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Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie 

nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już je-

steście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja /będę trwał/ w was. Po-

dobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - o ile nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, 

jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja 

w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zo-

stanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie 

trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to 

dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. J 15,1-8 
 

Rok Życia Konsekrowanego – 30 XI 2014 – 2 II 2016 

Rok 2015 Rokiem św. Jana Pawła II 

Rok 2015 Rokiem Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945 
 

 
 

Ojciec Święty Franciszek do Polaków 

Audiencja ogólna – środa 1 IV 2015 r. 

„Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. 

Drodzy bracia i siostry, w tych dniach Triduum 

Sacrum, przeżywając na nowo mękę naszego Pa-

na, wejdźmy w tajemnicę i podejmijmy zachętę 

apostoła Pawła: Niech was ożywiają uczucia 

znamienne dla Jezusa Chrystusa (por. Flp 2, 5). 

Wtedy nasze święta będą dla nas „dobra Paschą”.  

Jutro przypada 10. rocznica śmierci św. Jana 

Pawła II. Wspominamy go jako wielkiego świad-

ka cierpiącego, umarłego i zmartwychwstałego 

Chrystusa i prosimy go, aby wstawiał się za nami, 

za rodzinami i za Kościołem, by światło zmar-

twychwstania rozjaśniło wszelkie mroki naszego 

życia i napełniło nas radością i pokojem. Niech 

będzie pochwalony Jezus Chrystus!”  

Niedziela, nr 14, 12 IV 2015, str. 4 

Audiencja ogólna – środa 22 IV 2015 r. 

„Witam pielgrzymów polskich. Jutro przypada uro-

czystość św. Wojciecha. Jego męczeńska śmierć 

przed tysiącem lat stała się fundamentem rodzącego 

się wówczas waszego Kościoła i państwa. Święty 

Jan Paweł II powiedział o nim, «że jest on na-

tchnieniem dla tych, którzy dziś pracują nad zbu-

dowaniem nowej Europy, z uwzględnieniem jej ko-

rzeni kulturowych i religijnych» (Gniezno, 3 VI 

1997 r.). Niech wstawiennictwo Patrona Polski 

umocni was w wierze, wyprosi pokój i rozwój wa-

szej Ojczyzny. Z serca wam błogosławię.”  

Biuletyn Radia Watykańskiego 22.04.2015 

Audiencja ogólna – środa 29 IV 2015 r. 

„Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Ko-

chani, dziękujemy dziś Bogu za świadectwo tak 

wielu małżeństw, które na całym świecie, ufając 

łasce Pana i mocy wzajemnej miłości, trwają 

w sakramentalnej jedności małżeńskiej. Wspie-

rajmy modlitwą, radą i pomocą narzeczonych, 

aby mieli odwagę podjąć ryzyko tworzenia nie-

rozerwalnego związku i z Bożym błogosławień-

stwem budować szczęśliwe rodziny. Niech bę-

dzie pochwalony Jezus Chrystus!” 

Biuletyn Radia Watykańskiego 29.04.2015 

 

Prezydent i gender 

    Przegłosowanie w polskim parlamencie, głosami 

posłów Platformy Obywatelskiej, konwencji Rady 

Europy tzw. przemocowej opartej na ateistycznej 

i antykatolickiej ideologii gender, a następnie pod-

pisanie ratyfikacji tej konwencji przez prezydenta 

Bronisława Marię Komorowskiego skłania do 

smutnej refleksji o drodze prezydenta od ideałów 

„Solidarności” do relatywizmu moralnego.  

    Oglądając popularny serial „Ojciec Mateusz” 

nasuwa się refleksja, czy Żmijewski lepiej gra 

księdza, czy oni katolików. 

Antoni Winiarski 
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«Możliwym wyjaśnieniem przyczyny kata-

strofy TU-154 z 10.04.2010 w Smoleńsku jest 

wysoce prawdopodobny zamach przy użyciu 

materiałów wybuchowych przeprowadzony 

przez Wydział FSB działający pod przykry-

ciem w ukraińskiej Połtawie, pod dowódz-

twem generała Jurija D. z Moskwy» (…). Je-

żeli wierzyć ustaleniom BND, zlecenie na 

TU-154M miało być przekazane do rosyjskiej 

FSB przez wysokiego rangą politycznego 

przedstawiciela RP”. (…) 

Tygodnik Solidarność, nr 16 (1377), 

17 IV 2015, str. 4 

 

 
 

 
 

 

 
Opowieść o Marii z Mackiewiczów Kaczyń-

skiej dołączona do „Gazety Polskiej” nr 14 

(1140) z 8 IV 2015 r. 

Stanisław Waluś 

 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 
Szkoła z Charakterem im. Edyty Stein w Gliwi-

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

Dariusz Paweł Michałowski 
    Urodził się 24 lipca 1975 r. w Warszawie. 

W BOR od 1994 r. Znał wschodnie sztuki 

walki. Władał biegle dwoma językami obcy-

mi: angielskim i rosyjskim. Był zapalonym 

maratończykiem. Jego pogrzeb odbył się 23 

kwietnia 2010 r. w Warszawie. O godz. 11.00 

w Domu Pogrzebowym Cmentarza Wojsko-

wego na Powązkach odbyły się uroczystości. 

Majora Dariusza Michałowskiego żegnali ko-

ledzy z BOR, policji, strażacy, funkcjonariu-

sze sejmowej Straży Marszałkowskiej i woj-

skowa asysta honorowa.  

 Pożegnanie. W hołdzie Ofiarom tragedii pod 

Smoleńskiem, Opracowanie Marian Piotr 

Romaniuk, Dom Wydawniczy RAFAEL,  

Kraków 2012, str. 316-317. 
--------------------------- 

Doniesienia Rotha 

    Niemiecki dziennikarz śledczy Jurgen Roth 

w książce „Tajne akta. Smoleńsk” opubliko-

wał informacje pochodzące od służb specjal-

nych RFN. Fragmenty zamieścił portal wpoli-

tyce.pl Roth pisze m.in.: „Czy powinienem 

zignorować dokument Federalnej Służby 

Wywiadowczej (BND)? Nosi datę z marca 

2014 roku. Wtedy funkcjonariusz BND wy-

słał depesze do centrali w Pullach, która spo-

rządził po rozmowach przeprowadzonych 

z wysokim rangą członkiem rządu polskiego 

oraz czołowym funkcjonariuszem rosyjskiej 

Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB). W 

dokumencie utrzymuje się m.in. co następuje:  
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Pogrzeb śp. Heleny Kozyry 

    11 kwietnia 2015 r. odprowadziliśmy na miej-

sce wiecznego spoczynku Matkę naszego kapelan 

śp. Helenę Kozyrę, która przeżyła 92 lata. We 

Mszy św. w Bazylice Piekarskiej, celebrowanej 

przez ok. 70 księży, wzięła udział Rodzina zmar-

łej z ks. prof. Józefem Kozyrą i jego bratem An-

tonim na czele, delegacje oraz wielu uczestników 

pogrzebu.  

 
W kaplicy św. Bartłomieja. 

 
W Bazylice Piekarskiej. 

 
Przy ołtarzu. 

 
Ostatnie pożegnanie. 

    W katowickim wydaniu Gościa Niedzielnego 

z 19 kwietnia 2015 r., członkowie KIK zamieści-

li kondolencje ks. dr. hab. Józefowi Kozyrze 

z wyrazami współczucia i łączności w modli-

twie.                                    

      Antoni Winiarski 

 

 

Gauss prawdę ci powie 

    Wiele procesów w przyrodzie ma charakter 

przypadkowy. Najczęściej, dla opisu rozkładu 

dużej liczby zdarzeń stosujemy rozkład normal-

ny opisany funkcją Gaussa. Cechą rozkładu 

normalnego jest to, że funkcja Gaussa jest syme-

tryczna, a większość zdarzeń grupuje się wokół 

średniej. Linia opisująca rozkład zdarzeń ma 

kształt dzwonu. Im dane zdarzenie bardziej od-

biega od średniej, tym jest mniej liczne. Funkcja 

Gaussa jest powszechnie stosowana w statyce do 

określenia prawdopodobieństwa zajścia jakiegoś 

zdarzenia. 

    Przykładami zdarzeń podlegających rozkła-

dowi normalnemu są np. błąd pomiaru w ekspe-

rymencie, analiza wzrostu mężczyzn albo kobiet 

w danej populacji, ocena kompetencji pracowni-

ków i ocena efektywności zarządzania. 

Wykres funkcji Gaussa. 
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Funkcja Gaussa. 

    Rosyjski fizyk dr Maksym Pszenicznikow pra-

cujący w Groeningen (Holandia), bazując na ofi-

cjalnych wynikach wyborów do rosyjskiego par-

lamentu w grudniu 2011 roku, wykonał rysunek 

pokazujący, jaki procent głosów oddano na każdą 

partię i w jakiej liczbie obwodów wyborczych.  

 

 
    Z rysunku widać, że wykresy dla partii LDPR 

(4) i SR (5) są zbliżone do dzwonowego kształtu 

funkcji Gaussa. Natomiast wykres dla partii EP 

(Jedna Rosja – partia Władimira Putina) jest wy-

raźnie inny. Co więcej, na wykresie dla partii EP 

(1) widzimy lokalne minimum przy 49% i lokalne 

maksima powtarzające się co 5% - od 50% do 

100%. Wyliczone procenty podane są z dokład-

nością do 0,5 %. Taki wynik wyborczy partii EP 

jednoznacznie świadczy o fałszerstwach wybor-

czych na szeroką skalę, gdyż nie jest możliwy bez 

ingerencji ludzkiej w wyniki wyborów. Jedynym 

wytłumaczeniem lokalnych maksimów jest to, że 

dopisane głosy często dodawano tak, aby wynik 

końcowy był zaokrąglony do pełnej dziesiątki lub 

piątki. Wynik 49% znacznie rzadziej znajdował 

uznanie fałszerzy. Dopisywanie głosów dla partii 

EP było kosztem innych partii KPRF (2) i Jabło-

ko (3), co wpływa na wykresy tych partii, też od-

biegające o dzwonowego kształtu funkcji Gaussa. 

Na odchylenia od symetrii wykresu dla danej par-

tii mogą wpływać inne czynniki, np. związane 

z izolacją grupy wyborców w specjalnym obwo-

dzie do głosowania. W Polsce, największe popar-

cie dla PO i B.M. Komorowskiego było w zakła-

dach karnych.  

    Widzimy więc, że analiza matematyczna każ-

dych wyników wyborów pozwala odpowiedzieć 

na pytanie, czy dopuszczono się znacznego fał-

szerstwa, a jeśli tak, to na korzyść jakiej partii 

lub kandydata. 

    Może ktoś zrobi takie wykresy dla ostatnich 

wyborów w Polsce? 

Na podstawie http://esquire.ru/elections oraz 
http://wtemaciemaci.salon24.pl/373160,krzywa-gaussa-a-krzywy-ryj 

Antoni Winiarski 

 

 

Kto powinien być prezydentem Polski? 

    W marcowym numerze „Dlatego” przedstawi-

łem czytelnikom pewne materiały i zakończyłem 

ogólnymi wskazówkami, nie nawiązując do 

ewentualnych kandydatów. W kwietniowym 

numerze „Dlatego” przedstawiłem kilka konkre-

tów, które mogły ułatwić wybór. Tu, po pierw-

szej turze wyborów przedstawię fragmenty wy-

wiadu z kandydatem Andrzejem Dudą, na które-

go katolik i Polak powinien głosować, porówna-

nie kandydatów i fragmenty artykułów o kandy-

dacie Bronisławie Komorowskim, na którego ka-

tolik i Polak nie powinien głosować. Będą też 

przytoczone wypowiedzi naszych Duszpasterzy. 

Stanisław Waluś 

Polska potrzebuje zmian 

Z dr. Andrzejem Dudą – kandydatem 

 na Prezydenta RP – rozmawia Artur Stelmasiak 

ARTUR STELMASIAK: – W chwili rozmowy 

nie znamy jeszcze oficjalnych wyników pierw-

szej tury wyborów prezydenckich, ale z dużym 

prawdopodobieństwem można powiedzieć, że 

Andrzej Duda wygrał. Jak Pan ocenia swój wy-

nik? 

DR ANDRZEJ DUDA: – Szkoda, że nie udało 

się wygrać w pierwszej turze (śmiech)... Ale wy-

borów nie wygrywa się w pojedynkę. To nie jest 

tylko moja wygrana, lecz efekt pracy wielu osób 

i zaangażowania milionów Polaków, za co 

wszystkim z całego serca dziękuję. 

– Jakie są dalsze kampanijne plany? 

– Przekonać tych, którzy głosowali na moich 

konkurentów, bo przecież tak jak ja każdy z nich 

przedstawiał program zmiany. Dlatego też dzię-

kuję im wszystkim, zwłaszcza tym, którzy nie 

wezmą udziału w drugiej turze wyborów. Jestem 

pewien, że ich kandydowanie podyktowane było 

przede wszystkim miłością do ojczyzny, ale tak-

że chęcią naprawy Rzeczypospolitej. Ja też mó-

wię: Polska potrzebuje zmian. Na drodze dialogu 

społecznego naprawa naszego państwa stanie się 

faktem. (…) 
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- A jak odebrał Pan zarzuty Bronisława Komo-

rowskiego o „radykalizm” i „średniowiecze”? 

- Mam poglądy takie jak św. Jan Paweł II. Jestem 

przekonany, że Polacy nie uważają Ojca Święte-

go za średniowiecznego radykała. Dla mnie i dla 

większości moich rodaków Papież był i jest wiel-

kim autorytetem. (…) 

Niedziela, nr 20, 17 V 2015, str. 10-11 

Porównaj kandydatów 

    Bronisław Komorowski i Andrzej Duda mają 

ODMIENNE zdanie w zasadniczych kwestiach: 

światopoglądowych, gospodarczych i społecz-

nych. Wybierając kandydata na najwyższy urząd 

w państwie, można kierować się bardzo różnymi 

kryteriami. Jedni zwracają uwagę na osobowość 

czy charakter, inni na biografię albo polityczne 

doświadczenie. Bywa i tak, że głosuje się nie tyle 

„za” konkretną osobą, ile raczej „przeciw” dru-

giemu z kandydatów. To chyba najgorszy z moż-

liwych wyborów. Ważne, by głos na przyszłego 

prezydenta RP oddawać świadomie i odpowie-

dzialnie, a nie pod wpływem emocji. Kampania 

wyborcza daje nam możliwość: dokładnego 

„prześwietlenia” pretendentów, którzy dotarli do 

finałowej rozgrywki; wydobycia od nich jasnej 

deklaracji, jakie decyzje podejmą, korzystając ze 

swoich uprawnień, i jakie posunięcia przyszłego 

rządu będą wspierać (lub wetować); zawarcia 

z nimi swoistego kontraktu. Bronisław Komo-

rowski i Andrzej Duda sporo już takich deklaracji 

złożyli, w przypadku kończącego kadencję pre-

zydenta możemy nawet mówić o ich praktycznej 

weryfikacji. Obaj kandydaci nie tylko reprezentu-

ją dwa rywalizujące ze sobą główne środowiska 

polityczne, ale także mają różne zdanie w zasad-

niczych kwestiach. Warto te różnice przypo-

mnieć. Wiek emerytalny. (…) Wykup ziemi i la-

sów. (…) Sześciolatki w szkole. (…) Jednoman-

datowe okręgi wyborcze. (…) Pełna obrona ży-

cia. (…) In vitro. (…) Związki partnerskie. (…) 

Konwencja „antyprzemocowa”. (…) 

Piotr Legutko, Gość Niedzielny, nr 20,  

17 V 2015, str. 36-37 

Komorowski – bliźniak Palikota 

    Miał być prezydentem dialogu, stał się prezy-

dentem rozłamu, głuchym na głos obywateli. 

Spod maski praktykującego katolika coraz bar-

dziej przebija twarz apostaty Palikota. Bronisław 

Komorowski spełnił niemal wszystkie życzenia 

ruchów lewicowych. Kiedy katolicy dostrzegą 

prawdę? (…) 

    Prezydent stylizowany na „Polaka-katolika-

obywatela” w rzeczywistości nie wykazuje żad-

nej z tych postaw. Większość jego działań ma 

charakter antyspołeczny. (…) Skrajna bieda do-

tyka ponad 2,5 mln Polaków, (…) za chlebem 

wyjechały ponad 2 mln Polaków, pozostawiając 

w kraju ponad 110 tys. euro sierot. (…) Na kato-

lickość Bronisława Komorowskiego nie wskazu-

je nic poza tym, że przyjmuje komunie św. i 

przesiaduje w pierwszej ławce na Mszach św. 

Pozostałe działania publiczne są ewidentnie an-

tykatolickie. Mogliśmy się o tym przekonać kil-

ka dniu temu, gdy podpisał ratyfikacje konwen-

cji antyprzemocowej.  

    Nie pomogły protesty, petycje ani rzetelna ar-

gumentacja licznych środowisk eksperckich, 

prorodzinnych, obywatelskich. Bez znaczenia 

okazało się też stanowisko Episkopatu Polski, 

w którym biskupi stanowczo sprzeciwili się raty-

fikacji szkodliwego dla Polski dokumentu. (…) 

Marzena Nykiel, wSieci, nr 16 (125),  

20-26 IV 2015, str. 36-38. 

Haniebna decyzja prezydenta 

    Po prostu nie mieści się nam w głowie, żeby 

(prezydent Bronisław Komorowski ) jako głowa 

państwa tak boleśnie zlekceważył Kościół, któ-

rego – jak deklaruje – jest członkiem.  

ks. bp Ignacy Dec,  Fragment wywiadu 

dla „Naszego Dziennika”, nr 87 z 15 IV 2015 r. 

Źródło, nr 17 (1217), 26 IV 2015, str. 5 
 

NIE GŁOSUJĘ. 

JEDEN GŁOS JEST NIC NIE WART. 

Powiedziało 15 mln ludzi. 
 

„Dobry katolik miesza się do polityki” 

Ojciec Święty Franciszek  
 

O liczny udział w wyborach 

    Dobrowolna rezygnacja z udziału w wyborach 

jest grzechem zaniedbania, ponieważ jest odrzu-

ceniem odpowiedzialności za losy Ojczyzny. Nie 

możemy zapomnieć o tym, że Pan Jezus posłał 

Apostołów na cały świat, aby go zmienili, a nie 

żeby światy zmienił Apostołów. (…) Ludzie 

wierzący winni oddać głos na te osoby, których 

postawa i poglądy są im bliskie, a przynajmniej 

nie sprzeciwiają się wierze katolickiej i katolic-

kim wartościom oraz zasadom moralnym. (…), 

ks. abp Stanisław Gądecki, Fragment homilii 

wygłoszonej w uroczystość NMP Królowej Pol-

ski, 3 V 2015 r., Jasna Góra, Źródło, nr 20 

(1220), str. 5 
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Wybory – prawo i przywilej 

    Udział w wyborach to nie tylko prawo i przy-

wilej, ale także obowiązek, do którego należy po-

dejść odpowiedzialnie, gdyż w tym czasie spraw-

dza się osobista i społeczna dojrzałość. (…) Ma-

my mieć na uwadze przyszłość ojczystego domu, 

w którym respektowane są chrześcijańskie warto-

ści, bo są one uniwersalne, bo są one sprawdzone, 

bo są one również dla człowieka naszych czasów. 

(…) ks. kard. Stanisław Dziwisz, Fragment homi-

lii wygłoszonej podczas Mszy św. sprawowanej w 

katedrze wawelskiej w intencji Ojczyzny, 3 V 

2015 r., Źródło, nr 20 (1220), str. 5 

O właściwe rozeznanie 

    Gdzie byłabyś Polsko, gdyby nie owoce ewan-

gelicznego siewu? (…) Gdzie byś doszła Polsko, 

gdyby nie Jan Paweł II, który potrząsł narodem, 

rozpalił żagiew Solidarności, nie zostawił nas 

samych, kiedy próbowano siłą zgasić wicher pol-

skiej wolności. (…) Módlmy się dziś o dobro 

polskiego narodu, o dobre drogi tych, którzy go 

tworzą – obywateli polskiej Ojczyzny. O właści-

we rozeznanie, o dobre decyzje w perspektywie 

zbliżających się wyborów: Prezydenta Najjaśniej-

szej Rzeczypospolitej, a za kilka miesięcy Parla-

mentu. (…), ks. abp Sławoj Leszek Głódź, Frag-

ment homilii wygłoszonej z okazji uroczystości 

NMP Królowej Polski, Warszawa, 3 V 2015 r., 

Źródło, nr 20 (1220), str. 5 

Modlitwa o dobry wybór prezydenta 

    Wołamy do Ciebie, naszej matki i Patronki, 

tym znakomitym zawołaniem: Królowo Polski! 

Jesteśmy dzisiaj w obliczu wielkich patriotycz-

nych wyzwań. Pragniemy Polski chrześcijańskiej 

i katolickiej, bo przecież Polacy są ochrzczeni, 

wychowani i przynależni do wspólnoty Kościoła 

katolickiego. Ta wspólnota pozwala nam zacho-

wać ducha solidarności, wielkiej troski o polskie 

dziedzictwo narodowe, polską kulturę i wszystko, 

co Polskę stanowi. (…), 

Źródło, nr 20 (1220), str. 7 

 

Warto przeczytać 

"Kluby Inteligencji Katolickiej 

jako przestrzeń działań nieza-

leżnych w latach osiemdziesią-

tych XX wieku", pod redakcją 

Konrada Białeckiego, Seria:  

Monografie, tom 98, Instytut 

Pamięci Narodowej, Warsza-

wa-Poznań. Rok wydania: 

2014.   

Można zamówić: 

http://www.ipn.poczytaj.pl/ 

Oprawa twarda, 616 stron, cena: 88.09 zł. 

    W książce zaprezentowano historię Klubów 

w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, 

Toruniu, Gdańsku, Szczecin, Szczecinku, Bia-

łymstoku, Pile, Zielonej Górze, Katowicach, 

Rzeszowie, Bielsku-Białej i Krośnie. 

Antoni Winiarski 

 

 

Rok 2015 Rokiem św. Jana Pawła II 

Jan Paweł II 

144 zadania dla Polaków 

Redakcja: Tomasz Balon-Mroczka, 

Wydawnictwo św. Stanisława BM, 

Dom Wydawniczy „Rafael”, Kraków 

2010 

Pozostańcie wierni 

                doświadczeniu pokoleń  

    Nie dajcie się uwieść pokusie, że człowiek 

może odnaleźć siebie, wyrazić siebie, odrzucając 

Boga, wykreślając modlitwę ze swego życia, po-

zostając przy samej tylko pracy w złudnej na-

dziei, że same jej wytwory bez reszty nasyca 

wszystkie potrzeby ludzkiego serca. Nie samym 

bowiem chlebem żyje człowiek! (por. Mt 4, 4). 

    A mówi do was człowiek, któremu ogromnie 

leży na sercu ta olbrzymia, gigantyczna polska 

praca, jej owoce, jej skuteczność, jej reputacja 

w całym świecie. Mówi to człowiek, któremu 

najgłębiej leży na sercu, ażeby Polska stała się 

bogata i potężna przez swoją pracę. Str. 30, Czę-

stochowa, 6 czerwca 1979, Homilia w czasie 

Mszy św. odprawionej dla pielgrzymów z Górne-

go Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego 

 

 

Litania Narodu Polskiego 

    Ciąg dalszy z poprzed-

niego numeru „Dlatego”. 

 

Błogosławiony Bogumile, 

patronie archidiecezji 

gnieźnieńskiej módl się za 

nami 

Błogosławiony Wincenty 

Kadłubku, dziejopisarzu 

Polski módl się za nami 

Błogosławiony Czesławie, patronie Wrocławia 

módl się za nami 

http://www.ipn.poczytaj.pl/
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Błogosławiona Bronisławo, patronko Śląska 

Opolskiego módl się za nami 

Błogosławiony Sadoku wraz z czterdziestoma 

ośmioma męczennikami sandomierskimi módlcie 

się za nami 

Błogosławiona Salomeo, wdowo i klarysko, 

księżno halicka módl się za nami 

Błogosławiona Jolanto, patronko Gniezna módl 

się za nami 

Błogosławiona Doroto z Mątowów, patronko 

Prus módl się za nami 

Błogosławiony Jakubie Strzemię, patronie Lwo-

wa módl się za nami 

Błogosławiony Władysławie z Gielniowa, patro-

nie Warszawy módl się za nami 

Błogosławiona Regino Protmann, adorująca 

Chrystusa w Najświętszym Sakramencie módl się 

za nami 

Błogosławiony Rafale Chyliński, patronie ubo-

gich i chorych módl się za nami 

Błogosławiony Edmundzie Bojanowski, świecki 

apostole ludu módl się za nami 

Błogosławiony Wincenty Lewoniuku wraz z 

dwunastoma męczennikami unickimi z Pratulina 

módlcie się za nami 

 

In vitro 

Sztuczna reprodukcja sprzeci-

wia się zasadzie wolności i od-

powiedzialności na trzech 

płaszczyznach: dziecka, rodzi-

ców i lekarza. W odniesieniu 

dziecka zostaje zanegowane je-

go prawo do bycia przyjętym 

jako dar osobowego aktu mał-

żeńskiego. Zostaje ono poddane logice domina-

cji techniki nad osobą i w rzeczywistości stano-

wi finalny produkt biotechnologii. W odniesie-

niu do rodziców zostaje zafałszowany język cia-

ła – ich rola sprowadza się jedynie do roli dawcy 

gamet. Nie ma w takim akcie miejsca na wolny 

dar osobowy, gdyż kłamstwo wobec języka ciała 

oznacza zniewolenie człowieka. W końcu lekarz 

zostaje postawiony w roli uzurpatora, który 

w sposób arbitralny decyduje o poczęciu i prze-

znaczeniu życia ludzkiego. Zadaniem lekarza 

jest ratowanie życia ludzkiego, a nie stawianie 

siebie w roli arbitra, który z racji dostępnych mu 

środków może manipulować życiem i integral-

nością osoby ludzkiej.   

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

www.globalizacja.org Warszawa 2010, str. 130-131 
 

Cudzołóstwo na szkle 

    Skandal z pomyleniem komórek rozrodczych 

podczas zabiegu in vitro w klinice w Policach 

jest zaledwie wierzchołkiem góry lodowej pro-

blemów medycznych i moralnych związanych 

z tą procedurą. Tym razem chodzi o kobietę, któ-

ra urodziła nie swoje biologicznie dziecko, ale 

zgodnie z obowiązującym prawem to ona jest je-

go matką. Czy ona jedyna spośród pacjentek kli-

nik in vitro znalazła się w takiej sytuacji?  

   W jej przypadku pomyłka wyszła na jaw 

w związku z ciężką chorobą dziecka i koniecz-

nością przeprowadzenia badań genetycznych. 

Gdyby nie to, nikt pewnie by nie roztrząsał, czy 

dziecko, które rodzi kobieta, jest jej dzieckiem. 

Nie można jednak wykluczyć, że w podobnie 

niepewnej sytuacji jest wiele kobiet i małżeństw 

korzystających z in vitro. Jak również nie można 

wykluczyć, że wszczepianie kobietom zarodków 

poczętych z obcych komórek nie jest wyłącznie 

skutkiem pomyłek. Jednakowo dobrze może być 

to przecież efekt pogoni za zwiększeniem sku-

teczności zabiegów w konkretnej klinice. Więk-

sza skuteczność to dla kliniki więcej pacjentów 

i… większe pieniądze.  

   W normalnej logice wydarzeń ujawniony 

skandal powinien skutkować najpierw dymisją 

ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, który 

nie tylko oficjalnie dopuścił do stosowania tę ry-

zykowną metodę, ale jeszcze postanowił o jej re-

finansowaniu z budżetu państwa. W latach 

2013–2016 wyasygnowano na ten cel ponad 240 

mln zł. A chodzi tu o procedurę, która nie została 

nawet opisana w polskim prawie. Za opieszałość 

w uchwalaniu ustawy bioetycznej Unia Europej-

ska grozi już Polsce karami finansowymi. 

O wprowadzenie uregulowań w tej sprawie, któ-

re byłyby lepsze od panującego obecnie przy-

zwolenia na totalną dowolność, apelowali przed-

stawiciele Konferencji Episkopatu Polski z abp. 

Józefem Michalikiem na czele. Wszystko to jed-

nak na nic.  

    Zawiadomienie prokuratury o możliwości po-

pełnienia przestępstwa i zerwanie kontraktu na 

zabiegi z obwinioną kliniką w Policach jest ze 

strony ministra próbą odwrócenia uwagi od wła-

snej odpowiedzialności. Zarówno kobieta, której 

podczas zabiegu opłaconego przez Ministerstwo 

Zdrowia wszczepiono obcy zarodek, jak i samo 

dziecko, którego choroba jest skutkiem pomyle-

nia komórek, mają prawo skarżyć teraz ministra 

i domagać się bardzo wysokich odszkodowań. 

http://www.globalizacja.org/
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Nie bez szans na wygraną jest również ojciec 

dziecka, którego nasieniem zapłodniono bez jego 

zgody komórkę jakiejś obcej kobiety. Wrobiono 

go w cudzołóstwo na szkle. Za skutki pozapraw-

nych działań minister powinien zapłacić z wła-

snego majątku, fundując odszkodowania i ali-

menty.  

    Zabawa ministra Arłukowicza w dawcę życia 

i śmierci kosztuje nas dużo. Z danych minister-

stwa wynika, że w pierwszym roku funkcjonowa-

nia rządowego programu in vitro (2013/2014) 

chęć skorzystania z niego zgłosiło 11 789 par, do 

procedury zakwalifikowano 8685 par. W efekcie 

zabiegów powstało 2559 ciąż. Ale już dzieci uro-

dziło się z tego zaledwie 214! Całość projektu 

kosztowała nas prawie 72,5 mln zł. Uwagę o pie-

niądzach można by sobie darować, gdyby nie 

fakt, na który od lat zwraca uwagę abp Henryk 

Hoser SAC (też lekarz) – że in vitro jest chyba 

jedyną tak kosztowną i statystycznie tak mało 

skuteczną procedurą medyczną, która jest refi-

nansowana przez polski system służby zdrowia. 

(…) 

ks. Henryk Zieliński,  

Idziemy, nr 7 (490), 15 II 2015, str. 3 

 

Szukanie wrogów? 

    Kiedy biskupi coś krytykują, są atakowani, że 

boją się otworzyć na świat albo szukają sobie 

wrogów. Nie dajmy się na to nabrać. Diabelsko 

skuteczny propagandysta hitlerowskich Niemiec 

Joseph Goebbels mawiał, że „im większe kłam-

stwo, tym ludzie łatwiej w nie uwierzą”. Inna ze 

znanych maksym głównego ideologa III Rzeszy 

brzmi: „Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje 

się prawdą”. Powtarzanie kłamstw wiąże się 

z negowaniem prawdy. (…)  

    Ktoś, kto publicznie krytykuje jakąś ideologię, 

np. gender, albo sprzeciwia się panoszeniu się 

w teatrach (i nie tylko) lobby homoseksualnego, 

nie doczeka się repliki w postaci przekonywania, 

że gender to coś dobrego dla dzieci albo że żadne-

go gejowskiego lobby nie ma. Nie! Usłyszy nato-

miast, że jest nienawistnikiem, który nieustannie 

szuka wrogów i właśnie sobie znalazł wroga 

w gender i w homoseksualistach. Że tak to już jest, 

iż jedni widzą wroga w Żydach, a inni w gejach. 

Żadnego merytorycznego argumentu. (…)  

    W tym kontekście warto spojrzeć na spory Je-

zusa z Żydami. Kiedy Jezus uzdrawia niewido-

mego od urodzenia, faryzeusze są wściekli. Nie 

mają przecież możliwości, by zaprzeczyć, że ten 

oto człowiek urodził się niewidomy, a teraz wi-

dzi. Wymyślają więc „argument”, że Jezus „nie 

jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu” (J 9,16). 

W innych sytuacjach, nie mogąc sprostać Mi-

strzowi z Nazaretu, jego oponenci zarzucali Mu, 

że bluźni, że jest opętany, że czyni cuda mocą 

Belzebuba. Nie wchodzili w meritum sprawy. 

Znajdowali przewrotnie temat zastępczy. Dziś, 

kiedy biskupi krytykują różne przejawy życia 

społecznego, nie spotykają się z merytoryczną 

polemiką, ale są atakowani, że boją się otworzyć 

na świat, szukają sobie wrogów itp. Nie dajmy 

się na to nabrać.     

      ks. Dariusz Kowalczyk SJ, Gość Niedzielny, 

nr 10 rok XCII, 8 III 2015, str. 38 

 

Gender wyrazem frustracji 

    Dzisiejsza katecheza jest poświecona central-

nemu aspektowi tematyki rodziny: wielkiego da-

ru, jakim Bóg obdarzył ludzkość, stwarzając 

mężczyznę i kobietę oraz poprzez sakrament 

małżeństwa. (…) Zastanawiam się na przykład, 

czy tak zwana teoria gender nie jest także wyra-

zem jakiejś frustracji i rezygnacji, która ma na 

celu zatarcie różnicy seksualnej, ponieważ nie 

potrafi już sobie z nią poradzić. Tak, grozi nam 

uczynienie kroku wstecz. (…) 

Papież Franciszek, Katecheza wygłoszona 15 IV 

2015 na audiencji generalnej w Watykanie, 

Idziemy, nr 17 (500), 26 IV 2015, str. 26 

 

    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 

i Diecezji Legnickiej: 

http://www.diecezja.legnica.pl/documents/237 

 

Czesław Ryszka: 

100-lecie objawień fatimskich 1917 – 2017 

5. Na polskiej ziemi 

    Kiedy nastał stan wojenny 

ksiądz Mirosław skupił na Krzep-

tówkach „Solidarność” Skalnego 

Podhala. Był dla nich duszpaste-

rzem i przewodnikiem, płacąc nie-

jedną cenę cierpienia. Nawoływał 

do modlitwy za Ojczyznę. Ukazywał zagrożenia. 

W trudnych czasach naznaczonych zniewole-

niem politycznym i duchowym narodu, ale rów-

http://fronda.gliwice.pl/content.php5?id=11
https://www.niedlagender.pl/
http://www.diecezja.waw.pl/3260
http://www.diecezja.legnica.pl/documents/237
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nież w czasach wielkiego zrywu solidarności na-

rodowej, nie mógł pozostać widzem, ale żył 

z ludźmi i dla ludzi, głosząc hasło: Bóg, Honor 

i Ojczyzna. 

Str. 120 

Wydawca: Wydawnictwo IKONA Szydłówek 

15A 26-500 Szydłowiec Tel. +48 486 175 153, 

+48 605 565 152. 

 

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 

Franciszek o ekumenizmie krwi 

    „Dziś bardziej niż kiedykolwiek jednoczy nas 

ekumenizm krwi” – napisał Franciszek w prze-

słaniu do koptyjskiego papieża Aleksandrii i pa-

triarchy Stolicy św. Marka Tawadrosa (Teodora) 

II. W drugą rocznice ich spotkania w Watykanie, 

które nazwał dniem przyjaźni Kościoła katolic-

kiego i koptyjskiego, papież zapewnił o swej mo-

dlitwie za wspólnotę chrześcijańską w Egipcie 

i na całym Bliskim Wschodzie. MS, Przewodnik 

Katolicki, nr 19, 17 V 2015, str. 7 

 

NASZE ROCZNICE 

990 lat temu (17 czerwca 1025 r.) zmarł Bolesław 

Chrobry, pierwszy koronowany władca Polski. 

Granice jego państwa sięgały na zachodzie po 

rzekę Łabę. Jego zasługą było utworzenie nieza-

leżnej polskiej prowincji kościelnej z siedzibą ar-

cybiskupa w Gnieźnie.  

800 lat temu (15 czerwca 1215 r.) król Jan bez 

Ziemi wydał Wielką Kartę Swobód (Magna 

Charta Libertarum), która ograniczyła samowolę 

władzy królewskiej wobec poddanych. 

485 lat temu (6 czerwca 1530 r.) w Sycynie (zie-

mia radomska) urodził się Jan Kochanowski. 

410 lat temu (3 czerwca 1605 r.) zmarł Jan Za-

moyski, kanclerz i hetman wielki koronny, wy-

bitny mąż stanu, mecenas nauki i kultury. 

200 lat temu (9 czerwca 1815 r.) w Wiedniu 

w czasie tzw. Kongresu Wiedeńskiego przedsta-

wiciele mocarstw, które pokonały Napoleona, po-

stanowiły utworzyć z części ziem polskich Króle-

stwo Polskie, zwane też Kongresowym. 

135 lat temu (3 czerwca 1880 r.) zmarł Oskar 

Kolberg, wybitny kompozytor, etnograf i peda-

gog. W czasie wędrówek po kraju zebrał kilka ty-

sięcy pieśni i melodii ludowych. 

100 lat temu (13 czerwca 1915 r.) brawurowa 

szarża ułanów legionowych pod Rokitną na ro-

syjskie okopy.  

75 lat temu (2 czerwca 1940 r.) w ramach akcji 

germanizacyjnej hitlerowski okupant zaczął 

wprowadzać w Warszawie i Krakowie niemiec-

kie nazwy ulic. 

75 lat temu (14 czerwca 1940 r.) z Tarnowa wy-

wieziono pierwszych więźniów Polaków do two-

rzonego na terenie Oświęcimia obozu koncentra-

cyjnego Auschwitz. W tym samym dniu z wię-

zienia na Montelupich w Krakowie skierowano 

inną grupę polskich więźniów do tegoż obozu. 

Oba transporty: tarnowski i krakowski liczyły 

razem 728 osób. 

75 lat temu (18 czerwca 1940 r.) po likwidacji 

wszystkich wyższych uczelni i szkół średnich 

ogólnokształcących, zarządzeniem generalnego 

gubernatora Hansa Franka zostały zamknięte 

wszelkie agendy Polskiej Akademii Umiejętno-

ści. Zgodnie z planami okupanta Polacy mogli 

mieć jedynie wykształcenie podstawowe lub za-

wodowe i służyć Niemcom jako siła robocza. 

75 lat temu (20 czerwca 1940 r.) w Palmirach 

pod Warszawą Niemcy rozstrzelali kolejną grupę 

więźniów z Pawiaka, przedstawicieli polskiej in-

teligencji.  

75 lat temu (21 czerwca 1940 r.) marszałek Peta-

in podpisał z Hitlerem haniebny dla Francji po-

kój. 

70 lat temu (1 czerwca 1945 r.) w Krakowie 

zmarł prof. Roman Dybowski, wybitny uczony, 

znakomity anglista. Był człowiekiem głęboko re-

ligijnym. 

70 lat temu (21 czerwca 1945 r.) w Moskwie Ko-

legium Wojskowego Sądu Najwyższego ZSRR 

wydało bezprawny wyrok w procesie 16 pol-

skich patriotów, członków władz Polski pod-

ziemnej.  

70 lat temu (26 czerwca 1945 r.) w gmachu Ope-

ry w San Francisco przedstawiciele 50 narodów 

podpisali kartę założycielską Organizacji Naro-

dów Zjednoczonych. Wśród delegatów zabrakło 

przedstawiciela Polski, mimo że ona pierwsza 

stawiła opór hitlerowskiej agresji.  

55 lat temu (15 czerwca 1960 r.) w Warszawie 

w procesji Bożego Ciała wzięło udział ponad 

200 tys. wiernych. Polacy manifestowali w ten 

sposób swoje przywiązanie do wiary oraz popar-

cie dla Prymasa Wyszyńskiego. 

            Wybrała Barbara Kwaśnik 
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Jednym zdaniem 

Przegląd prasy z kwietnia 2015 r. 

   Dla wyjaśnienia – poniższe zdania to nie są 

zawsze cytaty – czasem z dwóch, trzech zdań 

składam jedno złożone, starając się jednak wier-

nie oddać treść. 

Kompromitacje prezydenta i rządu 

Co publiczna ekspozycja Bronisława Komorow-

skiego – jawi się obraz ćwierćinteligenta i to nie-

ważne – w kraju czy za granicą - jego podskoki 

na parlamentarnym fotelu w Tokio obiegły świat, 

niczym sławne walenie butem w pulpit przez 

Chruszczowa na sesji ONZ w Nowym Jorku. 

Tomasz Domalewski, Źródło. Tygodnik Rodzin 

Katolickich, nr 15, 12 IV 2015, str. 14 

Sądowo-polityczna rzeczywistość 

Niespodziewanie Mariusz Kamiński, szef CBA, 

który doprowadzał do sądu przestępców (Beata 

Sawicka wzięła od podstawionego agenta 100 tys. 

zł, znany kardiochirurg Mirosław G. brał łapówki 

od swoich pacjentów, minister sportu w rządzie 

PiS – Tomasz Lipiec nie oparł się korupcji), zo-

stał przez sąd ukarany.  

Czesław Ryszka, Niedziela, nr 14, 12 IV 2015, str. 

38 

Szantaż wrakiem 

Rosjanie sugerują, że wrak Tupolewa może nigdy 

nie wrócić do Polski i zarzucają polskiej prokura-

turze, że ociąga się z przesyłaniem dokumentacji 

dotyczącej katastrofy smoleńskiej.  

Zenon Baranowski, Nasz Dziennik, nr 88 (5227), 

10 IV 2015, str. 1 i 3 

Okupanci 

Swego czasu sejmowi marszałkowie przyznali 

sobie premie, ale – jako ze kryzys w pełni – za-

deklarowali przeznaczenie ich na cele charyta-

tywne, nigdy jednak nie przedstawili stosownych 

rachunków oraz nie było podziękowań od benefi-

cjentów. Jerzy Pawlas, Nasza Polska, nr 17 

(1015) 28 IV 2015, str. 1 i 14 

O pamięć i pojednanie 

Europosłowie przyjęli symboliczną rezolucje do-

tyczącą setnej rocznicy ludobójstwa Ormian, 

w której wezwali Turcję do rozliczenia z historią, 

otwarcia archiwów i uznania zbrodni dokonaj na 

ludności ormiańskiej. ŁK, Przewodnik Katolicki, 

nr 16, 26 IV 2015, str. 10    

Solidarni z życiem 

„Dzieci są super”, „Dzieci są do kochania, nie do 

zamrażania” i wiele innych haseł skandowali 

uczestnicy X Marszu Świętości Życia, który 

w minioną niedzielę przeszedł przez plac Zam-

kowy, Krakowskim Przedmieściem pod bazylikę 

Świętego Krzyża.  

Radek Molenda, Idziemy, nr 17 (500), 26 IV 

2015, str. 29 

Wrogowie Krzyża chcą społeczeństwa bez 

chrześcijan 

Alain Besancon, francuski historyk, polityk 

i sowietolog (ur. 1932), powiedział, że Kościół 

katolicki to jedyna organizacja religijna, którą 

dziś można bezkarnie obrażać, lżyć publicznie, 

oficjalnie atakować i potwierdza to życie; dla 

przykładu – w Unii Europejskiej hołubi się juda-

izm, islam, protestantyzm, prawosławie, hindu-

izm, buddyzm, a nawet wiele sekt, natomiast na 

różne sposoby występuje przeciw nauczaniu 

i wymogom Kościoła katolickiego.  

Czesław Ryszka, Wiara, Patriotyzm i Sztuka, nr 4 

(54), 24 IV – 21 V 2015 

Cenzura wiecznie żywa 

Niestety, mili czytelnicy, nie miejcie żadnych 

złudzeń, cenzura jest wiecznie żywa jak mumia 

Lenina i pilnuje interesów rządzącej kliki na 

wszystkich odcinkach frontu ideologiczno-

finansowego; niech no tylko jakiś rockman za-

śpiewa, że kocha Polskę, jego kawałki znikają ze 

wszystkich stacji radiowych, niech wybitny fil-

mowiec zacznie kręcić film o Smoleńsku, prze-

staje być wybitny dla Ministerstwa Kultury, 

niech jakaś gwiazda wystąpi w TV Trwam, jej 

trwanie w „słusznych” mediach jest wykluczone, 

a naukowcy, którzy ośmielają się wyrazić opinie 

o katastrofie smoleńskiej odmienną od moskiew-

skiej, odpadają od grantów i awansów.  

Jan Pietrzak, wSieci, nr 16 (125), 20-26 IV 2015, 

str. 13 

Kłamał, kłamie i będzie kłamał 

Żaden pracownik nie powinien głosować na 

Bronisława Komorowskiego. Jego prezydentura 

zaczęła się od kłamstwa i na kłamstwie się koń-

czy, a pośrodku jest kilka bardzo złych decyzji. 

Marek Lewandowski, Tygodnik Solidarność, nr 

18 (1379), 1 V 2015, str. 7 

Rymkiewicz odrzucił prestiż i pieniądze 

Pisarz i poeta z Milanówka otrzymał Nagrodę 

Literacką miasta Warszawy w kategorii „War-

szawski Twórca” i odrzucił ją oświadczając, że 

nie może być laureatem nagrody, której patronu-

je Hanna Gronkiewicz-Waltz – ze względu na jej 

postępowanie po zamachu w Smoleńsku. 

Mariusz Majewski, Gość Niedzielny, nr 18, rok 

XCII, 3 V 2015, str. 8 

  Wybrał Stanisław Waluś 
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Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Ojca Świętego na rok 2015 
Maj: Powszechna: Intencja ogólna: Abyśmy, od-

rzucając kulturę obojętności, mogli zajmować się 

cierpieniami bliźniego, a szczególnie chorych i 

ubogich.  

Ewangelizacyjna: Aby wstawiennictwo Maryi 

pomagało chrześcijanom żyjącym w zsekulary-

zowanych środowiskach z gotowością głosić Je-

zusa.  

Czerwiec: Powszechna: Aby migranci i uchodź-

cy spotykali się z dobrym przyjęciem i byli trak-

towani z szacunkiem w krajach, do których przy-

bywają. 

Ewangelizacyjna: Aby wstawiennictwo Maryi 

pomagało chrześcijanom żyjącym w zsekulary-

zowanych środowiskach z gotowością głosić Je-

zusa. 

II Krucjata Modlitwy w intencji Ojczyzny – 

Intencja na kwiecień: Aby miłość do Maryi 

wiązała się z naśladowaniem Jej postawy wobec 

Boga i ludzi.  

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę 

Codziennie przynajmniej jedna dzie-

siątka różańca, więcej informacji na 

stronie: 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl 

Koncerty organowe 

w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach 

W 2015 r. koncerty odbędą się w dniach: 24 V, 

21 VI, 5 VII, 23 VII, 6 IX, 11 X i  15 XI. 

25-27 września 2015. Rekolekcje KIK 

w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym 

w Kokoszycach 

Koszt 120 zł z własnym transportem lub 170 zł 

z przywozem i odwiezieniem autobusem. Pełne 

wyżywienie - 3 posiłki dziennie. Wpłata przy za-

pisie. 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 i w każdy ostatni 

piątek miesiąca w siedzibie KIK w Katowicach 

przy kościele Mariackim.  

Pielgrzymki w 2015 roku 

24.05.2015. Piesza Pielgrzymka KIK, ZG i SRK do 

sanktuarium MB Boguckiej. Wyjście sprzed 

kościoła Mariackiego o godz. 15.30, 17.00 – Msza 

św. w kościele w Bogucicach. Potem nabożeństwo 

maryjne i poczęstunek. 

21.11.2015. XXXV Pielgrzymka Klubów 

Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę. 

Na Jasnej Górze spotkamy się w sobotę 21 listo-

pada 2015 r. Swój udział zapowiedział abp se-

nior archidiecezji gnieźnieńskiej Henryk Mu-

szyński. 

Od bieżącego roku, pielgrzymka Klubów będzie 

w trzecią sobotę listopada zamiast w pierwszą 

sobotę czerwca. 

Aktualne informacje o pielgrzymkach 

http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/piel1.html 

Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa  

Program Pielgrzymek Klubu Inteligencji 

Katolickiej przy parafii na Tysiąclecie Dolne 

9.05.2015 – Czerna – Sanktuarium Matki Bożej 

Szkaplerznej (możliwość przystąpienia do szka-

plerza) wyj. G. 7:00 z parafii, 7:15 z Pl. Andrze-

ja. Koszt 30 zł., świadczenia: przejazd, ubezpie-

czenie, opłaty parkingowe i drogowe, przewod-

nik miejscowy.  

19-21.06.2015 – Warszawa (Stare Miasto, Po-

wązki, Wilanów, Sanktuarium i relikwie św. A. 

Boboli, Bazylika Opatrzności Bożej). Wyjazd 

6:30 z parafii 6:45 z pl. Andrzeja. Koszt 370 zł. 

Świadczenia: przejazd, 2 noclegi. 2 obiadokola-

cje, 2 śniadania, ubezpieczenie NW, opłaty dro-

gowe i parkingowe, przewodnik w Warszawie, 

wstępy do obiektów, przyjazd ok. 19:00. Zalicz-

ka 100 zł. 

12-20.09.2015 – Polska – Litwa: 8 noclegów 

w hotelach i Domach Pielgrzyma, 8 śniadań i 8 

ciepłych kolacji. Trasa: Kodeń, Św. Góra Gra-

barka, Sokółka, Suchowola, Różanystok, Troki, 

Szawle, Szydłów, Kowno, Pożajście, Wilno, 

Sejny, Święta Lipka, Gietrzwałd, Niepokalanów, 

Szymanów. 

Kodeń – nocleg Sanktuarium MB Zwycięskiej, 

obraz cudowny MB wykradziony przez księcia 

Sapiehę z Rzymu po uzdrowieniu go z paraliżu, 

Św. Góra Grabarka ze źródłem – miejsce 

święte dla prawosławnych wskazane przez Bożą 

Opatrzność dla uzdrowienia z pomoru bakterią 

cholery pobliskich mieszkańców. Uzdrowionych 

wg kroniki było ok. 10 tys. osób, Sokółka – Cud 

eucharystyczny – Jezus przypomina, że jest ży-

wy w Najświętszym Sakramencie, Suchowola – 

miejsce urodzenia, dzieciństwa, powołania, lat 

szkolnych i pobytu ks. Jerzego Popiełuszki, śro-

dek Europy, Różanystok – nocleg, Sanktuarium 

MB. Cudowny obraz z XVI wieku – słynie cu-

dami, Wilno – 3 noclegi. Troki – najbardziej 

malownicze miasteczko na Litwie, Sanktuarium 

MB Trockiej. Najbardziej czczona MB po 

Ostrobramskiej. Szawle – Święta Góra Krzyży, 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
mailto:mikosjan@gmail.com
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/piel1.html
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ok. 200 tys. krzyży. Miejsce historyczne, stolica 

Żmudzi. Szydłów – Sanktuarium Narodowe 

Żmudzinów, miejsce pierwszych objawień MB w 

Europie. Kowno – druga stolica Litwy, zamki, 

kościoły, warownie, Pożajście – klasztor 

i kościół kamedulski z XVI wieku, dziś należący 

do sióstr Kazimierzatek. Wilno – Matka Boża 

Ostrobramska, stolica Litwy, spuścizna kultury 

polskiej, drugiej po Krakowie, Sejny – nocleg, 

Sanktuarium NNMP, Święta Lipka – przepiękny 

barokowy kompleks klasztorny, ze słynnymi or-

ganami, Świętolipska bazylika z cudownym ob-

razem Matki Bożej. Gietrzwałd – nocleg, polskie 

Lourdes. Jedyne miejsce w Polsce gdzie objawie-

nia MB zostały uznane i zatwierdzone – nocleg, 

Niepokalanów – nocleg, bazylika i Sanktuarium 

św. Maksymiliana Marii Kolbego Szymanów – 

Sanktuarium Matki Bożej Jazłowieckiej. Cudow-

na figura z Jazłowca. Katowice. Koszt 890 zł 

(przejazdy, noclegi w kraju i wyżywienie w for-

mie śniadań i ciepłych kolacji, ubezpieczenie 

NW, KL, posługa kapłańska, posługa przewodni-

ka) + 195 Euro (pobyt na Litwie, noclegi śniada-

nia i ciepłe kolacje, wstępy do miejsc zwiedza-

nych, przewodnicy miejscowi, opłaty drogowe, 

wjazdy do miast, parkingi). Zal. 300 zł. 

25-27.09.2015 – rekolekcje w Kokoszycach 

3.10.2015 – Mrzygłód, Częstochowa. Wyj. 

G. 7:00 z parafii, 7:15 z Pl. Andrzeja. Koszt 30 zł. 

Świadczenia: przejazd, ubezpieczenie, opłaty 

drogowe, parkingowe, przewodnik miejscowy. 

Zgłoszenia: KIK Katowice w siedzibie lub tel. 

697684666 32/2544060 lub w każdy wtorek 

w salce nr 2 przy parafii na Dolnym Tysiącleciu. 

    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 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. 
 

Sekcja Nauka-Wiara 

Zmiana terminu. Począwszy od października 

2014, spotkania odbywają się w trzecią środę 

miesiąca o godz. 18 w sali O.O. Oblatów, Kato-

wice - Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12 

(wejście od podwórza, parter). 
 

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.  
 

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 dyżuruje w siedzibie KIK 

w ostatni piątek miesiąca. Numer konta KIK 

w Katowicach: Klub Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach Plac Ks. Emila Szramka 2, 40-

014 Katowice Rachunek Bankowy w  

PKO BP SA XI O/Katowice 

29 1020 2313 0000 3302 0124 7709 
 

Biblioteka KIK 

Czynna w godzinach dyżurów. Zapraszamy. 
 

Informacja o Radzie Porozumienia KIK 

w Internecie: 

http://porozumienie.kik.opoka.org.pl 

Informacja o KIK w Internecie: 

http://www.kik.katowice.opoka.org.pl 

E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl 
 

Dyżury w siedzibie Klubu w Katowicach 

(pl. Ks. Emila Szramka 2/13): w piątki od godz. 

17.00 do 18.00.  
 

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: Piotr Pietrasz i Rajmund Rał – człon-

kowie KIK w Katowicach. 
 

Redagują: Barbara Kwaśnik, Stanisław 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. 

mailto:mikosjan@gmail.com
mailto:s.walus@data.pl

