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Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nie-

czystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pienię-

dzy w trzosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. I mówił do nich: Gdy do jakie-

go domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie 

będą słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wy-

szli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem 

i uzdrawiali. Mk 6,7-13 
 

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 3 VI 2015 r. 

„Wasze życie, jako sióstr i braci Jezusa, jako Jego 

uczniów, nie może być puste, nijakie, bez celu. 

Otwórzcie serca dla Ducha Świętego, by napełnił 

je swoimi darami. Przyjmijcie Go, jako szczegól-

nego Gościa, napełnijcie wasze serca Jego obecno-

ścią. Proście, by codziennie Wam towarzyszył 

w pracy, w nauce, w modlitwie, w podejmowaniu 

decyzji, w pokonywaniu siebie i czynieniu dobra. 

Bądźcie mężni Jego mocą. Z Nim przemieniajcie 

świat. To Duch Święty daje prawdziwe życie, le-

czy samotność, nieustannie nam towarzyszy 

i prowadzi. Dojrzewajcie do pełni takiego życia, 

do pełni miłości. Bierzcie za nie odpowiedzial-

ność, nie poprzestając na pozorach. Przyjmijcie 

Ducha Pocieszyciela, jak w dniu bierzmowania. 

Otwórzcie serca na Jego świętość i moc. Niech On 

umocni waszą wiarę, nadzieję, prowadzi ku doj-

rzałej i odpowiedzialnej miłości, która jest moc-

niejsza niż śmierć. Niech pomaga wam podejmo-

wać, na tym naszym etapie dziejów, wielki dialog 

z Bogiem, z człowiekiem i ze światem. Pełni mocy 

Ducha Świętego idźcie tam, gdzie On was pośle. 

Odwagi! Z Nim wyruszcie w drogę! Niech On 

sam Was prowadzi! Z serca wam błogosławię”. 

Biuletyn Radia Watykańskiego 03.06.2015  

Audiencja ogólna – środa 10 VI 2015 r. 

„Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. 

Drodzy bracia i siostry, dziś w sposób szczególny 

proszę was, abyście wspierali modlitwą i konkret-

nymi gestami duchowej i materialnej pomocy ro-

dziny, które muszą zmierzyć się z chorobą kocha-

nej osoby, zwłaszcza rodziców, którzy walczą 

o zdrowie swego dziecka. Niech towarzyszy im 

zawsze nasza serdeczna bliskość i życzliwość, jako 

znak Bożego błogosławieństwa. Niech będzie po-

chwalony Jezus Chrystus”.  

Biuletyn Radia Watykańskiego 10.06.2015 

Audiencja ogólna – środa 17 VI 2015 r. 

„Witam przybyłych na audiencję pielgrzymów 

polskich. Dzisiaj przypada wspomnienie świętego 

Alberta Chmielowskiego. Pamiętając o jego po-

święceniu na rzecz biednych, bezdomnych, nie-

uleczalnie chorych, jak on, otwórzmy serca na po-

trzeby naszych braci najbardziej potrzebujących 

pomocy.  Uczmy się od niego, jak służyć Chry-

stusowi w ubogich, jak «być dobrym dla innych 

jak chleb». Naśladujmy go w dążeniu do święto-

ści. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.  

Biuletyn Radia Watykańskiego 17.06.2015 

Audiencja ogólna – środa 24 VI 2015 r. 

„Serdeczne pozdrowienie kieruję do polskich 

pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, wchodząc 

w okres letnich wakacji pamiętajmy, że ten czas 

jest nam dany przez Boga dla dobrego odpo-

czynku fizycznego, ale także dla duchowej od-

nowy i dla umacniania więzi z członkami rodzi-

ny, z przyjaciółmi i z samym Bogiem. Nigdy nie 

zapominajcie o modlitwie, o niedzielnej Mszy 

św. i o dziełach miłosierdzia dla tych, którzy go 

potrzebują. Niech będzie pochwalony Jezus 

Chrystus!”.  

Biuletyn Radia Watykańskiego 24.06.2015 
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Pisać 3 biu razem – VI VII VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niedopałek w ciele śp. prezydenta 

Kaczorowskiego 

   Rosjanie podczas sekcji zwłok śp. Ryszarda 

Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta RP 

na Wychodźstwie, zaszyli niedopałek papie-

rosa – tę szokującą informację podał tygodnik 

„ABC”. Na odkrycie natrafiono podczas 

oględzin ciała po ekshumacji 22 października 

2012 r. „W jamie opłucnowej po stronie lewej 

przy kręgosłupie ujawniono fragment papie-

rosa z filtrem” – napisali wówczas lekarze 

prowadzący badanie. 

Tygodnik Solidarność, nr 27 (1388),  

3 VII 2015, str. 6 

 

 
Tomasz „Rolex” Pernak: Kasyno, Wydaw-

nictwo Bollinari Publisching House, Warsza-

wa 2012. 

Ze wstępu: 

Od odpowiedzi na pytania dotyczące Smoleń-

ska nie można uciec. Jeśli ktoś wierzy w linię 

energetyczną, brzozę, naciski, picie na pokła-

dzie, zastraszonych i niekompetentnych pilo-

tów, generała BOR na bazarku kupującego 

papierosy, bo w USA, gdzie się wybiera, dro-

go, czy też słynną „beczkę” wykonywaną 

sześć metrów nad ziemią, stutonową maszy-

ną, której rozpiętość skrzydeł wynosi ponad 

37 metrów, uprzejmie proszę.   

Stanisław Waluś 

 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 
Tablica Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 

Politechniki Śląskiej - 20 IV 2010 r. 
-------------------------- 

Zbigniew Franciszek Dębski 
Urodził się 29 XI 1922 r. w Łasinie jako syn 
Emiliana i Marii z domu Szpitter. W okresie 
powstania warszawskiego był dowódcą 7 dru-
żyny 3 kompanii – „Szare Szeregi-Junior”. Był 
członkiem Kapituły Orderu Wojennego Virtuti 
Militari i współzałożycielem Związku Po-
wstańców Warszawskich. 22 IV 2010 r. w ka-
tedrze polowej Wojska Polskiego została od-
prawiona Msza żałobna w intencji Zmarłego. 
Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. 
prał. Płk Zbigniew Kępa, dziekan straży gra-
nicznej, notariusz Kurii Polowej WP.   

Pożegnanie. W hołdzie Ofiarom tragedii pod 

Smoleńskiem, Opracowanie Marian Piotr 

Romaniuk, Dom Wydawniczy RAFAEL,  

Kraków 2012, str. 116-120. 
--------------------------- 

Szpieg w 36. Specpułku? 

    Jak ujawnił w programie „Jeden na jeden” na 

antenie TVN24 poseł Marek Opioła, oficer za-

trzymany kilka miesięcy temu przez Żandarme-

rię Wojskową w związku z „niedopełnieniem 

obowiązków służbowych w zakresie postępo-

wania z dokumentami niejawnymi”, służył 

przez lata w lotniczym 36. spec pułku, do któ-

rego należał rządowy Tupolew, który uległ ka-

tastrofie 10 kwietnia 2010 r. Informacje te po-

twierdził w rozmowie z portalem Niezależna.pl 

ppłk Artur Goławski, rzecznik Dowództwa Ge-

neralnego Rodzajów Sił Zbrojnych. 

Oprac. AŻ, Tygodnik Solidarność, nr 26 

(1387), 26 VI 2015, str. 6 

 

 

 

 

z czyjej inspiracji to czynią i komu się wysłu-
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Refleksje po wyborach prezydenckich – cz. II 

    Warto było przeczytać w prasie komentarze po 

wyborze Andrzeja Dudy na prezydenta RP. Przy-

taczam tylko pięć przykładów. W „Naszym 

Dzienniku” nr 121 (5265), z 26 V 2015, str. 10, 

ukazał się wywiad Sławomira Jagodzińskiego 

z ks. bp. Wiesławem Meringiem, przewodniczą-

cym Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa 

Kulturowego KEP, ordynariuszem włocławskim 

zatytułowany „Klucz do udanej prezydentury”, 

a w „Naszym Dzienniku” nr 125 (5269), z 30-31 

V 2015, str. 10, felieton prezesa Klubu Inteligen-

cji Katolickiej w Lublinie prof. Mieczysława Ry-

by pod tytułem „Katolicy wobec wyborów prezy-

denckich”, z którego przytoczę dwa pierwsze 

zdania: „Środowiska katolickie z niezwykłą rado-

ścią przyjęły wybór Andrzeja Dudy na prezyden-

ta Rzeczypospolitej. W trakcie kampanii wybor-

czej wielu ludzi szczerze się modliło, wiedząc, że 

wybory te mają jakiś wyjątkowy od strony mo-

ralnej wymiar.” W „Niedzieli” nr 22 z 31 V 2015, 

na str. 3 Lidia Dutkiewicz zamieściła artykuł pod 

tytułem: „Przeszedł dobrą szkołę służby Ojczyź-

nie”.  W „Źródle” nr 27 z 5 VII 2015, na str. 31 

ważny dla nas, katolików jest artykuł Małgorzaty 

Papis zatytułowany „Wysłuchana modlitwa – 

wymodlony Prezydent”, a w „Tygodniku Soli-

darność” nr 23 z 5 VI 2015 ukazał się felieton Ja-

na Pietrzaka „Nie ma demokracji bez moralno-

ści”. Jan Pietrzak kiedyś kandydował na prezy-

denta RP. Dziwiłem się wtedy, że artysta staje do 

walki wyborczej. Z biegiem lat przekonałem się, 

że byłby znacznie lepszym prezydentem niż Lech 

Wałęsa czy Bronisław Komorowski, a tym bar-

dziej lepszym niż Aleksander Kwaśniewski czy 

Wojciech Jaruzelski. Przytaczam Czytelnikom 

„Dlatego” dwa obszerne fragmenty z felietonu 

Jana Pietrzaka, gdyż, jak wynika z ankiety „Ty-

godnik Solidarność” nie jest on powszechnie czy-

tany przez członków KIK w Katowicach. 

    Po pięcioletnim blokowaniu etatu opuszcza pa-

łac prezydent, jego prezydent. Nadszedł czas po-

żegnań z „bulem”, szogunem, gajowym, specjali-

stą od kur… i całą dworską świtą, która musi 

zmienić pracę. (…) Nowy prezydent ma objąć 

urząd 6 sierpnia, czyli w rocznicę wymarszu 

Pierwszej Kadrowej z Oleandrów w 1914 r. To 

nie przypadek, zwłaszcza, że Andrzej Duda to 

Krakus! A wybrany został 24 maja w święto Ze-

słania Ducha Świętego! (…) Niezbadane są 

ścieżki Opatrzności.  W dniu zaprzysiężenia po-

winniśmy mu zaśpiewać piosenkę sprzed 101 lat: 

   Raduje się serce, raduje się dusza, 

   Gdy pierwsza kadrowa na wojenkę rusza… 

   Chociaż do Warszawy mamy długa drogę, 

   Ale przejdziem migiem, byle tylko w nogę… 

Trudno jednak nie zauważyć, że nie wszystkie 

serca i dusze się radują, oj nie wszystkie! (…) 

    Od siebie dodam, że 6 sierpnia obchodzimy 

święto Przemienienia Pańskiego.   

Stanisław Waluś 

 

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 

Zaufanie trzeba budować na prawdzie 

    Cały naród polski musi żyć we wzajemnym 

zaufaniu, a to zaufanie opiera się na prawdzie. 

Owszem, cały naród polski musi odzyskać to za-

ufanie w najszerszym kręgu swej społecznej eg-

zystencji. Jest to sprawa zupełnie podstawowa. 

Nie zawaham się powiedzieć, że od tego właśnie 

– od tego przede wszystkim: od zaufania zbudo-

wanego na prawdzie – zależy przyszłość Ojczy-

zny. (…) „Ojczyzna jest to wielki – zbiorowy – 

Obowiązek”, obowiązujący „Ojczyznę dla czło-

wieka” i „człowieka dla Ojczyzny” (Cyprian 

Kamil Norwid, Memoriał o młodej emigracji). 

Str. 52-53, Wrocław, 21 czerwca 1983, Homilia 

w czasie Mszy św.  

 

Litania Narodu Polskiego 

    Ciąg dalszy z poprzed-

niego numeru „Dlatego”. 

Błogosławiony Jerzy Matu-

lewiczu, niestrudzony sługo 

Kościoła módl się za nami 

Błogosławiony Michale Ko-

zalu, męczenniku obozów 

koncentracyjnych módl się 

za nami 

Błogosławiona Bolesławo Lament, apostołko 

wśród prawosławnych módl się za nami 

Błogosławiony Stefanie Frelichowski, duszpaste-

rzu więźniów w obozach koncentracyjnych módl 

się za nami 

Błogosławieni Antoni Julianie Nowowiejski, 

Henryku Kaczorowski, Anicecie Kopliński, Ma-

rianno Biernacka i pozostali sto czterej błogo-
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sławieni męczennicy, świadkowie wiary z czasów 

II wojny światowej módlcie się za nami 

Błogosławiona Stello Mardosewicz ze swymi 

współsiostrami, męczennicami z Nowogródka, 

które ofiarowałyście swe życie za ojców rodzin 

módlcie się za nami 

Błogosławiony Janie Wojciechu Balicki, opieku-

nie upadłych niewiast módl się za nami 

Błogosławiony Janie Beyzymie, apostole wśród 

trędowatych na Madagaskarze módl się za nami 

Błogosławiona Sancjo Janino Szymkowiak, 

świadomie dążąca do świętości módl się za nami 

Błogosławieni Jozafacie Kocyłowski i Grzegorzu 

Łakoto, grekokatoliccy biskupi z Przemyśla, mę-

czennicy sowieckiego komunizmu módlcie się za 

nami 

Błogosławiony Ignacy Kłopotowski, apostole 

słowa drukowanego módl się za nami 

Błogosławiony Bronisławie Markiewiczu, apo-

stole trzeźwości módl się za nami 

Błogosławiony Władysławie Findyszu, gorliwy 

duszpasterzu, pierwszy wyniesiony na ołtarze 

męczenniku komunizmu w Polsce módl się za 

nami 

 

In vitro 

    Dlatego Ojciec Święty Jan 

Paweł II podkreśla, że stopniem 

godziwości działań medycz-

nych jest bezwzględny szacu-

nek dla życia ludzkiego i jego 

integralności: „Najpierw posza-

nowanie życia. Brak szacunku 

wobec życia ludzkiego, nie 

traktowanie jego obrony i ratowania jako obo-

wiązku, nie jest kwestią wiary lub niewiary. Oby 

wszyscy lekarze umieli dochować wierności 

przysiędze Hipokratesa, składanej podczas pro-

mocji lekarskiej!” 

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

www.globalizacja.org Warszawa 2010, str. 135 
 

 

W piątek 10 lipca 2015 r. senatorowie  

głosowali nad przyjęciem ustawy dotyczącej 

in vitro 

    Wniosek o przyjęcie ustawy o leczeniu nie-

płodności bez poprawek poparło 46 senatorów, 

przeciw było 43, wstrzymało się 4, a nie głosowa-

ło 7. Pełne zestawienie głosowania nad tym 

wnioskiem zamieszczono w „Niedzieli”, nr 29 

z 19 VII 2015, na str. 7.   

 

Klub/ 

Koło 

Liczba 

czł. 

Głoso- 

wało 

Za Prze- 

ciw 

Wstrz. 

się 

Nie 

głos. 

PO 60 52 43 9 4 4 

PiS 32 30 0 30 0 2 

KSN 4 4 3 1 0 0 

ZP 1 1 0 1 0 0 

Sn 1 1 0 1 0 0 

PSL 2 1 0 1 0 1 

suma 100 89 46 43 4 7 

PO – Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 

PiS – Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 

KSN – Koło Senatorów Niezależnych 

ZP – Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica 

Sn – Senatorowie niezrzeszeni 

PSL – Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa 

Ludowego 

 

    Warto przeczytać artykuły redaktorów naczel-

nych tygodników katolickich: 

Ks. Marek Gancarczyk: Czarne nie jest białe, 

„Gość Niedzielny”, nr 29, rok XCII, 19 VII 

2015, str. 3, 

Ks. Henryk Zieliński: Czas Apokalipsy?, 

„Idziemy”, nr 28 (511), 12 VII 2015, str.  

Lidia Dudkiewicz: Otwierają się piekielne wrota, 

„Niedziela”, nr 29, 19 VII 2015, str. 3, 

oraz dwa artykuły z prasy codziennej: 

Izabela Borańska-Chmielewska: Eugenika w Se-

nacie. Przewagą głosów 46 do 43 Senat przefor-

sował ustawę legalizującą proceder in vitro, 

„Nasz Dziennik”, nr 160 (5304), 11-12 VII 2015, 

str. 1 i 4, 

Sławomir Jagodziński: Zbrodnicze in vitro, 

„Nasz Dziennik”, nr 161 (5305), 13 VII 2015, 

str. 1. 

 

Homilia abpa Andrzeja Dzięgi, metropolity 

szczecińsko-kamieńskiego wygłoszona 12 lipca 

2015 r. na Jasnej Górze w czasie  

XXIV pielgrzymki Rodziny Radia Maryja 

(fragmenty) 

    Miał rację Prymas Tysiąclecia, przypominając 

nam i pokazując siebie: „Po Bogu najbardziej 

umiłowałem Polskę”. Miał rację, mówiąc, że 

Polska – Matka nasza, Ojczyzna nasza – warta 

jest tego, by oddać jej do dyspozycji wszystko, 

co się posiada; wszystko, czym i kim się jest; ca-

łe swoje życie i zdrowie, siły i emocje; wszystko, 

co tylko możemy dać, nawet bardziej niż własnej 

rodzinie czy przyjaciołom; bardziej niż samemu 

sobie. Polska to Matka, po Bogu umiłowana naj-

bardziej. (…) 

http://www.globalizacja.org/
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    Przychodzimy dzisiaj z jeszcze większym bó-

lem dotyczącym ostatnich dni, niemal ostatnich 

godzin. Tyle głosów rozsądku wypowiedziano 

bowiem na temat in vitro. Tyle rozumnych argu-

mentów padło: i ze strony Episkopatu Polski, i ze 

strony profesorów nauk medycznych, odważ-

nych, mądrych, śmiałych, którzy mówili wprost. 

Tyle głosów rozumu padło od parlamentarzystów 

w dyskusjach na komisjach parlamentarnych oraz 

na sesjach plenarnych. Tyle głosów rozumnych 

i co z tego? Dlaczego głusi zostaliście Wy, którzy 

tę ustawę wprowadzacie do systemu prawa i do 

polskiego życia? Dlaczego głusi jesteście na głos 

rozumu, na racjonalne argumenty? Kto was ogłu-

szył? Co się stało? Czy Was ktoś przestraszył? 

(…) A ja słyszę głos parlamentarzysty, który 

mówi: ja nie wiem, kiedy się życie poczyna. 

Chciałoby się powiedzieć: proszę wziąć pierwszą 

encyklopedię z brzegu. Tam się pan/pani dowie. 

Proszę wziąć podręcznik do szkoły podstawowej, 

do czwartej klasy, tam się pan/pani dowie, kiedy 

zaczyna się ludzkie życie. Jak można wpisać 

w ustawę, że dziecko poczęte, żyjące, jest rozu-

miane jako zlepek komórek? To jest nierozumne. 

To boli, dziwi i zaskakuje. Mówicie, że to sprawa 

sumienia. Nie! To jest sprawa myślenia! To jest 

sprawa racjonalnego rozumowania, otwarcia się 

na argumenty nauki i rozumu. Gdybyście przygo-

towali tę ustawę jako niegodziwą, to byłoby to 

kwestią sumienia dla ludzi wiary. Ale wyście ją 

przygotowali zbrodniczą, bo się tam odmawia 

człowieczeństwa człowiekowi już żyjącemu, po-

czętemu. Wyście ją przygotowali zbrodniczą, bo 

można ludzi bezkarnie zabijać tylko dlatego, że 

się to dziecko komuś nie udało, jakiemuś profeso-

rowi w laboratorium, że jest chore, że źle się 

rozwija. To jest czysta eugenika. To jest zbrod-

nia.  

Nasz Dziennik, nr 165 (5309), 17 VII 2015, 

str. 15-18. 

Absolutna klęska etyki 

    Sejm uchwalił 25 czerwca ustawę o zapłodnie-

niu metodą in vitro, przewrotnie nazwaną: „o le-

czeniu niepłodności”. Za jej przyjęciem głosowa-

ło 261 posłów (190 z PO), inni z SLD, Ruchu Pa-

likota, połowa PSL. Przeciwko było 176 posłów 

z PiS i Zjednoczonej Prawicy. (…) Co jest naj-

bardziej niebezpieczne w tej ustawie? Przede 

wszystkim redukuje ona status człowieka w za-

rodkowym etapie rozwoju do grupy komórek, nie 

bacząc na to, że nauka jednoznacznie potwierdza 

biologiczną odrębność oraz integralność zarodka 

ludzkiego jako organizmu mającego precyzyjnie 

określoną tożsamość genetyczną: po prostu, 

człowiek od poczęcia pozostanie zawsze czło-

wiekiem.  

    Co jeszcze jest groźne w tej ustawie? 1. zakła-

da eugeniczną selekcję zarodków (z zakładanych 

6 zarodków, tylko najlepszy przeżyje, inne zo-

staną zniszczone); 2. podczas mrożenia i prze-

chowywania zarodków wiele z nich zostaje 

uszkodzonych; 3. ustawa pozwala na zbywanie 

komórek rozrodczych i zarodków na podstawie 

oświadczenia o wspólnym życiu (ten zapis mogą 

w przyszłości wykorzystywać osoby niehetero-

seksualne; 4. ustawa pozwala na surogację, czyli 

noszenie ciąży przez osoby trzecie, co nosi zna-

miona handlu ludźmi; 5. umożliwia stosowanie 

procedury in vitro bez podjęcia realnej próby le-

czenia prawdziwej przyczyny niepłodności; 

6. lekceważy dobro dziecka, pozostawiając em-

brion ludzki poza jakimikolwiek relacjami oso-

bowymi.  

    Bodaj z tego widać, że ustawa narusza co 

najmniej kilka przepisów Konstytucji, w tym 

prawo do ochrony życia, godności ludzkiej, 

ochronę rodziny. Posłowie zakpili sobie 

z orzecznictwa polskiego Trybunału Konstytu-

cyjnego oraz unijnego Trybunału Sprawiedliwo-

ści, które chronią status zarodka ludzkiego, nada-

jąc mu od chwili poczęcia prawnie chronioną 

godność. Ustawa jest sprzeczna również z Ko-

deksem rodzinnym i opiekuńczym, ponieważ nie 

respektuje nadrzędnej w prawie opiekuńczym 

zasady dobra dziecka.  

 Pokrętny tytuł ustawy sugeruje, że dotyczy le-

czenia niepłodności. Tymczasem jest to ustawa 

o finansowaniu biznesu lub przemysłu in vitro 

(dotyczy tylko tej metody). Nie dość, że jest to 

metoda mało skuteczna i etycznie niedopusz-

czalna, to osoby, które z niej korzystają, pozosta-

ją nadal bezpłodne. (…) Jak widać, koalicja PO-

PSL-SLD-Ruch Palikota zupełnie zlekceważyła 

głos Kościoła. Posłowie wybrali drogę Urbana, 

a nie Jana Pawła II – skomentował głosowanie 

nad in vitro ks. prof. Dariusz Oko. Teraz spraw-

dzian z wierności nauczaniu Kościoła czeka se-

natorów.  

Czesław Ryszka, Niedziela, nr 27,  

5 VII 2015, str. 38 

http://www.sosnowiecfakty.pl/news.php?readmo

re=16063 

http://niedziela.pl/artykul/119238/nd/Absolutna-

kleska-etyki 

http://www.sosnowiecfakty.pl/news.php?readmore=16063
http://www.sosnowiecfakty.pl/news.php?readmore=16063
http://niedziela.pl/artykul/119238/nd/Absolutna-kleska-etyki
http://niedziela.pl/artykul/119238/nd/Absolutna-kleska-etyki
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Komunikat Prezydium KEP po ogłoszeniu 

wyników głosowania w Senacie 

ws. ustawy dotyczącej procedury ,,in vitro" 

Warszawa, 10 lipca 2015 roku 

Wyniki głosowania w Senacie w sprawie ustawy 

dotyczącej procedury „in vitro” – pod pozorem 

leczenia niepłodności – legalizują m.in. niszcze-

nie ludzkich embrionów. Wyrażamy temu zdecy-

dowany sprzeciw. Cel nigdy nie uświęca środ-

ków; tak jest i tym razem. 

To wiedza medyczna a nie światopogląd religijny 

każe chronić każde życie ludzkie od chwili po-

częcia. 

Osoby wierzące w Chrystusa nie mogą – pod 

żadnym pozorem – popierać godzącej w życie 

ludzkie ustawy o „in vitro”, jeżeli chcą pozostać 

w pełnej wspólnocie wiary. Zwracamy na to raz 

jeszcze uwagę, aby nikt nie zasłaniał się niewie-

dzą czy niezrozumieniem co do konsekwencji 

podejmowanych decyzji, które zaprzeczają god-

ności i wartości życia ludzkiego. 

Abp Stanisław Gądecki 

Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP 

Abp Marek Jędraszewski 

Metropolita Łódzki 

Zastępca Przewodniczącego KEP 

Bp Artur G. Miziński 

Sekretarz Generalny KEP 

Nasz Dziennik, nr 161 (5305), 13 VII 2015, str. 2 
http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/6740.1,Komunikat

_Prezydium_KEP_po_ogloszeniu_wynikow_glosowania_w

_Senacie_ws_ustawy_dotyczacej_procedury_in_vitro_quot.

html 

 

List Przewodniczącego KEP do Prezydenta RP 

Warszawa, dnia 17 lipca 2015 r. 

Abp Stanisław Gądecki 

Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 

Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6 

01-015 Warszawa 

Sz. P. Bronisław Komorowski 

Prezydent Polski 

ul. Krakowskie Przedmieście 48/50 

00-071 Warszawa 

Szanowny Panie Prezydencie, 

jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 

jak najserdeczniej proszę Pana Prezydenta 

o przekazanie Sejmowi do ponownego rozpozna-

nia ustawy o tzw. „leczeniu niepłodności” lub 

skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. 

W obu przypadkach jest to podyktowane powo-

dami merytorycznymi, wynikającymi z niezgod-

ności wspomnianej ustawy z Konstytucją RP, 

w tym z fundamentalnym prawem nakazującym 

bezwarunkową ochronę życia ludzkiego oraz po-

szanowanie przyrodzonej i niezbywalnej godno-

ści człowieka. Ten apel jest nie tylko moim pra-

wem, ale i obowiązkiem. 

    Chciałbym podkreślić, że w kwestii procedury 

 „in vitro” występują nie tylko dwie główne stro-

ny polemiki, tzn. jej przeciwnicy i zwolennicy. 

Jest jeszcze trzecia strona, którą próbuje się cał-

kowicie pominąć i uprzedmiotowić. Tą trzecią 

stroną są dzieci nienarodzone. Im właśnie, tuż po 

poczęciu, odbiera się prawo do rozwoju, naro-

dzin i godnego życia. W ten sposób traktuje się 

je nie jako osoby ludzkie, ale jako przedmioty, 

którymi można dowolnie dysponować. 

    Kościół katolicki broni prawa do życia także 

tej trzeciej strony, którą próbuje się społecznie 

wykluczyć i zmarginalizować. 

    Uczniowie Chrystusa winni być zawsze gło-

sem tych, którym odmawiano praw i których 

godność deptano. Dlatego również w kwestii tak 

ważnej ustawy jesteśmy za globalizacją solidar-

ności, a przeciw globalizacji wykluczania bez-

bronnych i słabych istot ludzkich jeszcze przed  

ich narodzeniem. 

Z wyrazami szacunku, 

/-/ + Stanisław Gądecki 

Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący 

Konferencji Episkopatu Polski 

Nasz Dziennik, nr 166 (5310),  

18-19 VII 2015, str. 2 

http://episkopat.pl/dokumenty/korespondencja_k

ep/6749.1,List_Przewodniczacego_KEP_do_Pre

zydenta_RP.html 

 

 Ciekawy tydzień 

    Kroi nam się ciekawy tydzień. Na wiele pytań, 

które stawiamy sobie dzisiaj, już za kilka dni od-

powiedź będzie pewnie znana. Niebawem po-

winno się bowiem rozstrzygnąć, co zrobi prezy-

dent Bronisław Komorowski z jednym z naj-

większych bubli prawnych, jakim jest ustawa 

o szerokim stosowaniu i finansowaniu zabiegów 

in vitro, zwana dla niepoznaki ustawą o leczeniu 

bezpłodności. Podpisze ją, hamletyzując jak 

zwykle? Czy prześle do Trybunału Konstytucyj-

nego? Znając dotychczasowe posunięcia Komo-

rowskiego, nie wykluczam, że zrobi i jedno, 

http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/6740.1,Komunikat_Prezydium_KEP_po_ogloszeniu_wynikow_glosowania_w_Senacie_ws_ustawy_dotyczacej_procedury_in_vitro_quot.html
http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/6740.1,Komunikat_Prezydium_KEP_po_ogloszeniu_wynikow_glosowania_w_Senacie_ws_ustawy_dotyczacej_procedury_in_vitro_quot.html
http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/6740.1,Komunikat_Prezydium_KEP_po_ogloszeniu_wynikow_glosowania_w_Senacie_ws_ustawy_dotyczacej_procedury_in_vitro_quot.html
http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/6740.1,Komunikat_Prezydium_KEP_po_ogloszeniu_wynikow_glosowania_w_Senacie_ws_ustawy_dotyczacej_procedury_in_vitro_quot.html
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i drugie. Postawa: diabłu świeczkę i Panu Bogu 

ogarek jest przecież dla jego prezydentury cha-

rakterystyczna. Tak było choćby z podpisaniem 

ustawy o przejęciu naszych oszczędności z otwar-

tych funduszy emerytalnych i przekazaniem ich 

do ZUS. (…) 

    Zastrzeżenia do obecnego kształtu ustawy o in 

vitro ma nawet wielu senatorów i posłów macie-

rzystej partii pana prezydenta – rządzącej PO. 

Więcej zastrzeżeń mają wybitni prawnicy – tej 

rangi co prof. Andrzej Zoll, genetycy, lekarze 

i etycy. Zgłaszali je specjaliści z Biura Analiz 

Sejmowych i z Sądu Najwyższego. Ale czy to 

powstrzyma Bronisława Komorowskiego przed 

złożeniem podpisu pod ustawą, której ratyfikację 

zapowiadał wielokrotnie, uzasadniając decyzję 

swoim… katolicyzmem? Może przydałby się 

w tej sprawie zdecydowany głos szczególnie bli-

skich panu prezydentowi duchownych? Bo prze-

cież nie tylko PiS ma przyjaciół wśród księży 

i biskupów. Czytania mszalne z ubiegłej niedzieli 

wyraźnie zobowiązują wszystkich apostołów, ich 

następców i zastępców do głoszenia ludziom ca-

łej prawdy Bożej, niezależnie od okoliczności. 

A w ostateczności może trzeba nawet czasem 

„strząsnąć proch z nóg na świadectwo dla nich”? 

(por. Mk 6, 11). (…) 

ks. Henryk Zieliński, Idziemy nr 29 (512),  

19 lipca 2015 r. str. 3 

 

Marsze dla Życia i Rodziny 

    Już dziesiąty raz są organizowane Marsze dla 

Życia i Rodziny. Hasło tegorocznych marszów 

w Polsce to trzy słowa: „Rodzina - Wspólnota - 

Polska”, a głównym ich przesłaniem jest zwróce-

nie uwagi na priorytetową rolę rodziców w wy-

chowywaniu swoich dzieci. W Źródle z 14 VI 

2015, na str. 24 podano, że marsze przeszły uli-

cami 140 polskich miast. Na stronie internetowej 

http://marsz.org/ jest mapka z zaznaczeniem 

miejscowości, gdzie odbyły się marsze. Patroni 

medialni to: 

FRONDA MIESIĘCZNIK  

GRZEGORZA GÓRNEGO 

Gość Niedzielny 

Niedziela 

PCh24.pl POLONIA CHRISTIANA 

Radio Warszawa 

TVP 1 

wPolityce.pl  

Nasz Dziennik 

Polonia Christiana 

    Niżej podane są informacje lub reportaże 

dotyczące kilku marszów. 

Marsz dla Życia i Rodziny 

Kraków - 31 maja 2015 r. 

    Na stronie internetowej Gościa Krakowskiego 

jest zamieszczona galeria zdjęć z marszu:  

http://krakow.gosc.pl/gal/spis/2513498.Marsz-

dla-Zycia-i-Rodziny-Krakow-2015 

    Relacje z marszu można przeczytać pod adre-

sem: http://krakow.gosc.pl/doc/2513360.Dzieci-

do-przodu 

   W tygodniku Źródło nr 24 z 14 czerwca 2015 

r. na str. 24-25 jest krótka relacja z marszu. 

W czasie marszu wznoszono okrzyki: „Nie po-

zwól nikomu rządzić w Twoim domu”, „Hej 

Hej! Hej! Rodziny są okej!”, „Niskie podatki dla 

ojca i matki”, „Gdy rodzina zjednoczona, żadne 

zło jej nie pokona”, „Stop aborcji”, „Poznaj 

dziewczynę – załóż rodzinę”, „Dzieci są skar-

bem, a nie garbem”. „Sześciolatki są ojca i mat-

ki”, „Państwo od rodziny precz, to nasza, nie 

wasza rzecz”. Na zdjęciu z krakowskiego Rynku 

Głównego można przeczytać następujące hasła: 

Brońmy rodziny, Stop gender, Stop dewiacjom. 

Marsz dla Życia i Rodziny 

Tychy – 7 czerwca 2015 r. 

    Na dwa dni przed marszem zostało rozesłane 

następujące zaproszenie: 

7 czerwca, w niedzielę, zapraszam w imieniu or-

ganizatorów na pierwszy w Tychach Marsz dla 

Życia i Rodziny. Msza Święta o godz. 12.30 

w kościele pw. św. Krzysztofa, a potem prze-

marsz w radosnym korowodzie do parku miej-

skiego na koncert Magdy Anioł. Przyjdź, by 

opowiedzieć się za życiem i rodziną. Odkąd bo-

wiem świat jest światem, rodzinę zawsze two-

rzyli matka, ojciec i dzieci. Ci, którzy chcą to 

dzisiaj zmienić, korzystają z naszej bierności. 

Musimy im się przeciwstawić! Do jakich absur-

dów dochodzi, świadczy choćby następujące 

wynaturzenie: w Londynie pewna kobieta chcia-

ła poślubić samą siebie, bo sama była dla siebie 

jedyną osobą, do której miała zaufanie. 

Czesław Ryszka 

    W niedzielę, 7 czerwca, po raz pierwszy 

w Tychach zorganizowany został Marsz dla Ży-

cia i Rodziny. Uczestnicy najpierw wzięli udział 

we Mszy świętej odprawionej w kościele pw. 

św. Krzysztofa. Następnie kilkaset osób w rado-

snym korowodzie przeszło ulicą kard. Wyszyń-

skiego i aleją Niepodległości do Parku Miejskie-

go. Marsz dla Życia i Rodziny honorowym pa-

http://krakow.gosc.pl/gal/spis/2513498.Marsz-dla-Zycia-i-Rodziny-Krakow-2015
http://krakow.gosc.pl/gal/spis/2513498.Marsz-dla-Zycia-i-Rodziny-Krakow-2015
http://krakow.gosc.pl/doc/2513360.Dzieci-do-przodu
http://krakow.gosc.pl/doc/2513360.Dzieci-do-przodu
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tronatem objęli: Senator RP Czesław Ryszka 

i Prezydent Miasta Tychy Andrzej Dziuba. Sena-

tor Czesław Ryszka wygłosił również okoliczno-

ściowe przemówienie. Więcej na stronie interne-

towej: http://www.tychy.pl/2015/06/08/kilkaset-

osob-maszerowalo-dla-zycia-rodziny/ 

Marsz dla Jezusa i Rodziny 

Ruda Śląska – 13 czerwca 2015 r. 

    II Marsz dla Jezusa i Rodziny w Rudzie Śl. 

przeszedł z parafii św. Pawła w Nowym Bytomiu 

do rudzkiego sanktuarium św. Józefa. Na stronie 

internetowej Radia eM jest relacja z marszu i ga-

leria zdjęć (Przemysława Kucharczaka z Gościa 

Niedzielnego): 

http://radioem.pl/doc/2540438.Stop-gender-w-

Rudzie-Slaskiej 

    Niżej wybrane cztery zdjęcia.  

 
 

 
 

 

 
 

Marsz dla Życia i Rodziny 

Katowice – 14 czerwca 2015 r. 

   W Marszu dla Życia i Rodziny w Katowicach 

14 czerwca 2015 r. wzięło udział ok. 1000 osób. 

Po słowie ks. abp. Wiktora Skworca została od-

prawiona Msza św., której przewodniczył ks. dr 

Marian Wandrasz, Dyrektor Wydziału Duszpa-

sterstwa Rodzin Archidiecezji Katowickiej. 

Oprawę muzyczną zapewniły trzy połączone 

schole z Chorzowa, Knurowa i Miasteczka Ślą-

skiego razem z siostrami służebniczkami: s. So-

dalis, s. Adrianą i s. Michaelą, ubrane w żółte 

koszulki Fundacji "Pro - Prawo do życia". 

 
Początek Marszu 

   W drodze do Parku Kościuszki, uczestnikom 

Marszu przygrywała Orkiestra Dęta Katowice. 

Na zakończenie Marszu zabrali głos: Prezydent 

Katowic dr Marcin Krupa, Jacek Pytel (Związek 

Górnośląski) i dr Antoni Winiarski - Przewodni-

czący Rady Ruchów Katolickich Archidiecezji 

Katowickiej.  

   Następnie nastąpił finał akcji „Pieluszka dla 

Maluszka”. Wioleta Czesak - Prezes Zarządu 

Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia 

Młodzieży poinformowała o zebraniu 38.131 

pieluszek i przekazaniu ich potrzebującym. 

 

http://radioem.pl/doc/2540438.Stop-gender-w-Rudzie-Slaskiej
http://radioem.pl/doc/2540438.Stop-gender-w-Rudzie-Slaskiej
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Finał akcji „Pieluszka dla Maluszka” 

   W części artystycznej pikniku wystąpił Zespół 

Pieśni i Tańca „Tysiąclatki” z Katowic oraz „Ze-

spół Akordeonistów” Katowice-Kleofas. 

 
Zespół Pieśni i Tańca „Tysiąclatki” 

   Organizatorami Marszu były organizacje wcho-

dzące w skład Rady Ruchów Katolickich Archi-

diecezji Katowickiej - Stowarzyszenie Rodzin 

Katolickich, grupa Modlitwy św. Ojca Pio, Kato-

lickie Stowarzyszenie Młodzieży, Klub Inteligen-

cji Katolickiej, Rycerze Kolumba i Zakon Mal-

tański oraz Związek Górnośląski. Patronat hono-

rowy nad Marszem objęli Ks. Abp dr Wiktor 

Skworc Metropolita Katowicki oraz Prezydent 

Miasta Katowice dr Marcin Krupa. 

  Fotoreportaż z Marszu jest w albumie picasa:  

https://picasaweb.google.com/112686563636248

009775/MarszDlaZyciaIRodziny14062015R 

Antoni Winiarski 

Marsz dla Życia i Rodziny 

Marsz dla Jezusa 

Gliwice – 14 VI 2015 r. 

    W Gliwicach Marsz dla Życia i Rodziny był 

połączony z Marszem dla Jezusa. Marsz rozpo-

czął się Mszą św. w katedrze św. Apostołów Pio-

tra i Pawła. 

 

   
 

    Mszę św. koncelebrowało dwóch kapłanów. 

Przewodniczący celebry powitał ks. Artura Se-

pioło – dyrektora Sekcji ds. Nowej Ewangeliza-

cji Kurii Diecezji Gliwickiej. Ks. Artur Sepioło 

wygłosił homilię. Na początku nawiązując do 

pierwszego czytania powiedział, że Bóg chce 

w naszym życiu zrobić coś, co jest trudne, ale 

potrzebuje naszej współpracy. I wezwał do tego, 

aby Boże ziarenko mogło w naszym sercu być 

zasiane i mogło kiełkować. Potem podał przy-

kład małżeństwa, które wyjechało do Stanów 

Zjednoczonych. Tam po kilku latach mieli dzieci 

i spalił się ich dom. Gdy wyszli z płonącego do-

mu, podszedł do nich człowiek i wręczył im 500 

dolarów i powiedział, aby ten dar dobrze wyko-

rzystali. Pracowali i szybko odbudowali to, co 

stracili. Następnie opowiedział o kobiecie, która 

poczęstowała księdza będącego w szerszym to-

warzystwie papierosem. Ksiądz powiedział jej, 

że jeżeli się kogoś kocha, to się go nie truje i ja-

ko niepalący nie przyjął papierosa. Te słowa 

księdza były dla tej pani motywem do rzucenia 

palenia o czym powiedziała po latach. Na koniec 

homilii zachęcił nas, abyśmy pomyśleli o takich 

słowach żony, męża, … które były Bożym ziar-

nem i żebyśmy pozwolili mu zakiełkować. Po 

wyjściu z katedry uformował się marsz.  

 
 

Przykładowe transpa-

renty do zabrania 

przez uczestników 

marszu 
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Przed katedrą w Gliwicach – transparent niesiony na 

początku marszu 

    Po drodze mięliśmy okazję zobaczyć banery, 

na których przedstawiono rozwój człowieka od 

jednej komórki do urodzonego dziecka. Jedna 

komórkę symbolizowało zdjęcie telefonu komór-

kowego.  

 
5 miesiąc od poczęcia – Rosną włosy 

 
9 miesiąc od poczęcia – Halo, to ja! 

    Pierwszy przystanek był na Rynku. Ks. Artur 

Sepioło powitał zarówno uczestników marszu, 

jak i tych, którzy siedzą w bliskich kawiarenkach. 

Powiedział, że Bóg nie chce dla ciebie byle jakie-

go życia. Pozwól Bogu wziąć się za ręce i przytu-

lić do jego serca, a wtedy i piwko będzie lepiej 

smakować. 

 
Transparent Marszu dla Jezusa 

 
W marszu uczestniczyła też Młodzież Wszechpolska 

    Potem szliśmy ulicą Zwycię-

stwa i następny przystanek był 

przed Urzędem Miasta. Tam 

modliliśmy się za prezydenta 

Bronisława Komorowskiego, 

prezydenta elekta Andrzeja Du-

dę, premier Ewę Kopacz i cały 

rząd, władze Gliwic, policję, 

sady, służbę zdrowia i młodzież 

w naszym mięście. Po drodze 

służba marszu rozdawały zapro-

szenia na koncert „Nie wstydzę 

się Jezusa”.  
 

 
Marsz idzie ulicą Zwycięstwa 

    Po dotarciu do parku Chopina o godz. 15.00 

rozpoczął się festyn rodzinny, koncerty i były 

składane świadectwa. 

    Organizatorami marszu w Gliwicach byli: 

SNE, OSR, Wspólnota Shekinach, Inicjatywa 

missio, Gliwicki Klub Frondy, Towarzystwo 

Pomocy im. św. Brata Alberta, a partnerami byli 

Kościół Domowy i Stowarzyszenie Rodzin Ka-

tolickich Diecezji Gliwickiej. Patronami medial-

nymi byli: Radio Silesia, Radio eM, Radio CCM, 

fronda.pl i Rebelya.pl, a patronem honorowym 

była Gliwicka Fundacja Społeczna.   
Trzypokoleniowa ro-

dzina uczestniczy 

w festynie rodzinnym 

w parku Chopina 

 

 

Stanisław Waluś  
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III Chrześcijański Marsz dla Życia i Rodziny 

Cieszyn – 14 czerwca 2015 r. 

    Uczestnicy marszu zebrali się na cieszyńskim 

Rynku, aby zamanifestować przywiązanie do ro-

dziny i wartości chrześcijańskich. Lider wspólno-

ty Nikodem – mężczyźni w Modlitwie, która za-

angażowała się w organizację przedsięwzięcia, 

Francuz Bertrand Bisch, mówił na rozpoczęcie 

marszu o francuskim prawie, które jest wymie-

rzone przeciwko rodzinie. Wskazał również na 

niebezpieczeństwo Konwencji Rady Europy pod-

pisanej przez prezydenta Bronisława Komorow-

skiego. (…) Wodzireje Ligia i Marcjan Gepfer-

towie poprowadzili poloneza, którego zatańczyli 

uczestnicy marszu, przedstawiciele różnych wy-

znań, ubrani w koszulki z hasłem marszu. Byli 

wśród nich członkowie 12 zaproszonych wspól-

not, duchowni i siostry zakonne oraz parlamenta-

rzyści. Następnie uczestnicy wyruszyli w marszu 

ulicami miasta, z transparentem na przedzie 

i śpiewem religijnych pieśni. – Wyruszyliśmy 

w marszu, aby zaświadczyć, że chrześcijański 

model rodziny jest skutecznym środkiem walki 

przeciw przemocy i dyskryminacji. (…) 

Monika Jaworska, Niedziela na Podbeskidziu, str. 

I, Niedziela, nr 26, 28 VI 2015 

Marsz dla Życia i Rodziny 

Bielsko-Biała - 20 czerwca 2015 r. 

    W Bielsku-Białej Marsz dla Życia i Rodziny 

odbył się po raz drugi. Marsz rozpoczął się 

o godz. 14. Mszą św. koncelebrowaną przez kilku 

kapłanów pod przewodnictwem biskupa pomoc-

niczego Diecezji bielsko-żywieckiej Piotra Gre-

gera w kościele Trójcy Przenajświętszej przy ul. 

Sobieskiego. 

      Homilię wygłosił ks. bp. Piotr Greger, który 

nawiązując do przeczytanej Ewangelii (Mt 6, 24-

34) powiedział, że czytania nie zostały specjalnie 

wybrane z okazji marszu, są to czytania w całym 

kościele powszechnym. Przypomniał, że krytyka 

marksistowska zwracała uwagę na to, że chrześci-

jaństwo na początku głosiło komunistyczny po-

dział dóbr i jest to przykład, jak daleko można 

odejść od Ewangelii, gdy chce się ją interpreto-

wać po swojemu. Fragment Ewangelii mówi 

o ptakach niebieskich, ale dalej zapisane jest; by-

łem głodny, a nie daliście mi jeść.  

    Troska o człowieka powinna być oparta na 

zawierzeniu Bogu, który wie, czego nam potrze-

ba i z pewnością dostarczy wszystko od czego 

zależy nasze życie. Wystarczy przytoczyć opo-

wieść o talentach, która świadczy o tym, że 

człowiek nie może czekać z założonymi rękami. 

Chodzi o to, czy potrzeby ciała są najważniej-

szymi w naszym życiu. Jezus przestrzega przed 

letniością, przed służeniem dwom panom. Miło-

ści do Boga nie można dzielić z kimkolwiek. 

Żadna z osób w rodzinie nie może zająć miejsce 

Boga. Dalej powiedział, że Mamona jest poję-

ciem aramejskim i oznacza to, że Mamona może 

się stać panem.  

    Pan Jezus 

przestrzega nas 

przed dwoma 

ekstremami; sy-

tuacją, gdy mamy 

za mało i sytu-

acją, gdy mamy 

za dużo, gdyż 

wtedy coraz 

większe są niezaspokojone nasze potrzeby. Nie 

można iść na kompromis ze światem. Pan Jezus 

nie pozostawia wątpliwości; nie możecie służyć 

Bogu i Mamonie. Biskup Piotr Greger powie-

dział, że głosząc Ewangelię życia należy wska-

zywać życie jako dar Boga. Nie możemy się lę-

kać wobec sprzeciwów i wszelkich oznak niepo-

pularności. Chcemy dać świadectwo wobec 

współczesnego świata, do którego jesteśmy po-

słani i abyśmy dostrzegając przejawy cywilizacji 

śmierci mieli odwagę głoszenia, że przyszłość 

należy do kultury życia i miłości.  

    Komunię Świętą wierni przyjmowali klęcząc 

na trzech szerokich klęcznikach, które tworzyły 

balaski. Pod koniec Mszy Świętej podano ogło-

szenia dotyczące marszu i poinformowano, że 

można będzie po wyjściu z kościoła składać 

podpisy pod inicjatywą „stop aborcji” i pod li-

stem do Papieża Franciszka w związku z syno-

dem w Rzymie dotyczącym rodziny. Poinfor-

mowano, że przed kościołem jest stoisko z ko-

szulkami, a dary będą przeznaczone na dofinan-

sowanie dzieci z najuboższych rodzin. 
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Czoło marszu – w głębi baner Stowarzyszenia Chrze-

ścijańsko-Narodowego 

 
W marszu nie zabrakło najmłodszych 

 
W marszu brali udział 

przedstawiciele Stowa-

rzyszenia Spotkania 

Małżeńskie 

 

    Bezpieczeństwo 

w czasie marszu za-

pewnili Strzelcy, któ-

rych można było po-

znać po mundurach 

i napisach na kamizel-

kach, służby piel-

grzymkowe i Służba Maltańska. Konferansjerkę 

prowadził aktor Teatru Polskiego w Bielsku-

Białej Rafał Sawicki, który podawał wiele faktów 

dotyczących zagrożenia życia i zwrócił uwagę na 

to, że po latach II wojny światowej i panowania 

komunizmu musimy znowu upominać się o po-

szanowanie życia, musimy walczyć o to, aby lu-

dzie wrócili do naturalnego prawa, prawa do ży-

cia. W pewnym momencie przytoczył życiorys 

Mary Wagner – obrończyni życia z Kanady, 

wspomniał też Irenę Sendlerową, która ratowała 

ludzkie życie.  

    Zatrzymaliśmy się na placu Bolesława Chro-

brego, aby wysłuchać świadectwa młodych mał-

żonków, państwa Rogowskich, którzy uczestni-

czyli kiedyś w rekolekcjach Spotkania Małżeń-

skie i opowiedzieli o przygotowaniach do po-

większenia rodziny, wsparciu innych i Bożej 

pomocy.  

 
Wchodzimy na plac Bolesława Chrobrego 

 
Świadectwo Państwa Rogowskich – byłych uczestni-

ków rekolekcji Spotkania Małżeńskie. Na lewo od 

księdza stoi aktor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej 

Rafał Sawicki - konferansjer marszu 

    Podczas drugiego przystanku, przed Książnicą 

Beskidzką wysłuchaliśmy świadectwa Marty 

i Arkadiusza Franczaków, rodziców trójki dzieci, 

którym lekarz powiedział, że dziecko będzie 

z dużym prawdopodobieństwem miało chorobę 

Dawna i zaproponował im przerwanie życia. Nie 

usłuchali go i zdrowe dziecko było z rodzicami 

na marszu. Dzieci są tak wychowane, że gdy 

przyniosą do domu pokemony czy jakieś potwo-

ry to przeznaczają je do spalenia w piecu lub do 

umieszczenia w śmietniku. Swoje świadectwo 

zakończyli słowami: „Chwała Panu”.           

    Podczas marszu niesione były następujące ha-

sła: 

„Chcę mieć Mamę i Tatę” Dziecko 

Dzieci SKARBEM a nie garbem 

Każdą godzinę inwestuj w rodzinę 

Kto w Rodzinie ten nie zginie 

MIEJMY ODWAGĘ ŻYĆ DLA MIŁOŚCI 

BÓG JEST MIŁOŚCIĄ 

NIE ZABIJAJ KOCHAJ 

POZNAJ DZIEWCZYNĘ ZAŁÓŻ RODZINĘ 
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Rodzina receptą na kryzys 

Rodzina szkołą człowieczeństwa święty Jan Pa-

weł II  

Święty Jan Paweł II  

W Rodzinie smutek ginie 

WYBIERAM RODZINĘ 

Wybierz Życie nie zabijaj 

Życie jest święte 

Życie ochronisz Świat obronisz. 

 
W marszu uczestniczyła Młodzież Wszechpolska 

 
    Marsz zakończył się w parku Słowackiego 

przy Bielskim Centrum Kultury. Organizatorami 

marszu byli: Duszpasterstwo Rodzin, Rada Ru-

chów i Stowarzyszeń Katolickich, Caritas i Sto-

warzyszenie Patriotyczne Bielsko-Biała. Patronat 

medialny sprawowało radio diecezjalne Anioł 

Beskidów, a marszowi patronowali honorowo: 

ks. biskup Roman Pindel, ks. bp Paweł Anweiler 

- zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła 

ewangelicko-augsburskiego oraz Jacek Krywult - 

prezydent Bielska-Białej. 

    Z obszerną relacją z marszu i zdjęciami można 

zapoznać się na stronie internetowej Gościa Nie-

dzielnego: 

http://bielsko.gosc.pl/doc/2552558.Prawdziwe-

zycie-na-ulicach-BielskaBialej/2, natomiast 

w „Niedzieli” nr 27 z 5 VII 2015, we wkładce 

„Niedziela na Podbeskidziu” na str. V jest za-

mieszczony artykuł o marszu „Wyruszyli dla ro-

dziny” autorstwa Mariusza Rzymka. 

Stanisław Waluś 

XVIII Pielgrzymka Rodzin Diecezji  

Gliwickiej do Matki Boskiej Pokornej  

w Rudach 

Pielgrzymka odbyła się w sobotę 20 czerwca 

2015 r. Hasłem tegorocznej pielgrzymki było 

„Głosić z radością Ewangelię w rodzinie”. Jak 

zwykle w pielgrzymce wzięły udział rodziny na-

leżące do różnych ruchów i stowarzyszeń oraz 

szafarze Komunii św.  

 
Ks. Biskup Gerard Kusz 

    O godzinie 11.00 rozpoczęła się Msza Święta 

pod przewodnictwem ks. biskupa Gerarda Ku-

sza. Homilię ks. bp poświęcił problemom rodzi-

ny we współczesnej Polsce. Podzielił ją na dwie 

części: pierwszą; „dom” i drugą; „służba dla”. 

Oto nieudolnie zebrane myśli z homilii: Dzieci 

chcą mieć dom – mimo że go posiadają – dom, 

który powinien mieć swój „zapach”, szukają mi-

łości wzajemnej i życzliwości, czy tylko w ro-

dzinie. Związany z tym jest bunt młodych. W 

tym kontekście ks. biskup wspomniał o kateche-

zach o rodzinie wygłaszanych przez Ojca Świę-

tego Franciszka na środowych audiencjach gene-

ralnych [treść katechez podawana jest na bieżąco 

na stronie internetowej Radia Maryja]. Duch 

Święty potrafi odczytać znaki czasu. Młody 

człowiek jest zapatrzony w przyszłość, powinni-

śmy mu dać fundamenty, jak ma żyć za dwa-

dzieścia lat. Maryja potrafiła słuchać. Bóg mówi 

przez dzieci, aby nie zagubić chrześcijańskiego 

trybu rodziny. Wielu mężczyzn i także kobiet 

pracuje za granicą a dzieci pozostają pod opieką 

samotnej matki lub dziadków – to jest nienor-

malne – dzieci nie mają ojca, czasem matki 

a nawet rodziców. Jest chore państwo i także 

chore rodziny. Kryzys rodziny – rodzice i dziad-

kowie patrzą na rozwody swoich dzieci, związki 

nieformalne córki czy syna, z kobietą lub męż-

czyzną – osamotnienie dzieci i wnuków. Pan Je-

zus wychowywał się w normalnej rodzinie. 

Dzieci potrzebują autorytetu, ojciec to nie kolega.  

http://bielsko.gosc.pl/doc/2552558.Prawdziwe-zycie-na-ulicach-BielskaBialej/2
http://bielsko.gosc.pl/doc/2552558.Prawdziwe-zycie-na-ulicach-BielskaBialej/2
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Przechodząc do drugiego problemu ks. biskup 

podkreślił, że Matka Boska wybrała się do św. 

Elżbiety nie na kawę, lecz żeby służyć. Ten przy-

kład uczy, że dzieci obserwując swoich rodziców 

podobnie uczą się służby lub egoizmu. Chrześci-

janin żyje dla, nie dla siebie. Mówią: ja tych mło-

dych nie rozumiem i odwrotnie. W wychowaniu 

nie należy stosować nakazów, bo dryl pruski 

przyniósł wiele zła; faszyzm i komunizm. Matka 

Boska trzyma Jezusa – On wskazuje na Nią, 

a Ona na Niego. Bądź człowiekiem dla swojej 

matki, ojca, bliźnich. Powinniśmy dążyć do osią-

gnięcia umiejętności słuchania natchnień Ducha 

Świętego, świadczenia służby.  

 
Przerwa na posiłek 

Po zakończeniu Mszy św. w czasie przerwy na 

posiłek przygotowany przez organizatorów była 

możliwość zakupu książek.  

 
Kiermasz książek 

Około godz. 13.30 pan Robert Kościuszko 

miał wykład pt. „Ojciec przewodnikiem w wierze 

swoich dzieci”. Równocześnie organizatorzy zor-

ganizowali dla dzieci pokaz sokolniczy.  

Pan Robert Kościuszko – ojciec 4 dzieci – 

w swoim wykładzie wykorzystał własne do-

świadczenia. Mówił o roli ojca. Stwierdził, że oj-

ciec to misja – dziecko poszukuje wzorca męsko-

ści a kochające serce ojca jest najbardziej męskie 

na świecie. Podkreślił, że ojcowie powinni prze-

kazać: 1) Duchowe prowadzenie dzieci, a na to 

potrzeba poświęcić swój czas; 2) Niezbędne 

przygotowanie dzieci do życia, żeby ich nie po-

konał świat; 3) Wiarę, żeby dziecko – a potem 

dorosły – potrafili sprostać każdej sytuacji, przed 

którą staną w swoim życiu (czasem przed taką 

ścianą, która wydaje się nie do pokonania <cho-

roba, śmierć dziecka, żony itp.>, która niekiedy 

staje się przyczyną ucieczki od problemu np. 

w alkoholizm, narkotyki), 4) Sięganie po Słowo 

Boże, np. Ps 127. A oto niektóre myśli z wykła-

du: dążyć, żeby nasze ojcostwo nie przeciekło 

nam przez palce żeby stało się pasją; ścigamy 

coś, co nie możemy dogonić – pędzący świat …; 

co robić, żeby znaleźć czas dla dzieci, dla rodzi-

ny – bowiem czas jest złotym piaskiem w klep-

sydrze, który możesz podarować komuś – trochę 

mniej pracować, ale mieć więcej czasu dla siebie 

i rodziny; wiara i serce mężczyzny jest tajemni-

cą; świat i szatan nienawidzi, gdy mężczyźni się 

modlą; świat nienawidzi wiary, ale Bóg prowa-

dzi; dostaliśmy odpowiedzialność od Boga, nie 

tak jak oferuje dom dziecka. 

Pielgrzymka zakończyła się nieszporami Ma-

ryjnymi. 

Wiesław Goc 

 

 

Zawierzyć Polskę Królowej 

- naglące wezwania 

    Taki tytuł nadał Czesław Ryszka swej naj-

nowszej książce, którą zaprezentował na spotka-

niu 19 czerwca br. parafialnej Akcji Katolickiej 

w Michałkowicach. Główne fakty z historii cu-

downego obrazu Matki Boskiej i Jej królowania 

w Polsce, autor omówił w skrócie (ze względu 

na ograniczenie czasu). Po prelekcji była jednak 

możliwość na wymianę poglądów. Rozwinęła się 

bardzo ożywiona dyskusja nawiązująca do obec-

nej sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce.  

  
Czesław Ryszka, senator, członek honorowy KIK 

w Katowicach prezentuje swoją najnowszą książkę 



 15 

    Najlepiej główny sens tematyki oddaje, przyto-

czony poniżej, fragment z książki Czesława Ryszki 

„Zawierzyć Polskę Królowej”. 

    Jednocześnie składamy podziękowanie auto-

rowi książki, Czesławowi Ryszce za prezentację 

swego dzieła. 

 

Fragment z książki: 

    „Uroczyste akty zawierzeń i ślubowań narodu 

polskiego Matce Bożej stanowią bardzo ważny 

element naszej pobożności, a zarazem przynależą 

do polskiej historii i kultury. Do takich aktów 

odwoływano się w okolicznościach o szczegól-

nym znaczeniu dla zachowania suwerenności 

państwa i tożsamości narodu. Bardzo często wy-

rażano w ten sposób wołanie do niebios o ratu-

nek, a w wielu przypadkach także wdzięczność za 

cudowne ocalenie. Zawsze też w takich sytu-

acjach pojawiały się obietnice moralnych zobo-

wiązań, opartych na chrześcijańskim systemie 

wartości.  

● Czy obecnie, w nowej rzeczywistości, w wolnej 

Polsce, nie należałoby donośniej o tym przypo-

minać, uświadamiać wszystkim, że wolność wy-

maga odpowiedzialności, że stając przed wielki-

mi wyzwaniami moralnymi, powinniśmy podążać 

za światłem z Jasnej Góry, zawierzać naród Mat-

ce Najświętszej, oddawać siebie, swoje rodziny 

w Jej królewską opiekę! 

● Dlaczego sprawdzona idea lwowskich Ślubów 

Królewskich nie zainspirowała współczesnych do 

ponowienia tego wielkiego aktu? Czy na Jasnej 

Górze nie powinno się, jak dawniej, doprowadzić 

do ponownego, powszechnego i uroczystego za-

wierzenia wolnego narodu swojej Królowej? 

● Nie chodzi o jednorazowe powtórzenie ślubów 

królewskich Jana Kazimierza – co ma miejsce 

przy okazji różnych jasnogórskich uroczystości. 

Chodzi o nowy program moralnej odnowy narodu 

w duchu ślubów królewskich, w tym także o po-

twierdzenie tytułu Królowej Korony Polskiej dla 

Matki Bożej – jak sobie tego życzyła Maryja 

w objawieniu o. Giulio Mancinellemu. 

● Czyż nie jest to szczególne wyróżnienie dla 

polskiego narodu, skoro sama Matka Boża pra-

gnie, aby nazywać ją Królową Polski? Owszem, 

w minionych wiekach wiele krajów i narodów 

poświęciło się Matce Bożej, ale z jej strony – tyl-

ko w naszym narodzie chce być Królową, „po-

nieważ osobliwą miłością ku Mnie pałają jego 

synowie.”  

Stefan Wieczorek 

Półmilionowa manifestacja przeciw gender 

    Demonstracja została sprowokowana coraz 

częstszymi przypadkami indoktrynowania dzieci 

w duchu ideologii gender i rozwiązłości seksual-

nej. Rodzice są oburzeni, że już w przedszkolu 

przeprowadza się zajęcia, które negują różnice 

płci, ukazują związki homoseksualistów jako 

równe małżeństwu, zachęcają dzieci do mastur-

bacji i seksu. W wielu wypadkach wychowawcy 

odmawiają rodzicom prawa do decydowania, czy 

ich dzieci mają uczestniczyć w takich zajęciach. 

Nauczyciele powołują się przy tym na dyrekty-

wy Światowej Organizacji Zdrowia i Unii Euro-

pejskiej, które zalecają propagandę genderyzmu 

i erotyzmu w szkołach oraz przedszkolach. Cho-

ciaż tuż przed rozpoczęciem manifestacji nad 

Rzymem przeszła ogromna ulewa, to jednak 

zgromadziła ona setki tysięcy osób. 

    „Ponad 500 tys. osób z całych Włoch zgroma-

dziło się dzisiaj [20 czerwca 2015 r.] po połu-

dniu w Rzymie na placu św. Jana na Lateranie. 

Przybyli by bronić dzieci przed wprowadzeniem 

w publicznych szkołach włoskich obowiązkowej 

indoktrynacji gender. Projekt nad którym debatu-

je obecnie włoski parlament jest skopiowany 

z Niemiec. Jeśli przejdzie głosowanie, to stanie 

się dodatkowym narzędziem deprawacji dzieci. 

Wprowadzając przedwczesną brutalną inicjację 

seksualną nie respektuje ani psychicznej wrażli-

wości dzieci, ani prawa rodziców do ich wycho-

wywania. Ministerstwo Edukacji Narodowej tak 

jakby nie miało własnych specjalistów, pedago-

gów czy psychologów, powierzyło konsultacje 

nad tym projektem działaczom różnych organi-

zacji gejowskich i lesbijskich. To dlatego razem 

z katolikami na placu byli obecni protestanci 

i muzułmanie. Przesłanie solidarności przekazał 

również główny rabin Rzymu, który ze względu 

na przykazanie szabatu nie mógł uczestniczyć 

w manifestacji. Mimo otrzymanego zaproszenia 

nie pojawili się przedstawiciele władz miejskich 

ani politycy. Spotkanie przebiegało w radosnej 

atmosferze. Było świętem trzech pokoleń: dzie-

siątki tysięcy dzieci, rodzice i dziadkowie. Orga-

nizatorzy spotkania mają nadzieję, że to obja-

wienie się milczącej większości wpłynie na de-

cyzję polityków w parlamencie” – powiedział O. 

Lech Rynkiewicz, jezuita. 

    Włoscy rodzice zostali zachęceni przez Papie-

ża do wyrażenia swojego protestu wobec depra-

wacji ich dzieci. Franciszek wielokrotnie ostrze-

gał w ostatnim czasie przed „kolonizacją ideolo-

https://plus.google.com/108854907369660930820
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giczną”, której jednym z elementów jest narzuca-

nie ideologii gender społeczeństwu. Również je-

go ostatnia encyklika Laudato si’ zwraca uwagę, 

że próby „zacierania różnicy między mężczyzną 

i kobietą” są antyekologiczne i niezgodne z wolą 

Stwórcy. 

http://gosc.pl/doc/2553349.Polmilionowa-

manifestacja-przeciw-gender 

 

Seksuologia o gender 

    Zwolennicy gender to sekta, która chce uszczę-

śliwiać ludzi na siłę – mówił prof. Zbigniew Lew-

Starowicz 6 maja podczas prezentacji książki 

„Gender – spojrzenie z różnych perspektyw”. 

(…)  

    I jest kolejna perspektywa – gender w roli sek-

ty. To bardzo walczące towarzystwo. Miło po-

łechtało moją ambicję, gdy ukazała się moja 

i Krystyny Romanowskiej książka „O miłości”, 

która została ostro skrytykowana, bo pokazujemy 

w niej tradycyjny model relacji między mężczy-

znami i kobietami. Ta sekta jest niebezpieczna 

z określonego powodu. Ja prowadzę zajęcia na 

uczelni, dotyczące orientacji i tożsamości z na-

ukowego punktu widzenia. I dochodzi tam do 

groźnych dyskusji, a wobec wykładowców ze 

strony słuchaczy jest bardzo ostry sprzeciw, bo 

naukowcy, którzy nie biorą pod uwagę stanowi-

ska gender, są ostro krytykowani i nieraz słyszę 

opinie, które kojarzą się z Chinami, czyli władza 

wie lepiej, co zrobić w konkretnych sprawach. 

Gdyby członkowie tej sekty mieli możliwość de-

cydowania, uszczęśliwialiby ludzkość na siłę. Ta 

sekta ma bardzo dużo wrogości do tradycyjnego 

modelu relacji między płciami i związków. Mó-

wię im, że ludzie mają prawo wyboru i jeśli jest 

związek, w którym obojgu odpowiada, że męż-

czyzna pracuje, a kobieta zajmuje się domem 

i rodzą tyle ile chcą dzieci, to chyba ich sprawa. 

(…) 

Prof. Zbigniew-Lew Starowicz,  

Idziemy, nr 20, 17 V 2015, str. 28-29 

  

    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 

 

Dziewięć razy brawo 

1. Brawo dla Kanadyjki Mary Wagner 

2. Brawo dla Jacka Kotuli 

3. Brawo dla Marii Kołakowskiej 

4. Brawo dla senatora Tadeusza Kopcia  

5. Brawo dla radnych Zakopanego  

6. Brawo dla radnych Tworogu 

7. Brawo dla duchownych meksykańskich 

8. Brawo dla Anny Kołakowskiej 

9. Brawo dla radnych Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego 

1. Brawo dla Kanadyjki Mary Wagner 

Nie traćmy z oczu Chrystusa 

    Drodzy Przyjaciele Życia, 

Chrystus zmartwychwstał! (…) Przede wszyst-

kim w odniesieniu do okoliczności aresztowania 

mnie może być pomocna wiedza, że postawione 

mi zarzuty (także te wcześniejsze) to „zakłócanie 

legalnego działania firmy” i naruszenie próbnego 

(nadal niepodpisanego ani prawnie niezatwier-

dzonego) zakazu zbliżania się na odległość 100 

m od miejsc, w których morduje się nienarodzo-

ne dzieci. (…) Jesteśmy powołani, aby zobaczyć, 

że największą obecnie niesprawiedliwością jest 

nie aborcja, ale jej korzenie – brak adoracji Bo-

ga. Straciliśmy szacunek dla człowieka, ponie-

waż już nie wielbimy Boga, któremu uwielbienie 

i adorację jesteśmy winni. (…) 

Mary Wagner, Niedziela, nr 21,  

24 V 2015, str. 44-45 

2. Brawo dla Jacka Kotuli 

Zmiana decyzji 

    Poczta Polska zrealizuje jednak kolejne za-

mówienie na znaczek personalizowany z kana-

dyjską obrończynią życia Mary Wagner. Co 

więcej, na znaczku będzie również napis „Free 

Mary Wagner”. [obraz pobrano z internetu]   

    – Trzeba walczyć. Ta sytuacja dowodzi, że 

różne instytucje wykorzystują 

fakt, iż ludzie są mało konse-

kwentni. Poczta Polska prze-

straszyła się złego rozgłosu. 

Tekst zamieszczony w „Naszym 

Dzienniku” i opublikowany na 

stronie „Mary Wagner w Pol-

sce” przeczytało ponad 30 tys. osób – podkreśla 

Jacek Kotula z rzeszowskiego oddziału Fundacji 

PRO – Prawo do Życia. Gdy w styczniu złożył 

zamówienie na serię znaczków personalizowa-

nych z Mary Wagner, Poczta Polska zrealizowa-

ła jego zamówienie, mając zastrzeżenia do napi-

su „Free Mary Wagner”. Wydrukowano więc 

http://gosc.pl/doc/2553349.Polmilionowa-manifestacja-przeciw-gender
http://gosc.pl/doc/2553349.Polmilionowa-manifestacja-przeciw-gender
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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znaczek z wizerunkiem Mary za kratami bez na-

pisu.  (…)                        Małgorzata Bochenek,  

Nasz Dziennik, nr 124 (5368), 29 V 2015, str. 15 

3. Brawo dla Marii Kołakowskiej 

Sprawa Marysi Kołakowskiej 

    Gdański Sąd Rejonowy skazał Marię Koła-

kowską na 20 godzin prac publicznych za to, że 

w ubiegłym roku w Gdańsku próbowała prze-

szkodzić w odczytaniu przez lewackich aktywi-

stów obrazoburczej pseudosztuki „Golgota Pic-

nic”. To już drugi wyrok w tej sprawie. Obrona 

zapowiedziała kolejne odwołanie. 

(pr) Niedziela, nr 22, 31 V 2015, str. 9 

4. Brawo dla senatora Tadeusza Kopcia 

Lewackiej rewolucji nie będzie 

    „Uprzejmie informuję o swojej rezygnacji 

z członkowstwa w Platformie Obywatelskiej. De-

cyzja moja jest spowodowana wieloma czynni-

kami, które ostatecznie sprawiły, że nie widzę 

możliwości współpracy. Jako konserwatysta 

i chrześcijanin nie znajduję już dzisiaj miejsca dla 

siebie w obecnym kształcie Platformy” – napisał 

w swoim oświadczeniu Tadeusz Kopeć, senator, 

a wcześniej poseł dwóch kadencji ze Śląska Cie-

szyńskiego. 

    Tadeusz Kopeć był jednym z kilku odważnych 

parlamentarzystów Platformy, który swego czasu  

głosował przeciwko ratyfikacji genderowej kon-

wencji „antyprzemocowej”, choć premier Ewa 

Kopacz narzuciła swojej partii dyscyplinę w tej 

sprawie. 

Paweł Siergiejczyk, Nasza Polska, nr 22 (1020), 

 2 VI 2015, str. 4 

5. Brawo dla radnych Zakopanego 

Zakopane ostoją rodziny. Radni odrzucają 

szkodliwe prawo 

    Zakopane jako jedyna gmina w Polsce nie 

przyjęło programu „przeciwdziałania przemocy”, 

który w istocie jest programem przeciwdziałania 

polskości. Radni wskazują, że ustawa szkodzi ro-

dzinie i jest niezgoda z konstytucją. O uchwalenie 

programu apeluje rządowa pełnomocnik ds. rów-

nego traktowania, Małgorzata Fuszara. Radni 

z Zakopanego uważają jednak, że podpisana 

przez Komorowskiego w 2010 roku ustawa jest 

w istocie sposobem na instytucjonalną inwigilację 

rodzin. (…) Najwięcej oburzenia wzbudza jednak 

umożliwienie urzędnikom samodzielnego odbie-

rania rodzicom dzieci, bez decyzji sądu. Radni 

Zakopanego zaskarżyli w 2012 roku ustawę do 

Trybunału Konstytucyjnego. Jak dotąd rozstrzy-

gnięcia nie ma. (…) 

http://www.fronda.pl/a/zakopane-ostoja-rodziny-

radni-odrzucaja-szkodliwe-prawo,52727.html 

    Więcej można przeczytać w artykule Małgo-

rzaty Papis „Zakopane chroni rodzinę” zamiesz-

czonym w Naszym Dzienniku nr 138 (5282) z 16 

VI 2015, str. 1 i 10 oraz w artykule „Górale bro-

nią się przed ustawą o przemocy” sygnowanym 

(Red.) zamieszczonym w Niedzieli nr 26 z 28 VI 

2015, str. 9  

6. Brawo dla radnych Tworogu 

Tworóg bez gender 

   Radni śląskiej gminy Tworóg broniąc się przed 

gender uchwalili jednogłośnie rezolucję, w której 

czytamy: „Stanowczo sprzeciwiamy się promo-

waniu i wprowadzaniu tej ideologii do przed-

szkoli i szkół. Uważamy, że upowszechnienie tej 

ideologii może w dużym stopniu przyczynić się 

do nieodwracalnych zmian w życiu człowieka 

i tworzonych przezeń wspólnot”.  

    Adresatami dokumentu są: marszałkowie 

Sejmu i Senatu, minister edukacji, śląski kurator 

oświaty i samorządy.  

   Projekt rezolucji został przygotowany na wzór 

uchwały podjętej jeszcze w roku ubiegłym przez 

radnych Wadowic.  

Anna Ambroziak, Nasz Dziennik, nr 141 (5285), 

19 VI 2015, str. 1 i 4  

7. Brawo dla duchownych meksykańskich 

Duchowni przeciw sodomii 

    Meksykańscy duchowni zadeklarowali, że 

prędzej pójdą do wiezienia, niż pobłogosławią 

związki gejowskie. Zapewnił o tym swoich 

wiernych ks. bp Gustavo Rodriguez Vega, bi-

skup Nuevo Laredo. W ten sposób odniósł się do 

decyzji Sądu Najwyższego Meksyku z 12 czerw-

ca br. o unieważnieniu dotychczasowych zapi-

sów prawa, które zakazywały tzw. związków 

homoseksualnych. „Nie można wymagać od in-

stytucji, jaką jest Kościół, aby działała wbrew 

swoim zasadom” – napisali księża meksykańscy, 

tłumacząc, że Kościół nie może działać wbrew 

prawu danemu przez Chrystusa. Podkreślali, iż 

zdają sobie sprawę, że za tę postawę mogą trafić 

do wiezienia. Księża z diecezji Nuevo Laredo 

zapewniali, że ich przekonanie opiera się także 

na „naukowych, antropologicznych, społecznych 

i religijnych fundamentach”, które dowodzą, że 

małżeństwo może zaistnieć tylko między męż-

czyzną a kobietą. 

MJ, Nasz Dziennik, nr 149 (5293),  

29 VI 2015, str. 11 

 

http://www.fronda.pl/a/zakopane-ostoja-rodziny-radni-odrzucaja-szkodliwe-prawo,52727.html
http://www.fronda.pl/a/zakopane-ostoja-rodziny-radni-odrzucaja-szkodliwe-prawo,52727.html
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8. Brawo dla Anny Kołakowskiej 

Sprawa Anny Kołakowskiej 

    Nagonka na gdańską radną Annę Kołakowską 

za jej sprzeciw wobec nadania jednej ze szkół 

imienia Tadeusza Mazowieckiego oraz protest 

przeciwko tzw. marszowi równości, który kilka-

naście dni temu zorganizowały w Gdańsku śro-

dowiska mniejszości seksualnych, poruszyła 

gdańską „Solidarność”. Kołakowska na co dzień 

jest nauczycielką historii w Szkole Podstawowej 

nr 65 w Gdańsku, w PRL była najmłodszym 

więźniem stanu wojennego. Jej krytycy domagają 

się teraz wyciągnięcia wobec niej konsekwencji 

dyscyplinarnych w macierzystej placówce, nie 

zważając, że jej protesty nie miały związku  

z wykonywaniem zawodu nauczyciela, tylko 

z pełnieniem funkcji publicznej, na którą została 

wybrana w demokratycznych wyborach. 

    Stanowiska w obronie Anny Kołakowskiej 

wydały już prezydia Zarządu Regionu Gdańskie-

go oraz Komisji Międzyzakładowej Pracowników 

Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

w Gdańsku. 

http://www.tygodniksolidarnosc.com/pl/10666/57

/c/sprawa-anny-kolakowskiej.html 

pobrano 13 VII 2015 r. 

9. Brawo dla radnych Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego 

Mazowsze za naprotechnologią 

    6 lipca Sejmik Województwa Mazowieckiego 

podjął uchwałę zobowiązującą zarząd wojewódz-

twa do przygotowania programu wsparcia lecze-

nia niepłodności mieszkańców Mazowsza metodą 

naprotechnologii. Projekt uchwały przygotowany 

przez radnych Prawicy Rzeczpospolitej podpisali 

radni Prawa i Sprawiedliwości oraz Polskiego 

Stronnictwa Ludowego. Za projektem uchwały 

głosowało 35 radnych, 2 osoby wstrzymały się od 

głosu, jedna osoba była przeciw. 

Nasza Polska, nr 28 (1026), 14 VII 2015, str. 4 

 Wybrał Stanisław Waluś 

 

Co oglądać, co słuchać, co czytać we wakacje? 

    W Gościu Niedzielnym z 17 maja 2015 r. (str. 

6) przeczytałem notatkę pt. „Czy telewizja pu-

bliczna jest stronnicza?”. Podano w niej ile czasu 

antenowego TVP INFO poświęciła poszczegól-

nym 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 Palikot – 

2 h 26 min, Magdalena Ogórek – 1 h 46 min, An-

drzej Duda – 1 h 44 min, Jacek Wilk – 55 min, 

Paweł Kukiz – 53 min, Marian Kowalski – 40 

min, Janusz Korwin-Mikke – 38 min, Grzegorz 

Braun – 9 min, Paweł Tanajno – 5 min. Autor 

(tj) rozpoczął swój tekst zdaniem, którego począ-

tek przytaczam: Na tytułowe pytanie każdy czy-

telnik może sobie sam odpowiedzieć … 

 Na zebraniu koła parafialnego Stowarzy-

szenia Rodzin Katolickich postanowiliśmy dać 

do gablotki następującą zachętę skierowaną do 

naszych Parafian: „Obejrzyj Wiadomości w róż-

nych stacjach: 19: 00 TVN, 19: 30 TVP 1, 19: 45 

TV REPUBLIKA, 20:00 TV SILESIA, 21: 20 

TV TRWAM. Pomyśl i wybierz prawdę!” Na-

szych Parafian, którzy oglądają telewizję zachę-

cam do oglądania przede wszystkim TV 

TRWAM, potem TV REPUBLIKA. Wybrałem 

też dwie stacje radiowe, godne moim zdaniem 

słuchania: Radio Maryja i Radio eM. 

    Co czytać? Są wartościowe miesięczniki 

i wiele z nich można zakupić w naszej zakrystii): 

Posłaniec Serca Jezusowego, L’Osservatore 

Romano, Miłujcie się, Wychowawca, Różaniec, 

List, Nasza Arka, Głos dla Życia, WPiS (Wiara 

Patriotyzm i Sztuka). Tygodników jest znacznie 

więcej. W Katowicach wychodzi Gość Niedziel-

ny (ma lokalną wkładkę gliwicką), w którym pi-

szą między innymi Franciszek Kucharczak i ks. 

Dariusz Kowalczyk SJ. W Niedzieli, która wy-

chodzi w Częstochowie piszą między innymi 

Grzegorz Górny i Czesław Ryszka – senator i je-

den z założycieli Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach. W Krakowie wychodzi tygodnik 

Źródło, który ma podtytuł: Tygodnik Rodzin Ka-

tolickich. W Warszawie wydawany jest tygodnik 

Idziemy – autorem felietonów jest już wspo-

mniany ks. Dariusz Kowalczyk SJ. W Poznaniu 

wychodzi Przewodnik Katolicki. Oprócz tygo-

dników katolickich są wartościowe tygodniki 

świeckie: wSieci, Nasza Polska, Do Rzeczy, Ty-

godnik Solidarność, Gazeta Polska. I jeszcze są 

dzienniki. Tu na pierwszym miejscu wymienię 

Nasz Dziennik, w którym często są publikowane 

całe homilie naszych Biskupów. Dużo warto-

ściowych treści można znaleźć w Gazecie Pol-

skiej Codziennie i nieraz w Rzeczpospolitej. 

    Wakacje pozwalają na czytanie zaległych 

książek. Tu mógłbym wymienić co najmniej kil-

kanaście tytułów – książek o aktualnej i warto-

ściowej treści. Nie wymienię żadnej, natomiast 

gorąco zachęcam naszych Parafian do zabrania 

z sobą Pisma Świętego i czytanie Biblii jako listu 
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skierowanego do nas przez Ojca. Jeśli to komuś 

to nie odpowiada, to może posłuchać rady, jaką 

słyszałem kilkadziesiąt lat temu – czytać Biblię, 

jak codzienną gazetę. Słowo Boże powinno być 

słuchane, a więc, gdy jest to możliwe, czytajmy 

Pismo Święte w rodzinie lub w grupie na głos. 

Stanisław Waluś 

Przedruk z biuletynu ”Pasterz” wydawanego 

przez parafię Matki Boskiej Kochawińskiej 

w Gliwicach, Nr 73, czerwiec 2015, str. 18-19  

 

 

Zmarli w ostatnim czasie 

 

1 maja 2015 r. zmarł 

ks. prof. Tadeusz Ślipko SJ 

    W Krakowie zmarł jeden z najwybitniejszych 

polskich uczonych, etyk i filozof, ks. prof. Tade-

usz Ślipko SJ. Przez całe życie był wierny nauce 

Kościoła, wychował kilka pokoleń polskich ety-

ków i teologów. W latach PRL wyraźnie wystę-

pował przeciwko marksizmowi. Był człowiekiem 

nauki, prawym i życzliwym.  

Z prasy: 

Pożegnanie o. prof. T. Ślipki 

Nasz Dziennik, nr 102 (5246), 4 V 2015, str.10 

Był tytanem pracy 

Nasz Dziennik, nr 104 (5248), 6 V 2015, str. 9 

Odszedł śp. ks. prof. Tadeusz Ślipko 

Źródło, nr 20 (1220), 17 V 2015, str. 24 

W Krakowie zmarł wybitny etyk ks. prof. Tade-

usz Ślipko SJ 

Idziemy, nr 19 (502), 10 V 2015, str. 10 

Z internetu: 

Kim był zmarły pierwszego maja ks. prof. Tade-

usz Ślipko SJ? 

Kraków: zmarł ks. prof. Tadeusz Ślipko SJ 

Nie żyje ks. prof. Tadeusz Ślipko 

Zmarł jezuita ks. Tadeusz Ślipko 

Zmarł ksiądz profesor Tadeusz Ślipko SJ 

Zmarł ks. prof. Tadeusz Ślipko SJ 

Zmarł ks. prof. Tadeusz Ślipko SJ - wybitny etyk 

Zmarł ks. Ślipko – jeden z ostatnich prawdziwie 

katolickich jezuitów. Nasze wspomnienie 

Zmarł ks. Tadeusz Ślipko - jeden z ostatnich 

prawdziwie katolickich jezuitów 

Zmarł o. Tadeusz Ślipko SJ 

7 maja 2015 r. zmarł 

ks. bp Józef Pazdur 

    Bp Józef Pazdur urodził się w Woli Skrzydlań-

skiej koło Limanowej (Małopolska) 22 listopada 

1924 r. Maturę zdał w 1946 r. Należał do pierw-

szego powojennego rocznika przygotowywanego 

do posługi kapłańskiej na Dolnym Śląsku. Świę-

cenia kapłańskie przyjął w archikatedrze wro-

cławskiej 23 grudnia 1951 r. z rąk kard. Stefana 

Wyszyńskiego, prymasa Polski. Studiował na 

Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, 

a później w Rzymie. Przez wiele lat był ojcem 

duchownym wrocławskiego seminarium. Nazy-

wany był Ojcem Biskupem, bo wychował wiele 

pokoleń kapłanów. Święcenia biskupie przyjął 

12 stycznia 1985 r. z rąk kard. Henryka Gulbi-

nowicza. Jego zawołaniem były słowa: "Unxit et 

misit" (Namaścił i posłał). Jako pasterz po-

wszechnie był nazywany Ojcem Biskupem 

i określany mianem serdecznego i ciepłego 

człowieka. 

Z prasy: 

Serdeczny Ojciec 

Marek Zygmunt, Nasz Dziennik, nr 107 (5251), 

9-10 V 2015, str. 23 

Pożegnanie śp. ks. bp. Józefa Pazdura 

Źródło, nr 21 (1221), 24 V 2015, str. 25 

Z internetu: 

Był prezydentem 

Nasz współtwórca 

Odszedł biskup senior Józef Pazdur 

O uroczystościach pogrzebowych 

Pogrzeb bp. Józefa Pazdura 

Pogrzeb bp. Józefa Pazdura (katedra, cmentarz) 

Po prostu serdecznie dobry 

Prawdziwy ojciec 

Smak i wspomnienia do końca życia 

Śp. ks. bp. Józef Pazdur 

To był żyjący Sługa Boży 

Wrocław: Nie żyje biskup Józef Pazdur 

Wrocław: zmarł biskup Józef Pazdur 

Zmarł biskup Archidiecezji Wrocławskiej – Jó-

zef Pazdur 

Zmarł biskup Józef Pazdur 

Zmarł biskup Józef Pazdur - Honorowy Obywa-

tel Miasta Chojnowa 

Zmarł biskup Józef Pazdur. Miał 91 lat 

Zmarł biskup pomocniczy senior archidiecezji 

wrocławskiej Bp Józef Pazdur 

Zmarł bp Józef Pazdur 

Zmarł bp Józef Pazdur (1924-2015) 

Zmarł bp Józef Pazdur – Honorowy Obywatel 

Sobótki 

Zmarł ks. bp Józef Pazdur 

Zmarł ks. bp Józef Pazdur — nasz współzałoży-

ciel (biogram)   
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24 maja 2015 r. zmarł 

Krzysztof Kąkolewski 

    Urodził się 16 marca 1930 w Warszawie. Za-

debiutował w wieku 16 lat opowiadaniem szkol-

nym. W wieku 19 lat rozpoczął pracę w redakcji 

„Pokolenia”. W 1954 ukończył Wydział Dzienni-

karski Uniwersytetu Warszawskiego, potem stu-

diował także dziennikarstwo na Uniwersytecie 

w Strasburgu (1961). Był autorem kilkudziesięciu 

książek reportażowych i beletrystycznych, w tym 

sensacyjnego reportażu „Jak umierają nieśmier-

telni” o morderstwie żony Romana Polańskiego 

i jego przyjaciela Wojciecha Frykowskiego, prze-

łomowego dla spraw polsko-niemieckich tomu 

reportaży-wywiadów ze zbrodniarzami hitlerow-

skimi „Co u pana słychać” oraz reportażu histo-

rycznego „Umarły cmentarz” o pogromie kielec-

kim i komunistycznych matactwach wokół tej 

sprawy. Wydał też trzy tomy analiz „Generałowie 

giną w czasie pokoju” oraz tomy o śmierci św. 

Maksymiliana Kolbego i ks. Jerzego Popiełuszki. 

Był twórcą „szkoły reportażu” w Studium Dzien-

nikarskim Uniwersytetu Warszawskiego, później 

w Instytucie Dziennikarstwa gdzie wykładał 

przez wiele dziesięcioleci. W 2004 r. został uho-

norowany medalem pamięci ks. Jerzego Popie-

łuszki. W roku 2008 został uhonorowany Laurem 

Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. 

Z prasy: 

Nasz nauczyciel 

Barbara Sułek-Kowalska, Idziemy, nr 22, 31 V 

2015, str. 33 

Odszedł wybitny dziennikarz i pisarz 

Andrzej Grajewski, Gość Niedzielny, nr 22, rok 

XCII, 31 V 2015, str. 20 

Kronikarz czasu walki 

Janusz Przytuła, Nasza Polska, nr 22 (1020), 2 VI 

2015, str. 14 

Z internetu: 

Krzysztof Kąkolewski nie żyje. Słynny reporter 

miał 85 lat 

Krzysztof Kąkolewski nie żyje. Wybitny twórca 

polskiego reportażu i pisarz miał 85 lat 

Nie żyje Krzysztof Kąkolewski. Miał 85 lat 

Nie żyje Krzysztof Kąkolewski - wybitny pisarz 

i reportażysta. Miał 85 lat 

Nie żyje Krzysztof Kąkolewski, wybitny reporta-

żysta i wykładowca 

Zmarł Krzysztof Kąkolewski 

Zmarł Krzysztof Kąkolewski, pisarz związany 

z Kielcami i Suchedniowem 

Zmarł Krzysztof Kąkolewski - wybitny pisarz 

i reportażysta 

Zmarł Krzysztof Kąkolewski, wybitny reporta-

żysta, przedstawiciel polskiej literatury faktu 

Zmarł Krzysztof Kąkolewski - wybitny twórca 

polskiego reportażu 

Zmarł Krzysztof Kąkolewski - wybitny twórca 

polskiego reportażu, pisarz i dokumentalista 

Zmarł Krzysztof Kąkolewski, wybitny twórca 

reportażu 

Zmarł reportażysta Krzysztof Kąkolewski 

Zmarł wybitny twórca polskiego reportażu, pi-

sarz Krzysztof Kąkolewski 

Zmarł wybitny twórca polskiego reportażu, pi-

sarz Krzysztof Kąkolewski 

1 czerwca 2015 r. zmarł 

ks. bp. Tadeusz Zawistowski 

    Ks. bp. Tadeusz Józef Zawistowski urodził się 

16 stycznia 1930 w Sztabinie. W latach 1970-

1973 był rektorem Wyższego Seminarium Du-

chownego w Łomży, a w latach 1973-2006 bi-

skupem pomocniczym łomżyńskim. Święcenia 

biskupie otrzymał 29 VI 1973 r. w Bazylice św. 

Piotra w Rzymie. Udzielił mu ich papież Paweł 

VI w asyście arcybiskupów Agostina Casarolego 

i Bernardina Gantina. W roku 2007 został od-

znaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Od-

rodzenia Polski. Zmarł 1 VI 2015 w Łomży, a 5 

VI 2015 został pochowany na cmentarzu para-

fialnym w Sztabinie. 

Z prasy: 

Zmarł bp Zawistowski 

Przewodnik Katolicki, nr 22, 7 VI 2015, str. 7 

Zmarł bp Zawistowski 

Idziemy, nr 23, 7 VI, 2015, str. 3 

Pożegnanie ks. bpa Tadeusza Zawistowskiego 

Źródło, nr 24, 14 VI 2015, str. 25 

Z Internetu: 

Biskup Zawistowski nie żyje! 

Główne uroczystości pogrzebowe ks. bp. Tade-

usza Zawistowskiego 

Łomża: zmarł bp Tadeusz Zawistowski 

Odszedł ks. bp Tadeusz Zawistowski 

Pogrzeb biskupa seniora Tadeusza Zawistow-

skiego 

Uroczystości pogrzebowe śp. bp. Tadeusza Za-

wistowskiego 

Wielka strata dla Polski ...Zmarł ks. bp Tadeusz 

Zawistowski 

Zmarł Biskup Senior Tadeusz Zawistowski 

Zmarł bp senior Tadeusz Zawistowski 

Zmarł biskup Tadeusz Zawistowski 
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Zmarł biskup Tadeusz Zawistowski. Boże przyj-

mij go do swego Królestwa! 

Zmarł Biskup Tadeusz Zawistowski - Honorowy 

Członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej 

Zmarł bp Tadeusz Zawistowski 

Zmarł ks. biskup Tadeusz Zawistowski 

Zmarł ks. bp Tadeusz Zawistowski 

8 czerwca 2015 r. zmarł 

Józef Cichy 

    Był bohaterem armii Andersa, z którą prze-

szedł cały szlak bojowy. Walczył w bitwach 

w Afryce, Normandii i w słynnej bitwie pod 

Monte Cassino. Po wojnie osiadł w Maślachowi-

cach pod Chrzanowem. Pracował w kopalni, 

a później jako elektryk. Nie doczekał się renty 

inwalidy wojennego, bo jego dokumenty znisz-

czyło UB. Zmarł w wieku 96 lat w rodzinnej 

miejscowości. 

Z prasy: 

Zmarł Józef Cichy – bohater Monte Cassino 

Tygodnik Solidarność, nr 25 (1386) 19 VI 2015, 

str. 6 

Z internetu: 

Kombatant spod Monte Cassino nie doczekał ren-

ty wojskowej. "Ważniejsza była biurokracja" 

Myślachowice. Pogrzeb Józefa Cichego, komba-

tanta walczącego pod Monte Cassino 

Nie żyje bohater spod Monte Cassino. Zmarł we-

teran, który czekał na rentę 

Nie żyje Józef Cichy 

Nie żyje Józef Cichy weteran, który walczył o rentę 

Weteran wojenny nie doczekał renty wojskowej. 

Dziś pogrzeb Józefa Cichego 

Zmarł Józef Cichy - bohater spod Monte Cassino, 

któremu ani Polska ani ZUS nie chciały pomóc 

Zmarł Józef Cichy - bohater spod Monte Cassino, 

któremu ani Polska ani ZUS nie chciały pomóc 

Zmarł weteran walk o Monte Cassino. Nie do-

czekał się renty wojskowej 

Zmarł weteran wojenny spod Monte Cassino, Jó-

zef Cichy. Miał 96 lat 

 

Zmarł Marek Waniewski 

    6 czerwca 2015 r. zmarł w wieku 58 lat po 

ciężkiej chorobie Marek Waniewski, katolik, gli-

wiczanin, informatyk, społecznik, działacz pro-

life, założyciel Gliwickiego Klubu Frondy, radny 

Rady Miasta w Gliwicach z listy Prawa i Spra-

wiedliwości. W Radzie Osiedla Zatorze pełnił 

funkcję przewodniczącego Zarządu Osiedla. 

Współorganizował Msze św. trydenckie w Gliwi-

cach.  

 
    Pana Marka często widywałem na marszach 

dla życia i rodziny, uroczystościach kościelnych 

i patriotycznych. Był częstym organizatorem 

spotkań w Centrum Edukacyjnym im. Jana Paw-

ła II w Gliwicach. Marek Waniewski był skrom-

nym i prostolinijnym człowiekiem, wybitnym 

działaczem społecznym, wybitnym gliwiczani-

nem i wybitnym Polakiem. 

 
Marek Waniewski – współorganizator Marszu dla 

Życia i Rodziny w Gliwicach – 8 VI 2014 r. 

 
     Marek Waniewski filmuje wykład prof. Piotra Wi-

takowskiego - przewodniczącego Komitetu Organi-

zacyjnego trzech Konferencji Smoleńskich – Cen-

trum Edukacyjne im. Jana Pawła II w Gliwicach – 19 

XI 2014 r. 

     Był człowiekiem szlachetnym, cierpliwie re-

alizującym działalność służącą Bogu i Ojczyź-

nie. Marek Waniewski był przyjacielem kato-

wickiego Oddziału Solidarnych 2010 i aktywnie 

wspierał Solidarnych w swoich działaniach. 

Msza św. w intencji Zmarłego została odprawio-

na 10 czerwca o godz. 10 w kościele Chrystusa 

Króla w Gliwicach. Na zmartwychwstanie bę-

dzie oczekiwał na Cmentarzu Lipowym w Gli-

wicach.                                     Stanisław Waluś 
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Czesław Ryszka: 

100-lecie objawień fatimskich 1917 – 2017 

7. Rodzina na celowniku 

    Spis treści 

Zaplanowany kryzys rodziny 

Jak ONZ i UE walczą z rodziną 

„Puste kołyski” – syndrom na-

szych czasów 

Gender – śmiercionośna ideologia 

Furtka do doliny śmierci 

Obłędny instynkt 

U bram piekieł 

Śmierć na życzenie 

Misja polskiej rodziny 

Zakończenie 

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 

Francja: chrześcijanie ewangeliczni odcinają 

się od protestantów  

za błogosławienie homozwiązków 

    Nie tylko Kościół katolicki we Francji, ale 

również tamtejsi chrześcijanie ewangeliczni oraz 

tak zwane wolne Kościoły wyrażają ubolewanie 

z powodu wczorajszej decyzji Zjednoczonego 

Kościoła Protestanckiego we Francji o udzielaniu 

błogosławieństwa parom homoseksualnym. 

    Daniel Liechti, wiceprzewodniczący Krajowej 

Rady Chrześcijan Ewangelikalnych we Francji 

(Cnef) podkreślił, że niedopuszczalne jest błogo-

sławienie zachowania, które Pismo Święte wielo-

krotnie i jednoznacznie potępia. Zapowiedział on, 

że decyzja ta negatywnie odbije się na współpra-

cy chrześcijan ewangelikalnych z parafiami Zjed-

noczonego Kościoła Protestanckiego. Zabloko-

wany zostanie między innymi program wspól-

nych misji, choć, jak zastrzegł Liechti, sama rada 

nie podjęła jeszcze w tej sprawie oficjalnej decy-

zji. 

Biuletyn Radia Watykańskiego 18.05.15 

 

NASZE ROCZNICE 

170 lat temu (20 sierpnia 1845 r.) w Igołomi pod 

Krakowem urodził się Adam Chmielowski, 

uczestnik powstania styczniowego, wybitny arty-

sta malarz, a od 1887 r. Brat Albert. Ogłoszony 

błogosławionym podczas Mszy św. na krakow-

skich Błoniach - 23 czerwca 1983 r. i świętym 

12 listopada 1989 r. w Rzymie przez Ojca Świę-

tego Jana Pawła II. 

95 lat temu (15 sierpnia 1920 r.) nastąpił zwycię-

ski przełom w warszawskiej bitwie z bolszewi-

kami - Cud nad Wisłą. 

95 lat temu (19 sierpnia 1920 r.) wybuchło II 

powstanie śląskie. 

75 lat temu (17 sierpnia 1940 r.) Niemcy wysa-

dzili w powietrze pomnik Adama Mickiewicza 

na Rynku w Krakowie. 

75 lat temu (20 sierpnia 1940 r.) do wioski Taizé 

we Francji samotnie przybył Brat Roger mając 

zamiar założenia wspólnoty zakonnej. 

70 lat temu (6 sierpnia 1945 r.) Amerykanie rzu-

cili na Hiroszimę pierwszą bombę atomową. 

70 lat temu (14 sierpnia 1945 r.) po zrzuceniu 

przez Amerykanów drugiej bomby atomowej na 

Nagasaki, rząd japoński ogłosił bezwarunkową 

kapitulację. 

70 lat temu (15 sierpnia 1945 r.) prymas Polski 

kard. August Hlond ustanowił administratorów 

apostolskich dla kościelnych jednostek admini-

stracyjnych Ziemiach Odzyskanych. 

45 lat temu (19 sierpnia 1970 r.) zmarł Paweł Ja-

sienica (Lech Beynar), wybitny pisarz i publicy-

sta, żołnierz AK. 

45 lat temu (31 sierpnia 1970 r.) we Francji 

zmarł Francois Mauriac, jeden z najwybitniej-

szych współczesnych pisarzy katolickich, laureat 

nagrody Nobla. 

35 lat temu (17 sierpnia 1980 r.) w Bardzie Ślą-

skim kard. Baggio, w obecności kard. Tomaska, 

kard. Wyszyńskiego i wielu biskupów dokonał 

koronacji papieskimi koronami cudami słynące-

go obrazu Matki Bożej. 

35 lat temu (31 sierpnia 1980 r.) w Gdańsku zo-

stał podpisany protokół porozumienia pomiędzy 

Komisją Rządową a Międzyzakładowym Komi-

tetem Strajkowym. 

10 lat temu (16 sierpnia 2005 r.) został zamor-

dowany brat Roger – założyciel ekumenicznej 

Wspólnoty w Taizé.  

            Wybrała Barbara Kwaśnik 

 

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Ojca Świętego na rok 2015 
Lipiec: Powszechna: Aby odpowiedzialność po-

lityczna była przeżywana na wszystkich pozio-

mach jako wzniosła forma miłosierdzia. 
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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. 

Sierpień: Powszechna: Aby wszyscy ludzie pra-

cujący jako wolontariusze wielkodusznie anga-

żowali się w służbę potrzebującym. 

Ewangelizacyjna: Abyśmy, wychodząc poza sie-

bie, potrafili stawać się bliscy tym, którzy są na 

peryferiach więzi międzyludzkich i społecznych. 

 

II Krucjata Modlitwy w intencji Ojczyzny 

Intencja na lipiec: Za ruchy, aby przedstawiły 

bogatszą propozycję formacji skierowanej do lu-

dzi młodych, przygotowującą do Światowych Dni 

Młodzieży Kraków 2016.  

Intencja na sierpień: O poszanowanie prawa ro-

dziców do wychowania dzieci zgodnie z wyzna-

wanym systemem wartości. 

 

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: 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 Tysiącleciu 

Dolnym w godz. 17-18 i 

w każdy ostatni piątek mie-

siąca w siedzibie KIK w Ka-

towicach przy kościele Ma-

riackim.  

Rekolekcje będzie prowadził 

ks. Piotr Brząkalik, felietoni-

sta Radia eM. Swoje felieto-

ny wydał w formie książko-

wej w Księgarni św. Jacka w 2013 r.  Był naszym 

rekolekcjonistą w Kokoszycach w 2014 roku (re-

lacja w biuletynie „Dlatego” z listopada 2014 r.). 

Jest działaczem trzeźwościowym – szczególnie 

wśród kierowców.  

 
22 VII 2015 r. – Kraków  

 

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-

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
mailto:mikosjan@gmail.com
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/piel1.html
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dami, Wilno – 3 noclegi. Troki – najbardziej ma-

lownicze miasteczko na Litwie, Sanktuarium MB 

Trockiej. Najbardziej czczona MB po Ostrobram-

skiej. Szawle – Święta Góra Krzyży, 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 kame-

dulski z XVI wieku, dziś należący do sióstr Ka-

zimierzatek. Wilno – Matka Boża Ostrobramska, 

stolica Litwy, spuścizna kultury polskiej, drugiej 

po Krakowie, Sejny – nocleg, Sanktuarium 

NNMP, Święta Lipka – przepiękny barokowy 

kompleks klasztorny, ze słynnymi organami, 

Świętolipska bazylika z cudownym obrazem 

Matki Bożej. Gietrzwałd – nocleg, polskie Lour-

des. Jedyne miejsce w Polsce gdzie objawienia 

MB zostały uznane i zatwierdzone – nocleg, Nie-

pokalanów – 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. 
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