
 

 

B i u l e t y n        K l u b u        I n t e l i g e n c j i       K a t o l i c k i e j       w       K a t o w i c a c h 

O r g a n i z a c j i    P o ż y t k u    P u b l i c z n e g o                                                  ISSN 2081-6367 

Nr 5 (269)                                                                                                                         18 maja 2014 
 

Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań 

wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę 

i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. 

Znacie drogę, dokąd Ja idę. Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc mo-

żemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca 

inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie 

i zobaczyliście. Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: 

Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. 

Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów 

tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych 

dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu 

na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych 

dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca.                        J 14,1-12 

 

Rok 2014 Rokiem św. Jana z Dukli 

Rok Rodziny w Metropolii Katowickiej – 1 XII 2013 – 28 XII 2014  
55 lat powierzenia Polski Matce Bożej Guadalupe: Meksyk 3 maja 1959 – Laski 3 maja 2009 

 
 

Ojciec Święty Franciszek do Polaków 

Audiencja ogólna – środa 9 IV 2014 r. 

„Moi drodzy, podczas gdy przygotowujemy się do 

przeżywania paschalnych tajemnic Chrystusa, 

przywołujemy Ducha Świętego i Jego dar mądro-

ści – Boże światło, dzięki któremu możemy roz-

różniać dobro od zła i, znając sprawy Boga, prze-

kazywać innym Jego słodycz i Jego miłość. Niech 

Jego błogosławieństwo stale Wam towarzyszy!”. 

Audiencja ogólna – środa 16 IV 2014 r. 

„Bracia i siostry, przed nami Triduum Paschalne, 

które wprowadza nas w tajemnicę męki, śmierci 

i zmartwychwstania Chrystusa. Przypomina, że 

w ukrzyżowanym Synu Człowieczym Bóg kocha 

nas wszystkich, przebacza, przygarnia do siebie. 

Niech radość wielkanocnego poranka będzie wa-

szym udziałem, niech opromieni życie każdego 

z was nadzieją, ufnością i pokojem. Na radosną 

chwilę spotkania ze Zmartwychwstałym Panem, 

z serca wam błogosławię”. 

Audiencja ogólna – środa 23 IV 2014 r. 
„Drodzy bracia i siostry, wobec pustego grobu 

Jezusa Chrystusa uświadamiamy sobie, że światło 

zmartwychwstania przenika całe nasze życie, 

pomaga nam wyjść z naszych przestrzeni smutku 

i otwiera perspektywy na radość i nadzieję. 

Niech ta radość i nadzieja napełnia zawsze wa-

sze serca! Niech Bóg wam błogosławi!”. 

Audiencja ogólna – środa 30 IV 2014 r. 

„Pozdrawiam serdecznie Rodaków świętego Ja-

na Pawła II. Bracia i Siostry, świadectwo Jego 

wiary, nadziei, miłości i zawierzenia Bożemu 

Miłosierdziu, pozostaje w nas w tych dniach nie-

zwykle żywe – powiedział Franciszek. – Niech 

Jego wstawiennictwo wspiera życie i dobre za-

miary każdego z was, troski i radości waszych 

bliskich, rozwój i pomyślną przyszłość Kościoła 

w Polsce oraz całej waszej Ojczyzny. Z serca 

wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Je-

zus Chrystus”. 

Audiencja ogólna – środa 14 V 2014 r. 

„Drodzy przyjaciele, przyzywajmy Ducha Świę-

tego, aby umacniał nasze serca i napełniał nas 

męstwem i wiernością. W ten sposób będziemy 

przeżywali codzienność w zjednoczeniu z Chry-

stusem i w świetle Jego Ewangelii, zwłaszcza 

w chwilach prób i trudności. Niech moc Ducha 

Świętego i błogosławieństwo Pana stale wam 

towarzyszą”. 

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

http://pl.radiovaticana.va/news/
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Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII 

    27 kwietnia 2014 r. w niedzielę Miłosierdzia 

Bożego odbyły się w Watykanie dwie kanoniza-

cje: Ojca Świętego Jana Pawła II i Ojca Świętego 

Jana XIII. Uczestniczyłem w nich oglądając 

transmisję w telewizji.  

  
    W okresie poprzedzającym ten tak ważny dla 

nas dzień zainteresowałem się, jak Polacy dają 

zewnętrzny wyraz radości z tego wielkiego wyda-

rzenia. Tygodniki katolickie wydały wydania 

specjalne, np. Gość Niedzielny, Niedziela, Prze-

wodnik Katolicki, Źródło.  

 
Tygodniki katolickie: Niedziela, Gość Niedzielny, 

Przewodnik Katolicki, Źródło. 

Album „Niedzieli” 

Jan Paweł II 

Święty. 

 

Przewodnik 

Katolicki.  

Wydanie Specjalne. 

Święty Jan Paweł II. 

 
Obrazki świętych 

Jana XXIII i Jana 

Pawła II z modli-

twami o łaski za ich 

wstawiennictwem 

dołączone do Go-

ścia Niedzielnego.  

 

    W związku z kanonizacją Ojca Świętego Jana 

Pawła II na pierwszej stronie miesięcznika 

„wSieci Historii” jest podany temat wiodący 

„Święty syn wielkiego na-

rodu”, a w numerze kilka 

artykułów poświęconych 

Janowi Pawłowi II. Do 

miesięcznika dołączony jest 

film „Tajemnica tajemnic. 

Prawdziwa historia ocale-

nia Polski i świata”. W tygodniku „wSieci” nr 

17/18 (73/74) z 22 IV – 4 V 2014 r. znajdował 

się obrazek błogosławionego Jana Pawła II z li-

tanią do Jana Pawła II według kard. Josepha 

Ratzingera – Ojca Świętego Benedykta XVI. 

    Podzielę się z czytelnikami „Dlatego” tym, co 

widziałem w placówkach Poczty Polskiej, wstę-

pując do kościołów, idąc ulicami miast. Do tego 

dodaję przegląd Magazynu Ratuszowego z Biel-

ska-Białej i zdjęcia trzech pomników poświęco-

nych obecnie świętemu Janowi Pawłowi II. 

Kończę tym, co napisał członek założyciel KIK 

w Katowicach – Czesław Ryszka. 

Poczta Polska 

    Poczta Polska wydała okolicznościowe znacz-

ki będące wspólną emisją Polski i Watykanu. 

Można było kupić okolicznościowe widokówki, 

kalendarze, kalendarzyk, książeczki, książki 

i nawet nalepkę na lodówkę.  
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Znaczki – emisja Polski – nominały w Złotych. 

 
Przykładowy znaczek – emisja Watykanu – nominał 

w Euro. 

 
Okolicznościowe książeczki: Święty Jan Paweł II 

o pracy, Święty Jan Paweł II o rodzinie, Święty Jan 

Paweł II o życiu,  www.wydawnictwodr.pl – Wydaw-

nictwo duszpasterstwa rolników. 

W kościołach 

 
Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 

w Bielsku-Białej Lipniku – rysunki dzieci z okazji ka-

nonizacji Jana Pawła II. 

 

 
 

 
Kościół Matki Boskiej Kochawińskiej w Gliwicach. 
 

 
Kościół w Frankfurt-Nieder-Eschbach (Niemcy) – 

obrazki z życiorysami świętych i modlitwami do nich.   

Dekoracje domów i kościołów 

    Wiele domów było udekorowanych zdjęciami 

kanonizowanych, przede wszystkim świętego 

Jana Pawła II, flagami bało-czerwonymi, biało-

niebieskimi i żółto-białymi. Trzy flagi powiewa-

ły na wieży kościoła w Bielsku-Białej Straconce. 

 

 

Kościół 

Narodzenia 

Najświętszej 

Maryi Panny 

w Bielsku-

Białej 

Lipniku 

- Iskra Bo-

żego Miło-

sierdzia 

z Krakowa – 

Łagiewnik. 

 

http://www.wydawnictwodr.pl/
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Dekoracje domów w Bielsku-Białej Lipniku.  

 

 
Flagi na plebanii parafii św. Michała w Gliwicach. 

 

 

Flaga na bu-

dynku Kurii 

Diecezjalnej 

w Gliwicach. 

 

 

 

 

Magazyn Samorządowy 

i pomniki w Bielsku-Białej 

    W dwutygodniku „W Bielsku-Białej. Maga-

zyn Samorządowy” nr 9/281 z 30.04.2014 r. na 

str. 1 i 6 został zamieszczony artykuł „Jan Paweł 

II: święty był wśród nas”, którego autorem jest 

Jacek Kachel. W artykule jest zdjęcie z 22 maja 

1995 r., na którym pokazano papamobile z Oj-

cem Świętym przed zamkiem Sułkowskich. 

W Bielsku-Białej są dwie tablice poświęcone 

pobytowi Jana Pawła II 22 maja 1995 r. i pomnik 

Ojca Świętego przed budynkiem Kurii Diece-

zjalnej.  

 
Tablica po lewej: OJCIEC ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II 

SPOTKAŁ SIĘ W TYM MIEJSCU Z MIESZ-

KAŃCAMI MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ 22 MAJA 

A.D. 1995. 

Tablica po prawej: OJCIEC ŚWIĘTY JAN PAWEŁ 

II UDZIELIŁ Z TEGO MIEJSCA BŁOGOSŁA-

WIEŃSTWA NASZEMU MIASTU W DNIU 22 

MAJA A.D. 1995. 

 
Pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II przed budyn-

kiem Kurii Diecezjalnej z napisem: „ŻYCZĘ TEMU 

MIASTU, ABY NIGDY NIE ZABRAKŁO W NIM 

MIEJSCA DLA CHRYSTUSA” JAN PAWEŁ II. 
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Plakaty 

 
Plakat w Katowicach: Wszyscy jesteśmy wezwani do 

świętości i tylko święci mogą odnowić ludzkość Jan 

Paweł II. 

 
Plakat w Gliwicach: Jan Paweł drugi: „Jezus Chrystus 

Pierwszy!”. 

 
Plakat przy kościele w Bielsku-Białej Lipniku: Kano-

nizacja Jana Pawła II Watykan, 27 kwietnia 2014 

Przez Krzyż do chwały zmartwychwstania.  

Książki  

    W związku z kanonizacją zostało wydanych 

wiele książek, w tym „Jan Paweł II. Biografia”. 

Autorem jej jest Andrea Riccardi, a została wy-

dana w 2014 r. w Częstochowie przez wydawnic-

two Edycja Świętego Pawła. Patronat medialny: 

Gość Niedzielny i wiara.pl. 

    Ks. Mariusz Bernyś jest autorem książki 

„Święty Jan Paweł II. Misja Bożego Miłosier-

dzia”. Książka została wydana w Warszawie 

w 2014 r. przez wydawnictwo Księgarnia Nasze-

go Dziennika. Do książki dołączona jest płytka 

„POP-ORATORIUM Miłosierdzie Boże” z tek-

stami pieśni św. Siostry Faustyny Kowalskiej.  

    Nakładem wydawnictwa Edycja Świętego 

Pawła, Częstochowa 2014 została wydana książ-

ka „Święty jak Jan Paweł II” autorstwa Danuty 

Kuźnik. Jest to książka dla dzieci i obejmuje na-

stępujące rozdziały: Świętym może być każdy, 

Rodzina, Pracowitość, Modlitwa, Cierpienie, 

Przyroda, Radość życia, Głoszenie Ewangelii, 

Cuda, Modlitwy, Śladami Jana Pawła II.  

    W tym miejscu przybliżę czytelnikom „Dlate-

go” książkę wydaną w ramach Pocztu Gwarków 

Śląskich „Polski górnik został świętym”. 

    Pozycja zawiera 

opis drogi Karola 

Wojtyły do święto-

ści począwszy od 

pracy jako robotnik 

w kamieniołomie 

w Zakrzówku koło 

Krakowa. Ukazuje 

wpływ osobowości 

Papieża na kształ-

towanie się tożsa-

mości ludzi pracy. 

Gromadząc obszer-

ny materiał fakto-

graficzny podjęto 

próbę ukazania w nowym świetle związków łą-

czących śp. Ojca Świętego z górnikami (węgla 

i soli) południa Polski. Zamieszczone zostały 

m.in. zdjęcia ze wspólnych spotkań Papieża 

z górnikami. Pozycję opracował Zespół Redak-

cyjny pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. 

Bronisława Barchańskiego z Akademii Górniczo 

– Hutniczej w Krakowie. 

Książkę można nabyć m.in. w siedzibie Bractwa 

Gwarków w Katowicach, przy ul. Kilińskiego 

15, Tel. 519 318 850, 519 318 856. 

Będzie doktorem Kościoła 

i Papieżem Wielkim 

    Jest świętym, a będzie Papieżem Wielkim 

i doktorem Kościoła. Po udowodnieniu w Ko-

ściele świętości Jana Pawła II pozostanie do 

utrwalenia przydomek – Wielki, jak już za życia 

przyjęło się nazywać Papieża Polaka. 

    Jako pierwszy użył tego przydomka kard. Paul 

Poupard, przewodniczący Papieskiej Rady ds. 

Kultury, kiedy na zakończenie obchodów 20-lecia 

pontyfikatu w 1998 r. powiedział, że z całego ser-

ca przyznaje Ojcu Świętemu tytuł, który z pewno-

ścią nada mu historia: Jan Paweł II Wielki. Wów-
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czas taki tytuł znalazł się na okładce „Niedzieli”. 

Nieskromnie dodam, że rozpocząłem w naszym 

tygodniku druk w odcinkach mojej książki „Jan 

Paweł II Wielki” – pierwszej na świecie pod takim 

tytułem – która ukazała się w Edycji św. Pawła 

w Częstochowie w 2002 r. (…) 

    Aby jednak odpowiedzieć na pytanie, co zna-

czy być Papieżem Wielkim – należy sięgnąć do 

historii i zobaczyć, który z papieży i za co zasłu-

żył na taki przydomek. I tu zaskoczenie: historia 

nadała przydomek „wielki” tylko dwóm papie-

żom. Pierwszy z nich – św. Leon I Wielki (440-

461) uratował Kościół w czasach wędrówki lu-

dów, kiedy to barbarzyński Attyla i jego Hunowie 

rozprawili się z cesarstwem rzymskim. To, że 

chrześcijaństwo ocalało, zawdzięczamy temu pa-

pieżowi oraz tym wszystkim, którzy posłuchali 

jego nauczania i rad. Należy dodać, że św. papież 

Leon I Wielki był jednym z najczęściej cytowa-

nych papieży przez Jana Pawła II. Co jednak cie-

kawe, nie ma w tym odwołań do jego wielkości, 

ale do istoty posługi Następcy św. Piotra, a kon-

kretnie do słów, że papież ma „nie tyle przewod-

niczyć, ile raczej służyć”. Warto przypomnieć, że 

to Leon I Wielki w czasie panoszenia się różnych 

herezji sformułował w sposób precyzyjny i jasny 

naukę o dwóch naturach w Chrystusie – boskiej 

i ludzkiej. Gdy na Soborze w Chalcedonie koło 

Konstantynopola w 451 r. odczytano list Leona I 

na ten temat, zgromadzeni biskupi wykrzyknęli 

z radością: „To jest wiara ojców! Przez Leona 

przemówił apostoł Piotr!”. 

    Drugi wielki papież – św. Grzegorz I Wielki 

(590-604) ocalił Kościół przed barbarzyństwem 

Longobardów. Rzym wówczas omal nie został 

zmieciony z powierzchni ziemi. Tymczasem pa-

pież ten nie tylko wynegocjował z Longobardami 

pokój, ale przyczynił się do ich przejścia na kato-

licyzm. Uważany jest on też za twórcę państwa 

kościelnego, autora podziału Kościoła na metro-

polie, ojca odnowy liturgicznej, wprowadzenia 

śpiewu zwanego odtąd gregoriańskim. Podobnie 

jak papież Leon I Wielki jest doktorem Kościoła. 

    Największym współczesnym barbarzyństwem 

– według Jana Pawła II – jest nieposzanowanie 

życia oraz walka z rodziną. Dlatego przejdzie on 

do historii jako obrońca prawa do życia nienaro-

dzonych, świętości życia od poczęcia do natural-

nej śmierci, jako obrońca małżeństwa i rodziny. 

(…) 

    Wielkością Jana Pawła II było jego całkowite 

zaangażowanie się w walkę przeciwko kulturze 

śmierci, czego wyrazem było nie tylko naucza-

nie, ale także powołanie do życia trzech instytu-

cji służących rodzinie. 13 maja 1981 r., w dniu 

zamachu na swoje życie, Ojciec Święty utworzył 

Papieską Radę ds. Rodziny. Jej zadaniem jest 

rozważanie naukowych problemów medycyny 

i prawa, mających znaczenie dla promocji 

i obrony życia ludzkiego. Rok później Ojciec 

Święty powołał Papieski Instytut Rodziny, mają-

cy swoje filie w Waszyngtonie, Meksyku i Wa-

lencji, a 11 lutego 1994 r. – Akademię Życia. 

Efektem tych działań Papieża było ustanowienie 

w obrębie poszczególnych Kościołów lokalnych 

ośrodków duszpasterstwa rodzin, prowadzących 

działania służące ochronie życia. Ponadto z ini-

cjatywy Jana Pawła II Kościół obchodzi 25 mar-

ca, w święto Zwiastowania Pańskiego, Dzień 

Świętości Życia. Ta idea objęła już cały świat. 

Czesław Ryszka, Niedziela, nr 18, 4 V 2014, str. 18 

Stanisław Waluś 

 

Litania do Jana Pawła II 

według Kard. Josepha Ratzingera - Ojca 

Świętego Benedykta XVI 

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson. 

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami! 

Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad 

nami! 

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami! 

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad na-

mi! 

Bogurodzico Dziewico, módl się za nami! 

Pielgrzymie Dobrej Nowiny, módl się za nami! 

Pielgrzymie niosący Prawdę, 

Pielgrzymie dialogu, 

Pasterzu intelektualistów, módl się za nami! 

Pasterzu dziennikarzy, 

Pasterzu podróżników, 

Pasterzu artystów, 

Pasterzu sportowców, 

Pasterzu pracujących i bezrobotnych, 

Pasterzu Polaków, 

Pasterzu całego świata, 

Przyjacielu dzieci, módl się za nami! 

Wielki Przyjacielu młodzieży, 

Wzorze oddania się Niepokalanej, módl się za 

nami! 

Wzorze pracowitości, 

Wzorze pokory, 

Pociecho cierpiących i nieuleczalnie chorych, 

módl się za nami! 
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Pociecho niepełnosprawnych, 

Pociecho porzuconych i osieroconych, 

Pociecho umierających, 

Kapłanie otwarty na człowieka, módl się za nami! 

Kapłanie serdeczny, szczery i radosny, 

Orędowniku Miłosierdzia Bożego, módl się za 

nami! 

Orędowniku pokoju, 

Orędowniku cywilizacji miłości, 

Orędowniku sprawiedliwości społecznej, 

Orędowniku nadziei, która przekracza śmierć, 

Nauczycielu modlitwy, módl się za nami! 

Nauczycielu patriotyzmu, 

Nauczycielu ekumenizmu, 

Obrońco życia od chwili poczęcia po naturalną 

śmierć, módl się za nami! 

Obrońco godności każdego człowieka, 

Olbrzymie wiary, nadziei i miłości, módl się za 

nami! 

Baranku Boży, który gładzisz grzech świata, 

przepuść nam Panie! 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 

wysłuchaj nas Panie! 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 

zmiłuj się nad nami! 

kard. Joseph Ratzinger, 16.04.2005 r. 

wSieci, nr 17/18 (73/74) 22 IV – 4 V 2014. 

Tekst litanii jest też na stronie internetowej Zako-

nu Rycerzy Jana Pawła II: 

 http://totustuus.net.pl/index.php/litanie/223-

litania-do-jana-pawa-ii 

 

 

18.05.14 - Premiera muzyki 

do litanii Jana Pawła II 

    Znany kompozytor i muzyk Tomasz Trzciński 

zafascynowany tekstem Litanii do Jana Pawła II 

wg. kardynała Josepha Ratzingera, którą odkrył na 

stronie Zakonu Rycerzy Jana Pawła II 

(www.totustuus.net.pl) w dniu Kanonizacji Jana 

Pawła II, przygotował muzykę do tego tekstu. 

Premiera Litanii do Jana Pawła II z muzyką To-

masza Trzcińskiego odbyła się na żywo podczas 

koncertu pod tytułem "Co mu w Duszy Grało" 

zorganizowanym 3 maja w Pyrzycach k. Szczeci-

na (skąd wywodzi się kompozytor) w kościele pw. 

Matki Bożej Bolesnej. Tekst Litanii czytała szcze-

cińska aktorka, Pani Anna Gielarowska. (…) 

http://totustuus.net.pl/index.php/wiadomoci/2914

-180514-premiera-muzyki-do-litanii-jana-pawa-ii 

 

 

Dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II 

    1 maja 2014 r. na Magurce 

Wilkowickiej koło Bielska-

Białej była sprawowana 

Msza św. dziękczynna za ka-

nonizację Ojca Świętego Jana 

Pawła II. Uroczystość zaczęła 

się o godz. 12 śpiewem „Bar-

ki”.   

    Eucharystii przewodniczył 

o. Bolesław Słota CSsR, który wygłosił homilię.  

 
Ołtarz przed budynkiem nadajnika Radia Maryja. 

    Na początku homilii powiedział, że patronem 

tej Eucharystii jest Jezus Zmartwychwstały, 

święty Jan Paweł II i Maryja – Królowa Polski. 

Jan Paweł II czerpał odwagę z Ducha Świętego - 

był w miejscach, gdzie rządy nie przyjmowały 

go z otwartymi rękami. Musimy być odważni 

w świadectwie i w słowie – powiedział kazno-

dzieja. W 1981 r. 13 maja dokonano zamachu na 

Papieża, kiedy był wspominany pierwszy dzień 

objawień – dzieci mówiły o zamachu na ubrane-

go na biało biskupa. Tajemnica fatimska mówi, 

że Europa utraci wiarę – to napisała siostra Łu-

cja. Wielki Papież Miłosierdzia Bożego, który 

podniósł tak wysoko siostrę Faustynę, mówił, że 

potrzeba wielkiego miłosierdzia dla świata. Oj-

ciec Słota powiedział, że jest z obrazem z Belgii, 

który przez 100 lat był omadlany w likwidowa-

nym obecnie klasztorze. Siostry rozdawały 

wszystko, co służyło chwale Bożej. Zwrócił 

uwagę na portret świętego Jana Pawła II, który 

uśmiecha się do nas, którzy odbyliśmy piel-

grzymkę, a Jego uśmiech jest pełen dumy, że 

Chrystus ma takich uczniów, że Maryja ma takie 

dzieci.  Idziemy za Jezusowym Krzyżem, za Ma-

ryją, za św. Wojciechem, św. Stanisławem, św. 

Faustyną, i za św. Janem Pawłem II. Prosimy za 

Kościół święty w naszej Ojczyźnie i o radość 

bycia chrześcijaninem.  

 

http://totustuus.net.pl/index.php/litanie/223-litania-do-jana-pawa-ii
http://totustuus.net.pl/index.php/litanie/223-litania-do-jana-pawa-ii
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Obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy ze zlikwi-

dowanego klasztoru w Belgii. 

    Podsumowując modlitwę wiernych Ojciec Sło-

ta wezwał do poddania się opiece świętego Jana 

Pawła II i świętego Jana XXIII. Podczas rozda-

wania Ciała Pana Jezusa śpiewaliśmy „Chwalcie 

łąki umajone”, a na zakończenie Mszy św. „Boże 

coś Polskę”. Po odmówieniu Litanii do Najświęt-

szej Maryi Panny rozchodziliśmy się do domów. 

Podszedłem do Oj-

ca Bolesława Słoty 

i uzyskałem auto-

graf. 

  Stanisław Waluś 

 

 

Deklaracja Pokolenia JPII 

14 kwietnia, w Wielki Poniedziałek Roku Pań-

skiego 2014 

    My, członkowie Akademickich Klubów Oby-

watelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 

w Poznaniu, Krakowie, Warszawie i Łodzi, sku-

piający także przedstawicieli środowisk nauko-

wych z innych ośrodków: Wrocławia, Zielonej 

Góry, Kalisza, Gdańska, Szczecina, Gorzowa 

Wlkp, Bydgoszczy, Rzeszowa, Lublina, Puław, 

Gliwic i Katowic – w związku z kanonizacją Jana 

Pawła II zwracamy się do wszystkich Polaków, 

a szczególnie do środowiska akademickiego, 

z „Deklaracją pokolenia JPII – Otwórzcie drzwi 

Chrystusowi”. Podpisujmy się pod tą Deklaracją, 

ale przede wszystkim żyjmy jej przesłaniem 

i wcielajmy w życie osobiste i życie naszego Na-

rodu nauczanie naszego Wielkiego Rodaka. 

 

 

DEKLARACJA POKOLENIA JPII – 

Otwórzcie drzwi Chrystusowi 

    Kanonizacja Jana Pawła II jest dla nas szansą 

i wezwaniem do odrodzenia w nas Pokolenia 

JPII, to znaczy do: 

– odbudowania duchowych i intelektualnych 

więzi z naszym Ojcem Świętym Janem Pawłem 

II, a przez Niego z Chrystusem i Kościołem, 

– odtworzenia solidarności i troski o dobro 

wspólne, 

– nade wszystko do odkrycia w sobie depozytu 

wiary, mocą której Duch zmienia oblicze ziemi, 

tej ziemi. 

    Jako Pokolenie JPII chcemy sięgnąć w roku 

kanonizacji po Jego książkę „Pamięć i tożsa-

mość” – słowo testamentu intelektualnego i du-

chowego, rozliczenia z życiem i słowo Ojca do 

nas, słowo będące inspiracją do dialogu. 

    Odczytując poszczególne rozdziały tej książki 

i patrząc na nie przez pryzmat całego pontyfikatu 

Jana Pawła II pragniemy: 

WYZNAĆ WIARĘ W BOGA, który wyznacza 

kres złu; 

– uznać niszczącą moc grzechu, który jest miło-

ścią samego siebie aż do negacji Boga. Dlatego 

w świecie negacji Boga, wykluczenia Go z prze-

strzeni świata  ludzkich spraw i życia – chcemy 

odpowiedzieć z powagą na papieskie wołanie 

„Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”; 

– wyznać wiarę w Miłość Boga i nasze prawo do 

przeżywania tej Miłości w sposób wolny i swo-

bodny, w życiu prywatnym i publicznym; PRZY-

JĄĆ PRAWDĘ o tym, że wolność jest dla miłości; 

– świadomi historii naszego narodu, także jego 

współczesnych dziejów, uznajemy, że wolność 

nie spełnia się w negatywnych dążeniach de-

strukcyjnych; 

– pomni pielgrzymek Jana Pawła II do Polski 

i jego katechez o Dekalogu, deklarujemy działa-

nia na rzecz umocnienia odzyskanej wolności 

prawem moralnym w naszych domach, środowi-

skach pracy, świecie mediów, aktywnościach po-

litycznych; 

POTWIERDZIĆ MIŁOŚĆ DO OJCZYZNY 

– świadomi podważania wartości patriotyzmu 

i mylenia patriotyzmu z nacjonalizmem, będzie-

my upominać się o naszą polską tożsamość, o jej 

logos i etos, dążąc do budzenia świadomości pa-

triotycznej w nas i następnych pokoleniach; 

– szczególną troską otaczać będziemy sferę kul-

tury polskiej, która była źródłem suwerenności 

narodu w minionych wiekach i która winna po-
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zostać wyznacznikiem naszej odrębności a zara-

zem łączności ze Wschodem i Zachodem; 

WYRAZIĆ PRAGNIENIE ŻYCIA W EUROPIE 

DUCHA 

– odczytując nasz związek z Europą poprzez wy-

darzenia Chrztu Polski, wyrażamy potrzebę od-

słaniania wspólnoty wartości, godności osoby 

ludzkiej, wolności, solidarności, sprawiedliwości 

i miłosierdzia, prawdy i pokoju; 

– świadomi kryzysu biologicznego naszego kon-

tynentu chcemy promować Ewangelię życia po-

śród zagrożeń cywilizacji śmierci i bronić warto-

ści życia jako podstawy wszelkich wartości; 

UZNAĆ GOTOWOŚĆ DZIAŁANIA NA 

RZECZ DEMOKRACJI rozumianej w sensie 

ustroju politycznego, ale także pewnej postawy 

umysłowej i obyczajowej; 

– pamiętając o ryzyku demokracji ulegającej ła-

two przekształceniu w państwo totalitarne, gdy 

wolność zostaje oderwana od wartości, deklaru-

jemy przypominanie każdej władzy technokra-

tycznej o wartościach tworzących fundament ży-

cia społecznego; 

– świadomi roli osób świeckich w działaniach po-

litycznych, deklarujemy gotowość tych działań, 

zgodnie ze wskazaniami nauki społecznej Ko-

ścioła. 

    Wyrażając naszą wiarę w Boga, Ojca, bogate-

go w miłosierdzie, Chrystusa, Odkupiciela czło-

wieka, Ducha, Pana i Ożywiciela, chcemy służyć  

Ewangelii życia w symbiozie wiary i rozumu, an-

gażować się poprzez pracę w społeczną troskę 

Kościoła, żyć w Kościele, który jest z Eucharystii 

i przez Eucharystię, dążyć do tego, by uczniowie 

Jezusa byli jedno, nie zaniedbując misji Chrystu-

sa Odkupiciela, zawierzamy nasze pokolenie – 

Pokolenie JPII, Maryi, Matce Odkupiciela z na-

dzieją, że wraz ze św. Janem Pawłem II dane nam 

będzie przekroczyć próg nadziei. 

http://ako.poznan.pl/4392/ 

Nasza Polska, nr 17 (964), 22 IV 2014 r. str. 3 

    Wśród sygnatariuszy są między innymi (a 

wśród nich prezesi KIK-ów i profesorowie): 

Przemysław Alexandrowicz, Jadwiga Chmielow-

ska, Henryk Dreinert, Halina Kamionka-Mikuła, 

Jerzy Kasprzyk, Elżbieta Kralczyńska, Zofia 

Lachtara, Maria Lasończyk, Jan Mikos, Krystyna 

Partuś, Bolesław Pochopień, Krystian Probierz, 

Marek Smolik, Jadwiga Stanek, Jan Sznajder, Ja-

nina Szymanowicz, Stanisław Waluś, Włodzi-

mierz Wawszczak, Stefan Wieczorek, Krystyna 

Wojciechowska.                         Stanisław Waluś 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

 
Plebania Parafii Wszystkich Świętych w Gliwi-

cach - 14 IV 2010 r. 
-------------------------- 

Andrzej Przewoźnik  

    Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk 

i Męczeństwa. Jego córka przyjechała do 

Katynia wcześniej, pociągiem wraz z Ro-

dzinami Katyńskimi. Już na miejscu czekała 

na tatę, który miał przylecieć samolotem. 

Tata jednak nie dotarł. W czasie Mszy św., 

odprawionym na cmentarzu katyńskim, zo-

stało dla niego puste krzesło. W lasku nie-

opodal Katynia zginął człowiek, który po-

świecił znaczną część życia na wyjaśnienie 

zbrodni katyńskiej. (…)  

    Ta sprawa była jego pasją – mówi jego 

przyjaciel Andrzej Grajewski. Zginął 

w drodze na uroczystości w Katyniu, które 

sam zorganizował. Wiele osób widzi w tym 

wymiar symboliczny. 

Gość Niedzielny, 18 IV 2010, str. 13 
-------------------------- 

 Abp M. Jędraszewski: tylko pełne 

wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej da 

nam poczucie życia w wolnym kraju 

    Tylko pełne wyjaśnienie katastrofy smo-

leńskiej pozwoli nam mieć poczucie, że ży-

jemy w naprawdę wolnym państwie – po-

wiedział 10 kwietnia w katedrze łódzkiej 

abp Marek Jędraszewski. Wiceprzewodni-

czący Episkopatu Polski i metropolita łódz-

ki przewodniczył tam Mszy św. w 4. rocz-

nicę katastrofy smoleńskiej. W liturgii 

uczestniczyli także prawosławny biskup 

łódzko-poznański abp Szymon i ks. Marcin 

Undas z parafii luterańskiej w Zgierzu.  

 

http://ako.poznan.pl/4392/
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    Łódzka katedra wypełniła się w samo po-

łudnie tłumem wiernych, wśród których byli 

przedstawiciele władz samorządowych i pań-

stwowych, m.in. wojewoda Jolanta Chełmiń-

ska i przewodnicząca Rady Miejskiej Joanna 

Kopcińska. O rocznicy tragedii przypominały 

rozwieszone po dwóch stronach ołtarza listy 

ofiar katastrofy. 

    W homilii abp Marek Jędraszewski nawiązał 

do powieści „Bracia Karamazow” Fiodora Do-

stojewskiego, w której autor zawarł m.in. histo-

rię Wielkiego Inkwizytora. W trakcie jego 

opowieści padają religijne i polityczne pytania 

o wolność i zniewolenie (zwłaszcza umysłowe) 

człowieka. Zdaniem kaznodziei także współ-

cześnie nie brakuje swego rodzaju inkwizyto-

rów – „prawdziwych władców ludzkich dusz 

i zniewolonych umysłów”.   Dodajmy: umy-

słów zniewolonych na mocy własnej decyzji, 

gdyż opowiadających się za życiem «łatwym, 

lekkim i przyjemnym», a nie za wolnością do-

magającą się odwagi niezależnego i uczciwego 

myślenia. Wolnością, której fundamentem jest 

prawe sumienie, związane z gotowością pójścia 

pod prąd – powiedział metropolita łódzki. Do-

dał, że cynizm „nie chce otwarcie pokazywać 

swego przerażającego oblicza”. Lepiej jest two-

rzyć przekonanie, że wszystko jest dobrze, a na 

pewno przyjemnie. I że może być jeszcze przy-

jemniej. Byle tylko nie było miejsca na obiek-

tywną, choć niekiedy trudną, bo wymagającą, 

prawdę – kontynuował wiceprzewodniczący 

Episkopatu Polski.  

    Patrząc na dzieje Chrystusa i na odsłonięty 

przez Dostojewskiego mechanizm zniewala-

nia, odnosimy wrażenie, że to wszystko już 

było: ów przedziwny alians wyrachowanych 

polityków, ciasnych umysłowo fanatyków, 

sceptyków, tchórzy, zdrajców i cyników – do-

dał. Przypomniał następnie, że „przecież jesz-

cze przed Smoleńskiem robiono w naszych 

mediach wiele, aby obrzydzić i ośmieszyć wy-

branego bezpośrednio w sposób demokratycz-

ny prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Robiono 

z niego pijaka i człowieka o niezbyt wysokich 

intelektualnych lotach. Po śmierci, przez krótki 

tylko moment można było mówić, że był to 

najbardziej wykształcony spośród prezyden-

tów III RP, wysokiej klasy profesor i wspania-

ły dydaktyk, a przy tym niezwykle ciepły 

człowiek, kochający mąż i ojciec”. 

 

    Zdaniem mówcy, „obecnie – szczególnie 

w świetle wydarzeń dziejących się na Ukra-

inie – widać wyraźnie, że śp. Lech Kaczyński 

był także prawdziwym mężem stanu, który 

umiał nie tylko wnikliwie oceniać aktualną 

sytuację polityczną, ale także tworzyć ade-

kwatne dla niej rozwiązania”. 

    Współczesnym inkwizytorom chodziło 

o to, by nie było w Polsce zbyt wielu ludzi, 

którzy by się z nim jako głową państwa mogli 

utożsamić, a kiedy trzeba bronić. I to się im 

w dużej mierze udało. Dzisiaj natomiast dbają 

o jedno: by nie kultywować pamięci o prezy-

dencie Lechu Kaczyńskim i pozostałych ofia-

rach tragedii smoleńskiej, bo byłaby to, jak 

szyderczo wyraził się jeden ze znaczących 

współczesnych polityków, budząca wstręt 

«nekrofilia» – stwierdził abp Jędraszewski. 

Równocześnie – dodał - pojawiały się głosy, 

że to właśnie prezydent jest odpowiedzialny 

za katastrofę, domagając się lądowania 

w Smoleńsku za wszelką cenę. Później trzeba 

było stwierdzić, że to nieprawda. Ale nikt 

z tych, którzy szerzyli tę kłamliwą pogłoskę, nie 

uderzył się w piersi – ubolewał kaznodzieja. 

I dodał, że boleśnie podważono także szacunek, 

jakim w narodzie cieszyła się armia, a gen. Bła-

sikowi pośmiertnie zarzucono wpływanie na 

przebieg lotu do Smoleńska w stanie nietrzeź-

wym, co ostatecznie okazało się nieprawdą, za 

którą także nikt nie przeprosił. 

    Abp Jędraszewski stwierdził ponadto, że tak-

że przeprowadzona niedbale procedura identy-

fikacji ciał ofiar w Moskwie przyczyniła się do 

zwiększenia traumy wśród ich bliskich. Było to 

przejawem szyderstwa wobec tych, którzy jako 

najwyżsi przedstawiciele państwa polskiego 

udali się do Smoleńska, aby upomnieć się 

o pamięć o Katyniu w 70. rocznicę zbrodni do-

konanej na polskich oficerach - podkreślił 

mówca. Zwrócił uwagę, że „tragedia tych ludzi, 

którzy cztery lata temu zginęli pod Smoleń-

skiem, stała się bolesnym przedłużeniem trage-

dii Katynia”. Stała się i trwa nadal. Teraz po-

przez to, co można by raz jeszcze nazwać «od-

mową pamięci» – wyjaśnił metropolita łódzki. 

Zauważył, że odmowa ta „przyjmuje kształt 

głośnego i, niestety w wielu miejscach skutecz-

nego, «nie» dla pomników i nazw ulic czy mo-

stów, które pragnie obdarzyć się imieniem pre-

zydenta Lecha Kaczyńskiego”. 
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Droga Krzyżowa ulicami Katowic. 11.04.2014 

    Tradycyjnie sprzed Pomnika Poległych Górni-

ków przy kop. Wujek wyruszyli do katedry 

uczestnicy Drogi Krzyżowej ulicami Katowic. 

Rozważania przy Stacjach prowadzili członkowie 

różnych grup i stowarzyszeń. 

    Rozważanie przy XIV Stacji przygotował 

i przeczytał Antoni Winiarski. Na zakończenie 

Drogi Krzyżowej ks. abp Wiktor Skworc udzielił 

wszystkim uczestnikom pasterskiego błogosła-

wieństwa. 

 
Krzyż niosą parafianie z kościoła Najświętszych 

Imion Jezusa i Maryi w Brynowie. 

 
Rozważanie przy Stacji IV przygotowało Duszpaster-

stwo Akademickie: ”Módlmy się za całą społeczność 

akademicką: nauczycieli akademickich, pracowni-

ków administracji, studentów. Niech spotkanie Syna 

z Matką będzie inspiracją w podejmowaniu wyzwań 

służących prawdzie.” 

  

 

 
Krzyż przed kościołem 

Świętych Apostołów 

Piotra i Pawła. 

 

 

 
Stacja XIII – Śląscy Harcerze: „Wspominamy, mo-

dlimy się i chcemy naśladować pokolenia polskich 

młodych bohaterów, którzy nie bali się walczyć 

w obronie Boga, Honoru i Ojczyzny.” 

Jakżeż bolesne jest przy tym to, że owo «nie» 

płynie do społeczeństwa najczęściej ze strony 

środowisk, które prowadziły propagandę 

ośmieszania i wyszydzania Prezydenta jesz-

cze przed Smoleńskiem, a potem czynnie 

włączyły się w walkę z krzyżem w przestrzeni 

publicznej naszego narodu i państwa – po-

wiedział metropolita łódzki. 

    Na zakończenie wyraził nadzieję, że dzi-

siejsza modlitwa o łaskę Bożego miłosierdzia 

dla ofiar tragedii smoleńskiej będzie także 

modlitwą „o łaskę odwagi w dochodzeniu do 

prawdy i życia w prawdzie, o to, abyśmy nie 

dali się zniewolić przez wielorakie, symfo-

niczne kłamstwo, o pełne wyjaśnienie przy-

czyn tragedii smoleńskiej, bo przecież tylko 

pełne jej wyjaśnienie pozwoli nam mieć po-

czucie, że żyjemy w naprawdę wolnym pań-

stwie”.  

    Bez tryumfu prawdy będą bowiem ciągle 

rosły między nami trudne do pokonania mury, 

a naszym nogom coraz bardziej będzie ciążył 

przeklęty łańcuch zniewolenia przez kłam-

stwo, sceptycyzm, relatywizm i cynizm – za-

kończył swe kazanie abp Jędraszewski. 

    Bezpośrednio po homilii wierni usłyszeli 

pełną listę ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 

r. (…) 

    Czwartą rocznicę katastrofy smoleńskiej 

Kościół w Łodzi uczcił także 96 uderzeniami 

katedralnego dzwonu „Serce Łodzi”. Zaczął 

on dzwonić dokładnie o godz. 8.41.  

http://wpolityce.pl/smolensk/190901-abp-m-

jedraszewski-tylko-pelne-wyjasnienie-

katastrofy-smolenskiej-da-nam-poczucie-

zycia-w-wolnym-kraju 

Stanisław Waluś 

  

http://wpolityce.pl/smolensk/190901-abp-m-jedraszewski-tylko-pelne-wyjasnienie-katastrofy-smolenskiej-da-nam-poczucie-zycia-w-wolnym-kraju
http://wpolityce.pl/smolensk/190901-abp-m-jedraszewski-tylko-pelne-wyjasnienie-katastrofy-smolenskiej-da-nam-poczucie-zycia-w-wolnym-kraju
http://wpolityce.pl/smolensk/190901-abp-m-jedraszewski-tylko-pelne-wyjasnienie-katastrofy-smolenskiej-da-nam-poczucie-zycia-w-wolnym-kraju
http://wpolityce.pl/smolensk/190901-abp-m-jedraszewski-tylko-pelne-wyjasnienie-katastrofy-smolenskiej-da-nam-poczucie-zycia-w-wolnym-kraju
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Antoni Winiarski (KIK) – rozważanie przy Stacji 

XIV. 

 

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

 

STACJA XIV: 

PAN JEZUS ZŁOŻONY DO GROBU 

    Przy grobie zbiera się rodzina. Również przy 

grobie Jezusa. Kto jest rodziną naszego Zbawicie-

la? Jezus sam daje odpowiedź na to pytanie: „Kto 

pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten 

Mi jest bratem, siostrą i matką” (Mt 12,50). 

Rodziną Jezusa jesteśmy więc my, uczestnicy tej 

Drogi Krzyżowej. Wszystkich nas ogarnia i wiąże 

Miłość największa, nieskończona. Miłość, dla 

której przeszkodą nie jest koniec ziemskiej piel-

grzymki.  

    Bo grób jest bramą do życia wiecznego, otwar-

tą dla tych, którzy są posłuszni Bożym przykaza-

niom, a z upadków powstają. Warto więc, mając 

przed oczyma Boży Grób, zastanowić się nad 

swoim dotychczasowym życiem. Jak do naprawy 

wyrządzonego zła i do czynienia dobra wykorzy-

stam czas, który jest przede mną? Bogactwa 

można stracić i znów je odzyskać, stracony czas 

jest nie do odzyskania. A chcielibyśmy po tamtej 

stronie spotkać tych, których obdarzyliśmy naszą 

miłością, i tych, dla których nie byliśmy obojętni.  

Jezus nauczał: „Komu wiele dano, od tego wiele 

wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym 

więcej od niego żądać będą” (Łk 12,48). 

    Pamiętali o tym ci, którzy dla Ojczyzny po-

święcili swoje siły, a nawet życie.  

    Módlmy się za poległych w obronie Ojczyzny 

i za tych, którzy dla niej żyją, aby ich wysiłek za-

owocował wolną Polską, wierną Chrystusowi. 

 

Antoni Winiarski 

 

 

Z Walnego Zebrania Delegatów 

w KIK w Katowicach 

    22 marca 2014 r. odbyło się WZD, podczas 

którego postanowiono nadać członkostwo hono-

rowe Krystynie Partuś i abp. Wiktorowi Skwor-

cowi.  

Krystyna Partuś 

    Pani Krystyna Partuś jest aktywnym człon-

kiem zabrzańskiej sekcji KIK-u w Katowicach 

od początku powstania sekcji, czyli od stycznia 

1987 roku. Przewodniczącą zabrzańskiej sekcji 

KIK-u jest od stycznia 2006 r.  

    Działalność Pani Krystyny Partuś nie ograni-

cza się tylko do organizowania spotkań człon-

ków zabrzańskiej sekcji w każdą I-szą i III-cią 

środę miesiąca. 

    Poprzez Jej aktywność zabrzańska sekcja KIK 

jest obecna w Zabrzu na bardzo wielu obszarach, 

a to:  

 coroczna obecność w czasie Metropolitalne-

go Święta Rodziny,  

 aktywny udział w spotkaniach organizowa-

nych w Muzeum Górnictwa w Zabrzu - na 

afiszach zapowiadających spotkania w Mu-

zeum zabrzańska sekcja KIK jest określana 

jako „Partner” współorganizujący spotkania,  

 coroczne zbiórki na rzecz fundacji „Dzieło 

Nowego Tysiąclecia” w czasie Dni Papie-

skich,  

 spotkania z pensjonariuszami trzech domów 

opieki w Zabrzu,  

 podsumowanie Metropolitalnego Święta 

Rodziny w Zabrzu w formie programu arty-

stycznego w Miejskim Ośrodku Kultury, 

podczas którego dzieci biorące udział 

w konkursie „Dziadków wiarygodne opo-

wieści” zostały nagrodzone słodkimi upo-

minkami (ufundowanymi staraniem Pani 

Wiceprezes KIK Małgorzaty Piechoczek),  

 po zaprzestaniu informowania przez „Gościa 

Niedzielnego” o spotkaniach zabrzańskiej 

sekcji KIK, z inicjatywy Pani Krystyny Par-

tuś zaczęły powstawać afisze o spotkaniach 

i te afisze są rozpowszechniane w zabrzań-

skich parafiach, stąd frekwencja na spotka-

niach to zazwyczaj co najmniej 40 osób,  

 spotkania członków i sympatyków KIK-u 

z inicjatywy Pani Krystyny Partuś odbywają 

się także poza środowymi spotkaniami 

w Sali parafialnej, są to spotkania w filiach 

zabrzańskich bibliotek, w Cafe Silesia, a do 

niedawna odbywały się też w Cafe Mozart. 
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    Aktywność Pani Krystyny zaowocowała 

utrwaleniem stałej współpracy ze stypendystami 

Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” studiują-

cymi na naszych uczelniach. Ten kontakt nie 

ogranicza się jedynie do Dni Papieskich, on trwa 

cały rok, w ostatnich dniach lutego br. Pani Kry-

styna uczestniczyła w spotkaniu ze stypendysta-

mi.  

    Z inicjatywy Pani Krystyny w roku 2013 

w Teatrze Nowym stypendyści zorganizowali 

wspaniały wieczór poezji Jana Pawła II. Za tą ini-

cjatywę stypendyści wręczyli Pani Krystynie dy-

plom. Odbywały się też konkursy o tematyce pa-

pieskiej (Pani Krystyna  zdopingowała członków 

sekcji do ufundowania nagród książkowych).  

    Z Jej inicjatywy podczas Metropolitalnego 

Święta Rodziny sekcja zabrzańska w grupie 

z Miejską Biblioteką Publiczną, Muzeum Górnic-

twa i Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną 

organizuje w Sali Witrażowej Muzeum Górnic-

twa spotkanie „Zabrze - Razem dla Rodziny”. 

Z Jej inicjatywy zabrzańska sekcja jest zawsze 

reprezentowana w jury konkursów literackich or-

ganizowanych w Zabrzu przez „Civitas Christia-

na” - sekcję reprezentuje i własny czas poświęca 

właśnie Pani Krystyna.  

     Prezentacje multimedialne z okazji Metropoli-

talnego Święta Rodziny z inicjatywy Pani Kry-

styny Partuś przedstawiane są na lekcjach 

w szkołach, odbywają się spotkania w Domach 

Pomocy Społecznej, spotkania w filiach bibliotek 

i kinie „Roma” (np. teksty dotyczące rodziny są 

prezentowane przed projekcją filmu).  

     Zabrzańska sekcja KIK-u w Katowicach po-

przez aktywny udział Pani Krystyny Partuś jest 

też obecna w życiu parafii św. Anny, na terenie 

której sekcja ma swoją siedzibę. Jej autorstwa są 

teksty modlitwy wiernych, czy też inne teksty 

modlitewne lub rozważania w czasie pielgrzy-

mek, np. Świata Pracy w Częstochowie czy noc-

nych czuwań przed Cudownym Obrazem na Ja-

snej Górze, w sanktuarium w Rudach czy Lubec-

ku, w czasie Mszy Świętej za Miasto Zabrze, na 

kościelne uroczystości 3 Maja, 11 Listopada, 13 

grudnia (uroczystość Okręgu Śląsko-

Dąbrowskiego „Solidarności” i Stowarzyszenia 

represjonowanych w stanie wojennym), teksty 

rozważań jednej ze stacji w czasie Drogi Krzy-

żowej ulicami miasta Zabrza, w nabożeństwach 

ekumenicznych w kościele św. Anny i w kościele 

ewangelickim. Ostatnio z Jej inicjatywy obecny 

proboszcz parafii ewangelickiej ksiądz Dariusz 

Dawid wygłosił prelekcję dla członków sekcji 

KIK, na której było obecnych około 90 osób.  

    Pani Krystyna Partuś jest autorką bardzo wielu 

artykułów formacyjnych i informacji ze spotkań 

z ciekawymi ludźmi w sekcji KIK-u w Zabrzu 

w parafialnej gazecie „Posłaniec Św. Anny”. Jest 

autorką artykułu o działalności sekcji w jubile-

uszowej księdze: „110 lat św. Anny w Zabrzu”.  

    Z Jej inicjatywy w czasie tegorocznego za-

brzańskiego Orszaku Trzech Króli odbyła się 

zbiórka na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Ty-

siąclecia”, zebrano 1666,50 zł. Fundacja wspie-

rała w tej zbiórce dzieci z Filipin.  

     Działalność Pani Krystyny Partuś w pełni za-

sługuje na przyznanie Jej tytułu Honorowego 

Członka Klubu Inteligencji Katolickiej w Kato-

wicach.  

Abp Wiktor Skworc 

    Arcybiskup Wiktor Paweł Skworc urodził się 

19 maja 1948 r. w Rudzie Śląskiej - Bielszowi-

cach, syn Jerzego i Anny z domu Nandzik. 

    Egzamin dojrzałości zdał w 1966 r. w Liceum 

Ogólnokształcącym w Rudzie Śląskiej. W 1973 

r. ukończył studia filozoficzno-teologiczne 

w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym, 

które wówczas miało siedzibę w Krakowie. 

W czasie studiów, w roku akademickim 

1970/1971, odbył obowiązkowy roczny staż pra-

cy w kopalni węgla kamiennego "Walenty - 

Wawel" w Rudzie Śląskiej. (Obowiązek ten 

wprowadził biskup katowicki Herbert Bednorz). 

    Jako diakon wyjechał do Drezna (NRD), gdzie 

był duszpasterzem polskiej młodzieży pracującej 

w Dreźnie i Lipsku. Po przyjęciu w dniu 19 

kwietnia 1973 r. święceń kapłańskich pracował 

nadal za granicą, skąd został odwołany w sierp-

niu tegoż roku i mianowany wikariuszem parafii 

p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowi-

cach. W latach 1975-1980 pełnił funkcję sekreta-

rza i kapelana biskupa katowickiego Herberta 

Bednorza. W 1979 r. uzyskał licencjat z teologii 

na Akademii Teologii Katolickiej (ATK) w War-

szawie. 

    W 1980 r. powierzono mu funkcję kanclerza 

Kurii Diecezjalnej w Katowicach. Pełniąc tę 

funkcję koordynował m.in. sprawy budownictwa 

i był jednym z głównych organizatorów wizyty 

Jana Pawła II w Katowicach w roku 1983. Utwo-

rzył fundusz pomocy dla księży misjonarzy. 

Przyczynił się do powstania w Katowicach 

klasztoru Sióstr Karmelitanek i wybudowania 

domu dla księży emerytów. W okresie stanu wo-

http://adserwer.afilo.pl/ea11971334847604/8e58b3276b017038?subid=null
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jennego tworzył wraz innymi i brał udział w dzia-

łalności Biskupiego Komitetu Pomocy Więźniom 

i Internowanym, organizując wszechstronną po-

moc dla internowanych i więzionych oraz ich ro-

dzin.  

    W latach 80-tych, charakteryzujących się na 

Śląsku poważnymi napięciami społecznymi, 

uczestniczył jako mediator w sporach pomiędzy 

strajkującymi i pracodawcami. W 1992 r. został 

mianowany wikariuszem generalnym i ekono-

mem archidiecezji katowickiej. Pełnił też kilka 

innych funkcji diecezjalnych, m.in.: wizytatora, 

członka Rady Kapłańskiej, Kolegium Konsulto-

rów. W 1995 r. uzyskał doktorat z zakresu nauk 

humanistycznych na ATK w Warszawie. Tytuł 

pracy doktorskiej: "Budownictwo kościołów w 

diecezji katowickiej w latach 1945-1989". 

    Dnia 13 grudnia 1997 r. Ojciec Święty Jan Pa-

weł II mianował ks. dr. Wiktora Skworca bisku-

pem tarnowskim. Sakrę biskupią przyjął z rąk Oj-

ca Świętego w uroczystość Objawienia Pańskiego 

(6 stycznia 1998 r.) w bazylice św. Piotra na Wa-

tykanie. Ingres do katedry tarnowskiej odbył 25 

stycznia 1998 r. 

    Jako pasterz Kościoła tarnowskiego podjął sze-

reg inicjatyw w diecezji. Ważnym impulsem 

w tym względzie była wizyta Ojca Świętego Jana 

Pawła II w Starym Sączu i kanonizacja bł. Kingi, 

ksieni Klasztoru Sióstr Klarysek. Decyzją Księ-

dza Biskupa wokół „Ołtarza Papieskiego” po-

wstało Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania 

im. Jana Pawła II, obejmujące całą infrastrukturę 

z domem rekolekcyjnym „Opoka”, muzeum pa-

pieskim. Centrum stanowi ważny punkt piel-

grzymkowy w diecezji, jak również miejsce 

ogólnodiecezjalnych uroczystości. Kolejną ważną 

inicjatywą była budowa w Tarnowie klauzurowe-

go Klasztoru Sióstr Karmelitanek, które od 10 lat 

otaczają modlitwą duchownych Kościoła tarnow-

skiego i wiernych. W trosce o duszpasterstwo 

w diecezji powołał okręgi duszpasterskie, których 

centralnym ośrodkiem są kościoły, obdarzone ty-

tułem bazyliki mniejszej. Przez Diecezjalne Fo-

rum Ruchów i Stowarzyszeń, organizowane co 

dwa lata, stwarzał płaszczyznę wzajemnej współ-

pracy dla katolików świeckich, w służbie czło-

wiekowi i Kościołowi. Nie zapomniał o samorzą-

dowcach, dla których każdego roku w okresie 

Adwentu odbywały się dni skupienia, podejmują-

ce ważne problemy z zakresu katolickiej nauki 

społecznej. 

    Celem usprawnienia działalności centrali die-

cezjalnej, jaką jest kuria podjął decyzję przenie-

sienia jej do nowego budynku, dzięki czemu 

wszystkie agendy kurialne dostępne są dla inte-

resantów w jednym miejscu. 

    Z myślą o zdolnej młodzieży, pochodzącej 

z niezamożnych rodzin, doprowadził do powsta-

nia Katolickich Centrów Edukacji Młodzieży 

„Kana”, które aktualnie działają w Tarnowie, 

Nowym Sączu, Mielcu i Szczucinie. Ten sam cel 

wskazał Fundacji im. Arcybiskupa Jerzego 

Ablewicza, która każdego roku funduje ponad 

100 stypendiów dla młodych z całej diecezji. 

Podjął również starania, zakończone sukcesem, 

utworzenia samodzielnego Wydziału Teologicz-

nego w Tarnowie, działającego w strukturach 

krakowskiego UPJPII, posiadającego prawo 

nadawania tytułów magisterskich i doktorskich. 

W tym kontekście należy również wspomnieć 

kontynuację rozbudowy Wyższego Seminarium 

Duchownego w Tarnowie - budowa kaplicy, au-

li, jadalni, biblioteki, które w części służą tak 

alumnom, jak również studentom świeckim Wy-

działu Teologicznego. W trosce o chrześcijań-

skie wychowanie młodzieży utworzył Rodzinę 

Szkół im. Jana Pawła II i Rodzinę Szkół Świę-

tych i Błogosławionych, które w sumie zrzeszają 

ok. 140 placówek oświatowych w całej diecezji. 

    Wychodząc naprzeciw potrzebom osób star-

szych i chorych, podjął wiele inicjatyw charyta-

tywnych: zaangażowanie w budowę, rozbudowę 

i funkcjonowanie zainicjowanego przez abp. Jó-

zefa Kowalczyka Ośrodka Opiekuńczo-

Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Nie-

pełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej 

w Jadownikach Mokrych oraz innych dzieł pro-

wadzonych przez Caritas w tym programu 

„Gniazdo” – przez które otrzymują pomoc, wie-

lodzietne rodziny przy budowie lub modernizacji 

własnego domu; wspieranie budowy Przytuliska 

św. Brata Alberta w Grywałdzie, prowadzonego 

przez Siostry Albertynki. Zachęcał do tworzenia 

i wspierał przedszkola i ochronki prowadzone 

przez siostry zakonne i parafie. W ten nurt dzia-

łalności charytatywnej wpisuje się również 

czynne zaangażowanie i wsparcie budowy sta-

cjonarnego hospicjum w Tarnowie, prowadzo-

nego przez Fundację „Kromka Chleba”. Jak 

również promowanie posługi nadzwyczajnych 

szafarzy Komunii św., którzy w liczbie ok. 700 

mężczyzn w niedzielę i święta zanoszą Komunię 

św. do domów chorych i cierpiącym. 

http://action.metaffiliation.com/trk.php?mclic=P4956B55E8E51F5
http://action.metaffiliation.com/trk.php?mclic=P4956B55E8E51F5
http://action.metaffiliation.com/trk.php?mclic=P4956B55E8E51F5
http://adserwer.afilo.pl/ea11971334847604/8e58b3276b017038?subid=null
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    W podejmowanych działaniach nie zapominał 

o kapłanach, czego świadectwem jest trwający 

generalny remont i przebudowa Domu Księży 

Emerytów w Tarnowie, jak również osobista 

i przez swojego delegata bieżąca pomoc księżom 

chorym, emerytom i rencistom. Ponadto, w trosce 

o formację kapłanów, wprowadził w drugi czwar-

tek miesiąca dekanalne dni skupienia prowadzone 

przez dekanalnych ojców duchownych, zachęcał 

do wspólnej kapłańskiej modlitwy brewiarzowej 

i otwierania kaplic domowych na plebaniach. 

    Ważny rys jego pasterskiej posługi to troska 

o misje, jak również o duszpasterzy dla Polonii. 

Każdego roku wysyłał do pracy w krajach misyj-

nych, Europy Zachodniej i na Wschód po kilku 

kapłanów, w sumie ok. 150. Podejmował wizyty 

duszpasterskie, odwiedzając posłanych kapłanów 

i wspólnoty, w których pracują. Szczególną rewi-

zytą były w bieżącym roku, przeżywanym jako 

jubileusz 225-lecia diecezji tarnowskiej, sierp-

niowe rekolekcje dla kapłanów pracujących poza 

diecezją, które odbyły się w seminarium duchow-

nym w Tarnowie oraz wrześniowa wizyta grupy 

14 biskupów z krajów misyjnych, w których pra-

cują kapłani tarnowscy. 

   Obok obowiązków w diecezji pełnił funkcje 

zlecane przez Konferencję Episkopatu Polski: de-

legata KEP ds. Ruchu Światło-Życie (1999-

2004), przewodniczącego Komisji Misyjnej KEP 

(2001-2011), przewodniczącego Rady Ekono-

micznej KEP (2004-2009). 

    Z nominacji papieża Benedykta XVI jest 

członkiem Kongregacji ds. Ewangelizacji Naro-

dów, a z nominacji Nuncjusza Apostolskiego 

w Polsce – członkiem Kościelnej Komisji Kon-

kordatowej (od 2010); z ramienia Episkopatu jest 

delegatem KEP ds. działalności w Polsce "Kirche 

in Not" (od 2004) oraz przewodniczącym Zespołu 

ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Nie-

miec (od 2006). 

 

 

Kongres Katolickich Ruchów, 

Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych 

Archidiecezji Katowickiej 

    W sobotę 5 października 2013 r. odbył się w 

Katowicach Kongres Katolickich Ruchów, Sto-

warzyszeń i Wspólnot Modlitewnych Archidiece-

zji Katowickiej. Zostały wydane materiały, a KIK 

w Katowicach otrzymał podziękowanie za wkład 

w organizację Kongresu. 

 

Wiara w życiu publicznym 

Kongres Katolickich 

Ruchów, Stowarzyszeń 

i Wspólnot Modlitewnych 

Archidiecezji Katowickiej 

Spis treści 

Przesłanie uczestników Kon-

gresu, Program Kongresu 

Homilia arcybiskupa katowic-

kiego Wiktora Skworca 

Ks. dr Henryk Olszar: Dwa tysiące lat obecności 

chrześcijaństwa w świecie 

Mec. Bartosz Kownacki: Katolik nie może być 

obojętny. Prawne aspekty obrony wiary 

Prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz: Wol-

ność religijna – zgoda na manifestację. Obecność 

chrześcijan w życiu publicznym 

    Rada Ruchów Katolickich Archidiecezji Ka-

towickiej. Strona w Internecie: 

www.rrkak.archidiecezja.katowice.pl 

E-mail: rrkak@archidiecezja.katowice.pl 

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego 

Ks. Roman Chromy. E-mail: 

roman.chromy@archidiecezja.katowice.pl 

Zarząd RRKAK 

Przewodniczący Rady  

Antoni Winiarski. E-mail: 

antoni_winiarski@archidiecezja.katowice.pl 

Zastępca Przewodniczącego Rady 

Andrzej Grabarski. E-mail: grabarski@op.pl 

Sekretarz Rady Monika Owsianka 

E-mail: monikaowsianka@interia.pl 

 
 

http://www.rrkak.archidiecezja.katowice.pl/
mailto:rrkak@archidiecezja.katowice.pl
mailto:roman.chromy@archidiecezja.katowice.pl
mailto:antoni_winiarski@archidiecezja.katowice.pl
mailto:grabarski@op.pl
mailto:monikaowsianka@interia.pl


 16 

Otrzymaliśmy 

 
+   Przemyśl, 31.III.2014. 

Szanowny Panie Prezesie, 

    szczerze dziękuję za przesłany list, potwierdza-

jący duchową więź KIK w Katowicach z naszą 

wspólną troską o życie wiarą w codzienności na-

szego Kościoła. 

     Nie ustawajcie, Państwo, w tym ważnym tru-

dzie, bo współpraca z Bożymi wskazaniami jest 

potrzebna i na pewno przyniesie owoce. 

    Wszystkim Członkom KIK błogosławionych 

Świąt Wielkanocnych życzę – 

+ Józef Michalik 

 

 

Poznań, dnia 28 marca 2014 roku 

Arcybiskup Metropolita 

Poznański 

    Wielce Szanowni Państwo! 

    Bardzo serdecznie dziękuję za miłe gratulacje, 

nadesłane z okazji powierzenia mi stanowiska 

Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Pol-

ski, a będące dowodem wielkiej życzliwości 

i duchowej łączności. 

    Przesyłając wyrazy wdzięczności za okazane 

serce i cenny dar modlitwy, będący dla mnie 

ogromnym wsparciem wobec spoczywającej na 

mnie odpowiedzialności za Kościół w Polsce, 

zapewniam o mojej modlitewnej pamięci i gorą-

co pozdrawiam. 

   Z wyrazami szacunku i pasterskim błogosła-

wieństwem! 

+ Stanisław Gądecki 

Arcybiskup Metropolita Poznański 

 

 
 

Łódź, dnia 4 kwietnia 2014 roku 

ARCYBISKUP 

METROPOLITA ŁÓDZKI 

    Szanowny Panie Prezesie, 

    Serdecznie dziękuję za przesłane gratulacje 

z okazji wyboru mojej osoby na urząd Zastępcy 

Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Pol-

ski. Dziękuję również za modlitwę, duchowe 

wsparcie i wypraszane szczególnie w tym czasie 

dla mnie, jak i całego Kościoła w Polsce, po-

trzebne łaski. 

    Łączę wyrazy głębokiego szacunku 

+ Marek Jędraszewski 

Arcybiskup Metropolita Łódzki 
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In vitro 

Biorąc pod uwagę metodykę 

przeprowadzania sztucznych za-

płodnień (in vivo, in vitro, TIG), 

należy stwierdzić, że dochodzi 

do eliminacji relacji międzyoso-

bowej płciowości. Funkcja ko-

biety czy też mężczyzny zostaje 

sprowadzona do roli dawcy ga-

met (czyli strony organiczno-funkcjonalnej), 

a samo poczęcie dokonuje się poza jakimkolwiek 

wymiarem osobowym ludzkiej płciowości. 

Sztuczne zapłodnienia fałszują język ciała, który 

nie może być, jak stwierdza R. Buttiglione, od-

dzielony od porządku biologicznego 

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

www.globalizacja.org Warszawa 2010, str. 102 

 

 

  Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk wy-

rzucił na bruk ks. prof. Pawła Bortkiewicza 

oraz gościa z Niemiec Mathiasa von Gers-

dorffa. Mieli oni w budynku Instytutu przedsta-

wiać sytuacje wprowadzania szkodliwej dla pol-

skich rodzin ideologii gender w obu krajach. 

W ostatniej chwili Instytut Historii PAN zerwał 

umowę o wynajmie sali, gdzie zaplanowano spo-

tkanie zatytułowane „Gender jako ideologia de-

strukcji”. 

Źródło, nr 29 (1168), 18 V 2014 r., str. 27 

 

Apel 

Walnego Zebrania Delegatów Regionalnej 

Sekcji Nauki Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 

NSZZ ”Solidarność” 

do Sejmiku Województwa Śląskiego 

w sprawie przeciwdziałania wdrażaniu ideologii 

gender przez Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Śląskiego 2014-2020 

Katowice, 9.04.2014 r. 

    Walne Zebranie Delegatów Regionalnej Sekcji 

Nauki Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 

„Solidarność” apeluje do Sejmiku Województwa 

Śląskiego, o przeciwstawienie się wdrażaniu 

ideologii gender poprzez Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. 

    Apelujemy do Sejmiku Województwa 

Śląskiego o przeciwdziałanie również innym 

formom wprowadzania ideologii gender na 

terenie Województwa Śląskiego, w szczególności 

w edukacji i wychowaniu.  

 

Uzasadnienie 

Projekt Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Śląskiego 2014-2020, w rozdziale zaty-

tułowanym Równość płci (str. 342), definiuje  

równość jako „możliwość wyboru drogi życiowej 

bez ograniczeń wynikających z płci społeczno - 

kulturowych, czyli przypisanego kobietom i męż-

czyznom zestawu cech, postaw i oczekiwań na 

temat tego, jakie powinny pełnić role w społe-

czeństwie oraz bez ograniczeń ze względu na ste-

reotypowe postrzeganie grupy lub grup społecz-

nych, do których przynależą”. 

W Projekcie RPO WSL za jeden z kluczo-

wych celów uznano „przeciwdziałanie stereoty-

pom związanym z płcią społeczno-kulturową” 

oraz eliminację stereotypów. Ponadto „każdy 

projekt realizowany w ramach RPO WSL ma 

zawierać opis oceny wpływu na sytuację płci”.  

Przedstawione fragmenty Projektu Progra-

mu jednoznacznie wskazują na promocję po-

przez RPO WSL ideologii gender oraz od jej 

wdrażania uzależniają wszelkie prace w ramach 

Programu. Cele tej ideologii są znane, wypowia-

dali się o nich jej twórcy. Wytyczne dla wdroże-

nia ideologii gender, czyli realizacji rewolucji 

seksualnej, zawierają „Standardy edukacji sek-

sualnej w Europie. Podstawowe zalecenia dla 

decydentów oraz specjalistów zajmujących się 

edukacją i zdrowiem”, są opracowane przez Biu-

ro Regionalne Światowej Organizacji Zdrowia 

dla Europy (WHO). Czytamy tam m.in., że np. 

w grupie wiekowej 0–4 lat należy przekazać in-

formacje nt. „Radość i przyjemność z dotyka-

nia własnego ciała, masturbacja w okresie 

wczesnego dzieciństwa” (s. 38), a w wieku 4 – 

6 lat rozwinąć w dziecku „Szacunek dla róż-

nych norm związanych z seksualnością” (s. 41). 

Oczekiwania względem tej ideologii  np. sfor-

mułowano 22 kwietnia br. na konferencji w PAN 

z udziałem Ministerstw Edukacji i Zdrowia, 

gdzie były omawiane wymienione Standardy 

Edukacji Seksualnej WHO, które zakładają, że: 

dzieci powinny być poddane edukacji seksualnej 

już przed czwartym rokiem życia; 

 między 9 a 12 rokiem życia dziecko powinno 

nauczyć się „skutecznie stosować prezerwa-

tywy i środki antykoncepcyjne w przyszło-

ści” oraz powinno umieć „brać odpowie-

dzialność za bezpieczne i przyjemne do-

świadczenia seksualne”; 

http://www.globalizacja.org/
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 między 12 a 15 rokiem życia dziecko powin-

no potrafić samo zaopatrywać się 

w antykoncepcję; 

 powyżej 15 roku życia można dziecku dodat-

kowo wpoić „krytyczne podejście do norm 

kulturowych/religijnych w odniesieniu do 

ciąży, rodzicielstwa itp.”.  

Jako pracownicy edukacji narodowej zdecy-

dowanie sprzeciwiamy się wprowadzaniu ideolo-

gii gender seksualizującej procesy edukacji, wy-

chowania oraz życia społecznego. Uzależnienie 

realizacji REGIONALNEGO PROGRAMU 

OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄ-

SKIEGO 2014-2020 od promocji ideologii gen-

der, jest niedopuszczalnym nadużyciem świado-

mości mieszkańców Województwa Śląskiego, 

którym trudno wnikać w szczegóły ukryte pod 

przyjaźnie brzmiącymi hasłami o równości płci.  

Apelujemy do Sejmiku Województwa Ślą-

skiego o przeciwstawienie się wszelkim formom 

wdrażania obłędnej ideologii gender, między in-

nymi pod przykryciem  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-

2020.  

Przewodniczący 

WZD Regionalnej Sekcji Nauki Regionu Śląsko-

Dąbrowskiego NSZZ ”Solidarność” 

Andrzej Kossuth 

 

Więcej o ideologii gender na stronach: 

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

https://www.niedlagender.pl/ 

Dużo wartościowych materiałów można zna-

leźć na stronie Diecezji Warszawsko-Praskiej: 

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

 

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 

Modlitwa jednoczy chrześcijan 

    10 kwietnia w katedrze łódzkiej abp Marek Ję-

draszewski, wiceprzewodniczący Episkopatu Pol-

ski i metropolita łódzki przewodniczył Mszy św. 

w 4. rocznicę katastrofy smoleńskiej. W liturgii 

uczestniczyli także prawosławny biskup łódzko-

poznański abp Szymon i ks. Marcin Undas z pa-

rafii luterańskiej w Zgierzu. Na zakończenie 

Mszy św. zebranych pozdrowił ks. Marcin Undas, 

który przeczytał list od biskupa diecezji warszaw-

skiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Jana 

Cieślara.  

    Do dzisiejszego dnia z bólem wracamy do 

tamtych wydarzeń, z ciężkim sercem wspomi-

namy tamte dni. Wierzymy jednak w to, że ból 

towarzyszący pamięci jest potrzebny. Właśnie on 

tę pamięć konserwuje, odnawia i zmusza nas do 

pamiętania. Do końca czasów państwa polskiego 

10 kwietnia będzie piętnem wypalonym na duszy 

narodu, jednoczącym go we wspólnej pamięci 

i żalu - napisał bp Cieślar. 

    Nasza wspólna modlitwa i nasza obecność - 

nas, modlących się i żyjących - przedłuża tę 

szczególną jedność śmierci, jaka miała miejsce 4 

lata temu pod Smoleńskiem, gdy ginęli przed-

stawiciele duchowieństwa Kościoła prawosław-

nego, ewangelicko-augsburskiego i katolickiego 

- powiedział na zakończenie abp Jędraszewski, 

dziękując duchownym innych wyznań za obec-

ność w katedrze. 

http://wpolityce.pl/smolensk/190901-abp-m-

jedraszewski-tylko-pelne-wyjasnienie-

katastrofy-smolenskiej-da-nam-poczucie-zycia-

w-wolnym-kraju 

Stanisław Waluś 

 

Warto przeczytać 

Książka Moniki Agopsowicz 

„Kresowe Pokucie” przybliża 

dzieje Ormian na Kresach 

Rzeczypospolitej nad Prutem 

i Czeremoszem. Ten reportaż 

historyczny zaczyna się 

w 1880 r. w Kołomyi, gdzie 

w tym właśnie roku polski 

etnograf Oskar Kolberg był 

współorganizatorem wielkiej 

wystawy etnograficznej. Kolejne wydarzenia do-

tyczą lat 1914, 1928 i 1937 – roku koronacji ob-

razu Matki Boskiej z ormiańskiego kościoła 

w Stanisławowie. 

Wydawnictwo LTW, 350 stron, ok. 150 ilustracji 

oraz płyta DVD i drzewo genealogiczne Agop-

sowiczów. Cena 35 zł. 

Antoni Winiarski 

 

NASZE ROCZNICE 

580 lat temu (1 VI 1434 r.) w Gródku Jagielloń-

skim (koło Lwowa) zmarł król Polski i wielki 

książę litewski Władysław Jagiełło. 

445 lat temu (28 VI 1569 r.) w Lublinie zawarto 

akt unii polsko-litewskiej. 

http://fronda.gliwice.pl/content.php5?id=11
https://www.niedlagender.pl/
http://wpolityce.pl/smolensk/190901-abp-m-jedraszewski-tylko-pelne-wyjasnienie-katastrofy-smolenskiej-da-nam-poczucie-zycia-w-wolnym-kraju
http://wpolityce.pl/smolensk/190901-abp-m-jedraszewski-tylko-pelne-wyjasnienie-katastrofy-smolenskiej-da-nam-poczucie-zycia-w-wolnym-kraju
http://wpolityce.pl/smolensk/190901-abp-m-jedraszewski-tylko-pelne-wyjasnienie-katastrofy-smolenskiej-da-nam-poczucie-zycia-w-wolnym-kraju
http://wpolityce.pl/smolensk/190901-abp-m-jedraszewski-tylko-pelne-wyjasnienie-katastrofy-smolenskiej-da-nam-poczucie-zycia-w-wolnym-kraju
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220 lat temu (15 VI 1794 r.) wojska pruskie zaję-

ły Kraków. Prusacy zrabowali ze skarbca na 

Wawelu insygnia koronacyjne polskich monar-

chów 

70 lat temu (4 VI 1944 r.) w obozie koncentra-

cyjnym Auschwitz zmarł Bronisław Czech, słyn-

ny zawodnik narciarski, olimpijczyk, uzdolniony 

artysta (rzeźbił i malował). 

40 lat temu (2 VI 1974 r.) dekretem Kongregacji 

do spraw Nauczania Katolickiego został ustano-

wiony Papieski Wydział Teologiczny w Krako-

wie. 

35 lat temu (2 VI 1979 r.) rozpoczęła się pierwsza 

pielgrzymka Papieża Polaka do Ojczyzny. 

35 lat temu (30 VI 1979 r.) ks. bp Władysław 

Rubin otrzymał kapelusz kardynalski z rąk Ojca 

Świętego Jana Pawła II. W czasie okupacji aresz-

towany przez NKWD, został zesłany do łagru na 

dalekiej północy. Związek Sowiecki opuścił wraz 

z armią gen. Andersa. 

15 lat temu (5 VI 1999 r.) rozpoczęła się siódma 

pielgrzymka Papieża Polaka do Ojczyzny. 

Wybrała Barbara Kwaśnik 

 

Warto obejrzeć 

Cristiada 

Wyjątkowy film na płycie 

DVD dołączony  

do Gościa Niedzielnego, 

nr 19, rok XCI 

z 11 maja 2014 r. 

 

 

   Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Ojca Świętego na rok 2014 
Maj: Powszechna: Aby środki przekazu były na-

rzędziami w służbie prawdzie i pokojowi. 

Ewangelizacyjna: Aby Maryja, Gwiazda Ewange-

lizacji, prowadziła misję Kościoła, gdy głosi on 

Chrystusa wszystkim narodom. 

Czerwiec: Powszechna: Aby osoby bezrobotne 

znalazły wsparcie i zatrudnienie, którego potrze-

bują, by godnie żyć. 

Ewangelizacyjna: Aby Europa odnalazła swoje 

chrześcijańskie korzenie poprzez świadectwo 

wiary wierzących. 

 

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę 

Codziennie przynajmniej jedna dzie-

siątka różańca, więcej informacji na 

stronie: 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl 

Informacja z zebrania Zarządu KIK 

 w Katowicach w dniu 10 kwietnia  2014 r.  
1.  Prezes KIK Andrzej Dawidowski przedstawił 

listy, jakie nadeszły na adres KIK: 

- podziękowania za nadsyłane biuletyny „Dla-

tego” oraz życzenia świąteczne od arcybisku-

pa Józefa Michalika, 

- podziękowanie od Rady Ruchów Katolic-

kich Archidiecezji Katowickiej za pomoc 

w organizacji Kongresu Katolickich Ruchów, 

Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych Ar-

chidiecezji  Katowickiej.  

2. 11 kwietnia w Zabrzu odbędzie się spotkanie 

organizacyjne przed tegorocznym VII Metro-

politalnym Świętem Rodziny (odbędzie się 

ono w dniach 17 maja - 1 czerwca pod hasłem 

„Rodzina Miłością Wielka”).  

3. Zarząd przyjął uchwałę w sprawie wystoso-

wania apelu do Radnych Sejmiku Wojewódz-

twa Śląskiego w sprawie przeciwstawieniu się 

wdrażaniu ideologii gender poprzez Projekt 

Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Śląskiego 2014-2020.  

4. Wojciech Sala przedstawił pismo od siostry 

księdza Józefa Dancha i zaproponował zorga-

nizowanie z nią spotkania.  

5. Wojciech Sala omówił zorganizowaną na 

Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Ślą-

skiego sesję „Męczennicy XX wieku”.  

6. Wojciech Pillich przedstawił informację ze 

spotkania zespołu do spraw opracowania tre-

ści „Deklaracji ideowej KIK w Katowicach” - 

opracowany tekst będzie przedmiotem obrad 

na zarządzie w maju.  

Robert Prorok  

 

Pielgrzymki w 2014 roku 

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.  

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
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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. 

Informacje: 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.  

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.  

26-28.09.2014. Rekolekcje KIK w Archidiece-

zjalnym Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach. 

Koszt 120 zł z własnym transportem lub 170 zł z 

przywozem i odwiezieniem autobusem 

z Katowic. Pełne wyżywienie - 3 posiłki dziennie. 

Wpłata przy zapisie. 

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. 

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 miesiącu, 

w drugą środę, odbywają się interesujące spotka-

nia. 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 Świętym. 

 

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 dy-

żuruje w siedzibie KIK w ostatni piątek miesią-

ca. Numer konta KIK w Katowicach: Klub Inte-

ligencji Katolickiej w Katowicach Plac Ks. Emi-

la Szramka 2, 40-014 Katowice Rachunek Ban-

kowy 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). 

Nakład: 350. Adres do korespondencji: Klub In-

teligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Ka-

towice 2, skr. poczt. 376. 
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