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Czy odważy się ktoś z was, gdy zdarzy się nieporozumienie z drugim, szukać sprawiedliwości u nie-

sprawiedliwych, zamiast u świętych? Czy nie wiecie, że święci będą sędziami tego świata? A jeśli świat 

będzie przez was sądzony, to czyż nie jesteście godni wyrokować w tak błahych sprawach? Czyż nie wie-

cie, że będziemy sądzili także aniołów? O ileż przeto więcej sprawy doczesne! Wy zaś, gdy macie sprawy 

doczesne do rozstrzygnięcia, sędziami waszymi czynicie ludzi za nic uważanych w Kościele! Mówię to, 

aby was zawstydzić. Bo czyż nie znajdzie się wśród was ktoś na tyle mądry, by mógł rozstrzygać spory 

między swymi braćmi? A tymczasem brat oskarża brata, i to przed niewierzącymi. Już samo to jest godne 

potępienia, że w ogóle zdarzają się wśród was sądowe sprawy. Czemuż nie znosicie raczej niesprawiedli-

wości? Czemuż nie ponosicie raczej szkody? Tymczasem wy dopuszczacie się niesprawiedliwości i szkody 

wyrządzacie, i to właśnie braciom. Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? 

Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani mężczyźni współ-

żyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa 

Bożego. A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana 

naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego. umarłych poszedł do nich, to się nawrócą”. Od-

powiedział mu: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą”. 

(1 Kor 6,1-11)  
 

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 
 

35 lat temu (3 IV 1981) ukazał się pierwszy numer Tygodnika Solidarność (wznowiony po przerwie 

wywołanej stanem wojennym 2 VI 1989 z numerem 38) 
 

60 lat temu (28 X 1956) po uwięzieniu w Komańczy prymas kard. Stefan Wyszyński wrócił do Warszawy  

 
 

Ojciec Święty Franciszek do Polaków  
 

 

Audiencja ogólna – środa 28 IX 2016 r. 

„Witam serdecznie obecnych tu Polaków. Jutro 

w liturgii przypada święto świętych Archaniołów: 

Michała, Gabriela i Rafała. «Są oni duchami słu-

żebnymi, posyłanymi na pomoc tym, którzy mają 

odziedziczyć zbawienie» (Hbr 1,14). Miejmy głę-

bokie poczucie ich niewidzialnej obecności. Pro-

śmy w modlitwie, by w każdej chwili przypomina-

li nam o obecności Boga, wspierali w walce ze 

złem, prowadzili nas bezpiecznie po drogach ży-

cia. Zawierzajmy im samych siebie, naszych bli-

skich i ważne dla nas sprawy. Niech będzie po-

chwalony Jezus Chrystus”. 

Biuletyn Radia watykańskiego, 28 IX 2016 

Jubileuszowy Akt Przyjęcia  

Jezusa Chrystusa za Króla i Pana 
 

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu 

Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubi-

leuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku 

Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto 

my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi 

władzami duchownymi i świeckimi], by uznać 

Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, 

zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę 

i cały Naród. 

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego 

królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty je-

den masz do nas święte i nigdy nie wygasłe pra-

wa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed 
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Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Pa-

nowanie nad Polską i całym naszym Narodem, 

żyjącym w Ojczyźnie i w świecie. 

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwa-

ły, z wielką wiarą i miłością wołamy: 

Króluj nam Chryste! 

– W naszych sercach – Króluj nam Chryste! 

– W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste! 

– W naszych parafiach – Króluj nam Chryste! 

– W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam 

Chryste! 

– W środkach społecznej komunikacji – Króluj 

nam Chryste! 

– W naszych urzędach, miejscach pracy, służby 

i odpoczynku – Króluj nam Chryste! 

– W naszych miastach i wioskach – Króluj nam 

Chryste! 

– W całym Narodzie i Państwie Polskim – Kró-

luj nam Chryste! 

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu 

Chryste: 

– Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego 

Serca – Chryste nasz Królu, dziękujemy! 

– Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym 

Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz 

Królu, dziękujemy! 

– Za macierzyńską i królewską obecność Maryi 

w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dzię-

kujemy! 

– Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam 

stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy! 

– Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabo-

ści – Chryste nasz Królu, dziękujemy! 

Świadomi naszych win i zniewag zadanych 

Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze 

grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary 

świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliź-

nich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy 

społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewole-

nia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich je-

go spraw. 

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu 

i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządko-

wać całe nasze życie osobiste, rodzinne i naro-

dowe według Twego prawa: 

– Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić 

Twą królewską chwałę – Chryste nasz Królu, 

przyrzekamy! 

– Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawo-

ści naszych sumień – Chryste nasz Królu, przy-

rzekamy! 

– Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych 

rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – 

Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 

– Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bro-

nić go w naszym narodzie – Chryste nasz Kró-

lu, przyrzekamy! 

– Przyrzekamy czynnie angażować się w życie 

Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Kró-

lu, przyrzekamy! 

Jedyny Władco państw, narodów i całego 

stworzenia, Królu królów i Panie panujących! 

Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących 

Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy 

sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły 

prawa zgodne z Prawami Twoimi. 

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu 

Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, 

a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie 

podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, 

oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas 

doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem. 

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie 

wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które 

stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. 

Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowi-

tego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im 

przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twoje-

mu panowaniu. 

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz 

uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Ser-

ca Twego. 

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi obli-

cze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w reali-

zacji zobowiązań płynących z tego narodowego 

aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęce-

nia. 

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze 

postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece 

Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Pa-

tronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierza-

my. 

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyź-

nie, króluj w każdym narodzie – na większą 

chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia 

ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały 

objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i ży-

cia, królestwo świętości i łaski, królestwo spra-

wiedliwości, miłości i pokoju. 

*  *  * 

Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu 

uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa. 
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Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, 

jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki 

wieków. Amen. 

http://episkopat.pl/jubileuszowy-akt-przyjecia-

jezusa-chrystusa-za-krola-i-pana-2/ 

 

 

Bp Czaja: Będzie w Polsce 

intronizacja Chrystusa 
 

„Akt intronizacyjny w Krakowie-Łagiewnikach 

nie będzie zwieńczeniem, lecz początkiem dzieła 

intronizacji Jezusa Chrystusa w Polsce i w naro-

dzie polskim” – zapewnia w rozmowie z KAI bp 

Andrzej Czaja – przewodniczący Zespołu ds. Ru-

chów Intronizacyjnych. 

Zapowiadany akt intronizacyjny będzie odczy-

tany w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 19 li-

stopada 2016 roku, w przededniu uroczystości Je-

zusa Chrystusa Króla Wszechświata. (…)  

http://gosc.pl/doc/2948308.Bp-Czaja-Bedzie-w-

Polsce-intronizacja-Chrystusa/2 

 

Treść została zatwierdzona podczas 372. Ze-

brania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, 

które miało miejsce w dniach 14-16 kwietnia 

2016 r. w Gnieźnie i Poznaniu. Został opubliko-

wany w tygodniku: 

Warszawska Gazeta, nr 30 (476),  

29 VII – 4 VIII 2016, str. 12. 

 

 

Można przekazać dar  

dla KIK w Katowicach 
 

Obecne przepisy podatkowe umożliwiają wpła-

tę 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 zo-

stać odliczone w zeznaniu za rok 2016 - do 30 

kwietnia 2017 roku.) 

Odliczeniu podlegają darowizny do łącznej 

kwoty nieprzekraczającej 6% dochodu podatnika. 

Do limitu tego wlicza się sumę darowizn przeka-

zanych na cele kultu religijnego, na cele pożytku 

publicznego dla organizacji prowadzących dzia-

łalność pożytku publicznego (np. KIK) oraz na 

cele krwiodawstwa. 

Organy podatkowe za darowizny na cel kultu 

religijnego uznały nie tylko darowizny przezna-

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 Pierwsze-

go Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z 21 li-

stopada 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 

obdarowanego. 

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 opo-

datkowanie podatkiem liniowym (stawka 19%) 

lub kartą podatkową. 

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 

W Roku Świętym Miłosierdzia odpust zyskuje 

szczególne znaczenia. Przebaczenie Boga dla na-

szych grzechów nie zna granic. W śmierci 

i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa Bóg czyni 

widoczną swoją miłość, która prowadzi aż do 

zniszczenia grzechu ludzkiego. Pojednanie się 

z Bogiem staje się możliwe dzięki Misterium 

Paschalnemu oraz poprzez pośrednictwo Kościo-

ła. Bóg jest zatem zawsze gotowy do przebacze-

nia i nie męczy się nigdy, ofiarując je w sposób 

zawsze nowy i nieoczekiwany. My wszyscy na-

tomiast doświadczamy grzechu. Wiemy, że je-

steśmy wezwani do doskonałości (por. Mt 5, 48), 

lecz jednocześnie odczuwamy silny ciężar grze-

chu. Podczas, gdy odczuwamy moc łaski, która 

nas przemienia, doświadczamy również siły 

http://episkopat.pl/jubileuszowy-akt-przyjecia-jezusa-chrystusa-za-krola-i-pana-2/
http://episkopat.pl/jubileuszowy-akt-przyjecia-jezusa-chrystusa-za-krola-i-pana-2/
http://gosc.pl/doc/2948308.Bp-Czaja-Bedzie-w-Polsce-intronizacja-Chrystusa/2
http://gosc.pl/doc/2948308.Bp-Czaja-Bedzie-w-Polsce-intronizacja-Chrystusa/2
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grzechu, która ma na nas wpływ. Pomimo prze-

baczenia, w naszym życiu niesiemy sprzeczności, 

które są konsekwencją naszych grzechów. W Sa-

kramencie Pojednania Bóg przebacza grzechy, 

które zostają naprawdę zgładzone, lecz jednak 

negatywny ślad, który grzechy zostawiły w na-

szym postępowaniu i w naszych myślach pozo-

staje. Miłosierdzie Boże jest jednakowoż silniej-

sze również niż ten ślad. Staje się ono odpustem 

Ojca, który poprzez Kościół - Oblubienicę Chry-

stusa - dosięga grzesznika, któremu udzielił już 

przebaczenia i uwalnia go od każdej pozostałości 

skutków grzechu, umożliwiając mu raczej działa-

nie z miłością oraz wzrastanie w miłości, niż po-

nowny upadek w grzech. 

 

Warto przeczytać 

Wszystko o Bożym Miłosierdziu, 

ks. Jacek Molka,  

Wydawnictwo Świętego Filipa 

Apostoła, Częstochowa 2016, 

ul. Mirowska 35 

42-200 Częstochowa 

www.swietyfilip.pl  

Modlitewnik w formie listów 

o Miłosierdziu Bożym, 

ks. Wojciech Pal 

Imprimatur: Diecezja Bielsko-

Żywiecka 

Kraków – Andrychów 

2015/2016 

 

Wielka Księga Miłosierdzia  

Opracowanie i redakcja: Beata 

Legutko 

Wydawnictwo M, Kraków 2016 

www.wydawnictwom.pl 

 

Miłosierdzie w Piśmie Świętym, 

Ks. Stanisław Hałas SCJ 

Wydawnictwo Petrus, 

Kraków 2016 

www.WydawnictwoPetrus.pl 

 

 

Tajemnica Bożego Miłosierdzia. 

1001 faktów, Ks. Piotr Szweda 

MS, ks. Andrzej Witko, 

Wydawnictwo M, Kraków 2015 

www.mwydawnictwo.pl 

 

 

Rok 2016 - Rok Jubileuszu 1050-lecia 

Chrztu Polski 
 

Krzysztof Ożóg 

966. Chrzest Polski 

Wydawnictwo Biały Kruk 

Kraków 2015 

XIV. Utworzenie pierwszego biskup-

stwa w monarchii Mieszka I 

Okoliczności utworzenia pierwszego biskup-

stwa w Polsce zasługują na baczniejszą uwagę, 

tym bardziej że chrześcijańskie od kilku dziesię-

cioleci Czechy aż do 973 r. swojego biskupstwa 

nie posiadały. W Roczniku kapituły poznańskiej 

zachowała się nota o biskupie Jordanie: „Item 

Anno Domini DCCCCLXVIII Jordanus Primus 

episcopus In Polonia ordinatus Est et orbit 

DCCCCLXXXIIII” („Zatem w roku Pańskim 

968 Jordan został ustanowiony pierwszym bi-

skupem w Polsce, zmarł w 984”). (…) str. 111-

115 

 

 

Ojciec Święty Franciszek w Polsce 

Światowe Dni Młodzieży 
 

W poprzednim biuletynie ukazały się relacje 

z konkretnych spotkań. Tu chciałbym przedsta-

wić małe uzupełnienie. 

Oczywiście tygodniki katolickie zarówno na 

okładkach, jak i w artykułach przygotowywały 

czytelników do tego wielkiego wydarzenia. Czy-

telnikom „Dlatego” chciałbym przypomnieć 

okładki z dwóch tygodników świeckich, jakie 

regularnie czytam („Tygodnik Solidarność” – z 

29 VII 2016 i „wSieci” – z 25-31 VII 2016). 

   
Wydawnictwo M wydało książkę „Ojciec 

Święty Franciszek. Błogosławieni miłosierni. 

Słowa do młodych” zawierającą teksty wszyst-

kich przemówień.  

W miesięczniku L’Osservatore Romano numer 

7-8 (384) z 2016 r. na str. 1, 67 i 68 są zdjęcia 

http://www.wydawnictwom.pl/
http://www.wydawnictwopetrus.pl/
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z pielgrzymki do Polski. Na str. 4 do 31 została 

przedstawiona „Podróż Ojca Świętego do Polski. 

XXXI Światowy Dzień Młodzieży w Krakowie”, 

a w dziale „Działalność Stolicy Apostolskiej” na 

str. 66 jest wspomnienie o zmarłym 2 sierpnia 

w Krakowie kardynale Franciszku Macharskim. 

    
Światowe Dni Młodzieży 

Pierwsze, w 1984 r. i drugie, w 1985 r. odbyły 

się w Rzymie. 23 III 1986 r. odbyły się diecezjal-

ne – notowane jako pierwsze (I). Od 10 do 15 

VIII 1991 r. (VI) odbyły się międzynarodowe 

w Częstochowie i w szczytowym momencie 

uczestniczyło w nich 1,6 mln osób. Mottem było: 

„Otrzymaliście Ducha przybrania za synów (Rz 

8, 15)”. Od 26 do 31 VII 2016 r. (XXXI) odbyły 

się międzynarodowe w Krakowie i w szczyto-

wym momencie uczestniczyło w nich 3,0 mln 

osób, a mottem były słowa: „Błogosławieni miło-

sierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 

7)”. Kolejne międzynarodowe (XXXIV) odbędą 

się w Panamie. Więcej: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_

Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy 

Na koniec prezentuję zdjęcia muralu przy kate-

drze w Gliwicach wzdłuż chodnika łączącego 

ul. Jana Pawła II z ul. Księcia Ziemowita. 

 
 

 
Stanisław Waluś  

Fotoreportaż z Jasnej Góry 

28 lipca 2016 r. 

Zapraszam do obejrzenia fotoreportażu ze 

Mszy św. celebrowanej na Jasnej Górze pod 

przewodnictwem papieża Franciszka w czwartek 

28 lipca 2016 r. 

https://picasaweb.google.com/1126865636362

48009775/6313204269393060753  

Antoni Winiarski  

 

Światowe Dni Młodzieży 

Światowe Dni Młodzieży były dla nas, Pola-

ków, nie tylko wielkimi rekolekcjami, ale i wiel-

ką psychoterapią całego narodu. Setki tysięcy 

młodych z całego świata poznało naszą gościn-

ność. Na nic zdało się uporczywe wpędzanie 

przez samozwańcze elity III RP Polaków 

w kompleksy. Polityka wstydu prysła jak bańka 

mydlana. Młodzi Francuzi, Włosi, Niemcy, 

Amerykanie byli zaskoczeni naszą otwartością. 

Wprost twierdzili, że ich media kłamią, bo żad-

nej ksenofobii u nas nie znajdują. Młody Włoch, 

goszczony w Gierałtowicach, ma zamiar za-

mieszkać na stałe w Polsce. (…) 

Powinniśmy, tak jak nasi przodkowie, być 

zawsze dumni z tego, że jesteśmy Polakami. 

Jadwiga Chmielowska, redaktor naczelna 

Śląskiego Kuriera Wnet, Śląski Kurier Wnet, 

nr 26, sierpień 2016, str. 1 

 

 

Rok 2016 – Rok Henryka Sienkiewicza, 

Rok Feliksa Nowowiejskiego, 

Rok Cichociemnych 
 

Z Sienkiewiczem na wręczeniu Nobla 

Monografia autorstwa prof. Lecha Ludorow-

skiego „Noblowski tryumf Sienkiewicza” to ar-

tystycznie wydany album, a zarazem kopalnia 

wiedzy o okolicznościach przyznania Henrykowi 

Sienkiewiczowi nagrody Nobla i o jego 16-

dniowej wyprawie do Szwecji. 

Książka „Noblowski tryumf Sienkiewicza” 

zawiera cenne teksty źródłowe, jak laudacja wy-

głoszona na cześć laureata i jego listy z podróży, 

oraz wiele dykteryjek m.in. o tym, że nie zdążył 

uszyć na uroczystość nowego fraka, a zmęczony 

ceremoniami prosił żonę, by przysłała telegram 

wzywający go do Krakowa. 

Profesor Lech Ludorowski jest znanym histo-

rykiem literatury i jednym z najwybitniejszych 

znawców twórczości i biografii Henryka Sien-

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy
https://picasaweb.google.com/112686563636248009775/6313204269393060753
https://picasaweb.google.com/112686563636248009775/6313204269393060753
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kiewicza. To on już trzy lata temu apelował, by 

rok 2016, z okazji przypadających w nim 170. 

rocznicy urodzin i 100. rocznicy śmierci pisarza, 

ustanowić Rokiem Sienkiewicza i byśmy obcho-

dzili go stosownie do rangi tych doniosłych dla 

polskiej kultury i historii dat. 

Anna Wyszyńska, Niedziela, nr 37,  

11 IX 2016, str. 26-27 

 
 

Festiwal Organizacji Pozarządowych  

10 września 2016 r. 
 

Jak w poprzednim roku w Parku Powstańców 

Śląskich w Katowicach zostało zorganizowane 

miasteczko festiwalowe, gdzie organizacje poza-

rządowe przedstawiły swoje osiągnięcia.  

 
Jesteśmy gotowi na przyjęcie zainteresowanych (RP). 

Jedną z tych organizacji był Klub Inteligencji 

Katolickiej w Katowicach. Zainteresowanym ofe-

rowaliśmy krótki informator o KIK-u, program 

pielgrzymek, informacje o najbliższych spotka-

niach, biuletyny „Dlatego” oraz po raz pierwszy 

w tym roku książki w ramach akcji „Książka za 

darmo”.  

 
Pierwsi zainteresowani książkami (SW). 

Książki przekazał Piotr Urbanowicz, członek 

Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 

wykładowca Uniwersytetu Śląskiego. Mieliśmy 

ponad 130 książek i zostało 18. Można więc po-

wiedzieć, że ponad 100 tytułów książek dostało 

„drugie życie” (jak bardzo trafnie tę akcję na-

zwał jeden z odwiedzających nasze stoisko).  

 
Książek coraz mniej (JM). 

 
Zostało 18 książek (AW). 

W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie po-

dziękować Piotrowi Urbanowiczowi za przeka-

zanie książek i apelujemy do członków KIK 

w Katowicach o przygotowanie książek na przy-

szły rok. 

Robert Prorok, Stanisław Waluś 

Zdjęcia: Jan Mikos, Robert Prorok,  

Stanisław Waluś, Antoni Winiarski 

 

 

    „Kultura jest wyrazem człowieka” Jan Paweł II 
 

XXXIV DNI KULTURY 

CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

W KATOWICACH  
 

1. Czwartek 13 X 2016, godzina 13.00  

Czesław Ryszka – Senator RP, autor m. in. 

książek „Godzina Fatimy” i „Fatima, obja-

wienie końca czasów”. Z okazji zbliżającej 

się 100 rocznicy Objawień Fatimskich spo-

tkanie z autorem i rozmowa na temat ksią-

żek. Nowy Dom Katechetyczny parafii pw. 

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 

Panny (Mariacki), Katowice, pl. Ks. Emila 

Szramka 2. 
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2. Czwartek 20 X 2016, godzina 18.45 

Dr Antoni Winiarski - „Jezu ufam Tobie. 

Kult Miłosierdzia Bożego w świecie”. Wy-

kład z przeźroczami. Sala parafii pw. Pod-

wyższenia Krzyża i Matki Bożej Uzdrowienia 

Chorych, Katowice, Osiedle Tysiąclecia 

(Dolne). 

3. Poniedziałek 24 X 2016, godzina 17.00. 

Barbara Gruszka-Zych – spotkanie na te-

mat: „Życie i śmierć w reportażach” 

z udziałem bohaterów reportaży. Nowy 

Dom Katechetyczny parafii pw. Niepokalane-

go Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (Ma-

riacki), Katowice, pl. Ks. Emila Szramka 2. 

4. Środa 26 X 2016, godzina 18.00. Dr Antoni 

Winiarski - „FATIMA. Od małej wioski do 

światowego centrum pielgrzymkowego”. 

Wykład z przeźroczami - sala przy Domu Pa-

rafialnym przy parafii św. Anny w Katowi-

cach Janowie. 

5. Niedziela 6 XI 2016, godzina 16.00. Kon-

cert wokalno-instrumentalny z okazji Świę-

ta Niepodległości GAUDE MATER 

POLONIA w wykonaniu uczniów i absol-

wentów Państwowej Szkoły Muzycznej 

I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza 

w Katowicach. Przygotowanie i prowadzenie 

chóru – Joanna Marcinowicz. Przygotowanie 

organów – Brygida Tomala. Kościół pw. Naj-

świętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Katowice-

Piotrowice, ul. Radockiego (Osiedle Odro-

dzenia).  

6. Piątek 11 XI 2016, godzina 8.30. Uroczysta 

Msza Święta w intencji Ojczyzny z okazji 

Święta Niepodległości. Oprawa muzyczna: 

pedagodzy Państwowej Szkoły Muzycznej 

I i II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza 

w Katowicach. Kościół pw. Najświętszego 

Ciała i Krwi Chrystusa, Katowice-Piotrowice, 

ul. Radockiego (Osiedle Odrodzenia). 

7. Wtorek 15 XI 2016, godzina 17.30. Panel 

dyskusyjny na temat: „Muzyka i tożsa-

mość. O fenomenie śląskiej muzyczności” 
z udziałem: prof. Juliana Gembalskiego, prof. 

Jerzego Jarosika, prof. Romana Kalarus, prof. 

Jana Szmatlocha, Andrzeja Matysika i Leszka 

Windera. Katowice, Biblioteka Śląska, plac 

Rady Europy, sala Parnassos. 

 

ORGANIZATORZY: 

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 

Rzymskokatolicka Parafia pw. Niepokalanego 

Poczęcia NMP (Mariacka) w Katowicach, Brac-

two Myśli Bratniej Związku Górnośląskiego, Bi-

blioteka Śląska, Górnośląskie Towarzystwo 

Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego. 

 

 

Życie i śmierć w reportażach 
 

W ramach XXXIV Dni Kultury Chrześcijań-

skiej w Katowicach, w poniedziałek 24 paź-

dziernika br. odbyło się spotkanie na temat „Ży-

cie i śmierć w reportażach”. 
  

 
Uczestnicy spotkania. 

Spotkanie miało miejsce w Nowym Domu Ka-

techetycznym parafii pw. Niepokalanego Poczę-

cia Najświętszej Maryi Panny (kościół Mariacki) 

w Katowicach, przy pl. Ks. Emila Szramka 2. 

Wzięli w nim udział dziennikarka i poetka Bar-

bara Gruszka-Zych, bohaterowie Jej reportaży 

oraz sympatycy.  
 

 
Po prawej: ks. dr Andrzej Suchoń – proboszcz parafii 

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 

Autorka i bohaterowie podzielili się swoimi hi-

storiami, czasami bardzo trudnymi, ale zawsze 

przepełnionymi nadzieją płynącą od Boga. 
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W spotkaniu nie zabrakło humoru i wspólnych 

zdjęć. Poetka przeczytała również kilka swoich 

wierszy. 

 
Barbara Gruszka Zych. 

Małgorzata i Helena Piechoczek 

Zdjęcia Małgorzata Piechoczek 

 

 

Odpowiedź na Apel KIK 

w Katowicach do  

Parlamentu i Rządu RP 

z 8 września 2016 r.  
[zamieszczony w Dlatego nr 9 

(279) z 25 IX 2016, na str. 12] 

SENATOR 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

dr hab. Andrzej Miziołek 

Szanowny Pan 

Andrzej Dawidowski 

Prezes Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Katowicach 

Szanowny Panie Prezesie! 

Serdecznie dziękuję za przesłanie apelu Klubu 

Inteligencji Katolickiej w Katowicach do 

Parlamentu i Rządu RP o wycofanie aprobaty dla 

Konkluzji Rady Unii Europejskiej w sprawie 

równouprawnienia osób z LGBTI z dnia 16 

czerwca 2016 roku. 

Klub Inteligencji katolickiej w Katowicach jako 

społeczna organizacja katolików w swojej 

działalności skupia się m.in. budowaniu 

i      wzmacnianiu postaw patriotycznych 

z zachowaniem należytego dla odrębności 

szacunku. Istotny wpływ na historię naszej 

Ojczyzny oraz jej dorobek cywilizacyjny 

i kulturowy maja wartości chrześcijańskie 

wyznawane od pokoleń, oparte na najmniejszej, 

ale i najważniejszej jednostce społecznej jaka jest 

rodzina.  

W pełni podzielam zajęte przez Państwa 

stanowisko w zeprezentowanych kwestiach. 

W swojej pracy parlamentarnej, w granicach 

moich możliwości i kompetencji, będę popierał 

wszelkie działania mające na celu wspieranie 

monogamicznej rodziny, w tym małżeństwa jako 

związku kobiety i mężczyzny. Jednocześnie, 

pragnę zapewnić Pana o swojej otwartości na 

dialog oraz wszelkiego rodzaju współpracę. 

Z poważaniem, 

Andrzej Misiołek 

 

 

Zmarła śp. Helena Witecka-Krenzel 
 

Urodziła się 28 01.1930 r., zmarła 17.05.2016 

r. Była członkinią Sekcji Janów od początku 

powstania Sekcji tj. od 9.03.1989 r. (nr deklaracji 

KIK w Katowicach – 1764). 

Była lekarzem internistą ze specjalnością 

reumatolog. Pracowała w Szpitalu Miejskim w 

Katowicach Janowie i w Poradni Specjalisty-

cznej Reumatologicznej w Katowicach-Szo-

pienicach. Medycyna do końca życia pozostała 

Jej pasją i realizowała ją niosąc pomoc 

wszystkim. Gdy ktoś potrzebował porady 

medycznej, zawsze znajdowała dla niego czas. 

A jak trzeba było umieścić go w szpitalu, to rano 

jadąc razem z mężem do pracy zawoziła pacjenta 

do szpitala. Mimo przejścia na emeryturę, przez 

wiele lat leczyła jeszcze ludzi w szopienickiej 

przychodni.  

Anna Wowra  

 

 

Zmarł Adam Kleiman 
 

Adam Kleiman zmarł nagle 26 września 

w wieku 51 lat.  

W młodości związany był z Ruchem Światło-

Życie, od wielu lat razem z żoną Marią należeli 

do kręgu Domowego Kościoła. Prowadzili reko-

lekcje oazy rodzin, a ponadto Adam ze względu 

na swój talent muzyczny niejednokrotnie posłu-

giwał jako animator muzyczny. 

Poza Domowym Kościołem znany był również 

w środowisku muzyki chrześcijańskiej m.in. ja-

ko twórca, założyciel i kierownik zespołu „Trą-

bek Jerycha”, który działał w parafii Podwyż-

szenia Krzyża Świętego w Bytomiu. Zaprosił do 

niego dzieci i młodzież. W składzie zespołu zna-

lazły się też jego cztery uzdolnione muzycznie 

córki: Natalia, Teresa, Zosia i Krysia. 
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Trąbki Jerycha – zwane przez niektórych by-

tomską „Arką Noego” – swoją muzyką i śpie-

wem włączały się w muzyczną oprawę Mszy św. 

dla dzieci w bytomskiej parafii kapucynów, 

a jednocześnie z sukcesem koncertowały w kraju 

i za granicą (na Litwie, we Włoszech, w Cze-

chach Bułgarii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii). 

Brały udział w różnych przeglądach piosenki, 

m.in. w kolejnych edycjach Międzynarodowego 

Festiwalu „Stróże Poranka”. „Trąbki Jerycha” 

mają w repertuarze popularne piosenki religijne, 

kolędy i pastorałki oraz własne (ze słowami 

i muzyką Adama Kleimana) utwory. Swoją de-

biutancką płytę „Halo” wydali w 2009 roku. 

Wcześniej, w 2007 roku, otrzymali Muzę - na-

grodę prezydenta Bytomia w dziedzinie kultury. 

Ci, którzy znali Adama wspominają go bardzo 

ciepło jako dobrego człowieka, zawsze uśmiech-

niętego, pełnego wiary i życzliwości o dużym 

poczuciu humoru, otwartego na wszystkich ludzi 

niezależnie od wieku, wzór męża, ojca przyjacie-

la chrześcijanina, oddanego tak samo rodzinie 

jak i każdemu, kto Go poprosił o pomoc. Był 

osobą, na którą zawsze można było liczyć. 

Jak trąby siedmiu kapłanów ze Starego Testa-

mentu (z Księgi Jozuego), przyczyniły się do 

zburzenia murów Jerycha, tak „Trąbki Jerycha” 

chciały zburzyć mury między ludźmi – czyli ba-

riery, uprzedzenia, które przeszkadzają zbliżyć 

się do drugiego człowieka. Tak to tłumaczy tekst 

piosenki ułożonej przez Adama Kleimana, 

a śpiewanej przez zespół:  

„A my trąbimy i trąbimy, czy tu słyszy nas ktoś?  

Ślemy promyk dobra – złu na złość!  

Wszyscy głośno, wszyscy równo – bębny, 

skrzypce, bas  

gramy Bogu i bliźniemu, już nie pierwszy raz.  

Flet, gitary, gwizdek, djemba – ten radosny huk,  

wszystkie dźwięki tej piosenki niech usłyszy 

Bóg!  

Nic nam więcej nie potrzeba… W dźwiękach 

muzy tej  

chcemy dostać się do nieba! Jak chcesz, to się 

śmiej!  

W tej muzyce nasza siła – serca, rąk i nóg!  

A na dźwięki tej piosenki cieszy się nasz Bóg!  

Kiedyś przyjdzie schować „trąby”  

gdzieś na szafy dno.  

Sprzedać bas, spakować bębny…  

Kiedyś…(…) 

Gdy teraz wspominam „schowanie „trąby” 

gdzieś na szafy dno, sprzedanie basów i spako-

wanie bębnów” przez nagłe i niespodziewane 

odejście Adama przychodzą mi na myśl słowa 

innej piosenki, którą śpiewał on i uczył nas na 

oazie rodzin wiele lat temu: 

„Pójdę do nieba piechotą  

Przez wodę, przez błoto. 

Nie pytaj mnie po co. 

Pójdę ze Stróżem Aniołem. 

Tak pójdę jak stoję. 

Nie zabiorę z sobą nic. 

Adamie! - „tam gdzie poszedłeś piechotą, tak 

jak stoisz”- „nie zabrałeś z sobą nic”, a jednak 

tak wiele dobra nam tutaj zostawiłeś oraz krze-

piące świadectwo Twojej wiary. Ja również wie-

rzę, że tam spotkałeś: „Na powitanie wielki bal i 

duchy tańczące w tysiąc par”, a przede wszyst-

kim „Boga, który jest ze wszystkimi za pan 

brat”. 

Marek Smolik 

 

 

Czy jest możliwy pokój  

bez respektowania Bożego prawa? 
 

 

PRZEKAŻMY SOBIE  

ZNAK POKOJU  

 

Zdjęcie pobrane z Internetu 

 

Kampania „Przekażmy sobie znak pokoju” 

Akcja „Przekażmy sobie znak pokoju” organi-

zowana jest przez Kampanię Przeciw Homofo-

bii, Grupę Polskich Chrześcijan LGBT „Wiara 

i Tęcza” oraz Stowarzyszenie na rzecz Osób 

LGBT „Tolerado”. Na ulicach polskich miast 

pojawiły się plakaty przedstawiające dwie dłonie 

w geście przekazania znaku pokoju – jedna z ró-

żańcem, druga – z opaską w kolorach tęczy. Na 

stronie akcji www.znakpokoju.com emitowane 

są spoty, w których wzięli udział publicyści z ka-

tolickich pism, m.in. Dominika Kozłowska 

(„Znak”), Katarzyna Jabłońska i Cezary Gawryś 

(„Więź”), Maciej Onyszkiewicz („Kontakt”), a 

także stała współpracowniczka „Tygodnika Po-

wszechnego”, Zuzanna Radzik. W kampanii bio-

rą też udział teolożka Halina Bortnowska i psy-

cholożka Natalia de Barbaro. Jej celem jest 

przede wszystkim zwiększenie akceptacji osób 

homoseksualnych i transpłciowych wśród osób 

wierzących. Obok „Tygodnika Powszechnego” 

patronami medialnymi zostali m.in. „Znak”, 
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„Więź”, „Kontakt” i warszawski Klub „Tygodni-

ka Powszechnego”. 

https://www.tygodnikpowszechny.pl/znak-

pokoju-35394 

Wiara i „tęcza” 

Nie mogę, nie umiem bez wstrząsu odebrać 

przesłania tego billboardu: Pokój tobie, grzechu! 

Wybaczcie Państwo, z pewnością znajdziecie 

na tych łamach uwagi na ten temat napisane przez 

kompetentnych teologów, ale jako niewykształ-

cony katolik, zmagający się z własnymi słabo-

ściami, nie potrafię milczeć. Nie umiem przejść 

obojętnie obok wielkoformatowego plakatu, jaki 

zobaczyłem tydzień temu w moim mieście. Na 

nim ręce z tęczową opaską, symbolizującą ruch 

LGBTQIA, przekazuje znak pokoju ręka z różań-

cem. Zatrzymałem się jak wryty. Pod znakiem 

krzyża ma się dokonać zgoda z ruchem, którego 

głównym celem jest promocja seksu innego ani-

żeli ten, który łączy kobietę i mężczyznę z Bo-

żym błogosławieństwem w małżeństwo. Wszel-

kiego innego. (…) 

Nie, tu nie chodzi o współczucie biednym lu-

dziom, jak my wszyscy nawiedzanym przez po-

kusy do grzechu i zmagającym się z nimi, ale 

o poszerzanie tego zamętu, który ma wprowadzić 

do naszego życia przekonanie, że Kościół musi 

się „unowocześnić”, iść „z postępem”, z postę-

pem grzechu, i nie przeszkadzać więcej swoim 

krzyżem – znakiem sprzeciwu! – tylko pokiwać 

nim na zgodę. Zgodę z każdą pokusą, która znaj-

dzie dość dużą, silną, głośną i bezczelną repre-

zentację, by zażądać dla siebie takiego błogosła-

wieństwa. Zastanawiam się, czy tego nie widzą 

ci, którzy zaangażowali się w tę kampanię „re-

klamową”: redaktorzy „Tygodnika Powszechne-

go”, „Znaku”, „Więzi”? 

Ten wielki plakat zobaczyłem pierwszy raz 

przy krakowskich Błoniach. Tych, które tyle razy 

były areną zmagań duchowych o oblicze polskiej 

ziemi i całego świata, prowadzonych pod prze-

wodnictwem świętego Jana Pawła II, Benedykta 

XVI, a teraz papieża Franciszka – z udziałem mi-

lionów wiernych. (…) 

Na razie jest przy Błoniach wielki plakat, który 

to zwycięstwo zapowiada. Nie nasze niestety 

zwycięstwo „w wojnie, którą wiedziemy z szata-

nem, światem i ciałem”. Bo w tej dziedzinie nie 

ma pokoju. Jest walka, o której przecież powie-

dział sam Chrystus. I tych słów żaden mędrek ze 

„Stowarzyszenia Tolerado”, „Kampanii Przeciw 

Homofobii”, „grupy Wiara i Tęcza” czy z pisma 

warszawskiego KIK-u „Kontakt” nie wymaże. 

(…) 

Andrzej Nowak, Gość Niedzielny, nr 38 rok 

XCIII, 18 IX 2016, str. 74 

http://gosc.pl/doc/3446317.Wiara-i-tecza 

Stanowisko Metropolity Krakowskiego 

w sprawie kampanii  

„Przekażmy sobie znak pokoju” 

W związku z rozpoczętą kampanią społeczną 

„Przekażmy sobie znak pokoju", czuję się 

w obowiązku przypomnieć naukę Kościoła Ka-

tolickiego na temat homoseksualizmu, ponieważ 

jest ona ukazywana w sposób rozmyty lub wręcz 

zmanipulowany.  

Kościół w sprawie homoseksualizmu jest cier-

pliwy i miłosierny dla grzeszników oraz jedno-

znaczny i nieprzejednany wobec grzechu. Wy-

chowując swoich wiernych do szacunku dla każ-

dego człowieka, jasno naucza, że nie może to 

nigdy prowadzić do aprobowania aktów homo-

seksualnych lub legalizowania związków jedno-

płciowych. Ta prawda moralna, zawarta 

w Katechizmie (por KKK 2357-2359) i w na-

uczaniu papieży, obowiązuje w sumieniu każde-

go katolika. 

Niestety jasno widać, że kampania, która odwo-

łuje się do nauki chrześcijańskiej, ma na celu nie 

tylko promowanie szacunku dla osób homoseksu-

alnych, ale również uznanie aktów homoseksual-

nych oraz związków jednopłciowych za moralnie 

dobre. Z ubolewaniem stwierdzam, że w fałszo-

wanie niezmiennej nauki Kościoła włączyły się 

również niektóre środowiska katolickie, których 

wypowiedzi i publikacje odeszły od Magisterium. 

Powołując się wybiórczo na wypowiedzi papieża 

Franciszka, przemilcza się te, w których Ojciec 

Święty tłumaczy, że w sprawie homoseksualizmu 

„powtarza tylko naukę zawartą w Katechizmie" 

(wywiad z o. Antonio Spadaro). 

Obawiam się, że to celowe działanie służy za-

mazaniu pamięci o wielkim dobru Światowych 

Dni Młodzieży, które dokonało się w Krakowie 

i całej Polsce. Związane jest ono z wartościami 

płynącymi z Ewangelii, które są konkretną 

i wymagającą propozycją moralną dla młodego 

pokolenia. 

Kard. Stanisław Dziwisz 

Metropolita Krakowski 

http://www.diecezja.pl/archidiecezja/aktualnosci/

stanowisko-metropolity-krakowskiego-w-

sprawie-kampanii-przekazmy-sobie-znak-

pokoju-.html 

http://www.diecezja.pl/archidiecezja/aktualnosci/stanowisko-metropolity-krakowskiego-w-sprawie-kampanii-przekazmy-sobie-znak-pokoju-.html
http://www.diecezja.pl/archidiecezja/aktualnosci/stanowisko-metropolity-krakowskiego-w-sprawie-kampanii-przekazmy-sobie-znak-pokoju-.html
http://www.diecezja.pl/archidiecezja/aktualnosci/stanowisko-metropolity-krakowskiego-w-sprawie-kampanii-przekazmy-sobie-znak-pokoju-.html
http://www.diecezja.pl/archidiecezja/aktualnosci/stanowisko-metropolity-krakowskiego-w-sprawie-kampanii-przekazmy-sobie-znak-pokoju-.html
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Komunikat Prezydium KEP: Kampania 

„Przekażmy sobie znak pokoju” 

rozmywa jednoznaczne wymagania Ewangelii 

W ostatnim czasie organizacje związane z tzw. 

nurtem LGBT – wsparte przez środowiska Tygo-

dnika Powszechnego, Więzi i Znaku – rozpoczęły 

kampanię medialną pt. „Przekażmy sobie znak 

pokoju”. Akcja ta skierowana jest do ludzi wie-

rzących i – jak twierdzą organizatorzy – „ma na 

celu przypomnienie, że z wartości chrześcijań-

skich wypływa konieczność postawy szacunku, 

otwarcia i życzliwego dialogu wobec wszystkich 

ludzi, także homoseksualnych, biseksualnych 

i transpłciowych” (źródło: www.znakpokoju.com). 

O ile wszelkie działania służące promowaniu 

zgody społecznej zasługują na uznanie, o tyle – 

w kontekście wspomnianej inicjatywy – należy 

przypomnieć o fundamentalnych sprawach, które 

Kościół głosi w sposób niezmienny. 

1. Sam liturgiczny znak pokoju – do którego 

odnoszą się organizatorzy kampanii – wyraża go-

towość do pojednania z drugim człowiekiem 

i przyjęcia go w świętej wspólnocie grzeszników. 

Wszyscy przecież jesteśmy grzeszni, co również 

wyrażamy w akcie pokuty na samym początku 

każdej liturgii. Wyciągnięta ku drugiemu ręka 

oznacza zatem akceptację osoby, nigdy zaś – 

aprobatę dla jej grzechu, niezależnie od tego, ja-

kiej on jest natury. Należy ponadto podkreślić, że 

członkowie wspólnoty zgromadzonej na liturgii 

mają nieustanny obowiązek nawracania się, to 

znaczy dostosowywania się do wymagań Ewan-

gelii i odwracania się od własnych grzesznych 

upodobań. Istnieje obawa, że akcja „Przekażmy 

sobie znak pokoju”, wydobywając gest podanej 

ręki z kontekstu liturgicznego, nadaje mu znacze-

nie, które jest nie do pogodzenia z nauką Chry-

stusa i Kościoła. 

2. Środowiska LGBT często zarzucają Kościo-

łowi, że zwiastując im Ewangelię, pozbawia on 

godności osoby homoseksualne, biseksualne czy 

transpłciowe. Dlatego trzeba z całą mocą powie-

dzieć, że Kościół jest jedyną instytucją, która od 

dwóch tysięcy lat niestrudzenie głosi godność 

każdej osoby ludzkiej bez wyjątku. To niezmien-

ne nauczanie nie zmienia się również w odniesie-

niu do wspomnianych osób. Kościół nigdy nie 

dzieli ludzi według orientacji seksualnej, ale 

uświadamia wszystkim, że jako stworzeni „na ob-

raz i podobieństwo Boga”, są ukochanymi dzieć-

mi Bożymi – siostrami i braćmi w Chrystusie – 

i stąd cieszą się równą godnością. Dlatego – ra-

zem z Ojcem Świętym Franciszkiem – „chcemy 

przede wszystkim potwierdzić, że każda osoba, 

niezależnie od swojej skłonności seksualnej, mu-

si być szanowana w swej godności i przyjęta 

z szacunkiem, z troską, by uniknąć «jakichkol-

wiek oznak niesłusznej dyskryminacji»”, 

a zwłaszcza wszelkich form agresji i przemocy. 

W odniesieniu do rodzin, należy natomiast za-

pewnić im pełne szacunku towarzyszenie, aby 

osoby o skłonności homoseksualnej miały ko-

nieczną pomoc w zrozumieniu i pełnej realizacji 

woli Bożej w ich życiu” (Franciszek, Amoris la-

etitia, 250). 

3. Szacunek dla godności każdej osoby jest 

jednak nie do pogodzenia z szacunkiem dla sa-

mych czynów homoseksualnych. Są one obiek-

tywnie moralnie złe i jako takie nie mogą nigdy 

cieszyć się akceptacją Kościoła. Podobnie jest 

z podnoszonymi przez niektórych postulatami 

zrównania w prawie związków homoseksual-

nych z heteroseksualnymi. Tego typu postulaty – 

zawsze, a zwłaszcza w dobie głębokiego kryzysu 

rodziny – są szkodliwe dla społeczeństw i jedno-

stek. 

Zło jest złem nie dlatego, że zostało przez ko-

goś zabronione, ale dlatego, że – jako niezgodne 

z planem Bożym – szkodzi człowiekowi. Stąd 

Kościół – jak dobra matka – musi jasno nazywać 

je po imieniu. Postawa tolerancji wobec zła by-

łaby w istocie obojętnością wobec grzeszących 

sióstr i braci. Nie miałaby zatem nic wspólnego 

z miłosierdziem ani z chrześcijańską miłością. 

Podsumowując, wyrażamy przekonanie, że ka-

tolicy nie powinni brać udziału w kampanii 

„Przekażmy sobie znak pokoju”, gdyż rozmywa 

ona jednoznaczne wymagania Ewangelii. 

Abp Stanisław Gądecki 

Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 

Abp Marek Jędraszewski 

Metropolita Łódzki 

Zastępca Przewodniczącego Konferencji Epi-

skopatu Polski 

Bp Artur G. Miziński 

Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu 

Polski 

Warszawa, 14.09.2016 r. 

http://episkopat.pl/prezydium-kep-kampania-

przekazmy-sobie-znak-pokoju-rozmywa-

jednoznaczne-wymagania-ewangelii/ 
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Kuria warszawska krytycznie o kampanii 

"Przekażmy sobie znak pokoju" 

W związku z kampanią społeczną zorganizo-

waną przez środowiska LGBT „Przekażmy sobie 

znak pokoju”, w którą włączyły się niektóre śro-

dowiska katolickie, Kuria Metropolitalna War-

szawska informuje: 

1. Plakaty, na których widnieją podawane sobie 

dłonie, jedna z różańcem, druga z tęczową opa-

ską, mają wyrażać apel o szacunek i życzliwość 

wobec osób homoseksualnych przez katolików, 

co jest zgodne z nauką Kościoła wyrażoną w Ka-

techizmie Kościoła Katolickiego (punkt 2358). 

Natomiast przekaz kampanii idzie znacząco dalej. 

Niektóre osoby występujące w spotach wideo 

krytykują nauczanie Kościoła w kwestii oceny 

homoseksualizmu, sugerując konieczność jego 

złagodzenia bądź zmiany. 

2. Uzasadniony niepokój budzi bezpośredni 

udział w akcji środowisk katolickich i osób zwią-

zanych z Kościołem. Objęcie patronatem jest 

swoistym podpisaniem się pod całością kampanii, 

a nie tylko pod jej częścią zgodną z aksjologią 

udzielającego patronatu. 

3. Metropolita Warszawski rozpoczął i będzie 

kontynuował rozmowy ze środowiskami katolic-

kimi z Archidiecezji Warszawskiej, które zaanga-

żowały się we wspomnianą akcję, w celu wyja-

śnienia niepokojów i uzasadnionych wątpliwości. 

ks. Przemysław Śliwiński 

rzecznik Arcybiskupa i Archidiecezji Warszaw-

skiej 

14.09.2016,  

 http://www.fronda.pl/a/kuria-warszawska-

krytycznie-o-kampanii-przekazmy-sobie-znak-

pokoju,78414.html 

Prymas Polski o akcji „Przekażmy sobie znak 

pokoju”: „Ta kampania zaciera naukę 

Kościoła i wprowadza w błąd” 

- Kampanię LGBT „Przekażmy sobie znak po-

koju”, którą odczytał Ksiądz Prymas jako próbę 

ideologicznej kolonizacji naszego kraju, wsparła 

część środowisk katolickich. To musiało być dla 

Księdza zaskakujące… 

Czuję się zaskoczony tym, że środowiska, które 

tę akcję wsparły, źle oceniły szerszy kontekst ca-

łej akcji i to, czemu ma ona służyć, a także tym, 

że nie wzięły pod uwagę wszystkich konsekwen-

cji, które się z tym wiążą. Jeżeli na stanowisko 

prezydium KEP odpowiadają, że kampania przy-

niosła skutek, bo biskupi potwierdzili, że osoby 

homoseksualne powinny być traktowane z sza-

cunkiem, to teraz powinni postawić następny 

krok i odciąć się od drugiego celu kampanii 

(choć jej autorzy zarzekają się, że tego celu nie 

ma). Nie można bowiem milcząco zakładać zna-

jomości doktryny Kościoła na temat oceny czy-

nów homoseksualnych, tylko trzeba ją jasno po-

wtórzyć i potwierdzić jej przyjęcie przez uczest-

niczące w kampanii środowiska katolickie. Na-

uczanie Kościoła wyraźnie oddziela osobę od 

grzechu, który jest nie do zaakceptowania. A to 

nie zostało jasno wypowiedziane ani nawet 

wspomniane. Brak moralnej oceny homoseksu-

alizmu powoduje, że kampania zaciera naukę 

Kościoła i wprowadza w błąd. Deklaracja o dzia-

łaniu „w pełnej zgodzie z Magisterium” domaga-

łaby się jasnego wyartykułowania, na czym to 

nauczanie polega. 

http://wpolityce.pl/kosciol/309720-prymas-

polski-o-akcji-przekazmy-sobie-znak-pokoju-ta-

kampania-zaciera-nauke-kosciola-i-wprowadza-

w-blad?strona=2 

Artykuły w tygodnikach 

Warto przeczytać przynajmniej niektóre arty-

kuły z niżej wymienionych. Z ostatniego cytuję 

kilka fragmentów. 

Silna pokusa, Ks. Marek Gancarczyk, Gość 

Niedzielny, nr 38 rok XCIII, 18 IX 2016, str. 3 

Piąteczka, Panie Boże! Franciszek Kucharczak, 

Gość Niedzielny, nr 38 rok XCIII 18 IX 2016, str. 

39  

Wiara i „tęcza”, Andrzej Nowak, Gość Nie-

dzielny, nr 38 rok XCIII, 18 IX 2016, str. 74 

Obłudna kampania społeczna LGBT, Tomasz 

Musiał, Niedziela, nr 38, 18 IX 2016, str. 49  

Mówi bp Wiesław Mering, Niedziela, nr 38, 18 

IX 2016, str. 49 

Krytycznie o kampanii środowisk LGBT, Nie-

dziela, nr 38, 18 IX 2016, str. 49 

Episkopat sobie, a szefowie mediów katolic-

kich sobie, Bogumił Łoziński, GN, 25 IX 2016, 

str. 7 

Globalne szanowanie, Franciszek Kucharczak, 

GN, 25 IX 2016, str. 39 

Kampania „Przekażmy sobie znak pokoju” 

rozmywa jednoznaczne wymagania Ewange-

lii, Abp Stanisław Gądecki, Abp Marek Jędraszew-

ski, Bp Artur G. Miziński, Niedziela, 25 IX 2016, 

str. 10 

Przekażmy sobie prawdę, O kampanii społecz-

nej organizacji LGTB, wspieranej przez przed-

stawicieli środowisk katolickich „Znaku”, „Wię-

zi” oraz „Tygodnika Powszechnego”, z ks. Mar-

http://www.fronda.pl/a/kuria-warszawska-krytycznie-o-kampanii-przekazmy-sobie-znak-pokoju,78414.html
http://www.fronda.pl/a/kuria-warszawska-krytycznie-o-kampanii-przekazmy-sobie-znak-pokoju,78414.html
http://www.fronda.pl/a/kuria-warszawska-krytycznie-o-kampanii-przekazmy-sobie-znak-pokoju,78414.html
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kiem Dziewieckim – psychologiem i terapeutą 

uzależnień – rozmawia Agnieszka Porzezińska, 

Niedziela, 25 IX 2016, str. 22-23 

Panie, zmiłuj się nad nami, Tomasz Terlikow-

ski, Gazeta Polska, 37 (1205), 14 IX 2016, str. 31 

Pokój czy zamęt, Jan Pospieszalski, Gazeta Pol-

ska, 37 (1205), 14 IX 2016, str. 34 

Fałszywy znak pokoju, Marzena Nykiel, wSieci, 

nr 39 (200), 26 IX – 2 X 2016, str. 37-39 

Temat szokującej kampanii nieco już prze-

brzmiał, ale niesmak trwa. Tym większy, że jak 

na razie nie wyciągnięto należytych konsekwen-

cji. „Tygodnik Powszechny” nadal bezkarnie 

nadużywa przymiotnika „katolicki”, a „Więź” i 

„Znak” przyjęły do wiadomości stanowisko epi-

skopatu. Głębszej autorefleksji brak. Wszystkie 

trzy katolickie środowiska przekonują, że włączy-

ły się w akcję w dobrej wierze w ramach Roku 

Miłosierdzia. Marna wymówka, zwłaszcza gdy 

spojrzy się na akcję nieco szerzej i w szczegó-

łach. (…) 

Akcja środowisk LGTB (lesbijek, gejów, bisek-

sualistów i transseksualistów) skierowana jest do 

ludzi wierzących. (…) 

Przyłączyły się do nich katolickie wydawnictwa 

– „Tygodnik Powszechny”, „Znak” i „Więź”. Or-

ganizatorem akcji finansowanej przez fundację 

George’a Sorosa jest Kampania przeciw Homo-

fobii wraz z Grupą Polskich Chrześcijan LGBT 

„Wiara i Tęcza” oraz stowarzyszeniem Tolerado. 

Z dumą podkreślają, że to pierwsza w Polsce 

kampania na rzecz osób LGBT wspierana przez 

przedstawicieli środowisk katolickich. 

Akcja nie ogranicza się do plakatów. (…) 

Wypowiedzi te uzupełnia stanowisko „katolic-

kich” redaktorów. Zuzanna Radzik z „Tygodnika 

Powszechnego” buntuje się przeciwko stanowi-

sku Kościoła katolickiego. Twierdzi, że można je 

porównać ze stosunkiem, jaki amerykański Ko-

ściół miał rzekomo do niewolnictwa. „Nie zga-

dzam się, jak Kościół katolicki, również w swoim 

katechizmie, formułuje kwestie osób homoseksu-

alnych i tego, jak mają żyć” – mówi Radzik. Po-

dobnych wypowiedzi jest więcej. Kampanie 

wsparli także Halina Bortnowska, s. Małgorzata 

Chmielewska, ks. Andrzej Luter, asystent ko-

ścielny kwartalnika „Więź” i dziennikarze pism 

katolickich, Katarzyna Jabłońska oraz Cezary 

Gawryś z Więzi”, Dominika Kozłowska, redaktor 

naczelna „Znaku”, psycholog Natalia de Baro. 

(…) 

Cel kampanii jest wyjątkowo jasny – oswaja-

nie z grzechem, przebudowa myślenia osób 

wierzących, zmiana nastawienia do nauczania 

Kościoła, a wreszcie rozbicie go od środka 

i wymuszenie na hierarchach nowego podejścia 

do homoseksualizmu. 

Widać to doskonale w wystąpieniu Haliny 

Bortnowskiej w warszawskim Klubie Inteligen-

cji Katolickiej podczas inauguracji kampanii. 

(…)     

Bulwersujący okazuje się w tym kontekście 

gest, który nie jest tylko zwykłym podaniem re-

ki. „Przekażmy sobie znak pokoju” to słowa li-

turgii eucharystycznej. Używanie gestu litur-

gicznego do promocji grzesznych praktyk homo-

seksualnych, całkowicie sprzecznych z naucza-

niem Kościoła, jest skandaliczne. Przed znakiem 

pokoju jest jeszcze wyznanie grzechów, przy-

znanie się do winy i staniecie w prawdzie. O tym 

organizatorzy akcji nie pamiętają. (…)  

Lansowany przez krakowskie środowiska mit 

tzw. Kościoła otwartego jest niczym innym jak 

próbą rozbicia Kościoła od środka. Zwraca na to 

uwagę także ks. bp Stanisław Stefanek w książce 

„We wszystkim Chrystus”. (…)  

Modlę się 

Ze smutkiem muszę przyznać, że wśród osób 

wymienionych przez Marzenę Nykiel jest moja 

znajoma od kilkudziesięciu lat, której wiele za-

wdzięczam. Na rekolekcjach w Kokoszycach we 

wrześniu 2016 r. postanowiłem za Nią modlić 

się. Codziennie odmawiam modlitwę „Pod Two-

ją obronę”. 

Stanisław Waluś 

Apel  

do Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce 

Z wielką przykrością obserwujemy zaangażo-

wanie warszawskiego Klubu Inteligencji Kato-

lickiej w kampanię Przekażmy sobie znak poko-

ju. Uważamy za rzecz nie do przyjęcia, aby sto-

warzyszenie zawierające katolicyzm w swojej 

nazwie odgrywało rolę czołowego podmiotu 

w akcji prowadzonej wspólnie z radykalnymi or-

ganizacjami LGBT, albowiem uczestnictwo 

w niej szkodzi wizerunkowi wszystkich Klubów 

Inteligencji Katolickiej w Polsce. Akcja ta, będą-

ca perfidną manipulacją semantyczną przepro-

wadzaną w jawnie deklarowanym celu przebu-

dowy Kościoła i doprowadzenia do rewolucji 

wiernych (słowa H. Bortnowskiej i M. Abramo-

wicz), zamiast przyczyniać się do upowszech-

niania należnego wszystkim ludziom (a zatem 
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także homoseksualnym grzesznikom) szacunku, 

wprowadza jedynie zamieszanie próbując - jak 

stwierdza kard. S. Dziwisz nadać moralnie dobry 

charakter aktom homoseksualnym i związkom 

jednopłciowym. Całościowy przekaz akcji oraz 

liczne wypowiedzi uczestniczących w akcji 

przedstawicieli środowisk uznających się za kato-

lickie pozostają w jawnej sprzeczności z naucza-

niem Kościoła katolickiego (jak choćby wypo-

wiedź ks. Lutra dotycząca kryterium grzeszności 

w związkach). 

W związku z gorszącym wymiarem kampanii 

Przekażmy sobie znak pokoju apelujemy do 

wszystkich Klubów Inteligencji Katolickiej 

w Polsce do wyraźnego opowiedzenia się po 

stronie nauczania Magisterium i zdecydowanego 

odcięcia się od działań warszawskiego KIK-u. 

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Mielcu 

 dr Andrzej Skowron 

 mec. Władysław Bieniek 

 dr Tadeusz Matuszkiewicz 

 dr inż. Wojciech Chajec 

zebrał Stanisław Waluś 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieznany smoleński dokument pogrąża 

Tuska 

„Gazeta Polska” dotarła do dokumentu dowo-

dzącego, że eksperci, który w 2010 r. poje-

chali do Rosji, w ogóle nie badali wraku Tu-

154! (…) Dokument pochodzi z sierpnia 2010 

r. i podpisany został przez Stanisława Żur-

kowskiego – ówczesnego przewodniczącego 

Podkomisji Technicznej Komisji Badania 

Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwo-

wego (KBWLLP). Pismo, zatytułowane „no-

tatka służbowa”, powstało po spotkaniu 

członków Podkomisji Technicznej KBWLLP 

z grupą ekspertów towarzyszących płk. Ed-

mundowi Klichowi, akredytowanemu przed-

stawicielowi Polski przy rosyjskiej komisji 

MAK. Eksperci ci przebywali wcześniej 

w Rosji, gdzie mieli zbadać wrak i zebrać 

wszystkie możliwe informacje mogące być 

przydatnymi w polskim badaniu katastrofy. 

(…) 

Dokument – który nigdy nie został prezento-

wany opinii publicznej – składa się z następu-

jących 9 pytań i odpowiedzi: 

1. W jakich badaniach technicznych szcząt-

ków Tu-154 brali udział w Rosji Polsce eks-

perci? 

Odpowiedź: Nie brali udziału w żadnych. 

2. Jakie sprawozdania mają polscy eksperci 

z badań technicznych szczątków Tu-154? 

Odpowiedź: Nie mają żadnych i nie wiedzą, 

czy były robione [sic!]. 

3. Jakie nieoficjalne informacje dotyczące ba-

dań technicznych szczątków Tu-154 mają 

polscy eksperci? 

Odpowiedź: nie mają żadnych. 

4. Jakie oficjalne i nieoficjalne informacje 

mają polscy eksperci na temat planów badań 

technicznych szczątków? 

Otrzymali od Rosjan ustną informację, że od 

23 sierpnia będą robione badania techniczne 

radiowysokościomierzy i radiokompasów. 

(Czyli de facto nie uzyskano żadnej informa-

cji, bo powyższa wiadomość jest bez żadnej 

wartości i – jak stwierdził w podsumowaniu 

dokumentu sam Żurkowski – nie jest dla ko-

misji Millera niczym nowym). 

5. Czy polscy eksperci kontaktowali się 

z producentem Tu-154 nr 101? 

Odpowiedź: Nie. 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

 
Tablica w Golgocie Polskiej w kościele garnizo-

nowym w Gliwicach – 13 kwietnia 2012 r. 
-------------------------- 

Piotr Nurowski 
Prezes PKOL 

Urodzony 20.06.1945 r. w Sandomierzu. 
Prawnik, działacz PZPR. W latach 1973-1980 
był prezesem Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki. Prezes Polskiego Komitetu Olimpij-
skiego miał w czasie rocznicowych uroczy-
stości złożyć wieniec od Polskiej Rodziny 
Olimpijskiej na grobach olimpijczyków za-
mordowanych w Katyniu. 

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

Brutalizacja życia publicznego  

i eliminacja Pana Boga  

(…) Chrześcijanin i chrześcijaństwo nie może 

obejść się bez Maryi. To prawda, że jedynym 

pośrednikiem do Boga jest Jezus Chrystus Boży 

Syn, ale Jezus to także syn Maryi, bez jej ludz-

kiego udziału nie zaistniałoby Wcielenie Słowa 

i nasze zbawienie. (…) 

Szczególnie interesująca jest historia tytułu 

Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Za-

wdzięczamy ją 80-letniemu pobożnemu jezuicie 

ks. Giulio Mancinellemu, mistykowi z Neapolu, 

który 15 sierpnia 1617 r. przeżył objawienie 

Matki Bożej. Maryja poleciła mu, aby ogłosił Ją 

i nazwał – Królowa Polski. Jezuici przekazali 

treść objawienia do Polski. (…) 

Bogactwem Kościoła są stowarzyszenia i ru-

chy katolickie. Bogactwem Kościoła są świeccy 

ludzie zbierający podpisy wśród naszych ludzi 

w obronie życia poczętego czy promujący inicja-

tywy parlamentarne na rzecz polskiej rodziny. 

(…) 

Warto pamiętać, że największym zagrożeniem 

wiary jest oziębłość wierzących, są podziały 

wśród nas. Bardzo, bardzo niebezpieczni są ci 

pseudoreformatorzy Kościoła wśród zakonników 

i księży, a także wśród świeckich publicystów 

czy działaczy, którzy chcą reformować Kościół 

i biskupów, ale nie siebie. (…)  

Homilia na Jasnej Górze, 3 maja 2013 

 

 

Warto przeczytać  
Peter Seewald: Benedykt XVI, ostatnie roz-

mowy, tłumaczenie Jacek Jurczyń-

ski sdb, Dom wydawniczy 

RAFAEL, Kraków 2016. 

Książka ta była polecana nie tylko 

w tygodnikach katolickich, ale i w 

dziennikach świeckich: „Gazecie 

6. Czy Polscy eksperci kontaktowali się z za-

kładem, który remontował samolot Tu-154 nr 

101? 

Odpowiedź: Nie. 

7. Czy polscy eksperci kontaktowali się 

z producentem silników samolotu Tu-154 nr 101? 

Odpowiedź: Nie. 

8 Czy polscy eksperci mają własne albo ro-

syjskie analizy ostatniego odcinka lotu? 

Odpowiedź: Tak, mają prezentację zrobioną 

przez nich podczas pobytu w Moskwie. 

9. Jakie inne informacje i materiały – nie-

wspomniane wyżej – Polsce eksperci przy-

wieźli z Rosji? 

Odpowiedź: Nie przywieziono niczego innego. 

(…) A zatem Donald Tusk musiał mieć świa-

domość, że w sierpniu 2010 r. przedstawiciele 

Polski towarzyszący akredytowanemu przy 

MAK Edmundowi Klichowi nie zrobili kom-

pletnie nic – i że ten stan rzeczy nie spotkał 

się z jakąkolwiek reakcją. (…) 

Grzegorz Wierzchowski, Gazeta polska, nr 37 

(1205), 14 IX 2016, str. 4-5 
 

Senatorowie przy krzyżu 

4 sierpnia [2010 r.] senatorowie Piotr Ł. J. 

Andrzejewski, Ryszard Bender i Czesław 

Ryszka odwiedzili zebranych przy krzyżu 

nieopodal Pałacu Prezydenckiego na Krakow-

skim Przedmieściu. Odmówiono wspólną 

modlitwę za tragicznie zmarłych, skonstato-

wano szczególne znaczenie krzyża dla pol-

skiej historii i toż samotności narodowej. 

Nasza Polska, nr 32 (771), 10 VIII 2010, str. 5 
 

Przypomnienie: śp. prof. Ryszard Bender był 

prezesem KIK w Lublinie, a Czesław Ryszka 

jest członkiem założycielem i członkiem hono-

rowym KIK w Katowicach. 
 

Film „Smoleńsk” 

W wartościowej prasie były artykuły, 

w których autorzy zachęcali do obejrzenia 

filmu „Smoleńsk” (np. „Film „Smoleńsk” – to 

trzeba zobaczyć” ks. Ireneusza Skubisia 

w „Niedzieli” nr 39 z 25 IX 2016, str. 55). We 

wrześniu byłem z Żoną na tym filmie. Po 

wyjściu z kina doszliśmy do wniosku, że ten 

film warto i trzeba zobaczyć. 

Powinni go szczególnie zobaczyć ci, co 

wierzą w „pancerną brzozę”.  

Stanisław Waluś 
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Polskiej Codziennie” i w „Naszym Dzienniku”.  

Podczas spotkania w gliwickiej sekcji KIK 

w Katowicach 5 października 2016 r. ks. dr Seba-

stian Marecki miał prelekcję na temat: „Z roz-

mów ostatnich Benedykta XVI” i przytoczył sze-

reg fragmentów tej interesującej książki zachęca-

jąc do jej czytania. 

Stanisław Waluś 

 

 

Ideologia gender 
 

Patriotyzm zamiast gender 

„Dobra zmiana” dociera także do szkół. W tym 

roku nakreślone są jedynie kierunki zmian, które 

nadejdą w przyszłym roku. 

Skrajnie lewicowym środowiskom polityka 

oświatowa Prawa i Sprawiedliwości pewnie się 

nie spodoba. Przecież od wielu lat wspierały one 

zmiany, których celem było „oduczenie” dzieci 

i młodzieży narodowej tożsamości. Sprawdzony 

model patriotyzmu został zastąpiony bliżej nie-

określonym modelem europejskości. 

Dlatego też sukcesywnie zmniejszano liczbę 

lekcji historii, zmieniano kanon lektur, aby ogra-

niczać treści, które budowały międzypokolenio-

wy trzon tożsamości narodowej. O mały włos, 

a wśród obowiązkowych lektur znalazłyby się ta-

kie pozycje, jak jedna z książek o Harrym Potte-

rze czy książka propagująca weganizm. Co wię-

cej, całą masę pieniędzy wydano na programy 

edukacyjne ideologii gender, aby młodzi Polacy 

byli świadomi tego, że płeć mogą sobie wybrać. 

Ideologia gender wkraczała do szkół coraz 

mocniej i wydawało się, że nic nie jest w stanie 

jej powstrzymać. (…)  

Artur Stelmasiak, Niedziela, nr 37, 11 IX 2016, 

str. 24-25 

Więcej o ideologii gender na stronach: 

https://www.niedlagender.pl/ 

Dużo wartościowych materiałów można znaleźć 

na stronie Diecezji Warszawsko-Praskiej: 

http://www.diecezja.waw.pl/3260 

i Diecezji Legnickiej: 

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

 

 

Mary Wagner 

- bohaterka z Kanady w Katowicach 
 

Spotkanie odbyło się 1 sierpnia 2016 r. na Wy-

dziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. 

Przed spotkaniem został wyświetlony film edu-

kacyjny Grzegorza Brauna „Nie o Mary Wa-

gner”. 

Film uczestnicy spo-

tkania nagrodzili grom-

kimi brawami. 

Do Polski zaprosił 

Mary Wagner Jacek 

Kotula - koordynator 

rzeszowskiej komórki 

Fundacji PRO – Prawo 

do życia.  

Prowadzący spotkanie 

powitał ks. dr. hab. An-

toniego Bartoszka, dziekana Wydziału Teolo-

gicznego i powiedział, że to spotkanie wpisuje 

się w apel Ojca Świętego Franciszka, który we-

zwał, aby na polskiej ziemi życie było bronione 

od poczęcia do naturalnej śmierci.  

Następnie słowo do uczestników spotkania 

skierował dziekan Wydziału Teologicznego ks. 

dr hab. Antoni Bartoszek. 

Mary Wagner powiedziała, że jako chrześcija-

nie jesteśmy wezwani do miłości, która wszystko 

przezwycięża i przypomniała słowa Matki Tere-

sy, że miłość musi być aż do bólu. Powołała się 

na słowa z encykliki Evangelium vitae Jana Paw-

ła II skierowane do osób, które dokonały aborcji. 

Powiedziała, że w takim samym stopniu, jak 

walczymy z aborcją, walczymy o pomoc dla ma-

tek, które to zrobiły i za to żałują. Mary Wagner 

powiedziała, że w Kanadzie nie ma żadnych 

praw dotyczących dziecka nienarodzonego. 

 
Wszystkie miejsca w auli były zajęte – wielu słucha-

czy siedziało na schodach. 

Do 1969 r. aborcję traktowano jako zwykłe za-

bójstwo – potem stopniowo depenalizowano za-

bójstwo nienarodzonych. Kilka pokoleń minęło 

i wielu Kanadyjczyków jest obojętnych na fakt 

aborcji. Udało się uratować wiele dzieci dzięki 

https://www.niedlagender.pl/
http://www.diecezja.waw.pl/3260
http://www.diecezja.legnica.pl/documents/237
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modlitwom przed klinikami, ale prawo stało się 

tak represyjne, że każde działanie stało się podle-

gającym sankcjom prawnym. Linda Gibbons 11 

lat spędziła w więzieniu – aresztowano ja za to, 

że chodziła po chodniku z napisem: „Mamo – 

dlaczego?” Mary Wagner powiedziała, że wcho-

dzi do kliniki, aby jak najdłużej przebywać z tymi 

kobietami. W prawie to zostało określone jako 

zakłócanie miru domowego, za co można dostać 

do 2 lat wiezienia.  

W Polsce macie obecnie rząd, który jest nasta-

wiony bardziej Pro Life – powiedziała Kanadyj-

ka. W tej walce istotne jest towarzyszenie tym 

cierpiącym matkom – jest to kwestia naszego 

chrześcijańskiego powołania. Powinniśmy arty-

kułować kwestie świętości życia i że tego życia 

nie można odbierać nikomu. W Kanadzie i w Pol-

sce mamy podobną intencję modlitewną – 

o prawdę i o gotowość poświęcenia się dla praw-

dy. Na koniec Mary Wagner przedstawiła krótki 

film o rodzinie, w której mąż założył ośrodek dla 

matek rozważających aborcję, a żona jest dzia-

łaczką Pro Life i powiedziała, że już 1000 ma-

leństw urodziło się w tym domu. Mary Wagner 

odpowiadała na wiele pytań słuchaczy. Spotkanie 

zakończyło się modlitwą, odśpiewaniem Apelu 

Jasnogórskiego i odmówieniem modlitwy Pod 

Twoją obronę. 

 
Długa kolejka wręczających Mary Wagner białe róże. 

Po spotkaniu wiele osób ustawiło się w kolejce 

po autograf, między innymi były długoletni pre-

zes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

Antoni Winiarski.  

  
Antoni Winiarski prosi o autograf i Mary Wagner 

podpisuje. 

God bless you – Szczęść Boże! 

Stanisław Waluś 

Zdjęcia: Stanisław Waluś i ostatnie 

 trzy pobrane ze strony: 

https://photos.google.com/share/AF1QipNuEg

Yypv0w6A74Woxn8C-

fJE4SJe_jrot0u4lNFJ90CfRV6IHzhX8q52EWck

XOYA?key=N2RSMW50TE42ZkRMd2NtUUF

HdW1UWnNLaUJWZmV3 

Na tej stronie są zdjęcia ze spotkania. 

 

 

Mary Wagner w Polsce 
Gość Niedzielny, nr 34, 

rok XCIII, 21 VIII 2016, 

str. 1. 

 

Czytelnicy tygodników 

katolickich mieli możli-

wość zapoznania się 

z działaniami Kanadyjki 

Mary Wagner na rzecz 

obrony życia niewinnych ludzi zabijanych w ma-

jestacie prawa. W niekatolickim „Naszym 

Dzienniku” były zamieszczane informacje o ko-

lejnych spotkaniach (między innymi o spotkaniu 

w Katowicach) i artykuły poświęcone Mary Wa-

gner. 

W „Naszym Dzienniku” z 26 VII 2016 r. na 

str. 12-13 zamieszczono wywiad Beaty Falkow-

skiej z Mary Wagner i informację o spotkaniu w 

Katowicach na str. 13 [Katowice, 1 sierpnia 

2016 r., Aula Wydziału Teologicznego Uniwer-

sytetu Śląskiego (ul. Jordana 18), godz. 19.00].  

W „Naszym Dzienniku” z 21 VII 2016, na str. 

18 podano „Plan spotkań Mary Wagner w Pol-

sce” (z planu podaję tylko daty i miejsca): 23.07 

– przylot do Warszawy; 23.07 – Warszawa, ko-

ściół św. Stanisława Kostki; 24.07 – Kraków, 

kościół św. Jana Chrzciciela; 25-31.07 – udział 

https://photos.google.com/share/AF1QipNuEgYypv0w6A74Woxn8C-fJE4SJe_jrot0u4lNFJ90CfRV6IHzhX8q52EWckXOYA?key=N2RSMW50TE42ZkRMd2NtUUFHdW1UWnNLaUJWZmV3
https://photos.google.com/share/AF1QipNuEgYypv0w6A74Woxn8C-fJE4SJe_jrot0u4lNFJ90CfRV6IHzhX8q52EWckXOYA?key=N2RSMW50TE42ZkRMd2NtUUFHdW1UWnNLaUJWZmV3
https://photos.google.com/share/AF1QipNuEgYypv0w6A74Woxn8C-fJE4SJe_jrot0u4lNFJ90CfRV6IHzhX8q52EWckXOYA?key=N2RSMW50TE42ZkRMd2NtUUFHdW1UWnNLaUJWZmV3
https://photos.google.com/share/AF1QipNuEgYypv0w6A74Woxn8C-fJE4SJe_jrot0u4lNFJ90CfRV6IHzhX8q52EWckXOYA?key=N2RSMW50TE42ZkRMd2NtUUFHdW1UWnNLaUJWZmV3
https://photos.google.com/share/AF1QipNuEgYypv0w6A74Woxn8C-fJE4SJe_jrot0u4lNFJ90CfRV6IHzhX8q52EWckXOYA?key=N2RSMW50TE42ZkRMd2NtUUFHdW1UWnNLaUJWZmV3
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Mary Wagner w Światowych Dniach Młodzieży, 

1.08 – Katowice, Aula Wydziału Teologicznego 

Uniwersytetu Śląskiego; 2.08 – Częstochowa, 

Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II; 3.08 – 

Lublin – kościół Nawrócenia św. Pawła (Ojcowie 

Bernardyni); 4.08 – Kalisz, sanktuarium św. Józe-

fa; 5.08 – Gdańsk, kościół św. Katarzyny (Ojco-

wie Karmelici); 6.08 – Toruń, Radio Maryja i TV 

Trwam, „Rozmowy niedokończone”; 7.08 – Rze-

szów-Budziwój, kościół Matki Bożej Śnieżnej; 

8.08 – Tarnów, kościół bł. Karoliny Kózkówny;  

9.08 – Zakopane-Krzeptówki, sanktuarium Matki 

Bożej Fatimskiej; 11.08 – Wrocław Pilszyce, ko-

ściół pw. Macierzyństwa NMP; 12.08 – Siemy-

słów (diecezja wrocławska), kościół parafialny; 

13.08 – wylot z Krakowa. 

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) 
 

 

Księża pomogą w propagowaniu trzeźwości 

Państwowa agencja Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych (PARPA) chce współpraco-

wać z księżmi w ramach nowej kampanii spo-

łecznej. Księża w roli sprzymierzeńców wydają 

się świetnym pomysłem, bo niedawne badania 

wskazują, że duchowni cieszą się w Polsce nie-

zmiennym zaufaniem i to właśnie do nich często 

przychodzą ludzie uzależnieni i ich rodziny, któ-

rzy szukają rady czy konkretnej pomocy. (…) 

PARPA przygotowała dla księży stosowny po-

radnik, uruchomiono tematyczną stronę interne-

tową oraz powstały dwa filmy instruktażowe. 

W jednym ze spotów pokazano rozmowę księdza 

z osobą uzależnioną, a w drugim – z członkiem 

rodziny dotkniętej patologią. Podręczniki będą 

bezpłatne i trafią do wszystkich parafii w kraju. 

(…) 

Wskazują, kiedy np. ślubowanie abstynencji 

jest korzystne, a kiedy może przynieść negatywne 

skutki; jaki jest związek między nadużywaniem 

alkoholu a przemocą; o co chodzi w rozmowie 

motywacyjnej i jak przekonać kobiety, by nie piły 

w ciąży. 

Projekt ma charakter ekumeniczny. Swoim pa-

tronatem przedsięwzięcie objął bp Tadeusz Bro-

nakowski – przewodniczący Zespołu KEP ds. 

Apostolstwa Trzeźwości. Poparli go także abp 

Sawa z Kościoła prawosławnego, abp Eugeniusz 

Popowicz z Kościoła greckokatolickiego oraz bp 

Jerzy Samiec z Kościoła luterańskiego. Kampa-

nia wystartowała pod koniec czerwca br. 

Katarzyna Cinzo, Niedziela nr 28,  

10 VII 2016, str. 23 

Viktor Orbán jako obrońca wiary 

W Polsce ciągle za mało znana jest rola Vikto-

ra Orbána w działaniach na rzecz odnowy Euro-

py w duchu chrześcijańskim. A przecież nie ma 

dziś w Europie polityka, który mógłby dorównać 

Orbánowi w tej sferze. (…)  

W 1998 r. członkowie pierwszego rządu Vikto-

ra Orbána i duża część posłów rozpoczęli swą 

pracę po wspólnej modlitwie w kościele. Stam-

tąd udali się do gmachu parlamentu. Od tamtej 

pory raz w miesiącu posłowie koalicyjnej partii – 

Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii 

Ludowej – zbierają się na modlitwę w którejś ze 

świątyń w pobliżu parlamentu i stamtąd idą do 

pracy. Modlitwę prowadzą na zmianę katoliccy 

i protestanccy duchowni. (…)  

Jerzy Robert Nowak, Niedziela, nr 37,  

11 IX 2016, str. 22-23 

 

 

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 XI 

Sobotnie reminiscencje 

Chciałbym się tak „na gorąco” podzielić z Pań-

stwem pewnym sobotnim zdarzeniem. Wróciłem 

dzisiaj, w sobotę 10 września 2016 r. po 20-tej 

do Zabrza z obsługi naszego stoiska KIK-

owskiego na katowickim FOP-ie.  

Po 21 poszedłem dokupić pewne produkty 

przed niedzielą do sklepu, który dotychczas 

w każdą niedzielę (nawet w tzw. „zakazane” 
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święta) jest czynny i bynajmniej wtedy nawet to 

nie właścicielka go obsługuje.  

Widząc dość mocno już zmęczoną sprzedaw-

czynię, zagaiłem:  

Ja: „Niedługo szychta”.  

Sprzedawczyni: „Czekam z niecierpliwością. Wie 

Pan, jutro w niedzielę 13 godzinna dniówka”.  

Ja: „Ma być zakaz w niedzielę”. 

Sprzedawczyni: „Czekamy na to z niecierpliwo-

ścią”.  

Ja: „Podpisałem wniosek do Sejmu w tej spra-

wie”.   

Sprzedawczyni: „Bardzo dziękujemy”.  

Ja: „Spotkałem się z zarzutem, że tym podpisem 

chcę zwolnień w handlu”.  

Sprzedawczyni: „Proszę Pana, głupoty to są”. 

Porozmawialiśmy o tym, że np. w Niemczech ta-

ki zakaz przecież obowiązuje.  

Przy zabrzańskim kościele pw. św. Anny zbie-

rając podpisy o zakazie niedzielnego handlu wła-

śnie z takim, dość agresywnie przedstawionym, 

zarzutem („Chcecie zwolnień w handlu???!!!”) 

się spotkałem. Ten zarzut „wytoczył” (o zgrozo!) 

wychodzący uczestnik niedzielnej Mszy Świętej, 

a wcześniej przed takimi sytuacjami – „Musi Pan 

mieć „grubą skórę” i nie dać się sprowokować, 

zbierając te podpisy” - przestrzegł mnie rezydent 

z parafii św. Anny Ks. Jerzy Mazurkiewicz.  

Przepraszam, ale tak „na świeżo”, muszę się 

z Państwem podzielić tą sytuacją i rozmową.  

Pozdrawiam 

Szczęść Boże  

Robert Prorok  

 

 

Nasze rocznice 
Listopad  

170 lat temu (7 listopada 1846 r.) w Poznaniu 

zmarł Karol Marcinkowski, lekarz i społecznik, 

wielce zasłużony dla utrzymania polskości pod 

zaborem pruskim. 

150 lat temu (18 listopada 1866 r.) w Paryżu 

zmarł ks. Piotr Semenenko, współzałożyciel 

Zgromadzenia Pana Naszego Jezusa Chrystusa 

(zmartwychwstańcy). 

145 lat temu (23 listopada 1871 r.) parlament 

niemiecki przyjął poprawkę do konstytucji, która 

przewidywała karę więzienia za głoszenie w ko-

ściołach kazań zagrażających porządkowi pu-

blicznemu. Poprawka ta, znana jako tzw. paragraf 

kazalniczy, rozpoczęła okres walki w Niemczech 

z Kościołem katolickim, czyli tzw. Kulturkampf. 

100 lat temu (15 listopada 1916 r.) w Vevey 

w Szwajcarii zmarł Henryk Sienkiewicz, wybit-

ny pisarz i patriota, za powieść Quo vadis 

otrzymał w 1905 r. literacką nagrodę Nobla. 

75 lat temu (20 listopada 1941 r.) bezpreceden-

sowym było zarządzenie władz niemieckich, któ-

re poleciły usunąć z kościoła św. Szczepana 

w Krakowie obraz Matki Boskiej, na którym 

widniał napis: Królowa Korony Polskiej. 

75 lat temu (27 listopada 1941) początek wy-

siedleń, pacyfikacji, eksterminacji ludności pol-

skiej Zamojszczyzny. Pierwsza akcja wysiedleń-

cza, przeprowadzona w końcu listopada 1941 r., 

objęła 2 tys. osób wysiedlonych z 7 wsi w okoli-

cach Zamościa. Wiele zabudowań zostało spalo-

nych wraz z mieszkańcami, część ludności roz-

strzelano, część trafiła do obozów koncentracyj-

nych.  

70 lat temu (1 listopada 1946 r.) w kaplicy 

domowej Arcybiskupów Krakowskich diakon 

Karol Wojtyła otrzymał z rąk metropolity kra-

kowskiego Adama Stefana Sapiehy święcenia 

kapłańskie. Neoprezbiter odprawił następnego 

dnia Mszę św. prymicyjną w kaplicy św. Le-

onarda w katedrze wawelskiej. 

35 lat temu (8 listopada 1981 r.) w Rzymie 

przy Via Cassia odbyło się uroczyste poświęce-

nie Domu Polskiego im. Jana Pawła II. Był to 

dar Polonii z całego świata dla polskich piel-

grzymów. 

35 lat temu (22 listopada 1981 r.) Ojciec Świę-

ty Jan Paweł II ogłosił adhortację apostolską 

Familiaris consortio poświęconą chrześcijań-

skiej rodzinie w czasach współczesnych. 

Wybrała Barbara Kwaśnik 

 

 

Rocznicowe piosenki 
 

W „Gazecie Polskiej Codziennie” z 1 sierpnia 

2016 r. [nr 178 (1485)] został zamieszczony 

śpiewnik pieśni powstańczych. Podobny śpiew-

nik został zamieszczony w tygodniku „wSieci” 

z 1-7 sierpnia 2016 r. [nr 31 (192)]. Podaję je 

w spisie alfabetycznym z zaznaczeniem miejsca 

publikacji (GPC, wS). 

Chłopcy silni jak stal (GPC) 

Deszcz jesienny (wS) 

Dorota (wS) 

Hej chłopcy, bagnet na broń (GPC, wS) 

Hymn Szarych Szeregów (wS) 

Kataryniarz (wS) 

Mała dziewczynka z AK (GPC) 
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Marsz Mokotowa (GPC, wS) 

Marsz Śródmieścia (GPC, wS) 

Marsz Żoliborza (GPC, wS) 

Modlitwa AK (wS) Modlitwa obozowa (GPC) 

Nowa Warszawianka (wS) 

O Barbaro (GPC) 

O chłopakach z AK (wS) 

Pałacyk Michla (GPC, wS) 

Pierwszy sierpnia, dzień krwawy (wS) 

Sanitariuszka Małgorzata (GPC, wS)  

Serce w Plecaku (GPC)   

Szturmówka (wS) 

Warszawianka 1831 (wS) 

Warszawo ma (wS) 

Warszawskie dzieci (GPC, wS) 

Zośka (GPC, wS) 

W „Gazecie Polskiej Codziennie” z 13-15 

sierpnia 2016 r. [nr 189 (1496)] został zamiesz-

czony śpiewnik piosenek i pieśni patriotycznych. 

Podaję w kolejności zamieszczonej w tym dzien-

niku. 

Piechota 

Hej, strzelczy wraz (Pieśń strzelców, Hej, bracia 

wraz, Marsz strzelców) 

Hej, chłopcy, bagnet na broń 

Hej, hej ułani 

Polskie skrzydła 

Drzewo 

Jak szło wojsko raz ulica 

Przybyli ułani pod okienko 

Sierpniowa piosenka 

Biały krzyż 

Pieśń o wodzu miłym 

Czerwona Zaraza 

Rozszumiały się wierzby płaczące 

Matka Boska Częstochowska 

Białe róże 

Żeby Polska była Polską 

Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos 

Nie przerywajcie zabawy 

O mój rozmarynie 

Powrócisz tu 

Wojenko. Wojenko 

Żurawiejki na pułki kawalerii 

Moja mała 

Czerwone maki na Monte Cassino 

My Pierwsza Brygada 

Gdzie są kwiaty z tamtych lat 

Serce w plecaku 

Niech żyje Polska 

Stanisław Waluś 

 

Pani Zielna 
 

Z błękitnego nieba 

Matka Boska Zielna 

złote rozsiewa  

blaski nad ziemią 

łąki pola ciepłem owiane 

przywdziały odświętne szaty 

wabią balsamiczną wonią 

kaczeńce po łące rozsypane 

w kaskadach kwiatów płonących 

rozety babki lancetowatej 

ścielą się gęsto 

rozgałęzione pędy tymianku 

dywan rozłożyły 

szczodrze zdrowie 

rozdaje w koszyczkach rumianek 

parząca pokrzywa 

w tej kwestii też ma  

coś do powiedzenia 

szałwia swe kwiatki 

jak różańce rozwiesza 

wśród macierzanki 

poruszenie 

rozkołysał się wiatrem owiany 

niezawodny biedrzeniec 

do modłów porannych 

skrzydlate robaczki wzywają 

cichutko już polne koniki grają 

w oddali słychać pszczół muzykowanie 

rozpoczęły właśnie miodobranie 

tłoczno i rojno w tej pachnącej gęstwinie 

a Pani Zielna, zdrowia pełna 

w gwar łąki wsłuchana 

sypie nektar z obłoków 

zsyła nam życiodajną moc 
 

Matce pól i łąk dziękczynienia ślemy 

z naręczami kwiatów w Jej święto  

do kościoła przyjdziemy 
 

Urszula Omylińska 

Bielsko-Biała 

 
 

 
Kompozycja z kwiatów 

polnych – wykonała  

Urszula Omylińska. 
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Demokracja ma się u nas aż za dobrze 
 

Zamiast pomysłów o uszanowaniu państw na-

rodowych – większa federalizacja, więcej Europy 

w Europie! (…)  

A już najbardziej absurdalnym i oderwanym od 

rzeczywistości pomysłem była debata i rezolucja 

o braku praworządności w Polsce, krytykująca 

Polskę za to, co rząd PiS nazywa „dobrą zmianą”. 

14 września br. za jej przyjęciem opowiedziało 

się 510 europosłów z frakcji chadeków, socjali-

stów, liberałów, zielonych i komunistów; przeciw 

było 160 konserwatystów, wstrzymało się od gło-

su 29. Warto dodać, że dzień wcześniej w debacie 

na ten temat wzięło udział tylko 65 europosłów, 

z czego 32 z Polski, a więc niecałe 9 proc. (PE li-

czy 751 członków). To najlepsza recenzja debaty 

i dowód, jak mało istotna jest ta sprawa. W gło-

sowaniach jest zawsze duża frekwencja ze 

względu na pobierane za to diety. 

Była to już druga rezolucja: pierwsza została 

przyjęta w kwietniu br. i odnosiła się jedynie do 

sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Obecna 

rezolucja, podjęta zapewne za namową europosłów 

z PO i SLD, dotyczyła nie tylko sytuacji w TK, ale 

także ustaw o mediach publicznych w Polsce, 

o nowej organizacji działania prokuratury i policji, 

o zaostrzeniu u nas kar za niektóre przestępstwa, 

o nierespektowaniu praw kobiet, zwłaszcza ze 

względu na „zagrożenie” wprowadzenia całkowite-

go zakazu aborcji, o organizacji służby cywilnej, 

a nawet o zwiększeniu zakresu wycinki drzew 

w Puszczy Białowieskiej. PE skrytykował polskie 

władze także za to, że uważają chrześcijaństwo za 

jedyną podstawę europejskich wartości i kultury. 

Rezolucja nie ma mocy wiążącej, z pewnością 

jednak jest rodzajem presji politycznej wywiera-

nej na Polaków za to, że wybrali nie taki rząd, ja-

ki oczekiwała Bruksela. (…)  

Czesław Ryszka, Niedziela, nr 39, 

25 IX 2016, str. 42  

http://niedziela.pl/artykul/126928/nd/Demokracja

-ma-sie-u-nas-az-za-dobrze 

 

 

Czy podkrakowskie Łagiewniki stają się 

duchowym centrum Europy środkowo – 

wschodniej? 
 

W czasie moich pielgrzymek do podkrakow-

skich Łagiewnik, modląc się w Sanktuarium 

Miłosierdzia Bożego i odwiedzając liczne dolne 

kaplice, z których zawsze dochodził liturgiczny 

śpiew wykonywany w różnych językach, a po-

tem zwiedzając te kaplice ozdobione pięknymi 

mozaikami, obrazującymi na ogół historie kra-

jów ich fundatorów, zawsze miałam wrażenie, że 

oto na moich oczach rodzi się duchowe cen-

trum Europy środkowo – wschodniej. Prawie 

jak w przepowiedniach wieszcza Mickiewicza. 

W tym roku (2016) na wiosnę, dodatkowo 

zwiedziłam pobliskie Centrum Jana Pawła II 

i wtedy już miałam pewność, że „to jest to”. 

Dlaczego? 
Marko Ivan Rupnik SJ (ojciec jezuita) uro-

dził się w 1954 roku w miejscowości Zadlog 

w Słowenii. W 1973 r. wstąpił do zakonu jezu-

itów. Od 1991 jest dyrektorem Rzymskiego Cen-

trum Aletti działającego przy Papieskim Instytu-

cie Wschodnim, gdzie prowadzi szkołę tworze-

nia mozaik Centro Aletti. Kierowane przez 

niego Centrum pragnie być Ośrodkiem dialo-

gu między Wschodem i Zachodem. Jest odkry-

ciem Jana Pawła II. Od roku 1999 jest konsultan-

tem Papieskiej Rady ds. Kultury. Wykłada na 

Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim oraz 

Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma 

w Rzymie. Jest twórcą dekoracji, między innymi 

krypty nowego kościoła w kojarzonym z Ojcem 

Pio San Giovanni Rotondo oraz w kaplicy „Re-

demptoris Mater” w Pałacu Apostolskim w Wa-

tykanie. Wykształcony na Zachodzie (studia 

ukończył w Rzymie), fascynuje się Wschodem. 

Dzięki tworzonym przez siebie mozaikom już 

trafił do annałów sztuki. Miał wystawy, między 

innymi w rodzimej Słowenii, a także Chorwacji, 

Austrii, Włoszech, Stanach Zjednoczonych, Ro-

sji, Czechach i Rumunii. 

Tego wszystkiego nie wiedziałam jak zwie-

dzałam Centrum Jana Pawła II i w kościele 

górnym zachwyciłam się malowidłami mozai-

kowymi, jakże innymi od wszystkich, które wi-

działam dotąd. Ojciec Marko, bo to on jest ich 

autorem, do tworzenia mozaik używa dużych 

kamieni a przedstawiane postacie mają pociągłe 

twarze (kojarzyły mi się z malarstwem El Gre-

ca), duże oczy i wydatne kości policzkowe. Do-

tąd spotykałam się ze stylem mozaikowym za-

chodnim, charakteryzującym się drobnym ka-

mieniem i dokładnymi kształtami. Zachwyciły 

mnie też kolory, żywe, soczyste. Potem przeczy-

tałam, że ojciec Marko jest artystą kolorów. Jego 

kolor jest czysty, intensywny a jego obrazy czę-

sto tworzone są na zasadzie kontrastu między 

http://niedziela.pl/artykul/126928/nd/Demokracja-ma-sie-u-nas-az-za-dobrze
http://niedziela.pl/artykul/126928/nd/Demokracja-ma-sie-u-nas-az-za-dobrze
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kolorami. Przy tym wszystkim jest w tym jakaś 

duchowa harmonia. 

Długo siedziałam kontemplując mozaiki i ich 

cudowne piękno, ale jednocześnie rozważając ich 

przesłanie duchowe. I w pełni zgadzam się z tym, 

że Ojciec Rupnik przywraca ducha sztuce 

a jego praca to wysiłek łączenia sztuki ze świa-

tem najgłębszych wartości i poszukiwania tego 

„Piękna, które zbawi świat”. 

Przypomniałam sobie te rozważania w czasie 

wizyty Papieża Franciszka w Sanktuarium Bo-

żego Miłosierdzia, w czasie Światowych Dni 

Młodzieży w Krakowie. 

A jako że silny duch prowokuje do działania, 

pozwolę sobie te rozważania zakończyć wezwa-

niem, podobno autorstwa św. Franciszka z Asy-

żu: 

Zacznij robić to, co konieczne 

Potem to, co możliwe 

Aż nagle zaczniesz robić to, co niemożliwe!!! 

Maria Nogaj 

 

 

Nieszczepione dzieci są zdrowsze 
 

,,Nieszczepione dzieci są zdrowsze" - to wnio-

sek z artykułu Angeliki Kógel-Schauz zamiesz-

czonego w piśmie Kent Depesche (publikacja na 

youtube), napisanego po analizie danych z Insty-

tutu Kocha w Niemczech. 

Zachęcam też do zapoznania się z wykładami 

prof. Marii Doroty Majewskiej o szczepionkach 

(Szczepienia XXI wieku - czy są skuteczne, bez-

pieczne i konieczne?), które są zamieszczone na 

youtube. Również tam jest opublikowany duński 

dokument o powikłaniach po szczepionce prze-

ciw HPV (,,Zaszczepione dziewczęta”). 

                                      Teresa Plewa 

 

 

Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny 

Gwiazdy Nowej Ewangelizacji 

i św. Jana Pawła II 
 

Z okazji corocznego skupienia Kół i Biur Przy-

jaciół Radia Maryja, które odbyło się od 16 do 18 

września 2016 r. miałem okazję być w sanktu-

arium, które było poświęcone 18 maja 2916 r. 

W spotkaniu uczestniczyło około 250 osób i roz-

poczęło się w piątek Koronką do Miłosierdzia 

Bożego. 

 W tym dniu odbyła się też pielgrzymka mło-

dzieży z Archidiecezji Łódzkiej z ks. abp. Mar-

kiem Jędraszewskim, ordynariuszem Archidie-

cezji Łódzkiej, który przewodniczył Mszy św. 

transmitowanej przez Telewizję Trwam. Przyby-

ło około 1200 młodych ludzi, którzy pielgrzy-

mowali w ramach dziękczynienia za Światowe 

Dni Młodzieży w Polsce. 

 
W sobotę rozpoczęliśmy godzinkami o godz. 

7.30 w auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej 

i Medialnej w Toruniu. Po spotkaniu z o. Grze-

gorzem Wosiem, odpowiedzialnym za młodzież 

i z o. Tadeuszem Rydzykiem, Mszy św. i obie-

dzie udaliśmy się do Sanktuarium na Koronkę do 

Miłosierdzia Bożego, którą prowadził o. Andrzej 

Laskosz, a po niej odbyło się spotkanie z o. Ma-

rianem Sojką. Po kolacji rozmawialiśmy z o. Ta-

deuszem Rydzykiem i po różańcu i Apelu Jasno-

górskim udaliśmy się na spoczynek.  

W niedzielę o godz. 12.00 uczestniczyliśmy 

w uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem 

o. Tadeusza Rydzyka.  

Józef Uniowski     

 

 

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Ojca Świętego na rok 2015 i 2016 
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. 

Październik: Powszechna: Aby dziennikarze 

w swojej pracy zawodowej kierowali się zawsze 

szacunkiem dla prawdy i silnym poczuciem etyki. 

Ewangelizacyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny 

odnowił we wszystkich wspólnotach chrześci-

jańskich radość i odpowiedzialność związane 

z głoszeniem Ewangelii. 
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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 8 września 2016 r.  

1. Małgorzata Piechoczek omówiła sprawy fi-

nansowe KIK w Katowicach.  

2. Omówiono przygotowania do udziału KIK 

w Festiwalu Organizacji Pozarządowych.  

3. Jan Mikos omówił przygotowania do reko-

lekcji w Kokoszycach.  

4. Wstępnie ustalono termin Adwentowego 

Dnia Skupienia – 15 grudnia godzina 18.00 

w siedzibie KIK w Katowicach.  

5. Zarząd jednogłośnie przyjął „Apel Klubu In-

teligencji Katolickiej w Katowicach do Par-

lamentu i Rządu RP o wycofanie aprobaty 

dla Konkluzji Rady Unii Europejskiej z 16 

czerwca 2016 r.”  

Robert Prorok  

 

Dyżury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach 
Czwartek w godz. 16.00 – 18.00. 40-006 Katowi-

ce, ul. Warszawska 6/305. Wśród dyżurujących 

są: Piotr Pietrasz i Rajmund Rał – członkowie 

KIK w Katowicach. 

 

Pielgrzymka KIK na Jasną Górę 
 

Ogólnopolska Pielgrzymka Klubów Inteligen-

cji Katolickiej na Jasną Górę odbędzie się 

w sobotę 26 listopada 2016 r. Wyjazd z Tysiącle-

cia Dolnego z Parafii o godz. 7:00 i z Placu An-

drzeja o 7:15 (przystanek koło sądu). 

Godz. 9.30 – Msza św. w Kaplicy Cudownego 

Obrazu Matki Bożej, koncelebrowana przez Ks. 

Biskupa dra Adama Wodarczyka i kapelanów 

Klubów. 

Godz. 11.30 – 13.30 – Wykłady w Kaplicy 

Różańcowej: godz. 11.30 – Wykład Ks. Biskupa 

dr. Adama Wodarczyka o Nowej Ewangelizacji, 

godz. 12.30 – Drugi wykład. 

Godz. 13.45 – Modlitwa i złożenie kwiatów 

pod pomnikiem Prymasa Kardynała Stefana Wy-

szyńskiego 

Godz. 14.00 – Droga Krzyżowa na Wałach Ja-

snogórskich, a po niej modlitwa i złożenie kwia-

tów pod pomnikiem Świętego Jana Pawła II 

Godz. 15.15 – Spotkanie prezesów KIK (lub 

upoważnionych przedstawicieli Zarządów) 

Wyjazd autokaru do Katowic godz. 16:00, 

przyjazd ok. godz. 17:30. Koszt 30 zł od osoby. 

Świadczenia: przejazd, opłaty drogowe i parkin-

gowe, ubezpieczenie, posługa biskupa w Często-

chowie.  

Kontakt telefoniczny; Jan Mikos, 697684666, 

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

 

Adwentowy dzień skupienia 
Ks. prałat Stanisław Noga 

Czwartek 15 grudnia 2016 r. godz. 18.00.  

Kaplica w Nowym Domu Katechetycznym pa-

rafii Niepokalanego Poczęcia NMP. Katowice, 

pl. Ks. Emila Szramka 2. 

 

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.  

19.11.Pielgrzymka KIK do Łagiewnik.  

Wyjazd z parafii na Dolnym Tysiącleciu godz. 

7:00, z pl. Andrzeja g. 7:15. Koszt 30 zł.  

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

7:00, z pl. Andrzeja g. 7:15. 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.  

 

RAMOWY PROGRAM 

PIELGRZYMEK KIK 

W KATOWICACH NA 2017 ROK  

(Organizator Jan Mikos) 
22 kwietnia - Kraków-Podgórze - Sanktuarium 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Kraków-

Łagiewniki Bazylika Miłosierdzia Bożego. 

Święto Miłosierdzia Bożego. Wyjazd godz. 7:00 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
mailto:mikosjan@gmail.com
mailto:mikosjan@gmail.com
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z parafii, 7:15 z Pl. Andrzeja. Przyjazd ok. 18:00. 

Koszt 35 zł. Świadczenia: przejazd, ubezpiecze-

nie opłaty drogowe, parkingowe, przewodnik 

miejscowy.  

27 maja - Wieluń - Sanktuarium Matki Bożej 

Pocieszenia. Klasztor Ojców Augustianów. Wy-

jazd godz. 7:00 z parafii, 7:15 z Pl. Andrzeja, 

przyjazd ok. godz. 20:00. Koszt 40 zł. Świadcze-

nia: przejazd, ubezpieczenie opłaty drogowe, par-

kingowe, przewodnik miejscowy.  

17-25 czerwca - 9 dni. Norwegia śladami św. 

Olafa: LILLEHAMMER - TRONDHEIM - 

STIKLESTAD - DROGA ATLANTYCKA - 

ALESUND - GEIRANGER - 

GEIRANGERFJORD - DROGA ORŁÓW - 

DROGA TROLLI - SOGNEFJORD - 

FLAMSBANA - BERGEN - VORINGFOSSEN - 

HARDANGERVIDDA - OSLO. Koszt 3990 zł + 

1250 koron norweskich na bilety wstępu, nagło-

śnienie, wjazdy do miast, opłaty drogowe, par-

kingi, przewodników lokalnych i inne wydatki 

programowe. Usługi: przejazd komfortowym au-

tokarem, 8 noclegów w hotelach ***, w pokojach 

2-os. z łazienkami, przeprawę promową na trasie 

Polska - Szwecja - Polska, 9 śniadań, 8 obiadoko-

lacji, opiekę i informację turystyczną pilota, 

ubezpieczenie KL + Assistance z KL chorób 

przewlekłych do 20 000 Euro i NNW do 2000 

Euro, do 5000 zł w RP.  

26-27 sierpnia - Kłodzko, Kudowa-Zdrój - 

Czermna Kaplica Czaszek, Hradec Kralowe - 

Czechy. Wyjazd godz. 7:00, z pl. Andrzeja godz. 

7:15. Koszt. 250 zł. Świadczenia: nocleg, obiado-

kolacja, śniadanie, przejazd, ubezpieczenie opłaty 

drogowe, parkingowe, przewodnik.  

9-10 września - Toruń, Gniezno. Wyjazd godz. 

7:00, z pl. Andrzeja godz. 7:15. Koszt 230 zł. 

Świadczenia: nocleg, obiadokolacja, śniadanie, 

przejazd, ubezpieczenie opłaty drogowe, parkin-

gowe, przewodnik.  

22-24 września - rekolekcje w Kokoszycach.  

14 października - Jędrzejów - sanktuarium Bł. 

Wincentego Kadłubka. Wyjazd godz. 7:00, z pl. 

Andrzeja godz. 7:15. Koszt. 40 zł. Świadczenia: 

przejazd, ubezpieczenie opłaty drogowe, parkin-

gowe, przewodnik miejscowy.  

18 listopada - Częstochowa.  

Kontakt telefoniczny: Jan Mikos, 697 684666, 

e-mail - mikosjan@gmail.com  

Tel. p. 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. 

mailto:s.walus@data.pl

