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A podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w wiedzę, we wszelką gorliwość, w miłość na-

szą do was, tak też obyście i w tę łaskę obfitowali. Nie mówię tego, aby wam wydawać rozkazy, lecz aby 

wskazując na gorliwość innych, wypróbować waszą miłość. Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa 

Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. Tak więc 

udzielam wam rady, a to przyniesie pożytek wam, którzy zaczęliście już ubiegłego roku nie tylko chcieć, 

lecz i działać. Doprowadźcie teraz to dzieło do końca, aby czynne podzielenie się tym, co macie, potwier-

dzało waszą chętną gotowość. A gotowość uznaje się nie według tego, czego się nie ma, lecz według tego, 

co się ma. Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawiać ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby była równość. 

Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą 

w waszych niedostatkach i aby nastała równość według tego, co jest napisane: Nie miał za wiele ten, kto 

miał dużo. Nie miał za mało ten, kto miał niewiele. 2 Kor 8,7-15) 
 
 

Rok Życia Konsekrowanego – 30 XI 2014 – 2 II 2016 

Rok 2015 Rokiem św. Jana Pawła II 

Rok 2015 Rokiem Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945 

Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956 – 28 VI 
 

 
 

Ojciec Święty Franciszek do Polaków 

Audiencja ogólna – środa 6 V 2015 r. 

„Witam pielgrzymów polskich. Na początku maja 

pragnę szczególnie pozdrowić wszystkich, którzy, 

podtrzymując piękną tradycję nabożeństw majo-

wych, gromadzą się w kościołach i przy przydroż-

nych figurach na codziennej modlitwie ku czci 

Matki Bożej. Niech Jej wstawiennictwo wyjedna 

obfitość Bożych łask dla każdego z was, waszych 

rodzin i waszej Ojczyzny. Nie zapominajcie o mo-

dlitwie za mnie i w intencjach Kościoła. Z serca 

wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus 

Chrystus”.  

Biuletyn Radia Watykańskiego 06.05.2015  

Audiencja ogólna – środa 13 V 2015 r. 

„Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich, a 

szczególnie dzieci z parafii św. Stanisława w Rzy-

mie, które w minioną niedzielę przystąpiły do 

I Komunii Świętej. Wam kochane dzieci i wszyst-

kim dzieciom w Polsce, które w tym roku przeży-

wają tę samą uroczystość, życzę, byście zawsze ko-

chały Pana Jezusa, ufały Mu, trwały z Nim w przy-

jaźni. Niech On was prowadzi i błogosławi wam, 

waszym rodzicom, katechetom oraz bliskim. W nas 

wszystkich niech odrodzi przeżycie piękna tego 

pierwszego spotkania z Nim w Eucharystii. Niech 

będzie pochwalony Jezus Chrystus”.  

Biuletyn Radia Watykańskiego 13.05.2015 

Audiencja ogólna – środa 20 V 2015 r. 

„Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. 

Dziś w sposób szczególny prosimy Matkę Jezusa 

i Jego uważną wychowawczynię, aby wszystkie 

dzieci znalazły w swoich rodzicach pełnych mi-

łości mistrzów i przewodników, i by mogły 

«wzrastać w mądrości, w latach i w łasce u Boga 

i u ludzi». Niech Pan błogosławi wam i waszym 

rodzinom! Niech będzie pochwalony Jezus 

Chrystus!”. 

Biuletyn Radia Watykańskiego 20.05.2015 

Audiencja ogólna – środa 27 V 2015 r. 

„Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy 

przyjaciele, dziś w sposób szczególny zwracamy 

myśl ku narzeczonym i modlimy się, aby okres 

przygotowania do małżeństwa był dla nich szko-

łą miłości i odpowiedzialności oraz otwierania 

się na dary duchowe, którymi Pan za pośrednic-

twem Kościoła ubogaca perspektywę nowej ro-

dziny pragnącej żyć Jego błogosławieństwem”. 

Biuletyn Radia Watykańskiego 27.05.2015 
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Pisać 3 biu razem – VI VII VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Nawiązując do Zmartwychwstania ks. Pro-

boszcz powiedział, że wrogowie Chrystusa 

myśleli, że nie będą mieli problemów, że 

prawda pozostanie w grobie. Miejsce prawdy 

nie jest w grobie, wychodzi ona dnia trzecie-

go z rana. Niekiedy prawda dochodzi do gło-

su po wielu latach. Od pięciu lat, dziesiątego 

dnia każdego miesiąca przychodzimy tutaj, 

aby modlić się za Ojczyznę i za tych, co pole-

gli w służbie dla Ojczyzny. Dalej powiedział, 

że niektórym ludziom słowo „polegli” się nie 

podoba. Nawiązując do różnych hipotez od-

nośnie przyczyny katastrofy powiedział, że 

głoszenie innych hipotez niż oficjalna to nie 

jest mowa nienawiści. Apostołowie głosili, że 

Chrystus zmartwychwstał – czyli inną wersję 

niż oficjalna. Czy można wmawiać ludziom 

smoleńskofobię, skoro nie dopuszcza się do 

śledztwa międzynarodowych ekspertów, nie 

oddaje się czarnych skrzynek i nie oddaje się 

wraku samolotu.  Jest to niemym przyzna-

niem się do winy. W felietonie Czabańskiego 

w Niedzieli są ukazane fakty. Jest trudne do 

pojęcia, dlaczego polska strona rządową 

trzyma się uporczywie swego – czyżby nie-

którzy bali się prawdy o przyczynie katastro-

fy. Marek Rymkiewicz w wierszu pisze, że są 

dwie Polski – jedna chce podobać się w świe-

cie i druga – wieziona na lawecie. Wojciech 

Wencel w tomiku wierszy „De profundis” tak 

napisał: „jeszcze Polska nie zginęła, póki my 

giniemy”. Niektórym z poległych trzeba było 

po raz drugi robić pogrzeby, bo niektórzy 

przedstawiciele władz „wspaniale” wypełnili 

swoje obowiązki. Homilię ks. prałat Krzysz-

tof Ryszka zakończył słowami: w piątą rocz-

nicę tragedii, która nosi znamiona zamachu, 

niech Polacy się zjednoczą w bitwie ducho-

wej o Polskę.  My tu wołamy: Ojczyznę wol-

ną od zaprzedawania się obcym – pobłogo-

sław Panie. Amen. Do Komunii św. wierni 

podchodzili w procesji i klękali na podwój-

nych klęcznikach.  

 

   Po krótkim wprowadzeniu odbył się apel 

poległych. Odmówiliśmy Ojcze nasz i potem 

były czytane nazwiska poległych. Po każdych 

dziesięciu nazwiskach odmawialiśmy modli-

twę Zdrowaś Maryjo.  

Stanisław Waluś 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 
Pomnik Ducha Świętego przed katedrą 

 Gliwicach - 15 IV 2010 r. 
-------------------------- 

Paweł Wypych 
Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, wi-
ceminister pracy w gabinetach Kazimierza 
Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, 
prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.     
Od najmłodszych lat związany z harcerstwem: 
w latach 1987-1999 instruktor, harcmistrz w 
Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. W śro-
dowisku harcerskim poznał swoją żonę. Prezy-
denckiego ministra żegnali przyjaciele 
i współpracownicy z Kancelarii Prezydenta, 
m.in. Jacek Sasin i Andrzej Duda. O godz. 
12.00 w katedrze warszawsko-praskiej św. Mi-
chała i Floriana na Pradze została odprawiona 
Msza żałobna w intencji tragicznie Zmarłego.  

Pożegnanie. W hołdzie Ofiarom tragedii pod 

Smoleńskiem, Opracowanie Marian Piotr 

Romaniuk, Dom Wydawniczy RAFAEL,  

Kraków 2012, str. 515-518. 
--------------------------- 

Msza św. za Ojczyznę i za poległych  

pod Smoleńskiem podczas służby 

dla Ojczyzny 10 kwietnia 2010 r. 

    Co miesiąc w kościele pw. Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej jest spra-

wowana Msza św. w intencji poległych pod 

Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. Tym razem, 

10 kwietnia 2015 r. była to Msza św. roczni-

cowa. Homilię wygłosił proboszcz parafii ks. 

prałat Krzysztof Ryszka. Na początku zapytał, 

czy po pięciu latach mogła się zabliźnić rana 

po tym bólu, który zadaje sąsiad ze wschodu 

oraz ci, którzy sprawują władzę w Polsce, któ-

rzy nie wiadomo z czyjej inspiracji to czynią 

i komu się wysługują. 
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Refleksje po wyborach prezydenckich 

    W Gościu Niedzielnym nr 20 z 17 V 2015 na 

str. 5 zostały opublikowane wyniki pierwszej tu-

ry. Podaję dla wszystkich kandydatów: Andrzej 

Duda – 34,76%, Bronisław Komorowski – 

33,77%, Paweł Kukiz – 20,80%, Janusz Korwin-

Mikke – 3,26%, Magdalena Ogórek – 2,38%, 

Adam Jarubas – 1,60%, Janusz Palikot – 1,42%, 

Grzegorz Braun – 0,83%, Marian Kowalski – 

0,52%, Jacek Wilk – 0,46%, Paweł Tanajno – 

0,20%. Wielu wyborców kieruje się tym, co jest 

pokazane w telewizji. W zależności od stacji, jaką 

dana osoba ogląda, będą się kształtowały jej pre-

ferencje wyborcze.  

    W tym samym Gościu Niedzielnym na str. 6 

przeczytałem notatkę pt. „Czy telewizja publicz-

na jest stronnicza?”. Podano w niej ile czasu an-

tenowego TVP INFO poświęciła poszczególnym 

kandydatom na prezydenta w ciągu marca 

i kwietnia br. Podaję czasy, które zaokrągliłem 

do godzin i minut: Bronisław Komorowski – 7 h 

44 min, Adam Jarubas – 2 h 32 min, Janusz Pali-

kot – 2 h 26 min, Magdalena Ogórek – 1 h 46 

min, Andrzej Duda – 1 h 44 min, Jacek Wilk – 

55 min, Paweł Kukiz – 53 min, Marian Kowalski 

– 40 min, Janusz Korwin-Mikke – 38 min, Grze-

gorz Braun – 9 min, Paweł Tanajno – 5 min. Au-

tor (tj) rozpoczął swój tekst zdaniem, którego 

początek przytaczam: Na tytułowe pytanie każdy 

czytelnik może sobie sam odpowiedzieć … 

    Przed drugą turą wyborów otrzymałem od 

Danuty Sobczyk – wiceprezesa KIK w Katowi-

cach – wypowiedź uzasadniającą głosowanie na 

Andrzeja Dudę, którą nie zdążyłem zamieścić 

w majowym biuletynie „Dlatego”. Zamieszczam 

ją poniżej.  

Dlaczego popieram Andrzeja Dudę? 

    Przede wszystkim dlatego, że jest to człowiek, 

który gwarantuje swoją osobą, że będzie prowa-

dził politykę prorodzinną i prospołeczną. Z pew-

nością nie podpisałby konwencji, która ma rze-

komo przeciwdziałać przemocy w rodzinie, a któ-

ra w rzeczywistości ma doprowadzić do jej cał-

kowitej dezintegracji.  

    Andrzej Duda zapowiada, że doprowadzi do 

obniżenia wieku emerytalnego, który pomimo 

protestów społecznych został niedawno podwyż-

szony, a obecny prezydent był tym, który swym 

podpisem to przypieczętował. Wierzę, że Andrzej 

Duda wywiąże się z zapowiedzi, iż będzie wspie-

rał rodzimy przemysł, aktywnie broniąc interesów 

polskich przedsiębiorców i polskich pracobior-

ców, że doprowadzi do opodatkowania zagra-

nicznych potentatów, z którymi dziś polscy 

przedsiębiorcy nie są w stanie konkurować. 

    Andrzej Duda zapowiada, że będzie prezyden-

tem aktywnym, często korzystającym z inicjaty-

wy ustawodawczej. Opowiada się za oparciem 

polskiej gospodarki na węglu. Konieczne będzie 

więc wypowiedzenie pakietu klimatycznego.  

    Tego wszystkiego dokonać może tylko Andrzej 

Duda!                                       Danuta Sobczyk 

    Chodząc po miastach obserwowałem plakaty 

wyborcze. Na stojakach wystawionych przez 

Urząd Miejski w Gliwicach przed pierwszą turą 

były tylko plakaty Janusza Korwin-Mikke. W 

Gliwicach zauważyłem w dwóch miejscach pla-

    Pod koniec Mszy św. ks. Proboszcz powie-

dział, że ofiary zebrane podczas Mszy św. są 

przeznaczone na opatrunki dla rannych na 

Ukrainie i że przy wyjściu z kościoła przed-

stawiciel młodzieży będzie też zbierał na ten 

cel.  

 
    Śpiewem Boże coś Polskę zakończyliśmy 

uroczystości w kościele i udaliśmy się na ze-

wnątrz, pod tablicę na murze kościoła.  

 
   Po krótkim wprowadzeniu odbył się apel 

poległych. Odmówiliśmy Ojcze nasz i potem 

były czytane nazwiska poległych. Po każdych 

dziesięciu nazwiskach odmawialiśmy modli-

twę Zdrowaś Maryjo.  

Stanisław Waluś 
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kat „społeczny” wielkości mniejszej niż A4, któ-

rego zdjęcie (z 4.05.2015) przedstawiam poniżej. 

 
    W Bielsku-Białej sfotografowałem inny plakat 

„społeczny” podobnej wielkości (zdjęcie 

2.05.2015).  

 
    Przed pierwszą turą wyborów, na początku 

Wielkiego Postu otrzymałem z Zabrza, z kręgów 

Kościoła Domowego zachętę, żeby włączyć się 

w modlitwę i post w intencji wyborów. Włączy-

łem się i wyznaczono mi czwartek. Po pierwszej 

turze postanowiłem kontynuować modlitwę i post 

w czwartki do końca czerwca, o ile wygra An-

drzej Duda – jako dziękczynienie Bogu za wysłu-

chaną prośbę – postanowienie wykonałem.    

    Przed drugą turą wyborów plakatów nie było 

dużo. Niżej przedstawiam dwa sfotografowane 

w Gliwicach: duży plakat Bronisława Komorow-

skiego (zdjęcie 31 V 2015) w miejscu przy ul. 

Toszeckiej, gdzie zawsze są umieszczane rekla-

my i mniejszy Andrzeja Dudy rozwieszony spo-

łecznym sposobem (zdjęcie 29 V 2015). 

  
    Z dużą radością i nadzieją przyjąłem ostatecz-

ne wyniki drugiej tury wyborów. Podaję niżej 

wyniki pobrane z portalu niezależna.pl. Jest to je-

den z czterech portali, które przeglądam (pozosta-

łe to wpolityce.pl, fronda.pl i prawy.pl). 

PKW podała oficjalne wyniki wyborów: 

Andrzej Duda  

nowym Prezydentem Rzeczpospolitej 

    PKW policzyła głosy i podała: wygrał Andrzej 

Duda uzyskując 51,55 proc. (8 mln 630 tys. 627 

głosów). Bronisław Komorowski otrzymał 48,45 

proc. (8 mln 112 tys. 311 głosów). Frekwencja 

wyniosła 55,34 proc. Liczba głosów ważnych to 

16 742 938, liczba głosów nieważnych – 

250 231. 

http://niezalezna.pl/67405-pkw-podala-oficjalne-

wyniki-wyborow-andrzej-duda-nowym-

prezydentem-rzeczpospolitej  

pobrane 25 maja 2015, 18.50 

    W Zabrzu w po-

bliżu dworca PKP 

w dniu 11 czerwca 

2015 r. zauważyłem 

plakat z podzięko-

waniami PiS Zabrze 

wyborcom, którzy głosowali na Andrzeja Dudę. 

    Niżej przedstawiam Czytelnikom „Dlatego” 

okładki trzech tygodników katolickich (Gościa 

Niedzielnego, Idziemy, Niedzieli) i Tygodnika 

Solidarność, gratulacje Prezydium Konferencji 

Episkopatu Polski, gratulacje Akademickiego 

Klubu Obywatelskiego, felieton członka założy-

ciela i członka honorowego KIK w Katowicach 

– Czesława Ryszki i fragmenty wywiadu Sła-

womira Jagodzińskiego z ks. abp. Markiem Ję-

draszewskim, zastępcą przewodniczącego Kon-

ferencji Episkopatu Polski, metropolitą łódzkim. 

Stanisław Waluś 

 

    
 

    
 

http://niezalezna.pl/67405-pkw-podala-oficjalne-wyniki-wyborow-andrzej-duda-nowym-prezydentem-rzeczpospolitej
http://niezalezna.pl/67405-pkw-podala-oficjalne-wyniki-wyborow-andrzej-duda-nowym-prezydentem-rzeczpospolitej
http://niezalezna.pl/67405-pkw-podala-oficjalne-wyniki-wyborow-andrzej-duda-nowym-prezydentem-rzeczpospolitej
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List gratulacyjny Prezydium KEP  

do Prezydenta Andrzeja Dudy 

Warszawa, dnia 25 maja 2015 r. 

Szanowny Panie Prezydencie! 

Prosimy o przyjęcie serdecznych gratulacji z oka-

zji wyboru na Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-

skiej. 

Pierwsze informacje medialne mówią o przewa-

żeniu szali zwycięstwa w dużej mierze przez lu-

dzi młodych. Większość rodaków, w tym także 

młodzi, łączy z Pańską prezydenturą wiele na-

dziei. Spełnienie płynących z tej funkcji zadań – 

z Bożą pomocą – będzie możliwe, jeśli da się 

osiągnąć porozumienie w obliczu najtrudniej-

szych wyzwań. Ufamy, że wysiłek wszystkich 

Rodaków w czasie Pańskiej prezydentury będzie 

umacniany świadomością wspólnej odpowie-

dzialności za Ojczyznę, Europę i świat. 

Życzymy Panu Prezydentowi skutecznego jedno-

czenia Polaków wokół spraw najważniejszych dla 

Polski oraz darów Ducha Świętego w sprawowa-

niu najwyższego urzędu w Państwie. Niech świa-

tło Ducha Świętego towarzyszy Panu Prezyden-

towi w podejmowaniu ważnych decyzji i w co-

dziennej służbie dla Rzeczypospolitej. 

    W imieniu Konferencji Episkopatu Polski 

Abp Stanisław Gądecki 

Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP 

Abp Marek Jędraszewski 

Metropolita Łódzki 

Zastępca Przewodniczącego KEP 

Bp Artur G. Miziński 

Sekretarz Generalny KEP 
http://episkopat.pl/dokumenty/6654.1,List_gratulacyjny_Pr

ezydium_KEP_do_Prezydenta_Andrzeja_Dudy.html 

Nasz Dziennik, nr 122 (5266), 27 V 2015, str. 2 

Niedziela, nr 23, 7 VI 2015, str. 9 

Źródło, nr 23 (1223), 7 VI 2015, str. 5 
 

Szanowny Panie Prezydencie! 

Sukces Pana w wyborach na zaszczytny urząd 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dodaje otu-

chy i jest źródłem nadziei dla wszystkich Pola-

ków, którym leży na sercu przyszłość Ojczyzny. 

Z głębi serca gratulujemy Panu wyboru, a czyni-

my to z tym większą radością, że wreszcie, po 

pięciu latach, będzie nas łączyła z Prezydentem 

RP wspólnota wyznawanych zasad i wartości 

oraz wspólne staranie o rozwój Polski. 

Składamy gorące podziękowania za ogromny trud 

kampanii – zarówno Panu, Najbliższym, jak 

i wszystkim współtwórcom tego zwycięstwa. 

Ponownie deklarujemy wsparcie i pomoc w po-

dejmowanych przez Pana działaniach dla dobra 

Polski. Wiemy, że czeka nas duży wysiłek, bo 

wielkie są zaniedbania we wszystkich sferach 

życia państwowego, zwłaszcza te, które dotyczą 

odbudowywania poczucia polskiej wspólnoty. 

Jednak zarówno postawa Pana Prezydenta jak 

i decyzja wyborcza z 24 maja 2015 pozwalają 

z optymizmem patrzeć w przyszłość. 

Z wyrazami szacunku 

Przewodniczący Akademickiego Komitetu Ho-

norowego Andrzeja Dudy: 

prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – AKO Po-

znań 

prof. dr hab. Ryszard Kantor – AKO Kraków 

prof. dr hab. Michał Seweryński – AKO Łódź 

prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel – AKO 

Warszawa 

prof. dr hab. med. Piotr Czauderna – AKO 

Gdańsk 

prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – AKO 

Katowice 
 

Pełna lista członków Akademickiego Komitetu 

Honorowego (897 osób) znajduje się na stronie 

internetowej:     http://ako.org.pl/5522/ 

 

Prezydent - elekt zaczął od Jasnej Góry 

    Mamy nowego prezydenta - elekta, Andrzeja 

Dudę. To radosna wiadomość także dla tych, 

którzy zawiedzeni polityką, czując się wyklu-

czeni i nie słuchani, zostali w domu, a teraz cie-

szą się i mają nadzieję, że wiele zmieni się 

w Polsce, a także w ich życiu. Osobiście nie by-

łem zaskoczony jego zwycięstwem, widząc jak 

doskonale jest przygotowany do objęcia urzędu 

prezydenta. Podobało mi się u niego, jak bardzo 

odważnie zarysował różnicę światopoglądową 

z Bronisławem Komorowskim. Gdy tamten mó-

wił, że będzie kierował się swoim sumieniem 

przy rozstrzyganiu np. sprawy in vitro, to Duda 

wskazywał na Konstytucję RP jako płaszczyznę 

odniesienia, a konkretniej mówiąc: na zapisaną 

w niej niezbywalną godność osoby ludzkiej. 

    Oczywiście, nie to zadecydowało o zwycię-

stwie Dudy, ale dało Polakom dużo do myślenia: 

po prostu dla prezydenta elekta liczył się każdy 

człowiek, spotkanie z nim, rozmowa, a wśród 

obietnic także otwarcie pałacu prezydenckiego 

na każdą sprawę. To moim zdaniem zapowiada 

nową jakość prezydentury, co sam prezydent 

elekt nazwał budowaniem narodowej wspólnoty. 

http://episkopat.pl/dokumenty/6654.1,List_gratulacyjny_Prezydium_KEP_do_Prezydenta_Andrzeja_Dudy.html
http://episkopat.pl/dokumenty/6654.1,List_gratulacyjny_Prezydium_KEP_do_Prezydenta_Andrzeja_Dudy.html
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    Wierzę głęboko, że zwycięstwo Andrzeja Du-

dy, najmłodszego prezydenta na świecie, to 

pierwszy akt wielkiego przełomu w Polsce. Dru-

gim – powinny będą wybory parlamentarne. Jed-

nym słowem, wykonany został początek zmian. 

Oby więc ten entuzjazm i wiara w to, że Polska 

może być lepsza, nie upadł. Niech to przebudze-

nie Polaków zapisze nowy, lepszy rozdział w hi-

storii naszego kraju.  A ponieważ prezydent elekt 

zaczął swoją prezydenturę od zawierzenia Matce 

Bożej na Jasnej Górze, jest to najlepsze, co mógł 

uczynić, aby zapewnić sobie i Polsce opiekę Nie-

ba.                                         

   Czesław Ryszka 

 

Zatrzymać zwrot w lewo 

Ostrzegał Ksiądz Arcybiskup niedawno, że pol-

skie władze systematycznie wprowadzają ideolo-

gie, które godzą w istotę małżeństwa i rodziny. 

Na ile zwycięstwo w wyborach prezydenckich 

kandydata z innego środowiska politycznego daje 

szansę na odwrócenie albo przynajmniej zatrzy-

manie tej tendencji? 

- Jestem przekonany, ze nowy prezydent, korzy-

stając ze swoich konstytucyjnych kompetencji, 

choć one nie są zbyt duże, zdecydowanie przy-

czyni się do tego, żeby ten proces legislacyjny, 

związany ze zwrotem w lewo, został zahamowa-

ny. (…) 

Czy obóz rządzący, który – jak widać – zupełnie 

oderwał się od rzeczywistości i przestał słuchać 

Narodu, nie odczytuje lekcji, jaka otrzymał w tych 

wyborach? 

- Obóz rządzący dostał lekcje od Narodu, ale czy 

ja dobrze odczytuje? Nie wiem. Raczej nie. 

W PO nie wyciąga się wniosków, ze jedna 

z przyczyn przegranej w wyborach prezydenckich 

było to, że partia ta weszła w otwarty konflikt 

z nauczaniem Kościoła. (…) 

Jaka musi być prezydentura Andrzeja Dudy, aby 

powstrzymać to „wygaszanie Polski”, przed któ-

rym przestrzega Ksiądz Arcybiskup w swym na-

uczaniu? 

- Nasza historia uczy, ze Polska zawsze musi li-

czyć przede wszystkim na siebie i ze nikt jej nie 

pomoże, jeśli ona najpierw nie chce pomóc sama 

sobie. Ale to wszystko przy założeniu, ze otwie-

ramy się na pomoc z Nieba. (…)  

Z ks. abp. Markiem Jędraszewskim rozmawiał 

Sławomir Jagodziński, Nasz Dziennik, nr 122 

(5266), 27 V 2015, str. 9   

     

VIII Metropolitalne Święto Rodziny 

    W Gościu Niedziel-

nym z 17 maja 2015 r. 

ukazał się bezpłatny 

dodatek obejmujący 

program obchodów VII 

Metropolitalnego Świę-

ta Rodziny, w którym 

zamieszczono więk-

szość wydarzeń, jakie 

były planowane od 17 

maja do 20 czerwca.  

    W Katowicach 24 maja odbyła się piesza piel-

grzymka Klubu Inteligencji Katolickiej, Związku 

Górnośląskiego i Stowarzyszenia Rodzin 

Katolickich do sanktuarium Matki Bożej Boguc-

kiej. Pielgrzymi wyszli sprzed kościoła Mariackie-

go o godz. 15.30, a o 17.00 była sprawowana Msza 

św. w kościele w Bogucicach. Po Mszy św. było 

nabożeństwo maryjne.  

    21 maja w Sali Witrażowej Muzeum Górnictwa 

Węglowego w Zabrzu odbyło się spotkanie Orga-

nizacji i stowarzyszeń działających na rzecz rodzin 

„Zabrzanie – Razem dla Rodziny”. Ks. prałat Józef 

Kusze, założyciel sekcji KIK w Zabrzu mówił na 

temat: „Rodzina – gościnny dom – znaczenie ro-

dziny w świetle nauczania Kościoła”. Zbigniew 

Stryj mówił o znaczeniu tematyki rodzinnej 

w twórczości artystycznej i umacnianiu postaw 

prorodzinnych w życiu – „Rodzina w zwierciadle 

sztuki”. Małgorzata Kowalcze przedstawiła dzia-

łalność Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależ-

nień – „Żeby w rodzinie działo się lepiej”. Nina 

Materny ze Wspólnoty Rodzin Domowego Ko-

ścioła mówiła o znaczeniu integracji rodzin  – 

„Spojrzenie na rodzinę”, Leszek Girtler (nauczy-

ciel społecznik) powiedział o wpływie doświad-

czeń rodzinnych i najbliższego środowiska na 

twórczość literacką. Brygida Sarad mówiła o dzia-

łaniu Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Chry-

stiana na rzecz rodzin. W spotkaniu uczestniczył 

wiceprezydent Jan Pawluch, który powiedział 

o wartościowym wpływie stowarzyszeń i grup 

wspólnotowych na kształt naszych rodzin. Podczas 

konferencji uczestnicy otrzymali informator bi-

bliograficzny „Zagadnienia rodziny w zbiorach 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu”. Od lat 

spotkania te organizowane są przez Klub Inteli-

gencji Katolickiej – sekcja w Zabrzu, Miejską Bi-

bliotekę Publiczną w Zabrzu oraz Muzeum Gór-

nictwa Węglowego w Zabrzu.   
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    30 maja KIK w Katowicach był współorgani-

zatorem spotkania dzieci w ogrodach Kurii Me-

tropolitalnej „I przez nas ma świat lepszym być”. 

    3 czerwca w Zabrzu, w parafii św. Anny od-

było się spotkanie „Rodzinnie w Twórczości Zbi-

gniewa Stryja” zorganizowane przez zabrzańską 

sekcję KIK w Katowicach. Po Mszy św. w inten-

cji rodzin odbyło się spotkanie autorskie z akto-

rem i promocją książek Autora.  

    Koordynatorem Święta była Małgorzata Mań-

ka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze, a patronat 

honorowy sprawowali: abp Wiktor Skworc, Me-

tropolita Katowicki, bp Andrzej Czaja, ordyna-

riusz opolski i bp Jan Kopiec, ordynariusz gli-

wicki.      

 

Spotkanie  

Rady Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń 

diecezji gliwickiej –  

Gliwice, 11.06.2015 r. 

    W dniu 11 czerwca br. o godz. 16.00, w Kurii 

diecezjalnej odbyło się spotkanie przedstawicieli 

Rady Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń diecezji 

gliwickiej, które poprowadził ks. Artur Sepioło, 

diecezjalny Koordynator Ruchów, Wspólnot 

i Stowarzyszeń, będący jednocześnie Dyrektorem 

diecezjalnej Sekcji ds. Nowej Ewangelizacji. 

Obecni na nim byli przedstawiciele następujących 

ruchów, wspólnot i stowarzyszeń: 

Ruch Światło-Życie, 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta,  

Odnowa w Duchu Świętym, 

Akcja Katolicka, 

Wspólnota Magnificat, 

Wspólnota Przymierza Rodzin Mamre, 

Ruch Komunia i Wyzwolenie, 

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, 

Legion Maryi, 

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata 

Maitri, 

Klub Inteligencji Katolickiej, 

Droga Neokatechumenalna, 

Stowarzyszenie Effata, 

Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego. 

W spotkaniu wziął także udział Dyrektor Rady 

Wydziału Duszpasterskiego, ks. Krystian Piecha-

czek.  

Po modlitwie i wprowadzeniu, ks. Artur Sepioło 

omówił, zgodnie z planem spotkania, następujące 

kwestie:  

Marsz dla Życia i Rodziny – inicjatywa ogólno-

polska, w którą wpisują się również Gliwice oraz 

Bytom. W Gliwicach, w Marszu wzięło udział 

około 1000 osób, które po uroczystej Mszy św. 

w katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła, prze-

maszerowały przez centrum Gliwic do Parku 

Chopina, aby tam, wraz z zespołem Mate.o, Na-

talią Niemen oraz zespołami z gliwickich wspól-

not, uwielbić Boga. W trakcie Marszu, na gli-

wickim Rynku oraz obok Urzędu Miejskiego, 

jego uczestnicy modlili się za naszą Ojczyznę 

oraz za miasto Gliwice i jego mieszkańców. 

W tym czasie przedstawiciele gliwickich wspól-

not prowadzili ewangelizację w trzech różnych 

punktach miasta. Z kolei w ramach inicjatywy w 

Parku Chopina, pod nazwą „Nie wstydzę się Je-

zusa”, która również przyciągnęła wielu ludzi, 

oprócz oddania czci Bogu, można było posłu-

chać świadectw Bożego działania w życiu kilku 

małżeństw, jak również zakupić dobrą lekturę 

czy też skonsumować pyszne ciasto i napić się 

wyśmienitego koktajlu. 

Zespoły ewangelizacyjne – są to zespoły składa-

jące się z przedstawicieli 5 wspólnot: Odnowy 

w Duchu Świętym, Ruchu Światło–Życie, 

Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre”, Drogi 

Neokatechumenalnej oraz Szkoły Nowej Ewan-

gelizacji. Ich inicjatorem jest ks. Artur Sepioło.  

Wizja: ewangelizacja diecezji. 

Cele: 

Realna możliwość wpływania na formę pracy 

duszpasterskiej (zakładanie wspólnot – w zależ-

ności od zapotrzebowania parafii, po uzgodnie-

niu z proboszczem, planowane jest założenie ści-

śle określonej wspólnoty). 

Zaistnienie w mentalności księży działań ewan-

gelizacyjnych jako normalnej posługi parafialnej 

(informator diecezjalny). 

Potwierdzenie ze strony ks. Biskupa linii ewan-

gelizacyjnej.  

Plan : 

Każdy ruch wystawia jeden zespół, tj. księdza 

i kilku świeckich, wyraźnie wyznaczonych 

z imienia i nazwiska. 

Zdobywamy akceptację ks. Biskupa. 

Prowadzimy rekolekcje ewangelizacyjne, współ-

pracując z proboszczami chcącymi wspólnoty 

(rekolekcje przeprowadzane są przez członków 

zespołów ewangelizacyjnych na podstawie tego 

samego materiału; zmienia się forma spotkań po 

rekolekcjach, w zależności od charyzmatu 

wspólnoty, która będzie zakładana na terenie da-

nej parafii).  

Staramy się o misję kanoniczną dla świeckich. 
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Księża posługujący zwiększają swoje zaangażo-

wanie w kierunku stałych rekolekcjonistów. 

W diecezji zostanie oficjalnie ogłoszona możli-

wość zamawiania przez proboszczów rekolekcji 

ewangelizacyjnych. 

Ponadto ks. Artur Sepioło zaznaczył, że rekolek-

cje ewangelizacyjne będą przeprowadzane tylko 

w tych parafiach, w których proboszczowie zaak-

ceptują schemat działania zespołów ewangeliza-

cyjnych oraz będą nastawieni na powstanie w pa-

rafii jednej z pięciu w/w wspólnot.  

Dla chętnych: można byłoby już zrobić „mały re-

konesans” w parafiach, którzy księża probosz-

czowie byliby chętni na przeprowadzenie reko-

lekcji ewangelizacyjnych przez zespoły ewange-

lizacyjne, których finałem byłoby założenie 

wspólnoty. 

Wszelkie informacje prosimy przesyłać na maila: 

j.zalewska.sne@gmail.com. 

Plany na przyszłość: zespoły ewangelizacyjne dla 

rekolekcji szkolnych. 

Światowe Dni Młodzieży – tydzień przed Świa-

towymi Dniami Młodzieży w Krakowie będzie 

tzw. tygodniem diecezjalnym. Oznacza to: 

Przyjęcie osób na nocleg w danej parafii (diecezja 

gliwicka przyjmuje 5 tys. osób), 

Każda diecezja ma charakterystyczny dla swoje-

go regionu temat biblijny: dla diecezji gliwickiej, 

ze względu na  występujące tu kopalnie, tematem 

przewodnim będzie historia Jonasza – w progra-

mie przewidziano zwiedzanie kopalń. Ważne jest 

jednak także danie uczestnikom Światowych Dni 

Młodzieży strawy duchowej, co wymaga stwo-

rzenia zespołów (składających się z przedstawi-

cieli wspólnot), które będą prowadzić warsztaty 

biblijne (odpowiedzialny: ks. Artur Pytel, diece-

zjalny koordynator Światowych Dni Młodzieży, 

tel.: 509-399-583; 

e-mail: arttpytt@gmail.com). 

Finał tygodnia diecezjalnego – w diecezji gliwic-

kiej ma się on odbyć na stadionie Górnika Zabrze 

(miejsca alternatywne to: gliwickie Podium lub 

gliwicki stadion Piasta). Nie możemy również 

zapomnieć, iż w 2016 r. będziemy obchodzić 

1050 Rocznicę Chrztu Polski. Stąd też ks. Artur 

Sepioło zobligował przedstawicieli wspólnot do 

przedstawienia na następnym spotkaniu propozy-

cji uczczenia tejże Rocznicy. Ks. Krystian Pie-

chaczek z kolei poinformował, że z tej okazji w 

każdej parafii naszej diecezji powinna się pojawić 

świeca jubileuszowa, które to świece będzie roz-

prowadzać Kuria diecezjalna (formularz zamó-

wienia w załączeniu). Planowane jest też wyda-

nie specjalnego podręcznika związanego z ob-

chodami 1050 Rocznicy Chrztu Polski (będzie 

dostępny również w Kurii). Na jego podstawie 

będzie można w każdą pierwszą niedzielę mie-

siąca poprowadzić nabożeństwo. Jest też projekt 

ustawienia w każdej parafii specjalnych naczyń z 

kurkiem, z których każdy parafianin będzie mógł 

sobie nalać wody święconej. 

Inicjatywy wspólnot – przedstawiciele niektó-

rych obecnych na spotkaniu wspólnot przedsta-

wili swoje inicjatywy, a mianowicie: 

Pielgrzymka Rodzin Diecezji Gliwickiej do Rud 

Raciborskich (20.06.2015 r.) – Duszpasterstwo 

Rodzin, Wspólnota Przymierza Rodzin 

„Mamre”, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, 

Ruch Światło-Życie, Wspólnota Emmanuel.  

Spotkanie wigilijne dla bezdomnych na gliwic-

kim Rynku (mile widziane różne koncepcje i za-

angażowanie) – Towarzystwo im. św. Brata Al-

berta, koło w Gliwicach. 

Po 15.06 będzie możliwość odbioru jabłek (Gli-

wice, ul. Składowa 4) – Towarzystwo im. św. 

Brata Alberta, koło w Gliwicach  (szczegółowe 

informacje p. Jan Sznajder, tel. 32/231-18-47). 

Pomoc w przyjęciu rodzin chrześcijańskich z Sy-

rii (około 200-300 osób; zajmuje się tym funda-

cja Estera) – Ruch Komunia i Wyzwolenie. 

Ks. Artur Sepioło zaproponował, aby poszcze-

gólne wspólnoty, które będą mieć do zaoferowa-

nia konkretną pomoc uchodźcom, współpraco-

wały ze sobą na danym odcinku, pod szyldem 

jednej, konkretnej organizacji katolickiej. 

Pan Paweł Doś z Ruchu Komunia i Wyzwolenie 

zobowiązał się do przesłania do biura Sekcji ds. 

Nowej Ewangelizacji informacji o potrzebach 

tych rodzin, która to informacja trafi później do 

przedstawicieli wszystkich wspólnot w diecezji, 

a chętni odeślą do biura konkretne propozycje 

włączenia się w pomoc. 

(j.zalewska.sne@gmail.com) 

Jolanta Zalewska 

 

Golgota Ojczyzny 

    12 czerwca 2015 r. została poświęcona kaplica 

„Golgota Ojczyzny”. Kaplica z 1874 roku zosta-

ła poddana renowacji, a wewnątrz umieszczono 

tablice upamiętniające wydarzenia martyrologii 

Polaków. 26 tablic formuje kształt krzyża. Naj-

starsze wspomnienie dotyczy Konfederacji Bar-

skiej w 1768 r., a najmłodsze Stanu Wojennego 

i zamordowania górników Kopalni „Wujek” 

mailto:arttpytt@gmail.com
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w 1981 r. Obok jest tablica poświęcona Tragedii 

Smoleńskiej. „Nasza elita poleciała do Smoleń-

ska nie w celach turystycznych. Udawała się tam 

na modlitwę za wszystkie ofiary, które zginęły w 

Katyniu i na Nieludzkiej Ziemi. I stąd ta tablica 

obok krzyża” - powiedział ks. Andrzej Suchoń.  

 
Msza św. polowa przed kaplicą. 

   Na uroczystość zaprosili ks. prał. dr Andrzej 

Suchoń – proboszcz parafii Niepokalanego Po-

częcia NMP w Katowicach oraz dr Andrzej Dro-

goń – wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzy-

szenia Pamięci Armii Krajowej. 

    Honorową wartę przy kaplicy pełnili uczniowie 

XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda 

Pileckiego w Katowicach. Mszę św. polową cele-

browali: ks. prał. dr Andrzej Suchoń, ks. mjr dr 

Grzegorz Golec i ks. Ireneusz Tatura. 

    W swojej homilii ks. Andrzej Suchoń wspo-

mniał bł. Ks. Emila Szramka, dawnego probosz-

cza parafii Mariackiej, a zamordowanego stru-

mieniami lodowatej wody przez Niemców 13 

stycznia 1942 r. w Dachau. Ks. Emil Szramek zo-

stał beatyfikowany 13 czerwca 1999 r. razem 

z innymi polskimi męczennikami zamordowany-

mi z nienawiści do wiary w czasie II wojny świa-

towej. Wspomnienie wszystkich 108 błogosła-

wionych męczenników jest obchodzone 12 

czerwca. Ks. Andrzej Suchoń zacytował słowa bł. 

Ks. Emila Szramka „Kto zdeptał Boga, musi 

zdeptać człowieka. Świat nie przetrwa bez Boga. 

Stanie się pełny obozów koncentracyjnych.” Te 

słowa dzisiaj są ostrzeżeniem dla tych, którzy 

wprowadzają ateistyczne porządki w Unii Euro-

pejskiej i próbują to robić w Polsce. 

 
Poświęcenie kaplicy. 

    Po poświęceniu kaplicy, 

wręczeniu podziękowań, 

złożeniu kwiatów oraz kon-

cercie pieśni religijno-

patriotycznych, w Nowym 

Domu Katechetycznym od-

było się spotkanie pokoleń. 
Dr Andrzej Drogoń. 
 

 
Wnętrze kaplicy. 

    Zdjęcia z uroczystości można zobaczyć 

w albumie picasa: 

https://picasaweb.google.com/112686563636248

009775/GolgotaOjczyzny 

Antoni Winiarski 

 

Spuścizna literacka księdza Jana Długosza 

    15 kwietnia 2015 

r. w zabrzańskiej 

sekcji Klubu Inteli-

gencji Katolickiej 

w Katowicach odby-

ła się prelekcja ks. 

dr. Piotra Góreckiego 

pt. „Spuścizna lite-

racka księdza Jana 

Długosza”. Prelegent 

przysłał artykuł, któ-

ry niżej publikujemy. 

 

Rok ks. Jana Długosza.  

W 600. rocznicę urodzin autora 

Dziejów Królestwa Polskiego 

    W podjętej przez Sejm Rzeczypospolitej Pol-

skiej uchwale z 5 grudnia 2014 r. – ustanawiają-

cej ks. Jana Długosza jednym z patronów 2015 

roku – przypomniano, że jest on uważany za ojca 

polskiej historiografii i heraldyki, twórcę naj-

większego dzieła opisującego dzieje państwa 

polskiego: Roczniki, czyli Kroniki sławnego Kró-

lestwa Polskiego. Pozostawił po sobie również 



 10 

inne dzieła, dzięki którym zyskał miano ojca pol-

skiej geografii czy mitologii. Przez 24 lata pro-

wadził kancelarię biskupa krakowskiego. Był za-

ufanym doradcą kardynała Zbigniewa Oleśnic-

kiego, posłem, wychowawcą dzieci królewskich. 

Przyczynił się do powstania wielu budynków ko-

ścielnych i uniwersyteckich, które do dzisiaj 

można jeszcze podziwiać.  

Syn starosty korczyńskiego 

    Jan Długosz, zwany również Janem Starszym – 

dla odróżnienia go od swojego młodszego brata, 

również kanonika krakowskiego – przyszedł na 

świat w 1415 r. w Brzeźnicy k. Radomska. Jego 

ojciec Jan Longin herbu Wieniawa w czasie bi-

twy grunwaldzkiej pojmał komtura Markwarda i 

rycerza Szumborka, czym zaskarbił sobie przy-

chylność Wielkiego Księcia Witolda. Za zasługi 

w bitwie otrzymał Brzeźnicę, a po latach wiernej 

służby urząd starosty w Nowym Korczynie. Po-

nieważ spośród trójki najstarszych jego dzieci 

tylko jeden Jan chował się zdrowo, ojciec każde-

mu z kolejnych synów nadawał imię Jan. Nasz 

historyk był czwartym z kolei, a drugim z żyją-

cych synów burgrabiego i jego żony Beaty, córki 

Marcina z Borowna. Młody Jan już jako chłopiec 

zdradzał duże zdolności intelektualne. Jedna z le-

gend głosi, że mając 6 lat wstawał o świcie i bła-

gał strażników ojca, aby puścili go do szkoły.  

    Stryj Jana, ks. Bartłomiej Długosz – który 

przed bitwą grunwaldzką, pamiętnego 15 lipca 

1410 r. sprawował mszę św. w obozie królew-

skim – był proboszczem w Kłobucku i wydaje 

się, że wpłynął na wybór powołania swoich 

dwóch bratanków. Wydaje się to być pewne, po-

nieważ dzieci szybko utraciły matkę, a w 1444 r. 

zmarł ich ojciec. Jan po ukończeniu szkoły para-

fialnej w Nowym Korczynie zapisał się w 1428 r. 

na wydział atrium Akademii Krakowskiej, gdzie 

pobierał nauki z dialektyki i filozofii. Po 3 latach 

nauki opuścił Akademię nie uzyskawszy stopnia 

naukowego. Wielki znawca i badacz dzieł Długo-

sza prof. Jan Dąbrowski tak tłumaczył jego decy-

zję: Umysł praktyczny i realny nie mógł się wi-

docznie przekonać do spekulatywnych dociekań, 

opartych głównie na filozofii.  

W służbie kardynała Oleśnickiego  

    Jako szesnastoletni młodzieniec Jan Długosz 

wstąpił do służby kancelaryjnej na dworze bisku-

pa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego. Po-

czątkowo pracował jako notariusz, później sekre-

tarz i wreszcie kierownik kancelarii. Był znako-

mitym administratorem dóbr biskupich, oddanym 

bez reszty swojemu dobrodziejowi. Zarządcę 

szybko spotkały zaszczyty i wstęp na ówczesne 

salony polityczne, chociaż wydaje się, że dyplo-

macja nie była jego mocną stroną. Będąc raczej 

szorstkim w obyciu i ascetycznym w sposobie 

życia, nie potrafił ukrywać subiektywnego sto-

sunku względem swoich adwersarzy, co również 

znalazło swoje odbicie w pozostawionych przez 

niego zapiskach.  

    Święcenia kapłańskie przyjął w 1440 r., ale 

już 6 lat wcześniej otrzymał po swoim stryjku 

probostwo w Kłobucku. Nie mógł jednak pełnić 

tam swoich obowiązków, które zlecał innym du-

chownym, a w 1454 r. sprowadził do Kłobucka 

kanoników regularnych. W 1458 r. zrzekł się 

probostwa na korzyść swojego młodszego brata. 

Służba na dworze biskupim owocowała innymi 

godnościami kościelnymi. Był kanonikiem kra-

kowskim, sandomierskim, kieleckim i kustoszem 

wiślickim. W imieniu biskupa udawał się w mi-

sje dyplomatyczne na Węgry (w 1440 i 1449 r.) 

oraz do Rzymu w latach 1448-1449, gdzie u pa-

pieża Eugeniusza IV uzyskał dla Oleśnickiego 

kapelusz kardynalski. W 1450 r. pielgrzymował 

do Rzymu z okazji roku jubileuszowego oraz do 

Ziemi Świętej. 

Od persona non grata do dyplomaty królew-

skiego 

    Jako zaufana osoba kardynała, popierająca je-

go poglądy teologiczne i polityczne, po śmierci 

mentora w 1455 r. popadł w konflikt z królem 

Kazimierzem Jagiellończykiem związany z ob-

sadą biskupstwa krakowskiego po śmierci bpa 

Strzempińskiego. Popierając w pretensjach kan-

dydata Jakuba z Sienna został skazany na banicję 

i pozbawiony wszystkich majątków. Banicja 

trwała 3 lata (1461-1463). W tym czasie prze-

bywał w Pińczowie oraz na zamku 

w Melsztynie. Dopiero, kiedy Jakub zrzekł się 

praw, jego stronnicy wrócili do łask królewskich. 

Król doceniając zdolności dyplomatyczne Dłu-

gosza, a nade wszystko jego konsekwencję 

w działaniu i podziwu godny upór, szybko za-

pomniał o sporze i powierzył mu rokowania 

z Krzyżakami. Długosz ze zmiennym szczęściem 

prowadził układy pokojowe (lata 1464-1466), 

zakończone drugim pokojem toruńskim. W 1467 

r. poproszono go o objęcie funkcji wychowawcy 

dzieci królewskich. Autor średniowiecznego ży-

wotu św. Kazimierza królewicza pisał tak o na-

uczycielu: Aby synowie królewscy religijne i po-

bożne wzięli wychowanie, król Kazimierz wybrał 
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dla nich mężów gruntownie uczonych, poważnych 

i bojących się Pana Boga wychowawców; pomię-

dzy którymi miał pierwsze miejsce pobożny ks. 

Jan Długosz. Ten świątobliwy kapłan, obyczajem 

starych przodków naszych, umiał tak szczęśliwie 

i roztropnie wpajać w umysły młodych książąt nie 

tylko nadobne nauki, ale też zasady świętej wiary, 

prawdziwą życia cnotliwość i bojaźń Bożą, że 

królewiczowie bardzo radzi uczyli się wykłada-

nych przez niego przedmiotów, a gardząc dzie-

cinnymi zabawkami, niemal zawsze u niego prze-

bywać chcieli. To podało mu tę rzadką ukształce-

nia ich sposobność, iż równie w nich talenty 

i wyższe nauki, jak uprzejmość i ród królewski, 

Polacy i postronne narody wysoko ceniły. Mimo 

nieskrywanego przez siebie sceptycznego stano-

wiska względem polityki króla, jako osoba dworu 

uczestniczył w poselstwach do Czech (1467 r.) 

i na Węgry (1469 r.). Brał udział w koronacji 

Władysława Jagiellończyka w Pradze (1471 r.), 

podczas której poważnie się rozchorował i po 

długiej kuracji cudownie wyzdrowiał, co jeszcze 

bardziej wzmogło jego pobożność i pracowitość. 

Obecny był także w poselstwach królewskich 

w czasie układów z Czechami i Węgrami w 1473 

r. w Nysie i Opawie, w 1474 r. w Sączu i w 1478 

r. w Wyszehradzie.  

Mecenas kultury schyłku polskiego średnio-

wiecza 

    W czasie wszystkich poselstw Długosz spoty-

kał się z wieloma osobistościami, rozwijał zainte-

resowania historyczne, penetrował posiadane 

przez nich archiwa i zbiory. Podczas każdej po-

dróży gromadził materiały historyczne, stare kro-

niki i roczniki ulepszając swój naukowy warsztat 

pracy. Z podróży do Włoch przywiózł rękopisy 

dzieł starożytnych pisarzy: Kurcjusza Rufusa, Ju-

styna, Salustiusza i Tytusa Liwiusza. Ich lektura 

pozwalała doskonalić się w poprawnej łacinie. 

Ponoć w czasie pierwszej misji do Rzymu stylem 

swojej łaciny ujął kardynałów, w tym bpa Enea-

sza Piccolominiego, niezrównanego mówcę, po-

etę i literata, przyszłego papieża Piusa II. Długosz 

ufundował kilkanaście kamiennych budowli o 

różnym przeznaczeniu, które w historii sztuki za-

częto określać mianem „stylu długoszowego”. 

Należą do nich kościoły w Chotlu Czerwonym (k. 

Wiślicy), Odechowie (k. Radomia), Raciborowi-

cach (k. Krakowa) i w Szczepanowie. Był funda-

torem wspomnianego już klasztoru kanoników 

regularnych w Kłobucku oraz klasztoru paulinów 

na krakowskiej Skałce, dotując gruntowną prze-

budowę kościoła fundacji króla Kazimierza 

Wielkiego. Krakowskim klaryskom pomógł 

w odbudowie kościoła św. Andrzeja. Ufundował 

domy dla kapituły krakowskiej (dom obrad kon-

systorskich i archiwum) oraz dla wikariuszy 

w Wiślicy i Sandomierzu. Zgodnie z testamen-

tem kardynała Oleśnickiego dokończył budowę 

krakowskiej Bursy Jerozolimskiej, a po spaleniu 

przyczynił się w jej odbudowie. Wsparł mate-

rialnie Bursę dla Ubogich i Bursę Grochową (dla 

studentów prawa) oraz kolegiatę w Nowym Są-

czu. Swoją bogatą bibliotekę zapisał kapitule 

krakowskiej i kolegium artystów. Wszystkie te 

poczynania wypływały z jego głębokiej i silnej 

wiary oraz miłości do Kościoła. 

Wytrawny badacz polskich dziejów  
    Pomimo licznych obowiązków związanych 

z administracją dóbr biskupich, jak i misji dy-

plomatycznych, Długosz pozostawił po sobie 

liczne dzieła. Jego dorobek, wydany w latach 

1961-1975 w 9 tomach, liczy 5 400 stron wiel-

kiego formatu (tzw. duża ósemka). Składają się 

na nie: Roczniki Królestwa polskiego (Historia 

polska) – 5 tomów (3 249 stron), Księga uposa-

żeń diecezji krakowskiej – 3 tomy (1 708 stron). 

Na ostatni tom składają się drobniejsze prace au-

tora: Żywot św. Stanisława, Żywot błogosławio-

nej Kunegundy, Katalogi biskupów polskich oraz 

Znaki czyli godła Królestwa Polskiego (razem 

596 stron). Do dnia dzisiejszego zachowało się 

dosyć sporo autografów Długosza oraz niektóre 

książki, z których korzystał. W różnych zbiorach 

bibliotecznych naliczono na dzień dzisiejszy 

około 30 autografów różnych listów. Wiadomo 

także, że jego pierwsze dzieło Inwentarz dóbr bi-

skupstwa krakowskiego, zaginął bezpowrotnie, 

chociaż historycy dopatrują się fragmentów tek-

stu w późniejszej redakcji Księgi uposażeń die-

cezji krakowskiej. 

    Podjęcie się tak ogromnej pracy motywował 

we wstępie do Roczników: Na co tylko siły moje 

zdobyć się mogły, to w dziele niniejszym stara-

łem się obrócić ku sławie miłej Ojczyzny. Nie są-

dziłem bowiem, iżby godziło się dlatego rękę co-

fać od pracy, że wiele zrobić nie mogłem. Każdy 

tyle jest dłużny swej ojczyźnie, na ile go stać przy 

jego zdolnościach i siłach. Za ostatniego taki ma 

być uważany, który jej jakimkolwiek upominkiem 

nie uczci i nie wspomoże. Kończąc rękopis Rocz-

ników i czując, że zbliża się kres jego życia, pi-

sał: Przez czytanie dziejów… możemy w krótkiej 

chwili obeznać się z dziejami długich wieków 
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i sprawami równie tajemnymi, jak i publicznymi. 

Tym sposobem człowiek młody i wiekiem kwitną-

cy może przewyższyć starców, posiadających 

wiadomości jednego wieku, który przeżyli, albo 

im przynajmniej dorównać, gdyż swój umysł 

wzbogaci nauką najwyborniejszą, w obrazie 

spraw i działań, i znajomości dzieł dawnych za-

wartą. Jak pisał prof. Ignacy Chrzanowski: Mi-

łość ojczyzny to jedna z największych piękności 

duszy Długosza. 

W dobrych zawodach wystąpiłem 

    Kanonik krakowski w wieku 64 lat został de-

sygnowany na arcybiskupa do Lwowa po śmierci 

Grzegorza z Sanoka. Zmarł przed nadejściem pa-

pieskiego zatwierdzenia, prawdopodobnie w pią-

tek 19 maja 1480 r. Został pochowany w kościele 

paulinów na Skałce w Krakowie. Krótko przed 

śmiercią spisano jego biografię pióra Kallimacha 

lub Włocha Marka Bonfilio. 

    Ks. Jan Długosz wierzył głęboko w Bożą 

Opatrzność rządzącą dziejami. W pismach rzadko 

świadomie przekręcał fakty, ale często przedsta-

wiał je stronniczo, czasem zaś jakieś fakty prze-

milczał. Szczególnie widać to w dwóch ostatnich 

księgach Roczników, które są swoistą formą pa-

miętnika Długosza. Nie ukrywał swoich przeko-

nań, gorliwej służby Kościołowi, niechęci do Ja-

giellonów, którzy jego zdaniem zagrażali monar-

chii stanowej i przywilejom uzyskanym przez 

szlachtę. Nie był też przedstawicielem rodzącego 

się w Polsce humanizmu. Może i czytał dzieła 

starożytnych, ale w swojej mentalności tkwił 

mocno w schematach średniowiecznego porządku 

świata. W stworzonej przez niego historiozofii 

dziejów szukał przyczynowości i celowości oraz 

logicznego związku wynikania, czego próżno 

szukać u jego poprzedników. Kolejne pokolenia 

historyków obfitymi garściami czerpały z jego 

pism, a zajmujący się pod koniec XIX w. pi-

śmiennictwem staropolskim prof. Jakub Caro 

orzekł, że Długosz: to nie kronikarz, ale historyk 

w całym znaczeniu tego wyrazu. 

    Inauguracja ogólnopolska Roku Jana Długosza 

odbędzie się 24 czerwca, a uroczystości potrwają 

przez cały rok. Szczególnymi miejscami tychże 

obchodów będą: Brzeźnica Nowa – miejsce naro-

dzin Długosza, gdzie natrafiono na fundamenty 

domu rodzinnego, Kraków, Częstochowa i Kło-

buck. W tym ostatnim mieście, gdzie Jan Długosz 

był proboszczem, we wrześniu odsłonięty zosta-

nie pomnik dziejopisarza. 

ks. Piotr Górecki 

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 

Tego trudu się nie lękajcie  

    Wy macie przenieść ku przyszłości to całe ol-

brzymie doświadczenie dziejów, któremu na 

imię „Polska”. Jest to doświadczenie trudne. 

Chyba jedno z najtrudniejszych w świecie, w Eu-

ropie, w Kościele. Tego trudu się nie lękajcie. 

Lękajcie się tylko lekkomyślności i małoduszno-

ści. Z tego trudnego doświadczenia, które nosi 

nazwę „Polska”, można wydobyć lepszą przy-

szłość, ale tylko pod warunkiem uczciwości, 

szłość, ale tylko pod warunkiem uczciwości, 

trzeźwości, wiary, wolności ducha i siły przeko-

nań. Bądźcie konsekwentni w swojej wierze! 

Bądźcie wierni Matce Pięknej Miłości. Zaufajcie 

Jej, kształtując waszą własną miłość, tworząc 

wasze młode rodziny. Niech Chrystus pozostanie 

dla was „drogą, prawdą i życiem”. Str. 37, Kra-

ków, 8 czerwca 1979, Przemówienie do młodzie-

ży zgromadzonej przed kościołem Paulinów na 

Skałce (niewygłoszone) 

 

 

Litania Narodu Polskiego 

    Ciąg dalszy z poprzed-

niego numeru „Dlatego”. 

 

Błogosławiona Angelo 

Truszkowska, patronko do-

skonałego posłuszeństwa 

Bogu módl się za nami 

Błogosławiona Kolumbo 

Gabriel, apostołko heroicz-

nej posługi miłości módl się za nami 

Błogosławiona Franciszko Siedliska, 

apostołko życia w szkole Najświętszej Rodziny 

z Nazaretu módl się za nami 

Błogosławiona Marcelino Darowska, apostołko 

Bożej obecności w działaniu módl się za nami 

Błogosławiona Karolino Kózkówno, dziewico 

i męczennico módl się za nami 

Błogosławiony Wacławie Honoracie Koźmiński, 

troskliwy opiekunie powołań zakonnych módl 

się za nami 

Błogosławiona Anielo Salawo, tercjarko fran-

ciszkańska módl się za nami 
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Błogosławiona Tereso Ledóchowska, matko 

Afrykanów módl się za nami 

Błogosławiona Bernardyno Jabłońska, patronko 

ludzi opuszczonych i nieszczęśliwych módl się za 

nami 

Błogosławiona Mario Karłowska, apostołko za-

gubionych moralnie módl się za nami 

 

In vitro 

    Ze względu na wysoki 

wskaźnik śmiertelności em-

brionów ludzkich uzyskanych 

metodami sztucznej reprodukcji 

in vitro, nie można tych technik 

zaliczyć do rodzaju terapii. 

Z punktu widzenia zasady pro-

porcjonalności, która łączy się 

w tym przypadku z pryncypium terapii, koszty 

przewyższają zyski: jak podaje M. Aramini na 

żyjących dzisiaj 45 000 dzieci poczętych metodą 

FIVET zginęło od 800 000 do 900 000 innych, 

które powstały przy użyciu tejże metody. (…)   

Sama zresztą procedura nie jest podejmowana ze 

względu na dobro dziecka, ale jedynie rodziców.  

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

www.globalizacja.org Warszawa 2010, str. 133 
 

 

Posłowie! Nie głosujcie za rządowym in vitro 

    Pod pozorem dobrych intencji regulacja zawie-

ra radykalnie lewicowe rozwiązania. Ludzki za-

rodek traktuje jako zbiór komórek, zezwala na 

tworzenie sześciu embrionów, co oznacza ko-

nieczność mrożenia nadliczbowych; w przypadku 

kobiet powyżej 35. roku życia lekarz może dać 

zgodę na tworzenie nieograniczonej liczby zarod-

ków, dopuszcza ich eugeniczną selekcję, umożli-

wia klonowane, macierzyństwo surogacyjne, ze-

zwala na in vitro nie tylko dla małżeństw, a to 

pozwala na skorzystanie z tej metody przez pary 

homoseksualne. Takich zarzutów jest dużo wię-

cej. (…)  

    Jeśli polityk głosuje za prawem umożliwiają-

cym stosowanie in vitro, ma udział w zabijaniu 

człowieka. Opowiadając się za prawem, którego 

skutkiem jest zło moralne, uczestniczy w grzechu 

tych, którzy stosując to prawo, popełniają go. 

(…)  

    Sprzeciw wobec in vitro nie wynika tylko 

z przesłanek religijnych. Ochrona życia i prawo 

człowieka do poczęcia w godziwy sposób i roz-

woju w naturalnych warunkach to prawa po-

wszechnie obowiązujące, niezależnie od wyzna-

wanej wiary. (…) 

Bogumił Łoziński, Gość Niedzielny nr 25, rok 

XCII, 21 VI 2015, str. 4 

 

In vitro: wszystko dozwolone    

    Przyjęta przez Sejm ustawa o in vitro pozwala 

na tworzenie wielu zarodków i mrożenie, a na-

wet niszczenie niewykorzystanych w procesie 

sztucznego zapłodnienia. A to tylko jedna ze 

skandalicznych praktyk, na które pozwala 

uchwalone właśnie prawo.  (…) Perfidia rządo-

wej regulacji polega na tym, że jest pełna przepi-

sów, które pozornie zakazują nieetycznych prak-

tyk, ale poprzez luki prawne pozwalają obejść 

zakazy. (…) Posłowie katoliccy, którzy poparli 

tę ustawę, a jest ich wielu, wystąpili przeciwko 

nauczaniu Kościoła. (…) 

Bogumił Łoziński, Gość Niedzielny nr 27, rok 

XCII, 5 VII 2015, str. 40-41 

 

Wyniki głosowania w Sejmie 

Posiedzenie 95. - głosowanie nr 17 (25-06-2015 

10:57:23) 

Głosowało – 443, za – 261, przeciw – 176, 

wstrzymało się – 6, nie głosowało - 17 

Platforma Obywatelska (202) – głosowało – 197, 

ZA – 190, przeciw – 5, wstrzymało się – 2, nie 

głosowało - 5 

Prawo i Sprawiedliwość (134) – głosowało – 

130, za – 0, przeciw – 130, wstrzymało się – 0, 

nie głosowało - 4 

Polskie Stronnictwo Ludowe (38) - głosowało – 

37, za – 17, przeciw – 16, wstrzymało się – 4, 

nie głosowało - 1 

Sojusz Lewicy Demokratycznej (34) – głosowa-

ło – 31, ZA – 31, przeciw – 0, wstrzymało się – 

0, nie głosowało - 3 

Zjednoczona Prawica (15) - głosowało – 14, za – 

0, przeciw – 14, wstrzymało się – 0, nie głosował 

- 1 

Ruch Palikota (11) – głosowało – 9, za – 9, prze-

ciw – 0, wstrzymało się – 0, nie głosowało - 2 

Niezrzeszeni (26) - głosowało – 25, za – 14, 

przeciw – 11, wstrzymało się – 0, nie głosowało 

- 1 

 

Kartel przeciw życiu 

    Na nic zdały się ekspertyzy prawników, leka-

rzy, organizacji pro-life, Episkopatu, a wreszcie 

monity obywateli, którzy słali do parlamentarzy-

stów apele o zaniechanie głosowania nad projek-

http://www.globalizacja.org/
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tem. Ustawę skrytykowali nawet prawnicy Biura 

Analiz sejmowych, sędziowie Sądu Najwyższego 

i były prezes Trybunału Konstytucyjnego. (…) 

Jeszcze ostrzej o posłach, którzy poparli skrajnie 

ideologiczny projekt, korespondujący z interesa-

mi lobby reprodukcyjnego, wypowiada się etyk 

ks. prof. Paweł Bortkiewicz. – Głosujący za nią 

mogli być albo niedouczonymi ignorantami, albo 

zaprzedanymi ideologami. Trzeciej możliwości 

nie ma. Jednych i drugich nie powinno być 

w czynnym życiu politycznym – komentuje etyk. 

(…) W opinii Marka Jurka, byłego marszałka 

Sejmu i lidera Prawicy rzeczpospolitej, posłowie, 

którzy przegłosowali selekcje embrionów, w spo-

sób oczywisty wystąpili przeciw prawu do życia. 

Izabela Borańska-Chmielewska, Nasz Dziennik, 

 nr 147 (5291), 26 VI 2015, str. 1i 3  

 

Oświadczenia Prezydium Konferencji 

Episkopatu Polski po głosowaniu Sejmu RP 

nad rządowym projektem ustawy  

„o leczeniu niepłodności"  

    Prezydium Konferencji Episkopatu Polski 

z wielkim smutkiem i rozczarowaniem przyjmuje 

wynik dzisiejszego głosowania Sejmu nad rzą-

dowym projektem ustawy „o leczeniu niepłodno-

ści”. W marcowym apelu biskupi wyrazili szereg 

zastrzeżeń do tego projektu, opierając się na wy-

nikach naukowych badań medycznych. Prosili też 

o przyjęcie takiego prawa, które poprawi obecną 

sytuację, a nie ograniczy się do zalegalizowania 

bez zastrzeżeń praktyk stosowanych w klinikach 

in vitro. 

    Biskupi wskazali wówczas, w jakich sprawach 

rządowy projekt winien zostać poprawiony i wy-

liczyli 8 rozwiązań projektu, które są nie do zaak-

ceptowania (m.in. selekcję zarodków, umożliwia-

nie klonowania człowieka, mrożenie embrionów, 

a także możność powoływania do życia dzieci po 

śmierci dawcy komórek rozrodczych). Prezydium 

Episkopatu wyraziło również nadzieję na przyję-

cie przez Sejm poprawek do projektu. Niestety, 

wszystkie zgłaszane przez posłów poprawki, ma-

jące na celu poprawę projektu, zostały odrzucone 

w głosowaniach. 

     Posłowie popierający projekt ustawy „o lecze-

niu niepłodności” w wersji rządowej pozostają 

w niezgodzie z nauczaniem papieża Franciszka, 

który apelował do lekarzy: „Waszym obowiąz-

kiem jest wyrażać sprzeciw sumienia przy abor-

cji, in vitro i eutanazji!” Ojciec Święty prosił, by 

nie eksperymentować i nie igrać z życiem czło-

wieka. Wynikiem dzisiejszego głosowania zosta-

ły również zlekceważone oceny etyczno-moralne 

projektu ze strony biskupów. Ponad 260 parla-

mentarzystów odcięło się swoim głosem od po-

glądów wielu swoich wyborców. 

     Prezydium Episkopatu Polski wyraża nadzie-

ję na poprawienie proponowanej ustawy w Sena-

cie RP. Biskupi ufają, że do sumień parlamenta-

rzystów dotrze głos nie tylko Papieża, Konferen-

cji Episkopatu Polski, ale także organizacji ro-

dzinnych, ruchów obrońców życia oraz specjali-

stów z zakresu ginekologii i położnictwa, którym 

drogie jest życie ludzkie. 

Abp Stanisław Gądecki 

Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP 

Abp Marek Jędraszewski 

Metropolita Łódzki 

Zastępca Przewodniczącego KEP 

Bp Artur G. Miziński 

Sekretarz Generalny KEP 

http://niezalezna.pl/68360-biskupi-poslowie-

popierajacy-ustawe-pozostaja-w-niezgodzie-z-

nauczaniem-papieza-franciszka 

 

Posłowie PO od dziś poza Kościołem 

    Ogromna część posłów Platformy Obywatel-

skiej dziś wyłączyła się z Kościoła. I teraz 

w rytm muzyki granej przez „Gazetę Wyborczą” 

idzie szeroką, piękną drogą prowadzącą do pie-

kła. Każdy ksiądz od dzisiaj ma nie tylko moral-

ne prawo, ale zapewne także obowiązek, by 

uniknąć publicznego zgorszenia, odmówić poli-

tykom PO, którzy poparli ustawę Ewy Kopacz 

Komunii Świętej. Ci ludzie, co jasno wskazała 

Konferencja Episkopatu Polski, sami wyłączyli 

się bowiem z Kościoła, a zatem nie mogą przy-

stępować do Eucharystii. (…) I choć teraz sławić 

go będą media, a on sam będzie chodził w glorii 

i chwale zwolennika postępu, to droga ta – jeśli 

z niej nie zawróci – może go doprowadzić tylko 

w jedno miejsce. Do piekła! Tam zobaczą oni 

prawdziwą cenę postępu. Miliony zamrożonych 

dzieci, miliony tych, których nie dano się naro-

dzić, i te, które wyeliminowano z powodów eu-

genicznych. Jest dla nich szansa, ale muszą za-

wrócić z tej drogi. 

http://www.fronda.pl/a/terlikowski-poslowie-po-

od-dzis-poza-kosciolem,53207.html 

Tomasz P. Terlikowski 

 

 



 15 

Włochy: rodzice przeciw gender 

    „O szkołę, która uczy, a nie indoktrynuje” – 

taki tytuł nosi obywatelska petycja przekazana 

dziś na ręce prezydenta Włoch Sergio Mattarelli 

przez przedstawicieli 41 organizacji społecznych, 

także o charakterze katolickim. Jest to reakcja 

przede wszystkim rodziców na próby wprowa-

dzania we włoskim systemie wychowawczym 

elementów inżynierii społecznej z osławioną ide-

ologią gender na czele. Pod petycją zebrano 180 

tys. podpisów, które dołączono do dokumentu. 

    „Pragniemy, aby wszyscy uczniowie mogli 

w szkole znaleźć nie destabilizujące ideologie, ale 

środowisko, które zapewniłoby zdrowy rozwój 

osobowości, w zgodzie z etyką i podstawową rolą 

wychowawczą rodziny” – napisano w petycji. 

Sygnatariusze dokumentu proponują podporząd-

kowanie programów edukacyjnych „podstawo-

wym zasadom dotyczącym uczuciowości i seksu-

alności w poszanowaniu naturalnej różnicy płci 

i praw rodziny”. Apelują też do prezydenta o „in-

terwencję u odnośnych władz, na mocy przysłu-

gującego mu autorytetu prawnego i moralnego”. 

Petycja z podpisami zostanie przekazana także 

premierowi Matteo Renziemu oraz minister edu-

kacji Stefanii Giannini. 

Biuletyn Radia Watykańskiego 05.05.2015 

 

    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 

6. Bramy piekielne go nie prze-

mogą 

    W artykule „Antykatolicyzm 

społeczno-polityczny” („Nasz 

Dziennik” z 3 X 2009) ks. prof. 

Czesław S. Bartnik przypomniał 

słowa Alain Besancona, francu-

skiego filozofa, że Kościół katolicki to jedyna or-

ganizacja religijna, którą dziś można obrażać, 

lżyć publicznie, oficjalnie atakować. (…) W imię 

jakich racji mamy odrzucić to, co przyjęliśmy 

z nauczania kard. Stefana Wyszyńskiego – Pry-

masa Tysiąclecia, który miłował „do szaleństwa” 

nie tylko Kościół, lecz także Polskę? (…) Jak się 

okazało, młody Ratzinger nie należał do HJ, bo 

jako seminarzysta był z tego obowiązku zwol-

niony. (…) Znowu kłamliwie o przynależności 

Ratzingera do Hitlerjugend informowało świa-

towe stacje ABC News, NBC News, BBC, a w 

Polsce te brednie powtarzano m.in. w TVN 24 

i Wirtualnej Polsce. (,,,) Co robić? Oczywiście 

należy bronić wartości swojej wiary, nie wolno 

milczeć, nie wolno być obojętnym, nie myśleć 

nigdy, że ktoś inny zrobi to za mnie. Przykład 

dali katolicy-mężczyźni w San Juan w Argenty-

nie, stając w obronie zagrożonej profanacją ka-

tedry. 

Str. 100, 124, 129 

Wydawca: Wydawnictwo IKONA Szydłówek 

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

+48 605 565 152. 

 

Przykład antypolonizmu 

    Dziennik De Gelderlander opublikował dziś, 

22 czerwca 2015 r., artykuł o pozbawieniu ofiar 

holocaustu oraz weteranów podziemia od 

1 stycznia 2016 r. prawa do bezpłatnej opieki 

przez rząd holenderski. Rząd uznał, że obowią-

zek opieki nad ludźmi starymi spoczywa odtąd 

na rodzinie osoby wymagającej opieki.  

    Redakcja gazeta przeprowadziła wywiad z 92-

letnią byłą więźniarką Auschwitz, panią Lynn 

Wallis. Tłumaczy ona, że rządu to nie interesuje, 

że nie posiada ona rodziny, bo ta została wymor-

dowana w Sobiborze. 

    Czytelnikom nie znającym realiów niemiec-

kiej okupacji redakcja gazety wyjaśnia, że Sobi-

bór był to „obóz zagłady w Polsce” 

(http://www.gelderlander.nl/algemeen/specials/g

ezond-en-wetenschap/holocaust-overlevenden-

en-onderduikers-raken-zorg-kwijt-1.5019715). 

    Wysłałem wczesnym popołudniem komentarz 

do artykułu, że wyjaśnienie redakcji co do Sobi-

boru wprowadza czytelników w błąd sugerując 

odpowiedzialność Polaków za zbrodnię.  Poprosi-

łem o sprostowanie błędu przynajmniej w wersji 

online i o wyjaśnienie, że Sobibór był nazistow-

skim niemieckim obozem zagłady w Generalnej 

Guberni (obecnie wschodnia Polska), w którym 

właśnie obywatele polscy narodowości żydow-

skiej zostali zamordowani przez Niemców.  

    Do godziny 22.00 redakcja nie skorygowała 

uwłaczającej dobremu imieniu Polaków treści 

artykułu.            

  Stanisław Kruszyński, Holandia 

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
http://www.gelderlander.nl/algemeen/specials/gezond-en-wetenschap/holocaust-overlevenden-en-onderduikers-raken-zorg-kwijt-1.5019715
http://www.gelderlander.nl/algemeen/specials/gezond-en-wetenschap/holocaust-overlevenden-en-onderduikers-raken-zorg-kwijt-1.5019715
http://www.gelderlander.nl/algemeen/specials/gezond-en-wetenschap/holocaust-overlevenden-en-onderduikers-raken-zorg-kwijt-1.5019715
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P.S. Ambasada w Hadze podziękowała za moją 

reakcję, a Fundacja Sobibór w Holandii wyraziła  

wdzięczność za zabranie głosu w tej sprawie. 

Tłumaczenie:  

Szanowny/a Panie/Pani Kruszyński, 

Dziękuję za Pańską wiadomość. Również my je-

steśmy boleśnie świadomi nieporozumień, które 

mogą występować, jeśli nie wyjaśni się ze staran-

nością, że obozy koncentracyjne i zagłady zostały 

założone przez niemieckich nazistów.  

Dotyczy to także obozu zagłady Sobibor. Funda-

cja Sobibor zabiega o zachowanie pamięci o tym 

obozie zagłady. Dlatego motto nasze brzmi: 

Przypominać przez informację i edukację.  

Jest ważne, aby wszyscy wzięli na siebie część 

odpowiedzialności za to zadanie. Jesteśmy szcze-

gólnie wdzięczni za Pańską czujność.  

Z poważaniem, 

Irene Hemels 

Sekretarz Fundacji Sobibor 

 

 

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 

Ekumenizm i homoseksualizm 

    Szaleństwo homoseksualnych ideologii dotyka 

coraz bardziej wspólnot protestanckich.   

Z przekonania, że wszyscy jesteśmy równi, wy-

ciągają wniosek, że osoby homoseksualne też ma-

ją prawo do małżeństwa. To tak jakby twierdzić, 

że osoby niewidome powinny móc dostawać 

prawo jazdy, bo przecież nie są gorsze od widzą-

cych. Niestety, oszustwo ideologii homoseksual-

nych rozpleniło się w społeczeństwach i w gło-

wach jednostek. (…)  

    Absurd jest jeszcze większy, kiedy tego rodza-

ju rewolucję na ludzkiej naturze próbuje prze-

prowadzać jakaś wspólnota wyznaniowa, która 

mieni się chrześcijańską. Oto Synod Generalny 

Kościoła Anglikańskiego Szkocji podjął decyzję 

o dopuszczeniu par homoseksualnych do ślubu 

kościelnego. Konsekwentnie szkoccy anglikanie 

postanowili usunąć z obrzędów liturgicznych 

sformułowanie, że małżeństwo jest „cielesnym, 

duchowym i mistycznym związkiem mężczyzny 

i kobiety”. Nowy tekst określa małżeństwo jako 

„objawienie miłości i tożsamości Boga”. (…) 

    Co w takiej sytuacji z ekumenizmem? Czy jest 

jeszcze sens prowadzić dialog wiary z tymi, któ-

rzy negują fundamenty chrześcijańskiej antropo-

logii i proponują jakąś nową doktrynę, jakoby 

związek dwóch gejów był obrazem Boga? (…) 

    Nie mam wątpliwości, że wspólnoty chrześci-

jańskie, które przyjęły dogmaty homoseksual-

nych aktywistów na temat małżeństwa, skazane 

są na wymarcie. 

ks. Dariusz Kowalczyk, Gość Niedzielny, nr 26 

rok XCII, 28 VI 2015, str. 38 

 

 

NASZE ROCZNICE 

605 lat temu (15 lipca 1410 r.) wojska polsko-

litewskie pod wodzą Władysława Jagiełły i księ-

cia Witolda pokonały pod Grunwaldem armię 

krzyżacką. Na polu bitwy padł kwiat rycerstwa 

zakonnego, w tym również wielki mistrz Ulryk 

von Jungingen. 

600 lat temu (4 lipca 1415 r.) na soborze w Kon-

stancji została zakończona tzw. schizma zachod-

nia. Prawowitym następcą św. Piotra został wy-

brany kard. Otto Colonna, który przyjął imię 

Marcina V. 

350 lat temu (10 lipca 1660 r.) Sejm polski pod-

jął uchwałę o wypędzeniu z Polski arian (Braci 

polskich), radykalnego odłamu protestanckiego 

(nie uznawali bóstwa Chrystusa, byli przeciwni-

kami wszelkich wojen). 

265 lat temu (28 lipca 1750 r.) w Lipsku zmarł 

Jan Sebastian Bach, jeden z najwybitniejszych 

kompozytorów i mistrzów gry na organach.  

160 lat temu (19 lipca 1855 r.) zmarł Tomasz 

Zan, wybitny poeta, przyjaciel Mickiewicza. Był 

inicjatorem utworzenia stowarzyszeń studentów 

„Filomatów” i „Filaretów”. Pragnąc rozszerzyć 

działalność wychowawczo-patriotyczną, w 1820 

r. utworzył związek „Promienistych” dla mło-

dzieży gimnazjalnej. 

140 lat temu (4 lipca 1875 r.) w Kopenhadze 

zmarł Hans Christian Andersen, autor najbar-

dziej popularnych baśni dla dzieci. 

105 lat temu (15 lipca 1910 r.) w Krakowie na 

placu Matejki został odsłonięty pomnik dla 

uczczenia zwycięstwa grunwaldzkiego. W czasie 

okupacji Niemcy wysadzili pomnik w powietrze. 

90 lat temu (4 lipca 1925 r.) odszedł do Pana 

Pier Giorgio Frassati - beatyfikowany przez Pa-

pieża Jana Pawła II. 

80 lat temu (10 lipca 1935 r.) w Spale nad Pilicą 

odbył się ostatni przed wojną ogólnopolski zlot 
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harcerski. Wzięło w nim udział 25 tys. harcerzy 

i harcerek. 

75 lat temu (7 lipca 1940 r.) w więzieniu na Mon-

telupich Niemcy rozstrzelali 47 polskich ofice-

rów. 

75 lat temu (31 lipca 1940 r.) władze niemieckie 

w Generalnej Guberni wydały zakaz organizowa-

nia procesji religijnych poza obrębem kościoła. 

60 lat temu (12 lipca 1955 r.) władze PRL powo-

łały Komisję Duchownych i Świeckich Działaczy 

Katolickich przy Ogólnopolskim Komitecie Fron-

tu Jedności Narodowej. Była to kolejna próba 

rozbicia polskiego Kościoła od wewnątrz.  

60 lat temu (16 lipca 1955 r.) władze komuni-

styczne na Węgrzech zwolniły z wiezienia kardy-

nała Minszentiego, skazanego wcześniej na do-

żywotnie więzienie. 

            Wybrała Barbara Kwaśnik 

 

 

Warto zobaczyć 

    Maria Okońska zmarła dwa lata temu – 6 maja 

2013 r. Do tygodnika 

Niedziela nr 50 z 14 XII 

2014 r. została dołączona 

płytka filmem dokumen-

talnym, który przedsta-

wia Marię Okońską – za-

łożycielkę „Ósemki” 

(obecnie Instytut Pryma-

sa Wyszyńskiego), uro-

dzoną 16 XII 1920 r., w rodzinie o żywych trady-

cjach religijnych i patriotycznych. W sytuacji 

prześladowania Kościoła w Polsce, gdy bp Stefan 

Wyszyński został Prymasem polski, Maria i cała 

„Ósemka” oddawały wszystko Bogu przez po-

średnictwo Maryi za jego misje w Kościele i w 

Polsce. 

 

 

Setna rocznica urodzin 

ks. Jana Twardowskiego – 1 czerwca 1915 r. 

Warto przeczytać 

Do Przewodnika Katolickie-

go nr 21 z 31 V 2015 została 

dołączona bezpłatna książka, 

która stanowi część tomu 

„Wszystko darowane. Myśli 

na każdy dzień” (Poznań 

2015) i została wydana przez 

Wydawnictwo Święty Woj-

ciech w Poznaniu. 

 

 „Wszystko darowane. 

Myśli na wakacje” to 

wybór wypowiedzi ks. 

Jana Twardowskiego, 

który może Stanowic 

wakacyjny przewodnik 

dla zabieganych, spra-

gnionych chwili za-

dumy. Rozważania 

obejmują tematy nie-

odłącznie kojarzące się 

z ks. Janem: prostota 

wiary, ufność, zachwyt 

przyrodą. Wszystko wyrażone prostym języ-

kiem, z uśmiechem, zdziwieniem, przede 

wszystkim zaś z twórczą refleksją nad codzien-

nością. 

Okolicznościowy znaczek 

    Idąc na pielgrzymkę mężczyzn do Piekar Ślą-

skich w 2015 r. na stoisku Poczty Polskiej kupi-

łem między innymi znaczki z podobizną ks. Jana 

Twardowskiego.  

 
 

Warto przeczytać 

    Robert Więcek SJ: 

„Zamyślenia maryjne. 

Z Maryją przez cały 

rok liturgiczny. Medy-

tacje biblijne”, Wy-

dawnictwo Głosimy 

Sp. z o.o., Warszawa 

2015. 

    „Zamyślenia maryj-

ne” to wyjątkowa 

książka, zawierająca 

rozważania na święta, 

uroczystości i wspo-

mnienia maryjne w ro-

ku liturgicznym. Pu-

blikacja jest znakomitą inspiracją do modlitwy 

osobistej i pogłębienia relacji z Maryja w co-

dziennym życiu, a dla kapłanów może ponadto 

stanowić praktyczną pomoc przy głoszeniu ka-

zań. 

Wybrał  Stanisław Waluś 
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Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna 

im. Kard. A. Hlonda w Mysłowicach 

prowadzona przez jezuitów 

    Studia I stopnia na kie-

runku pedagogika: 

Specjalności: pedagogika 

przedszkolna (specjalność 

nauczycielska), pedagogika 

wczesnoszkolna (specjal-

ność nauczycielska, peda-

gogika opiekuńczo-

wychowawcza, pedagogika 

resocjalizacyjna. 

    Studia II stopnia na kie-

runku pedagogika: 

Specjalności: Edukacja dla 

bezpieczeństwa z bezpie-

czeństwem i zarządzaniem 

kryzysowym (specjalność 

nauczycielska), pedagogika 

przedszkolna i pedagogika 

wczesnoszkolna (specjal-

ność nauczycielska), peda-

gogika opiekuńczo-

wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna. 

www.wsew.edu.pl 

 

 

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Ojca Świętego na rok 2015 
 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. 

Lipiec: Powszechna: Aby odpowiedzialność po-

lityczna była przeżywana na wszystkich pozio-

mach jako wzniosła forma miłosierdzia. 

Ewangelizacyjna:  Aby chrześcijanie w Ameryce 

Łacińskiej w obliczu nierówności społecznych 

mogli dawać świadectwo miłości do ubogich 

i wnosić swój wkład, by społeczeństwo stawało 

się bardziej braterskie. 

  

II Krucjata Modlitwy w intencji Ojczyzny 

Intencja na czerwiec: Aby członkowie ruchów 

kościelnych z nowym dynamizmem podjęli apo-

stolstwo w trudnych obszarach życia społeczne-

go.  

Intencja na lipiec: Za ruchy, aby przedstawiły 

bogatszą propozycję formacji skierowanej do lu-

dzi młodych, przygotowującą do Światowych 

Dni Młodzieży Kraków 2016.  

 

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: 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 

zapisie. Zapisy: Jan Mikos tel. 697 684666. E-

mail - mikosjan@gmail.com 

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

siącleciu Dolnym w godz. 17-18 i w każdy 

ostatni piątek miesiąca w siedzibie KIK w Ka-

towicach przy kościele Mariackim.  

Rekolekcje będzie prowa-

dził ks. Piotr Brząkalik, fe-

lietonista Radia eM. Swoje 

felietony wydał w formie 

książkowej w Księgarni 

św. Jacka w 2013 r.  Był 

naszym rekolekcjonistą w 

Kokoszycach w 2014 roku 

(relacja w biuletynie „Dla-

tego” z listopada 2014 r.). 

Jest działaczem trzeźwo-

ściowym – szczególnie wśród kierowców.  

 
22 VII 2015 r. – Kraków  

http://www.wsew.edu.pl/
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
mailto:mikosjan@gmail.com
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Informacja z zebrania Zarządu KIK 

w Katowicach w dniu 9 kwietnia 2015 r.  
1. Podjęto uchwałę w sprawie ukonstytuowa-

nia się składu Prezydium Zarządu Klubu In-

teligencji Katolickiej w Katowicach. Skład 

Prezydium: 

Prezes: Andrzej Dawidowski, 

Wiceprezesi: Danuta Sobczyk, Stanisław 

Waluś,  

Skarbnik: Małgorzata Piechoczek, 

Sekretarz: Robert Prorok.  

2. Omówiono przygotowania do spotkania 

z okazji jubileuszu XXV-lecia KIK w Ka-

towicach. Spotkanie odbędzie się 24 paź-

dziernika br. w Zabrzu.  

3. Omówiono program Metropolitalnego Świę-

ta Rodziny. W ramach tego święta 24 maja 

odbędzie się pod patronatem KIK piel-

grzymka do Bogucic.  

Robert Prorok  

 

Informacja z zebrania Zarządu KIK  

w Katowicach w dniu 14 maja 2015 r.  

1. Omówiono przygotowania do pielgrzymki 

do Bogucic – pielgrzymka odbędzie się 24 

maja w ramach Metropolitalnego Święta 

Rodziny.  

2. Przewodnicząca sekcji zabrzańskiej KIK 

Krystyna Partuś przedstawiła stopień reali-

zacji przygotowań do jubileuszu XXV-lecia 

KIK Katowice. Jubileusz będzie obchodzo-

ny w Zabrzu w sobotę 24 października.  

3. Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolic-

kiej w Polsce na Jasną Górę od tego roku 

będzie zawsze w listopadzie – tym razem 

odbędzie się 21 listopada.  

4. Andrzej Dawidowski omówił przygotowa-

nia do obchodów Dnia Dziecka w ogrodach 

Kurii Metropolitalnej. KIK w Katowicach 

jest jednym z organizatorów.  

Robert Prorok  

 

Informacja z zebrania Zarządu KIK 

 w Katowicach w dniu 11 czerwca 2015 r.  

1. Podsumowano pielgrzymkę do Bogucic.  

2. Andrzej Dawidowski omówił program tego-

rocznych Dni Kultury Chrześcijańskiej.  

3. Przedyskutowano udział KIK w tegorocz-

nym Festiwalu Organizacji Pozarządowych 

w Katowicach.  

4. Małgorzata Piechoczek przedstawiła stan fi-

nansów KIK.  

5. Andrzej Dawidowski poinformował o sta-

nie przygotowań do tegorocznych rekolek-

cji w Kokoszycach, które odbędą się 

w dniach 25-27 września.  

6. Stanisław Waluś przedstawił zarys treści 

jubileuszowego numeru biuletynu „Dlate-

go” – będzie to numer październikowy.  

Robert Prorok  

 

Pielgrzymki w 2015 roku 

21.11.2015. XXXV Pielgrzymka Klubów 

Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę. 

Na Jasnej Górze spotkamy się w sobotę 21 li-

stopada 2015 r. Swój udział zapowiedział abp 

senior 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 

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, 

ok. 200 tys. krzyży. Miejsce historyczne, stolica 

Żmudzi. Szydłów – Sanktuarium Narodowe 

Żmudzinów, miejsce pierwszych objawień MB 

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

Koszt 120 zł z własnym transportem lub 170 zł z 

przywozem i odwiezieniem autobusem. Pełne 

wyżywienie - 3 posiłki dziennie. Wpłata przy za-

pisie.  

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. 

 

Zapisy na pielgrzymki i rekolekcje: Jan Mikos 

tel. 697 684666. E-mail: mikosjan@gmail.com 

lub w każdy wtorek w godz. 17-18 w salce nr 2 

przy parafii na Dolnym Tysiącleciu albo w sie-

dzibie KIK podczas dyżurów. 

Zgłoszenia przy braku wpłat traktowane będą ja-

ko rezerwowe. Kolejność siedzeń w autokarze wg 

zapisów i dokonanych wpłat zaliczek lub całości.  

 

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

