, odszedł do 

Pana ks. inf. Józef Wójcik. Miał 80 lat. Był pro-

boszczem w Suchedniowie w diecezji sando-

mierskiej.  Od młodości kapłańskiej ks. Józef 

Wójcik był naznaczony przez władze PRL-u ja-

ko człowiek dla nich niebezpieczny, a nawet 

groźny. W Ożarowie w 1959 r. został aresztowa-

ny i skazany na wiezienie w obronie krzyży 

usuwanych z sal szkolnych. W 1972 r. ksiądz 

Wójcik „wykradł” z Jasnej Góry zaaresztowaną 

tam od 1966 r. kopię Obrazu Matki Boskiej Czę-

stochowskiej, by wróciła na szlak nawiedzenia 

po Polsce – przez 6 lat wędrowały tylko same 

ramy. Za swoją niezłomność w nauczaniu religii, 

odprawianie Mszy św. i obronę krzyży otrzymał 

od komunistów 18 wyroków i 9 razy przebywał 

w wiezieniu. W maju 2013 r. wystosował list 

otwarty do premiera Tuska, w którym czytamy: 

Przy braku reakcji z Pana strony bezkarnie moż-

na znieważać Papieża, biskupów (…) Nie było w 

Polsce takiego drugiego kapłana „recydywisty” 

w walce o wolność religijną.  

    Papież Paweł VI wyraził życzenie osobistego 

poznania „wroga Polski Ludowej”, za którego w 

oczach komunistów uchodził ks. Józef Wójcik. 

Do wizyty doszło w Rzymie w 1978 r.  „Praw-

dziwym wyznawcą” („vero confessore”) nazwał 

śp. Ks. infułata Józefa Wójcika w roku 2006 Oj-

ciec Święty Benedykt XVI, wyrażając wdzięcz-

ność dla jego ogromnych zasług. W 2007 r. zo-

stała odznaczony przez prezydenta Kaczyńskie-

go Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. 

W 2009 r. biskup polowy Wojska Polskiego gen. 

Dyw. Tadeusz Płoski uhonorował go Medalem  

„Milito Pro Christo”.  

Tytuły w prasie 

    Gdy autorem jest osoba świecka to w nawiasie 

po tytule jest (św.), ks. – ksiądz, abp – arcybi-

skup, bp – biskup, (-) – oznacza artykuł redak-

cyjny lub tytuł na okładce pisma. 

Bohaterski Kapłan odszedł do Pana (św.) 

Ciągle szedł do tych, którzy z różnych powodów 

znaleźli się na peryferiach (bp.) 
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Dbajmy o jedność Kościoła. Niepublikowana 

rozmowa ze śp. Ks. infułatem Józefem Wójci-

kiem przeprowadzona przez Krzysztofa Losza 

(św.) 

Do zobaczenia w niebie, ojcze Józefie z Suche-

dniowa! (św.)   

Oddany Bogu i Polsce (św.) 

Odszedł kapłan niezłomny (św.) 

Odszedł prawdziwy wyznawca (św.) 

Ostatnie pożegnanie ks. Józefa Wójcika, (św.) 

Pogrzeb wybitnego duchownego.  

Prawdziwy wyznawca Chrystusa (abp.) 

Przez krzyż do chwały (św.)   

Skromny i oddany (św.) 

Straciliśmy przyjaciela. W Kielcach 16 lutego 

2014 roku zmarł ksiądz Józef Wójcik, wielki 

przyjaciel Solidarności (św.)  

Walczył dla Chrystusa (św.) 

Wierny do końca  (św.) 

Wierzę, że Polacy są mądrzy i wierni. Ostatnie 

słowa śp. Ks. infułata Józefa Wójcika, jakie skie-

rował z okazji uroczystości wręczenia nagrody 

„Animus et Semper Fidelis”  

W Krzyżu jest nasze zwycięstwo Zmarł ks. inf. 

Józef Wójcik (1934 – 2014) (-) 

Zawsze niezłomny (ks.)  

    Tytuły wybrałem z następującej prasy: Gazeta 

Polska Codziennie, Nasza Polska, Nasz Dziennik, 

Niedziela, Przewodnik Katolicki, Tygodnik Soli-

darność, Warszawska Gazeta, Żródło. 

Stanisław Waluś 

 

 

    Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Ojca Świętego na rok 2014 
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 promowali 

ochronę świata stworzonego i sprawiedliwy po-

dział dóbr i zasobów naturalnych. 

Ewangelizacyjna: Aby Zmartwychwstały Pan na-

pełnił 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 

700 tysięcy różańców na Majdanie 

    Greckokatolicki ksiądz Petro Kowal z Zakar-

pacia zorganizował grupę wolontariuszy, która 

chodziła po Majdanie, rozdawała różańce oraz 

uczyła jak się modlić. Za jego przykładem po-

szli inni duchowni – i tak różaniec stał się naj-

ważniejszą modlitwa Majdanu. (…) 

Źródło. Tygodnik Rodzin Katolickich, nr 10 

(1158), 9 III 2014, str. 24 

 

 

Informacja z zebrania Zarządu KIK 

 w Katowicach w dniu 13 lutego 2014 r.  
 

1. Omówiono przygotowania do Walnego Ze-

brania Delegatów w dniu 22 marca.  

2. Skarbnik Małgorzata Piechoczek przedstawi-

ła preliminarz budżetowy na rok 2014.  

3. Podjęto uchwałę przyjmującą preliminarz 

budżetowy na rok 2014.  

4. Podjęto uchwałę dysponowaniu środkami 

pieniężnymi.  

5. Omówiono sposób zachęcania znajomych 

do odpisu 1% na rzecz KIK w Katowicach.  

6. Rekolekcje wielkopostne w Czechowicach 

odbędą się w dniach 7-9 marca.  

7. Zarząd KIK w Katowicach zachęca swoich 

członków do udziału w rekolekcjach aka-

demickich w krypcie katowickiej archikate-

dry Chrystusa Króla w kwietniu – dokładny 

termin zostanie podany później.  

8. Omówiono przebieg tegorocznego spotkania 

opłatkowego KIK.  

9. Pielgrzymka KIK w Katowicach do Bogucic 

odbędzie się w dniu 18 maja. Początek o 

godz. 15.00 w Kościele Mariackim.  

10. Zapowiadana na wiosnę tego roku w War-

szawie konferencja poświęcona tożsamości 

Klubów Inteligencji Katolickiej odbędzie się 

w terminie późniejszym, termin zostanie za-

proponowany przez warszawski KIK.  

11. Na adres Zarządu KIK w Katowicach zosta-

ły skierowane podziękowania i wyrazy 

uznania dla Redakcji biuletynu „Dlatego” od 

biskupa Wiesława Meringa oraz KIK w Bar-

toszycach.  

12. Piotr Urbanowicz omówił szkolenie na te-

mat praw autorskich.  

13. Danuta Sobczyk przedstawiła plany zorga-

nizowania w końcu września br. seminarium 

upamiętniające księdza Stanisława Sierlę.  

Robert Prorok  

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
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Pielgrzymki w 2014 roku 

 

 

KANONIZACJA 

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

Katowice ul. Gawronów 20, 

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

 

 

18.05.2014. Piesza Pielgrzymka KIK, ZG i SRK do 

sanktuarium MB Boguckiej. Wyjście sprzed 

kościoła Mariackiego o godz. 15.30.  

 

7.06.2014. Pielgrzymka KIK-ów na Jasną Górę.  

 

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  

w pok. 3 i 4 osobowych 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 w Kokoszycach. 

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.  

 

 

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. 

mailto:awini55@yahoo.com
mailto:renekr@poczta.onet.pl

