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Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu 

możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawsty-

dzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według 

świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie 

chełpiło wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością 

od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, 

kto się chlubi. 1 Kor 1, 26-31 

 

Rok 2017 – Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej 

w 300. rocznicę tego wydarzenia, Rokiem Adama Chmielowskiego – Świętego Brata 

Alberta, Rokiem Josepha Conrada – Korzeniowskiego, Rokiem Tadeusza Kościuszki,  

Rokiem błogosławionego Honorata Koźmińskiego, Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, 

Rokiem 100-lecia objawień w Fatimie 
 

25 lat Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło” - 5 stycznia 1992 r. ukazał się pierwszy numer 

 
 

Ojciec Święty Franciszek do Polaków  
 

Audiencja ogólna – środa 11 I 2017 r. 

„Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzy-

mów. Drodzy bracia i siostry, w Kościele w Pol-

sce ten rok jest dedykowany bratu Albertowi 

Chmielowskiemu, w stulecie jego śmierci. Idąc 

za przykładem tego wielkiego Świętego miłosier-

dzia, brata i opiekuna bezdomnych, biednych 

i zmarginalizowanych, nieście miłość, dobro-

czynność i nadzieję wszystkim, którzy ich po-

trzebują. Niech Bóg wam błogosławi!”. 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 11 I 2017 

Audiencja ogólna – środa 18 I 2017 r. 

„Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów pol-

skich. Bracia i siostry, dzisiaj rozpoczyna się Ty-

dzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jego hasło: 

«Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas», 

jest dla nas wezwaniem. Prośmy Boga, by 

wszystkie wspólnoty chrześcijańskie, poznając 

lepiej własną historię, teologię i prawo, coraz 

pełniej otwierały się na pojednanie. Niech nas 

przenika duch życzliwości, zrozumienia i chęć 

współpracy. Wam tu obecnym i tym, którzy łączą 

się w modlitwie, z serca błogosławię” – powie-

dział Papież. 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 18 I 2017 

 

1% podatku na rzecz KIK dla wsparcia 

chrześcijańskiej kultury 
Większość Organizacji Pożytku Publicznego 

przeznacza 1% podatku na pomoc społeczną dla 

potrzebujących i działalność charytatywną. 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wo-

luntariacie podaje aż 34 cele, które można 

wspomóc jednym procentem, a wśród nich kul-

turę. Nasz Klub dba o kulturę zapraszając chrze-

ścijańskich twórców na Dni Kultury Chrześci-

jańskiej i inne imprezy. Jest to ważne, bo chrze-

ścijańscy twórcy są prawie niezauważani przez 

media oraz władze dysponujące publicznymi 

pieniędzmi, co stawia ich w trudnej sytuacji fi-

nansowej. Dzieciom przybliżamy kulturę chrze-

ścijańską podczas corocznych Dni Dziecka 

w ogrodach Kurii. Dbamy też o działalność wy-

dawniczą. 

Dziękujemy wszystkim dotychczasowym 

Darczyńcom i prosimy wszystkich o wspieranie 

chrześcijańskiej kultury. 

Aby przekazać 1% należnego podatku na 

rzecz Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowi-

cach, w zeznaniach podatkowych należy wpisać 

w odpowiedniej rubryce numer KRS:  

KRS 0000068764 
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Jeśli wyrazicie Państwo zgodę na podanie nam 

danych osobowych, to z wdzięcznością prześle-

my podziękowanie. 

Prezes KIK w Katowicach 

 
Wszystkie osoby zainteresowane pomocą przy 

wypełnianiu rocznych deklaracji podatkowych 

PIT mogą zgłosić się do Małgorzaty Piechoczek – 

skarbnika Klubu Inteligencji Katolickiej w Kato-

wicach. Telefon 605 150 654. 

malgorzata.piechoczek@tvs.pl 

malgorzta@holdimex.pl 

 

Można przekazać dar  

dla KIK w Katowicach 
 

Dziękujemy osobom, które przekazały daro-

wiznę na cele statutowe Klubu Inteligencji Kato-

lickiej w Katowicach w 2016 roku.  

Darowizny te mogą zostać odliczone od do-

chodu w zeznaniu podatkowym za rok 2016 do 

30 kwietnia 2017 r. Sposób odliczania darowizn 

podany jest poniżej. 

Będziemy wdzięczni za przekazanie daro-

wizn w bieżącym roku na cele statutowe Klubu 

Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Daro-

wizny te będą mogły zostać odliczone w przy-

szłym roku w zeznaniu podatkowym za rok 

2017. 

Obecne przepisy podatkowe umożliwiają 

wpłatę darowizny na konto KIK w Katowicach 

i odliczenie tej kwoty od dochodu w rozliczeniu 

rocznym PIT. 

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. Klubu Inteli-

gencji Katolickiej w Katowicach) 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 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 

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. 

SPOSÓB ODLICZENIA DAROWIZN 

W ZEZNANIU PIT 

Odliczenie przekazanych darowizn wymaga  

wypełnienia PIT/O. 

W punkcie B. ODLICZENIA OD 

DOCHODU (PRZYCHODU) wpisujemy 

w podpunkcie 1. Darowizny przekazane, w wier-

szu pierwszym – organizacjom 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 159, a małżonek w kratce 160. 

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 2017 – Rokiem Koronacji 

Matki Bożej Częstochowskiej, 

Królowej Korony Polskiej 

w 300. rocznicę tego wydarzenia 
 

Rok ten został ustanowiony zarówno uchwałą 

Senatu, jak i Sejmu RP. Tak się złożyło, że rok 

2017 mógłby mieć więcej patronów. W „Tygodni-

ku Solidarność” nr 4 (1466) z 27 I 2017 r. na str. 

52-55 został zamieszczony artykuł Piotra Łopu-
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szańskiego pt. „Rok ROCZNIC Leśmiana”, którego 

początek przytaczam: „W tym roku (22 stycznia) 

obchodzimy 140. rocznicę urodzin jednego 

z największych polskich poetów, Bolesława Le-

śmiana i 80. rocznicę jego śmierci (5 listopada). Od 

wielu miesięcy trwały zabiegi, aby Sejm uchwalił 

Rok Leśmiana. Tak się jednak nie stało. (…) Czy-

telnikom „Dlatego” przytaczam fragmenty felietonu 

z tygodnika „Niedziela”, w którym autor zwraca 

uwagę na wiele rocznic w 2017 roku. 

Nadchodzi Rok 2017 

Publiczne czczenie Najświętszej Maryi Panny jest 

aktem chrześcijańskiego świadectwa zwłaszcza dziś, 

gdy tak często jest podważany kult maryjny. 

Przeżywamy święta Bożego Narodzenia. Za kilka 

dni rozpocznie się nowy – 2017 rok od narodzenia 

Chrystusa, w którym przypadają okrągłe rocznice 

wielu ważnych wydarzeń: 600. rocznica zakończenia 

dzielącej chrześcijaństwo wielkiej schizmy zachod-

niej i wyboru na papieża Oddo Colonny, który przy-

jął imię: Marcin V; 500-lecie reformacji; 300. rocz-

nica powołania pierwszej loży masońskiej w Londy-

nie; 200. rocznica powstania Nowojorskiej Giełdy 

Papierów Wartościowych – największej giełdy świa-

ta; 100. rocznica wybuchu rewolucji bolszewickiej, 

ale także 100-lecie objawień fatimskich.  

Ten bogaty w rocznice ważnych wydarzeń 

2017 r. został ustanowiony przez Senat RP Ro-

kiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, 

Królowej Korony Polskiej, w 300. rocznicę tego 

doniosłego wydarzenia. Miało ono miejsce 

8 września 1717 r. i aktu tego dokonał ówczesny 

biskup poznański Krzysztof Szembek, koronując 

– za zgodą papieża – koronami papieskimi obraz 

Matki Bożej Częstochowskiej jako pierwszy na 

prawach papieskich poza Rzymem. (…) 

W uchwale zapisaliśmy m.in.: „Senat Rzeczypo-

spolitej Polskiej jest przekonany, iż przywołanie hi-

storycznego wydarzenia z roku 1717 i ustanowienie 

z tej okazji roku 2017 Rokiem Koronacji Matki Bo-

żej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej, bę-

dzie znaczącym wkładem w propagowanie patrio-

tycznej i religijnej tradycji Rzeczypospolitej, będzie 

lekcją polskiego dziedzictwa w szczególności dla 

młodego pokolenia”.             Jan Maria Jackowski,  

Niedziela, nr 52, 25 XII 2016 , str. 54   

  

 

Opłatek KIK w Katowicach 
 

Coroczne spotkanie opłatkowe odbyło się 

w czwartek 5 I 2017 r. w naszej siedzibie w Ka-

towicach. Mszy św. koncelebrowanej przewodni-

czył i homilię wygłosił ks. bp dr Adam Wodar-

czyk.  

 
Od lewej: ks. Andrzej Suchoń, bp. Adam Wodarczyk, 

ks. prof. Józef Kozyra (zdj. Wojciech Sala).  

Na początku zwrócił się on do nas słowami: 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Po-

wiedział, że przewodnikiem w Słowie Bożym 

będzie św. Jan, który był bezpośrednim świad-

kiem działań Jezusa, który powołał Filipa i roz-

mawiał z Natanaelem. Dalej powiedział do nas, 

że też zostaliśmy wezwani przez Jezusa, aby być 

Jego uczniami. Powołując się na kard. Ratzinge-

ra, który powiedział, że tyle jest dróg do Boga, 

ile jest ludzi na świecie; powiedział, że każdy ma 

swoją własną drogę; w powołaniu kapłańskim, 

w powołaniu małżeńskim, czy też w powołaniu 

do życia indywidualnego. Przystępując do Stołu 

Pańskiego i wypowiadając słowo amen wyzna-

jemy, ze On jest Panem i Królem. Każdy z nas 

ma patrzeć na owocność swojego życia, że in-

nych przyprowadzi do Jezusa, a historia Filipa 

i Natanaela napełni nas wdzięcznością, abyśmy 

żyjąc blisko Jezusa zanieśli Go do tych, dla któ-

rych Bóg powołał nas w swoich planach. 

 
Od lewej: senator Czesław Ryszka, wiceprezydent 

Katowic Marzena Szuba, Antoni Winiarski, bp. 

Adam Wodarczyk, ks. prof. Józef Kozyra, ks. Józef 

Kusche, Stanisław Waluś (zdj. Wojciech Sala). 

Potem poszliśmy do sali na dole, gdzie życze-

nia składali: pani Wiceprezydent Miasta Katowi-

ce Marzena Szuba, senator Czesław Ryszka, któ-

ry przypomniał, że 19 XI 2016 r. przyjęliśmy Je-
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zusa Chrystusa za Króla i Pana. Prosił o modlitwę 

za rządzących oraz tych, którzy nas nie lubią. An-

toni Winiarski złożył życzenia w imieniu nie-

obecnego prezesa Andrzeja Dawidowskiego i Po-

rozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej 

w Polsce – abyśmy więcej uwagi zwracali nie na 

słowa, a na czyny. Ks. bp Adam Wodarczyk od-

czytał fragment Ewangelii wg św. Łukasza i za-

chęcił nas, abyśmy byli dobrzy jak chleb i nie 

poddawali się duchowości świata, ale dzielili się 

chlebem z innymi. Potem składaliśmy sobie ży-

czenia, śpiewali kolędy i rozmawiali. Ks. Biskup 

obdarował zebranych obrazkiem ze swoim błogo-

sławieństwem. 

 
Stanisław Waluś 

Zdjęcia Wojciech Sala 

 

 

Otrzymaliśmy list 
 

Od abpa Marka Jędraszewskie-

go (obecnie Metropolity Krakow-

skiego) otrzymaliśmy podzięko-

wanie za list Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Katowicach (za-

mieszczony został w biuletynie 

„Dlatego” nr 12 (300) z 25 XII 2017 

na str. 6).  

 

 

Łódź, dnia 21 grudnia 2016 roku 

Szanowny Panie Prezesie, 

Serdecznie dziękuję za gratulacje i życzenia 

przesłane z okazji mianowania mnie przez Ojca 

Świętego Franciszka na urząd Arcybiskupa Me-

tropolity Krakowskiego. 

Jestem niezmiernie wdzięczny Ojcu Świętemu 

za zaufanie, jakim mnie obdarzył, posyłając mnie 

z Łodzi – z miasta, w którym zrodziło się powo-

łanie zakonne Świętej Siostry Faustyny Kowal-

skiej, do Krakowa – gdzie dopełniło się jej po-

wołanie jako Apostołki Bożego Miłosierdzia 

i gdzie dzięki Świętemu Janowi Pawłowi II 

Wielkiemu iskra Bożego miłosierdzia wyszła na 

cały świat. 

Serdecznie proszę Szanownego Pana Prezesa 

o modlitwę w mojej intencji, abym wypełniając 

posługę pasterską w Kościele Krakowskim przy-

czyniał się do pomnażania dobra Kościoła w na-

szej Ojczyźnie. 

Łączę wyrazy szacunku 

  + Marek Jędraszewski 

  Arcybiskup Metropolita Łódzki 

 
 

Otrzymaliśmy życzenia 
 

Życzenia na Boże Narodzenie 2016 otrzymali-

śmy pocztą tradycyjną i pocztą elektroniczną. 

Listownie przysłali nam życzenia: KIK w Biel-

sku-Białej, KIK Oświęcim, KIK w Gorzowie 

Wielkopolskim, KIK w Rybniku, KIK – ul. Ko-

ściuszki 2 37-600 Lubaczów, KIK w Lublinie 

Prezes prof. dr hab. Mieczysław Ryba, KIK 

w Kaliszu, Bp Piotr Libera - Płock, Bp Wiesław 

Alojzy Mering – Włocławek, Bp Adam Wodar-

czyk – Katowice, Bp Marek Szkudło – Katowi-

ce, Ks. Marek Gancarczyk – w imieniu redakcji 

„Gościa Niedzielnego” redaktor naczelny, Lidia 

Dutkiewicz – Redaktor Naczelna Tygodnika Ka-

tolickiego „Niedziela”, Proboszcz Parafii Świę-

tego Antoniego z Padwy w Rybniku ks. dr Grze-

gorz Olszowski, Dyrektor Drukarni Archidiece-

zjalnej w Katowicach Andrzej Kałuziński, Dom 

Aniołów Stróżów, Ks. Józef Pawliczek – Lwów, 

ks. Zygmunt Klim – Proboszcz Parafii św. Anny 

w Janowie.  

Z Urzędu 

Miasta Kato-

wice życzenia 

przysłali nam 

wiceprezy-

denci (każdy 

taką samą 

kartkę): Wal-

demar Boja-

run, Mariusz 

Skiba i Ma-

rzena Szuba.  
 

Zestawił: Stanisław Waluś 
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Lepszy tu unik, głowa w piasek 

Lepsze to – nie mój problem 

Bezpieczniej – woda w usta 

Polacy, nic się nie stało! 

Za miskę strawy? 

Za zdradę , za łotrostwo wciąż bezkarne 

Wszystko tu jasne 

Lepszy tu knebel z chocholej słomy 

Co to za naród z wypranym mózgiem 

Aż tak się boi? 

Ech współbratymcy, z wami mi dzielić 

Powietrze, mowę 

I kłaść się potem w jedne groby? 

O wiosno, chluśnij śmiało 

Zielenią cierpką, gorzką 

Niepowstrzymaną 

Bo jeśli sami milczą 

W tchórzostwie, albo w zmowie ? 

To niech usłyszą choćby, zatwardziali 

Z pradawnych 

I z niedawnych mogił: 

Myśmy się tego po was nie spodziewali… 

O Wiosno Piąta, 

Z nadzieją taką przychodź 

Z taką wiarą 

/ kwiecień 2015/ 

Leszek Długosz 

http://wpolityce.pl/smolensk/240175-

przepiekny-wiersz-leszka-dlugosza-pt-piata-

wiosna-od-tamtej-wiosny-jest-

oniemialoscjest-w-nas-przeczytaj-i-polec  

 

Smoleńska soczewka 

Próby pokazania filmu „Smoleńsk”, które pod-

jął ambasador Polski w Berlinie Andrzej Przy-

łębski, dużo mówią o kłopotach naszego sąsiada 

z wolnością słowa. Ostatni rok zademonstrował 

degrengoladę mediów zachodnich. (…) 

„Smoleńsk” wyświetlić miało reprezenta-

cyjne kino berlińskie Delphi. Tydzień przed 

pokazem, w którym miały wziąć udział ważne 

postacie życia publicznego, menadżer kina 

powiadomił organizatorów, że biorąc na sie-

bie wszelkie koszty, odwołuje pokaz „zagra-

żający bezpieczeństwu widzów”. (…) 

Kolejne berlińskie kina, które prezentują 

ambitny repertuar – Filmkunst66 i Hackesche 

Hoefe – pierwotnie wyraziły zgodę, aby 

w następnych dniach ją odwołać. (…) 

Bronisław Wildstein, wSieci, nr 3 (216),  

16-22 I 2017, str. 15 

 

 Polityk niemiecki w prywatnej rozmowie po-

informował polskiego  

 

Kto się boi ekshumacji 

Rozpoczęły się ekshumacje ofiar katastrofy 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

 
Golgota Polska przy kościele garnizonowym św. 

Barbary w Gliwicach – 5 października 2011 r. 
-------------------------- 

Ppłk Jarosław Florczak 
Jeden z najwyższych rangą oficerów  

Biura Ochrony Rządu, w służbie od 21 lat 
Wielokrotnie odznaczany. Był już na eme-

ryturze, ale wrócił do BOR. Świetnie grał 
w siatkówkę. Leciał do Smoleńska jako oficer 
nadzoru z ramienia kierownictwa BOR. 

Gość Niedzielny, 18 IV 2010, str. 25 

--------------------------- 
PIĄTA WIOSNA 

Od tamtej wiosny, piąta już wiosna 

Tu przychodzi 

Wciąż z niezawodną buchalterią… 

Relacje światła, ciepła, chlorofilu 

W sumie to jakoś się ułoży 

Przyloty ptaków, rzeki spławność 

Ilości bazi i przylaszczek 

Jakoś to przecież się zbilansuje 

Zaokrągli… 

O reszcie milczmy. 

Od tamtej wiosny jest oniemiałość 

Jest w nas 

I pośród nas w tym kraju 

Cios co ugodził 

Oścień co utkwił 

Milczenie, strach 

Fałsz który dławi 

 

 

http://wpolityce.pl/smolensk/240175-przepiekny-wiersz-leszka-dlugosza-pt-piata-wiosna-od-tamtej-wiosny-jest-oniemialoscjest-w-nas-przeczytaj-i-polec
http://wpolityce.pl/smolensk/240175-przepiekny-wiersz-leszka-dlugosza-pt-piata-wiosna-od-tamtej-wiosny-jest-oniemialoscjest-w-nas-przeczytaj-i-polec
http://wpolityce.pl/smolensk/240175-przepiekny-wiersz-leszka-dlugosza-pt-piata-wiosna-od-tamtej-wiosny-jest-oniemialoscjest-w-nas-przeczytaj-i-polec
http://wpolityce.pl/smolensk/240175-przepiekny-wiersz-leszka-dlugosza-pt-piata-wiosna-od-tamtej-wiosny-jest-oniemialoscjest-w-nas-przeczytaj-i-polec
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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 

Kard Stanisław Dziwisz 

Mądrzy politycy kierują się dobrem człowieka, 

swoją władzę traktują jako służbę 

Tydzień temu Ojciec Święty Franciszek, na 

mocy przysługującej mu władzy apostolskiej, 

ogłaszał świętym syna polskiej ziemi, Jana Pawła 

II. Gaude Mater Polonia! (…) 

Ze zdumieniem przyjęliśmy wiadomość, ze na-

zajutrz po uroczystościach kanonizacyjnych św. 

Jana Pawła II rząd zgodził się na rozpoczęcie 

procesu ratyfikacji Konwencji Rady Europy o za-

pobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet 

i przemocy domowej, pomimo zdecydowanej 

dezaprobaty wielu środowisk wobec niektórych 

kontrowersyjnych zapisów tej Konwencji i nie-

konsultowania jej ze społeczeństwem. (…) 

Kościół w Polsce chce służyć człowiekowi i na-

rodowi. To jest zadanie, jakie przed nami posta-

wił Chrystus. (…) 

Homilia w Gnieźnie, 4 maja 2013. Str. 138-143 

Wybrał Stanisław Waluś 
 

 

In vitro 
 

NIE dla in vitro 

Krakowscy radni opowiedzieli się przeciwko 

finansowaniu in vitro z budżetu miasta. Teraz ta-

ka sama kwestia stanie przez radnymi Gdańska. 

Przeciwko planom wprowadzenia programu 

„Leczenie niepłodności metoda zapłodnienia po-

zaustrojowego dla mieszkańców Krakowa na lata 

2017-2020” głosowało 21 radnych (19 z PiS oraz 

dwoje z klubu Przyjazny Kraków). Za było 19 

radnych (w tym wszyscy radni PO, ci, którzy byli 

obecni na głosowaniu). Jedna radna z klubu Przy-

jazny Kraków wstrzymała się od głosu. (…) 

- Dla mnie jako osoby wierzącej in vitro to me-

toda nieetyczna. (…) – podkreśla Agata Tatara, 

krakowska radna PiS. (…) 

Małgorzata Bochenek, Nasz Dziennik,  

nr 10 (5763), 13 I 2017, str. 176  

Ideologia gender 
 

Gender Ideology 

Harms Children 

updated August 17, 

2016 

The American Col-

lege of Pediatricians 

urges educators and 

legislators to reject 

all policies that con-

dition children to 

accept as normal a life of chemical and surgical im-

personation of the opposite sex. Facts – not ideology 

– determine reality. 
 

Ideologia gender szkodzi dzieciom 

(Gender Ideology Harms Children) 
 

Tłumaczenie 
 

zaktualizowano 17 sierpnia 2016 
 

American College of Pediatricians (Amerykań-

skie Stowarzyszenie Pediatrów) wzywa wy-

chowawców i ustawodawców, aby odrzucili linię 

polityczną która wyrabia u dzieci przekonanie, 

że należy uważać za normę, zmianę płci za po-

mocą środków chemicznych i operacji chirur-

gicznych. Fakty - nie ideologia - determinuje 

rzeczywistość. 
 

1. Ludzka seksualność jest obiektywną cechą 

biologiczną, binarne: "XY" i "XX" są gene-

tycznymi markerami męskimi i żeńskimi, 

i odpowiednio - nie genetycznymi markerami 

zaburzeń. Normą dla ludzkiej konstrukcji jest 

należenie do płci męskiej lub żeńskiej. Ludzka 

seksualność jest dwojaka zgodnie z oczywistym 

celem reprodukcji i rozwoju naszego gatunku. 

Reguła ta jest oczywista. Te niezwykle rzadkie 

zaburzenia rozwojowe płci (DSDs), zawierające, 

lecz nie ograniczające się do feminizacji jąder 

i wrodzonego przerostu nadnerczy, są medycznie 

rozpoznawalnymi odchyleniami od binarnej 

normy seksualnej i słusznie są uznawane za za-

burzenia konstrukcji człowieka. Osoby z DSDs 

nie stanowią trzeciej płci. 
 

2. Nikt nie rodzi się z płcią społeczną (kultu-

rową). Każdy rodzi się z płcią biologiczną. 

Gender – Płeć (świadomość i poczucie siebie 

jako mężczyzna lub kobieta) jest pojęciem so-

cjologicznym i psychologicznym; nie jest po-

jęciem biologicznym. Nikt nie rodzi się ze 

świadomością bycia mężczyzną lub kobietą. Ta 
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świadomość rozwija w miarę upływu czasu i po-

dobnie jak w każdym procesie rozwojowym mo-

że być wypaczona przez subiektywne postrzega-

nie dziecka, relacje i działania niepożądane od 

niemowlęctwa do późniejszego wieku. Ludzie, 

którzy identyfikują się jako "przeciwna płeć" lub 

"gdzieś pomiędzy" nie stanowią trzeciej płci. Po-

zostają biologicznym mężczyzną lub kobietą. 
 

3. Przekonanie osoby, że on lub ona jest kimś 

kim nie jest, jest w najlepszym przypadku, 

przejawem błędnego myślenia. Kiedy zdrowy 

biologicznie chłopiec wierzy, że jest dziewczyną, 

albo inaczej zdrowa biologicznie dziewczyna 

wierzy, że jest chłopcem, istnieje obiektywny 

problem psychologiczny, który nie leży w ciele 

ale w umyśle i tak powinien być traktowany. Te 

dzieci cierpią z powodu dezaprobaty płci. Dysfo-

ria płciowa (GD), wcześniej wymieniana jako za-

burzenie tożsamości płciowej (zwane także trans-

seksualizmem - przyp. tł.) (GID), jest uznana za 

zaburzenie psychiczne w najnowszym wydaniu 

Diagnostic and Statistical Manual of the Ame-

rican Psychiatric Association (DSM-V) (Pod-

ręcznik Amerykańskiego Towarzystwa Psychia-

trycznego (DSM-V). Psychodynamiczne i spo-

łeczne teorie uczenia się GD / GID nigdy nie zo-

stały obalone. 
 

4. Dojrzewanie nie jest chorobą i blokowanie 

dojrzewania hormonów może być niebezpiecz-

ne. Odwracalne czy nie, blokowanie dojrzewania 

hormonów powoduje stan choroby - brak dojrze-

wania - hamują wzrost i płodność u wcześniej 

biologicznie zdrowego dziecka. 
 

5. Według DSM-V, aż 98% zdezorientowanych 

przez gender chłopców i 88% zdezorientowa-

nych przez gender dziewcząt ostatecznie ak-

ceptuje swoją biologiczną płeć po naturalnym 

przejściu przez okres dojrzewania. 
 

6. Dzieci, które korzystają z blokerów pokwi-

tania żeby upodobnić się do płci przeciwnej 

będą wymagać cross-płciowych hormonów 

w późnym okresie dojrzewania. Hormony 

cross-płciowe (testosteron i estrogen) są zwią-

zane z ryzykiem zagrożenia zdrowia, w tym, 

związanych z wysokim ciśnieniem krwi, za-

krzepicą, udarem mózgu, rakiem. 
 

7. Wskaźniki samobójstw są dwadzieścia razy 

większe wśród osób dorosłych, którzy używają 

hormonów cross-płciowych oraz poddających 

się operacji zmiany płci, nawet w Szwecji, któ-

która jest jednym z najbardziej sprzyjających 

LGBTQ krajem. 

Jak współczująca i rozsądna osoba mogłaby 

skazać dzieci na ten los, wiedząc, że po dojrze-

waniu aż 88% dziewcząt i 98% chłopców w 

końcu zaakceptuje rzeczywistość i osiągnie stan 

psychicznego i fizycznego zdrowia? 
 

8. Utrzymywanie dzieci w wierze, że trwałość 

chemicznej i chirurgicznej przemiany w od-

mienną płeć jest prawidłowa i zdrowa jest 

wykorzystywaniem dzieci. Popieranie dysonan-

su płci jako rzeczy normalnej poprzez publiczną 

edukację i politykę prawną będzie wprawiało 

w zakłopotanie dzieci i rodziców, prowadząc 

więcej dzieci do istniejących "klinik gender", 

gdzie otrzymają lekarstwa powstrzymujące pro-

ces pokwitania. To z kolei sprawi, że praktycznie 

będą "wybierać" trwałe rakotwórcze i innego ro-

dzaju toksyczne cross-płciowe hormony i praw-

dopodobnie będzie to prowadzić do zbędnych 

chirurgicznych okaleczeń ich zdrowych części 

ciała, gdy osiągną dorosłość.  
 

Michelle A. Cretella, M.D. 

President of the American College of Pediatri-

cians 

Quentin Van Meter, M.D. 

Vice President of the American College of Pedi-

atricians 

Pediatric Endocrinologist 

Paul McHugh, M.D. 

University Distinguished Service Professor of 

Psychiatry at Johns Hopkins Medical School and 

the former psychiatrist in chief at Johns Hopkins 

Hospital 

 

Tłumaczenie ze strony internetowej American 

College of Pediatricians 

https://www.acpeds.org/the-college-

speaks/position-statements/gender-ideology-

harms-children  

Tłumaczenie Wojciech Pillich 

 

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 

 

https://www.acpeds.org/the-college-speaks/position-statements/gender-ideology-harms-children
https://www.acpeds.org/the-college-speaks/position-statements/gender-ideology-harms-children
https://www.acpeds.org/the-college-speaks/position-statements/gender-ideology-harms-children
https://www.niedlagender.pl/
http://www.diecezja.waw.pl/3260
http://www.diecezja.legnica.pl/documents/237
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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) 

Tydzień ekumeniczny w Diecezji gliwickiej 

BYTOM. 22 stycznia o 10.00, kaplica ewangelic-

ko-augsburska (plac Klasztorny 4a). Słowo Boże 

wygłosi ks. Dariusz Grzeszczak, proboszcz para-

fii Świętej Trójcy w Bytomiu; 29 stycznia 

o 16.15, kościół Świętej Trójcy (ul. Kwietniew-

skiego 1). Słowo Boże podczas nieszporów wy-

głosi ks. Sebastian Mędrok, proboszcz parafii 

ewangelicko-augsburskiej w Bytomiu.  

GLIWICE. 22 stycznia o 11.00, kościół ewange-

licko-augsburski (ul. Jagiellońska 19). Słowo Bo-

że wygłosi bp Jan Kopiec; 

22 stycznia o 13.00, kościół św. Michała (ul. Bo-

lesława Krzywoustego 1) – Msza św. w intencji 

jedności chrześcijan. 

ZABRZE. 24 stycznia o 17.00, kościół Świętego 

Krzyża na osiedlu Janek (ul. Jaskółcza 37). Słowo 

Boże wygłosi ks. Dariusz Dawid, proboszcz para-

fii ewangelicko-augsburskiej w Zabrzu.  

Gość Niedzielny, nr 2, rok XCIV, 15 I 2017, 

Gość Gliwicki, str. VIII 

 

 

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. 

Stanisław Waluś 

Część XIV 

Polski cukier 

Kilka dni temu w sklepie spożywczym poprosi-

łem o sucharki, dżem i o polski cukier. Pani mi 

podała wprowadzając ceny do kasy. Wprawdzie 

na kodzie kreskowym była piątka, ale to nie był 

cukier produkowany przez polską cukrownię. Pa-

ni zapytała, czy dać – ale już wprowadziła do ka-

sy. Powiedziałem, że dać – aby nie komplikować 

pani pracy. 

Dzisiaj poszedłem do innego sklepu i zapyta-

łem o polski cukier – pani mi podała, mówiąc że 

jest polski. Sprawdziłem – rzeczywiście produ-

cent był polski. Kupiłem 1 kg i powiedziałem, że 

jeszcze przyjdę po cukier. Pani mnie zapytała, 

dlaczego dawno mnie nie widziała, bo moja żona 

kupuje u niej chleb. Powiedziałem, że kupuję po 

drodze gdzie indziej i po chwili zdobyłem się na 

odwagę (w sklepie na szczęście nie było klien-

tów) i powiedziałem Pani, że nie kupuję w tym 

sklepie, bo jest otwarty w niedziele. Pani coś od-

powiedziała – w sensie – pana wybór. Do wi-

dzenia – do widzenia. Po kilku godzinach kupi-

łem jeszcze 4 kilogramy przeznaczając ten cu-

kier na dar w ramach akcji świątecznej pomocy 

w naszej parafii. 

 
Po lewej: Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ul. Kra-

szewskiego 40; 87-100 Toruń www.polski-cukier.pl 

Po prawej: Pfeifer & Langen Marketing Sp. z o.o. ul. 

Mickiewicza 35 60-837 Poznań  

Na torebkach na kodzie paskowym cyfra 5. 

Gliwice, 09.12.2016 r.              Stanisław Waluś  

 

 

Warto obejrzeć 
 

Film „Zerwany kłos” 

Nie miałem okazji, aby zobaczyć ten film – 

dzielę się z czytelnikami „Dlatego” uwagami 

z trzech wartościowych tygodników. 

O patronce Czystych Serc 

Tworzenie filmu nie jest największym wyzwa-

niem. Tak naprawdę największym wyzwaniem 

jest żyć i iść śladami bohaterki, o której pra-

gniemy opowiadać – mówi reżyser Witold Lu-

http://www.polski-cukier.pl/
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dwig przed premierowym pokazem „Zerwanego 

kłosa”, pełnometrażowego filmu opowiadającego 

historie bł. Karoliny Kózkówny, patronki Ruchu 

Czystych Serc. Twórcami filmu są studenci i ab-

solwenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej 

i Medialnej w Toruniu, a także jej absolwenci po-

sługujący w TV Trwam. Producentem jest Fun-

dacja Lux Veritatis, a jego powstanie było moż-

liwe m.in. dzięki Polakom, którzy w minionym 

roku przekazali 1 procent swego podatku na rzecz 

Fundacji Nasza Przyszłość. (…) 

Edward Kabierz, Gość Niedzielny,  

nr 48, rok XCIII, 27 XI 2016, str. 6 

Wyjątkowy film na nasze czasy 

„Zerwany kłos” to pierwsza fabularna produk-

cja Fundacji Lux Veritatis zrealizowana z wiel-

kim rozmachem. Na planie oprócz aktorów poja-

wili się kaskaderzy, tancerze czy pirotechnicy. 

Twórcy tego filmu, podejmującego losy życia 

i bestialskiej śmierci patronki Ruchu Czystych 

Serc bł. Karoliny Kózkówny, zadedykowali go 

św. Janowi Pawłowi II, w podziękowaniu za 

dziedzictwo Światowych Dni Młodzieży. (…) 

Magdalena Kowalewska, Niedziela, nr 48, 

 27 XI 2016, str. 55 

Łabędzi śpiew III RP 

Nigdy nie próbowałem udawać krytyka filmo-

wego, ale po obejrzeniu filmu „Zerwany kłos” re-

żysera i scenarzysty Witolda Ludwiga oraz jego 

przyjaciół z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej 

i Medialnej, Radia Maryja i Telewizji Trwam, 

którym przy realizacji filmu pomocy udzielali 

profesjonalni aktorzy, muzycy, specjaliści od ob-

razu i dźwięku, nie mogę się powstrzymać od 

pełnego szczerości zapewnienia, że mamy do 

czynienia z nowym pięknym zjawiskiem w pol-

skim kinie. Zachwyty redaktor Marzeny Nykiel 

dotyczące tego filmu, ale także wielu innych au-

torów, zamieszczone na portalu wPolityce.pl są 

absolutnie uzasadnione i nawet w najmniejszym 

stopniu nieprzesadzone. (…) 

Wojciech Reszczyński, wSieci, nr 47 (208),  

21-27 XI 2016, str. 71  

Film „My wszyscy z Niego” 

Film na podstawie wy-

wiadów przeprowadzo-

nych przez ks. Ireneusza 

Skubisia nagranych przez 

Studio TV „Niedziela”. 

Scenariusz, realizacja, 

komentarz Alina Czernia-

kowska. 

W filmie świadectwa składają: kard. Stanisław 

Dziwisz, abp Mieczysław Mokrzycki, kard. Ma-

rian Jaworski, kard. Stanisław Nagy SCJ, abp 

Józef Kowalczyk, abp Józef Michalik, bp Adam 

Dyczkowski, bp. Ryszard Karpiński, abp Stani-

sław Nowak, dr Wanda Półtawska, s. Zofia Zdy-

bicka DSJK, o. Jan Góra OP, Eugeniusz Mróz, 

Arturo Mari. 

Film dołączony do tygodnika „Niedziela” nr 52 

z 25 XII 2016 r. 

Film „Mistrz i Katarzynka” 

Jest to film dokumentalny poświęcony Kata-

rzynie Szymon, polskiej stygmatyczce, która 

zmarła w opinii świętości 24 sierpnia 1986 roku. 

Zrealizowany poza oficjalnym obiegiem w la-

tach 1985-1989 (w stosunku do wersji pierwot-

nej w 2015 r. zmieniono nagranie lektorskie oraz 

dokonano możliwych korekcji materiałów ar-

chiwalnych).  

Film ten widziałem 18 grudnia 2016 r. o godz. 

15.00 w TV Trwam. 

Stanisław Waluś 

 

 

Warto przeczytać 
 

Andreas von Rétyi: 

„George Soros. Najnie-

bezpieczniejszy człowiek 

świata”, Wydawnictwo 

Biały Kruk, ul. Szwedzka 

38, 30-324 Kraków, 

12 254 56 02 

 
 

Czytelnikom „Dlatego” podaję informacje o tej 

książce z dwóch wartościowych tygodników. 

Najniebezpieczniejszy  

człowiek świata zdemaskowany 

(…) Prawdziwym zagrożeniem jest nie tyle 

bogactwo Sorosa, ile to, że uznał się on za filo-

zofa i zbawcę świata. Soros jest wrogiem 

wszystkiego co narodowe, patriotyczne, trady-

cyjne. (…) Dodajmy, że u nas jego „dzieckiem” 

jest osławiona Fundacja Batorego, że ostatnio 

wsparł grubymi milionami Agorę, że w 2012 r. 

prezydent Komorowski odznaczył go Krzyżem 

Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi… 

Joanna Szczerbińska, Niedziela,  

nr 48, 27 XI 2016, str. 2 

Premiera 

Kreuje siebie na globalnego filantropa, a w 

rzeczywistości jest megazagrożeniem dla świata. 
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Tego świata, w którym żyjemy i który znamy. 

Soros wymyślił dla nas wszystkich świat inny, 

w jego mniemaniu lepszy, bo pozbawiony naro-

dów, tradycji, religii, oparty za to na nieustan-

nych spekulacjach gospodarczych, głównie walu-

towych, które uczyniły z niego miliardera. (…) 

Tygodnik Solidarność, nr 51 (1461),  

16 XII 2016, str. 2 

Justyna Błażejowska: Har-

cerską Drogą do Niepodle-

głości – od «Czarnej Jedyn-

ki» do Komitetu Obrony 

Robotników, Wydawnictwo 

„Arcana”, Kraków 2016. 

Czytelnikom „Dlatego” poda-

ję fragment artykułu Piotra 

Piętaka. 

DRAMAT Macierewicza 

W książce Justyny Błażejowskiej „Harcerską 

Drogą do Niepodległości – od «Czarnej Jedynki» 

do Komitetu Obrony Robotników” opisany jest 

proces powstania pierwszej niezależnej od PZPR 

instytucji w PRL. KOR był przede wszystkim – 

o czym często zapominamy – instytucja funkcjo-

nującą z określonymi przepisami. Ustalono np. 

jasne procedury rozdziału pieniędzy pomiędzy 

różne działania podejmowane przez jego człon-

ków, które były kontrolowane przez niezależnych 

mężów zaufania. Należeli do nich m.in. Andrzej 

Kijowski i Stefan Kisielewski. 

Na tym właśnie polegała radykalna opozycja po-

między demokratyczno-instytucjonalnym progra-

mem Macierewicza i rewolucyjno-samorządowym 

programem Kuronia. Antoni Macierewicz wraz 

z Piotrem Naimskim tworzyli niezależną od PRL 

instytucję poddaną kontroli społecznej, „lewica la-

icka” albo propagowała poprawianie socjalizmu, 

czyli PRL-u, co w jaskrawy sposób uwidacznia się 

w książce Adama Michnika „Kościół, lewica, dia-

log”,  albo proponowała tworzenie struktur organi-

zacyjnych genetycznie wywodzących się z historii 

ruchu komunistycznego. (…)  

Piotr Piętak, Tygodnik Solidarność, nr 51 (1461), 

16 XII 106, str. 44-46 

 Janusz Szewczak: Bankste-

rzy. Kulisy globalnej zmowy, 

Biały Kruk, Kraków 2016. 

  Z książki o autorze: Janusz 

Szewczak – prawnik, analityk 

gospodarczy, publicysta eko-

nomiczny, autor i współautor 

kilku książek, specjalista z za-

kresu finansów, prawa finansowego, bankowości 

i makroekonomii. (…) Publikuje felietony i arty-

kuły prasowe m.in. w „Naszym Dzienniku”, 

„wSieci”, „Gazecie Polskiej”, „Niedzieli” i „Ty-

godniku Solidarność” oraz na portalach „Polity-

ce” i „Niezależna”. Rozmowy z nim nt. ekono-

mii i finansów zamieszczane są regularnie w 

wydawanym przez Białego Kruka miesięczniku 

opinii „Wpis”. (…) 

Z ostatniej strony okładki: Niezłomny wojow-

nik o polski Skarb Narodowy, o uczciwe zasady 

funkcjonowania banków, poseł na Sejm Rzeczy-

pospolitej Polskiej z ramienia PiS, a zarazem wy-

bitny publicysta ekonomiczny – Janusz Szewczak 

– napisał książkę, która wstrząśnie wieloma Czy-

telnikami. Nie zdajemy sobie bowiem sprawy, jak 

niewielu ludzi trzyma świat w garści, jak niewy-

obrażalnych spekulacji dopuszczają się międzyna-

rodowe korporacje. Odważna to książka, otwiera-

jąca oczy i budząca wielki niepokój, pierwsza ta-

ka polska publikacja na ten temat. 

Gdyby wszyscy naraz udali się teraz do banków 

po swoje oszczędności, otrzymaliby nie więcej 

niż kilka procent z tego, co mają na kontach. (…) 

 Stanisław Waluś 

 

 

Warto posłuchać 
 

Andrea Bocelli 

Bezpłatny dodatek: 

wyjątkowa płyta naj-

słynniejszego tenora 

świata. „Gość Niedziel-

ny” nr 3, rok XCIV, 22 

I 2017.  

 

Warto przeczytać artykuł Macieja Kalbarczyka 

pt. „Talent mam od Boga” w „Gościu Niedziel-

nym” nr 3, rok XCIV, z 22 I 2017, str. 64-64. 

Początek artykułu: Już zdążył się posiwieć, ale 

wciąż daje kilkanaście koncertów rocznie. And-

rea Bocelli od lat dzieli się z nami swoim darem, 

który, jak otwarcie przyznaje, dostał od Boga.  

Muzyka ponad  

granicami 

Chór Liceum Ogól-

nokształcącego Nie-

publicznego Kolegium 

św. Stanisława Kostki 

Katolickiego Stowa-

rzyszenia Wychowaw-

ców 
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Pieśni patriotyczne i narodowe 

Gaude Mater Polonia; Pierwsza Brygada; Czerwo-

ne Maki na Monte Cassino; Idzie żołnierz borem, 

lasem; Ułani, ułani, malowane dzieci; Prząśniczka. 

Pieśni religijne 

Zorka Betlejemska – kolęda białoruska; Nowa 

Radost stala – kolęda ukraińska; Oj, maluśki, ma-

luśki – polska kolęda góralska; Stradalnaja Maty 

– ludowa ukraińska pieśń pasyjna, Odszedł Pa-

sterz od nas – polska pieśń pasyjna. 

Pieśni ludowe i popularne 

Tylko we Lwowie!; Kupalinka – białoruska pieśń 

ludowa; Tum-balalajka – ludowa pieśń rosyjskich 

Żydów; Pisnia pro matir; Rodzina. 

Od 22 do 24 stycznia 2017 r. była w Gliwicach 

młodzież z Liceum Polonijnego Kolegium św. Sta-

nisława Kostki z Warszawy. Zespół dał koncerty 

w Centrum Jana Pawła II w Gliwicach, w czasie 

spotkania z ks. bp. Janem Kopcem w Kurii gliwic-

kiej, w parafii Matki Boskiej Kochawińskiej 

w Gliwicach, w Urzędzie Wojewódzkim w Kato-

wicach i w Bibliotece Śląskiej. Patronat nad wystę-

pami młodzieży w Gliwicach objął bp Jan Kopiec 

i senator Krystian Probierz. Organizatorem spotkań 

była Janina Szymanowicz – wiceprezes Zarządu 

Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Wycho-

wawców. Koncert w parafii Matki Boskiej Kocha-

wińskiej odbył się w poniedziałek 23 I 2017 r. 

 
Po koncercie w Aulii Matki Boskiej Kochawińskiej – 

od lewej: proboszcz parafii o. Robert Więcek, senator 

Krystian Probierz. Od prawej: Jacek i Lidia Bachnia-

kowie. Zdjęcie pobrane ze strony: 

http://liceumpolonijne.edu.pl/koncerty-choru-i-scholi-

w-gliwicach-i-katowicach/ 

Więcej o Kolegium i pobycie w Gliwicach 

można przeczytać w artykule Miry Fiutak „Wi-

tajcie w domu!”, jaki ukazał się w „Gościu Nie-

dzielnym”, nr 5, rok XCIV, 5 II 2017, „Gość 

Gliwicki”, str. VI i VII. O Liceum można prze-

czytać na stronie internetowej 

http://liceumpolonijne.edu.pl/ 

Stanisław Waluś 

Nasze rocznice 
Luty 

630 lat temu (17 lutego 1387 r.) w Wilnie zo-

stało założone biskupstwo podległe w tym czasie 

arcybiskupowi gnieźnieńskiemu. Patronami no-

wo powstałej diecezji zostali św. Stanisław mę-

czennik oraz św. Władysław wyznawca. 

205 lat temu (19 lutego 1812 r.) urodził się 

Zygmunt Krasiński, romantyczny poeta, drama-

topisarz, prozaik. 

155 lat temu (18 lutego 1862 r.) zmarł ks. Jan 

Alojzy Ficek, proboszcz w Piekarach Śląskich, 

wybitny działacz ruchu trzeźwościowego, 

obrońca śląskiego ludu przed germanizacją. 

90 lat temu (15 lutego 1927 r.) w Krakowie 

uruchomiono radiostację, skąd wkrótce na całą 

Polskę zaczęto nadawać hejnał z wieży mariac-

kiej o godz. 12. Przerwany w latach hitlerow-

skiej okupacji powrócił na fale radiowe po za-

kończeniu II wojny światowej. 

75 lat temu (14 lutego 1942 r.) Gen. Włady-

sław Sikorski, naczelny wódz polskiej armii na 

Zachodzie specjalnym rozkazem przekształcił 

podziemny Związek Walki Zbrojnej w Armię 

Krajową. 

75 lat temu (20 lutego 1942 r.) w obozie kon-

centracyjnym w Dachau zmarł Juliusz Bursche, 

superintendent Kościoła ewangelickiego-

augsburskiego w Polsce. 

Wybrała Barbara Kwaśnik 

 

 

Na straży sumienia Narodu 
 

W dniu 14 stycznia br. w auli Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Rybniku miała miejsce kon-

ferencja pt. „Prymas Polski August Hlond – na 

straży sumienia Narodu”. Konferencja odbyła się 

z inicjatywy posła na Sejm RP Czesława Sobie-

rajskiego, który uroczyście ją otworzył. Podczas 

powitania gości poseł Sobierajski podkreślił, że 

konferencja ta ma przyczynić się do przywraca-

nia pamięci o wielkim prymasie kard. Auguście 

Hlondzie i do poznania jego dziedzictwa i na-

uczania. Jednocześnie konferencja zainauguro-

wała rządowy program „Śląscy Bohaterowie 

Polski”, który ma na celu przywrócenie pamięci 

narodowi polskiemu o bohaterskich przywód-

cach ludu śląskiego i ich wielkim wkładzie w 

powrót Śląska do Polski. (…) Do jednych z naj-

większych Ślązaków i Polaków należy właśnie 

prymas Hlond. 

http://liceumpolonijne.edu.pl/koncerty-choru-i-scholi-w-gliwicach-i-katowicach/
http://liceumpolonijne.edu.pl/koncerty-choru-i-scholi-w-gliwicach-i-katowicach/
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Słowo wstępne skierował do zgromadzonych 

abp Wiktor Skworc – metropolita katowicki, któ-

ry objął konferencje honorowym patronatem. 

Ksiądz Arcybiskup wyakcentował profetyzm 

kard. Augusta Hlonda, pierwszego biskupa kato-

wickiego, i podkreślił jego wielkie zamiłowanie 

do prawdy, stawiania etyki przed polityką oraz 

wskazywanie na role sumienia. 

 Wykład inauguracyjny wygłosił ks. prof. dr 

hab. Paweł Bortkiewicz na temat „Aktualność 

myśli społecznej Prymasa Augusta Hlonda dla 

współczesnej Polski”. Drugi referat – pt. „Kardy-

nał August Hlond Prymas Polski założyciel 

zgromadzenia zakonnego na emigracji polskiej” 

wygłosił ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej. Na-

stępnie prof. dr hab. Iwona Nowakowska-

Kempna zaprezentowała osobowość prymasa 

Hlonda w referacie pt. „Duchowość – etos pracy: 

przeciwieństwo czy zgodność”. Senator RP Cze-

sław Ryszka podjął temat: „Maryjne proroctwa, 

czyli przeszłość i przyszłość Polski oraz świata 

w nauczaniu prymasa Augusta Hlonda”. (…)  

Magdalena Neuman, Niedziela, nr 5, 

29 I 2017, str. 41 

 

 

Dlaczego chcą obalić rząd PiS? 
 

Czy Polska podda się politycznemu oraz ide-

ologicznemu dyktatowi? 

Uchwalony budżet na 2017 r. pokazuje, że cze-

ka nas dobry rok: wzrost gospodarki – 3,6 proc., 

deficyt budżetowy – 2,9 proc. PKB oraz inflacja 

– 1,3 proc. (…) 

Wiemy, że uchwalenie tego budżetu dokonało 

się w atmosferze burd w Sejmie, a pretekstem był 

rzekomy zamiar ograniczenia pracy dziennikarzy. 

Zamiarem marszałka było jedynie uporządkowa-

nie ich pracy, bo jak ktoś to dobrze ujął: tabuny 

dziennikarzy w Sejmie bardziej przypominają 

obóz uchodźców pod Calais, niż poważnych 

sprawozdawców parlamentarnych. 

A tak serio pisząc, opozycja wszystko zaplano-

wała wcześniej, liczyła na znacznie poważniejsze 

zajścia – z użyciem przemocy, ze starciami z po-

licją, być może nawet z rozlewem krwi. Miała 

być „nocna zmiana 2”, przeprowadzona rękami 

esbeków zagrożonych ustawą dezubekizacyjną, 

zaniżającą im emerytury. Ale nie tylko oni buntu-

ją się. (…) 

Nie dajmy się zwariować, gra idzie o Polskę, 

dlatego obrońcy starego porządku będą radykali-

zować nastroje, eskalować zamieszki, prowoko-

wać, aby rządzący potknęli się, aby można było 

doprowadzić do przyspieszonych wyborów par-

lamentarnych, aby wróciło „stare”. 

Gra idzie także o Polskę katolicką. Nie przesa-

dzę, pisząc, że anonimowe centra zagraniczne, 

które usiłują podporządkować sobie Polskę, eks-

ploatują od lat nasz potencjał ekonomiczny 

i społeczny, także demograficzny. Rodzimi ko-

smopolici współpracują z tymi centrami, poma-

gając wynarodowić Polaków, a także pozbawić 

nas podmiotowości prawnej, narodowej i poli-

tycznej. Mając własną konstytucję, parlament 

i rząd, będąc rzekomo suwerennym państwem, 

każdy akt prawny musimy dostosować do prawa 

unijnego, tłumaczyć się z każdej złotówki prze-

kazanej na wsparcie rodzimej gospodarki. 

Czy Polska podda się temu politycznemu oraz 

ideologicznemu dyktatowi? Jeśli tak, to ci, któ-

rzy chcą rządzić światem, obedrą nas z moralno-

ści i praw sumienia, dając w zamian tzw. postę-

pową cywilizację, tzw. europejskie prawa pod-

stawowe, będące wyłącznie opozycją wobec Bo-

ga – Stwórcy, buntem przeciw Bożemu prawu. 

To też ma być powód do obalenia rządu PiS. 

Czesław Ryszka, Niedziela, nr 1, 

1 I 2017, str. 38 

 

Mocne słowa w PE: Polska  

przeciwstawia się dyktaturze UE 
 

W sieci furorę robi film z wystąpieniem fran-

cuskiego polityka, który w Parlamencie Europej-

skim stanął w obronie Polski w jego ocenie ata-

kowanej przez dyktat zliberalizowanej Unii Eu-

ropejskiej. 

W jego ocenie Polacy to naród miłujący praw-

dę, prawo i sprawiedliwość, naród który kocha 

i przestrzega zasad demokracji. Uznał za skanda-

liczne mówienie o "putinizacji" polskiej polityki, 

co uskuteczniają niektórzy europejscy politycy. 

Sprzeciwiał się odbieraniu Polakom prawa do 

samostanowienia o sobie. 

http://www.fronda.pl/a/mocne-slowa-w-pe-

polska-przeciwstawia-sie-dyktaturze-

ue,85148.html 

Poseł Jean-Luc Schaffhauser powiedział 

w Parlamencie Europejskim 

Jean-Luc Schaffhauser (ur. 17 grudnia 1955 w 

Cambrai) - francuski polityk i konsultant, poseł 

do Parlamentu Europejskiego. Z wykształcenia fi-

lozof. Mieszkał w Polsce i w Rosji, wszedł 

w skład komitetu sterującego francuskiej Unii Pa-

http://www.fronda.pl/a/mocne-slowa-w-pe-polska-przeciwstawia-sie-dyktaturze-ue,85148.html
http://www.fronda.pl/a/mocne-slowa-w-pe-polska-przeciwstawia-sie-dyktaturze-ue,85148.html
http://www.fronda.pl/a/mocne-slowa-w-pe-polska-przeciwstawia-sie-dyktaturze-ue,85148.html


 13 

neuropejskiej, zakładał stowarzyszenie Ren-

Wołga.  

"Pani Premier. Drodzy Koledzy.  

Pan Schulz mówił o zamachu stanu, a nawet 

o rzekomej "putinizacji" polskiej polityki.  

Owszem PiS jest popularną partią. Atak na 

obecną Polskę, to atak systemu europejskiego 

przeciw demokracji i przeciwko narodom, które 

wybrały suwerenność, wolność i niezależność 

w solidarności.  

Narodom, które nadal wierzą w chrześcijańskie 

korzenie humanizmu i w humanizm, który nie 

jest wytworem nowego porządku europejskiego, 

najwyższego nieporządku.  

Tak, Polska to jest naród oporny, któremu za-

wdzięczamy upadek muru. Tak, Polska i jej 

mieszkańcy opierają się, ponieważ jest konserwa-

tywna, ma starożytne i prawdziwe wartości: ro-

dzinę składającą się z ojca i matki, szacunek dla 

życia; wierzy w prawdę, prawo, sprawiedliwość. 

Jest katolicka, a nie liberalna w rękach sekt kon-

trolujących społeczeństwo poprzez finanse i me-

dia.  

Drodzy koledzy, system europejski jest bankru-

tem. Jego demokracja jest dyktaturą, która każe 

ludziom głosować znowu, gdy raz powiedzą nie 

dla traktatu, lub po prostu ignoruje głosowanie 

przeciw konstytucji europejskiej, na przykład.  

Permanentny zamach stanu, to właśnie system 

europejski! Polska, Węgry, Słowacja, Czechy, 

zaprzyjaźnione kraje aksamitnej rewolucji, które 

zjednoczyły się przed upadkiem muru, przeciw-

stawiają się odtąd tej dyktaturze, gotowej zaata-

kować, zdestabilizować i usunąć każdy rząd, któ-

ry nie pracuje dla obcych mocarstw, które rządzą 

tutaj i usiłują rządzić narodami Europy.  

Jako Alzatczyk również sprzeciwiam się nie-

mieckiej arogancji. My, francuscy patrioci, nie 

zniesiemy dłużej, tak jak Polacy, aby jeden kraj - 

Niemcy - decydował o gospodarce strefy euro, 

imigracji i przestrzeganiu demokracji według kry-

teriów nowej Rzeszy europejskiej.  

Proszę to zgromadzenie aby odzyskało zdrowy 

rozsądek. Tak, Polska jest atakowana, ponieważ 

jej przestępstwem jest konserwatyzm społeczny, 

ludzki i chrześcijański. Wierzcie mi, to dopiero 

początek. Bunt ludu się rozpoczął, zmiecie was 

i na to właśnie zasługujecie. Godzina nadchodzi.” 

https://www.youtube.com/watch?v=zAnGA2N2B

BY. 

 

 

Poseł Syed Salah Kamall powiedział 

w Parlamencie Europejskim 

Syed Salah Kamall - brytyjski polityk i inżynier 

pochodzenia hinduskiego, deputowany do Parla-

mentu Europejskiego VI, VII i VIII kadencji.  

"Dlaczego, gdy poprzedni rząd uchwalił usta-

wę, aby wepchnąć do Trybunału Konstytucyjne-

go swoich nominatów przed opuszczeniem urzę-

du, dlaczegóż to Komisja nie wszczęła docho-

dzenia, ani posłowie się tutaj nie skarżyli? Skąd 

te nagłe skargi, gdy nowy rząd próbuje powołać 

tylko pięciu na piętnastu sędziów Trybunału 

Konstytucyjnego?"  

"Powinniśmy aprobować wprowadzenie przez 

nowy rząd rozdziału pomiędzy regulatorem i 

nadawcą. Ale kiedy nowy rząd stara się dosto-

sować swoje praktyki do innych krajów i prawa 

UE, jest oskarżany o polityczną ingerencję 

w media. Otóż kiedy ja pracowałem nad dyrek-

tywą o audiowizualnych usługach medialnych, 

byłem zaszokowany ilością posłów do PE z jed-

nego dużego państwa członkowskiego, którzy 

zasiadali w zarządach nadawców publicznych - 

ingerując w przepisy, nie zwracając uwagi na 

oczywisty konflikt interesów."  

"Więc jeśli zdecydujecie się dziś napaść na 

demokratycznie wybrany rząd Polski, będziecie 

również wytykać palcami ludzi, którzy głosowali 

na ten rząd. I nie zdziwcie się, jeśli Polacy od-

powiedzą wybierając więcej eurosceptycznych 

polityków tak jak na Węgrzech, we Włoszech 

i Francji."  

"Gdy Pan Berlusconi przybył do tego Parla-

mentu i uczynił uwagę, łącząc Pana Schulza 

z narodowo-socjalistyczną przeszłością Niemiec, 

wielu tutaj było obrażonych. Więc proszę prze-

myśleć swoją reakcję, gdy niemiecki polityk wy-

stępuje w mediach i mówi o elementach zama-

chu stanu w Polsce, porównując polski rząd do 

Władimira Putina."  

https://www.youtube.com/watch?v=iJ1oymFKW

N8                         Pobrał i spisał Robert Prorok 

 

 

MYŚLI NIEPOPRAWNE 
 

45 lat panoszenia się w Polsce marksizmu oraz 

już 27 lat bliskiego mu współczesnego liberalizmu 

powoduje, że zbyt wielu Polaków dzisiaj zapo-

mniało o zdrowej staropolskiej zasadzie wolności - 

Polak na zagrodzie równy wojewodzie. Zbyt po-

wszechne są za to naleciałości poddańczej mental-

ności rosyjskiej, jak np. ciszej jedziesz, dalej zaje-

https://www.youtube.com/watch?v=zAnGA2N2BBY
https://www.youtube.com/watch?v=zAnGA2N2BBY
https://www.youtube.com/watch?v=iJ1oymFKWN8
https://www.youtube.com/watch?v=iJ1oymFKWN8
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dziesz. Postawa pierwsza rozumiana głęboko sta-

nowi, że masz swój własny pogląd na sprawy i po-

trafisz go bez względu na skutki wyznawać czy-

nem. Natomiast serwilistyczna postawa druga pro-

muje tzw. niewychylanie się. Polacy rozdarci są 

również na kolejnym polu; czy wolność oznacza 

prawo do tzw. róbta co chceta, czy też zasadę - żyj 

i daj żyć innym. Pierwszą część tego dylematu 

promuje demokracja liberalna, natomiast postawy 

w drugim ujęciu kształtuje klimat wolności odpo-

wiedzialnej, budowanej na prymacie uniwersalnych 

wartości niezależnie od tego, ilu ludzi w danej 

chwili je wyznaje. I problemy te dotyczą z równą 

mocą życia jednostki, jak i całego państwa. Szko-

dliwie wobec ludzi zachowuje się myślący marksi-

stowsko jeden człowiek, jak i zdemoralizowane so-

cjalistyczną lub liberalną demokracją państwo. 

Skutkiem tego w wielu ludziach tkwi niedobry syn-

drom zawsze bezkrytycznego popierania tzw. 

„swoich” bez względu na to, co by oni nie robili. 

Powoduje to często także stan pomieszania z poplą-

taniem. Środowiska uznawane za prawicowe forsu-

ją rozwiązania lewicowe, a środowiska lewicowe 

rozwiązania prawicowe. 

Ja jestem oczywiście zwolennikiem takiego kraju, 

w którym życie człowieka wyznaczają Boże uni-

wersalne zasady wolności odpowiedzialnej zarów-

no w życiu indywidualnym, jak i zbiorowym. I ma-

rzę, aby takim krajem była moja ukochana Polska. 

Ale niestety, mój kraj od takich warunków dzieli 

jeszcze ogromna przepaść. Każdy, kto mnie zna 

wie gdzie, jak i dlaczego rozkładają się dzisiaj moje 

polityczne sympatie i antypatie, co publicznie jasno 

wyrażam, ale w moim świecie najważniejsze jest co 

kto mówi, a nie kto to mówi, ponieważ nie ma lu-

dzi, którzy mają patent na czynienie dobra, a kto 

uważa inaczej jest osobą niebezpieczną. Stąd nie 

jest niczym niezwykłym, że moi rodacy podobnie 

jak w innych narodach jednym tchem w jednej 

sprawie uważają słusznie, a w innej niesłusznie. 

W naszym chrześcijańskim kręgu cywilizacyjnym 

każdy człowiek jest bowiem ułomny i dlatego 

o tym, czy w danej chwili czyni on dobro lub zło, 

w pierwszym rzędzie decyduje nie opinia władzy 

i prawo stanowione przez ludzi, ale dane przez Bo-

ga ludziom uniwersalne wartości Dekalogu. Uznaje 

się dość powszechnie, że jakość stanowionego 

w Polsce prawa jest niska, a jest tak przede wszyst-

kim dlatego, że elity sceny politycznej są źle wybie-

rane oraz nie oceniają one, czy to prawo jest zgodne 

z prawem 10 przykazań. O jego wartości ma decy-

dować jedynie orzeczenie grupki sędziów Trybuna-

łu Konstytucyjnego, czy jest ono lub nie jest zgod-

ne z Konstytucją. A co, jeżeli i jej zapisy w wielu 

wypadkach nie spełniają zasad Prawa Bożego?  

Dajemy sobie narzucać pogląd zdemoralizowa-

nych duchowo elit, że zbiorowość ludzi, jaką jest 

państwo, ma żyć według norm bliskich tym elitom, 

choć obojętnych wobec danego wszystkim prawa 

naturalnego lub wręcz będących jego zanegowa-

niem. Czy np. progi podatkowe progresywnego 

podatku dochodowego są zgodne z przykazaniem 

"Nie kradnij"? W mojej opinii nie są, a słyszymy 

na każdym kroku, że taki podatek jest wymogiem 

rzekomej sprawiedliwości społecznej? (pojęcie 

marksistowskie). Żyjemy podobno w wolnej Pol-

sce, a ciągle akceptujemy wiele innych wrośnię-

tych w naszą rzeczywistość rozwiązań marksi-

stowskich. Np. zamiłowanie do nadmiernej w na-

szym życiu roli państwa, zwłaszcza w sferze go-

spodarczej oraz nauki, kultury i oświaty czy opieki 

medycznej, a także za normalność mamy uważać 

tzw. rozdział Kościoła od państwa (w przedwojen-

nej II Rzeczpospolitej księża byli nawet posłami). 

Trójpodział władzy państwowej jest u nas wyłącz-

nie liberalną fikcją na papierze. W przeciwieństwie 

do Polski przedwojennej, ciągle jest brak surowej 

i osobistej odpowiedzialności finansowej oraz kar-

nej wszystkich urzędników władzy rządowej 

i samorządowej za podejmowane lub niepodejmo-

wane przez nich decyzje. Szkodliwym jest wo-

dzowski charakter partii politycznych (wódz po-

trzebuje posłusznych mu oficerów i armii żołnie-

rzy, a nie światłych partnerów), złem jest dyscypli-

na partyjna parlamentarzystów i niemożność ich 

odwołania przed upływem kadencji oraz brak za-

kazu łączenia funkcji, finansowanie partii z budże-

tu państwa, przepisy i procedury urzędów oraz in-

stytucji, które nakazują traktować obywatela 

przede wszystkim jak petenta i osobę podejrzaną. 

Podobnie, wbrew temu co deklarują politycy, 

obowiązują prawa, które dyskryminują rodzimy 

sektor prywatny i uniemożliwiają swobodny roz-

wój klasy średniej, która zawsze jest fundamentem 

wolności i wolnego rynku (tyle wolności, ile wła-

sności), a bez uczciwego powodu ekonomicznego 

w niezawinionej przez siebie ogromnej biedzie 

utrzymywana jest olbrzymia większość narodu. 

Stąd, kiedy w krajach Zachodu na najwyższym po-

ziomie są głównie prywatne firmy, uniwersytety 

i szkoły niższe, szpitale, instytuty i wiele innych 

całych sektorów życia społecznego, a z reguły naj-

gorsze z nich są te tzw. publiczne, u nas na ogół 

ciągle jest odwrotnie, co jest pielęgnowaną przez 
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elity państwowe patologią, a nie normalnością. 

Właścicieli kapitału zagranicznego, a zwłaszcza 

krajowego żadna władza nie musi wzywać do in-

westowania, a przez to do tworzenia nowych miejsc 

pracy i rozwoju gospodarczego. Jeżeli w kraju ist-

nieją ku temu obiektywnie sprzyjające warunki, oni 

sami chętnie to robią, bo pieniądz tworzy pieniądz. 

Co to znaczy, że w wolnej Polsce dla przyciągania 

tylko grupek inwestorów, państwo utrzymuje spe-

cjalne strefy ekonomiczne na wyjątkowych warun-

kach? To też jest korupcjogenna i dyskryminująca 

innych patologia. W warunkach normalności jak na 

Zachodzie, cała Polska ma być jedną wielką 

i uczciwą dla każdego strefą ekonomiczną!  

Nie mówię już o ciągle obecnych w naszym życiu 

np. Urzędach Stanu Cywilnego, czy o tytułach pro-

fesorskich jako stopniach naukowych lub 

o sądownictwie karnym, w którym zamiast obywa-

telskiej ławy przysięgłych, jedyną wyrocznią jest 

niewybieralny sędzia. Nic potem dziwnego, że 

w polskich sądach jest tyle niesprawiedliwości. 

Mógłbym długo jeszcze tak mnożyć dalsze przykła-

dy. Bez względu na to kto rządzi, nasza Polska nie 

będzie lepszym krajem, dopóki rządzący tego 

wszystkiego nie zmienią, czyli dopóki nie przywrócą 

normalności. Punktem odniesienia są najlepsze roz-

wiązania w krajach Zachodu. Nasi politycy i inni 

mędrcy nie muszą wymyślać na nowo prochu ani 

koła. Wszystko albo już kiedyś w Polsce było, albo 

ciągle jest gdzie indziej. Tylko aby narodowi służyć, 

a nie nim rządzić, trzeba mieć właściwą pokorę 

i chcieć z dostępnych owoców korzystać. Przecież 

naszym elitom z ust nie schodzą slogany, że Polska 

jest zapóźniona i chce gonić inne kraje. Ludzie, któ-

rzy narodowi służą, są mężami stanu, natomiast poli-

tykami są ci, którym interes własny i partyjny myli 

się z narodowym lub państwowym i myślą katego-

riami od wyborów do wyborów (siebie). I o kim my 

na ogół słyszymy w mediach i gdziekolwiek indziej? 

O politykach, a Polska i Polacy czekają na mężów 

stanu. Trudno jednak o takie autorytety w warun-

kach, jakie wyżej trochę opisałem.  

Katowice, 29 grudnia 2016  

Andrzej Rozpłochowski 

 

Warto czytać „Nasz Dziennik” 
 

W biuletynie nr 12 (300) z 25 XII na stronie 17 

zamiesiłem felieton pt. „Moim zdaniem”, w któ-

rym wskazuję na wartościową prasę.  

Zaskoczyła mnie liczba księży biskupów, któ-

rzy nadesłali życzenia z okazji Świąt Bożego Na-

rodzenia 2016 i Nowego Roku 2017 do „Naszego 

Dziennika”, więc postanowiłem zestawić ich na-

zwiska w porządku alfabetycznym. 

Bp Jan Bagiński, bp Adam Bałabuch, bp Łukasz 

Buzun, bp Andrzej Czaja, bp Ignacy Dec, abp Wa-

cław Depo, bp Edward Frankowski, bp Adam 

Dyczkowski, bp Antoni P. Dydycz, abp Andrzej 

Dzięga, bp Andrzej F. Dziuba, kard. Stanisław 

Dziwisz, abp Stanisław Gądecki, abp Sławoj Le-

szek Głódź, abp Marian Gołębiewski, abp Józef 

Górzyński, bp Piotr Greger, kard. Zenon Grocho-

lewski, kard. Henryk Gulbinowicz, bp Stanisław 

Jamrozek, bp Edward Janiak, bp Piotr Jarecki, bp 

Tadeusz Jeż, abp Marek Jędraszewski, bp Ryszard 

Kasyna, bp Grzegorz Kaszak, bp Piotr Krupa, abp 

Józef Kupny, bp Gerard Kusz, bp Mariusz Lesz-

czyński, bp Piotr Libera, bp Tadeusz Lityński, bp 

Jerzy Mazur, bp Wiesław Mering, abp Józef Mi-

chalik, bp Artur Miziński, abp Mirosław Mokrzyc-

ki, bp Stanisław Napierała, bp Krzysztof Nitkie-

wicz, bp Wojciech Osial, abp Edward Ozorowski, 

abp Salvatore Pennacchio, bp Ireneusz Pękalski, bp 

Tadeusz Pikus, bp Roman Pindel, bp Jan Piotrow-

ski, abp Edmund Piszcz, bp Stefan Regmunt, bp 

Kazimierz Ryczan, bp Paweł Socha, bp Stanisław 

Stefanek, bp Janusz Stepnowski, bp Andrzej Suski, 

bp Adam Szal, bp Marek Szkudło, bp Wiesław 

Szlachetka, abp Stanisław Szymecki, bp Wiesław 

Śmigiel, bp Jan Śrutwa, bp Jan Tyrawa, abp Stani-

sław Wielgus, bp Adam Wodarczyk, bp Józef 

Wróbel, bp Józef Zawitkowski, abp Wojciech 

Ziemba, bp Julian Wojtkowski, abp Władysław 

Ziółek.                                   Stanisław Waluś 
 

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Papieża Franciszka na rok 2017 
Styczeń: Ewangelizacyjna: Aby wszyscy 

chrześcijanie, dochowując wierności nauczania 

Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłość 

braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności 

kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktu-

alnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.  
 

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. 
 

RAMOWY PROGRAM PIELGRZYMEK 

KIK W KATOWICACH NA 2017 ROK  

(Organizator Jan Mikos) 

22 kwietnia - Kraków-Podgórze - Sanktuarium 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Kraków-
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Łagiewniki Bazylika Miłosierdzia Bożego. Święto 

Miłosierdzia Bożego. Wyjazd godz. 7:00 z parafii, 

7:15 z Pl. Andrzeja. Przyjazd ok. 18:00. Koszt 35 

zł. Świadczenia: przejazd, ubezpieczenie 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, parkingi, 

przewodników lokalnych i inne wydatki progra-

mowe. Usługi: przejazd komfortowym autokarem, 

8 noclegów w hotelach ***, w pokojach 2-os. z ła-

zienkami, przeprawę promową na trasie Polska - 

Szwecja - Polska, 9 śniadań, 8 obiadokolacji, opie-

kę 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 - 

9.02, 9.03, 20.04, 11.05, 22.06, 14.09, 12.10, 

9.11 i 14.12 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). 
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gencji Katolickiej w Kato-

wicach, 40-954 Katowice 2, 

skr. poczt. 376. 
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