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Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył po-

nownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo nie-

bieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał 

wszystko, co miał, i kupił ją. (Mt 13, 44-46) 
 

Rok Miłosierdzia - 8 XII 2015 - 20 XI 2016 

Rok 2016 - Rok Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski  
Rok 2016 – Rok Henryka Sienkiewicza, Rok Feliksa Nowowiejskiego, Rok Cichociemnych 

 

Ojciec Święty Franciszek w Polsce   
27 – 31 lipca 2016 

 
 

Oficjalny program pielgrzymki papieża 

Franciszka do Polski z okazji ŚDM 

Kraków − Jasna Góra − Auschwitz: 

27−31 lipca 2016 
 

Środa, 27 lipca 

16.00 − przylot na Lotnisko Międzynarodowe im. 

św. Jana Pawła II Kraków-Balice 

CEREMONIA POWITANIA 

17.00 − przyjazd na Wawel 

SPOTKANIE Z WŁADZAMI I Z KORPUSEM 

DYPLOMATYCZNYM 

17.40 − wizyta kurtuazyjna u Prezydenta Rze-

czypospolitej Polskiej 

18.30 − katedra na Wawelu – spotkanie z bisku-

pami polskimi 

- cicha modlitwa przy Konfesji św. Stanisława, 

gdzie są wystawione też relikwie św. Jana Pawła 

II, uczczenie Najświętszego Sakramentu w kapli-

cy za ołtarzem 

- przemówienie Ojca Świętego 

WIECZOREM: PAŁAC ARCYBISKUPÓW 

KRAKOWSKICH  

Po kolacji Ojciec Święty pokaże się w Oknie Pa-

pieskim, aby powitać wiernych zebranych na pla-

cu przed Pałacem Arcybiskupów Krakowskich 

Czwartek, 28 lipca 

7.40 − przejazd do Balic, wraz z zatrzymaniem 

się w klasztorze sióstr Prezentek 

- przy wejściu do Kaplicy Świętych Jana Chrzci-

ciela i Jana Apostoła będą zgromadzone siostry 

tej wspólnoty i uczniowie szkół przez nie pro-

wadzonych, - wspólna modlitwa w ciszy 

9.45 - przyjazd do klasztoru jasnogórskiego 

Modlitwa w Kaplicy Cudownego Obrazu 

10.30 - Msza Święta z okazji 1050. rocznicy 

Chrztu Polski 

Msza Święta jest wydarzeniem o znaczeniu 

ogólnopolskim, w ramach Roku Jubileuszowego 

1050. rocznicy Chrztu Polski. Obszar Sanktu-

arium może pomieścić około 300 tysięcy wier-

nych. Mszę koncelebrują biskupi i liczni polscy 

kapłani, w obecności Prezydenta Rzeczypospoli-

tej Polskiej i najwyższych władz kraju. 

17.00 - przekazanie kluczy do Krakowa i prze-

jazd tramwajem na Błonia 

Na placu przed Pałacem Arcybiskupów Krakow-

skich Prezydent Krakowa przekazuje klucze do 

miasta Ojcu Świętemu. W tramwaju na Błonia 

papieżowi będzie towarzyszyć młodzież niepeł-

nosprawna. 

17.15 - przyjazd na Błonia 

Przejazd papamobile między wiernymi. Oczeku-

je się około 600 tysięcy młodych ludzi. 

17.30 - CEREMONIA POWITANIA (ok. 1,5 

godziny) 

Po kolacji Ojciec Święty ukaże się w Oknie Papie-

skim, pozdrawiając wiernych zebranych na placu. 



 2 

Piątek, 29 lipca 2016 

7.00 - Msza Święta prywatna w kaplicy Pałacu 

Arcybiskupów Krakowskich 

9.30 - WIZYTA W AUSCHWITZ 

W tym roku przypada 75. rocznica męczeńskiej 

śmierci św. Maksymiliana Kolbego. Ojciec Świę-

ty udaje się pieszo na teren byłego obozu koncen-

tracyjnego, przechodząc sam przez bramę wej-

ściową. Przy wejściu na dziedziniec bloku 11 Oj-

ciec Święty spotka się indywidualnie z 15 oso-

bami ocalałymi z obozu. Modlitwa prywatna w 

celi męczeństwa Ojca Kolbego. 

10.30 - WIZYTA W OBOZIE BIRKENAU 

Ojciec Święty przejeżdża samochodem od głów-

nej bramy wejściowej obozu, wzdłuż linii kole-

jowej, aż do placu przed Międzynarodowym Po-

mnikiem Ofiar Obozu, gdzie zgromadzonych jest 

około 1000 gości. Zatrzymuje się na cichą modli-

twę przed pomnikiem.  

Indywidualne spotkanie z 25 „Sprawiedliwymi 

wśród Narodów Świata”. Przemówienie Ojca 

Świętego. 

16.30 - przyjazd do Prokocimia 

WIZYTA W UNIWERSYTECKIM SZPITALU 

DZIECIĘCYM 

Szpital, jeden z najważniejszych w Polsce, leczy 

każdego roku około 30 000 dzieci hospitalizowa-

nych jak i 200 000 w trybie ambulatoryjnym. 

W holu jest zgromadzonych około 50 chorych 

dzieci z rodzicami. Przemówienie Ojca Świętego. 

Prywatna wizyta w wybranych  miejscach szpi-

talnego oddziału ratunkowego na parterze, w to-

warzystwie dyrektora i rodziców. Modlitwa 

w kaplicy szpitalnej. 

18.00 - Droga Krzyżowa z udziałem młodzieży 

na krakowskich Błoniach 

Na zakończenie Drogi Krzyżowej Ojciec Święty 

wygłasza krótkie przemówienie. 

Po kolacji Papież Franciszek ukaże się w Oknie 

Papieskim, pozdrawiając wiernych zebranych na 

placu. 

Sobota, 30 lipca 2016 

8.30 - WIZYTA W SANKTUARIUM BOŻEGO 

MIŁOSIERDZIA W ŁAGIEWNIKACH 

Kaplica Świętej Faustyny Kowalskiej. Obecne 

będą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miło-

sierdzia oraz dziewczęta, którymi zakonnice się 

opiekują. Modlitwa w kaplicy przed grobem św. 

Faustyny. 

8.45 - przejazd papamobile do Bazyliki Bożego 

Miłosierdzia 

9.00 - przejście przez Bramę Miłosierdzia 

Ojciec Święty wchodzi do Sanktuarium przez 

Bramę Miłosierdzia. 

9.15 - Liturgia Pojednania z udziałem młodzieży 

Ojciec Święty spowiada pięciu młodych ludzi 

w językach: włoskim, hiszpańskim i francuskim. 

Papież Franciszek jest trzecim – po św. Janie 

Pawle II i Benedykcie XVI – papieżem, który 

nawiedza Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, ale 

pierwszym, który w nim będzie spowiadał. 

10.30 – Msza Święta w Sanktuarium św. Jana 

Pawła II z kapłanami, osobami konsekrowanymi 

i seminarzystami z Polski. W Sanktuarium znaj-

duje się około 2 tysięcy osób: kapłanów, zakon-

ników, zakonnic, osób konsekrowanych i semi-

narzystów z Polski. 5 tysięcy osób będzie mogło 

uczestniczyć we Mszy św. na rozległym placu 

przed świątynią. 

13.00 - obiad z młodzieżą 

Ojciec Święty zje obiad z Kardynałem Arcybi-

skupem Krakowskim, z tłumaczem i 12 przed-

stawicielami młodzieży z różnych krajów: jed-

nym chłopcem i jedną dziewczyną z każdego 

kontynentu, oraz z chłopcem i dziewczyną z Pol-

ski. 

19.00 – przyjazd na CAMPUS 

MISERICORDIAE 

Przejście przez Bramę Świętą z pięcioma przed-

stawicielami młodzieży 

19.30 - czuwanie modlitewne z młodzieżą 

Niedziela, 31 lipca 2016 

8.45 - przyjazd na Campus Misericordiae 

Błogosławieństwo dwóch budynków Caritas: 

Domu Miłosierdzia dla osób ubogich i starszych 

oraz Domu Chleba – magazynu z żywnością dla 

potrzebujących. Przejazd wśród wiernych. 

10.00 - Msza Święta Posłania na zakończenie 

Światowych Dni Młodzieży 

Rozesłanie młodych świadków Bożego Miło-

sierdzia. Ogłoszenie miejsca i roku kolejnych 

Światowych Dni Młodzieży. 

17.00 - przyjazd do Tauron Arena na spotkanie 

z wolontariuszami ŚDM oraz Komitetem Orga-

nizacyjnym ŚDM Kraków 2016 i Dobroczyńca-

mi spotkania młodych całego świata 

18.15 - przyjazd do Balic (część wojskowa). 

CEREMONIA POŻEGNANIA OJCA 

ŚWIĘTEGO 

http://www.krakow2016.com/oficjalny-program-

wizyty-papieza-franciszka-w-polsce-i-podczas-

sdm-krakow-2016 

 

 

http://www.krakow2016.com/oficjalny-program-wizyty-papieza-franciszka-w-polsce-i-podczas-sdm-krakow-2016
http://www.krakow2016.com/oficjalny-program-wizyty-papieza-franciszka-w-polsce-i-podczas-sdm-krakow-2016
http://www.krakow2016.com/oficjalny-program-wizyty-papieza-franciszka-w-polsce-i-podczas-sdm-krakow-2016
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Rok Miłosierdzia 

8 XII 2015 - 20 XI 2016 
Misericordiae vultus 

Bulla ustanawiająca nadzwyczajny 

Jubileusz Miłosierdzia 

Franciszek, 

Biskup Rzymu,  

Sługa Sług Bożych 

do wszystkich, którzy będą czytać 

ten list 

Łaska, miłosierdzie i pokój 

 

Nie będzie bezużyteczne w tym kontekście opi-

sanie relacji pomiędzy  sprawiedliwością a miło-

sierdziem. Nie są to dwa aspekty sobie przeciw-

ne, ale dwa wymiary tej samej rzeczywistości, 

która rozwija się stopniowo, aż do osiągnięcia 

swego szczytu w pełni miłości. Sprawiedliwość 

jest podstawową koncepcją dla społeczeństwa 

obywatelskiego, gdyż normalnie odnosi się do 

porządku prawnego, poprzez który stosuje się 

prawo. Przez sprawiedliwość rozumie się również 

to, że każdemu należy oddać to, co mu się należy. 

Biblia wiele razy odnosi się do sprawiedliwości 

Bożej i do Boga jako Sędziego. W rozumieniu 

biblijnym sprawiedliwość jest integralnym za-

chowywaniem Prawa i postawą każdego dobrego 

Izraelity zgodną z przykazaniami danymi przez 

Boga. Ta wizja jednak doprowadziła, i to wiele 

razy, do legalizmu, zasłaniając pierwotny sens 

i zaciemniając głęboką wartość, jaką posiada 

sprawiedliwość. Aby przezwyciężyć tę perspek-

tywę legalistyczną należałoby pamiętać, że w Pi-

śmie Świętym sprawiedliwość jest faktycznie ro-

zumiana jako pełne zaufania zdanie się na wolę 

Boga.  

 

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz  

jest miłosierny” (Łk 6,36) 

Obliczem miłosierdzia Ojca jest Jezus Chrystus 

niosący na ramionach grzesznego człowieka (zo-

bacz LOGO). I tu pamiętajmy, jak docenimy Mi-

łosierdzie Boże teraz, tak będziemy mogli na nie 

liczyć w godzinę śmierci i sądu ostatecznego. 

Trzeba więc w porę korzystać z Miłosierdzia Bo-

żego. Nie warto czekać na sąd Boży, bo ze spra-

wiedliwością Bożą nikt z nas nie wygra. 

O Bożym Miłosierdziu nie można mówić 

w oderwaniu od grzechu. Miłosierdzie Boże jest 

lekarstwem na grzech człowieka. Proponuję i za-

chęcam, aby z tego lekarstwa korzystać systema-

tycznie np. co miesiąc w sakramencie spowiedzi 

św. z okazji I-go piątku. 

Idzie też o to, by dar chrztu Polski i nasz 

chrzest nie zmarnować, ale by wzrastać w przy-

mierzu chrzcielnym z Trójcą Przenajświętszą. 

Nasze zadanie to też promie-

niowanie miłosierdziem… Pa-

pież Franciszek chce, aby mi-

łosierdzie stało się naszym 

„programem na życie” (MV 

13). I tu Papież w swej Bulli 

(MV 15) zachęca: „Odkryjmy 

na nowo uczynki miłosierdzia 

względem ciała… i uczynki 

miłosierdzia względem ducha…” i dodaje: „Nie 

zapominajmy o słowach św. Jana od Krzyża: 

„Pod wieczór życia będą cię sądzić z miłości” 

(por. Mt 25,31-46). 

Osobiście w ramach promieniowania miłosier-

dziem postanowiłem sobie każdego dnia spełnić 

choć jeden konkretny uczynek miłosierdzia. 

I czuję, że spełnia się Jezusowa obietnica: „Bło-

gosławieni (szczęśliwi) miłosierni…” (Mt 5,7). 

Życzę z serca dobrego wykorzystania zdrojów 

Miłosierdzia Bożego i dostąpienia w pełni bło-

gosławieństw przewidzianych dla miłosiernych. 

Stanisław, Marian, Tadeusz Mrozek SJ 

 

Papieska Rada ds. Krze-

wienia Nowej Ewangeliza-

cji: Miłosierni jak Ojciec, 

Teksty Papieża, redakcja: 

ks. Krzysztof Marcano-

wicz, Wydawnictwo Przy-

stanek Jezus, Gubin, 2016 

Spis treści 

Wstęp – bp Grzegorz Ryś 

Uwagi wstępne 

Część pierwsza: Przewodnik w osobistym od-

prawianiu Sakramentu Pokuty 

Dlaczego mam się spowiadać? 

Sakrament Pokuty i Pojednania 

Przygotowanie do spowiedzi 

Indywidualne odprawianie sakramentu 

Część druga: Rozważania 

Nawrócenie G. K. Chestertona 

Nawrócenie 

Nawrócenie 

Część trzecia: Inspiracje 

Święty Pio z Pietrellciny 

Święty Leopold z Castelnuovo 

Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty 
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   Spotkanie katechetyczne i modlitewne Ojca    

Świętego Benedykta XVI z dziećmi pierw-

szokomunijnymi 

Część czwarta: Materiały 

Schemat Lectio I 

Schemat Lectio II 

 

 

Rok 2016 - Rok Jubileuszu 1050-lecia 

Chrztu Polski 
 

Krzysztof Ożóg 

966. Chrzest Polski 

Wydawnictwo Biały Kruk 

Kraków 2015 

XI. Chrzest Mieszka I i jego podda-

nych w najstarszych przekazach źródłowych 

Najstarsze dziejopisarskie przekazy o chrzcie 

Mieszka I są lakoniczne i znajdują się w roczni-

kach oraz kronikach. Roczniki polskie podały 

bardzo oszczędne zapiski o małżeństwie Mieszka 

z Dobrawą i jego chrzcie. W Roczniku kapitul-

nym krakowskim, który został odpisany w poło-

wie XIII w. z Rocznika kapitulnego krakowskie-

go (dawnego), prowadzonego przy katedrze wa-

welskiej od XI w., noty te brzmią następująco: 

„DCCCCLXV Dubrouka ad Meskonem venit” 

(Dąbrówka przybyła do Mieszka”) 

i „DCCCCLVI Mesko dux Polonie baptizaur” 

(„Mieszko książę Polski przyjmuje chrzest”). (…) 

str. 89-95 

 

 

Rok 2016 - Rok Henryka Sienkiewicza, 

Rok Feliksa Nowowiejskiego,  

Rok Cichociemnych 
 

Wracając do Roku Feliksa Nowowiejskiego 

W styczniowym numerze „Dlatego” została 

zamieszczona uchwała Sejmu RP ustanawiająca 

Rok Feliksa Nowowiejskiego. W numerze kwiet-

niowym „Dlatego” zamieściliśmy fragment arty-

kułu „Twórca „Roty””. Słowa „Roty” napisała 

Maria Konopnicka w 1901 roku na wieść o pru-

skich represjach wobec polskich dzieci we Wrze-

śni. Muzykę skomponował Feliks Nowowiejski 

w styczniu 1910 roku. „Rotę” odśpiewano po raz 

pierwszy 15 lipca 1910 roku, czyli w dniu odsło-

nięcia Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie, 

w pięćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Do 

chórów Krakowa dołączyli się chórzyści, którzy 

przyjechali z Górnego Śląska. 

Z okazji 100. rocznicy napisania „Roty” przez 

Marię Konopnicką Poczta Polska wydała zna-

czek.  

 
Rota nie wszystkim się podoba. Niżej podaję 

Czytelnikom „Dlatego” fragmenty felietonu Jana 

Pietrzaka i tekst „Roty” podając trzy pierwsze 

zwrotki za „Śpiewnikiem polskim” Marii Wa-

cholc wydanym przez Oficynę Wydawniczą 

„Impuls” w Krakowie w 2002 roku. W tygodni-

ku „Źródło” z 1 VI 2018, na str. 14-15 napisano, 

że utwór częściowo przywrócono do łask po tzw. 

odwilży roku 1956 oraz po wyborze „Roty” na 

hejnał gdański w 1959 r. Pierwsza opublikowana 

wersja utworu miała trzy strofy. Po kilku latach, 

w rękopisach nieżyjącej już wtedy autorki, uzna-

ny bibliolog, prof. Jan Czubek, odnalazł jeszcze 

jedną i podano ją w tym artykule. 

Np. na stronie 

http://teksty.org/patriotyczne,rota,tekst-piosenki 

jest cały tekst. 

    Stanisław Waluś 

Gazeta nie chce Roty 

Pewna gazeta czujnymi uszami swego poznań-

skiego korespondenta o północy w Radiu Merku-

ry usłyszała pieśń zwana Rotą. Ważny dla wielu 

polskich pokoleń, historyczny utwór Marii Ko-

nopnickiej i Feliksa Nowowiejskiego z lat za-

borczego zniewolenia. (…) Rotę Konopnickiej 

odśpiewano po raz pierwszy w 1910 r. w Kra-

kowie podczas odsłonięcia pomnika Grunwaldz-

kiego. Potem były dwie okrutne wojny światowe 

wywołane przez tych samych sąsiadów. W obu 

wojnach Polska była po stronie zwycięzców, 

lecz poniosła straszliwe straty. Minęły kolejne 

pokolenia i dzięki potędze „Solidarności” runęła 

żelazna kurtyna, runął mur berliński. Niemcy 

mogły się zjednoczyć. (…) Kto nam zabroni 

śpiewać „Bronić będziemy ducha, aż się rozpad-

nie w proch i pył krzyżacka zawierucha”. Dzięki 

polskiemu duchowi rozpadły się w proch i pył 

dwa potwory wieku XX faszyzm i komunizm, 

ukochane przez Niemców i Rosjan zbrodnicze 

ideologie, i oparte na nich bandyckie państwa. 

(…) 

Jan Pietrzak, wSieci, nr 15 (176), 11-17 IV 2016, 

str. 14 

http://teksty.org/patriotyczne,rota,tekst-piosenki
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Nie rzucim ziemi skąd nasz ród! 

nie damy pogrześć mowy. 

Polski my naród, polski lud,  

królewski szczep Piastowy.  

Nie damy, by nas zgnębił wróg! 

Tak nam dopomóż Bóg!  

Tak nam dopomóż Bóg!  
 

Do krwi ostatniej kropli z żył 

bronić będziemy ducha, 

aż się rozpadnie w proch i w pył 

krzyżacka zawierucha. 

Twierdzą nam będzie każdy próg! 

Tak nam dopomóż Bóg! 

Tak nam dopomóż Bóg! 
 

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz 

ni dzieci nam germanił, 

orężny stanie hufiec nasz, 

Duch będzie nam hetmanił. 

Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg! 

Tak nam dopomóż Bóg! 

Tak nam dopomóż Bóg! 
 

Nie damy miana Polski zgnieść. 

Nie pójdziem żywo w trumnę. 

W Ojczyzny imię i jej cześć 

podnosim czoła dumne. 

Odzyska ziemię dziadów wnuk! 

Tak nam dopomóż Bóg! 

Tak nam dopomóż Bóg! 

 

 

Spotkanie Rekolekcyjne 

w Tarnowskich Górach 29. 05. 2016  
„Miłosierdziem Twoim Panie, miłosierdziem bły-

śnij nam……” 

Rekolekcje odbyły się u Ojców Salezjanów 

w Tarnowskich Górach w Domu Zakonnym, któ-

ry znajduje się w parku Górnośląskiego Centrum  

Rehabilitacyjnego Repty. Zostały zorganizowane 

przez Jacka Bachniaka z gliwickiej sekcji KIK.         

Na początku chciałbym przybliżyć sylwetkę oj-

ca rekolekcjonisty. Włodzimierz Zatorski OSB 

urodził się w Czechowicach-Dziedzicach. W cza-

sie nauki w liceum ogólnokształcącym jako jedy-

ny z klasy nie wstąpił do ZMS. W roku 1972 roz-

począł studia w Gliwicach na Wydziale Elek-

trycznym Politechniki Śląskiej. Działał w Dusz-

pasterstwie Akademickim przy parafii św. Micha-

ła Anioła w Gliwicach. 23 IX 1975 r. został 

aresztowany za próbę przewozu literatury bezde-

bitowej i po kilkumiesięcznym śledztwie 13 IV 

1975 r. został skazany na 6 miesięcy pozbawie-

nia wolności. Przeniósł się na fizykę na UJ, którą 

ukończył w 1980 r. Wstąpił do Klasztoru Bene-

dyktynów w Tyńcu i w 1987 r. przyjął święcenia 

kapłańskie. 13 XII 2012 r. został odznaczony 

Krzyżem Wolności i Solidarności. Jest autorem 

wielu książek, w latach 2005-2009 był przeorem 

opactwa w Tyńcu, a w latach 1991-2007 dyrek-

torem wydawnictwa Tyniec Wydawnictwo Be-

nedyktynów.     

 
Słuchamy wykładów na auli. 

 
 

 
Msza św. w kaplicy. 
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Ojciec Włodzimierz prowadził rekolekcje ko-

rzystając ze swojej książki „Boże miłosierdzie”. 

A oto kilka myśli Ojca Włodzimierza wygłoszo-

nych w czasie rekolekcji, które na gorąco zano-

towałem: 

- Miłość jest fundamentem relacji miedzy Bo-

giem a człowiekiem. 

- „Nie przyszedłem, aby świat sądzić, ale aby go 

zbawić” – Bóg nie chce grzesznika zniszczyć, ale 

chce go nawrócić i zbawić. 

-  Miłosierdzie nie oznacza braku kary,  lecz kara 

ma mieć moc uzdrawiającą. 

- Miłość to odpowiedzialność (np. dwie osoby w mał-

żeństwie), to wolny wybór i zobowiązanie na całe ży-

cie, które człowiek przyjmuje na siebie dobrowolnie. 

- Pomoc chorej sąsiadce (zakupy, przyniesienie 

posiłku) to jest miłosierdzie, a to samo w stosun-

ku do swojej żony to nie jest miłosierdzie, ale 

„psi obowiązek”. 

- Nie ma wiary ani miłosierdzia bez refleksji, na-

mysłu (w tym zagonionym świecie). 

- Postawa roszczeniowa wobec ludzi, świata, nie 

pozwala nam rozpoznać Miłosierdzia Bożego (bo 

uważamy, że nam się wszystko należy). 

- Z dziesięciu uzdrowionych trędowatych, tylko 

jeden wrócił do Jezusa aby podziękować. 

- W życiu często doznajemy Bożego Miłosier-

dzia, lecz tego nie zauważamy, bo tak miało być, 

„samo” się tak stało. Żeby zauważyć miłosierdzie 

potrzebna jest nasza refleksja, wiara. 

- Relacja Bóg – człowiek, to relacja przyjaźni 

i odpowiedzialnej miłości. 

- Bezwarunkowa jest miłość matki do swego nowo-

narodzonego dziecka i taka jest miłość Boga Stwór-

cy do człowieka, ale i także do całego Narodu Wy-

branego – Izraela, z którym Stwórca zawarł przymie-

rze. Mimo, że ten Naród nie dotrzymywał umowy, 

Bóg nie wyparł się Izraela gdyż był miłosierny. 

W rekolekcjach uczestniczyło 59 osób. Dom 

Zakonny Ojców Salezjanów jest wyremontowany 

i pięknie rozbudowany. Otacza go park z pięk-

nym drzewostanem, którego nasi „wyzwoliciele” 

nie zdążyli wyciąć (ale pałac spalili doszczętnie). 

Rosną w nim imponujące okazy drzew: buki, 

graby, dęby, i między innymi bardzo rzadkie dę-

by błotniaki. Piękno przyrody nastrajało do re-

fleksji i kontemplacji. Organizatorzy (Lidka i Ja-

cek Bachniakowie oraz Ewa Stępień) spisali się 

na 5+, kuchnia przygotowała bardzo dobry obiad, 

a kawę, ciasta, słodycze itp. zapewnili pod do-

statkiem uczestnicy.  

 
Przed budynkiem ośrodka Salezjańskiego po zakoń-

czonych rekolekcjach (nie wszyscy są na zdjęciu bo 

część osób wyjechała). 

Na koniec w podsumowaniu uczestnicy reko-

lekcji gromkimi oklaskami podziękowali Ojcu 

Włodzimierzowi, Organizatorom i personelowi 

Domu Zakonnego. Padła obietnica, że za rok 

spotkamy się znowu (jak Bóg pozwoli) na reko-

lekcjach w Reptach. 

Tekst: Leszek  Zakrzewski 

Zdjęcia: Jacek Bachniak   

  

 

Po rekolekcjach 
 

Naszego rekolekcjonistę, o. Włodzimierza Za-

torskiego można usłyszeć w jego audycjach, któ-

re są dostępne pod następującym adresem:   

http://wlodzimierz-

zatorski.pl/category/konferencje-duchowe/ 

Tarnogórskie rekolekcje o. Włodzimierz Zator-

ski poświęcił tematowi Miłosierdzia Bożego wi-

dzianego wyłącznie przez pryzmat  Pisma Św. 

W czasie wykładów nasz rekolekcjonista korzy-

stał z napisanej przez siebie książki pod tytułem 

"Boże miłosierdzie" a wydanej przez TYNIEC - 

WYDAWNICTWO BENEDYKTYNOW 

w 2011 roku.  

Na okładce książki czytamy taki opis: „Wydaje 

się, że większość ludzi rozumie miłosierdzie ja-

ko litość i współczucie także wtedy, gdy mówi 

się o miłosierdziu Boga. Wówczas jednak spro-

wadza się je do łaskawego gestu Pana Boga 

względem swojego stworzenia, przy czym sama 

relacja Stwórcy do stworzenia pozostaje bez 

zmiany. Niestety nie oddaje to prawdziwego 

przesłania, jakie niesie w sobie Pismo Święte, 

gdy mówi o miłosierdziu Boga.” 

Szczegółowy opis dziełka  znajdziemy na stro-

nie wydawnictwa pod adresem: 
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http://tyniec.com.pl/duchowosc/89-boze-

milosierdzie-

9788373545861.html?search_query=boze+milosi

erdzie&results=4 

tam również można nabyć tę książkę. 

Oto dane kontaktowe wydawnictwa: 

TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów 

ul. Benedyktyńska 37, 30-398 Kraków 

tel. (012) 688-52-90 

fax. (012) 688-52-91 

wydawnictwo@tyniec.com.pl 

Książki można zamawiać przez stronę interne-

tową, e-mail, telefonicznie, lub w księgarni w 

Tyńcu, która znajduje się przy furcie klasztoru. 

Ewa Stępień 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warto przeczytać szczególnie 
 

Polsko, uwierz w swoją 

wielkość 

Głos biskupów w sprawie 

Ojczyzny 2010-15 

Biały Kruk, Kraków 2015  

www.bialykruk.pl  

Tel. do wydawnictwa: 12 

254 56 02, 12 260 32 90 

 

Rozdział 2 Odpowiedzialność władzy 

Abp Andrzej Dzięga 

Tęsknota za Chrystusem Królem 

(…) Przywołać możemy wielką batalię sprzed 

600 lat, gdy stanęły naprzeciwko siebie dwie po-

tężne armie ówczesnej Europy. I jedni i drudzy 

z imieniem Chrystusa, tyle że jedni bardziej mie-

li wpisane to imię w serca, a drudzy bardziej 

mieli wpisane to imię w szaty. Jedni na wieść, że 

król słucha Mszy św., że król staje u stóp Chry-

stusa przeżywającego na nowo w sposób nie-

krwawy swą Golgotę i zmartwychwstanie – 

w pokorze się wyciszali i Bogu zawierzali. Dru-

dzy w tym czasie dobywali nagie miecze i posy-

łali je, aby przyspieszyć to wielkie zderzenie 

i zmaganie. 

W pewnym sensie stanęły wtedy naprzeciwko 

siebie dwa sposoby rozumienia królowania 

Chrystusa. Jeden sposób jest bardziej instytucjo-

nalny, nakazowy, który przez prawo, poprzez 

A jak zakończy się śledztwo w sprawie ka-

tastrofy smoleńskiej? Minister koordynator 

ds. służb specjalnych Mariusz Kamiński oce-

nił, że służby nie wykazały się wystarczającą 

aktywnością przy realizacji ustawowych za-

dań, ani podczas przygotowania wizyty pre-

zydenta L. Kaczyńskiego w Katyniu, ani po-

tem w wyjaśnianiu okoliczności katastrofy. 

 Audyt działalności służb jest przerażający: 

koncentrowano się na inwigilacji środowisk 

niezadowolonych z wyjaśniania przez rząd 

przyczyn katastrofy, inwigilowano uczestni-

ków legalnych manifestacji, podsłuchiwano 

dziennikarzy zajmujących się tzw. taśmami 

prawdy.  

Czesław Ryszka, Źródło, nr 22 (1274),  

29 V 2016, str. 14 

 Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

 
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w Bielsku-Białej – 1 XI 2011 r. 
-------------------------- 

Wojciech Lubiński 

Lekarz prezydenta 

Miał stopień pułkownika i tytuł doktora 

habilitowanego nauk medycznych. W grud-

niu zeszłego roku, kiedy Lech Kaczyński 

przeziębił się, dr Lubiński żartobliwie tłuma-

czył dziennikarzom, że prezydent okazał się 

bardzo niesfornym pacjentem i za szybko 

wstał z łóżka po poprzedniej infekcji. Przed 

katastrofą poinformował też dziennikarzy 

o ciężkim stanie Jadwigi Kaczyńskiej. 

Gość Niedzielny, 18 IV 2010, str. 24 
--------------------------- 

Godzina prawdy 

Przeprowadzony audyt, czyli informacja na 

temat stanu spraw publicznych i instytucji 

państwowych na dzień zakończenia rządów 

koalicji PO-PSL, to obszerny dokument (…). 
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decyzje, poprzez nakazy i zarządzenia chce przy-

spieszać, a nawet wbrew ludzkiemu sercu narzu-

cać budowanie Królestwa Bożego.  Czyni to – 

niestety – bardzo często w połączeniu 

z cierpieniem ludzkim. Drugi sposób to ten nasz, 

środkowoeuropejski, w którym najważniejsze są 

serca oddane Chrystusowi i każdy człowiek, któ-

ry może dojrzewać powoli, uczyć się Chrystusa, 

a w Chrystusie uczyć się samego siebie i uczyć 

innych ludzi. (…) 

Dlatego: Chryste! Króluj! Dlatego: Chryste! 

Zwyciężaj! Dlatego: Chryste! Swoja miłość od-

nów w nas! 

Homilia w Świebodzinie podczas poświecenia 

figura Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 21 

listopada 2010. Str. 91-94. 

Wybrał Stanisław Waluś  

 

 

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

dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszy-

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

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

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

 

Ekumeniczny Koncert Rodzinny 

Po raz 7. W Boże Ciało w Mysłowicach, w par-

ku przy ul. Słupnej, stanie gigantyczna scena, 

z której zabrzmią dźwięki najpopularniejszych hi-

tów Współczesnej Muzyki Chrześcijańskiej 

(CCM). Tegoroczny Ekumeniczny Koncert Ro-

dzinny „Bądź jak Jezus” odbywać się będzie pod 

hasłem: „Podarowane DOBRO POWRACA!”. 

Hasło to jest nawiązaniem do Roku Miłosierdzia, 

ogłoszonego przez papieża Franciszka. (…) 

Gość Niedzielny, nr 21, rok XCIII,  

22 V 2016, str. 9. 

 

 

Jestem katolikiem i Polakiem 
- nie kupuję w sklepach w niedzielę 

- staram się kupować polskie towary  

w polskich sklepach 
 

Prymas Tysiąclecia 1901 – 1981 
 

Kocham ojczyznę więcej 

niż własne serce i wszystko, 

co czynię dla Kościoła, 

czynię i dla niej. 

Pod powyższym tytułem i znaczkiem ze sło-

wami Prymasa Tysiąclecia będę z Państwem dzie-

lił się zarówno swoimi refleksjami, jak i fragmen-

tami artykułów zaczerpniętych z prasy i Internetu. 

Część VIII 

O repolonizacji banków 

Hasło odzyskania kontroli nad bankami staje 

się popularne. Posiadanie systemu finansowego 

działającego zgodnie z naszym interesem naro-

dowym jest celem ze wszech miar pożądanym. 

PKO BP jest jednym z nielicznych banków 

pozostających w polskich rękach 

Tylko że zachodzi tu pewne nieporozumienie. 

Aby bowiem odzyskać suwerenność w zakresie 

finansów, trzeba kontrolować nie tyle większość 

banków, ile większość bankowych aktywów. 

A to są dwie różne sprawy. 

Bankowe aktywa to udzielone pożyczki i za-

kupione przez banki papiery wartościowe (obli-

gacje, akcje itp.). Wysokość udzielonych poży-

czek i zakupionych papierów wartościowych za-

leży od wysokości wkładów. Czyli, żeby odzy-

skać kontrolę nad systemem bankowym, należy 

repolonizować nie tyle banki, ile kontrolę nad 

oszczędnościami (wkładami). Aby osiągnąć ten 

drugi cel, nie trzeba wydawać miliardów złotych 

na przejęcia, ale wystarczy, żeby deponenci, 

osoby fizyczne i prawne, zaczęli przenosić swe 

konta do banków kontrolowanych przez rodzimy 

kapitał. Przenoszenie wkładów do polskich in-

stytucji finansowych nie zawiera w sobie żadne-

go ryzyka, natomiast przejmowanie banków, 

owszem, niesie ze sobą niemałe ryzyko. (…) 

Kazimierz Dadak.  Autor jest profesorem 

 Hollins University  w stanie Wirginia 

Idziemy nr 47 (530), 22 listopada 2015 r. 

http://www.idziemy.com.pl/gospodarka/o-

repolonizacji-bankow/              Stanisław Waluś 

 

 

Nasze rocznice 
Sierpień  

115 lat temu (3 sierpnia 1901 r.) w Zuzeli koło 

Łomży urodził się Stefan Wyszyński, obecnie 

Sługa Boży, kardynał, Prymas Tysiąclecia. 

105 lat temu (7 sierpnia 1911 r.) urodził się 

w Buczkowicach koło Białej Krakowskiej (obec-

nie Bielsko-Biała) Jan Pietraszko, jako syn Józefa 

i Anny Migdał. Proces beatyfikacyjny Sługi Bo-

żego rozpoczął ks. kard. Franciszek Macharski 

Arcybiskup Metropolita Krakowski 18 III 1994 r.  

75 lat temu (14 sierpnia 1941 r.) ojciec Raj-

mund Maria Kolbe poniósł śmierć męczeńską 

w bunkrze głodowym w obozie koncentracyj-

http://www.idziemy.com.pl/gospodarka/o-repolonizacji-bankow/
http://www.idziemy.com.pl/gospodarka/o-repolonizacji-bankow/
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nych w Auschwitz. Beatyfikowany przez papieża 

Pawła VI 17 października 1971 r., kanonizowany 

10 października 1982 r. przez Jana Pawła II. 

75 lat temu (22 sierpnia 1941 r.) dzień 22 sierp-

nia Mieczysław Kotlarczyk uznał za początek 

działalności Teatru Rapsodycznego. 

70 lat temu (30 sierpnia 1946 r.) w Neapolu 

zmarł w wieku 48 lat major Henryk Sucharski, 

dowódca załogi na Westerplatte. 

70 lat temu (31 sierpnia 1946 r.) w Norymber-

dze rozpoczął się przed Międzynarodowym Try-

bunałem proces zbrodniarzy wojennych, oskarżo-

nych o zbrodnie ludobójstwa. Spośród 20 oskar-

żonych jedynie Hans Frank uznał swoją winę 

i przed śmiercią wyspowiadał się.  

60 lat temu (26 sierpnia 1956 r.) na Jasnej Gó-

rze biskupi polscy odnowili przymierze z Królo-

wą Polski, zawarte przez króla Jana Kazimierza 

w katedrze lwowskiej 1 kwietnia 1656 r. 

60 lat temu (26 sierpnia 1956 r.) w Nowym 

Jorku zmarł wybitny współczesny polski poeta 

Jan Lechoń (właściwe nazwisko: Leszek Serafi-

nowicz). 

55 lat temu (13 sierpnia 1961 r.) władze Nie-

mieckiej Republiki Demokratycznej rozpoczęły 

budowę berlińskiego muru. 

55 lat temu (19 sierpnia 1961 r.) władze PRL 

wydały zarządzenie, na mocy którego nauczanie 

religii mogło odbywać się jedynie w pomieszcze-

niach kościelnych, po zarejestrowaniu punktu ka-

techetycznego w inspektoracie szkolnym. 

50 lat temu (15 sierpnia 1966 r.) zmarł świato-

wej sławny tenor, Jan Kiepura. 

50 lat temu (24 sierpnia 1966 r.) w Londynie 

zmarł gen. Tadeusz Komorowski-Bór. 

45 lat temu (25 sierpnia 1971 r.) władze ra-

dzieckie nakazały zlikwidowanie cmentarza Orląt 

Lwowskich. 

40 lat temu (18 sierpnia 1976 r.) zmarł ks. Ro-

man Kotlarz po pobiciu na plebani przez „niezna-

nych sprawców”. 25 czerwca 1976 r. ze schodów 

jezuickiego kościoła p.w. Świętej Trójcy w Ra-

domiu błogosławił protestujących robotników 

w czasie manifestacji. 

25 lat temu (15 sierpnia 1991 r.) odbył się 

Światowy Dzień Młodzieży na Jasnej Górze 

z udziałem Ojca Świętego Jana Pawła II. 

25 lat temu (21 sierpnia 1991 r.) w Moskwie 

zwolennicy dawnego systemu totalitarnego pod-

jęli próbę obalenia prezydenta Jelcyna oraz jego 

rządu i przywrócenia dyktatury komunistycznej. 

wybrała Barbara Kwaśnik 

Nagrody, tytuły, … 
 

W „Dlatego” nr 1 (289) z 31 stycznia 2016 r. 

przedstawiłem na str. 15-17 szereg nagrodzo-

nych osób. W numerze 3 (291) z 27 marca 2016 

r. na str. 14-15, w numerze 5 (293) z 3 maja 

2016 r. na str. 19 i 20 dołączyłem następne. Ni-

żej kolejne nagrody, medale i odznaczenia. 

Prof. Kiereś uhonorowany 

Podczas uroczystości 24 kwietnia 2016 r. w 

Archikatedrze Lubelskiej po Mszy św. w intencji 

Ojczyzny wiceminister kultury Wanda Zwino-

grodzka wręczyła Złoty Medal „Zasłużony Kul-

turze Gloria Artis” profesorowi Henrykowi Kie-

resiowi, wykładowcy KUL i WSKSiM. 

Źródło, nr 19 (1271),8 V 2016, str. 25 

http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/wicemin

ister-wanda-zwinogrodzka-6231.php 

Obrończyni życia odznaczona 

Szymon Babuchowski, Gość Niedzielny, nr 20, 

rok XCIII, 15 V 2016, str.7 

Dr Półtawska odznaczona Orderem Orła Białego 

KAI, Niedziela, nr 20, 15 V 2016, str. 7 

 
http://www.pch24.pl/dr-wanda-poltawska-nie-

zasluzyla-na-uhonorowanie--gazeta-czepia-sie-damy-

orderu-orla-bialego,43047,i.html 

Prezydent Andrzej Duda odznaczył Orderem 

Orła Białego z okazji Narodowego Święta 3 Ma-

ja także Irenę Kirszenstein-Szewińską, Michała 

Kleibera, Michała Lorenca, Zofię Romaszewską 

i Bronisława Wildsteina.  

Kustosz Pamięci Narodowej 2016 

Nagrodę „Kustosz Pamięci Narodowej” usta-

nowił pierwszy prezes IPN Leon Kieres na 

wniosek Janusza Kurtyki. Nagroda przyznawana 

jest od 2002 r. instytucjom, organizacjom spo-

łecznym i osobom fizycznym za szczególnie ak-

tywny udział w upamiętnianiu historii narodu 

polskiego w latach 1939-1989.  

Irena Sandecka – poetka, nauczycielka, dzia-

łaczka społeczna i katolicka została uhonorowa-

na za podtrzymywanie polskości na terenach 

Ukrainy i ratowanie materialnego dziedzictwa 

http://www.pch24.pl/dr-wanda-poltawska-nie-zasluzyla-na-uhonorowanie--gazeta-czepia-sie-damy-orderu-orla-bialego,43047,i.html
http://www.pch24.pl/dr-wanda-poltawska-nie-zasluzyla-na-uhonorowanie--gazeta-czepia-sie-damy-orderu-orla-bialego,43047,i.html
http://www.pch24.pl/dr-wanda-poltawska-nie-zasluzyla-na-uhonorowanie--gazeta-czepia-sie-damy-orderu-orla-bialego,43047,i.html
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Krzemieńca, w którym przed i po wojnie miesz-

kała. Podczas rzezi wołyńskiej uratowała wielu 

polskich mieszkańców Wiśniowca. 

Generał Janusz Brochwicz-Lewinski PS. 

„Gryf” za aktywną działalność w środowisku 

kombatanckim. 

Dr hab. Janusz Smaza otrzymał nagrodę za ra-

towanie zabytków w Polsce i na Ukrainie. 

Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej otrzymał 

nagrodę za wychowywanie młodzieży w duchu 

patriotyzmu oraz szacunku dla tradycji i historii 

Polski. 

Stowarzyszenie „Pokolenie” za popularyzacje 

wiedzy o najnowszej historii Polski, a także po-

moc byłym działaczom opozycji antykomuni-

stycznej. 

Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim 

w Warszawie [20 maja 2016 r.], a honorowy pa-

tronat objął Prezydent RP. 

Tekst na podstawie: 

Gość Niedzielny, nr 22, rok XCIII, 29 V 2016, 

str. 11 

Andrzej Berezowski, Tygodnik Solidarność, nr 

23 (1435), 3 VI 2016, str. 2 i 33 

Więcej: 

http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2016/centrala/nagro

da-kustosz-pamieci-narodowej-warszawa,-20-

maja-2016 

Nagrody "SPES" dla Krystyny Szajer i Cze-

sława Ryszki 

Krystyna Szajer, bliska współpracownica Pry-

masa Tysiąclecia i sen. Czesław Ryszka otrzyma-

li Nagrody Społeczne im. Kardynała Stefana Wy-

szyńskiego za rok 2015, przyznawane przez Fun-

dację "SPES". Spotkanie zorganizowane w Mu-

zeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie [31 ma-

ja 2016 r.] połączone było z dyskusją nt. dzie-

dzictwa prymasa, z okazji 35. rocznicy jego 

śmierci. (…) 

Krystyna Szajer przez 22 lata zajmowała się 

spisywaniem nauczania kard. Wyszyńskiego. 

"Byłyśmy do dyspozycji w każdej chwili, praca 

nieraz trwała dzień i noc" - powiedziała. Wyraziła 

nadzieję, że już niedługo kard. Wyszyński zosta-

nie ogłoszony błogosławionym. (…) 

Drugi laureat, Czesław Ryszka, autor ok. 80 

książek, dziennikarz, senator, powiedział, że Pry-

mas Tysiąclecia jawi się jako wzór wybierania do-

bra. "Na trudne czasy Pan Bóg zawsze posyła 

wielkich ludzi. I na te czasy walki komunistów 

z Kościołem był kard. Wyszyński. Dzisiaj każdy 

ma wolny wybór między dobrem i złem, kiedyś 

każdy był przymuszony, by wybierać zło" - po-

wiedział laureat. Senator Ryszka przyznał, że od 

wielu lat czeka na beatyfikację kard. Wyszyń-

skiego, bo jest to najwybitniejsza postać kościoła 

w Polsce w XX wieku, obok Jana Pawła II i pry-

masa Hlonda. "Dla mnie bardzo ważne są jego 

"robocze hasła" - zawierzyć wszystko Matce Bo-

żej, postawić wszystko na Maryję, a ona pomoże 

rozwiązać każdą sprawę. I faktycznie w życiu 

prymasa Matka Boża zawsze zwyciężała. (…)  

Po uroczystości wręczenia nagród odbyła się 

dyskusja panelowa: „Czy Polacy są gotowi na 

przyjęcie dziedzictwa Prymasa Stefana kardyna-

ła Wyszyńskiego?”, w której uczestniczyli dr 

Ewa Czaczkowska, Miłosz Gałecki, sen. Cze-

sław Ryszka, dr hab. Paweł Skibiński i prof. Jan 

Żaryn, który podkreślił, że wśród niewątpliwie 

ogromnego dziedzictwa kard. Wyszyńskiego 

warto zwrócić uwagę na jego pobożność. (…) 

http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php

?id=60334&s=opoka 

Naszemu członkowi – założycielowi i Członko-

wi Honorowemu, Czesławowi Ryszce serdecznie 

gratuluje redakcja „Dlatego” - biuletynu KIK w 

Katowicach.   

Ks. bp Wiesław Mering uhonorowany 

Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Ar-

tis” otrzymał ks. bp. Wiesław Mering. Ordyna-

riusz włocławski otrzymał odznaczenie 7 czerw-

ca br. w siedzibie ministerstwa kultury w War-

szawie z rąk wicepremiera Piotra Glińskiego, 

ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Zło-

ty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” to 

podziękowanie ks. bp. Wiesławowi Meringowi 

za 10 lat oddanej pracy jako przewodniczącego 

Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Kultury 

i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. (…) No-

wym przewodniczącym Rady został ks. bp Mi-

chał Janocha, warszawski biskup pomocniczy.     

Sławomir Jagodziński, Nasz Dziennik, nr 134 

(5582), 10 VI 2016 str. 18  

Nuncjusz apostolski wyróżniony odznaką  

„Bene Merito” 

Za działalność wzmacniającą pozycję Polski na 

arenie międzynarodowej kończący swoją misję 

w naszym kraju nuncjusz apostolski w Polsce 

abp Celestino Migliore został wyróżniony przez 

Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Wasz-

czykowskiego odznaką honorową „Bene Meri-

to”.  

Biuletyn Radia Watykańskiego 01.07.2016 

Stanisław Waluś 

http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?id=60334&s=opoka
http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?id=60334&s=opoka
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Zmarli w ostatnim czasie 
 

20 maja 2016 r. zmarł Andrzej Urbański 

Nie żyje Andrzej Urbański 

Po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 62 lat 

zmarł Andrzej Urbański, były prezes TVP, wice-

prezydent Warszawy i doradca prezydenta Lecha 

Kaczyńskiego. (…) Był delegatem na II i III 

Zjazd Krajowy „Solidarności” i szefem podziem-

nego wydawnictwa „Wola”. W stanie wojennym, 

jak wielu innych opozycjonistów, został interno-

wany. Był członkiem prezydium Rady Duszpa-

sterstwa Ludzi Pracy w Archidiecezji Warszaw-

skiej. (…) 

Anna Ambroziak, Nasz Dziennik, nr 118 (5566), 

21-22 V 2016, str. 4 

Zmarł Andrzej Urbański 

Krzysztof Światek, Tygodnik Solidarność, nr 22 

(1434), 27 V 2016, str. 17 

Strata dla Polski 

Bogumił Łoziński, Gość Niedzielny, nr 22, rok 

XCIII, 29 V 2016, str. 11 

Pogrzeb Andrzeja Urbańskiego 

KL, PAP, Nasz Dziennik, nr 126 (5574),  

1 VI 2016, str. 4 

Pożegnanie Andrzeja Urbańskiego. Warszawa 

będzie bez Ciebie Andrzeju, smutniejsza 

Piotr Zaręba, wSieci, nr 23 (184),  

6-12 VI 2016, str. 8 

Order dla Urbańskiego 

Tygodnik Solidarność, nr 24 (1436), 

10 VI 2016, str. 4 

Z Internetu (wybrane): 

Andrzej Urbański nie żyje. Odszedł były wice-

prezydent Warszawy 

Nie żyje Andrzej Urbański. Były współpracownik 

Lecha Kaczyńskiego - zmarł po długiej chorobie 

Nie żyje Andrzej Urbański. Miał 62 lata 

Nie żyje Andrzej Urbański – były szef Kancelarii 

Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 

Zmarł były prezes Telewizji Polskiej Andrzej 

Urbański 

1 czerwca zmarła Maria Jedlińska-Adamus 

Zmarła Maria Jedlińska-Adamus 

Maria Jedlińska-Adamus była uznawana za ne-

storkę niezależnego polskiego dziennikarstwa. 

Kierowała wydawnictwem Szaniec, założyła też 

tygodnik „Nasza Polska”, który ukazywał się 

w latach 1995-2015. Zmarła w środę podczas 

wygłaszania prelekcji w klubie „Cudzysłów” 

Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. (…) Była 

córką jednego z żołnierzy antykomunistycznego 

podziemia Władysława Jedlińskiego PS. „Nemo”. 

(…) Represjom komunistycznym poddani zostali 

także inni członkowie rodziny, szykany spotkały 

potem również Marię Jedlińską-Adamus za pod-

trzymywanie pamięci o żołnierzach antykomuni-

stycznego podziemia.  

Krzysztof Losz, Nasz Dziennik, nr 128 (5576), 

 3 VI 2016, str. 4 

Pogrzeb Marii Adamus 

KL, Nasz Dziennik, nr 137 (5585),  

14 VI 2016, str. 5 

Wyklęci działacze opozycji 

Prezydent Andrzej Duda odznaczył orderami 30 

zasłużonych działaczy opozycji demokratycznej. 

(…) Jedną z nich była Maria Jedlińska-Adamus. 

(…) Szykanowana przez całe dziesięciolecia PRL, 

w III RP postanowiła założyć własne, niezależne pi-

smo. Wymyślony przez nią tygodnik patriotyczny – 

narodowy i katolicki – nie spodobał się decydentom 

III RP,  szczególnie władzom stolicy. Liczne eksmi-

sje z lokali, blokada kolportażu, uciążliwe procesy 

wytaczane przez byłych ubeków (…)   

Wojciech Reszczyński, wSieci, nr 24 (185), 13-

19.06.2016, str. 68 

Żołnierz wolności 

Aleksander Markowski,  

Niedziela, nr 27, 3 VII 2016, str. 27 

Z Internetu (wybrane): 

Nie żyje Maria Adamus, wydawca tygodnika 

„Nasza Polska” 

Nie żyje Maria Adamus – córka Władysława Je-

dlińskiego 

Pogrzeb śp. Marii Jedlińskiej-Adamus 

Zmarła Maria Jedlińska-Adamus 

Zmarła Maria Jedlińska-Adamus, założycielka 

i redaktor naczelna tygodnika "Nasza Polska" 

 

Rekolekcje KIK w Kokoszycach 
 

Rekolekcje KIK w Archidiecezjalnym Domu 

rekolekcyjnym w Kokoszycach odbędą się od 

piątku do niedzieli 23 – 25 września 2016 r. 

Koszt 120 zł. W przypadku skorzystania z Auto-

busu koszt wynosi 170 zł. Autobus będzie jechał 

w piątek z Katowic (parafia Podwyższenia Krzy-

ża Świętego i plac Andrzeja) i w niedzielę z Ko-

koszyc. Wpłata za rekolekcje przy zapisie lub na 

miejscu w Kokoszycach. Rekolekcje będzie 

prowadził ks. dr Stanisław Puchała. 

 

Pielgrzymka KIK na Jasną Górę 
 

Ogólnopolska Pielgrzymka Klubów Inteligen-

cji Katolickiej na Jasną Górę odbędzie się 

w sobotę 26 listopada 2016 r. 
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Pielgrzymki w 2016 roku 
 
  

Pielgrzymki organizowane 

przez Jana Mikosa 

Program Pielgrzymek Klubu Inteligencji 

Katolickiej przy parafii na Tysiącleciu Dolnym 

Kontakt telefoniczny; Jan Mikos, 697 

684666, e-mail - mikosjan@gmail.com. Dyżur: 

wtorki w salce nr 2 przy parafii na Tysiącleciu 

Dolnym w godz. 17-18 i w każdy ostatni piątek 

miesiąca w siedzibie KIK w Katowicach przy 

kościele Mariackim. 

Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania. 

Zgłoszenia na dostarczonej karcie. Można 

telefonicznie. Zgłoszenia przy braku wpłat 

traktowane będą jako rezerwowe. Kolejność 

siedzeń w autokarze wg zapisów i dokonanych 

wpłat zaliczek lub całości.  

12-16.09. 5 dni Włochy: trasa: Padwa - Bazylika 

św. Antoniego - 1 nocleg; Asyż - Bazylika św. 

Franciszka; św. Klary, Bazylika Matki Bożej 

Anielskiej z Domkiem Matki Bożej; Rzym - 

Watykan - 2 noclegi i wyżywienie: 3 śniadania i 2 

ciepłe kolacje. W drodze powrotnej Siena - 

Katedra św. Katarzyny, nocny przejazd; Papieska 

audiencja, zwiedzanie Rzymu - Bazyliki: św. 

Piotra - grób św. Jana Pawła II; na Lateranie - 

Święte Schody; Matki Bożej Śnieżnej. Wyj. g. 

6:00 z parafii na Tysiącleciu Dolnym i 6:15 z pl. 

Andrzeja, Msza święta - Lechowice Czechy. 

Przyjazd dnia 16 ok. g. 14:00. Koszt: 560 zł + 

160 Euro. Świadczenia: 3 noclegi, 3 śniadania, 

2 obiadokolacje. Ubezpieczenie, przejazdy auto-

karem w tym metrem w Rzymie, przewodnik. Na 

zwiedzanie 30 Euro.  

1.10. Przeprośna Górka - Sanktuarium Ojca 

Pio 8 Błogosławieństw i Częstochowa. Wyj. 

g. 7:00 z parafii na Dolnym Tysiącleciu i 7:15 

z placu Andrzeja w Katowicach. Koszt 35 zł., 

przyj. ok. godz. 18:00. Świadczenia: przejazd, 

ubezpieczenie, opłaty drogowe i parkingowe, 

przewodnik w Sanktuarium. Wpłata przy zapisie.  

19.11. Pielgrzymka KIK do Częstochowy. 
Wyjazd z parafii na Dolnym Tysiącleciu godz. 

7:30, z pl. Andrzeja g. 7:45. Koszt 30 zł.  

Kontakt telefoniczny; Jan Mikos, 697684666, e-

mail - mikosjan@gmail.com. Tel. 32 2544060. 

Dyżur: wtorki w salce nr 2 przy parafii na 

Tysiącleciu Dolnym w godz. 17-18 i do ustalenia 

telefonicznie.  

 

 

Sekcja Wiedzy Religijnej – Krąg Biblijny 

zaprasza 

W siedzibie KIK w Katowicach raz w miesią-

cu, w drugą środę, odbywają się interesujące 

spotkania. Od godz. 17.00 nasz kapelan ks. prof. 

dr hab. Józef Kozyra, biblista, odpowiada na 

różne pytania związane z wiarą, religią i Kościo-

łem. O godz. 18.00 pochylamy się nad Pismem 

Świętym. Szczegółowe informacje podawane są 

w miesięcznym programie. 

Sekcja Nauka-Wiara 

Spotkania odbywają się w trzecią środę mie-

siąca o godz. 18 w sali O.O. Oblatów, Katowice - 

Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12 (wej-

ście od podwórza, parter). Szczegółowe informa-

cje podawane są w miesięcznym programie. 

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.  

Składki: Od osoby pracującej 5 zł miesięcznie, 

co daje 60 zł na rok, od osoby niepracującej – 

3 zł, co daje 36 zł na rok, wpisowe - 10 zł. O ile 

to jest możliwe, składki prosimy wpłacać prze-

wodniczącemu sekcji. Można też wpłacać na-

szemu skarbnikowi Małgorzacie Piechoczek (na 

posiedzeniach Zarządu w czwartki o 17.00 - 

11.02, 10.03, 14.04, 12.05, 9.06, 8.09, 13.10, 

10.11 i 15.12 lub na konto KIK w Katowicach: 

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach Plac 

Ks. Emila Szramka 2, 40-014 Katowice konto 

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 

Redagują: Barbara Kwaśnik, Jan Świtkowski, 

Stanisław Waluś (32-

2381797, s.walus@data.pl). 

Nakład: 340 egz. Adres do 

korespondencji: Klub Inteli-

gencji Katolickiej w Kato-

wicach, 40-954 Katowice 2, 

skr. poczt. 376. 
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