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W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. 

Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszy-

ło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogo-

sławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka 

mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poru-

szyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa 

powiedziane Ci od Pana». Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, 

moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd 

wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię - a swoje miło-

sierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swe-

go, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokor-

nych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, po-

mny na miłosierdzie swoje - jak przyobiecał naszym ojcom - na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wie-

ki». Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu. (Łk 1,39-56)  
 

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 

 

70. rocznica męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego 
 14 sierpnia 1941 r. w bunkrze głodowym w niemieckim obozie zagłady KL Auschwitz  

35. rocznica śmierci ks. Romana Kotlarza 
18 sierpnia 1976 r. po wielokrotnym brutalnym pobiciu przez tzw. nieznanych sprawców 

 

 
 

Akt Zawierzenia Matce Bożej z okazji 

1050. Rocznicy Chrztu Polski 
 

Jasna Góra, 3 maja 2016 r. 

Wielka Boga-Człowieka Matko, Niepokalana 

Dziewico Maryjo, Matko Kościoła i Królowo Pol-

ski, Matko naszego zawierzenia! 

1. Na drodze naszych dziejów mijają kolejne lata 

zmagań synów i córek polskiej ziemi o wierność 

Chrystusowi i Jego Ewangelii, o wierność Kościo-

łowi i jego pasterzom, o wierność naszemu chrze-

ścijańskiemu dziedzictwu. 

Pośród tych trosk, wysiłków i zmagań nadeszła 

– jako umocnienie dla nas – 1050. rocznica Chrztu 

Polski. Pragniemy wyrazić z całym Kościołem ka-

tolickim w Polsce wdzięczność i uwielbić Boga 

w Trójcy Świętej Jedynego za włączenie w minio-

nych wiekach wszystkich pokoleń naszych roda-

ków w nurt życia wiecznego. 

W tym ważnym momencie historii zbawienia 

uświadamiamy sobie nowe wyzwania, jakie niesie 

ze sobą współczesność. W świecie, w którym nasi 

Bracia i Siostry w wierze przyczyniają się do bu-

dowania lepszego świata, ale również cierpią 

i oddają życie za Chrystusa, odczuwamy naglącą 

potrzebę ponownego zawierzenia się Bożemu Sy-

nowi przez Twoje wstawiennictwo, o Niepokala-

na Dziewico, Królowo Polski. Tym samym mamy 

świadomość, że program duchowej odnowy Pola-

ków, wyrażony w Jasnogórskich Ślubach Narodu 

i Milenijnym Akcie Oddania w niewolę miłości, 

pozostaje aktualny. 

2. W obliczu Boga w Trójcy Świętej Jedynego, 

w głębokim zjednoczeniu z Głową Kościoła 

rzymskokatolickiego, Ojcem Świętym Francisz-

kiem, my, biskupi polscy, zebrani u stóp Twojego 

Jasnogórskiego Tronu, otoczeni przedstawiciela-

mi wierzącego Narodu – duchowieństwa, osób 
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życia konsekrowanego i wiernych świeckich, 

w łączności z całą Polonią – oddajemy dzisiaj 

w Twoją wieczystą, macierzyńską niewolę miłości 

wszystkie dzieci Boże ochrzczonego Narodu 

i wszystko, co Polskę stanowi, za wolność Kościo-

ła w naszej Ojczyźnie i w świecie, ku rozszerzeniu 

się Królestwa Chrystusowego na ziemi. 

Oddając się dzisiaj Tobie, Bogurodzico i nasza 

Matko, jesteśmy pewni, że w ten sposób jak najle-

piej zabezpieczymy całą naszą chrześcijańską, 

osobistą i narodową przyszłość. Jesteśmy przeko-

nani – podobnie jak nasi ojcowie – że Ty, o Bogu-

rodzico Maryjo, jesteś dla każdego z nas prze-

dziwną pomocą i obroną na drogach chrzcielnej 

wierności Chrystusowi, naszemu Zbawicielowi. 

3. Oddani Tobie w niewolę pragniemy czynić 

w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecz-

nym nie wolę własną, ale wolę Twoją i Twojego 

Syna, która jest samą miłością. 

Postanawiamy jak najwierniej naśladować przy-

kład Twojego życia: Twoją wiarę, nadzieję i mi-

łość, wyrażające się w służbie Bogu i ludziom, 

w trosce o zbawienie każdego człowieka. 

Wpatrzeni w przykład życia i wsłuchani w na-

uczanie wielkich pasterzy – świętego papieża Jana 

Pawła II i sługi Bożego kardynała Stefana Wy-

szyńskiego – ponawiamy dziś przymierze z Tobą. 

Pragniemy, aby duch papieskiego „Totus Tuus” 

i prymasowskiego „Wszystko postawiłem na Ma-

ryję” stale w nas wzrastał. 

4. Matko Boga i człowieka, oddając się Tobie, 

przyrzekamy coraz bardziej rozwijać w każdym 

z nas osobiście i w całym ludzie Bożym przymie-

rze chrzcielne z Bogiem. Chcemy otwierać się na 

światło wiary, która rodzi się ze słuchania Bożego 

słowa i owocuje świadectwem życia. 

Przyrzekamy, jak uczył święty Jan Paweł II, 

kształtować dojrzałe wspólnoty kościelne, nasze 

rodziny, stowarzyszenia i parafie, „w których wia-

ra ujawnia się i urzeczywistnia jako przylgnięcie 

do Osoby Chrystusa i do Jego Ewangelii, jako spo-

tkanie i sakramentalna komunia z Chrystusem, ja-

ko życie w duchu miłości i służby”. 

Pragniemy głosić Ewangelię przez przykład ży-

cia zakorzenionego w Chrystusie i przeżywanego 

w codzienności, przez zaangażowanie w pracę, 

kulturę, sztukę i naukę, przez wypełnianie obo-

wiązków rodzinnych, społecznych, ekonomicz-

nych i politycznych. 

Podobnie jak ukrzyżowany Jezus, który zniósł 

podziały, wprowadzając pokój i pojednanie „przez 

krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości” (Ef 

2,16), tak i my – przez przebaczenie naszym wi-

nowajcom – chcemy stać się budowniczymi po-

koju w Ojczyźnie i świecie. 

Królowo świata, chcemy pamiętać o tym, że 

Bóg, jako Ojciec i Stwórca, powierzył nam troskę 

nie tylko o siebie nawzajem, ale i o cały stworzo-

ny świat. Dlatego wypełniając najpierw obowią-

zek miłości wobec bliźniego, chcemy także trosz-

czyć się o środowisko, w którym żyjemy, które 

Bóg nam powierzył dla naszego dobra. 

5. Matko Miłosierdzia, abyśmy mogli wprowa-

dzić w życie te postanowienia, pragniemy oprzeć 

naszą wiarę na Twojej wierze, aby w codzienno-

ści rozpoznawać wyraźnie głos Boga i Jego 

zbawcze wezwanie, aby nasze serca były ciągle 

otwarte na dary Bożego Miłosierdzia. 

Przyjmij, nasza Matko i Królowo Polski, ten 

Akt zawierzenia i oddania, którym pragniemy za-

bezpieczyć Kościół święty w nowym tysiącleciu, 

a nienaruszony skarb wiary przekazać nadcho-

dzącym pokoleniom. Niech będzie on odpowie-

dzią na Twoją matczyną miłość do naszego Naro-

du. Niech w Twoim Niepokalanym Sercu na no-

wo odsłoni się dla wszystkich światło zbawczej 

nadziei. 

Amen. 

Niedziela, nr 19, 8 V 2016, str. 9 

 

 

 

Można przekazać dar  

dla KIK w Katowicach 
 

Obecne przepisy podatkowe umożliwiają 

wpłatę darowizny na konto KIK w Katowicach 

i odliczenie tej kwoty od dochodu w rozliczeniu 

rocznym PIT. 

(Wpłaty darowizn dokonywane w ciągu roku 

2015 mogą zostać odliczone od dochodu w ze-

znaniu bieżącym, tj. za rok 2015. Natomiast da-

rowizny przekazane w ciągu roku 2016 mogą 

zostać odliczone w zeznaniu za rok 2016 - do 30 

kwietnia 2017 roku.) 

Odliczeniu podlegają darowizny do łącznej 

kwoty nieprzekraczającej 6% dochodu podatni-

ka. Do limitu tego wlicza się sumę darowizn 

przekazanych na cele kultu religijnego, na cele 

pożytku publicznego dla organizacji prowadzą-

cych działalność pożytku publicznego (np. KIK) 

oraz na cele krwiodawstwa. 

Organy podatkowe za darowizny na cel kultu 

religijnego uznały nie tylko darowizny przezna-
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czone dla kościołów, związków religijnych i ko-

ścielnych osób prawnych, ale także przekazywa-

ne na rzecz innego podmiotu realizującego toż-

same cele, np. na rzecz Radia Maryja czy Kato-

lickich Stowarzyszeń np. Katolickiego Towarzy-

stwa Kulturalnego (pismo Naczelnika Pierwszego 

Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z 21 listo-

pada 2005 r., sygn. 2403-PDF-75-05). 

Warunkiem skorzystania z odliczenia jest od-

powiednie udokumentowanie przekazania daro-

wizny. Darowizna powinna zostać udokumento-

wana dowodem wpłaty na rachunek bankowy ob-

darowanego. 

Trzeba jednak pamiętać, że z takiego odlicze-

nia skorzystają tylko osoby rozliczające się we-

dług zasad ogólnych oraz ryczałtem od przycho-

dów ewidencjonowanych. Darowizny nie odliczą 

natomiast przedsiębiorcy, którzy wybrali opodat-

kowanie podatkiem liniowym (stawka 19%) lub 

kartą podatkową. 

 

SPOSÓB ODLICZENIA DAROWIZN 

W ZEZNANIU PIT 

Odliczenie przekazanych darowizn wymaga 

wypełnienia PIT/O. 

W punkcie B. ODLICZENIA OD DOCHODU 

(PRZYCHODU) wpisujemy w podpunkcie 1. Da-

rowizny przekazane, w wierszu pierwszym – or-

ganizacjom na prowadzoną przez nie działalność 

pożytku publicznego … - dla podatnika jest to 

kratka 11, dla małżonka 12 – kwotę darowizny.  

W punkcie D.1.1 wpisujemy: 

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 

Plac Ks. Emila Szramka 2 lok. 13,  

40-014 Katowice 

W punkcie D.1.2 wpisujemy kwotę przeka-

zanej darowizny. 
W PIT-36 w punkcie F. ODLICZENIA OD 

DOCHODU / ZWOLNIENIE podatnik wpisuje 

kwotę w kratce 151, a małżonek w kratce 152. 

SPOSÓB WYPEŁNIENIA PRZELEWU 

Dokonując przelewu darowizny, w rubryce 

nazwa odbiorcy wpisujemy:  

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach,  
nr rachunku odbiorcy:  

29 1020 2313 0000 3302 0124 7709 

W miejscu tytułem wpisujemy: 

Dar na cele statutowe 

skarbnik Małgorzata Piechoczek  

 

 

 

Rok Miłosierdzia 

8 XII 2015 - 20 XI 2016 
Misericordiae vultus 

Bulla ustanawiająca nadzwyczaj-

ny Jubileusz Miłosierdzia 

Franciszek, 

Biskup Rzymu,  

Sługa Sług Bożych 

do wszystkich, którzy będą czytać 

ten list 

Łaska, miłosierdzie i pokój 

Miłosierdzie nie jest przeciwne sprawiedliwo-

ści, lecz wyraża zachowanie Boga w stosunku do 

grzesznika, któremu to ofiaruje kolejną możli-

wość okazania żalu, nawrócenia i uwierzenia. Do-

świadczenie proroka Ozeasza pomaga nam zro-

zumieć przekroczenie sprawiedliwości w kierun-

ku miłosierdzia. Epoka, w której żył ten prorok, 

jest jedną z bardziej dramatycznych w historii lu-

du wybranego. Królestwo jest bliskie zniszczenia; 

lud jest niewierny przymierzu, oddalił się od Bo-

ga i stracił wiarę ojców. Według ludzkiej logiki 

słuszne jest, by Bóg myślał o odrzuceniu niewier-

nego ludu: nie zachował on zawartego przymie-

rza, a zatem zasługuje na należną karę, czyli na 

wygnanie. Potwierdzają to słowa proroka: «Po-

wrócą do Egiptu i Aszszur będzie ich królem, bo 

się nie chcieli nawrócić» (Oz 11, 5). A jednak po 

tej reakcji, która odwołuje się do sprawiedliwości, 

prorok zmienia radykalnie swój język i objawia 

prawdziwe oblicze Boga: «Jakże cię mogę porzu-

cić, Efraimie, i jak opuścić ciebie, Izraelu? Jakże 

cię mogę równać z Admą i uczynić podobnym do 

Seboim? Moje serce na to się wzdryga i rozpalają 

się moje wnętrzności. Nie chcę, aby wybuchnął 

płomień mego gniewu i Efraima już więcej nie 

zniszczę, albowiem Bogiem jestem, nie człowie-

kiem; pośrodku ciebie jestem Ja — Święty, i nie 

przychodzę, żeby zatracać» (Oz 11, 8-9). 

 

„Ufam Tobie. Film o miło-

ści, która nie zna granic” 

Płytka wydana przez In-

stytut Gość Media i dołą-

czona do Gościa Niedziel-

nego, nr 26, rok XCIII, 26 

VI 2016 r. Scenariusz i re-

alizacja: Maciej Badasiński, Lech Dokowicz. 

Z okładki: „Ufam Tobie” to film o Bożym miło-

sierdziu rozlewającym się na cały świat, o ko-

chającym Bogu, który szuka i pragnie zbawić 

każdego człowieka. 
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Wojciech Jaroń: Nadzwy-

czajny Rok Święty Miło-

sierdzia,  

Dom Wydawniczy „Rafa-

el”  

ul. Dąbrowskiego 16 

30-532 Kraków 

Tel./fax 12 411 14 52 

e-mail: rafael@rafael.pl 

www.rafael.pl 

 

O Adamie i Ewie zamiast wstępu 

Promocja miłosierdzia 

Nieco historii 

Prawo Boże w Roku Jubileuszowym 

Rok Jubileuszowy w Nowym Testamencie 

Jubileuszowy Rok Miłosierdzia 

Wskazówki papieża Franciszka zawarte w bulli 

Misericordiae Vultus 

Na zakończenie o tym, jak przeżyć Rok Miłosier-

dzia 

Hymn na Jubileuszowy Rok Miłosierdzia 

Oficjalna modlitwa na jubileuszowy Rok Miło-

sierdzia 

 

 

Rok 2016 - Rok Jubileuszu 1050-lecia 

Chrztu Polski 
 

Krzysztof Ożóg 

966. Chrzest Polski 

Wydawnictwo Biały Kruk 

Kraków 2015 

XII. Wizja chrztu Mieszka i Polski 

w działach Jana Długosza 

W polskim dziejopisarstwie średniowiecznym 

najobszerniejszy przekaz o chrzcie Mieszka I zo-

stawił Jan Długosz w Rocznikach Królestwa Pol-

skiego. Zebrał on wiadomości o tym kluczowym 

dla dziejów Polski wydarzeniu z wielu dostęp-

nych dla niego źródeł hagiograficznych i stworzył 

własną jego wizję. (…) 

Ta całościowa wizja początków Kościoła 

w Polsce, wymyślona przez Jana Długosza, zy-

skała popularność w XVI w. i praktycznie obo-

wiązywała aż do XVIII w., kiedy krytyczna histo-

riografia zaczęła podważać koncepcję najwięk-

szego ze średniowiecznych dziejopisarzy pol-

skich i odkrywać  rzeczywisty obraz narodzin 

chrześcijaństwa i Kościoła w monarchii pierw-

szych Piastów. str. 96-101 

 

Rok 2016 - Rok Henryka Sienkiewicza, 

Rok Feliksa Nowowiejskiego,  

Rok Cichociemnych 
 

Wszyscy jesteśmy artystami 

Henryk Sienkiewicz znany jest głównie jako 

autor „Trylogii” oraz innych powieści na tle hi-

storycznym. Mniej zwraca się uwagę na jego 

spostrzeżenia dotyczące artystów i sztuki, hojnie 

rozsiane w twórczości, a także w notatkach 

dziennikarskich i korespondencji. 

Uprawniały go do tego zarówno osobiste do-

świadczenie i obserwacje, jak i wyznania licz-

nych twórców ze wszystkich dziedzin sztuki, 

z którymi miał kontakt. Znał Józefa Chełmoń-

skiego, Leona Wyczółkowskiego, Juliana Ej-

smonda, Helenę Modrzejewską, Marcelinę Sem-

brich-Kochańską, Cypriana Godebskiego, Stani-

sława Witkiewicza, być może Klarę Wieck-

Schumann i wielu innych. (…)   

Sienkiewicz odtwarza również stany psychicz-

ne artystów, borykających się zarówno z trudno-

ściami materialnymi, jak i z nadaniem właściwe-

go kształtu swej wizji twórczej. Noblista obser-

wuje ich wnikliwie, by jak najwierniej odpowie-

dzieć sobie i innym na nurtujące go pytanie: kim 

jest artysta? Penetruje też różne źródła. Dociera 

do pierwotnego znaczenia tego słowa, do rene-

sansu nie było bowiem pojęcia „artysta”. Wśród 

malarzy nie odróżniano tych pokojowych od 

twórców – wszystkich uważano za rzemieślni-

ków. (…) 

Sienkiewicz marzy o polskiej operze obsadzo-

nej rodzimymi utalentowanymi muzykami, któ-

rzy byli zmuszeni wyjechać z kraju, a nie zapo-

mnieli o swej polskości, jak Sembrich-

Kochańska. Podobnie marzy o polskim teatrze z 

Modrzejewską oraz innymi aktorami. Ubolewa 

też, że Europa nie zna polskich malarzy. (…) 

Tym samym Sienkiewicz przekazuje informa-

cję o twórczych możliwościach każdego z nas. 

I jako artyści wszyscy mamy obowiązek prze-

kształcania samych siebie. Jest to praca niesły-

chanie żmudna i odpowiedzialna, jak praca każ-

dego artysty. Sienkiewicz wyraźnie widzi cel 

i sens życia ludzkiego w kształtowaniu siebie, 

tzn. we wcielaniu w życie ideałów prawdy, do-

bra, piękna. 

Barbara Kubicka-Czekaj,  

Niedziela, nr 19, 8 V 2016, str. 42-43 

 http://niedziela.pl/artykul/124537/nd/Wszyscy-

jestesmy-artystami 

mailto:rafael@rafael.pl
http://www.rafael.pl/
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Ocalić od zapomnienia 
 

Kilka lat temu, przed jubileuszem 30-lecia KIK 

w Katowicach na zebraniu Zarządu postanowiono, 

że powstanie książka poświęcona KIK w Katowi-

cach, a szczególnie początkom KIK-u. Redakto-

rem miał być Jan Mikos, ale żadnych materiałów 

nie otrzymał.  

Przed redagowaniem jubileuszowego numeru 

„Dlatego” (nr 286 - X 2015) poprosiliśmy o nad-

syłanie materiałów. Najwięcej nadesłał z Holan-

dii członek założyciel Stanisław Kruszyński. Ni-

żej publikujemy jego list z 04.071985 r. Publiku-

jemy też treść uchwały (przesłanej faksem) Mię-

dzyzakładowego Komitetu Założycielskiego 

NSZZ „Solidarność” popierającej KIK w Kato-

wicach (z poprawieniem pisowni) oraz skład Bi-

skupiego Komitetu Pomocy w stanie wojennym, 

gdyż wśród jego członków są członkowie KIK 

w Katowicach. 

Na zebraniu Zarządu KIK w Katowicach 12 

maja 2016 r. postanowiono, aby w biuletynach 

„Dlatego” przedstawiać działalność naszych sek-

cji. Celem tej prezentacji jest zebranie materiału 

o pracy danej sekcji a zarazem zachęta dla in-

nych, aby korzystały z przedstawionych form 

działalności u siebie. Tytuł „Ocalić od zapomnie-

nia” wybrałem celowo, aby zachęcić sekcje do 

dokumentowania swojej pracy. W tym miejscu 

apeluję do wszystkich członków KIK w Katowi-

cach o nadsyłanie materiałów mających wartość 

historyczną na adres podany na ostatniej stronie. 

Na wcześniejszym zebraniu Zarządu zaapelowa-

no o pisanie wspomnień związanych ze stanem 

wojennym i przysyłanie ich do Redakcji „Dlate-

go” celem publikowania w grudniowym numerze, 

z okazji 35. rocznicy wprowadzenia w Polsce 

stanu wojennego.  

Stanisław Waluś 

 

Katowice, 29.01.81 r. 

Uchwała 

Delegaci zakładów pracy, zrzeszonych w mię-

dzyzakładowym komitecie założycielskim NSZZ 

„Solidarność” w Katowicach, reprezentujący kil-

kaset tysięcy członków – mieszkańców Śląska 

i Zagłębia, popieramy „Klub Inteligencji Katolic-

kiej” w Katowicach i domagamy się jego zreje-

strowania. 

Istniejące od października 1956 Kluby i powsta-

jące obecnie w procesie odnowy życia społeczne-

go Kluby Inteligencji Katolickiej, są blisko zwią-

zane z ruchem związkowym „Solidarność”, 

udzielając mu pomocy prawnej i doradczej. 

Wojewoda katowicki odmówił zarejestrowania 

KIK w Katowicach, polecając jego członkom 

przystanie do „Polskiego Związku Katolicko-

Społecznego” w Warszawie, politycznej organi-

zacji działającej wbrew stanowisku Episkopatu 

Polski. Powyższa decyzja władz wymierzona jest 

przeciwko interesom NSZZ „Solidarność” i sta-

nowi dalsze poważne naruszenie zasad umowy 

społecznej z 1980 r. 

MKZ NSZZ „Solidarność” w Katowicach, 

w oparciu o Pakty praw człowieka i obywatela 

/art. 18 i 22/, żąda zarejestrowania Klubu Inteli-

gencji Katolickiej w Katowicach i innych mia-

stach. 

NSZZ „Solidarność” będzie walczył o prawo 

swobodnego stowarzyszania się wszystkich 

obywateli. 

Do wiadomości: 

1. Rząd PRL 

2. Sekretariat Episkopatu Polski 

3. Krajowa Komisja Porozumiewawcza.   

 

Biskupi Komitet Pomocy  

Uwięzionym i Internowanym 

Na szczególne szykany WRON-u (Wojskowa 

Rada Ocalenia Narodowego) narażone były ro-

dziny internowanych.  

– Nie tylko jeździliśmy do obozów, gdzie 

przebywali zatrzymani, ale opieką otaczaliśmy 

też ich najbliższych – opowiada bp Skworc. – Na 

szczęście do Kościoła w Polsce szerokim stru-

mieniem napływały wtedy dary z Zachodu. 

Paczki żywnościowe były wówczas najbardziej 

doraźną formą pomocy.  

– Bez takiej pomocy nikogo z poszkodowa-

nych nie wypuszczaliśmy z siedziby Komitetu 

przy parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła 

w Katowicach – mówi ks. Rudolf Brom.  

Ks. bp Skworc: – Oczywiście nasza troska nie 

ograniczała się tylko do spraw materialnych. 

Rodziny internowanych otoczone były szczegól-

ną opieką duszpasterską w Komitecie i przez 

księży w parafiach. Biorąc pod uwagę skalę po-

mocy, konieczne było sporządzenie szczegóło-

wej listy z adresami, swego rodzaju bazy da-

nych.  

– Niestety, zdarzały się także osoby nieuczci-

we – dodaje ks. Brom. – Taka szczegółowa lista 

była potrzebna, bo niektórzy chcieli wyłudzić 

środki, które im się nie należały. 
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W siedzibie Komitetu do dyspozycji byli praw-

nicy i lekarze – wspomina bp Skworc. – Utwo-

rzyliśmy w diecezji punkty pomocy prawnej, 

szczególnie z zakresu prawa pracy. Zaś dzięki 

wsparciu lekarzy udawało się też niekiedy „wy-

ciągnąć” kogoś z internowania lub uchronić przed 

więzieniem. Oni też zaopatrywali internowanych 

w lekarstwa.  

Szykany władz nie sprowadzały się jedynie do 

uwięzienia ludzi „Solidarności” i opozycjonistów. 

Tracili oni również pracę, a ich rodziny – środki 

do życia. Wypłacano więc regularnie zapomogi. 

Dla dzieci internowanych Komitet organizował 

kolonie letnie w Krasiczynie, na plebanii u ks. 

Bartmińskiego.  

Jak ocenia ks. bp Skworc, skalę działań Komi-

tetu, w którym zaangażowane były również osoby 

z katowickiego KIK-u, trzeba uznać za ogromną. 

Najróżniejsze formy pomocy objęły ok. 3 tys. ro-

dzin. – Tego nie udałoby się zrobić bez zaanga-

żowania i bezinteresownej pracy wolontariuszy i 

kilku księży z katowickiej kurii – wspomina ks. 

biskup. – Atmosfera była wówczas wyjątkowa – 

dodaje. – Kościół może być dumny z tej karty. 

Jednak w tamtym okresie nikt nie myślał o tym, 

że działając w Komitecie, zapisuje jakąś kartę hi-

storii Kościoła na Śląsku. Po prostu pełniliśmy 

naszą powinność. 

– Nawet nie bardzo pamięta się dziś szczegóły 

– dodaje ks. Brom. – To było wtedy normalne 

działanie. Wiedzieliśmy, że trzeba nieść pomoc 

potrzebującym. Atmosfera była fantastyczna. 

Jak napisał Andrzej Sobański wraz z żoną, in-

ternowani okazywali Kościołowi wdzięczność za 

otrzymaną pomoc. Biskupowi Bednorzowi prze-

kazywali swoje prezenty. Były to rzeźby w chle-

bie i mydle, a także portret Biskupa na kawałku 

prześcieradła oraz obrazy Matki Boskiej Często-

chowskiej.  

Z czasem Biskupi Komitet Pomocy Uwięzio-

nym i Internowanym został przekształcony w Bi-

skupi Komitet Pomocy „Miłość i Sprawiedliwość 

Społeczna”. Dekretem z 5 grudnia 1983 r. komi-

tet katowicki otrzymał uprawnienia koordynowa-

nia akcji charytatywnej na rzecz poszkodowanych 

w skali całej diecezji. W skład sekcji lekarskiej 

wchodzili pracownicy Śląskiej Akademii Me-

dycznej oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej. Szefem 

sekcji był ordynator w klinice Śląskiej Akademii 

Medycznej Grzegorz Opala, późniejszy minister 

zdrowia.  

Biskupi Komitet Pomocy organizował 

transporty żywności, odzieży i środków 

czystości do obozów internowania w Zabrzu 

Zaborzu, Bytomiu Miechowicach, Kokotku, 

Uhercach i Łup-kowie. 

Pierwszy skład Komitetu:  

Jerzy Węgierski, prof. Janusz Dietrich, ks. 

Oskar Thomas, ks. Stanisław Bista, ks. Benedykt 

Woźnica, ks. Rudolf Brom, prof. Andrzej Ko-

walski, Danuta Gburska, Andrzej Sobański, Ja-

dwiga Anna Bartoszek, Zofia Iwańska, Maria 

Józefa Łabno, Zbigniew Łabno, Henryk Dutkie-

wicz, Barbara Sobańska.  

Dołączyli do nich: 

Bronisława Dyduch, Maria Klimowicz, Jadwi-

ga Kominek, Czesława Leykowa, Janusz Ma-

kiełło, Elżbieta Mansfeid, Józef Motak, Krystyna 

Mucha, Grzegorz Opala, Wojciech Osoba, Woj-

ciech Popiołek, Marek Rudnicki, Barbara Sołec-

ka, Maria Stawecka, Michał Tendera, Danuta 

Wyszomirska oraz pracownicy kurii katowickiej: 

ks. Henryk Markwica, ks. Józef Kużaj, ks. Wik-

tor Skworc. 

17 grudnia 2006 

GOŚĆ NIEDZIELNY 

http://goscniedzielny.wiara.pl/zalaczniki/2006/

12/18/1166435222/1166435238.pdf 

 

 

Stanisław Kruszyński        Katowice, 4.07.1985 

członek założyciel KIK 

  Zarząd  

  Klubu Inteligencji Katolickiej 

  w Katowicach 

Wniosek o uchwalenie regulaminu i powołanie 

Komisji Programowej Klubu 

Zwracam się do Zarządu Klubu z prośbą 

o rozpatrzenie skargi dotyczącej niewłaściwego 

funkcjonowania Rady Programowej Klubu i po-

wołanie nowej Komisji Programowej. Zarzuty 

moje dotyczą kadencji zarówno obecnego, jak 

i poprzedniego Zarządu. Odpowiedzialność za 

przygotowanie programu spoczywała najpierw 

na sekretarzu Zarządu, kol. Jerzym Koniecznym, 

a następnie w latach 1983-84 na skarbniku, kol. 

Annie Konopczynie. Będąc członkiem Zarządu 

Klubu w czasie poprzedniej kadencji oraz człon-

kiem Komisji Rewizyjnej Klubu w czasie bieżą-

cej kadencji władz Klubu zgłaszałem Zarządowi 

propozycje odczytów i spotkań klubowych, kie-

rując je we wszystkich przypadkach na ręce An-

ny Konopczyny. 
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1. W maju 1984 r. miał odbyć się odczyt red. 

Czesława Ryszki, pt. „Sanktuaria maryjne w Eu-

ropie Zachodniej” ilustrowany przeźroczami. Od-

czyt był zatwierdzony przez Zarząd, zamieszczo-

ny w programie Klubu oraz w „Gościu Niedziel-

nym”. Decyzją Anny Konopczyny odczyt został 

odwołany z powodu faktu, że Cz. Ryszka jest re-

daktorem „Katolika”, czasopisma należącego do 

Stowarzyszenia PAX. Decyzja ta stanowiła naru-

szenie uprawnień statutowych Zarządu i była me-

rytorycznie błędna. Cz. Ryszka był w tym czasie 

członkiem Zarządu Klubu i zachował jedno-

znacznie lojalną postawę wobec Klubu, nie wstę-

pując do PAX-u. Jego książka „Milczący obecny” 

jest lekturą obowiązkową kandydatów do kapłań-

stwa. Praca w redakcji „Katolika” sama w sobie 

nie stanowi dla władz kościelnych, i nie może 

stanowić dla władz Klubu, kryterium negatywnej 

oceny moralnej człowieka. A odczyt Ryszki zo-

stał odwołany w konsekwencji dokonania takiej 

właśnie oceny. W imię rzekomej czystości praw-

dy odwołano spotkanie, odwołano spotkanie, któ-

rego celem było uczczenie Matki Bożej. Są to 

metody inkwizycyjne, które oby się więcej w na-

szym Klubie nie powtórzyły! 

2. Anna Konopczyna przyjęła zgłoszenie od-

czytu red. Rafała Szymońskiego, współpracowni-

ka miesięcznika „Powściągliwość i praca” pt. 

„Zadania prasy katolickiej a etyka dziennikarza” 

i ustaliła termin na marzec 1985 r. W wydruko-

wanym programie Klubu na I kwartał odczyt ten 

nie figurował, zażądałem więc wyjaśnień. A. Ko-

nopczyna odpowiedziała, że odczyt wypadł 

z programu, ponieważ w tym i tylko w tym dniu 

mógł wygłosić odczyt inny z zaproszonych auto-

rów. Poprosiłem o wyznaczenie innego terminu 

w II kwartale. A. Konopczyna wyraziła zgodę na 

tę propozycję, jednak w powielonym programie 

odczyt ten nie figurował. Do chwili obecnej nie 

otrzymałem ani ja, ani R. Szymoński żadnych 

wyjaśnień w tej sprawie. Słyszałem natomiast od 

osób trzecich, że red. Szymoński rzekomo nie da-

je gwarancji odpowiedniego przedstawienia te-

matu. 

3. W grudniu 1984 r. Anna Konopczyna po-

twierdziła przyjęcie do programu na kwiecień 

1985 r. wieczoru poezji patriotycznej w wykona-

niu autorskim Józefa Krupińskiego i Marka Za-

charyasza. Była to wspólna propozycja tych po-

etów, członków naszego Klubu. Wieczór ten bez 

porozumienia z autorami oraz ze mną został 

ograniczony tylko do wierszy J. Krupińskiego 

i zamieszczony w programie nie działającej ów-

cześnie sekcji kultury. Ta jednostronna decyzja 

została podjęta przez A. Konopczynę i I. Mierz-

wę w wyniku negatywnej oceny poezji M. Za-

charyasza, dokonanej przez Zdzisława Zwoźnia-

ka. Z. Zwoźniak nie posiada wystarczającej 

kompetencji w dziedzinie krytyki literackiej, 

a wierszy Zacharyasza przygotowanych na tę 

okazję nawet nie żądał do wglądu. M. Zachary-

asz wydał tomik poezji w Wydawnictwie 

„Śląsk” oraz w PAX-ie. Decyzja ta, z powodu 

oczywistej dowolności, wywołała oburzenie 

obydwóch autorów. 

4. 14 maja br. był przewidywany odczyt prof. 

Mariana M. Drozdowskiego /PAN/ pt. „Grażyń-

ski, Mościcki, Kwiatkowski – wzajemne rela-

cje”. Konsultowany na temat tego odczytu kol. 

Michał Sobczyk wyraził wobec A. Konopczyny 

obawy, że prof. Drozdowski może naświetlić po-

stać wojewody Grażyńskiego w sposób zbyt po-

zytywny, co wywołałoby sprzeciwy na Śląsku, 

gdzie większymi wpływami cieszył się szyka-

nowany przez Grażyńskiego Wojciech Korfanty. 

Kierując się sugestią jednej osoby, choćby tak 

miarodajnej jak Michał Sobczyk, Anna Konop-

czyna zażądała wcześniejszej rozmowy wyja-

śniającej z prof. Drozdowskim, od wyniku której 

uzależniła zgodę Rady Programowej na włącze-

nie odczytu do programu. Prof. Drozdowski wy-

raził zgodę na odbycie tej rozmowy, choć zda-

niem wielu członków Klubu, żądanie to było 

nieuzasadnione. Prof. Drozdowski jest niekwe-

stionowanym autorytetem naukowym w tej dzie-

dzinie historii, a instruować miałyby go osoby 

mało kompetentne. Aby uniknąć przyjazdu M. 

Drozdowskiego do Katowic wyłącznie w celu 

konsultacji, profesor zgodził się w wyznaczonym 

terminie wygłosić inny temat odczytu, a miano-

wicie: „Spory wokół marszałka Piłsudskiego w 

polskiej historiografii z okazji 50 rocznicy 

śmierci J. Piłsudskiego”, przypadającej 12 maja. 

Powiadomiłem o tym Annę Konopczynę, która 

jednak oświadczyła, że odczyt prof. Drozdow-

skiego jest w ogóle nieaktualny, nieuzgodniony 

z Zarządem i zamiast tego będzie wygłoszony 

odczyt ks. Ramoli pt. „Wojciech Korfanty”, rze-

komo uzgodniony z Zarządem. Postąpiono tak 

mimo, że oczekiwałem na zmianę tematu odczy-

tu i mimo, że zgoda autora nadeszła przed odda-

niem programu do powielenia. Nie zachodziła 

więc sytuacja wyższej konieczności. 
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Postępowanie wobec osoby prof. Drozdowskie-

go było wysoce obraźliwe i niczym nieusprawie-

dliwione. Jest to autor niezwykle ceniony w śro-

dowiskach KIK-owskich. Nadto stawia się osobę 

uzgadniającą temat i termin spotkania klubowego 

w sytuacji niezwykle kłopotliwej. Jeśli prof. 

Drozdowski zgodził się przyjechać z odczytem 

w październiku, to tylko jego sympatii dla Śląza-

ków można zawdzięczać jego decyzję. 

5. Proponowałem zorganizowanie w II kwartale 

br. odczytu Mec. Władysława Siła-Nowickiego 

na temat procesu zabójców ks. Jerzego Popie-

łuszki oraz problemów z zakresu kultury prawa 

oraz praworządności. Osoba mecenasa została 

z miejsca uznana za „zbyt kontrowersyjną”, a te-

mat odczytu za „prowokujący władze”. Po pew-

nym czasie poinformowano mnie, że odczyt 

o tematyce prawniczej wygłosi mec. Kurcyusz. 

Opublikowany program Klubu nie podjął jednak 

tej problematyki, ani odczytu mec. Kurcyusza. 

Muszę dodać, że problematyka kwestionowana 

przez członków Rady programowej jest stale 

omawiana na łamach prasy katolickiej, a „Po-

wściągliwość i Praca” opublikowała obszerny 

wywiad z Władysławem Siła-Nowickim. Działal-

ność tego adwokata jest chlubą polskiej adwoka-

tury i kultury katolickiej w naszym kraju. Wybit-

ny był jego udział w Armii Krajowej, następnie 

w ruchu chrześcijańsko – społecznym i w pracy 

Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. 

Utrącono bez wystarczających powodów kolejną 

moją inicjatywę, a trzeba pamiętać, że każdy rok 

pogarsza stan jego zdrowia i ogranicza możli-

wość przyjazdu na Śląsk. 

Przedstawione wyżej metody działania przed-

stawicieli Rady Programowej napełniły mnie 

obawą,  że także w przyszłości dalsze propono-

wane przeze mnie tematy i osoby będą samowol-

nie odrzucane. Dalsze wiec przemilczanie i tole-

rowanie jawnych nadużyć byłoby szkodliwe dla 

życia Klubu oraz naganne pod względem etycz-

nym. Manipulowanie programem Klubu, stoso-

wanie cenzury i zapisów wobec określonych osób 

i tematów, podejmowanie decyzji należących do 

kompetencji Zarządu bez jego wiedzy i zapewne 

wbrew jego stanowisku – są to niedopuszczalne 

w życiu klubowym praktyki. Godzą one w dobre 

imię Klubu oraz w godność osób, które czują się 

poniżone lekceważącym traktowaniem przez 

wymienionych przedstawicieli Rady Programo-

wej. Członkowie Rady nie mogą sobie uzurpować 

prawa decydowania za władze Klubu, mogą je-

dynie przygotowywać oceny i opinie bez mocy 

wiążącej. 

Kwestionowane przeze mnie decyzje podej-

mowane były przez dwie osoby w imieniu Rady 

Programowej. W tej sprawie nie sporządzono 

protokołu, ani nie odbyło się żadne posiedzenie 

Rady. Decyzje te nie były także dyskutowane 

przez Zarząd, a przedstawiono mi je jako stano-

wisko Zarządu. Jednoczesne zajmowanie róż-

nych funkcji w Klubie czyli dublowanie stano-

wisk w Zarządzie i Radzie Programowej umoż-

liwiło powstanie sytuacji wyżej opisanej, która 

stanowi jaskrawy przykład naruszania we-

wnątrzklubowej demokracji i statutu Klubu. 

Konsekwencją takiego postępowania jest 

zmniejszenie się liczby osób uczestniczących 

w zajęciach Klubu, mimo wzrostu liczby człon-

ków. Dotychczasowa działalność Rady Progra-

mowej zasługuje na naganę, gdyż ograniczała 

samodzielność i aktywność członków, pozbawia-

jąc ich prawa wszelakiej inicjatywy. 

Zwracam się do Zarządu Klubu z prośbą 

o rozpatrzenie zawartych w mym piśmie zarzu-

tów oraz proponowanych rozwiązań. Proszę 

przede wszystkim o rychłe uchwalenie regula-

minu Komisji Programowej, który powinien, 

zgodnie ze statutem, określić jej kompetencje 

wyłącznie jako doradcze. Zarząd pracując kole-

gialnie może propozycje Komisji programowej 

przyjąć lub odrzucić, zachowując pełną niezawi-

słość i sprawując niezbędną kontrolę powołane-

go przez siebie organu. Regulamin powinien 

określić jej skład. Powinni do niej wchodzić 

z urzędu przedstawiciele wszystkich sekcji ogól-

nospołecznych i problemowych, kapelan Klubu 

oraz wiceprezes Klubu ds. programowych /z gło-

sem doradczym/. Osoby te nie powinny być 

członkami statutowych władz Klubu, ponieważ 

członkowie władz mają głos decydujący na eta-

pie zatwierdzania programu. Oznacza to doko-

nanie istotnych zmian w składzie Komisji pro-

gramowej, które mają na celu zapewnienie więk-

szej kompetencyjności. Przyszła Komisja Pro-

gramowa musi stać się organem inspirującym za-

równo władze, jak i całą wspólnotę klubową. 

Wobec dokonania przeze mnie krytycznej oce-

ny działania dotychczasowej Rady programowej 

wnoszę o jej rozwiązanie i dokonanie wyboru 

nowego wiceprezesa Klubu d/s programowych. 

Obowiązkiem tego wiceprezesa powinno być 

uczestnictwo z głosem doradczym w posiedze-

niach Komisji Programowej, przygotowanie po-
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rządku posiedzenia, przewodniczenie i protoko-

łowanie jego przebiegu. Uchwalony przez Komi-

sję zwykłą większością głosów program, wice-

prezes przedstawia następnie Zarządowi celem 

zatwierdzenia. Odrzucone przez Komisję Pro-

gramową propozycje wnioskodawca może złożyć 

do rozważenia Zarządowi wraz z uzasadnieniem. 

Komisje ogólnospołeczne i problemowe mają 

prawo planowania tematyki spotkań i prowadze-

nie rozmów z autorami. 

Przedstawiony przez Komisję program kwar-

talny Klubu Zarząd może uzupełnić i wzbogacić 

według własnego uznania, może go także czę-

ściowo lub z całości odrzucić. 

Niezależnie od powołania Komisji Programo-

wej Zarząd powinien rozważyć ewentualność 

powołania  także Rady Programowej, złożonej 

z wybitnych przedstawicieli świata kultury: na-

ukowców, twórców, duszpasterzy, działaczy spo-

łecznych itp. naszego regionu. Zadaniem Rady 

Programowej powinno być dokonywanie analiz 

sytuacji społeczno – religijnej, programowanie 

generalnych kierunków zaangażowania i ustala-

nie priorytetów w działalności klubu, inspirowa-

nie współpracy międzyklubowej, organizowanie 

działalności wydawniczej, proponowanie rozwią-

zań problemów finansowych naszej działalności 

itp. Kompetencje Rady Programowej nie powin-

ny się więc pokrywać z zadaniami Komisji Pro-

gramowej, a oba organy opiniodawcze winny być 

podporządkowane Zarządowi klubu. 

 Z uwagi na wagę przedstawionych wniosków 

proszę o rychłe ich rozpatrzenie; w razie potrzeby 

stanowisko moje mogę uzasadnić obszerniej w 

trakcie posiedzenia Zarządu. 

 Szczęść Boże! 

 

 

 

Zmarł Tadeusz Lipski 
 

20 maja 2016 r. zmarł 

Tadeusz Lipski. Urodził 

się 19.09.1931 r. Był 

członkiem KIK w Kato-

wicach od maja 1981 r. 

(nr deklaracji 536) i sta-

łym uczestnikiem spo-

tkań sekcji gliwickiej 

w kaplicy św. Jadwigi 

przy kościele Wszystkich 

Świętych w Gliwicach.  

 

Należał do grupy inicjatywnej założycieli Sto-

warzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Gli-

wickiej (wniosek o rejestrację przygotowywany i 

składany w latach 1993-1994). Był jednym z 32 

założycieli SRK DG i jednym z 6 członków 

Komitetu Założycielskiego. Przez długie lata 

pełnił skarbnika Koła nr 1 SRK DG (przy Parafii 

Katedralnej). Prowadził od początku do roku 

2007 księgowość w Zarządzie Głównym SRK 

DG. Współorganizował jadłodajnię dla potrzebu-

jących przy parafii MB Częstochowskiej na 

Trynku w Gliwicach i prowadził w niej księgo-

wość. Jako biegły księgowy doradzał w księgo-

wości Caritas Diecezji Gliwickiej. Został odzna-

czony (razem z małżonką Ludmiłą) dyplomem 

honorowym i medalem Róży SRK DG, jako za-

służony dla Stowarzyszenia. Był człowiekiem 

niezwykle skromnym, uczynnym i życzliwym. 

Zawsze był gotowy pomagać. Nie odmawiał 

żadnej prośbie o pomoc.  

Warto wspomnieć, że wszystkie działania re-

alizował w ścisłej łączności i współpracy z żoną. 

To było dobre, rozumiejące się małżeństwo 

o ponad 60-letnim stażu. W ich rodzinie zrodziło 

sie powołanie kapłańskie. Syn Piotr jest kapła-

nem w Zgromadzeniu Misjonarzy Świętej Ro-

dziny (MSF). Obecnie jest proboszczem 

w Szczytnej. 

Msza św. pogrzebowa została odprawiona 

w środę 25 maja w kościele p.w. Najświętszej 

Maryi Panny Matki Kościoła w Gliwicach, na 

Sikorniku. Po Mszy św., o godz. 12.00 odbyło 

się pożegnanie na Cmentarzu Lipowym w Gli-

wicach.   

Andrzej Cholewa, Piotr Gawor, Stanisław Waluś 

 

 

Zmarł Wacław Auleytner 
 

3 maja br. w wieku 96 lat zmarł Wacław Au-

leytner, powstaniec warszawski, wieloletni se-

kretarz Klubu Inteligencji Katolickiej w War-

szawie, członek Koła Poselskiego „Znak”, a na-

stępnie Polskiego Związku Katolicko-

Społecznego. 

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

Auleytner przyznał się do współpracy 

z bezpieką 

Wacław Auleytner, wieloletni sekretarz gene-

ralny Klubu Inteligencji Katolickiej w Warsza-

wie, w oświadczeniu opublikowanym na stronach 

internetowych "Więzi" przyznał się do utrzymy-

wania w latach 1949–1984 kontaktów ze służba-
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mi specjalnymi PRL. W rozmowie z KAI prof. 

Andrzej Friszke, który badał tę sprawę w archi-

wach IPN, wyjaśnia, że ślady współpracy Wacła-

wa Auleytnera ze Służbą Bezpieczeństwa pojawia-

ją się w aktach różnych organizacji: Klubów Inte-

ligencji Katolickiej, koła poselskiego „Znak”, śro-

dowiska „Tygodnika Powszechnego” oraz środo-

wisk emigracyjnych, w tym np. Stronnictwa Pracy. 

Wacław Auleytner (ur. 1919) brał udział 

w wojnie obronnej Polski w 1939 r. Uczestniczył 

w Powstaniu Warszawskim jako żołnierz batalio-

nu „Gustaw”. Po wojnie związał się ze środowi-

skami katolickimi. (…) 

http://www.pch24.pl/auleytner-przyznal-sie-do-

wspolpracy-z-bezpieka,17218,i.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Bp Edward Frankowski 

W miejsce komunizmu rozpasany liberalizm 

Narodzenie św. Jana Chrzciciela poprzedziły, 

a potem towarzyszyły mu cudowne znaki, 

o czym w całej górskiej krainie Judei rozpowia-

Barbara Mamińska 
Dyrektor Biura Kadr i Odznaczeń  

Kancelarii Prezydenta RP 
Była córką Tadeusza Osińskiego „Teka”, 

żołnierza Orlika. Działała w opozycji soli-

darnościowej na Lubelszczyźnie. Pracowała 

w stołecznym Ratuszu, gdy prezydentem 

Warszawy był Lech Kaczyński. 

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

Będą ekshumacje ofiar 

Wszystkie ciała ofiar katastrofy smoleńskiej, 

które nie zostały spopielone, muszą być eks-

humowane i zbadane. Zapowiedział to za-

stępca prokuratora generalnego Marek Pasio-

nek, który stoi na czele zespołu prowadzącego 

śledztwo w sprawie katastrofy. Badania sek-

cyjne mają pomóc w określeniu przyczyn 

śmierci ofiar katastrofy. (…) 

Warto zwrócić uwagę, że konieczność obec-

nych ekshumacji jest wynikiem skandaliczne-

go zaniedbania prokuratorów zaraz po kata-

strofie. Zgodnie z prawem polscy śledczy 

mieli obowiązek uczestniczenia w sekcjach 

i przy rozpoznawaniu ofiar, tymczasem tego 

nie robili. Co więcej, nie wiadomo, na pod-

stawie jakich przepisów przedstawiciele rządu 

poinformowali rodziny, ze nie wolno otwierać 

trumien po przylocie do Polski. Potem okaza-

ło się, że nie jest to prawda. 

Bogumił Łoziński, Gość Niedzielny, nr 27, rok 

XCIII, 3 VII 2016, str. 9 

Stanisław Waluś 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 
 

 
Golgota Polska w kościele garnizonowym 

w Gliwicach – 15 grudnia 2011 r. 
-------------------------- 

http://www.pch24.pl/auleytner-przyznal-sie-do-wspolpracy-z-bezpieka,17218,i.html
http://www.pch24.pl/auleytner-przyznal-sie-do-wspolpracy-z-bezpieka,17218,i.html
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dano i pytano: „Kimże będzie to dziecię, bo istot-

nie ręka Pańska była z nim”. 

W świetle prawdy o życiu i działalności św. Ja-

na Chrzciciela chciejmy spojrzeć na siebie 

i zapytajmy, jak wypełniamy nasz podstawowy 

obowiązek dawania świadectwa o Jezusie. W 70-

lecie posługi kapłańskiej najczcigodniejszego Ar-

cybiskupa Jubilata [Ignacego Tokarczuka, ur. 

1918, zm. 29 grudnia 2012 – przyp. red.], nie tyl-

ko chcemy go godnie uczcić, ale także chcemy 

dostrzec w nim wszystko, w czym był podobny 

do św. Jana Chrzciciela. (…) 

Wciąż to podkreślał: „prawda musi być głośno 

wypowiedziana”. „Prawda to warunek istnienia 

Ojczyzny i narodu”. „Dzieje Polski to przede 

wszystkim dzieje zmagania o prawdę, aż do zwy-

cięstwa prawdy”. Prawda nie może być nam wy-

rwana pod pozorem niczym nieograniczonej wol-

ności. Taka „wolność” przypisywały sobie so-

wiecki stalinizm i hitlerowski faszyzm, dziś czyni 

to dziki libertynizm. 

Symbolem hitleryzmu jest Oświęcim, a symbo-

lem stalinizmu jest Katyń – zwany Golgotą 

Wschodu. (…) 

Zarówno w rozmowach, jak na antenie Radia 

Maryja i Telewizji TRWAM czy w publicznych 

wypowiedziach woła do nas, że nie po to zrzucili-

śmy jarzmo komunizmu, by milcząco obarczyć 

się drugim jarzmem – rozpasanego liberalizmu, 

nie mniej groźnym i uciążliwym. Wprowadzanie 

Chrystusa w nasze życie prywatne, publiczne, ro-

dzinne jest tym bardziej konieczne, gdy złe moce 

chcą z Polski zrobić śmietnik, w którym mogą 

zmieścić się wszystkie patologie, w którym wy-

śmiewa się wszystkie wartości, a zamęt wprowa-

dzany w życie publiczne, rodzinne, małżeńskie 

i wychowawcze coraz bardziej unicestwia praw-

dziwą odbudowę Polski katolickiej, dokonującą 

się dzięki umysłom i sercom wielkich, szlachet-

nych i mądrych Polaków. (…)  

Homilia w katedrze przemyskiej, 24 czerwca 

2012 (Jubileusz bp. Tokarczuka), Str. 95-98. 

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) 
 

 

Maryja – Matka Jezusa z Nazaretu 

Do podzielenia się kilkoma myślami zainspi-

rował mnie artykuł o. Mieczysława Kożucha pt. 

„Dlaczego kapłani kochają Matkę Bożą” za-

mieszczony w biuletynie parafii Matki Boskiej 

Kochawińskiej w Gliwicach, nr 78, kwiecień 

2016. Szczególnie uderzyły mnie dwa zdania: 

„Jeżeli kochamy Pana Jezusa, nie możemy mniej 

kochać Jego Mamy. I jeśli kochamy Maryję, to 

także kochamy Jej Syna.”  

Mój serdeczny kolega w Chrystusie, protestant, 

niezbyt czci Maryję, Matkę Jezusa, co jest dla 

mnie zrozumiałe. 

Po tym wstępie dzielę się z czytelnikami „Dla-

tego” tym, co przeczytałem w jakimś czasopi-

śmie ekumenicznym, nie wydawanym przez ka-

tolików. Autor napisał, że są kościoły prote-

stanckie, w których oddawana jest cześć Maryi, 

są kościoły protestanckie, w których kapłani no-

szą szaty liturgiczne, podobnie jak w Kościele 

katolickim, … , są kościoły w których umieszcza 

się obrazy Matki Bożej. Po wyliczeniu elemen-

tów łączących zwrócił uwagę na to, że jedyną 

istotną różnicą jest nieomylność papieża i usta-

nawianie dogmatów. Podsumowując napisał, że 

od wielu lat w Kościele katolickim nie ogłoszo-

no żadnego dogmatu wiary, a co do nieomylno-

ści Papieża to ma nadzieję, że papieże będą mieli 

takie uznanie i autorytet w świecie, że „nieomyl-

ność” nie będzie potrzebna. 
 

   
 

Na koniec zamieszczam zdjęcia tablicy na 

Amerykańskiej Katedrze Trójcy Świętej znajdu-

jącej się w Paryżu i obrazu znajdującego się 

w tej katedrze. Jest to katedra Kościoła episko-

palno-anglikańskiego, w której na ścianie pod 

chórem wisi obraz Matki Boskiej Częstochow-

skiej. Na moje pytanie, skąd ten obraz jest w ka-

tedrze, pani w informacji powiedziała, że jest to 

prawdopodobnie dar dla katedry.  

Stanisław Waluś 
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Obraz Męki Chrystusa w czasie Mszy św. 

wg. wizji mistycznych błogosławionej 

Anny Katarzyny Emmerich 
 

Sposób słuchania Mszy św. jest pożyteczniej-

szym nad odczytywanie wielu modlitw podczas 

Ofiary św., lecz małą albo żadnej czci nie czyni 

się Bogu, kto tylko ustami jest przy niej, a nie za-

stanawia się nad wielkością tajemnic zawartych 

w obrzędach kapłana i nie łączy z nim swojej 

ofiary i intencji. Gdy się według tu podanemu ob-

razowi Mszy św. wprawisz drogi bracie i sio-

stro, co która ceremonia znaczy, możesz później 

patrząc na to co kapłan przy ołtarzu czyni, rozwa-

żać Mękę Pańską i modlić się własnymi słowy, co 

ci serce i natchnienie Boże podyktuje. 

1. Kapłan idzie do ołtarza. 

    Chrystus idzie na Górę Oliwną. 

2. Kapłan rozpoczyna Mszę św. 

    Chrystus rozpoczyna się modlić. 

3. Kapłan odmawia spowiedź powszechną. 

    Chrystus upada i poci się krwawym potem. 

4. Kapłan przystępuje do ołtarza. 

    Chrystus zdradzony pocałunkiem Judasza. 

5. Kapłan idzie na stronę Lekcji (modlitwa na 

wejście). 

    Chrystus pojmany i w więzach zaprowadzony 

do Annasza. 

6. Kapłan czyta introit. 

    Chrystus przed Annaszem fałszywie oskarżo-

ny. 

7. Kapłan idzie ku środkowi ołtarza i omawia: 3 

razy Panie, zmiłuj się. 

    Chrystus zaprowadzony do Kajfasza, gdzie 

Piotr zapiera się Go trzykrotnie. 

8. Kapłan mówi: Pan z wami. 

    Chrystus spojrzawszy na Piotra nawraca Go. 

9. Kapłan czyta Lekcję. 

    Chrystus prowadzony do Piłata. 

10. Kapłan odmawia w środku Ołtarza modlitwę 

przed Ewangelią. 

      Chrystus zaprowadzony do Heroda i przez 

tegoż wyszydzony. 

11. Kapłan czyta Ewangelię. 

      Chrystus na powrót przyprowadzony do Piła-

ta i przed nim oskarżony. 

12. Kapłan odkrywa kielich. 

      Chrystus haniebnie obnażony. 

13. Kapłan ofiaruje chleb i wino. 

      Chrystus okrutnie ubiczowany. 

14. Kapłan Przykrywa kielich. 

      Chrystus Cierniem ukoronowany. 

15. Kapłan umywa ręce. 

      Chrystus niewinnym uznany przez Piłata. 

16. Kapłan mówi: módlmy się; aby moją i wa-

szą ofiarę przyjął Bóg Wszechmogący. 

      Piłat ukazuje Pana Jezusa ludowi i mówi: 

Ecce homo - oto człowiek. 

17. Kapłan odmawia ciche modlitwy. 

      Chrystus opluty i wyszydzony. 

18. Kapłan odmawia Prefację i Sanktus. 

      Chrystus stawiony niżej od mordercy Bara-

basza i skazany na śmierć Krzyżową. 

19. Kapłan Sprawuje memento za żywych. 

       Chrystus niesie Krzyż na Górę Kalwarię. 

20. Kapłan modli się po cichu. 

      Chrystus Spotyka Matkę Bolesną i pobożne 

niewiasty. 

21. Kapłan błogosławi ofiarę chleba i wina. 

      Chrystus przybity do Krzyża. 

22. Kapłan podnosi Świętą Hostię. 

      Chrystus wywyższony na Krzyżu. 

23. Kapłan podnosi kielich. 

      Chrystus Przelewa Świętą Krew z pięciu 

Ran. 

24. Kapłan modli się znowu po cichu. 

      Chrystus widzi przed Krzyżem Swą Bolesną 

Matkę. 

25. Kapłan mówi: Nam Grzesznym... 

      Chrystus modli się za ludzi na Krzyżu. 

26. Kapłan odmawia Ojcze nasz. 

      Chrystus wypowiada na Krzyżu 7 słów. 

27. Kapłan łamie i dzieli Hostię św. 

      Chrystus oddaje Bogu Ojcu Ducha i umiera. 

28. Kapłan wpuszcza małą cząstkę Hostii św. do 

Kielicha. 

      Chrystus wstępuje do Otchłani. 

29. Kapłan mówi: Baranku Boży... 

      Wielu uznaje w nim Syna Bożego. 

30. Kapłan przyjmuje Komunię św. 

      Chrystus złożony do grobu. 

31. Kapłan wyczyszcza Kielich. 

      Chrystus namaszczony przez pobożne nie-

wiasty. 

32. Kapłan przykrywa ponownie Kielich. 

      Chrystus ukazuje się Matce Swej i uczniom. 

33. Kapłan mówi: Pan z wami. 

34. Kapłan odmawia ostatnie modlitwy. 

      Chrystus pojawia się uczniom Swym i na-

ucza ich jeszcze przez 40 dni. 

35. Kapłan mówi ostatni raz: Pan z wami. 

      Chrystus żegna się z uczniami i wstępuje do 

Nieba. 

36. Kapłan udziela ludowi Błogosławieństwa. 
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       Chrystus zsyła Ducha Świętego. 

37. Kapłan mówi: idźcie Ofiara spełniona i od-

mawia ostatnią Ewangelię. 

      Chrystus rozsyła Apostołów na cały świat by 

opowiadali Ewangelię. 

Materiał dostarczył Włodzimierz Wawszczak 

(marwaw@neostrada.pl) 

O błogosławionej Annie Katarzynie Emmerich 

można przeczytać np. pod adresem: 

http://prorocykatolik.pl/documents/Msza%C5%9

Aw.34str.pdf 

 

 

Koszmarny sen 
 

Dziś [27.06.2016] Steinmeier ma spotkać się 

w Pradze z przedstawicielami Grupy Wyszeh-

radzkiej i przedstawić im żądania Berlina: rezy-

gnacja członków UE z własnej armii, z własnej 

polityki zagranicznej, z odrębnego kodeksu kar-

nego, z odrębnego systemu podatkowego, z wła-

snej waluty i z samodzielnej polityki zagranicz-

nej. Po prostu rezygnacja z suwerenności. 

"A którzy czekali błyskawic i gromów/  nie 

wiedzą że staje się już/..." ("Piosenka o końcu 

świata") Niektórzy z nas, wtedy, w 2008 roku, 

głosując w Sejmie za referendum w kwestii Trak-

tatu Lizbońskiego, przewidywali, że zza niego 

czai się zło. W postaci Karty Praw Podstawo-

wych. I w osobach polityków europejskich, któ-

rych "wielkość" można mierzyć wielkością pychy 

i ignorancji. 

Widziałem początek końca naszej Europy 

w maju 1968 roku w Paryżu. Gdy nagle wokół 

mnie w Dzielnicy Łacińskiej,  gdzie mieszkałem 

i pracowałem, powyrastały barykady i miasto sta-

nęło w ogniu. W imię hasła „zabrania się zabra-

niać”. I przez dwa miesiące z „reżimem” de Gaul-

la walczyli studenci i licealiści, których prowadził 

na barykady człowiek pokroju Cohn Bendita. 

Wtedy jeszcze skończyło się wszystko wielką 

wspaniałą kilkusettysięczną manifestacją na 

Champs Elysees w obronie tradycyjnych wartości 

i kultury. Ale kiedy zjawiłem się w Paryżu kilkana-

ście lat później, już się mówiło, że władzę zaczyna 

przejmować pokolenie 68. Podobnie w Niemczech, 

a i wśród naszej wówczas opozycji dominować za-

częli ludzie z tej generacji. Swoje młode kadry 

przygotowywały komunistyczne Niemcy. 

Teraz mamy oddać swój los, swe życie, naszą 

narodową przyszłość w ręce ludzi, o których jed-

no wiemy na pewno - Boga to oni w sercu nie 

mają, na pewno! Sami się w Jego miejsce posta-

wili. 

Mogą uczynić wiele zła, mogą rozpętać kon-

flikty na niebywałą skalę, ale może się też oka-

zać, że jest w naszej chrześcijańskiej cywilizacji 

siła tradycji, która im na to nie pozwoli. 

 Aleksander Chłopek 

 

 

Abp Skworc: ŚDM będą owocowały 

dobrem wspólnym 
 

Światowe Dni Młodzieży będą owocowały do-

brem wspólnym w całym społeczeństwie – uwa-

ża abp Wiktor Skworc. W rozmowie z KAI gór-

nośląski metropolita podkreślił, że już możemy 

dostrzec owoce tego wydarzenia – jest nim za-

angażowanie młodych w przyjęcie swoich ró-

wieśników z całego świata.  

„Te skutki już są widoczne w tysiącach, dzie-

siątkach tysięcy rodzin, które otwierają swoje 

domy na przyjęcie gości – mówi arcybiskup ka-

towicki. – To jest dobro, które się wyzwoliło już 

przed przyjazdem Ojca Świętego i mam nadzie-

ję, że jego przyjazd, Światowe Dni Młodzieży, 

spotkanie z nim i w Krakowie, i w Częstocho-

wie, wyzwolą wiele dobra, które jest w nas, a po-

trzeba takiego impulsu, który sprawia, że to do-

bro się objawia” – powiedział abp Skworc. (…) 

Biuletyn Radia Watykańskiego 08.07.2016 

 

 

Uroczystość osłonięcia 

i pobłogosławienia pomnika 

kardynała Augusta Hlonda 
 

W dniu 5 lipca 2015 roku w Katowicach odby-

ła się uroczystość osłonięcia i pobłogosławienia 

pomnika kard. Augusta Hlonda. O godz.12 

uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy św. w kate-

drze Chrystusa Króla, a następnie ok. godz. 

13.15 udaliśmy się indywidualnie pod pomnik 

kard. Hlonda. Upamiętnienie waży 17 ton i zro-

biło na mnie duże wrażenie. Obiekt wykonał 

z jednolitej bryły piaskowca hiszpańskiego arty-

sta Zbigniew Mikielewicz z Torunia. Postać 

kard. Augusta Hlonda jest bardzo realistyczna, 

spokojna, z różańcem w ręku i wzrokiem patrzą-

ca w kierunku katedry. Sama uroczystość miała 

charakter podniosły i dostojny. Uczestniczył 

w niej abp. Wiktor Skworc i prezydent Miasta 

Katowice Marcin Krupa, rektorzy uczelni i wie-

ku mieszkańców Górnego Śląska. 

mailto:marwaw@neostrada.pl
http://prorocykatolik.pl/documents/Msza%C5%9Aw.34str.pdf
http://prorocykatolik.pl/documents/Msza%C5%9Aw.34str.pdf
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Pomnik od strony ul. Wita Stwosza (29.06.2016) – ML. 

 
W dniu uroczystości (05.07.2016) – WŚ. 

 

AUGUST 

KARDYNAŁ 

HLOND 

PIERWSZY BISKUP 

KATOWICKI 1925 – 

1926 

PRYMAS POLSKI 

1926 – 1948 

Na szarfie: Związek 

Piłsudczyków 

(09.07.2016) - SW 

 

Więcej na stronie: 

http://www.archidiecezja.katowice.pl/pl/informac

je-biezace/7451-poblogoslawienie-pomnika-

augusta-kardynala-hlonda 

Kazanie Abpa Wiktora Skworca jest na stronie:  

http://www.archidiecezja.katowice.pl/pl/37-

kuria/dokumenty/7450-abp-skworc-kto-z-

bogiem-pracuje 

Jerzy Dolinkiewicz 

Zdjęcia: Michał Luty, Wojciech Świątkiewicz, 

Stanisław Waluś 

 

 

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 IX 

Niedziela, czyli wolne 

(…) Największymi przeciwnikami ogranicze-

nia handlu w niedzielę są międzynarodowe 

przedsiębiorstwa i ich właścicieli do naszego 

projektu nie przekonamy – wyjaśnia w rozmowie 

z „Tygodnikiem Solidarność” Alfred Bujara, 

przewodniczący Krajowego Sekretariatu Ban-

ków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność. 

(…) 

Gdzie można złożyć podpisy pod projektem 

ustawy? Na stronie internetowej Komisji Krajo-

wej NSZZ Solidarność, regionów, jak również 

Przymierza „Wolna niedziela” 

(www.wolnaniedziela.pl) zamieszczone zostaną 

przygotowane przez nas formularze. Osoby, któ-

re zainteresowane są zbieraniem podpisów 

w swoich rodzinach, miejscach pracy i zamiesz-

kania, proszę, aby formularze te wydrukowały. 

Chodzi o to, że muszą one być zgodne z ustawą 

– apeluje Alfred Bujara. (…) 

Izabela Kozłowska, Tygodnik Solidarność, nr 

23 (1435), 3 VI 2016, str. 16  

Stanisław Waluś 

 

 

Nasze rocznice 
Wrzesień  

685 lat temu (27 września 1331 r.) król Włady-

sław Łokietek odniósł znaczące zwycięstwo nad 

Krzyżakami w bitwie pod Płowcami.  

195 lat temu (24 września 1821 r.) we wsi La-

skowo-Głuchy (k. Radzymina) urodził się Cy-

prian Kamil Norwid. 

185 lat temu (6 września 1831 r.) w okopach 

Woli zginął gen. Józef Sowiński, broniąc Stolicy 

przed wojskami rosyjskimi. 

http://www.wolnaniedziela.pl/
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75 lat temu (22 września 1941 r.) z Warszawy 

Niemcy wysłali do obozu koncentracyjnego w 

Rawensbrück pierwszy transport Polek. Do grupy 

120 więźniarek z Pawiaka dołączono 154 więź-

niarki z Lublina. Była wśród nich młoda dziew-

czyna - Wanda Wojtasik, dzisiaj dr Wanda Pół-

tawska. 

70 lat temu (10 września 1946 r.) Episkopat 

Polski ogłosił List pasterski do wiernych w spra-

wie udziału w wyborach do Sejmu. Biskupi 

stwierdzali, że głoszone i realizowane przez wła-

dze programy są: wrogie dobru narodu i państwa, 

moralności chrześcijańskiej i światopoglądowi 

chrześcijańskiemu.  

40 lat temu (18 września 1976 r.) w Londynie 

odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika ku czci 

Polaków zamordowanych w Katyniu i innych 

miejscach zbrodni na terenie b. Związku Sowiec-

kiego. Na pomniku jest napis: Katyń 1940 oraz 

Sumienie świata woła o prawdę. W tym czasie 

bowiem zachodni politycy wciąż jeszcze udawali, 

że nie wiedzą, kto był sprawcą tych zbrodni. 

35 lat temu (14 września 1981 r.) w 90. roczni-

cę ukazania się pierwszej o społecznej treści en-

cykliki papieża Leona XIII Rerum novarum, Oj-

ciec Święty Jan Paweł II ogłosił encyklikę Labo-

rem exercens poświęconą problematyce ludzi 

pracy.  

35 lat temu (18 września 1981 r.) z inicjatywy 

Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja 

Małkowskiego, na Błoniach Krakowskich odbył 

się trzydniowy zlot harcerstwa z okazji 70. rocz-

nicy powstania skautingu w Polsce. Wzięło w 

nim udział ok. 5 tys. harcerzy i harcerek. Uroczy-

stą Mszę  św. w katedrze na Wawelu odprawił 

i homilię wygłosił ks. bp Jan Pietraszko. 

35 lat temu (29 września 1981 r.) w Krakowie 

zostało zarejestrowane Towarzystwo Przyjaciół 

Chorych - Hospicjum. Wśród zasłużonych dla je-

go powstania był m.in. dr Jan Deszcz. Pierwszym 

prezesem została doc. dr Janina Kujawska. 

wybrała Barbara Kwaśnik 

 

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Ojca Świętego na rok 2015 i 2016 
Sierpień: Powszechna: Aby sport był okazją 

do braterskiego spotkania między narodami 

i przyczyniał się do sprawy pokoju na świecie. 

Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie żyli zgodnie 

z Ewangelią, dając świadectwo wiary, uczciwości 

i miłości bliźniego.  

Wrzesień: Powszechna: Aby każdy wnosił 

wkład we wspólne dobro i w budowę społeczeń-

stwa, które stawia w centrum osobę ludzką. 

Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie, przystępu-

jąc do sakramentów i rozważając Pismo Święte, 

stawali się coraz bardziej świadomymi swojej 

misji ewangelizacyjnej.    

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę 

Codziennie przynajmniej jedna 

dziesiątka różańca, więcej informacji 

na stronie: 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl 

Informacja z zebrania Zarządu KIK 

w Katowicach w dniu 9 czerwca 2016 r. 

1. Małgorzata Piechoczek omówiła sprawy fi-

nansowe KIK w Katowicach.  

2. Podpisano bezkosztową umowę ze Śląską Bi-

blioteką Cyfrową. KIK w Katowicach będzie 

przekazywał do ŚBC numery biuletynu „Dla-

tego” w formacie .pdf. Przekazano także w 

wersji cyfrowej (.pdf) archiwalne numery na-

szego biuletynu.  

3. Podjęto uchwałę upoważniającą Roberta Pro-

roka do przygotowania udziału KIK w Kato-

wicach w corocznym Festiwalu Organizacji 

Pozarządowych, który odbędzie się we wrze-

śniu br. Dokładną datę poda Urząd Miasta Ka-

towice.  

4. Odbyło się posiedzenie Kierownictwa Poro-

zumienia KIK w Polsce.  

5. Ogólnopolska coroczna pielgrzymka KIK w 

Polsce na Jasną Górę odbędzie się 27 listopa-

da. Jeden z wykładów wygłosi katowicki bi-

skup Adam Wodarczyk. Wykład będzie doty-

czył nowej ewangelizacji.  

Robert Prorok  

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. 

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. 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
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Pielgrzymka KIK na Jasną Górę 
 

Ogólnopolska Pielgrzymka Klubów Inteligen-

cji Katolickiej na Jasną Górę odbędzie się 

w sobotę 26 listopada 2016 r. 

 

 

Pielgrzymka mężczyzn  

do Piekar Śląskich AD 2016 
 

W tym roku brałem udział w pierwszej para-

fialnej pielgrzymce (z parafii Matki Boskiej Ko-

chawińskiej w Gliwicach) do Matki Bożej Pie-

karskiej, która odbyła się jak zwykle w ostatnią 

niedzielę maja, czyli 29.05.2016. Pielgrzymce 

przewodniczył o. Mateusz Janyga SJ, a kilkuna-

stu uczestników reprezentowało trzy pokolenia: 

młodzież, mężczyzn w średnim wieku i emery-

tów.  

 
Przed kościołem Matki Boskiej Kochawińskiej (SW). 

Każdy uczestnik pielgrzymki został poczęsto-

wany drożdżówką i wodą mineralną przed auto-

busem stojącym na placu parafialnym. Piel-

grzymkę rozpoczęliśmy krótką modlitwą i śpie-

wem Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Naj-

świętszej Maryi Panny. Dojechaliśmy do Ra-

dzionkowa i z Radzionkowa pieszo dotarliśmy na 

miejsce. Ojciec Mateusz Janyga wyznaczył nam 

czas i miejsce zbiórki i nasza grupa się rozeszła.  

Po powitaniu pielgrzymów, przy dźwięku fan-

far został wprowadzony obraz matki Boskiej Pie-

karskiej – Królowej Śląska. Następnie odśpiewa-

liśmy Litanię do Matki Bożej Piekarskiej. 

W pielgrzymce uczestniczyło ponad 70 pocztów 

sztandarowych, najwięcej z kopalń, ale był też 

poczet Związku Podhalan i plakat Zakonu Ryce-

rzy Jana Pawła II. Młodzież kolportowała broszu-

rę „Pielgrzymka Mężczyzn” specjalnie wydaną 

przez Gościa Niedzielnego. 

 
Procesja z bazyliki na wzgórze piekarskie (BK). 

 
Poczty sztandarowe – wśród nich NSZZ Solidarność 

Stoczni Gdynia (BK). 

 
Biskupi składają kwiaty pod pomnikiem św. Jana 

Pawła II (AW). 

 
Rycerze Zakonu Grobu Bożego w Jerozolimie (AW). 

 



 17 

Powitania Matki Bożej w imieniu pielgrzymów 

dokonał pan Adrian Strzelczyk, który na początku 

przytoczył słowa kardynała Augusta Hlonda i po-

tem nawiązał do 1050. rocznicy Chrztu Polski.  

Abp Wiktor Skworc przemówienie na wzgórzu 

rozpoczął od podziękowania pielgrzymom i po-

wiedział: Jesteście pielgrzymami na każdą pogodę. 

Metropolita katowicki powitał kard. Stanisława 

Dziwisza, który przewodniczył Eucharystii. Na-

stępnie słowa powitania skierował do ks. prymasa 

Wojciecha Polaka, który był w Piekarach po raz 

pierwszy i wygłosił Słowo Boże. Podziękował ks. 

Prymasowi za złożenie kwiatów pod krzyżem przy 

kopalni „Wujek”, gdzie od kul milicji zginęło 9-

ciu górników. Ks. abp Wiktor Skworc wyraził ra-

dość z obecności metropolity wrocławskiego abpa 

Józefa Kupnego, którego poprosił o wygłoszenie 

homilii w przyszłym roku.  

 
Ks. abp dr Wiktor Skworc metropolita katowicki (AW). 

Pozdrowił następnie biskupa opolskiego An-

drzeja Czaję, biskupa pomocniczego z Bielska-

Białej Piotra Gregera, arcybiskupa Stanisława 

Nowaka z Częstochowy, biskupa Jana Wieczorka 

z Gliwic, biskupa Tadeusza Rakoczego z Bielska-

Białej i biskupa Stefana Cichego z Legnicy oraz 

nieobecnego arcybiskupa seniora Damiana Zimo-

nia życząc Mu powrotu do zdrowia. Serdecznie 

pozdrowił biskupa Clementa Mulengę z diecezji 

Kabwe w Zambii oraz biskupa diecezji Viviers 

w Francji. Biskup Jean-Louis Balsa przybył 

z prośbą o księży. Następnie abp Wiktor Skworc 

powitał parlamentarzystów, przedstawicieli rządu 

i władz samorządowych. 

Metropolita katowicki podziękował Zabrzu za 

uchwałę Rady Miasta z dnia 11 lutego br. 

„w sprawie szczególnego trybu umarzania należ-

ności pieniężnych za lokale mieszkalne…”, pogra-

tulował Siemianowicom Śl., które otrzymały I na-

grodę Marszałka Województwa Śląskiego i tytuł 

„Gmina przyjazna rodzinie 2015”, oraz podzięko-

wał Miastu Piekary, Mysłowicom i Katowicom. 

Wśród powitanych byli przedstawiciele Bożo-

grobców, Zakonu Rycerzy Kolumba, Zakonu Mal-

tańskiego, Akcji Katolickiej, związków zawodo-

wych, pracowników środków społecznego przeka-

zu, pracodawców i tych, którzy łączą się z piel-

grzymami za pośrednictwem Radia eM, Polskiego 

Radia Katowice, Radia Piekary i Telewizji Polo-

nia. Arcybiskup podziękował za chrzest każdego 

pielgrzyma - sakrament przez który wchodzimy do 

wspólnoty Kościoła. Wspomniał III zwycięskie 

powstanie śląskie, dzięki któremu 20 czerwca 1922 

roku wojsko polskie pod dowództwem gen. Stani-

sława Szeptyckiego mogło wkroczyć na Górny 

Śląsk, a na moście w Szopienicach witał je, 

w imieniu biskupa, ks. infułat Kapica, który po-

wiedział wtedy: „Narodzie polski! Ludu górnoślą-

ski… Jesteśmy wolni!... Witaj nam, Ojczyzno, … 

nie zapomnieliśmy pacierza polskiego”.  Ks. Abp 

przytoczył obszerny fragment gorzkich, ale i peł-

nych nadziei słów nadziei Wojciecha Korfantego 

wypowiedzianych po 10-ciu latach od tego wyda-

rzenia i powiedział, że popiersiu Wojciecha Kor-

fantego w warszawskiej archikatedrze dedykowa-

no słowa: „Dał Polsce Śląsk”.  

Abp Wiktor Skworc podziękował Ojcu Świę-

temu Franciszkowi za adhortację o rodzinie: 

„Amoris laetitia”. Podziękował za rządowe pro-

jekty wspierające rodzinę oraz seniorów: Pro-

gram Rodzina „500+” oraz „75+”. Jak mówi sta-

tystyka: w 2015 r. prawie połowa rodzin 

z czwórką i większą liczbą dzieci żyła w ubó-

stwie, z czego prawie co piąta poniżej skrajnej 

biedy. Wierzymy, że rodzina Bogiem silna bę-

dzie zmieniała świat, rodzina niech będzie drogą 

państwa i samorządu, tak jak człowiek jest drogą 

Kościoła, jak tego nauczał Jan Paweł Wielki – 

powiedział ks. abp Wiktor Skworc. 

Dzięki programowi „75+” każdy, kto ukończył 

75-ty rok życia, bez względu na status material-

ny, będzie miał prawo do bezpłatnych leków 

znajdujących się na wykazie ministra zdrowia. 

Ks. Arcybiskup podał kwoty najniższych gwa-

rantowanych świadczeń emerytalno-rentowych 

i powiedział, że nie będzie tej tabeli komento-

wał. Powiedział, że mamy jeszcze kilka trudnych 

spraw, ale pozostawia nam je na pielgrzymkę 

kobiet w sierpniu. Podziękował za dobre zmiany 

w górnictwie i poinformował pielgrzymów o ini-

cjatywie ustawodawczej, aby niedziela była cza-

sem umacniania więzi rodzinnych i społecznych 

oraz budowania wspólnoty religijnej i narodo-

wej. Dalej ks. Arcybiskup zauważył, że warun-
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kiem postępu i rozwoju społeczeństwa jest budo-

wanie więzi moralnych łączących obywateli z so-

bą. Najbardziej podstawową z tych więzi jest za-

ufanie, bez którego nie można budować przyszło-

ści. Powiedział, że nie pomnożą go marsze do ni-

kąd, tylko dialog w prawdzie o przeszłości, teraź-

niejszości i przyszłości ze świadomością odpo-

wiedzialności przed narodem, historią i Bogiem. 

Na zakończenie Metropolita katowicki powie-

dział o roli Kościoła, który pełni swoją funkcję 

krytyczno-profetyczną i działa na dwa sposoby: - 

głosi Ewangelię i wychowuje, formując i kształ-

tując sumienia i w tej działalności był, jest i po-

zostanie wolny w głoszeniu prawdy Bożej i ludz-

kiej, – prowadzi działalność charytatywną i w jej 

ramach ponad 3,5 miliona osób jest u nas obję-

tych wsparciem Kościoła, a w Polsce działa po-

nad 800 organizacji charytatywnych i tysiące ze-

społów parafialnych.  

Tekst przemówienia Arcybiskupa znajduje się 

na stronie: 
http://www.archidiecezja.katowice.pl/pl/informacje-

biezace/7325-slowo-powitania-abp-wiktora-skworca 

a pełne przemówienie można wysłuchać korzy-

stając z adresu: 
http://www.archidiecezja.katowice.pl/pl/informacje-

biezace/7339-nagrania-z-piekar-sl 

Ks. por. Marcin Janocha, kapelan Prezydenta 

odczytał przesłany do Piekar Śląskich list prezy-

denta RP Andrzeja Dudy, w którym Prezydent 

napisał, że pielgrzymka mężczyzn do Piekar Ślą-

skich jest wydarzeniem wyjątkowym i wpisuje 

się w obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski. Po-

ruszył również problematykę męskiej tożsamości 

we współczesnym świecie, że mężczyzna powi-

nien być przede wszystkim odpowiedzialny 

i zawsze gotowy, by chronić i wspierać rodzinę, 

lokalną społeczność, a wreszcie Ojczyznę. 

 
Ks. kard. dr Stanisław Dziwisz metropolita krakowski 

(AW) 

 
Ks. abp dr Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński, 

Prymas Polski (AW). 

Homilię wygłosił ks. prymas Wojciech Polak, 

który powiedział, że wraz z całym Kościołem 

w Polsce dziękujemy podczas tej pielgrzymki 

piekarskiej za 1050 lat chrześcijaństwa w Polsce, 

za to, że łaska spłynęła na kolejne pokolenia Po-

laków na tej umiłowanej śląskiej ziemi. Przypo-

mniał rok 1980 – rok Solidarności, rok nadziei 

ludzi pracy i to, że człowiek najpierw należy do 

Boga i tę tajemnicę musi stale pogłębiać, żeby 

stawać się coraz pełniej człowiekiem. Wiara ro-

dzi się ze spotkania z Bogiem żywym, jest darem 

i łaską. Ks. Prymas zaapelował do rodziców, aby 

podjęli swoją rolą wychowawczą, aby nauczyli 

dziecka modlitwy, gdyż wychowanie dziecka 

w wierze jest podstawowym zadaniem rodziców. 

Nawiązując do tego, jak ważne jest świętowanie 

niedzieli prosił, aby Pani Piekarska wyprosiła 

nam wszystkim zrozumienie konieczności 

ochrony dnia świątecznego. Przestrzegł przed 

straszliwą pułapką uzależnienia życia tylko od 

pieniędzy i zaapelował, aby być narzędziem mi-

łosierdzia, aby uwierzyć w moc przebaczenia 

i miłowania. 

Po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych, które 

prowadził abp Wiktor Skworc nastąpiła modli-

twa wiernych. Trzy pierwsze prośby były wy-

powiedziane w języku polskim, trzy pozostałe w 

gwarze śląskiej. W procesji z darami uczestni-

czyli między innymi przedstawiciele Zakonu 

Rycerzy Kolumba, którzy dziękowali za 10 lat 

posługi w Polsce, przedstawiciele Związku Gór-

nośląskiego ofiarując bochen chleba, przedsta-

wiciele Zarządu Głównego Związku Podhalan i 

przedstawiciele Zakonu Rycerzy Jana Pawła II w 

5 lat posługi w Polsce. 

Na zakończenie abp Wiktor Skworc podzię-

kował kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi za 

przewodzenie naszej modlitwie i powiedział, że 

w naszej Archidiecezji zgłosiło się już 20 tys. 

http://www.archidiecezja.katowice.pl/pl/informacje-biezace/7325-slowo-powitania-abp-wiktora-skworca
http://www.archidiecezja.katowice.pl/pl/informacje-biezace/7325-slowo-powitania-abp-wiktora-skworca
http://www.archidiecezja.katowice.pl/pl/informacje-biezace/7339-nagrania-z-piekar-sl
http://www.archidiecezja.katowice.pl/pl/informacje-biezace/7339-nagrania-z-piekar-sl
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rodzin, aby przyjąć pielgrzymów podczas Świa-

towych Dni Młodzieży w Krakowie. Następnie 

poinformował o niespodziance z Rzymu; w cza-

sie modlitwy na Anioł Pański papież Franciszek 

powiedział: „Wspominam dzisiaj tradycyjną piel-

grzymkę, która odbywa się dziś w Polsce do 

sanktuarium maryjnego w Piekarach Śląskich: 

niech Matka Miłosierdzia wspiera rodziny i ludzi 

młodych przygotowujących się na Światowy 

Dzień Młodzieży w Krakowie”. Ks. Arcybiskup 

wyraził radość z obecności górali z Istebnej i Ja-

worzynki oraz zwrócił uwagę na to, że koło bazy-

liki jest mała, ale znacząca wystawa pokazująca 

wydarzenia z 1966 r.  

 
Procesja z darami (AW). 

Kardynał Stanisław Dziwisz podziękował Panu 

Bogu za dobrą pogodę, a pielgrzymom za świa-

dectwo, że tak wielu przyszło. Powiedział, że za 

dwa miesiące zaprasza wszystkich do Krakowa – 

nie tylko młodzież na kilka dni, ale na niedzielną 

Mszę św. wszystkich. Tu w Piekarach padały 

słowa profetyczne, tworzyła się społeczna nauka 

Kościoła w Polsce i jest to miejsce, w którym 

Śląsk przemawia do wszystkich ludzi w Polsce. 

Dalej ks. Kardynał przekazał serdeczne pozdro-

wienia z miasta Jana Pawła II, gdzie jest Sanktu-

arium Jana Pawła II z kaplicą, w której jest obraz 

Matki Bożej Piekarskiej.  

Po ostatnim błogosławieństwie odśpiewaliśmy 

hymn Boże coś Polskę śpiewając: „Przed Twe oł-

tarze zanosim błaganie: Ojczyznę wolną pobłogo-

sław, Panie!” Wychodząc ze wzgórza przechodzi-

liśmy przez Bramę Miłosierdzia.  

Wolontariuszki zbierały ofiary na Dom Reko-

lekcyjno-Pielgrzymkowy Nowej Ewangelizacji 

Nazaret pod patronem Św. Józefa.  

Panie w charakterystycznych strojach rozdawa-

ły obrazek z Aktem intronizacji mającym impri-

matur Kurii Diecezjalnej Bielsko-Żywieckiej L. 

dz. 989/07, 18 IX 2007 r.   

 
Zakon Rycerzy Jana Pawła II (BK). 

 
Biskup Clement Mulenga z Zambii (BK). 

 
Wychodzimy przez Bramę Miłosierdzia (SW). 

Przy drodze zbierane były podpisy pod projek-

tem ustawy o ochronie życia przez komitet „Stop 

aborcji”. Po zbiórce naszej grupy przed Bazyliką 

wyruszyliśmy do Gliwic.  

 
Wystawa poświęcona 1000. Rocznicy Chrztu Pol-

ski i koronacji obrazu Matki Boskiej Piekarskiej w 

1965 r. (SW).  

Otrzymałem link do zdjęć z pielgrzymki od 

Antoniego Winiarskiego, który indywidualnie 

pielgrzymował z Katowic.  
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https://picasaweb.google.com/11268656363624800

9775/6290382988871891361 

Stanisław Waluś, Zdjęcia: Bogusław Krajewski, 

Stanisław Waluś, Antoni Winiarski 

 

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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