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Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz 

wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do 

swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyj-

dzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas 

rozdał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę, 

powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: 

Mój pan się ociąga, i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie pan tego 

sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. Każe go ćwiartować i z obłudnikami 

wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Mt 24,42-51  
 

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 
 

 

Ojciec Święty Franciszek do Polaków  
 

Audiencja ogólna – środa 7 VI 2017 r. 

„Witam serdecznie pielgrzymów polskich. 

Szczególnie pozdrawiam Stowarzyszenie Comu-

nità Regina della Pace z Radomia. W ramach 

podjętej inicjatywy 12 Gwiazd w koronie Maryi 

Królowej Pokoju realizuje ono projekt ustano-

wienia w świecie 12 centrów adoracji Eucharystii 

i nieustannej modlitwy o pokój, w miejscach naj-

bardziej zapalnych. Na ich prośbę poświęciłem 

dzisiaj ołtarz adoracji: Adoratio Domini in unitate 

et pace przeznaczony dla Sanktuarium Matki Bo-

żej Różańcowej w Namyang w Korei Południo-

wej. Niech waszej modlitwy o pokój nie zabrak-

nie podczas nabożeństw czerwcowych, poświę-

conych szczególnej czci Serca Pana Jezusa. Niech 

będzie pochwalony Jezus Chrystus.” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 7 VI 2017 

Audiencja ogólna – środa 14 VI 2017 r. 

„Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów pol-

skich. W encyklice Redemptor hominis św. Jan 

Paweł II przypomniał: „«Człowiek pozostaje dla 

siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest po-

zbawione sensu, (…) jeśli nie spotka się z miło-

ścią, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś spo-

sób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego 

uczestnictwa» (n. 10). Pamiętając, że miłość 

przywołuje miłość, silniej niż nienawiść przywo-

łuje śmierć, nie lękajmy się prawdziwej miłości 

i jej wymagań. Czyńmy ją w naszym życiu wiel-

ką, piękną i odpowiedzialną, by była dla innych 

promieniem nadziei. Niech będzie pochwalony 

Jezus Chrystus.” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 14 VI 2017 

Audiencja ogólna – środa 21 VI 2017 r. 

„Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzy-

mów. Drodzy bracia i siostry, na naszej drodze 

wiary, zwłaszcza w momentach trudnych, trzeba 

mieć odwagę wznosić oczy ku niebu, myśląc 

o świętych, którzy na ziemi przeżywali swoje co-

dzienne radości i troski razem z Chrystusem, a te-

raz żyją z Nim w chwale Ojca niebieskiego. Są 

oni dla nas świadkami nadziei, dają przykład 

chrześcijańskiego życia i wspierają nas w naszym 

dążeniu do świętości. Niech ich wstawiennictwo 

stale wam towarzyszy! Z serca wam błogosławię. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 21 VI 2017 

Audiencja ogólna – środa 28 VI 2017 r. 

„Witam polskich pielgrzymów, a zwłaszcza go-

ści Arcybiskupów Metropolitów, którzy jutro 

otrzymają paliusz. Drodzy bracia i siostry, wła-

śnie jutro liturgia przypomni nam męczeństwo 

dwóch filarów Kościoła, świętych Apostołów 

Piotra i Pawła. Wpatrując się w przykład ich bez-

granicznego oddania dla Chrystusa i Ewangelii, 
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prośmy Boga, aby i nam zawsze dawał siłę, byśmy 

byli Jego wiernymi świadkami. Niech nam poma-

ga żyć chrześcijańską nadzieją, zwłaszcza w ukry-

tym męczeństwie codziennego wypełniania wła-

snych obowiązków dobrze i z miłością. Niech Bóg 

Wam błogosławi!” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 28 VI 2017 

Anioł Pański – niedziela 9 VII 2017 r. 

„W sposób szczególny pozdrawiam wiernych 

z Polski, którzy przybyli na rowerach z Chełma. 

Pamiętam też o wielkiej pielgrzymce, którą odby-

wa dziś do sanktuarium w Częstochowie polska 

Rodzina Radia Maryja. Przyłączmy się do tej piel-

grzymki polskiego narodu odmawiając teraz wszy-

scy razem jedno Zdrowaś Maryjo.” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 9 VII 2017 

Audiencja ogólna – środa 2 VIII 2017 r. 

„Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. 

W minionym tygodniu wspominaliśmy nasze spo-

tkania w Polsce i wydarzenia związane ze Świa-

towym Dniem Młodzieży, które przeżywaliśmy 

rok temu. Dziękuję Panu za entuzjazm wiary mło-

dych, jaki Duch Święty wzbudził w nich w tam-

tych dniach i nieustannie umacnia w ich sercach. 

Niech będą strażnikami nadziei dla przyszłych po-

koleń! Wraz z tym wspomnieniem przychodzi mi 

na myśl postać drogiego kardynała Franciszka 

Macharskiego. Właśnie dziś przypada pierwsza 

rocznica jego śmierci. Niech pozostanie żywa pa-

mięć tego wielkiego pasterza, oddanego ludziom 

z ufnością, którą pokładał w Jezusie miłosiernym. 

Niech Bóg wam błogosławi.” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 2 VIII 2017 

Audiencja ogólna – środa 9 VIII 2017 r. 

„Dziś w sposób szczególny jednoczę się ducho-

wo z tymi, którzy z różnych miast Polski wędrują 

pieszo w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bo-

żej na Jasnej Górze. Niech Matka i Królowa Polski 

przyjmie trud i modlitwy pielgrzymów, i niech 

wyprosi u swego Syna pełnię łask dla nich, dla ich 

rodzin i dla całego narodu polskiego. Niech Bóg 

wam błogosławi!” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 9 VIII 2017 

Audiencja ogólna – środa 23 VIII 2017 r. 

„Za kilka dni, w sobotę i w niedzielę, wielu 

z was, osobiście lub duchowo, zgromadzi się 

w ‘polskiej Kanie’, w waszym narodowym Sank-

tuarium na Jasnej Górze, by świętować uroczy-

stość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 

i 300-lecie koronacji Jej cudownego Obrazu. Sta-

jąc przed Obliczem waszej Matki i Królowej, 

wsłuchujcie się z uwagą w Jej słowa: Zróbcie 

wszystko, cokolwiek Jezus wam powie (por. J 2, 

5). Niech będą one dla was wskazaniem w kształ-

towaniu sumień, w porządkowaniu życia osobi-

stego i rodzinnego, w budowaniu przyszłości spo-

łeczeństwa i narodu. Każdemu z was i całej Pol-

sce z serca błogosławię” – powiedział Papież. 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 23 VIII 2017 

Audiencja ogólna – środa 30 VIII 2017 r. 

„Drodzy bracia i siostry, wspomnienie pięk-

nych wydarzeń z przeszłości zazwyczaj budzi 

w nas radość i optymizm. Tym bardziej pamięć 

o chwilach, gdy w osobistym spotkaniu z Chry-

stusem, w świetle Jego miłości odsłaniało się na-

sze powołanie, marzenie o dobru do zrealizowa-

nia w życiu, umacnia naszą nadzieję, zwłaszcza 

w czasach próby i cierpienia. Prośmy Pana, aby 

Jego Duch budził w nas zawsze tę pamięć, która 

prowadzi ku nadziei. Niech Bóg błogosławi wam 

i waszym rodzinom!”. 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 30 VIII 2017 

 

 

Rok 2017 rokiem  
Rokiem 100-lecia objawień w Fatimie  

 

Godzina Fatimy 
 

W dniu 7 czerwca 2017 r. z okazji 100-lecia Ob-

jawień Fatimskich 

odbyło się z za-

brzańskiej sekcji 

KIK w Katowicach 

kolejne spotkanie 

z senatorem Cze-

sławem Ryszką, 

członkiem honoro-

wym KIK w Kato-

wicach. Pan Senator 

nigdy nie odmawia 

przyjazdu do nas, 

a każde spotkanie 

jest inne i bardzo 

ciekawe, zwykle z promocją nowej książki. 

Dużą atrakcją spotkania była nowo wydana 

książka pana Senatora pt. „Godzina Fatimy”. 

Mimo tego, że w tym dniu w Zabrzu i w Gli-

wicach był prezydent RP Andrzej Duda i wiele 

naszych członków uczestniczyło w tych spotka-

niach, frekwencja była duża. Atmosfera powagi 

i zaciekawienia udzieliła się wszystkim, a auto-

graf Autora wpisany do książki był dodatkowa 

atrakcją. Spotkanie to można podsumować 

w trzech myślach: 

- każde spotkanie jest wielkim przeżyciem, 

- ogrom wiedzy i głęboka refleksja Prelegenta, 
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- jak zawsze zachwyt członków i sympatyków 

KIK obecnych na spotkaniu. 

 

 
 
 

 
Autograf autora książki dla uczestnika spotkania. 

Spotkania z senatorem Czesławem Ryszką po-

zostają na długo w pamięci.  

Krystyna Partuś 

Plakat Robert Prorok 

Zdjęcie Robert Prorok 

 

Warto przeczytać 

Czesław Ryszka 

Godzina Fatimy 

Wydanie II uzupełnione 

Wydawnictwo IKONA 

Szydłówek 15A 

26-500 Szydłowiec 

tel. + 48 486 175 153 

+ 48 605 565 152 

Spis treści 

Przedmowa 

Cześć pierwsza 

NIEZWYKŁE OBJAWIENIA 

Część druga 

WOKÓŁ TRZECIEJ TAJEMNICY 

FATIMSKIEJ 

Cześć trzecia 

ZAMACH W ŚWIETLE FATIMY 

Cześć czwarta 

FATIMA A CZASY OSTATECZNE 

Część piąta 

DUCHOWOŚĆ OBJAWIEŃ FATIMSKICH 

Zakończenie 

Wybrane pozycje bibliograficzne 

 

6 grudnia 2016 r. odeszła do Pana  

Krystyna Cholewa 
 

Urodziła się 14 maja 1947 r. Członkiem KIK 

w Katowicach była od marca 1981 r. (deklaracja 

członkowska nr 402). Krystyna Cholewa była 

sekretarzem KIK w Katowicach w latach 1991-

1993, członkiem Zarządu w latach 1989-1991 

i 1993-1997. Była współredaktorem biuletynu 

„Dlatego” w latach 1990-1992 (od numeru 1 do 

numeru 8).  

Pracowała w Urzędzie Wojewódzkim w Kato-

wicach, między innymi na stanowisku kierowni-

ka kancelarii Wojewody. 

Msza św. pogrzebowa została odprawiona 

9 grudnia 2016 r. o godz. 13.00 w kościele para-

fialnym Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny w Katowicach przy ul. Granicznej – osie-

dle Paderewskiego. Mszy św. przewodniczył ks. 

dr Stanisław Puchała. Po Mszy św. odprowadzi-

liśmy Zmarłą na cmentarz przy ul. Sienkiewicza 

w Katowicach. Egzortę pogrzebową wygłosił 

ks. Stanisław Juraszek. 

Kazimiera Złotos 

Msza św. za Zmarłą będzie sprawowana w ka-

tedrze Chrystusa Króla w Katowicach 5 grudnia 

2017 r. o godz. 12. 

 

 

EGZORTA POGRZEBOWA 

Pogrzeb śp. Krystyny Cholewa 
Katowice, kościół Wniebowzięcia NMP 

Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry – 

żałobnicy na pogrzebie śp. Krystyny Cholewy! 

 Nigdy nie zrozumiemy świata i naszego 

życia bez Objawienia Bożego. O świecie i życiu 

musimy być pouczeni przez samego Boga, który 

ustami proroka Izajasza poucza nas: 

„Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło 

i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. 

Bo ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spo-

wija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan i Jego 

chwała jawi się nad tobą. I pójdą narody do two-

jego światła, królowie do blasku twojego wscho-

du” (Iz 60, 1-3). 

A Psalm 60, który rozważamy w liturgii po-

grzebu śp. Krystyny, wskazuje nam drogę, co 

więcej mobilizuje nas do budowania postawy 

zaufania Bogu, oddania się Jemu w rzeczywisto-

ści dla nas niezrozumiałej. 

„Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo 

miałbym się lękać? (Ps 60, 1, 13, 14). 
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Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym 

czuć trwogę” (Iż 60, 1, 13, 14). 

Trwając w klimacie adwentu żegnamy dziś 

osobę, dla której te słowa proroka Izajasza były 

czymś naturalnym. 

Wszyscy ją znaliśmy, ale dopiero bliskie z nią 

przebywanie ukazywało bogactwo jej osobowo-

ści. 

Miała coś w sobie, co nazwałbym arystokracją 

ducha. 

Obce jej były jakieś dewocyjne uniesienia, ale 

za to Bóg wypełniał jej życie w stopniu absolut-

nym. 

Nigdy nie słyszałem słów narzekania na swoją 

chorobę, przyjmowała ją z pokorą, dziękując za 

każdy przeżyty dzień, licząc jeszcze na to co Bóg 

da. 

Gdy mówię o arystokracji ducha, to mam na 

myśli całą jej postawę, niezwykle godną, ale bez 

żadnej wyniosłości. 

Była prawdziwym państwowcem, diagnozując 

w niezwykle wysublimowany sposób trendy, 

klimaty polityczne, układy, koneksje. Wszystko 

wyczuwała perfekcyjnie dystansując się od nich 

na tyle, by zachować swoją niezależność ducha. 

Jestem przekonany, że te cnoty wyniosła 

z prawdziwego, polskiego i katolickiego domu. 

Ukształtowana przez swoją niezapomnianą 

matkę i skromnego, cichego ojca. 

Tchnęło od niej jakieś – nazwałbym to - kreso-

we ciepło, którym potrafiła ogrzać i Kościół i Oj-

czyznę, nie mówiąc już od najbliższych, z któ-

rych tak bardzo się cieszyła. 

Kogóż my dziś tracimy? Inaczej, kogo my dzi-

siaj zyskujemy? 

Ano świadka życia na wskroś szlachetnego, 

uczciwego - i nie bójmy się użyć tego słowa - po-

rządnego. 

Kto z nią przebywał zawsze zyskiwał tyle do-

brych znajomości, a niekiedy przyjaźni trwają-

cych latami. Bo ona zawsze, obok wiary, uboga-

cała swoim humanizmem, nie tylko z racji swoje-

go wykształcenia. To coś po prostu się ma, tego 

trudno się nauczyć, to wynosi się z domu. 

Pamiętam, jak każdy z nas oglądał 10 odcinków 

świetnego rosyjskiego serialu „Mistrz i Małgo-

rzata” Michaiła Bułhakowa. W życiu z nikim in-

nym nie było mi dane tak wnikliwie snuć analo-

gii, odczytywać przestróg i konsekwencji oddzia-

ływania Wolanda w dzisiejszym świecie. 

Kiedy niedawno temu warszawski KIK, 

„Więź”, „Znak” i „Tygodnik Powszechny” przy-

stąpiły do antykatolickiej reklamy „Przekażmy 

sobie znak pokoju”, z pełną dezaprobatą w gło-

sie, zbulwersowana taką postawą, miała na to 

jedną odpowiedź, którą zawierała w zdaniu, któ-

re - my jej bliscy - doskonale znamy: 

„daj spokój, co oni wyprawiają”. 

Lubiła cytować wspomnianego Bułhakowa: 

„Zrozum, że język może ukryć prawdę, ale oczy 

– nigdy”. Nie warto było przed nią cokolwiek 

ściemniać. 

Choć katowiczanka z urodzenia, to jednak mia-

ła coś z kresowego uwielbienia dla marszałka 

Piłsudskiego. To był bodajże jedyny nierozwią-

zywalny spór jaki toczyliśmy od niepamiętnych 

czasów. Jego portret zdobił ściany jej mieszka-

nia. 

Miała jeszcze coś w sobie z rzeczywistości 

nieba, bo wszyscy wierzymy, że tam aniołowie 

śpiewają nieustanne hosanna. 

Kochała muzykę, która – jak lubił prawić oj-

ciec Krystiana Zimermana śp. Marian – „muzyka 

jest po słowie Bożym największym skarbem na 

ziemi”. 

Jeszcze bodajże dwa miesiące temu byliśmy w 

NOSPR-e po raz ostatni. Tam – od kilkudziesię-

ciu lat - chodziła, jak do świątyni, bynajmniej nie 

myląc tego ze świątynią Boga. Była w Katowi-

cach na pewno jedną z najdłużej uczestniczących 

w koncertach melomanką. 

Na pewno każdy z nas żałobników mógłby do-

rzucić jeszcze coś wspanialszego z jej życia ro-

dzinnego, zawodowego, kulturalnego, czy reli-

gijnego. 

Śp. Krystyna znała doskonale słowa psalmu: 

„Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w kra-

inie żyjących. Oczekuj Pana, bądź mężny, na-

bierz odwagi i oczekuj Pana” (Ps 60, 1, 13, 14). 

Oczekuj Pana Krysiu! Amen! 

Ks. Stanisław Juraszek 

 

 

Informacja z zebrania Zarządu KIK 

w Katowicach w dniu 22 czerwca 2017 r. 
 

Porządek zebrania: 

1. Finanse KIK 

2. Festiwal Organizacji Pozarządowych  

3. Dzień Dziecka 

4. Tematy spotkań do końca kadencji  

5. Lista adresów mailowych 

6. Sekcja w Tychach 

7. Wolne wnioski 

Zebranie otworzył prezes Andrzej Dawidow-

ski. Modlitwę poprowadził Leszek Zakrzewski. 
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Poproszono go aby na podstawie słów wygłoszo-

nej modlitwy przygotował dla Zarządu KIK tekst 

modlitwy na rozpoczęcie zebrania. 

Ad 1. Skarbniczka KIK Małgorzata Piechoczek 

omówiła sytuację finansową KIK. 

Ad 2. Festiwal Organizacji Pozarządowych od-

będzie się jak co roku w ramach święta Katowic – 

rocznicy nadania praw miejskich, około 11 IX. 

Ad 3. Dzień Dziecka zorganizowano wraz 

z TVS. W bieżącym roku nie było zorganizowa-

nych grup „Caritasu”.  

Ad 4. Z dwóch propozycji tematów, zgłoszo-

nych przez Annę Wowra, na ogólne spotkanie 

KIK wybrano temat: „Parafia wspólnotą wspólnot 

– szansa czy utopia?”. Zaproponowano aby zwró-

cić się z propozycją współpracy w organizacji 

panelu dyskusyjnego pod tym tytułem do Wy-

działu Teologicznego. 

Ad 5. Na apel o podanie adresów mailowych 

członków wpłynęły odpowiedzi z Łazisk Gór-

nych (5) i Tarnowskich Gór (7). 

Ad 6. Zarząd podjął jednomyślnie uchwałę 

o rozwiązaniu sekcji problemowej w Tychach 

a jej członkowie zostają włączeni do sekcji Ka-

towice - Śródmieście. 

Ad 7.  

a) Ważne dla KIK terminy w II półroczu: imprez: 

22 – 24 IX – rekolekcje w Kokoszycach, 18 XI – 

pielgrzymka KIK-ów na Jasną Górę, 28 X – 

Kongres Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń 

i Wspólnot Modlitewnych Archidiecezji Kato-

wickiej,  

b) Rajmund Rał poinformował, że w Sejmie dzia-

ła zespół parlamentarny ds. dziedzictwa św. Jana 

Pawła II,  

c) Wojciech Sala poinformował o stanie przygo-

towań do wydania książki. Postanowiono roze-

znać warunki finansowe edycji. 

Rajmund Rał  

 

 

„Teoria ewolucji - jej wyznawcy,  

krytycy i sceptycy” 
– prelekcja Marka Smolika na zebraniu gliwickiej 

sekcji KIK-u w Katowicach w dniu 6 VI 2017 r. 
 

1. Pojęcie ewolucji 

W potocznym rozumieniu pojęcie ewolucja jest 

synonimem rozwoju i odnosi się do stopniowych, 

nieustannych zmian rzeczy lub zjawisk. Jednak 

termin „ewolucja” jest pojęciem wieloznacznym. 

Tej wieloznaczności nie uwzględnia się zazwy-

czaj w dyskusjach, co utrudnia niekiedy poro-

zumiewanie się i racjonalną dyskusję. Słowo to 

stosowane jest w odniesieniu życia samego 

człowieka (ewolucja poglądów, ewolucja oby-

czajów), ale także w odniesieniu do otoczenia 

człowieka (ewolucja Wszechświata jako całości, 

ewolucja chemikaliów w kierunku trwałej kom-

plikacji, pojawianie się struktur samo-

replikujących (pierwocin życia), ewolucja, jako 

komplikacja istot żywych, powstawanie nowych 

gatunków roślin i zwierząt. 

Jeśli dodatkowo zakłada się przypadkowe 

zmiany, oraz powstawanie gatunków drogą ma-

łych zmian (pojedynczych mutacji genów) oraz 

doboru naturalnego, to dopiero wtedy możemy 

mówić o ewolucji biologicznej czyli ewolucjo-

niźmie darwinowskim czy neo-darwinowskim. 

Ewolucja biologiczna nie dotyczy cech poje-

dynczego organizmu rozwijających się w ciągu 

jego życia, ale obejmuje zmiany obserwowane 

w kolejnych pokoleniach populacji osobników 

lub całego gatunku.  
 

2. Ewolucjonizm – darwinowska 

teoria ewolucji 

Ewolucjonizm to interdyscyplinarna nauka 
(łącząca m.in. wyniki badań biologicznych i geo-

logicznych) zajmująca się badaniem mechani-

zmów ewolucji, a także zagadnień związanych 

z rozwojem życia na Ziemi. Za jego twórcę uwa-

ża się Karola Darwina  (1809 – 1882), a za rok 

powstania – rok opublikowania jego książki: 

„O powstawaniu gatunków drogą doboru natu-

ralnego, czyli o utrzymaniu się doskonalszych 

ras w walce o byt” (1859). 
 

3. Znaczenie teorii ewolucji  

w opinii jej twórców 

Znaczenie teorii ewolucji najdosadniej przed-

stawił jeden z twórców i „guru” Syntetycznej 

Teorii Ewolucji - Theodosius Dobzhansky (1900 

– 1975): „W biologii nie można niczego zrozu-

mieć bez teorii ewolucji”. 

Inne reprezentatywne darwinowskie określenie 

sensu słowa „ewolucja” przedstawił G.G. Sim-

son (1902 – 1984): „Chociaż wiele szczegółów 

pozostaje do opracowania, to jasne już jest, że 

wszystkie obiektywne zjawiska historii życia 

można wyjaśnić czysto naturalistycznymi (mate-

rialistycznymi) czynnikami. Łatwo je wyjaśnić 

różnicową reprodukcją w populacjach (co jest 

głównym czynnikiem w nowoczesnej koncepcji 

doboru naturalnego) i głównie przypadkowym 
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oddziaływaniem znanych procesów dziedziczno-

ści.(…) Człowiek jest wynikiem pozbawionego 

celu przyrodniczego procesu, który nie miał go 

na myśli (G.G. Simpson The meaning of Evolu-

tion rev. ed. 1967 3. 344-345). 
 

4. Poglądy na temat ewolucji  

jej popularyzatorów i wyznawców 

Entuzjastycznie, a niekiedy apodyktyczne wy-

rażają się o teorii ewolucji jej popularyzatorzy, 

np. (zwany rottweilerem darwinizmu R. – Daw-

kins) oraz jej wyznawcy: 

„Biologia zajmuje się obiektami złożonymi 

tworzącymi wrażenie celowego zamysłu.”  

(Richard Dawkins „Ślepy zegarmistrz czyli, jak 

ewolucja dowodzi, że świat nie został zaplano-

wany”, PWN Warszawa 1994 , s. 21). 

„Wrażenie celowego projektu w biologii jest 

mylące, ponieważ wszystkie żywe organizmy, 

włączając nas samych są wytworami naturalne-

go procesu ewolucyjnego, używającego przypad-

kowej zmienności i doboru naturalnego. Dobór 

naturalny to ślepy zegarmistrz – ślepy,bo nie pa-

trzy wprzód, nie planuje konsekwencji, nie ma 

celu. A mimo to żywe efekty doboru naturalnego 

sprawiają wrażenie przemyślanego projektu, jak 

gdyby planował je prawdziwy zegarmistrz.” 

(ibid. S. 49) 

Inny wyznawca ewolucjonizmu – Michael Ruse 

uważa, że darwinizm odzwierciedla „mocną ide-

ologię”, z której „należy być dum-

nym”(„Darwinizm ma wielką przeszłość. Pra-

cujmy nad tym, by ujrzeć, że ma on jeszcze 

większą przyszłość”. (Michael Ruse Darwinizm 

Defended, Addison Wesley, 1982, s. 328-329). 

George Wald (1906 – 1997), biochemik i laure-

at nagrody Nobla nie pozostawia naukowcom 

możliwości wyboru: „Myślę, że naukowiec nie 

ma innego wyboru, jak tylko podejść do proble-

mu genezy życia poprzez hipotezę samoistnego 

wytworzenia się. Wystarczy jedynie rozważyć 

ogrom tego zadania wyewoluowania pierwotnego 

życia z materii nieorganicznej, by przyznać, że 

samoistne wytworzenie się żywego organizmu jest 

niemożliwe. Jednak, oto jesteśmy - w wyniku, jak 

wierzę, samoistnego wytworzenia się." („Torch”, 

7/75, str. 13). Zdając sobie sprawę, że wybór ten 

oparty jest na wierze, a nie na jakichś „twardych” 

dowodach, tłumaczy też, czym kierował się 

w swoim wyborze wiary: „Nie chcę uwierzyć 

w Boga. Dlatego też wolę wierzyć w to, o czym 

wiem, iż jest naukowe”. (G. Wald, „Frontiers of 

Modern Biology on Theories of Origin of Life” 

New York: Houghton Mifflin, 1972, str. 187) 
 

5. Krytycy teorii ewolucji 
Jednak darwinizm nie zawsze jest przyjmowa-

ny z entuzjazmem i żywą wiarą w niego, a jego 

krytycy nie są „ignorantami lub ludźmi całkowi-

cie pozbawionymi rozumu” (jak chciałby Daw-

kins).  

Np. Werner Arber noblista, genetyk i mikro-

biolog szwajcarski: 

„Chociaż jestem biologiem, muszę przyznać, iż 

nie rozumiem w jaki sposób powstało życie (...). 

Uważam, iż życie zaczyna się dopiero na pozio-

mie funkcjonalnej komórki. Najbardziej prymi-

tywna komórka może wymagać przynajmniej kil-

kuset różnych specyficznych makromolekuł biolo-

gicznych. W jaki sposób takie już dosyć złożone 

struktury mogły się połączyć pozostaje dla mnie 

tajemnicą. Możliwość istnienia Stwórcy, Boga, 

stanowi dla mnie satysfakcjonujące rozwiązanie 

tego problemu.” 

- Ernst Boris Chain biochemik: noblista dzie-

dzinie medycyny:  

„Laboratoryjna synteza nawet najprostszej ko-

mórki jest po prostu niemożliwa, a wyobrażenie 

człowieka, że może konkurować z Bogiem jest ab-

surdalne.” - wypowiedź z 1970 roku. 

"Postulowanie tego, iż rozwój oraz przetrwanie 

najlepiej przystosowanych gatunków jest wyni-

kiem wyłącznie przypadkowych mutacji wydaje 

mi się hipotezą nie opartą na żadnych dowodach 

i nie dającą się pogodzić z faktami. Te klasyczne 

ewolucyjne teorie są rażąco nadmiernym uprosz-

czeniem niesamowicie złożonej oraz zawiłej masy 

faktów i zadziwia mnie, iż są one połykane tak 

chętnie i bezkrytycznie i od tak długiego czasu 

przez tak wielu naukowców bez jakiegokolwiek 

pomruku protestu”. 

- Ilya Prigogine noblista w dziedzinie chemii 

“Prawdopodobieństwo tego, iż przy zwykłych 

temperaturach makroskopiczna ilość molekuł zo-

staje zgromadzona dając początek wysoce zorga-

nizowanym strukturom oraz skoordynowanym 

funkcjom charakteryzującym żywe organizmy jest 

absurdalnie małe. Idea spontanicznego pocho-

dzenia życia w swej obecnej formie jest więc wy-

soce nieprawdopodobna, nawet na skalę miliar-

dów lat, podczas których nastąpiła prebiotyczna 

ewolucja.” 

Głębokim krytykiem darwinizmu był najwy-

bitniejszy zoolog francuski, redaktor 28 tomo-

wego dzieła Traite de Zoologie. Ten były prze-
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wodniczący Akadeémie des Science – ewolucjo-

nista Pierre Grasse wierzył w coś, co nazwał 

„ewolucją” tj. słabo zrozumianym procesem 

przekształcania się, podczas którego jedna ogólna 

kategoria (jak gady) wyłania inną (jak ssaki). 

Proces ten miał być kierowany przez tajemnicze 

„wewnętrzne czynniki”, które zmuszają wiele in-

dywidualnych linii pokoleniowych do zbiegania 

się w postaci nowej formy życia. Grasse stanow-

czo odrzucił, pogląd, aby mutacja i dobór miały 

moc stwarzania nowych złożonych organów bądź 

planów ciała, wyjaśniając, że zmienność we-

wnątrzgatunkowa, będąca wynikiem błędów 

w kopiowaniu DNA, jest tylko fluktuacją nigdy 

nie prowadzącą do żadnej istotnej nowości, a 

definiującą jakością życia jest inteligencja zako-

dowana w jego systemach biochemicznych, któ-

rych nie można zrozumieć jedynie poprzez jej 

materialne wcielenie. Wg niego, rzeczywistym 

problemem ewolucjonizmu jest wyjaśnienie po-

chodzenia nowej informacji genetycznej, a nie 

jest jego rozwiązaniem dostarczenie ilustracji 

uznanej zdolności istniejącego genotypu do 

zmienności w pewnych granicach.  
 

6. Teoria ewolucji a matematyka 

Matematycy i inni uczeni próbowali obliczyć 

niektóre prawdopodobieństwa różnych stadiów 

„samoorganizacji materii”. Cechą charaktery-

styczną, wspólną tych obliczeń jest wykazanie, że 

gdy dotyczą kolejnych etapów czy progów ewo-

lucji, są prawdopodobieństwami niezależnymi. 

Dla oceny całkowitego prawdopodobieństwa wy-

niki obliczeń w etapach muszą być więc mnożo-

ne: pcałk. = p1*p2*...*pn Obliczenia dla konkret-

nego procesu, lecz wykonane przez różnych auto-

rów i przy różnych (rozsądnych) założeniach dają 

zawsze wyniki wskazujące na zupełne niepraw-

dopodobieństwo danego procesu. Brak jest w li-

teraturze przedmiotu wyników obliczeń dających 

np. tak wielkie liczby, jak: 0,01 < pcałk. < 1 (czyli 

między pewnością a 1% szans). Uzyskiwane wy-

niki to pcałk.  = 10
-n

  =  1/10
n
 , a wartości n wyno-

szą zwykle: 700 < n < 5000,  a u niektórych auto-

rów osiągają nawet wielkość n = 10
11

  

 Fred Hoyle na podstawie swoich obliczeń 

stwierdził, że „Prawdopodobieństwo utworzenia 

życia z materii nieożywionej jest liczbą = 1/1 z 40 

tysiącami zer po niej. To wystarczy, by pogrze-

bać Darwina i całą teorię ewolucji. Nie było 

żadnej zupy kwantowej, ani na tej planecie, ani 

na żadnej innej, a skoro początki życia nie były 

przypadkowe to musiały być produktem celowo 

działającej inteligencji.„ (zob. Nature, vol. 

294:105,  November 12, 1981) Sławne jest po-

równanie Hoyle'a, że budowa komórki jest nie-

porównanie bardziej skomplikowana, niż budo-

wa Boeinga 707. A jaka jest szansa powstania 

Boeinga poprzez działanie wichru na złomowi-

sku? 

F. Hoyle był zdeklarowanym ateistą. Gdy więc 

wyliczył, że ewolucja naturalistyczna nie mogła, 

bo nie zdążyłaby, zajść na Ziemi, przyjął jako hi-

potezę roboczą, że zestawy genowe były okreso-

wo przysyłane na Ziemię przez jakąś Inteligencję 

Kosmiczną. 

Odkrywca podwójnej spirali, noblista F. Crick 

powiedział o niej: Większość sekwencji (podwój-

nej spirali) nie mogła być nigdy zsyntetyzowana 

w jakimkolwiek czasie. 
 

7. Naukowość teorii ewolucji w świetle 

kryterium Poppera 

Karl Popper (filozof nauki) zaproponował nowe 

kryterium naukowości – falsyfikowalność teorii, 

która polega na tym, że jej struktura jest taka, że 

można zaproponować eksperyment, którego wy-

nik jednoznacznie zaprzeczy jej słuszności. Eks-

peryment ten nie musi być koniecznie technicznie 

wykonalny w danym momencie – ważne jest tyl-

ko, że dana teoria w ogóle dopuszcza możliwość 

obalenia siebie samej w wyniku jakiegoś, dające-

go się pomyśleć, eksperymentu. 

Kryterium to od innych różni się jedną istotną 

cechą – powoduje ono, że żadna teoria naukowa 

nigdy nie może być uznana za 100% pewną – 

każda pozostaje więc tylko bardziej lub mniej 

prawdopodobną hipotezą.  

Jeśli zbadać naukowość teorii ewolucji w świe-

tle filozofii nauki Poppera, to widać, że nie do-

puszcza ona możliwości obalenia siebie samej 

w wyniku jakiegoś, dającego się pomyśleć, eks-

perymentu i uznaje się za 100% pewną. Skoro 

tak, to nie może być uznana za teorię naukową. 
 

8. Reguły rozumowania darwinizmu 

Kiedy pojawiają się merytoryczne wątpliwo-

ści dotyczące poszczególnych stwierdzeń teorii 

ewolucji, lub co do jej statusu, jako teorii na-

ukowej, to wynika z tego coś ważnego na temat 

względnego kulturowego autorytetu biologów 

i metafizyków: Wg Johnsona w wielu krajach 

establishment naukowy zaangażowany był przez 

całe pokolenia w konflikt z obrońcami kreacjo-

nizmu. Chociaż ci uczeni zwyciężyli we 

wszystkich prawnych bitwach, to pozostało 
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jeszcze mnóstwo kreacjonistów, których nie bar-

dzo przekonuje to, co mówią im darwiniści. Stąd 

pojawia się u tego establishmentu mechanizm 

obronny, który ma odbicie w darwinowskich re-

gułach rozumowania.  

Reguły te nie tylko chronią kulturowy autorytet 

darwinistów, ale zezwalają pisarzom darwinow-

skim zakładać z góry mechanizm mutacja – do-

bór, nawet wtedy, gdy opisują świadectwo, które 

bezpośrednio mu zaprzecza. (S. J. Gould,  Won-

derful Life W.W. Norton & Clo. N.Y.1989 s. 271 

– 273) 

Wg Johnsona: „oczywiste jest, że dopóki narzu-

cać się będzie metafizyczne reguły Dobzhan-

sky’ego, dopóty darwinowski ewolucjonizm pozo-

stanie panującym paradygmatem. Znaczy to tyl-

ko, że neodarwinowska synteza jest najbardziej 

dogodną naturalistyczną i materialistyczną teo-

rią rozwoju życia złożonego, jaką ludzie filozo-

ficznie zaangażowani w wykluczanie Stwórcy 

z Kosmosu zdolni byli wymyślić. 
 

9. Sceptycy 

Wobec tego rodzaju roszczeń pojawia się scep-

tycyzm. S. J. Gould. w artykule opublikowanym 

w Paleobiology (1980) napisał, że chociaż był 

oczarowany jednoczącą siłą neodarwinizmu, gdy 

studiował go w latach sześćdziesiątych jako stu-

dent, to potem waga danych doświadczalnych 

popchnęła go do niechętnego wniosku, iż neo-

darwinizm „jako ogólna propozycja praktycznie 

biorąc jest martwy, pomimo, że trwa w postaci 

ortodoksji podręcznikowej”. 

Taki sceptycyzm wobec darwinizmu występo-

wał i pojawia się obecnie: Wybitny uczony 

współczesny dr Tour razem z grupą 500 naukow-

ców i inżynierów zainicjował w 2006 roku „Na-

ukowy sprzeciw Darwinizmowi” w petycji, któ-

ra stwierdza: „Jesteśmy sceptyczni wobec rosz-

czeń dotyczących możliwości wyjaśnienia złożo-

ności życia przez przypadkową mutację i natu-

ralną selekcję (dobór naturalny). Dowody na 

teorię Darwina powinny być starannie zbadane” 

Dr Tour powiedział, że wyjaśnienia oferowane 

przez ewolucję nie są wystarczające i trudno mu 

uwierzyć, że przyroda może wyprodukować ma-

szynerię komórek w wyniku przypadkowego 

procesu. Pomimo to, on pozostaje otwarty 

w sprawach ewolucji, uznaje tą pracę i oczekuje, 

że przyszłe badania przyczynią się do uzupełnie-

nia teorii i wyjaśnienie.  

Lista ok. 1000. z ponad 3000. wpisanych na-

zwisk naukowców nauk ścisłych z tytułami profe-

sorów i doktorów nauk z prestiżowych uczelni, 

którzy zmienili obecnie poglądy odnośnie ewolu-

cji darwinowskiej znajduje się na amerykańskiej 

stronie pod adresem: 

 http://www.dissentfromdarwin.org/ 

Natomiast interesujące rozważania na temat ra-

cjonalności naszej wiary w Boga, zwłaszcza 

w zetknięciu się z nauką współczesną, można 

znaleźć na stronie www.wiara.us 

 

 

Odszedł do Pana 

Ksiądz profesor Jan Górecki 
 

W dniu 3 maja 2017 r., w wieku 72 lat odszedł 

do Pana ksiądz profesor Jan Górecki. Ksiądz pro-

fesor Górecki był emerytowanym pracownikiem 

Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homile-

tyki i Katechetyki Wydziału Teologicznego UŚ. 

Urodził się 17 lipca 1944 r. w Piekarach Śląskich. 

Studiował w Śląskim Seminarium Duchownym 

w Krakowie Święcenia kapłańskie przyjął z rąk 

bp. Herberta Bednorza 2 czerwca 1968 r. w kato-

wickiej katedrze Chrystusa Króla. Po posłudze 

wikariusza, którą pełnił w parafiach: Świętego 

Wojciecha w Mikołowie (do 1971), Świętej Ja-

dwigi Śląskiej w Katowicach – Szopienicach (do 

1974), Świętego Jana Chrzciciela w Tychach (do 

1977), Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żo-

rach (do 1981), Świętej Marii Magdaleny w Cie-

szynie (do 1981), Świętego Jerzego w Dębieńsku 

(do 1983), we wrześniu 1983 został mianowany 

wikariuszem ekonomem, a w październiku tegoż 

roku proboszczem parafii Świętego Pawła Apo-

stoła w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu. Po-

sługę tę pełnił do 2001 roku, kiedy to poświęcił 

się całkowicie pracy naukowej na Wydziale Teo-

logicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-

cach. W 1993 r. został kapelanem Klubu Inteli-

gencji Katolickiej w Rudzie Śląskiej. Ponadto był 

asystentem kwartalnika „Sekty i Fakty”. W 1999 

powołany został do Komisji Historycznej w pro-

cesie beatyfikacyjnym Sługi Bożej Siostry Marii 

Dulcissimy Hoffmann. 

Zainteresowania pastoralne pogłębiał przez 

studia zaoczne w Akademii Teologii Katolickiej 

w Warszawie. Za pracę doktorską: „Pielgrzymki 

na Górnym Śląsku w latach 1869-1914 na pod-

stawie «Katolika»” w 1993 roku otrzymał tytuł 

doktora teologii w zakresie nauk pastoralnych. 

W 2002 roku na Uniwersytecie Opolskim otrzy-

mał tytuł doktora habilitowanego na podstawie 

rozprawy: „Pielgrzymowanie Górnoślązaków na 

http://www.dissentfromdarwin.org/
http://www.wiara.us/
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Górę Świętej Anny w latach 1859-1914”. W 2012 

roku, z rąk ówczesnego Prezydenta RP, uzyskał 

tytuł profesora zwyczajnego. 

Był autorem wielu publikacji dotyczących po-

bożności i ruchu pielgrzymkowego na Górnym 

Śląsku, szczególnie do sanktuariów w Piekarach 

Śląskich, na Górę św. Anny i do Kalwarii Ze-

brzydowskiej, m.in.: „Parafia św. Pawła w No-

wym Bytomiu”, „Pielgrzymki na Górnym Śląsku 

w latach 1869-1914”, „Sanktuarium Bogucickie”, 

„Rudzkie Barbary”, „Krzyże i kapliczki w pejza-

żu górnośląskim”, „Pielgrzymi szlak na Górę 

Świętej Anny”, „Siedem wieków z Maryją. 

Z dziejów parafii Wniebowzięcia NMP w Ze-

brzydowicach”, „Z wdzięcznością i błaganiem 

u Matki Bożej Piekarskiej”, „Ślązacy w Kalwarii 

Zebrzydowskiej”, a także „Anegdoty z kolorat-

ką”, „Dowcipy szafarzy całkiem zwyczajnych” 

oraz licznych artykułów i rozpraw naukowych. 

Pogrzeb śp. księdza profesora Jana Góreckiego 

odbył się 6 maja w bazylice w Piekarach Ślą-

skich.                                           Jerzy Zdrzałek 

Link do fotoreportażu z pogrzebu śp. ks. prof. Ja-

na Góreckiego jest w kronice KIK pod datą 

6.05.2017 

http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/kro17.html 
 

 

KIK w Olsztynie we wrześniu 
 

W piątek 1 września 2017 r. rozpoczniemy nasze 

spotkania Adoracją Najświętszego Sakramentu. 

15 września odbędzie się Ogólnopolska Konferencja 

Naukowa „Młodzież, Wiara i rozeznanie powoła-

nia”, podczas której referaty wygłoszą: ks. mgr lic. 

Radosław Czerwiński (Wiara w oczach młodych), 

ks. mgr lic. Dariusz Sonak (Młodzież i media w na-

uczaniu Jana Pawła II), mgr Marta Punda (Dialog 

młodego człowieka z osobami z niepełnosprawno-

ścią), ks. Karol Waga (Miejsce młodzieży w koście-

le), ks. Marcin Kuciński (Jak mówić o Bogu mło-

dzieży?), ks. mgr Krzysztof Orlicki (Dialog młodych 

drogą do szacunku dla prawdy historycznej Polski i 

Ukrainy), mgr Małgorzata Stolarska (Kryzys tożsa-

mości religijnej – wyzwanie czy ucieczka?), ks. dr 

Wojsław Czupryński (Kościół żywych czy mar-

twych?). Organizatorami konferencji są Klub Inteli-

gencji Katolickiej w Olsztynie i Warmińskie Dusz-

pasterstwo Młodzieży. 23 września pojedziemy na 

pielgrzymkę do Gietrzwałdu, a w poniedziałek 25 

września prelekcję „Eklezjalna prakseologia w kon-

tekście duchowych zniewoleń człowieka” wygłosi 

ks. mgr Mateusz Spakowski. To najważniejsze 

punkty naszego programu.        Wanda Czerwińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

 
Golgota Polska przy kościele wojskowym 

w Gliwicach – 11 kwietnia 2013 r. 
-------------------------- 

Janina Barbara Natusiewicz-Mirer 
 Urodziła się 1 stycznia 1940 r. w Brześciu 

Litewskim nad Bugiem. 

W okresie PRL angażowała się wraz z mę-

żem Szymonem Mirerem w działalność opo-

zycyjna. Prowadziła z powodzeniem starania 

o postawienie pomnika ks. Jerzego Popiełusz-

ki w Suchowoli; w stanie wojennym współ-

pracowała z Solidarnością Walczącą. Po 

śmierci męża założyła wraz z Anna Walenty-

nowicz, z która się przyjaźniła, Fundację 

Promocji Sztuki Sakralnej im. Szymona Mire-

ra i Anny Walentynowicz w Krakowie. Jej 

pogrzeb odbył się 22 kwietnia 2010 r. w Tyń-

cu. Liturgii żałobnej przewodniczył bp Jan 

Szkodoń, biskup pomocniczy archidiecezji 

krakowskiej. 

Pożegnanie. W hołdzie Ofiarom tragedii pod 

Smoleńskiem, Opracowanie Marian Piotr 

Romaniuk, Dom Wydawniczy RAFAEL,  

Kraków 2012, str. 336-338. 

--------------------------- 
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Odsłonięcie tablicy upamiętniającej  

96 ofiar katastrofy smoleńskiej 
 

W niedzielę 23 kwietnia 2017 r. w Kościele 

Garnizonowym św. Kazimierza Królewicza w 

Katowicach osłonięto tablicę poświęconą 96 

ofiarom katastrofy smoleńskiej na czele 

z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim. Na 

tablicy upamiętniono również osoby związane 

z Katowicami; Krystynę Bochenek, wicemar-

szałek Senatu, oraz Sławomira Skrzypka, pre-

zesa Narodowego Banku Polskiego. 

Przed Mszą św. w wojskowej oprawie, 

uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty przed 

znajdującym się w pobliżu kościoła Pomni-

kiem Ofiar Katynia. 

Krystyna Bochenek (1953-2010) była ce-

nioną dziennikarką Polskiego Radia Katowi-

ce, a później wicemarszałkiem Senatu. Zasły-

nęła z akcji i inicjatyw społecznych promują-

cych m.in. zdrowie i piękną polszczyznę. 

Sławomir Skrzypek (1963-2010) był preze-

sem NBP od 11 stycznia 2007 r. Był absol-

wentem Politechniki Śląskiej i kilku kierun-

ków prawno-ekonomiczno-finansowych, 

w tym w Szkole Głównej Handlowej w War-

szawie. 

 

 
W centrum Anna Skrzypek-Jawor (córka Sławo-

mira Skrzypka), po prawej z wiązanka kwiatów 

senator Czesław Ryszka (założyciel i członek ho-

norowy KIK w Katowicach). 

 

Sylwetkę Sławomira Skrzypka przedstawił 

jego znajomy Adam Gorszanów w biuletynie 

„Dlatego” nr 225 z września 2011 r., a syl-

wetka Krystyny Bochenek została przedsta-

wiona na podstawie artykułów w Gościu Nie-

dzielnym w biuletynie „Dlatego” nr 232 

z kwietnia 2011 r. 

 

 
 

 
Od lewej: Mariusz Skiba – wiceprezydent Kato-

wic, Anna Skrzypek-Jawor – córka śp. Sławomira 

Skrzypka, Marcin Krupa – prezydent Katowic. 

 

Napis na tablicy: 

 

PAMIĘCI 96 OFIAR 
KATASTROFY LOTNICZEJ 

W DNIU 10 KWIETNIA 2010 R. 

POD SMOLEŃSKIEM, 

W KTÓREJ ZGINĘLI WSZYSCY 

CZŁONKOWIE DELEGACJI 

NA CZELE Z PREZYDENTEM RP 

LECHEM KACZYŃSKIM. 
W DELEGACJI UCZESTNICZYLI 

KATOWICZANIE 

WICEMARSZAŁEK SENATU RP 

KRYSTYNA BOCHENEK 
PREZES NARODOWEGO 

BANKU POLSKIEGO 

SŁAWOMIR SKRZYPEK 
 

PREZYDENT MIASTA KATOWICE  

                          KATOWICE, 2017 R. 

 

Tekst na podstawie stron internetowych: 

https://katowice.tvp.pl/30069286/katowice-

odslonieto-tablice-upamietniajaca-ofiary-

katastrofy-smolenskiej 

http://katowice.eu/miasto/aktualnosci?ItemID

=2392&ListID=d5dea5d0-1093-414a-ab2a-

4a83b293cb9e 

http://www.radiomaryja.pl/informacje/katowi

ce-odslonieto-tablice-upamietniajaca-ofiary-

katastrofy-smolenskiej/ 

Opracowali Rajmund Rał i Stanisław Waluś 

Zdjęcia pobrane ze strony: 

http://katowice.eu/miasto/aktualnosci?ItemID

=2392&ListID=d5dea5d0-1093-414a-ab2a-

4a83b293cb9e 

 

https://katowice.tvp.pl/30069286/katowice-odslonieto-tablice-upamietniajaca-ofiary-katastrofy-smolenskiej
https://katowice.tvp.pl/30069286/katowice-odslonieto-tablice-upamietniajaca-ofiary-katastrofy-smolenskiej
https://katowice.tvp.pl/30069286/katowice-odslonieto-tablice-upamietniajaca-ofiary-katastrofy-smolenskiej
http://katowice.eu/miasto/aktualnosci?ItemID=2392&ListID=d5dea5d0-1093-414a-ab2a-4a83b293cb9e
http://katowice.eu/miasto/aktualnosci?ItemID=2392&ListID=d5dea5d0-1093-414a-ab2a-4a83b293cb9e
http://katowice.eu/miasto/aktualnosci?ItemID=2392&ListID=d5dea5d0-1093-414a-ab2a-4a83b293cb9e
http://www.radiomaryja.pl/informacje/katowice-odslonieto-tablice-upamietniajaca-ofiary-katastrofy-smolenskiej/
http://www.radiomaryja.pl/informacje/katowice-odslonieto-tablice-upamietniajaca-ofiary-katastrofy-smolenskiej/
http://www.radiomaryja.pl/informacje/katowice-odslonieto-tablice-upamietniajaca-ofiary-katastrofy-smolenskiej/
http://katowice.eu/miasto/aktualnosci?ItemID=2392&ListID=d5dea5d0-1093-414a-ab2a-4a83b293cb9e
http://katowice.eu/miasto/aktualnosci?ItemID=2392&ListID=d5dea5d0-1093-414a-ab2a-4a83b293cb9e
http://katowice.eu/miasto/aktualnosci?ItemID=2392&ListID=d5dea5d0-1093-414a-ab2a-4a83b293cb9e
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Sprawa „Klątwy” – ciąg dalszy 
 

Katowice/Chorzów: abp Skworc,  

apel o odwołanie spektaklu „Klątwa” 

Metropolita katowicki i duszpasterze Chorzowa 

wzywają do podjęcia dzieł ekspiacji, postu i mo-

dlitwy w związku z planowanym w chorzowskim 

teatrze spektaklem „Klątwa”. Sztuka ta, jak oce-

niają nasi biskupi, ma znamiona bluźnierstwa. 

W związku z tym abp Wiktor Skworc spotkał się 

m. in. z władzami i księżmi Chorzowa. 

„Oczekujemy, że jednak ten spektakl nie będzie 

wystawiony, że zadziała dyrektor tego teatru, że 

także rada programowa się zaangażuje, ale rów-

nież ten, kto jest właścicielem tego teatru – wła-

dze Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach” – 

stwierdził metropolita katowicki zaznaczył, że 

Kościół nie chce demonstracji i protestów przed 

teatrem. 

„Wzywamy do pokuty, do modlitwy i niech ten 

dzień 3 sierpnia będzie dniem pokuty, modlitwy 

i postu, jako wyraz naszego zadośćuczynienia 

Panu Bogu za te bluźnierstwa, które są właśnie 

w tym spektaklu zawarte” – zaapelował abp 

Skworc.  

Spektakl chorwackiego reżysera i dramatopisa-

rza Olivera Frljicia zrealizowany przez Teatr Po-

wszechny w Warszawie wywołał wiele kontro-

wersji. Episkopat Polski ocenił, że ma on zna-

miona bluźnierstwa. 

S. Tasiemski OP, KAI/ rv 
http://pl.radiovaticana.va/news/2017/08/01/katowice

_chorz%C3%B3w_abp_skworc,_apel_o_odwo%C5%

82anie_spektaklu_%E2%80%9Ekl/1328294 
 

Cena sławy 

Metropolita Katowicki Wiktor Skworc wydał spe-

cjalny komunikat w związku z planowanym przez 

chorzowski Teatr Rozrywki wystawieniem bluź-

nierczego przedstawienia „Klątwa”. Piszę te słowa 

kilka dni przed datą spektaklu, więc nie wiem, jak na 

apel zareagują dyrekcja teatru oraz Urząd Marszał-

kowski Województwa Śląskiego, gdzie władzę 

sprawuje Platforma Obywatelska. (…) 

Oprócz chorzowian i chrześcijan, ale też wszyst-

kich ludzi dobrej woli, w całej sprawie jest jeszcze 

jeden poszkodowany. To Pan Bóg. (…) Wystawie-

nie „Klątwy” na pewno burzy spokój społeczny 

i sieje zamęt, ale przede wszystkim obraża Boga. 

Dla dyrekcji teatru jest to może argument niezro-

zumiały. Tyle tylko, że jest on prawdziwy.  

Ks. Marek Gancarczyk, Gość Niedzielny,  

nr 31, rok XCIV, 6 VIII 2017, str. 3 

 

Różaniec do granic 
 

 
 

Informacje o inicjatywie są na stronie interne-

towej www.rozaniecdogranic.pl oraz na plaka-

tach i ulotkach, dostarczonych do parafii. 

 

 

Komunikat Sekretariatu  

Konferencji Episkopatu Polski 

w sprawie inicjatywy 

„Różaniec do granic” 
 

Dobiega końca jubileuszowy rok objawień 

w Fatimie. Sto lat temu Maryja przekazała trojgu 

portugalskich dzieci orędzie ocalenia: nawracaj-

cie się, wynagradzajcie za grzechy przeciw mo-

jemu niepokalanemu sercu i odmawiajcie róża-

niec. 

Szczególną sposobnością do realizowania tego 

wezwania jest ogólnopolska inicjatywa „Róża-

niec do granic”. Jej celem jest podjęcie ogólno-

polskiej modlitwy różańcowej przez osoby ze-

brane wzdłuż granic naszego kraju, w intencji 

Polski i całego świata. 

Przedsięwzięcie będzie miało miejsce 7 paź-

dziernika tego roku, w pierwszą sobotę miesiąca, 

w święto Matki Bożej Różańcowej i na zakoń-

czenie obchodów 100. rocznicy objawień fatim-

skich, kiedy to – zebrani na granicach naszej Oj-

czyzny – o jednej godzinie odmówimy cztery 

części różańca. 

Prosimy wszystkich wiernych, aby licznie włą-

czyli się w tę inicjatywę. Módlmy się wspólnie: 

duchowni, osoby życia konsekrowanego i wierni 

świeccy, dorośli, młodzież i dzieci. 

http://www.rozaniecdogranic.pl/
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Niech w modlitwę różańcową włączą się rów-

nież ci, którzy nie będą mogli udać się nad gra-

nice Polski. Rodziny niech modlą się w swoich 

domach, chorzy w szpitalach, a wspólnoty para-

fialne w swoich kościołach. Prosimy duszpaste-

rzy, aby w tym dniu, przeżywali w parafiach bar-

dziej uroczyście nabożeństwo różańcowe, korzy-

stając z pomocy duszpasterskich przygotowanych 

przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 

Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski. 

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia 

można znaleźć na stronie internetowej 

www.rozaniecdogranic.pl oraz na plakatach 

i ulotkach, dostarczonych do parafii. 

Warszawa, 20 września 2017 r. 

http://episkopat.pl/komunikat-sekretariatu-kep-

ws-inicjatywy-rozaniec-do-granic/ 

Niedziela nr 39, 24 IX 2017, str. 6 

 

 

Cud nad Wisłą słowami JE bp Józefa 

Zawitkowskiego! Lektura obowiązkowa 

dla każdego patrioty! 
 

Tę homilię wygłosił ks. bp. Józef Zawitkow-

ski w Radzyminie, 15 sierpnia 1995 roku. Ob-

chodzona była wtedy 75 rocznica „Cudu nad 

Wisłą”. Jest długa, ale warto poświęcić te kilka 

chwil, żeby zrozumieć, w którym momencie 

naszej historii, my Polacy, dziś jesteśmy. 
Co zmieniło się w nas i wokół nas przez te 95 

lat? Jak postrzegamy naszą przeszłość, tą dalszą 

i bliższą? Ten dzień, jak żaden inny, nadaje się do 

takich właśnie refleksji. 

(…) Wszyscy - Kochani moi! 

Dziś uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny, a w języku moich ojców - święto 

Matki Boskiej Zielnej. 

Niosę więc do Radzymina wiązankę kwiatów 

biało-czerwonych, bo z polskiej wzrosły krwi. 

Niosę kłosy dojrzałe i urodziwe owoce i z Matką 

śpiewam tu hymn uwielbienia Boga, bo wielkie 

rzeczy uczynił nam Wszechmocny, który możny 

jest i święte jest imię Jego (por. Łk 1, 49). 

Siedemdziesiąt pięć lat temu nie dokończyła 

Polska śpiewać Magnificat. Zatrzymali się Polacy 

na słowach: 

Na cały świat okazał moc swych ramion świę-

tych, rozproszył dumne myśli głów pychą nadę-

tych, (...) a wywyższył pokornych (Łk 1, 51. 52). 

A było to u wrót Warszawy. 

Jedna z największych bitew w dziejach świata. 

Tu było polskie Verdun i tu był Cud nad Wisłą . 

Nie czas dziś, tu, na świętym zgromadzeniu, 

rozpatrywać sytuację polityczną pierwszych lat 

odzyskanej niepodległości, rozpatrywać strategię 

wojenną naszego dowództwa, trzeba nam jednak 

przypomnieć: 

Już latem 1918 roku w Moskwie sformowano 

rząd dla Polski. Tegoż roku, w listopadzie, za-

chodnia Armia Czerwona rozpoczęła tzw. Czer-

wony marsz na Zachód. 

Według rozkazu wodza rewolucji należało: 

pokonać błyskawicznie Polskę, połączyć się 

z rewolucją w Niemczech i zająć całą Europę. 

Układ Niemiec z Sowietami był jasny. Tereny 

opuszczane przez armię niemiecką będą sukce-

sywnie zajmowane przez Rosję Sowiecką. 

Naczelny Wódz Józef Piłsudski z żołnierzy 

zmęczonych, z trzech zaborów, zorganizował 

początki armii polskiej. Szeroki front wschodni i 

wojna zaczepna nie rokowały powodzenia. 

Tuchaczewski chciał wciągnąć armię polską do 

walki na błota Polesia i tam ją wytopić; jednak 

zwycięska bitwa pod Berezyną, obrona Lwowa 

i zajęcie Kijowa zaniepokoiły Rosję. 

Sami białogwardziści wstępowali wtedy do 

Armii Czerwonej, widząc zagrożenie dla Rosji. 

Rokowania dyplomatyczne nie doprowadziły 

do rozejmu. 

Szukając pokoju, należało szykować się do de-

cydującej bitwy. Państwa zachodnie nie chciały 

silnej Polski. Pomoc Anglii i Francji była utrud-

niona przez Niemcy, przez Czechy, nawet przez 

Gdańsk. W Polsce rozbicie stronnictw politycz-

nych, różne orientacje. Widmo strasznej wojny 

zbliżało się nieuchronnie. 

Dzierżyński, Marchlewski, Próchniak apelowa-

li do komunistycznych rad robotniczych, aby już 

pochwycili władzę w swoje ręce i wyszli na spo-

tkanie armii wyzwoleńczej. 

Wtedy rząd Witosa ogłosił powszechną mobi-

lizację. Dziwne, że w tej małej Polsce, piętnaście 

milionów liczącej, w lipcu 1920 roku armia pol-

ska liczyła już ponad milion żołnierzy i ochotni-

ków, i Legii Kobiet. 

W odezwie Rządu Obrony Narodowej czytamy: 

(...) wzywając naród cały do broni, Rząd Polski 

ogłasza całemu cywilizowanemu światu, (...) że 

dąży tylko do sprawiedliwego i trwałego pokoju. 

Ale dzisiaj niech wie Europa, niech wie cały 

świat, że najazd bolszewicki, w odpowiedzi na 

to, gotuje się dokonać na Polsce zbrodni gwałtu, 

równej zbrodniom tyranów (...), którzy rozebrali 

Polskę. W odezwie warszawskiej młodzieży 

akademickiej czytamy: 

http://episkopat.pl/komunikat-sekretariatu-kep-ws-inicjatywy-rozaniec-do-granic/
http://episkopat.pl/komunikat-sekretariatu-kep-ws-inicjatywy-rozaniec-do-granic/
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Koleżanki i Koledzy! 

(...) Dziś jest przed nami tylko jeden obowiązek 

- obrona Ojczyzny (...). Od tego jedynego obo-

wiązku żaden Polak uchylić się nie może. Kole-

żanki i Koledzy! (...) Do broni! (...). Stolicę opu-

ścił już korpus dyplomatyczny. Pozostał tylko 

nuncjusz apostolski – kardynał Achilles Ratti, 

który postanowił modlić się w Warszawie o zwy-

cięstwo dla Polski i który - jak pisze historyk - 

chciał osobiście stanąć oko w oko z antychrystem. 

(Norman Davis) 

https://polskaniepodlegla.pl/kraj-

swiat/item/12621-cud-nad-wisla-slowami-je-bp-

jozefa-zawitkowskiego-lektura-obowiazkowa-

dla-kazdego-patrioty 

Wybrał Jan Świtkowski 

 

 

 

Homilia 

12 NDZ ROK A – Ks. K. Wilk – Lipnik 

– 25.06.2017 
 

Czy kiedyś próbowaliśmy policzyć włosy na 

naszej głowie? Nikt z nas nie zwraca najmniejszej 

uwagi na ich liczbę, dopóki włos – jeden za dru-

gim – nie zacznie zostawać na grzebieniu. Dopó-

ki nie pojawi się na naszych skroniach pierwszy, 

albo ostatni siwy włos. 

Tymczasem Jezus w dzisiejszej Ewangelii mó-

wi: U was zaś policzone są nawet wszystkie wło-

sy na głowie (Mt 10, 30). To zdanie jest fenome-

nalne. Ja mogę nie znać samego siebie, mogę nie 

wiedzieć jak zareaguję w konkretnych sytuacjach. 

I zresztą często tak jest, że to w sytuacjach skraj-

nych poznajemy prawdę o sobie samych. Tym-

czasem jest Ktoś, kto doskonale mnie zna, kto 

zna mnie lepiej niż ja sam, lepiej niż mój najlep-

szy przyjaciel, niż najukochańsza żona czy mat-

ka. Jezus pragnie przyznać się do nas przed Swo-

im Ojcem. Pragnie powiedzieć: Tak, on i ona są 

moimi uczniami! Tak, oni zasługują na zbawie-

nie! Jednak, by Jezus mógł to zrobić, mówi: I Ty, 

przyznaj się do mnie przed ludźmi! 

Mam odwagę powiedzieć swoim niezapowie-

dzianym gościom w niedzielne popołudnie: prze-

praszam Was, ale miałem dziś w planach udział 

w wieczornej Mszy Świętej!? Mam odwagę po-

wiedzieć mężowi: Twój nałóg niszczy naszą ro-

dzinę – to jest grzech!? Mam odwagę powiedzieć 

synowi: Nie godzę się na to, byś pod mój dach 

sprowadzał cudzą żonę!? 

Takich pytań można mnożyć tysiące, ale na 

każde z nich można odpowiedzieć jednym 

wspólnym zdaniem: Kto przyzna się do Mnie 

przed ludźmi, do tego i Ja przyznam się przed 

moim Ojcem (Mt 10, 32). 

Albert Camus w wydanej dokładnie 70 lat te-

mu Dżumie, stwierdził: zawsze nadchodzi go-

dzina w historii, kiedy ten, co ośmiela się powie-

dzieć, że dwa i dwa to cztery, jest karany śmier-

cią. I rzeczywiście tak jest! Wystarczy spojrzeć 

na to, jak bezlitośnie niektóre media, traktują 

tych, którzy ośmielają się powiedzieć: nie będę 

zabijał, i jak skazują ich na medialną śmierć. 

Myślę, że wszyscy słyszeli chociażby o tym, jak 

w minionym tygodniu próbowano zbojkotować 

właścicieli Cisowianki czy Ludwika, bo okazało 

się, że przez ostatnie lata przekazywali ogromne 

sumy, na ratowanie życia dzieci poczętych. Całe 

szczęście na katolickich forach szybko pojawiły 

się odpowiedzi typu: katoliku cisowiankę pij, 

a ludwikiem garnki myj (por. 

http://www.pch24.pl/cisowianka-wspiera-

dzialania-pro-life--partia-razem-zacheca-do-

bojkotu-popularnej-wody-

mineralnej,52530,i.html). 

Ale Jezus mówi dalej: Nie bójcie się tych, któ-

rzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. 

Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może 

zatracić w piekle (Mt 10, 28). 

Zakończyliśmy czas oktawy Bożego Ciała, ale 

nadal trwa miesiąc czerwiec i nabożeństwa 

czerwcowe. Niech to będzie moment naszej żar-

liwej modlitwy: Jezu, nie zapieraj się Mnie przed 

Swoim Ojcem, bo i ja przyznaję się do Ciebie 

przed ludźmi. 

Amen.                                      Ks. Krzysztof Wilk 

 

 

Piliśmy w domu Cisowiankę 

 
Zdjęcie 20 lipca 2017 r. - Stanisław Waluś 

 

https://polskaniepodlegla.pl/kraj-swiat/item/12621-cud-nad-wisla-slowami-je-bp-jozefa-zawitkowskiego-lektura-obowiazkowa-dla-kazdego-patrioty
https://polskaniepodlegla.pl/kraj-swiat/item/12621-cud-nad-wisla-slowami-je-bp-jozefa-zawitkowskiego-lektura-obowiazkowa-dla-kazdego-patrioty
https://polskaniepodlegla.pl/kraj-swiat/item/12621-cud-nad-wisla-slowami-je-bp-jozefa-zawitkowskiego-lektura-obowiazkowa-dla-kazdego-patrioty
https://polskaniepodlegla.pl/kraj-swiat/item/12621-cud-nad-wisla-slowami-je-bp-jozefa-zawitkowskiego-lektura-obowiazkowa-dla-kazdego-patrioty
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Opinia salonu mnie nie interesuje 
 

Z abp. Henrykiem Hoserem – ordynariuszem 

warszawsko-praskim – rozmawiają Magdalena 

Kowalewska i Artur Stelmasiak 

„NIEDZIELA”: – Ksiądz Arcybiskup przeszedł 

bardzo ciężką chorobę. Był bliski śmierci. Czy to 

doświadczenie w jakiś sposób wzmocniło wiarę 

Waszej Ekscelencji? 

ABP HENRYK HOSER: – To bardzo osobiste 

doświadczenie. (…) 

– Papież Franciszek mianował Księdza Arcybi-

skupa specjalnym wysłannikiem do Medjugorie. 

Jakie wnioski nasuwają się po tej misji? 

– Medjugorie jest jednym z większych w Europie 

miejsc pielgrzymkowych. Rocznie tę niewielką 

wioskę odwiedza 2,5 mln pielgrzymów z całego 

świata. Największą grupą są pątnicy z Polski 

i Włoch. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że 

Medjugorie wydaje dobre owoce duszpasterskie. 

Najlepszym dowodem są kolejki do spowiedzi 

w wielu językach i w 50 konfesjonałach. Kapłani 

opowiadają, że wystarczy słuchać przez 2 godzi-

ny spowiedzi, aby być świadkiem głębokiego 

nawrócenia i spowiedzi z całego życia. 

– Czyli Ksiądz Arcybiskup poleca pielgrzymki do 

Medjugorie? 

– Ja badałem Medjugorie tylko od strony duszpa-

sterskiej. Moim zdaniem, kult Matki Bożej jest 

zdrowy, chrystocentryczny i nie musi zależeć od 

objawień. Jednak do czasu werdyktu Stolicy 

Apostolskiej co do prawdziwości objawień nie 

mogą być organizowane pielgrzymki diecezjalne 

z inicjatywy biskupów czy parafii. Ale możliwe 

i pożyteczne jest organizowanie pielgrzymek 

spontanicznych przez wiernych, najlepiej z towa-

rzyszeniem kapłana. 

– Wróćmy do sytuacji w Polsce i do kwestii, któ-

ra szczególnie interesuje naszych czytelników. 

Czy powinniśmy domagać się lepszej prawnej 

ochrony życia dzieci nienarodzonych? 

– Gdy giną niewinne istoty, to znaczy, że życie 

jest słabo chronione. Trudno jednak dotrzeć do 

świadomości ludzi, bo panuje głęboka dezinfor-

macja w każdej dziedzinie życia, zwłaszcza jeśli 

chodzi o techniki dotyczące niszczenia ludzkiego 

życia. Społeczeństwo nie wie, jak one działają 

i jakie są ich konsekwencje. Nieraz byłem atako-

wany za rzekomy brak kompetencji medycznej. 

– A przecież Ksiądz Arcybiskup jest także leka-

rzem. 

– Dlatego dziwię się temu, w jakim stopniu wy-

bitni profesorowie medycyny mogą być koniunk-

turalni. Przecież i oni studiowali genetykę i em-

briologię. Mimo tego potrafią opowiadać rzeczy 

niezgodne z rzeczywistością medyczną. (…) 

– W zeszłym roku politycy partii rządzącej wy-

straszyli się czarnych marszów. Czy nie wydaje 

się Księdzu Arcybiskupowi, że partia, która od-

woływała się do wartości chrześcijańskich, teraz 

jakby zapomniała o ochronie życia? 

– Do końca nie rozumiem postawy polityków. (…) 

– Ksiądz Arcybiskup kojarzony jest z katolicką 

ortodoksją, dlatego był wielokrotnie atakowany. 

Czy nie lepiej zejść z „linii strzału”? 

– Nie, ponieważ zaprzeczyłbym naturze Kościo-

ła, który żyje Pismem Świętym i Tradycją. 

Zmieniają się programy polityczne i rozmaite 

ideologie, ale nauka Kościoła się nie zmienia. 

Dobry biskup to biskup konserwatysta, w tym 

sensie, że Kościół rozwija się ewolucyjnie, a nie 

rewolucyjnie. (…) 

– Niektórzy jednak schodzą z tej „linii strzału”... 

– Czynią to na własny rachunek, ale ja z niej 

nigdy nie zejdę. Nie mówię niczego, co jest mo-

im własnym wymysłem, tylko głoszę autentycz-

ną naukę Kościoła w jego linearnym rozwoju. 

– Czyli – nie jest Ksiądz Arcybiskup politycznie 

poprawny? 

– Nie jestem. Opinia salonu mnie nie interesuje. 

Wiem, że zdaję egzamin przed Kościołem 

i przed Panem Bogiem. 

– Gdy słucha się wypowiedzi Księdza Arcybi-

skupa, nasuwa się jeszcze jedno pytanie: Czy jest 

jakaś recepta no to, by być kapłanem na wskroś 

nowoczesnym i jednocześnie na wskroś konser-

watywnym? 

– Nie wiem, niech się inni uczą... (śmiech). (…) 

– Jan Paweł II też był otwarty, nowoczesny 

i jednocześnie konserwatywny. 

– Oczywiście, że taki był. Kościół ma bowiem do-

skonałe rozeznanie we współczesnym świecie 

i doskonale wie, co się dzieje. Wsłuchujemy się 

w głos Papieża, biskupów i ekspertów. Kościół ma 

diagnozę, ale bywa, że nie zawsze potrafi wprowa-

dzić ludzi na właściwą drogę, bo część z nich jest 

uwikłana w różne pułapki ideologiczne. Są grupy, 

które specjalizują się w zniewalaniu swoich człon-

ków. W efekcie nawet inteligentni ludzie postępują 

tak, aby się nie narazić i być poprawnym wobec 

tego, co dana grupa ludzi myśli. (…) 

http://niedziela.pl/artykul/131040/nd/Opinia-

salonu-mnie-nie-interesuje 

Niedziela, nr 22, 28 V 2017, str. 18-19 

Wybrał Stanisław Waluś 

 

http://niedziela.pl/artykul/131040/nd/Opinia-salonu-mnie-nie-interesuje
http://niedziela.pl/artykul/131040/nd/Opinia-salonu-mnie-nie-interesuje
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Czas dla rodziny 
 

Czas poświęcony rodzinie to najlepiej wyko-

rzystany czas w życiu człowieka. Tu rodzi się po-

czątek wszystkiego. W rodzinie odbywa się pro-

ces przekazywania i przywiązania do wartości 

chrześcijańskich. Rodzinie w diecezji bielsko-

żywieckiej towarzyszą Duszpasterstwo Rodzin, 

Stowarzyszenie Spotkania Małżeńskie, Ośrodek 

Wspierania Rodziny, Poradnia Zdrowia Rodziny, 

Studium Teologii Rodziny, Caritas udzielając 

wsparcia, stabilizacji duchowej, umożliwiając 

zdobycie wiedzy, formacji dotyczącej życia mał-

żeńskiego i rodzinnego. Wydziały te i Stowarzy-

szenia zorganizowały, po raz kolejny, 10 czerwca 

br., radosną i piękną manifestację „Marsz dla Ży-

cia i Rodziny” pod hasłem „Czas dla Rodziny”.  

Marsz odbył się pod honorowym patronatem 

ks. bpa Romana Pindla - ordynariusza diecezji 

bielsko-żywieckiej i Jacka Krywulta prezydenta 

miasta Bielsko-Biała. Udział w nim wzięli licznie 

zgromadzone rodziny z dziećmi, uczestnicy róż-

nych wspólnot, duchowni, parlamentarzyści, sa-

morządowcy, dziękując w ten sposób Bogu za dar 

życia i rodziny zaświadczając tym samym, że sto-

ją po stronie wartości jakimi są życie i rodzina. 

 
Eucharystia w katedrze św. Mikołaja. 

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Św. pod prze-

wodnictwem ks. bpa Romana Pindla – w konce-

lebrze z kapłanami parafii Bielska-Białej. W wy-

głoszonej homilii o wartości i znaczeniu rodziny, 

którą powołuje Pan Bóg, miłośnik życia, ks. bp 

Roman Pindel zaakcentował: „będziemy dzię-

kować Bogu na tej Eucharystii za to, że może-

my Go wyznawać jako Boga, który miłuje ży-

cie – miłośnika życia, zwłaszcza tego życia, 

które jest naszym przeznaczeniem, ale także 

tego życia, które jest kruche, czasami zagrożo-

ne, o które nie raz trzeba walczyć, często bro-

nić i wspierać”. Po modlitwie uczestnicy manife-

stacji, całymi rodzinami uformowali kolorowy 

pochód, udekorowany chustami, balonikami, wia-

traczkami, hasłami: „Marsz dla Życia i Rodzi-

ny”, „Rodzina Bogiem silna”, „Każde życie jest 

bezcenne”, „Młodzież w obronie rodziny”, który 

rozśpiewany przeszedł ulicami Bielska-Białej.  

 
Deszczowy początek marszu obok zamku Sułkow-

skich. 

 
Drugi przystanek na trasie marszu na ul. J. Słowac-

kiego z wysłuchaniem świadectwa rodziny. 

W trakcie marszu, jego uczestnicy wysłuchali 

świadectw dwóch rodzin, które podzieliły się 

swoimi przeżyciami i wzruszającymi doświad-

czeniami z życia rodzinnego. A na placu Chro-

brego, podczas pierwszego przystanku, ucznio-

wie Szkół Zgromadzenia Córek Bożej Miłości 

wykonali taniec, który zatańczyli m.in. na led-

nickich polach.  

Śpiewając pieśni, wymachując balonikami 

i wiatraczkami pochód dotarł do celu, czyli do 

parku J. Słowackiego. Tu Festyn Rodzinny po-

prowadził, po raz kolejny, Piotr Mirecki - Lider 

zespołu „Dzień Dobry”. Część artystyczną Fe-

stynu zapewniły zespoły m.in. z Zespołu Szkół 

w Ligocie, „JJ”, „Włóczykije”, „Aslan”. W roz-

stawionych namiotach diecezjalnego Caritas do-

stępne były książki dotyczące rodziny, materiały 

pomocnicze promujące organizacje wspierające 

rodziny, szukające rodziny zastępczej dla dzieci, 

napoje, słodycze, ciepłe dania ufundowane przez 

licznych sponsorów i Caritas. Można było rów-

nież zobaczyć interesującą wystawę „Jan Paweł 

II w obronie życia człowieka”.  
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Festyn rodzinny w parku J. Słowackiego. Na ławce 

siedzą od prawej: poseł Stanisław Szwed - sekretarz 

stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Spo-

łecznej, ks. bp Roman Pindel -ordynariusz diecezji 

bielsko-żywieckiej, Jacek Krywult - prezydent miasta 

Bielska-Białej. 

 
Spektakl słowno-muzyczny uczniów z Zespołu Szkół 

w Ligocie (gmina Czechowice-Dziedzice). 

 
Zespół „Włóczykije” - grupa taneczno-muzyczna 

młodzieży (od 4 do 18 lat) z powiatu bielskiego, zało-

żona w 2006 r. przy Osiedlowym Centrum Kultury 

„Aleksander”. 

Dodatkową atrakcją festynu była prezentacja 

antyterrorystycznej akcji policyjnej z udziałem 

przeszkolonego psa oraz pokaz historycznej, ry-

cerskiej grupy rekonstrukcyjnej o św. Wojciechu. 

Maltańczycy uczyli obecnych jak udzielać pierw-

szej pomocy, goprowcy zachęcali do wspinaczek 

na ściankach, a zabawy dla dzieci i młodzieży or-

ganizowała grupa ks. Zygmunta. To radosne i po-

uczające spotkanie zakończono Apelem Jasno-

górskim. 

Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy 

Więcej fotografii: 

https://www.dropbox.com/sh/ry6mf4rg1cezzfk/

AAC7OywiWr4T1b7sxLlzh_wya?dl=0 

 

 

Do sądu po sprawiedliwość,  

a nie po sam wyrok 
 

Trzecia władza, którą stanowią sędziowie, za-

mieniła się w „nadzwyczajną kastę”: sami się 

wybierają, awansują i wynagradzają. 

Jako senator ze Śląska, podczas spotkań za-

równo z wyborcami, jak i w biurze, wysłuchuję 

non stop skarg na polski wymiar sprawiedliwo-

ści. Ludzie skarżą się na niesprawiedliwe wyro-

ki, sprawy ciągnące się latami, niekończące się 

wymiany pism, utratę zdrowia i pieniędzy. Jeden 

przykład: 10 miesięcy więzienia dostaje ktoś, kto 

rzucił tortem w panią sędzię, która złamała 

wszelkie zasady prawne i moralne, wydając 

skandaliczny wyrok w stosunku do Czesława 

Kiszczaka, a ktoś, kto był zaangażowany w bar-

dzo poważną działalność przestępczą, łącznie 

z napadami i pobiciami, dostał 10 miesięcy wię-

zienia w zawieszeniu. (…) 

Ale przecież niezawisłość sędziego nie oznacza 

niezawisłości od obowiązującego systemu prawa. 

Podobnie też niezależność sądu nie może być nie-

zależnością od powszechnie przyjętych zasad. 

Praworządność wymaga, aby każda władza, nie 

wyłączając sędziowskiej, nie tylko prawo stosowa-

ła, ale też była mu podporządkowana. (…) 

Obywatele często są traktowani w sądach 

skandalicznie, bardzo często wyroki sądowe są 

wyrazem dowolności orzeczniczej, a nierzadko 

i przekupstwa – ileż krzywd ze strony wymiaru 

sprawiedliwości doznali np. weterani opozycji 

niepodległościowej przed 1989 r. i po nim. Nie-

zweryfikowani prokuratorzy i sędziowie wszyst-

kich szczebli wydawali i wydają nadal haniebne 

orzeczenia, niezgodne z obowiązującym pra-

wem. Swoją nieudolność i arogancję podpierają 

majestatem Rzeczypospolitej. (…) 

Jeszcze raz podkreślę: reforma wymiaru są-

downictwa jest po to, by Polacy przekonali się, 

że do sądów idzie się po sprawiedliwość, że kie-

dy potrzebują ochrony, sąd szybko i sprawnie im 

pomoże. A tak, niestety, nie jest. Czas to zmie-

nić, ta reforma należy się Polakom. 

http://niedziela.pl/artykul/30147/Do-sadu-po-

sprawiedliwosc-a-nie-po-sam 

Czesław Ryszka, Niedziela, nr 31, 30 VII 2017 
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W sądach czekasz  

na sprawiedliwość latami 
 

 

Gość Niedzielny, nr 37, rok XCIV, 17 IX 2017, str. 51. 

 

Sędziowie o sobie: 

„Nadzwyczajna kasta” 
 

 
Nasz Dziennik, nr 210 (5963), 11 IX 2017, str. 5,  

Sieci, nr 37 (250) 11-17 IX 2017, str. 5 

Poparcie listu 

poseł Anny Sobeckiej 

do Ojca Świętego Franciszka 
 

 
Popieram list poseł Anny Sobeckiej do Ojca 

Świętego w obronie Radia Maryja i o. Tadeusza 

Rydzyka opublikowany w „Naszym Dzienniku” 

z 17-18 VI 2017 r. 

dr hab. inż. Stanisław Waluś, 

członek założyciel  

Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

Nasz Dziennik, nr 146 (5899), 27 VI 2017, str. 20 

 

 

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 4 Świat nieludzki 
 

Abp Wacław Depo 

Bez Boga bylibyśmy tragiczni, skazani na śle-

pe manowce historii dawnej i współczesnej 

(…) Przed takim Bogiem klękamy. Objawionym 

w Jezusie Chrystusie, ukrzyżowanym i zmar-

twychwstałym. Pismo Święte wielokrotnie zachęca 

nas, abyśmy zawsze byli gotowi do uzasadnienia 

tej wiary wobec tych, którzy się tej wiary i nadziei 

od nas domagają. Z pomocą łaski Bożej, którą Bóg 

udziela każdemu, kto otworzy swoje serce i su-

mienie, a nie jest to wcale takie trudne, trzeba nam 

z odwagą powiedzieć o własnym doświadczeniu 

Bożej miłości. Podzielić się światłem wysłuchanej 

prośby czy wprost cudem, którego było się uczest-

nikiem czy świadkiem. (…) 

Homilia w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, 

3 listopada 2011 

Wybrał Stanisław Waluś 
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Warto obejrzeć 
 

Z drugiej strony koperty 

filmu: 

Misja została uhonoro-

wana Oscarem za najlepsze 

zdjęcia oraz otrzymała 

nominacje do Nagrody 

Akademii, w tym dla naj-

lepszego filmu, za najlepszą reżyserię i muzykę 

oryginalną. Film jest laureatem Złotej Palmy, 

głównej nagrody na MFF w Cannes, a także Zło-

tego Globu za najlepszą muzykę dla Ennio Mor-

ricone i najlepszy scenariusz. 

Ameryka Południowa, połowa osiemnastego 

wieku. Jezuita ojciec Gabriel (JEREMY IRONS) 

podejmuje wyprawę w głąb dżungli z misją skie-

rowaną do Indian Guarani. Zyskuje sprzymie-

rzeńca w osobie Rodriga Mendozy (ROBERT DE 

NIRO), nawróconego najemnika. Gdy Hiszpania 

sprzedaje swą kolonię Portugalii, jezuici posta-

nawiają bronić terytorium przed portugalską 

agresją.                       Film dołączony do Gościa 

 Niedzielnego nr 34, rok XCIV, 27 VIII 2017. 

Warto przeczytać 
 

Święty eksperyment 

To nie była utopia, nierealne marzenie ideali-

stów. To naprawdę działało. I to przez ponad 150 

lat, obejmując setki tysięcy ludzi. Jezuici zbudo-

wali w Ameryce społeczeństwa idealne, kierując 

się zasadami Ewangelii. (…) 

Leszek Śliwa, Gość Niedzielny nr 34,  

rok XCIV, 27 VIII 2017, str. 26 

 

Warto przeczytać 
 

Chrześcijańska komunistyczna 

Republika Guaranów 

Autor: Clovis Lugon 

Wydawnictwo: P.A.X.  

Rok wydania: 1971  

Z opisu książki: „Republika 

Guarańska była niewątpliwie zbyt 

komunistyczna dla burżuazji 

chrześcijańskiej i zbyt chrześcijańska dla komu-

nistów z epoki burżuazyjnej. Dlatego też schowa-

no ją pod korcem.” (…) 

Przed laty tę książkę przeczytałem (jako małżo-

nek oczekujący na spółdzielcze mieszkanie) i do 

dziś pamiętam fragment, gdzie napisano, że każde 

nowe małżeństwo otrzymywało dla siebie domek 

wyposażony w niezbędne sprzęty. 

Stanisław Waluś 

Warto przeczytać 
 

Ty masz zwyciężać! 

Opowieść o abp. Marku 

Jędraszewskim 

Tekst: Jolanta Sosnowska 

Fotografie: Adam Bujak 

Wydawnictwo: Biały Kruk 

Kraków 2017 

Abp Jędraszewski z całą 

ostrością dostrzega zagroże-

nia współczesnego świata. Nie ulega jednak słabo-

ściom, nie idzie na chore kompromisy, odrzuca 

poprawność polityczną, rozumie, że rola pasterza, 

szczególnie metropolity – następcy św. Stanisława 

i Męczennika -  polega nie tylko na odprawianiu 

Mszy Świętej i katechezie, ale też na aktywnym 

uczestniczeniu w życiu publicznym. 

Książka do nabycia w księgarni przy ul. Mar-

szałkowskiej 7 w Warszawie (wejście od Zoli). 

Księgarnia czynna od poniedziałku do piątku od 

10 do 17; prowadzi sprzedaż wysyłkową, tel. 

22 405 66 30, 501 037 074, 

e-mail: ksiazkicomax@op.pl 

Tygodnik Solidarność, nr 32 (1494),  

11 VIII 2017, str. 52 

 

 

Nie zabijaj. 

Obrona życia człowieka od poczęcia 

do naturalnej śmierci 
 

Zatrzymać kradzież 

Powiedzmy, że w państwie o nazwie Tenkraj 

legalna jest – w pewnych wypadkach – kradzież. 

W którymś momencie w społeczeństwie dojrze-

wa refleksja, że przecież prawo nie może zezwa-

lać na coś takiego. Aktywiści antykradzieżowi 

zbierają podpisy pod projektem ustawy całkowi-

cie zakazującej kradzieży. 

Lobby złodziejskie wszczyna zajadłą kampanię 

propagandową. – Nie można rezygnować z cięż-

ko wypracowanego kompromisu! – wołają 

z sejmowej mównicy posłowie Partii Miłości. – 

Próby całkowitej likwidacji złodziejstwa wywo-

łają efekt wahadła i doprowadzą do pełnej lega-

lizacji kradzieży! – ostrzegają. 

W obronie prawa do kradzieży zawiązuje się 

komitet inicjatywy ustawodawczej „Ratujmy Po-

trzebujących”. Jego działacze zbierają podpisy pod 

projektem ustawy o prawach potrzebujących i o 

świadomej uczciwości. Ustawa miałaby, między 

innymi, liberalizować dostęp do legalnej kradzieży. 

mailto:ksiazkicomax@op.pl
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Mimo wszystko parlament podejmuje próbę 

całkowitej likwidacji złodziejstwa. Partia Miłości 

w odpowiedzi organizuje Lewy Protest, tłu-

macząc ludziom, że władza zamierza okraść ich 

z ostatniej możliwości okradania. Na ulice wy-

chodzą tysiące obywateli, przerażonych wizją 

więzienia za kradzież. (…) 

A teraz na nasze: Ruszy obywatelska inicjatywa 

ustawodawcza „Zatrzymaj aborcję”, która ma 

szanse powstrzymać zabijanie dzieci chorych 

i niepełnosprawnych. Aborcja to rzecz dużo 

straszniejsza niż kradzież, która jest słusznie za-

kazana w każdym przypadku. Czas więc aborcję 

posłać tam, skąd przyszła – do diabła. 

http://gosc.pl/doc/3993566.Zatrzymac-kradziez 

Franciszek Kucharczak, Gość Niedzielny, nr 25, 

rok XCIV, 25 VI 2017, str. 39  

PiS poparł ten projekt owacją na stojąco 

Z Kają Godek – członkiem zarządu Fundacji 

Życie i Rodzina – rozmawia Artur Stelmasiak 

ARTUR STELMASIAK: – Składa Pani do 

marszałka Sejmu obywatelski projekt poprawki 

do ustawy o planowaniu rodziny. Teraz marsza-

łek będzie miał dwa tygodnie na zarejestrowanie 

komitetu i rusza zbiórka podpisów. Co jest 

w Waszym projekcie, czego się domagacie? 

KAJA GODEK: – Postulujemy drobną od stro-

ny technicznej poprawkę, która będzie chroniła 

życie dzieci chorych, z wadami, m.in. z zespołem 

Downa. Chodzi o wykreślenie z ustawy zapisu, 

który zezwala na aborcję dzieci z powodów eu-

genicznych. W naszym państwie ponad 1000 

dzieci rocznie jest zabijanych tylko dlatego, że 

ich „jakość” uznawana jest za zbyt słabą. 

– Pani już składała taki projekt zakazu aborcji 

eugenicznej w 2013 r., podpisało się pod nim 500 

tys. Polaków. Jaka była wówczas reakcja parla-

mentarzystów? 

– Dobrze, że Pan przypomina identyczny pro-

jekt z 2013 r., bo był on już procedowany, tym 

razem nie powinno być żadnych problemów. Ale 

ważne jest również przypominanie reakcji posłów 

Prawa i Sprawiedliwości. Gdy go uzasadniałam, 

były z ich strony owacja na stojąco i jednomyślne 

poparcie zakazu aborcji eugenicznej. Choć zakaz 

zabijania chorych dzieci poparło wówczas także 

kilkunastu posłów PO i PSL, to jednak został on 

odrzucony w pierwszym czytaniu. (…) 

http://niedziela.pl/artykul/132475/nd/PiS-

poparl-ten-projekt-owacja-na-stojaco 

Niedziela, nr 34, 20 VIII 2017, str. 46-47   

 

 

Ideologia gender 
 

W Hiszpanii dzieci wybierają płeć 

Z dr. Pablo de la Fuente, hiszpańskim history-

kiem mieszkającym w Polsce. 

Jaką cenę płaci Hiszpania za odejście od chrze-

ścijaństwa i zalew ideologii neomarksizmu? 

- W Hiszpanii polityka gender ma dziś ogrom-

ny wpływ na to, co się dzieje w społeczeństwie, 

te zmiany są widoczne na każdym kroku. (…) 

Dziś partia socjalistyczna jest do głębi poddana 

wpływom masonerii. Masoni są również w Partii 

Ludowej, czyli po prawej stronie sceny politycznej. 

(…) Masoneria jest organizacją w swoim założeniu 

antyhiszpańską, dąży do tego, aby wykorzenić 

wszystko, co jest katolickie i hiszpańskie. (…) 

Dziękuję za rozmowę. 

Karolina Goździewska, Nasz Dziennik,  

nr 143 (5896), 23 VI 2017, str. 18 

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 

 

 

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) 
 

Rok Reformacji 

w województwie śląskim 

Wydawca: Regionalny Ośrodek 

Kultury w Bielsku-Białej 

Zdjęcia: archiwum Wydawnictwa 

Augustana i Muzeum Górnośląski 

Park Etnograficzny 

Druk: OW Augustana, Bielsko-

Biała 

Kalendarium 

28-30.09.2017 Katowice 

Konferencja: „500 lat Reformacji na 

Górnym Śląsku” 

Org.: Instytut Badań Regionalnych 

Biblioteki Śląskiej w Katowicach 

1.10.2017-28.02.2018 Bytom 

Wystawa „Radą i czynem. Luteranie w Bytomiu 

w XIX i XX wieku” 

Org.: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu 

http://gosc.pl/doc/3993566.Zatrzymac-kradziez
http://niedziela.pl/artykul/132475/nd/PiS-poparl-ten-projekt-owacja-na-stojaco
http://niedziela.pl/artykul/132475/nd/PiS-poparl-ten-projekt-owacja-na-stojaco
https://www.niedlagender.pl/
http://www.diecezja.waw.pl/3260
http://www.diecezja.legnica.pl/documents/237
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7.10.2017 Katowice, Główne uroczystości w die-

cezji katowickiej, Org.: Diecezja Katowicka Ko-

ścioła Ewangelicko-Augsburskiego 

7.10.2017 Zabrze-Mikulczyce – Sieroty – Zacha-

rzowice – Szałsza. Wycieczka autokarowa do 

obecnych i byłych kościołów ewangelickich na 

Szlaku Architektury Drewnianej Województwa 

Śląskiego. Org.: Muzeum Górnośląski Park Et-

nograficzny w Chorzowie (uwaga: organizator 

zastrzega sobie prawo do dokonania korekt trasy) 

20.10.2017-29.04.2018 Katowice 

Muzeum Śląskie. Wystawa „Dziedzictwo kultu-

rowe Reformacji na Śląsku” (tytuł roboczy) 

Org.: Muzeum Śląskie w Katowicach 

31.10.2017 Katowice 

Nabożeństwo ogólnopolskie w rocznicę rozpo-

częcia Reformacji 

Diecezja Katowicka Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego 

Październik – grudzień 2017 Chorzów 

Wystawa „Wyroczki ewangelickie” 

Org.: Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w 

Chorzowie 

Listopad 2017 Chorzów 

Konferencja „Religijność ludowa wśród wy-

znawców Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego” 

Org.: Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w 

Chorzowie 

Ponadto 

Koncert „Solus Christus” w wykonaniu Zespołu 

Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny: 

7 października Katowice, 13 października Piła, 

14 października Toruń.  

Strona internetowa 

 reformacja2017.slaskie.pl 

 

 

 

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 XXI 

Świętowanie niedzieli prawem każdej rodziny 

- Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej 

23-08-2017  

Zbliża się rok od kiedy Komitet Inicjatywy 

Ustawodawczej złożył w Sejmie projekt obywa-

telski „Wolna Niedziela” podpisany przez ponad 

pół miliona osób. Dopiero po kilku miesiącach 

rząd zarekomendował dalsze prace parlamentar-

ne nad tym projektem. NSZZ „Solidarność” 

przyjął uwagi rządu, m.in. rozszerzające katalog 

wyjątków od zakazu niedzielnego handlu. Mimo 

to zarówno wypowiedzi przedstawicieli rządu 

i większości parlamentarnej, jak i spowalnianie 

prac nad dokumentem, wskazują, że może po raz 

kolejny dojść do zablokowania przywrócenia 

świątecznego charakteru niedziel. 

 Prawica Rzeczypospolitej przypomina, że nie-

dziela to dzień święty, a możliwość jej święto-

wania to jedno z zasadniczych praw rodziny 

i praw pracowniczych. Naruszanie jej świątecz-

nego charakteru najbardziej uderza w rodzinne 

i osobiste prawa ponad ośmiuset tysięcy kobiet 

pracujących w wielkich, kierowanych w więk-

szości przez zagranicznych właścicieli, sieciach 

handlowych.  

Apelujemy do Sejmu RP o niezwłoczne przy-

jęcie obywatelskiego projektu „Wolna Niedzie-

la”, a do przywódców większości – o jedno-

znaczne zaangażowanie w debatę publiczną na 

rzecz przywrócenia świątecznego charakteru 

niedzieli. 

W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej: 

Marian Piłka, Krzysztof Kawęcki, Lech Łuczyń-

ski 

http://www.marekjurek.pl/aktualnosci/1859/swie

towanie-niedzieli-prawem-kazdej-rodziny---

oswiadczenie-prawicy-rzeczypospolitej 

Nasz Dziennik, nr 196 (5949),  

25 VIII 2017, str. 3 

Dzień święty święcić 

Nauka i moralność chrześcijańska mało mają 

dziś – w Europie – szans. Od dziesięcioleci pa-

pieże zauważali rodzące się zjawisko; pamięta-

my tezy encykliki „Veritatis splendor”, a także 

co mówił o „dyktaturze relatywizmu” Benedykt 

XVI; znamy dziesiątki wypowiedzi, apeli i wo-

łań Piotrowych Następców – pozostały bez echa; 

ataki „dzieci” rewolucji 1968 roku jeszcze 

wzmogły ten proces. (…) 

Niedziela ma pomóc postawić Boga na pierw-

szym miejscu. Tak często mówiła o tej Augu-

styńskiej intuicji śp. Marianna Popiełuszko, 

http://www.marekjurek.pl/aktualnosci/1859/swietowanie-niedzieli-prawem-kazdej-rodziny---oswiadczenie-prawicy-rzeczypospolitej
http://www.marekjurek.pl/aktualnosci/1859/swietowanie-niedzieli-prawem-kazdej-rodziny---oswiadczenie-prawicy-rzeczypospolitej
http://www.marekjurek.pl/aktualnosci/1859/swietowanie-niedzieli-prawem-kazdej-rodziny---oswiadczenie-prawicy-rzeczypospolitej
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święta matka świętego kapłana: jeżeli Bóg jest na 

pierwszym miejscu, to wszystko w życiu jest na 

swoim, właściwym miejscu. (…) 

Ks. bp Wiesław Mering, Nasz Dziennik, nr 156 

(5909), 8-9 VII 2017, str. M2 

Brakuje tylko decyzji politycznej 

Z Piotrem Dudą, przewodniczącym Komisji 

Krajowej NSZZ „Solidarność” rozmawia Krzysz-

tof Losz 

Czy przegłosowanie ustawy o ograniczeniu 

handlu w niedzielę to tyle trudny temat, że praca 

nad projektem musi trwać aż tak długo? 

(…) Mamy też w tej materii poparcie episkopa-

tu. Przykładem są słowa ks. abp. Marka Jędra-

szewskiego, który podczas uroczystości Bożego 

Ciała upominał się o uchwalenie naszej ustawy. 

To samo wezwanie padło z ust ks. abp. Józefa 

Kupnego, duszpasterza świata pracy, podczas 

pielgrzymki mężczyzn do sanktuarium w Pieka-

rach Śląskich. Także ks. abp Sławoj Leszek 

Głódź bardzo wyraźnie popiera stanowisko „So-

lidarności”. PiS w tej sprawie nie powinno dłużej 

kluczyć, tylko przyjąć ustawę. (…) 

 Nasz Dziennik, nr 156 (5909), 8-9 VII 2017, str. 

M4-M5 

Dekalog zobowiązuje 

Z o. dr. Tadeuszem Rydzykiem CRSsR, dyrek-

torem Radia Maryja, rozmawia Krzysztof Losz. 

Proszę Ojca, dlaczego niedziela powinna być 

dniem wolnym od handlu? 

- To wynika wprost z dekalogu, który dał nam 

Pan Bóg. Trzecie przykazanie mówi nam jasno: 

„Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”. (…) – Po-

trzeba niedzielnego odpoczynku wynika też 

z prawa naturalnego. (…) - Polityka prorodzinna 

państwa nie może się ograniczać tylko do spraw 

materialnych, choć one są oczywiście ważne.  

Kiedyś „Solidarność” domagała się wolnych 

sobót, a teraz walczy o wolne niedziele. 

- I to jest bardzo smutne. (…) 

Nasz Dziennik, nr 156 (5909), 8-9 VII 2017, str. 

M6-M7 

 

 

 

Krótko 
 

Pod tym tytułem zamieszczałem niekiedy 

w biuletynie „Dlatego” przegląd prasy. 

Ze względu na ograniczoną objętość biuletynu 

ten przegląd będzie ostatnim i nietypowym. 

Ograniczę się do jednego tematu: antypaństwowe 

działania pewnych grup społecznych. 

Z dzienników regularnie czytam „Nasz Dzien-

nik”, sporadycznie „Gazetę Polską Codziennie”. 

Czytam regularnie tygodniki katolickie: „Gość 

Niedzielny” i „Niedziela”. Kiedyś czytałem też: 

„Idziemy”, „Przewodnik Katolicki” i „Źródło”, 

ale ze względów finansowych zrezygnowałem. 

Z tygodników świeckich czytam regularnie: 

„Sieci” (do niedawna „wSieci”) i „Tygodnik So-

lidarność”. Sporadycznie czytam „Gazetę Pol-

ską”, „Warszawską Gazetę” i „Do Rzeczy”. 

Z miesięczników czytam regularnie „Posłańca 

Serca Jezusowego”, a sporadycznie 

„L’Osservatore Romano” i „Nowe Państwo”. 

Sporadycznie też czytam dwumiesięcznik „Mi-

łujcie się!”. Ostatnio zacząłem regularnie kupo-

wać miesięcznik „Kurier Wnet”, który ma trzy 

wydania: „Kurier Wnet” (ogólnopolski), „Śląski 

Kurier Wnet”, którego redaktor naczelną jest Ja-

dwiga Chmielowska, i „Wielkopolski Kurier 

Wnet”, na czele którego stoi Jolanta Hajdasz. 

Redaktorem naczelnym całości jest Krzysztof 

Skowroński. 

Warto korzystać z katolickich portali interne-

towych. Ze świeckich preferuję portale: „nieza-

leżna.pl”, „wPolityce.pl” i „fronda.pl”. Na Ślą-

sku mamy katolickie radia: „Radio M” i „Anioł 

Beskidów”, a w całej Polsce „Radio Maryja”. Do 

wartościowych stacji telewizyjnych: „Telewizja 

Trwam” i „Telewizja Republika” dołączyła po 

oczekiwanych pozytywnych zmianach w Polsce 

„Telewizja Polska”.  

Zachęcam Czytelników „Dlatego” do korzy-

stania z wartościowych źródeł informacji i sa-

modzielnego, krytycznego myślenia ze świado-

mością, że nasze życie nie kończy się na ziemi 

i że panem wszystkiego jest Bóg. 

Stanisław Waluś 

 

Taktyka warcholstwa  

Sejm uchwalił wczoraj nową ustawę o Sądzie 

Najwyższym. Ale zanim to się stało, byliśmy 

świadkami nikczemnego zachowania części opo-

zycji. (…) 

Zachowanie PO i Nowoczesnej zirytowało 

Tomasza Rzymkowskiego (Kukiz’15), zastępcę 

przewodniczącego komisji sprawiedliwości. – 

Proszę usiąść! Jesteście parlamentarzystami czy 

łobuzami?! – krzyknął Rzymkowski. Ale niewie-

le wskórał, bo opozycja nadal napierała na stół 

prezydialny. (…) 

Profesor Jacek Bartyzel (UMK) uważa, że 

oceniając ostatnie wydarzenia w Sejmie, ale i to, 

co się działo wcześniej, trzeba baczniejszą uwa-
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gę zwrócić na rolę mediów. Nasz rozmówca nie 

ma wątpliwości, że „rolę sztabu generalnego par-

tii rewolucyjnej” w Polsce odgrywa od kilkunastu 

miesięcy „Gazeta Wyborcza”, która stała się naj-

ważniejszą trybuną opozycji, ale i organem koor-

dynującym działania przeciw rządowi. (…) 

Profesor Krystyna Czuba jest zdania, że media 

przeciwne rządowi działają z premedytacją, bo 

wiedzą, że podsycanie ludzkich emocji może 

prowokować skrajne działania. (…) 

Profesor Mieczysław Ryba, historyk i politolog z 

KUL, wskazuje, że spór o ustawę o SN to tylko pre-

tekst, bo tak naprawdę jest to walka obozu postko-

munistycznego i dawnej lewicy „Solidarności” o 

utrzymanie układu okrągłostołowego. (…) 

http://www.naszdziennik.pl/polska-

kraj/185839,taktyka-warcholstwa.html 

Krzysztof Losz, Nasz Dziennik,  

nr 167 (5920), 21 VII 2017, str. 1 i 6 

Bój ich ostatni 

Dwukrotnie rząd Prawa i Sprawiedliwości oraz 

sejmowa większość próbowali przeciąć powiąza-

nia III RP z PRL i w obu wypadkach spotkało się 

to z rokoszem oraz wyprowadzeniem ludzi na 

ulice. Ustawa dezubekizacyjna była najważniej-

szym pretekstem do zorganizowania w grudniu 

2016 r. blokady Sejmu oraz burzliwych demon-

stracji przed parlamentem. Był to ważny akt 

sprawiedliwości, ale przecież nie kwestia wielkiej 

rangi z perspektywy całego państwa. A mimo to 

rozpętano histerię, próbując zablokować uchwa-

lenie budżetu państwa, chciano zatem uderzyć 

w podstawy tego państwa. (…) 

Z perspektywy wydarzeń rozgrywających się 

od 10 do 20 grudnia 2016 r. oraz od lipca 2017 r. 

widać liczne podobieństwa, a wręcz realizację te-

go samego scenariusza. Przybrał on formę swego 

rodzaju puczu – w funkcji radykalnego narzędzia 

restauracji. Puczu uzasadnianego, legitymizowa-

nego i wspieranego z zagranicy, z eksponowa-

nym, a wręcz kluczowym udziałem przewodni-

czącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. (…) 

Plan realizowany zarówno w grudniu 2016, jak 

i w lipcu 2017 r. można traktować jako obronę 

„Republiki Okrągłego Stołu” przez totalną opo-

zycję wspieraną przez unijny establishment oraz 

niektóre rządy, szczególnie Niemiec i Francji. 

Ale ponieważ w takich wydarzeniach uczestniczy 

zwykle wiele sił niemożliwych do kontrolowania, 

istnieją liczne możliwości wykorzystania tego 

planu w wojnie hybrydowej przeciw Polsce. (…) 

Stanisław Janecki, wSieci, nr 30 (243), 

 24-30 VII 2017, str. 18-21 

TEMAT GOŚCIA 

Rewolucja na zamówienie 

Co właściwie wydarzyło się w Polsce latem 

2017 roku? Mieliśmy do czynienia z powstaniem 

nowego spontanicznego ruchu w obronie demo-

kracji – jak chcą jedni – czy raczej z gigantyczną 

operacją marketingową z wykorzystaniem no-

wych mediów, zmierzającą do obalenia rządu – 

jak twierdzą inni? Wbrew pozorom odpowiedź 

wcale nie jest prosta. Błądzą ci, którzy upierają 

się, że na ulice wyszli jedynie „zdrajcy, ubecy 

i spacerowicze”, ale też grzeszą naiwnością zwo-

lennicy tezy o całkowicie oddolnym charakterze 

protestu. (…)  

Cyfrowy świat daje dziś ogromne możliwości 

organizowania oraz mobilizowania tysięcy ludzi 

do określonych zachowań. Trudno było tego nie 

zobaczyć, bo prawie wszystkie dostępne na ryn-

ku instrumenty marketingowe zostały w lipcowej 

kampanii wykorzystane. (…) 

„Gazeta Wyborcza” tym razem wzięła na sie-

bie rolę ich organizatora. (…) 

Organizatorom kampanii udało się w jakimś 

sensie przykryć pozytywny wizerunek naszego 

kraju i jego rosnącą atrakcyjność w oczach Za-

chodu po wspaniałych ŚDM i wizycie prezyden-

ta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. (…) 

Sytuacja, z jaką mieliśmy do czynienia w lipcu 

(a wcześniej w grudniu ub.r.), jest ewidentną 

próbą wywołania przesilenia politycznego poza 

cyklem wyborczym, choć nie ma ku temu żad-

nych racjonalnych przesłanek. (…) 

http://gosc.pl/doc/4072874.Rewolucja-na-

zamowienie 

Piotr Legutko, Gość Niedzielny, nr 31, rok XCIV, 

6 VIII 2017, str. 16-19 

Antypaństwo atakuje 

Program rewolty został przygotowany przez 

fachowców. Chodzi o to, aby maksymalnie roz-

huśtać społeczne emocje, wywołać atmosferę 

zagrożenia, zastraszenia i wyciągnąć na ulice 

możliwie najwięcej grup społecznych. Równole-

gle trwa także bezwzględna akcja niszczenia li-

dera obozu rządzącego. 

Najnowsze wydarzenia polityczne, m.in. weto 

pana prezydenta RP Andrzeja Dudy wobec 

ustaw reformujących sposób funkcjonowania 

polskiego sądownictwa, wprawiły wielu obywa-

teli w konsternację, a nawet spowodowały na-

strój przygnębienia. Pora zatem, aby powiedzieć, 

że właśnie teraz nie możemy popadać w bez-

czynność – na naszych oczach dochodzi do jed-

http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/185839,taktyka-warcholstwa.html
http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/185839,taktyka-warcholstwa.html
http://gosc.pl/doc/4072874.Rewolucja-na-zamowienie
http://gosc.pl/doc/4072874.Rewolucja-na-zamowienie
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nego z najważniejszych starć, które będzie miało 

ważne znaczenie dla naszej niepodległości. (…) 

Obserwujmy i bądźmy aktywni, nigdy tak wiele 

nie zależało od nas. 

Witold Gadowski, Niedziela, nr 32,  

6 VIII 2017, str. 18-19 

PLUSY 

POLSKA POD SEJMEM I POLSKA NA 

JASNEJ GÓRZE TO DWA RÓŻNE ŚWIATY. 

JEŚLI MYŚLEĆ, KTÓRA LEPSZA, TO JA 

WYBIERAM TĘ JASNOGÓRSKĄ. 

OJCIEC LEON KNABIT 

Gość Niedzielny, nr 31, rok XCIV,  

6 VIII 2017, str. 11 

 

 

Nasze Rocznice 
 

Wrzesień 

405 lat temu (27 września 1612 r.) w Krakowie 

zmarł ks. Piotr Skarga, jezuita, znakomity kazno-

dzieja, autor Kazań Sejmowych. 

155 lat temu (15 września 1862 r.) zmarł Wła-

dysław Syrokomla (Ludwik Kondratowicz), po-

eta.  Podobnie jak Mickiewicz, pisał w języku 

polskim i uważał się za Polaka. 

100 lat temu (20 września 1917 r.) dzięki za-

biegom dyplomatycznym Romana Dmowskiego, 

utworzony przez niego w Paryżu Polski Komitet 

Narodowy został uznany przez rządy Francji, 

Wielkiej Brytanii i Włoch za jedyną reprezentację 

polskiego narodu. 

50 lat temu (10 września 1967 r.) prymas Polski 

kard. Stefan Wyszyński dokonał koronacji cuda-

mi słynącego obrazu Matki Bożej w Gietrzwał-

dzie na Warmii. 

Wybrała Barbara Kwaśnik 

 

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Papieża Franciszka na rok 2017 
Sierpień: Intencja powszechna: Aby artyści na-

szych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu 

pomagali wszystkim odkrywać piękno świata 

stworzonego. 

Wrzesień: Intencja ewangeliyaczjnaŁ Aby nasze 

parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miej-

scami, w których przekazuje się wiarę i daje 

świadectwo miłości.  

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę 

Codziennie przynajmniej jedna 

dziesiątka różańca, więcej informacji 

na stronie: 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl 
 

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

towice, ul. Warszawska 6/305. Wśród dyżurują-

cych są: Piotr Pietrasz i Rajmund Rał – człon-

kowie KIK w Katowicach. 
 

 

Zaproszenie 

Sekcja KIK na Tysiącleciu Dolnym zaprasza 

na filmy, które będą wyświetlane w środy 

o godz. 18.45 (po wieczornej Mszy św.) w sali 

przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. 

i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych: 

27.09.2017 - Ojciec Pio, 

25.10.2017 – Klucze do Królestwa. Od Jana 

Pawła II do Benedykta XVI, 

22.11.2017 - Bóg nie Umarł, 

27.12.2017 - Ludzie Boga. 

 

 

 

 

XXII FESTIWAL 

MUZYKA ORGANOWA  

W KATEDRZE 
Terminy koncertów 

w drugiej połowie 2017 

roku: 

24.09, 15.10, 19.11 

Godz. 19.00 

Kierownictwo arty-

styczne: prof. Julian 

Gembalski 

 
 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA 

SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH 
KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ 

W KATOWICACH 
PARAFIA KATEDRALNA  

CHRYSTUSA KRÓLA W KATOWICACH 
 

 

 

Pielgrzymka KIK-ów na Jasną Górę 
 

Ogólnopolska Pielgrzymka Klubów Inteligen-

cji Katolickiej na Jasną Górę odbędzie się 

w sobotę 18 listopada 2017 r. Zapisy Jan Mikos 

tel. 32/2544060 lub kom. 697684666. Wyjazd 

godz. 7:00 z parkingu przy kościele na Dolnym 

Tysiącleciu w Katowicach i 7:15 z pl. Andrzeja 

w Katowicach – w pobliżu Sądu. Koszt 30 zł. 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
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 RAMOWY PROGRAM PIELGRZYMEK 

KIK W KATOWICACH NA 2017 ROK  

(Organizator Jan Mikos) 

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 – pielgrzymka 

KIK-ów na Jasną Górę. Koszt 30 zł. 

Kontakt telefoniczny: Jan Mikos, 697 684666, 

e-mail - mikosjan@gmail.com  

Tel. prywatny 32/2544060.  

Dyżur: wtorki w salce nr 2 przy parafii na Ty-

siącleciu Dolnym w godz. 17-18 i do ustalenia te-

lefonicznie.  

 

PROGRAM  PIELGRZYMEK KIK NA 2018  

7 - kwietnia – sobota – Centrum Jana Pawła II 

i Bazylika Miłosierdzia Bożego w Krakowie Ła-

giewnikach.  

25, 26, 27 maja – piątek -sobota-niedziela – Ka-

lisz – Sanktuarium św. Rodziny. Licheń – sank-

tuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski. 

Grąblin – miejsca objawień Matki Bożej – Droga 

krzyżowa.  

9-24 czerwca – Białoruś, Katyń, Smoleńsk, 

Moskwa. 

21-22-23 września – piątek-sobota- niedziela – 

Kokoszyce – rekolekcje. 

17 – listopada- Częstochowa 

 

 

Sekcja Wiedzy Religijnej – Krąg Biblijny 

zaprasza 

W siedzibie KIK w Katowicach raz w miesią-

cu, w drugą środę, odbywają się interesujące spo-

tkania. Od godz. 17.00 nasz kapelan ks. prof. dr 

hab. Józef Kozyra, biblista, odpowiada na różne 

pytania związane z wiarą, religią i Kościołem. 

O godz. 18.00 pochylamy się nad Pismem Świę-

tym. Szczegółowe informacje podawane są 

w miesięcznym programie. 

 

 

Sekcja Nauka-Wiara 

Spotkania odbywają się w trzecią środę miesią-

ca 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. 

 

 

1% podatku na rzecz KIK w Katowicach 

dla wsparcia chrześcijańskiej kultury 

W 2018 roku będzie można przekazywać dla 

KIK w Katowicach 1% należnego podatku za 

2017 rok na cele statutowe KIK w Katowicach. 

 

Można przekazać dar dla KIK w Katowicach  
Dziękujemy osobom, które przekazały daro-

wiznę na cele statutowe Klubu Inteligencji Kato-

lickiej w Katowicach w 2017 roku.  

Będziemy wdzięczni za przekazanie daro-

wizn w bieżącym roku na cele statutowe Klu-

bu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Da-

rowizny te będą mogły zostać odliczone 

w przyszłym roku w zeznaniu podatkowym za 

rok 2017 do 30 kwietnia 2018 r.” 
 

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). 

Nakład: 310 egz. Adres do 

korespondencji: Klub Inteli-

gencji Katolickiej w Kato-

wicach, 40-954 Katowice 2, 

skr. poczt. 376. 
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