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Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz! 

Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki powietrzne - gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, 

gdzie by głowę mógł oprzeć. Do innego rzekł: Pójdź za Mną! Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi 

najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca! Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź 

i głoś królestwo Boże! Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać 

się z moimi w domu! Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, 

nie nadaje się do królestwa Bożego. Łk 9,57-62  

 

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 20 IX 2017 r. 

„Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. 

W poniedziałek obchodziliście w Polsce wspo-

mnienie św. Stanisława Kostki, patrona dzieci 

i młodzieży. On, pragnąc wyższego celu życia, 

ściśle zjednoczony z Bogiem, wbrew woli rodzi-

ców, wstąpił do zakonu jezuitów. Ustawiczna mo-

dlitwa, częsta spowiedź, codzienna Msza św., pra-

ca nad sobą ukształtowały jego świętość już w 

młodzieńczym wieku. Niech jego przykład przy-

pomina rodzicom i młodzieży, że perspektywa 

zdobycia pozycji społecznej nie może zagłuszać 

życiowego powołania otrzymanego od Boga. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 20 IX 2017 
 

Audiencja ogólna – środa 27 IX 2017 r. 

„Serdeczne pozdrowienie kieruję do polskich 

pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, nadzieja 

chrześcijańska opiera się na zaufaniu Bożej 

wszechmocy i dobroci – mówił Papież. Kiedy do-

świadczamy trudności i cierpień, które zagrażają 

naszej nadziei, bezzwłocznie prośmy Pana, aby 

otworzył nasze oczy na dobro, obudził w nas na 

nowo pragnienie szczęścia i wolę zaangażowania 

na rzecz budowania lepszego świata dla nas i dla 

innych. Niech Bóg wam błogosławi!”. 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 27 IX 2017 

 

XXXV Dni Kultury Chrześcijańskiej  

Idźcie i głoście … 
 

Klub Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach 
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PROGRAM: 

15 października 2017 r. (niedziela) – 19.00 - 

Koncert organowy w wykonaniu Henryka Jana 

Botora w ramach XXII FESTIWALU  

„MUZYKA ORGANOWA W KATEDRZE” - 

RECITALE NA ORGANACH GEORGA 

HRADETZKY’EGO, Katowicka Archikatedra 

pw. Chrystusa Króla.  

17 października 2017 r. (wtorek) – 17.00 – 

O władzy rodzicielskiej i jej współczesnych za-

grożeniach w perspektywie chrześcijańskiej. Spo-

tkanie poprowadzi adwokat Maciej Kryczka 

z INSTYTUTU NA RZECZ KULTURY 

PRAWNEJ ORDO IURIS, Zespół Katolickich 

Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. bł. ks. Emila 

Szramka, ul. Kobylińskiego 4, Katowice. 

18 października 2017 r. (środa) - 12.00 – 

„Prawnicy po stronie wartości - działalność spo-

łeczna a realizacja zawodowa”, Zaangażowanie 

młodych ludzi w działalność społeczną po stronie 

wartości chrześcijańskich oraz o możliwości roz-

wijania tej działalności w ramach Ordo Iuris. 

Spotkanie poprowadzi adwokat Maciej Kryczka 

z INSTYTUTU NA RZECZ KULTURY 

PRAWNEJ ORDO IURIS, Nowy Dom Kateche-

tyczny parafii NPNMP (mariackiej), Katowice, 

pl. Ks. Emila Szramka. 

18 października 2017 r. (środa) - 18.00 - dr An-

toni Winiarski - „Idźcie i głoście – Kolumbia” – 

wykład z przeźroczami, Willa Fitznera – Siemia-

nowickie Centrum Kultury, ul. Fitznerów 3, Sie-

mianowice Śląskie. 

22 października 2017 r. (niedziela) – 17.00 - 

CANTICUM NOVUM, ALLELUJA, Koncert 

prawykonań utworów nagrodzonych w ramach III 

Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskie-

go Fide et Amore, kaplica w Nowym Domu Ka-

techetycznym parafii NPNMP (mariackiej), Ka-

towice, pl. Ks. Emila Szramka. 

25 października 2017 r. (środa) - 17.00 - ks. dr 

hab. Henryk Olszar – „90 lecie kościoła św. Anny 

w Katowicach Nikiszowcu”, budynek Muzeum 

Historii Katowic, ul. Rymarska 4 w Katowicach 

Nikiszowcu. 

25 października 2017 r. (środa) - 19.15 - dr An-

toni Winiarski – „Sanktuaria Maryjne we 

wschodniej Polsce” – wykład z przeźroczami, sa-

la parafii pw. Matki Bożej Piekarskiej, Katowice, 

ul. Ułańska 13 - Osiedle Tysiąclecia Górne. 

11 listopada 2017 r. (sobota) – 8.30 - uroczysta 

Msza św. z okazji Narodowego Święta Niepodle-

głości - oprawa muzyczna - pedagodzy Państwo-

wej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. M. Kar-

łowicza w Katowicach, Kościół pw. Najświęt-

szego Ciała i Krwi Chrystusa, Katowice Piotro-

wice, ulica Radockiego (Osiedle Odrodzenia). 

12 listopada 2017 r. (niedziela) – godzina 

16.00 – „Tobie gramy Polsko – Ojczyzno na-

sza…” - koncert okolicznościowy z okazji Naro-

dowego Święta Niepodległości w wykonaniu 

uczniów i pedagogów Państwowej Szkoły Mu-

zycznej I i II stopnia im. M. Karłowicza w Ka-

towicach, Kościół pw. Najświętszego Ciała 

i Krwi Chrystusa, Katowice Piotrowice, ulica 

Radockiego (Osiedle Odrodzenia). 

19 listopada 2017 r. (niedziela) – godzina 

19.00 - koncert organowy w wykonaniu Andrze-

ja Białko w ramach XXII FESTIWALU 

„MUZYKA ORGANOWA W KATEDRZE” –  

RECITALE NA ORGANACH GEORGA 

HRADETZKY’EGO, Katowicka Archikatedra 

pw. Chrystusa Króla. 

20 listopada 2017 r. (poniedziałek) – 18.00 - 

„Takie piękne życie …” w reportażach i wier-

szach Barbary Gruszki-Zych, Nowy Dom Kate-

chetyczny parafii NPNMP (mariackiej), Katowi-

ce, pl. Ks. Emila Szramka. 

21 listopada 2017 r. (wtorek) – godzina 17.00 - 

Sesja naukowa pt. „Idźcie i głoście – Misterium 

Śląskiej sztuki intuicyjnej” z udziałem: Soni 

Wilk (Muzeum Śląskie), Leszka Jodlińskiego 

(Muzeum Górnośląskie) oraz Anny i Teodora 

Segietów (kolekcjonerzy sztuki intuicyjnej). 

Prowadzi dr Jacek Kurek, Biblioteka Śląska, sala 

Parnassos, Katowice, Plac Rady Europy 

WSTĘP WOLNY 

Mecenat: KATOWICE dla odmiany. 

Andrzej Dawidowski 

 

 

Rok 2017  
Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego  

 

Pamięć o Marszałku Józefie Piłsudzkim 

 
Pomnik Józefa Piłsudskiego w Gliwicach – odsłonię-

ty 11 listopada 1998 roku. 



 3 

 
Tablica pamiątkowa na dworcu kolejowym w Pszczynie.  

1918 – 1993 W 75 LECIE ODRODZENIA POLSKI 

MARSZAŁKOWI JÓZEFOWI PIŁSUDSKIEMU 

11 XI 1993 RODACY 

 
Znaczek Poczty Polskiej - 2014 rok. 

W tym roku Poczta Polska wydała okoliczno-

ściową kartkę, a wydawnictwo Biały Kruk album. 

 
Okolicznościowa kartka pocztowa z widokiem na 

Pomnik Józefa Piłsudskiego w Gliwicach. 

 

Józef Piłsudski  

do Polaków. 

Myśli, mowy i rozkazy 

Bohdan  

Urbankowski, 

Biały Kruk, 

Kraków 2014 

 

 

 

Stanisław Waluś 

Rok 2017 

Rokiem Tadeusza Kościuszki, 
 

Kościuszko: 

Człowiek, który przerósł swoje czasy 

Taki tytuł (“Kosciuszko: A Man Ahead of His 

Time”) nosi dokumentalny film w reżyserii 

Alexa Storożynskiego wyświetlany w USA 

z okazji 200-rocznicy śmierci Tadeusza 

Kościuszki (15.10.1817) – bohatera narodowego 

Polski i USA. 53-minutowy film został 

wyprodukowany przez Eve Krzyzanowski 

i pokazuje wydarzenia dziejące się w Saratodze, 

West Point, Filadelfii oraz w Polsce. Bitwa pod 

Saratogą zakończyła się zwycięstwem 

Amerykanów, w czym była ogromna zasługa 

Tadeusza Kościuszki. Pokonanie Brytyjczyków 

skłoniło Francję do włączenia się do wojny po 

stronie Amerykanów, co zaowocowało 

niepodległością. Film można zobaczyć 

w internecie:  
https://www.cda.pl/video/156644184?wersja=720p 

Antoni Winiarski 

 

 

Informacja z zebrania Zarządu KIK 

w Katowicach w dniu 14 września 2017 r.  
 

1. Małgorzata Piechoczek przedstawiła stan finan-

sów KIK oraz podała wartość wpływu z odpi-

sów 1% (wpłynęło 1000 zł).  

2. Wojciech Sala omówił sprawy przygotowania 

do druku książki poświęconej księdzu Józefowi 

Danchowi.  

3. Stanisław Waluś oraz Robert Prorok złożyli 

sprawozdanie z przebiegu tegorocznego Festi-

walu Organizacji Pozarządowych: 

- w przygotowaniach pomagali również Raj-

mund Rał oraz Antoni Winiarski,  

- na stoisku KIK oprócz informacji dotyczących 

działalności były bezpłatnie rozdawane książki, 

które uzyskano dzięki darowiźnie od Pani Ja-

dwigi Alberty Rezlerowej oraz od członka KIK 

Piotra Urbanowicza. Akcja rozdawania książek 

była przedstawiona wcześniej na antenie kato-

wickiego Radia eM, rozdano ponad 500 ksią-

żek, 

- książki te przewiózł z siedziby KIK członek 

Zarządu KIK Antoni Winiarski.  

4. VII Kongres Katolickich Ruchów Stowarzyszeń 

i Wspólnot Modlitewnych w Archidiecezji Ka-

towickiej odbędzie się 28 października br. 

w godzinach 10:30 do 17:30. Temat Kongresu 
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„Szkoła modlitwy, czyli jak współpracować 

z Duchem Świętym”. Weźmie w nim udział 

6 członków KIK. Koszt udziału w Kongresie to 

25 zł od osoby. Zarząd podjął uchwałę o pokry-

ciu kosztów udziału 6 członków KIK w Kongre-

sie.  

5. Tegoroczna ogólnopolska pielgrzymka Klubów 

Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę odbędzie 

się w sobotę 18 listopada.  

6. Stanisław Waluś przedstawił treść listu do 

członków byłej sekcji KIK w Tychach. 

Robert Prorok  

 

 

XXXI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej 

w Chrzanowie, Trzebini i Libiążu 
 

 

 
 

Program 

Sobota 7 października  
Kościół św. Mikołaja w Chrzanowie, 18

45 
Kon-

cert chóru Vox Animae „Matka Boża w cudow-

nych wizerunkach polskich sanktuariów 

i pieśniach” – projekcja multimedialna Anny 

i Katarzyny Górskich 

Niedziela 8 października - Dzień Papieski 
Kościół św. Mikołaja w Chrzanowie, 10

15 
Msza 

Święta na inaugurację XXXI Tygodnia Kultury 

Chrześcijańskiej. Po każdej Mszy św. zbiórka na 

Dzieło Nowego Tysiąclecia 

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 

w Chrzanowie, 16
00 

"Sienkiewicz cztery razy" 

spektakl w wykonaniu uczniów Liceum Ogólno-

kształcącego Katolickiego Stowarzyszenia Wy-

chowawców i Zespołu Szkół w Libiążu 

Poniedziałek 9 października
 

 
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, 

17
00 

dr Agnieszka Przewłoka IPN: Historia Klubu 

Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie na tle ru-

chu klubowego w Polsce. Wszechnica Chrzanow-

ska połączona z promocją książki, Otwarcie wy-

stawy Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie 

Wtorek 10 października 

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie. Fi-

lia w Płazie, 17
00 

Wojciech Sala: "Usłyszeć tęsk-

notę starego człowieka" Janina Woynarowska – 

pielęgniarka, Służebnica Boża. Prelekcja ilu-

strowana zdjęciami śladów życia i pamięci 

w Chrzanowie 

Środa 11 października 
Szkoła Podstawowa im. ks. Michała Potaczało 

w Chrzanowie, 17
00 

Legenda o św. Jerzym Geor-

giusie spektakl w wykonaniu dzieci, opracowany 

na podstawie opowiadania patrona Szkoły. 

Piątek 13 października
 

 
Kościół św. Jana Chrzciciela 

17
00 

Jan Paweł II pielgrzym Fatimy występ dzie-

ci ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II 

w Chrzanowie. Różaniec prowadzony przez 

dzieci 

Sobota 14 października 
Dom Dziecka im. św. Jana Pawła II w Chrzano-

wie, 11
00 

Malowanki na szkle z dziećmi i inne 

atrakcje. Prowadzą Antonina Likus i członkowie 

Stowarzyszenia Przyjaciół ks. Michała Potaczało 

"Apostoł Dobroci" 

Niedziela 15 października 
Wspomnienie o św. Janie Pawle II – spektakl 

w wykonaniu młodzieży z I Liceum Ogólno-

kształcącego w Chrzanowie, 15
45

 Muzeum im. 

Ireny i Mieczysława Mazarakich w Chrzanowie - 

Dom Urbańczyka, 17
45

 Kościół Matki Bożej Ró-

żańcowej w Chrzanowie 

Poniedziałek 16 października 
Kościół św. Mikołaja w Chrzanowie, 19

00 
II 

Chrzanowski Wieczór Uwielbieniowy z okazji 

rocznicy wyboru Jana Pawła II 

Wtorek, czwartek 17, 19 października 
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie. Fi-

lia w Płazie, Wojciech Sala: Janina Woynarow-

ska jako wzór współczesnego człowieka dobrego, 

mądrego i odważnego. Lekcje biblioteczne dla 

młodzieży klas szkoły podstawowej 

i gimnazjalnej, Zapraszają: Klub Inteligencji Ka-

tolickiej w Chrzanowie, Parafia św. Mikołaja 

w Chrzanowie i duszpasterze regionu Chrzano-

wa, Trzebini i Libiąża, Stowarzyszenie Przyjaciół 

ks. Michała Potaczało „Apostoł Dobroci” 

w Chrzanowie.  

Program XXXI TKCh realizowany przy 

współpracy ze Starostwem Powiatowym i Urzę-

dem Miejskim z Chrzanowie. 

Wojciech Sala 

Plakat Marta Sala 
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W Olsztynie 
 

Niedługo minie rok od śmierci śp. Jana Kumora 

(15.06.1926 - 15.11.2016), wieloletniego prezesa 

Warmińskiego Klubu Katolików w Olsztynie, 

Honorowego Prezesa Klubu Inteligencji Katolic-

kiej w Olsztynie.  

1 października 2017 r. Wanda Czerwińska, Jo-

lanta Malusiak, Anna Winiarska i Antoni Winiar-

ski pomodlili się za duszę Zmarłego oraz zapalili 

znicze na grobie śp. Jana Kumora. 

 

 
Od lewej - Jolanta Malusiak - członek Zarządu KIK 

w Olsztynie, Antoni Winiarski - współprzewodniczą-

cy Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej 

w Polsce i członek zarządu KIK w Katowicach oraz 

Wanda Czerwińska - prezes KIK w Olsztynie. 

 

 
Grób śp. Jana Kumora. 

 

Życiorys śp. mgr. inż. Jana Kumora został za-

mieszczony na stronach 15 i 16 numeru 300 biu-

letynu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowi-

cach „Dlatego” z 25 grudnia 2016 r. na stronach 

15-16. 

Antoni Winiarski 

Zdjęcia Anna i Antoni Winiarscy 

XXXII TYDZIEŃ KULTURY 

CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

W BIELSKU – BIAŁEJ 
 

Klub Inteligencji Katolickiej 

w Bielsku-Białej  

9 – 28 października 2017 r. 

Patronat: Ordynariusz Bielsko-Żywiecki  

ks. biskup Roman Pindel 

19 X: Katedra św. Mikołaja, 18.30 - Msza św. 

i homilia – ks. biskup PIOTR GREGER 

20 X: Ośrodek Wydawniczy „Augustana”, pl. 

Marcina Lutra 3, 16.30 - ks. EMIL GAJDACZ 

„Ubogich zawsze mieć będziecie” - praca chary-

tatywna w Diecezji Cieszyńskiej w Kościele 

Ewangelicko-Augsburskim. Kościół NMP Kró-

lowej Polski, 19.00 - Ewangelicki Chór Kościel-

ny z Jaworza - Koncert pieśni religijnej 

21 X: Miejski Dom Kultury, ul. 1 Maja 12, 

10.00 - koncert laureatów KONKURSU 

RECYTATORSKIEGO Chrześcijańskie korze-

nie literatury polskiej. Katedra św. Mikołaja - 

Msza św., 18.30, 19.45 KONCERT w wykona-

niu Orkiestry Koncertowej VICTORIA  

22 X: - Kościół Trójcy Przenajświętszej, 18.45 

- Koncert muzyki Gospel Być dobrym jak chleb  

23 X: Kościół Najświętszego Serca Pana Jezu-

sa (Kawiarenka), 17.00 PIOTR RYSZKA Dzieła 

Św. Brata Alberta. Msza św. o godz. 18.30 

24 X: Gmach Kurii Diecezjalnej, ul. Żerom-

skiego 5-7, 18.00 - Msza św. (w kaplicy) - ks. dr 

SZYMON TRACZ i otwarcie wystawy Ubogich 

zawsze macie u siebie (Św. Brat Albert w plasty-

ce), ks. dr LESZEK ŁYSIEŃ - wykład: Adam 

Chmielowski - Brat Albert: eksplozja wolności 

25 X: Zespół Państwowych Szkół Muzycz-

nych, 18.00, Sala Koncertowa, ul. Wyspiańskie-

go 5a - Program słowno-muzyczny Brat naszego 

Boga. Św. Brat Albert w dramacie i pismach.  

26 X: Książnica Beskidzka, ul. Słowackiego 

17a, 16.00 - HELENA DOBRANOWICZ Naj-

starsze kościoły w Bielsku: Św. Stanisława BM i 

Św. Mikołaja. Katedra św. Mikołaja, 19.15 – 

koncert W kręgu muzyki organowej i chóralnej,  

27 X: Gmach Kurii Diecezjalnej, 6.30 - ks. 

JACEK PĘDZIWIATR Przez ciernie do gwiazd 

- droga Adama Chmielowskiego do świętości 

Kościół Trójcy Przenajświętszej, 18.30, koncert 

Bądźcie dobrzy jak chleb, zespół Dzień Dobry 

28 X: Kościół Św. Brata Alberta, 18.00 - Msza 

św. i homilia - ks. biskup TADEUSZ RAKOCZY 

Piotr Witkowski 
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Wydarzenia w kościele 
 

 

Wydarz w naszych środowiskach 

 

 

 

 

 

 

 

Problemy opisywane 

Waluś – kartka do Timm 

Europ parafia w Lipniku 

 

Omylińscy – order dla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

 
Golgota Polska przy kościele wojskowym  

W Gliwicach – 10 czerwca 2013 r. 
-------------------------- 

Wojciech Mieczysław Seweryn 

Przedstawiciel Rodzin Katyńskich,  

pomysłodawca i autor  

Pomnika Katyńskiego w Chicago 

Homilia żałobna 

Wielki smutek, niczym ciemne chmury pyłu 

wulkanicznego, ogarnął w tych dniach prze-

strzeń naszych serc i umysłów. Świętej pa-

mięci Wojciech Seweryn zginął wraz z panem 

prezydentem i elitą polskiego narodu w dro-

dze do Katynia (…) 

Oby upadek samolotu ze śp. Wojciechem 

Sewerynem na pokładzie wstrząsnął także 

polską ziemią i polskimi sercami. (…) Niech 

Polska, przypominająca dziś pustkowie po 

uschnięciu kwiatu polskiego społeczeństwa, 

przekształca się w gościniec dla Boga i Jego 

słowa, niech stanie się gościnna dla Boga i dla 

tych, którzy pragną żyć i umierać pod sztan-

darem „Bóg-Honor-Ojczyzna”. 
bp Wiesław Lechowicz 

Pożegnanie. W hołdzie ofiarom tragedii pod 
Smoleńskiem,opracowanie Marian Piotr  
Romaniuk, Dom Wydawniczy RAFAEL,  

Kraków 2012, str. 442-446. 
-------------------------- 

Lech Kaczyński został zamordowany! 

Myślę, że [katastrofa smoleńska] była ze-

mstą Putina za Tbilisi za międzynarodową ak-

tywność Lecha Kaczyńskiego. Nie ma takich 

wypadków, nie ma takich zbiegów okoliczno-

ści. Nie wierzę w takie rzeczy, w tego typu 

przypadki. (…) 

……………………………..….. 

Fragment wywiadu Micheila Saakaszwilego 

dla telewizji Republika z 3 sierpnia br. 

(pk), Gazeta Polska Codziennie, nr 182 

(1794), 7 VIII 2017, str. 7 

Tusk przed sąd 

Były premier, a obecnie przewodniczący 

Rady Europejskiej Donald Tusk zostanie we-

zwany na świadka w procesie Tomasza Arab-

skiego, byłego szefa Kancelarii Premiera. De-

cyzję taką podjął Sąd Okręgowy w Warsza-

wie. Tusk ma być przesłuchany w charakterze 

świadka pod koniec postępowania. Arabski 

jest sądzony za niedopełnienie obowiązków 

przy organizacji wizyty prezydenta Lecha 

Kaczyńskiego w Katyniu w 2010 roku. 

I.K., Tygodnik Solidarność, nr 37 (1499),  

15 IX 2017, str. 7 

Ekshumacja w Grodzisku Mazowieckim 

W Grodzisku Mazowieckim ekshumowano 

wczoraj rano kolejną, 41. ofiarę katastrofy 

smoleńskiej. – Potwierdzam, że dziś została 

przeprowadzona kolejna ekshumacja. Ze 

względu na prośbę rodziny nie ujawniamy 

żadnych szczegółów. Ciało zostało przewie-

zione do Zakładu Medycyny Sadowej w Lu-

blinie – powiedziała rzecznik Prokuratury 

Krajowej Ewa Bielik. (…) 

Już w czerwcu 2016 r. prokuratorzy poin-

formowali, że konieczne jest przeprowadzenie 

ekshumacji 83 ofiar katastrofy. Wcześniej, 

w latach 2011-2012, przeprowadzono dzie-

więć ekshumacji; cztery osoby zostały skre-

mowane. 

Decyzję tę uzasadniano zarówno błędami 

rosyjskiej dokumentacji medycznej, brakiem 

dokumentacji fotograficznej, jak i tym, że Ro-

sja nie zgodziła się na przesłuchanie rosyj-

skich biegłych, którzy na miejscu przeprowa-

dzali sekcje zwłok. 

PAP, Nasz Dziennik, nr 232 (5985),  

6 X 2017, str. 3 
 

Stanisław Waluś 
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Pieszo na Jasną Górę 
 

Tradycja pieszych pielgrzymek do jasnogór-

skiego sanktuarium liczy kilkaset lat. Dwa dni 

przed pielgrzymką, uczestnicy spotkali się 

w domu katechetycznym parafii św. Anny w Ka-

towicach-Janowie, gdzie ksiądz proboszcz Zyg-

munt Klim poinformował o realiach pieszego 

pielgrzymowania i przypomniał, że pielgrzymka 

jest aktem religijnym i pokutnym. Bardzo ważna 

jest intencja – motyw, dla którego ktoś podejmuje 

się pielgrzymowania. Na spotkaniu pielgrzymi 

otrzymali okolicznościowe chusty.  

XIV Katowicka Piesza Pielgrzymka na Jasną 

Górę wyruszyła 2 sierpnia 2017 roku po Mszy 

św. w kościele św. Anny, gdzie działa sekcja KIK 

w Katowicach. Pielgrzymkę zorganizował i po-

prowadził ks. proboszcz Zygmunt Klim. Razem 

z nami szedł pochodzący z parafii św. Anny 

o. Dyzma Marcin Gul OFM. Najstarszy piel-

grzym, który wielokrotnie pokonywał pieszo tę 

trasę pielgrzymki, ukończył 80 lat. Na czele ko-

lumny, obok krzyża, niesiono dwie plansze z her-

bami Katowic. Cały czas coś się działo – śpiewy, 

modlitwy, konferencje i świadectwa, które były 

dobrze słyszane przez wszystkich pielgrzymów 

dzięki głośnikom umieszczonym na trójkołowym 

rowerze. Za kolumną jechał samochód z pomocą 

medyczną zaopatrzony w butelki z wodą. Nasze 

główne bagaże zawierające m.in. śpiwory i kari-

maty, po zapakowaniu do samochodu przed wy-

ruszeniem na trasę, można było odebrać na miej-

scu noclegowym. Szliśmy jedną stroną jezdni, a o 

nasze bezpieczeństwo dbała pielgrzymkowa służ-

ba kierowania ruchem, która przepuszczała sa-

mochody wyprzedzające lub mijające naszą ko-

lumnę. 

 
Brzeziny Śl. 

Pierwszym punktem na naszej trasie było Sank-

tuarium Matki Bożej Boguckiej w Katowicach-

Bogucicach. Następnie zatrzymaliśmy się przy 

kościele św. Michała Archanioła w Siemianowi-

cach Śląskich - Michałkowicach, skąd poszliśmy 

do kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w 

Brzezinach Śląskich. Celem pierwszego dnia 

pielgrzymki była Bazylika Najświętszej Marii 

Panny i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich. 

Na każdym postoju był czas na opatrzenie nóg 

(blazy!), posilenie się i skorzystanie z toalety, 

a także na przygotowany raz dziennie ciepły po-

siłek, a wieczorem modlitwa i pogodny wieczór.  

Drugi dzień pielgrzymki rozpoczęliśmy Mszą 

św. przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej 

Piekarskiej. Dołączyła się do nas 10-osobowa 

grupa ze Świętochłowic. Razem pomaszerowali-

śmy przez Świerklaniec, Bibielę i Dąbrowę 

Wielką do Woźnik. Ostatni odcinek był uciążli-

wy ze względu na budowę autostrady i nałożenie 

dodatkowych trzech kilometrów.  

 
Starcza. Kościół Najświętszej Maryi Panny Często-

chowskiej. 

W trzecim dniu naszej pielgrzymki zatrzymali-

śmy się w Starczy, gdzie w kościele Najświętszej 

Maryi Panny Częstochowskiej uczestniczyliśmy 

we Mszy Świętej. Kolejny postój był w Brzezi-

nach Nowych. Po południu nasza 135-osobowa 

grupa doszła na Jasną Górę. Dzień zakończyli-

śmy Apelem Jasnogórskim. 

W sobotę 5 sierpnia 2017 r., ostatnim dniu na-

szej pielgrzymki, dołączyli do nas katowiccy 

pielgrzymi, którzy przybyli dwoma autokarami. 

Odprawiliśmy Drogę Krzyżową na Jasnogór-

skich Wałach a następnie, wspólnie z uczestni-

kami 72. Rybnickiej Pieszej Pielgrzymki do 

Częstochowy (ok. 3500 osób), uczestniczyliśmy 

we Mszy św. pod przewodnictwem ks. abp. Wik-

tora Skworca, Metropolity katowickiego.  

Z Częstochowy wróciliśmy autokarami do Ka-

towic, gdzie w kościele św. Anny zakończyliśmy 

naszą pielgrzymkę. 
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Jasna Góra. Msza św. 

Link do zdjęć z pielgrzymki jest w Kronice 

Klubu pod datą 2-5.08.2017: 
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/kro17.html  

Antoni Winiarski 

 

 

Ocaliła ich modlitwa różańcowa 
 

Przeczytałem artykuł Marty Borzęckiej „Jedyna 

parafia w Polsce do której podczas II wojny świa-

towej nie dotarli Niemcy” i jego treścią chciał-

bym się podzielić z okazji października – miesią-

ca poświęconego modlitwie różańcowej.  

„W czasie II wojny światowej na naszej ziemi, 

gdzie pojawili się Niemcy, tam wraz z nimi 

śmierć, aresztowania i zniszczenia. Trudno w to 

uwierzyć, ale na terenie jednej z mazowieckich 

parafii przez 6 lat hitlerowskiej okupacji nie po-

jawili się niemieccy żołnierze, a na dodatek nikt 

z mieszkańców tej parafii nie zginął podczas 

wojny. Wszystko to zasługa wielkiej wiary i mo-

dlitwy przez różaniec ludzi zamieszkujących pa-

rafię Garnek. 

Garnek to obecnie wieś położona w wojewódz-

twie mazowieckim, w powiecie sokołowskim, 

w gminie Ceranów. Miejscowość jest położona 

ok. 70 kilometrów od Warszawy. W 1939 parafię 

Garnek zamieszkiwało blisko 7 tysięcy osób. 

W dniu niemieckiej agresji na Polskę proboszcz 

tej parafii powiedział wiernym, że jedynym ra-

tunkiem dla Ojczyzny i dla mieszkańców oko-

licznych wiosek jest modlitwa. 1 września przy-

padał pierwszy piątek miesiąca i sporo wiernych 

było w kościele. To do nich proboszcz skierował 

swoje przesłanie: „Dziś Niemcy pod wodzą Hitle-

ra zaatakowały Polskę. Hitler to człowiek opętany 

przez szatana. Hitler wyrządzi straszliwe zło Pol-

sce i całej Europie. Zginą miliony ludzi, Europa 

ulegnie wielkiemu zniszczeniu. Czy jest jakiś ra-

tunek? Czy możemy uniknąć śmierci, uratować 

nasze domy, gospodarstwa, zakłady pracy? Tak, 

jest ratunek! Tym ratunkiem jest różaniec przed 

wystawionym w monstrancji Najświętszym Sa-

kramentem! (…)” 

Z parafii Garnek zostało zmobilizowanych 

wielu młodych mężczyzn do wojska jeszcze 

przed wrześniem 1939 roku. Jedni walczyli 

z Niemcami, a inni z Rosjanami. (…) I wszyscy 

powrócili do swoich rodzinnych domów. 

Może się to wydawać nieprawdopodobne, ale 

o tym cudzie wiary płynącej z różańca mówił bi-

skup Zbigniew Kraszewski. (…)” 

Źródło: blogmedia24.pl/node/65038 pompejan-

ska.rosemaria.pl/2014/02/polski-cud-rozancowy/  

https://polskaniepodlegla.pl/magazyn-

patriotyczny/item/8769-jedyna-parafia-w-polsce-

do-ktorej-podczas-ii-wojny-swiatowej-nie-

dotarli-niemcy 

Stanisław Kruszyński 

 

 

MOC I POTĘGA RÓŻAŃCA 

ŚWIĘTEGO 

Włącz się do Krucjaty 
 

Źródła Różańca Świętego 

Pierwszej i najstarszej Modlitwy Pańskiej „Oj-

cze Nasz” nauczył nas Jezus z Nazaretu. Następ-

nie, coraz szerzej i głębiej utrwalało się odma-

wianie powitalnego pozdrowienia Anioła 

w Zwiastowaniu Maryi, a później dodano słowa 

czci wypowiedziane przez Elżbietę w czasie na-

wiedzenia i powstawała początkowa forma „Po-

zdrowienie Anielskie” przyszłej modlitwy 

„Zdrowaś Maryjo”, która w dziejowym rozwoju 

ostatecznie ukształtowała się w zatwierdzeniu 

przez Papieża Piusa V w 1566 r. Razem, obie 

modlitwy przez wieki budowały modlitwę Ró-

żańca Świętego. 

Ojcem i pierwszym propagatorem Różańca 

można by uważać św. Dominika (D. Guzman, 

1170 – 1221), któremu objawiała się Matka Bo-

ża, przykazując aby w swoich kazaniach podczas 

walecznych wypraw przeciw heretykom (głów-

nie albigensom) i grzesznikom wspomagał się 

tzw. Psałterzem Maryi jako kombinacją w/w 

modlitw. 

W religijnej mentalności średniowiecza szcze-

gólną duchową rolę pełniły kwiaty, jako „du-

chowe kwiaty”, którymi obdarowywano Matkę 

https://polskaniepodlegla.pl/magazyn-patriotyczny/item/8769-jedyna-parafia-w-polsce-do-ktorej-podczas-ii-wojny-swiatowej-nie-dotarli-niemcy
https://polskaniepodlegla.pl/magazyn-patriotyczny/item/8769-jedyna-parafia-w-polsce-do-ktorej-podczas-ii-wojny-swiatowej-nie-dotarli-niemcy
https://polskaniepodlegla.pl/magazyn-patriotyczny/item/8769-jedyna-parafia-w-polsce-do-ktorej-podczas-ii-wojny-swiatowej-nie-dotarli-niemcy
https://polskaniepodlegla.pl/magazyn-patriotyczny/item/8769-jedyna-parafia-w-polsce-do-ktorej-podczas-ii-wojny-swiatowej-nie-dotarli-niemcy
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Bożą w postaci wieńca z róż modlitw, inspirują-

cego i upodobniającego współczesny Różaniec. 

Inny dominikanin Alamus de la Roche (1428 – 

1475) ustalił bardziej dojrzały kształt modlitwy ró-

żańcowej (150 „Zdrowaś Maryjo” przeplatane 

przez „Ojcze Nasz”) i założył pierwsze bractwo 

różańcowe. Zaproponował rozważanie tajemnic 

w trzech częściach: I. Wcielenie, II. Męka i śmierć 

Chrystusa, III. Chwała Chrystusa i Maryi.  

Papież, Święty Jan Paweł II, zachęcając do od-

mawiania Różańca dodał nową część, tzw. spo-

łeczną - Tajemnice Światła, w liście do nas: Róża-

niec Dziewicy Maryi (Rosarium Virginis Mariae), 

16.10.2002 r. W tym rozwiniętym i pełnym ujęciu 

Różaniec jest doskonale prostym streszczeniem 

Ewangelii, zapraszającym do przeżywania tajem-

nic z życia Jezusa i Jego Matki Maryi, jako prze-

wodnik na naszej życiowej drodze wiary. 

I jeszcze raz przywołajmy dominikanina, 

O. Jacka Salija OP („Potęga modlitwy Różańco-

wej”): „Święte słowa Modlitwy Pańskiej i Po-

zdrowienia Anielskiego mają nas wyciszyć 

i stworzyć atmosferę sprzyjającą temu, żebyśmy 

mogli głęboko usłyszeć to, co sam Bóg ma nam 

do powiedzenia. Po drugie, podczas tej modlitwy 

staramy się wsłuchiwać w rzeczy najważniejsze, 

jakie kiedykolwiek Bóg powiedział ludziom”. 

Wybrane, cudowne zjawiska dokonane przez 

Różaniec 

Lepanto – wielka bitwa morska, 7.10.1571. 
Obecnie Nafpaktos, miasto i port w Grecji, morze 

Jońskie, zatoka Patras u wejścia zatoki Korync-

kiej. Bitwa ta została uznana najkrwawszą bitwą 

morską w historii wojen. Toczyła się między flotą 

chrześcijańskiej Ligii Świętej (Hiszpania, Wło-

chy, Wenecja i Watykan) a muzułmańską Turcją. 

Inspiratorem i twórcą Ligii Świętej był gorący 

propagator różańca, wtedy dominikański Papież 

Pius V, który wezwał wszystkich katolików do 

modlitwy różańcowej. 

Przed walką rozdano medaliki i różańce, nawo-

ływano całe wojsko - aby wzywało o pomoc Ma-

ryję Wspomożycielkę Chrześcijan. Żołnierze wy-

spowiadali się, a na każdym statku odmówiono 

różaniec. 

Papież podniósł oczy i w modlitwie szeptał: 

„Matko, nie opuszczaj nas ze względu na swego 

Syna, Jezusa Chrystusa, który nas umiłował 

i umarł za nas na krzyżu”. W tym momencie, 

w południe, na flagowym okręcie załopotała 

wielka bandera z ukrzyżowanym Chrystusem 

i rozpoczęto walkę. W tej chwili wielki Maryjny 

płaszcz zamknął się nad chrześcijańskim woj-

skiem. Nagle, niekorzystny dla chrześcijan wiatr 

ucichł i zmienił kierunek. To zostało uznane za 

nadprzyrodzony znak. Ten cud spotęgował nad-

zwyczajne siły, walczono zażarcie przez cztery 

i pół godziny, aż nastąpił odwrót sił tureckich. 

Za to druzgocące święte zwycięstwo, Wene-

cjanie napisali na ścianie dziękczynnej kaplicy: 

„Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maryja 

Różańcowa dała nam zwycięstwo”. 

Zwycięska bitwa powstrzymała inwazję mu-

zułmanów na Europę. Papież (1566 – 1572), 

Święty Pius V, świadom komu zawdzięcza się 

cudowne ocalenie chrześcijańskiej Europy, dzień 

7 października uczynił Świętem Matki Bożej 

Różańcowej, aktualnym do dziś. 

O. Petrus Pavlicek – różańcowy zbawca Au-

strii. Po II wojnie światowej Austria została po-

dzielona na cztery strefy okupacyjne – w tym 

jedna najbogatsza (północno wschodnia, Bur-

gunland i Wiedeń) była zawładnięta przez Armię 

Czerwoną. Sowieci wprowadzili barbarzyńskie 

porządki.  

Pojawił się wiedeński franciszkanin Otto Au-

gustin Pawlicek (1902 – 1982), który po nawró-

ceniu w 1935 r. zbudował Maryjną wspólnotę 

(1947) o nazwie Pokutna Krucjata Różańcowa. 

W mistycznym widzeniu przed obrazem Maryi – 

Magna Mater Austria usłyszał: „Czyńcie, co 

wam mówię, a będzie wam dany pokój”. Głębo-

ko zrozumiał, że tylko przez zawierzenie Bogu 

przez Maryję i jej niepokalane Serce, można 

sprowadzić ratunek niepodległości dla Austrii. 

Rozpoczął misje po kraju, nawołując do modli-

twy, nawrócenia oraz pokuty, i jako płomienny 

kaznodzieja porwał cały naród. Kościoły pękały 

w szwach, a grzesznicy odzyskiwali wiarę. 

Ponad 300 rozmów, o pokojowy traktat, kanc-

lerzy Austrii – Leopolda Figla (1945 -1953) oraz 

Juliusa Raaba (1953 – 1961) z Wiaczesławem 

Mołotowem kończyły się odporem i fiaskiem. 

O. Petrus głęboko wierzył, że wyswobodzenie 

Austrii spod okupacji sowieckiej musimy powie-

rzyć Maryi i dał propozycję Nocnej Procesji 

Światła w 1950 r. w intencji wycofania okupa-

cyjnych wojsk, w której wzięli udział obaj kanc-

lerze. Zakonnik potrafił zmobilizować ogromne 

tłumy, które przemaszerowały z różańcami 

i świecami przez Wiedeń. Z władzą sowiecką, 

możemy przejść od „nie” do „tak”, tylko przez 

Maryję – napisze O. Pavlicek do Kanclerza Ra-

aba. 
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W 1955 r., przed kolejnymi moskiewskimi ne-

gocjacjami, Raab i Figl poprosili Ojca oraz 

wszystkich Członków Krucjaty o modlitwę: 

„Proszę się modlić! Niech wszyscy członkowie 

Krucjaty się modlą” - apelował żarliwie Raab. 

Naród Austriacki stanął w ogniu modlitwy. I 13 

maja – w dzień Fatimski, w Moskwie, nastąpił 

oczekiwany cud: Sowieci niespodziewanie, nagle 

i zaskakująco zmienili zdanie, godząc się opuścić 

Austrię. W październiku ostatni żołnierz Armii 

Czerwonej wyjechał z Austrii. 

Na znak dziękczynienia, we wszystkich kościo-

łach, przez trzy doby w dzień i noc, rozdzwoniły 

się austriackie kościoły. Kanclerz J. Raab: „Jeste-

śmy wolni! Dziękujemy Ci za to, Maryjo. To 

Matka Boża pomogła nam w uzyskaniu traktatu 

pokojowego”. 

Historycy, i inni, nie potrafią wytłumaczyć tak 

odmiennego (od znanych w Europie) postępowa-

nia władz sowieckich w stosunku tylko do Au-

strii. Tak komentuje to J. Raab: „Już widzę tzw. 

światłych, którzy po swojemu wyjaśniają ten fe-

nomen. Ale jednego faktu nie mogą nie zauwa-

żyć. Siła wiary dała ludowi austriackiemu moc 

moralną do przetrwania w trudnych czasach i nie 

pozwoliła mu zejść nawet na krok z wyznaczonej 

przez Boga drogi. Siła wiary trzymała nas przy 

życiu. Modlitwa była naszą bronią i mocą”. 

Na grobie O. P. Pavlicka, w wiedeńskim ko-

ściele OO. Franciszkanów, wyryto napis: „Au-

stria dziękuje Ojcu Petrusowi”. 

O. Huberta Schiffera świadectwo cudu w Hi-

roszimie i Nagasaki. Amerykańskie bombowce 

B-29, 6 i 9 sierpnia 1945 r. zrzucają bombę ato-

mową na oba miasta. Pół roku wcześniej pojawia 

się dwóch mężczyzn, którzy katolikom głoszą 

konieczność nawracania się, przyjmowania sa-

kramentów, czynienia pokuty, posiadania wody 

święconej i gromnicy oraz codziennego przez 6 

miesięcy odmawiania Różańca Świętego. 

Po ataku atomowym, gdy temperatura wynosiła 

3000ºC, panowało wysokie ciśnienie i śmiertelna 

radioaktywność, wszystko umarło i zostało znisz-

czone. Ale, pozostały całkowicie nienaruszone 

w obu miastach, pojedyncze domy, trawa i doby-

tek oraz po kilkanaście osób, w tym misjonarze 

jezuici. 

Specjaliści armii USA obserwowali ten nie-

zwykły fenomen i niczego nie potrafili zrozu-

mieć, stwierdzili, że musiała zadziałać jakaś nad-

przyrodzona siła (…). Ceniony ekspert USA dr 

Stephen Rinchart stwierdził: „(…) w takich wa-

runkach nie jest możliwe, aby ktokolwiek prze-

żył. (…). Departament Obrony nigdy oficjalnie 

nie skomentował tego wydarzenia i przypusz-

czam, że to było sklasyfikowane, ale nigdy nie 

poruszane w literaturze przedmiotu. Sądzę, że 

jest możliwe, iż jezuici zostali poproszeni o to, 

aby nigdy nie wypowiadali się na ten temat”. 

Pośród ocalałych mieszkańców Hiroszimy był 

jezuita Ojciec Hubert Schiffer (ur. w 1915 r. 

w Niemczech): „Nagle potężna eksplozja 

wstrząsnęła powietrzem. Niewidzialna siła unio-

sła mnie w górę, wstrząsnęła mną, rzucała, wi-

rowała niczym liściem podczas jesiennej zawie-

ruchy”. Miał wtedy 30 lat. Ten jezuita cieszył się 

dobrym zdrowiem przez jeszcze następne 33 la-

ta. Ocalałe osoby, badane przez amerykańskich 

naukowców nie wykazały skutków ubocznych 

atomowego wybuchu. Pytanie – jak to możliwe ? 

Odpowiadali: „Jesteśmy przekonani, że przeżyli-

śmy ponieważ żyliśmy przesłaniem fatimskim. 

Żyliśmy i codziennie odmawialiśmy różaniec 

w naszym domu”. 

Ten współczesny cud stanowi analogię do opi-

su proroka Daniela, Dan 3, 12 - 24, o trzech mę-

żach (młodzieńcach) wrzuconych na rozkaz Na-

buchodonozora do rozpalonego po siedmiokroć 

mocniej pieca: „Trzej zaś mężowie, Szadrak, 

Meszak i Abed – Nego (Azariasz), wpadli zwią-

zani do środka rozpalonego pieca. I chodzili 

wśród płomieni, wysławiając Boga i błogosła-

wiąc Pana” (Dan 3, 23 – 24).  

Daje to w całości uzasadnienie dla rozszerzo-

nej fundamentalnej refleksji: Bóg, Stwórca 

Wszechświata, w sposób Sobie dyskretny, 

wstrzymuje i zawiesza działanie praw natury; 

niedowiarkom pozostawiając zawsze wolność 

wyboru różnych wytłumaczeń. 

Droga węgierska. Rok 2006 to 50-ta rocznica 

węgierskiej rewolucji, przełomu i wielkiego 

zrywu węgierskiego narodu, ogłoszony: „Ro-

kiem modlitwy o odnowę narodu”. Biskupi, na 

czele z Prymasem Węgier, ks. Kard. Peterem Er-

do wezwali do modlitwy - Ogólnonarodowej 

Krucjaty Różańcowej: „Nasz kraj znajduje się w 

głębokim kryzysie, sytuacja jest bardzo poważ-

na, że tylko Miłosierdzie Boże może nas urato-

wać” - wyrwać ze szponów komunistycznego 

zła. Była to odpowiedź na proroctwo męczenni-

ka za wiarę i wolne Węgry kard. Jozsefa Mind-

szentyego bohatera Węgier z 1956 r.  

Niezłomny kardynał, w 1949 r., powiedział, że 

Węgry uratuje Różaniec Święty: „Jeżeli znajdzie 
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się co najmniej milion ludzi, będę spokojny 

o przyszłość Węgier”. Zgłoszenia napływały z ca-

łych Węgier, ale także włączali się sąsiedzi oraz 

wyznawcy Chrystusa z innych kościołów. Ludzie 

zamawiali Msze Święte w intencji Ojczyzny, 

ofiarowywali swoje cierpienia, intensywnie ado-

rowano Najświętszy Sakrament, zorganizowano 

pielgrzymki różańcowe na obrzeżach Budapesztu 

a poszczególne odcinki tworzyły drogę na kształt 

Różańca.  

I cud się zdarzył. Siła i moc modlitwy przełoży-

ły się na konkretne zmiany moralne, społeczne 

i polityczne. Naród obudził się z letargu kłamstw 

oraz „prania mózgów” i odsunięto socjalistów od 

władzy. Powstał nowy narodowy rząd Viktora 

Orbana (ur. 1963). Zmieniono zasady finansowe 

i gospodarcze, wprowadzono politykę prorodzin-

ną, nowa konstytucja odwołuje się do narodowej 

tradycji i wartości chrześcijańskich. W globalizu-

jącej i ateizującej Europie to fenomen godny na-

śladowania.   

Włącz się do Krucjaty Różańcowej w Polsce. 
Jest to błagalna modlitwa o Cud Ratunku naszej 

Ojczyzny. „Nie ma takiego problemu, którego nie 

można rozwiązać za pomocą Różańca” - mówiła 

w Fatimie Maryja do siostry Łucji. Krucjata za 

Ojczyznę jest wielkodusznym duchowym darem 

Polaków o intencji: „Z Maryją, Królową Polski, 

modlimy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi 

i Ewangelii oraz o wypełnienie Jasnogórskich 

Ślubów naszego Narodu”.  

Zobowiązujemy się do codziennego odmawia-

nia przynajmniej jednej tajemnicy Różańca 

Świętego, z nadzieją i ufnością, że podejmie ją 

10% Narodu; oznacza to około 4 miliony Pola-

ków w kraju i na świecie. „Zwycięstwo gdy 

przyjdzie, będzie zwycięstwem Maryi” - Prymas 

August Hlond. Po ludzku jesteśmy za słabi i zgu-

bieni, tylko cud, może nas wspomóc i uratować. 

NIE ZWLEKAJ! 

Pisemne, osobiste, listowne zgłoszenia (imię, na-

zwisko i adres) należy kierować na któryś z adre-

sów: 

1. „Krucjata Różańcowa za Ojczyznę” - Sekreta-

riat, skr. poczt. nr 6, 96-515 Teresin. 

2. O. Bogumił Schab – Dyrektor Jasnogórskiej 

Rodziny Różańcowej, ul. ks. Kordeckiego 2, 42-

225 Częstochowa. 

Opracował: Włodzimierz Wawszczak (7.9.2017) 

marwaw@neostrada.pl 

Civitas Christiana - Łódź 

 

Zwycięstwa Pani Różańcowej 
 

Słowa wypisane przez Wenecjan na ścianie 

Kaplicy Matki Bożej Różańcowej po sławnej bi-

twie pod Lepanto: „Non virtus, non arma, non 

duces, sed Mariae Rosiae victors nos fecit” (Nie 

odwaga, nie broń, nie dowódcy, lecz Maryja Ró-

żańcowa uczyniła nas zwycięzcami), sprawdziły 

się już w historii niejeden raz. (…) 

Bitwa pod Lepanto (…) Odsiecz Wiednia (…) 

Cud nad Wisłą (…) Wyzwolenie Austrii (…) 

Różaniec filipiński (…). 

Dr Joanna Wieliczka-Szarkowa, Nasz Dziennik, 

nr 233 (5986), 7-8 X 2017, str. M4-M5 

 

 

Kto tutaj rządzi... 
 

Repolonizacja mediów jest obecnie na dobrej 

drodze. Najwyższy już czas zawalczyć o to, aby 

środki społecznego przekazu, i te przemawiające, 

i te drukujące w języku polskim, były polskie, a nie 

obce, przede wszystkim niemieckie. Czytane 

w Polsce gazety regionalne w 90 proc. są w rękach 

obcego kapitału, głównie niemieckiego – to prze-

cież skandal. Swobodnie więc może być stosowa-

na totalitarna przemoc informacyjna, kształtująca 

świadomość obcą polskiej racji stanu. 

W polskich mediach do niedawna panował 

partyjny i komercyjny obłęd. Wreszcie zaczęło 

się to zmieniać, wraz z nastaniem nowej władzy 

i naród odzyskuje media, przynajmniej te pu-

bliczne. Niedawno premier Beata Szydło podzie-

liła się swoimi doświadczeniami sprzed paru 

miesięcy, gdy w Polsce wprowadzano pierwszą 

ustawę medialną. Przebywała wtedy z wizytą we 

Francji i była świadkiem, jak podnoszono alarm, 

że w Polsce dokonuje się zamach na wolność 

słowa. Zaniepokojony ówczesny prezydent 

Francji François Hollande miał okazję zapytać 

premier Szydło, co się dzieje z mediami w Pol-

sce. A ona spokojnie mu odpowiedziała, że nad 

Wisłą zaczyna się wdrażać dokładnie takie same 

rozwiązania, jakie są we Francji. Przypomnijmy, 

że zagraniczne wydawnictwa, które próbowały 

wejść na rynek pism opinii we Francji, natych-

miast zostały powstrzymane. (…) 

Portale społecznościowe to dziś nowe okno na 

świat i nowa możliwość kontaktu z innymi ludźmi, 

ale często i poważne zagrożenie. „Nigdy jednak 

człowiek nie był tak zniewolony przemocą, na-

pompowany strumieniami przekazów jak dziś” – 

pisze w bieżącej „Niedzieli” Witold Gadowski. 

mailto:marwaw@neostrada.pl
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Twierdzi on, że „odkąd zwykły telefon stał się me-

dialnym kombajnem, władzę zdobyli ci, którzy sie-

dzą przy informacyjnych cieśninach, przez które 

płyną morza informacji, pseudoinformacji, kłamstw 

i przeprogramowanych komunikatów”. Gadowski 

ostrzega, że „nadchodzi największa wojna”. To 

walka o naszą podświadomość i świadomość. (…) 

Lidia Dudkiewicz, Redaktor Naczelna  

„Niedzieli”, Niedziela, nr 38, 17 IX 2017, str. 3 

 

 

Prawdziwe powody ataków na polski rząd 
 

Od samego początku, tj. od podwójnego zwy-

cięstwa Prawa i Sprawiedliwości (PiS) w wybo-

rach prezydenckich i parlamentarnych w 2015 r., 

nowe polskie władze znalazły się w ogniu krytyki 

ze strony wielu mediów, polityków i instytucji w 

kraju i za granicą. Oficjalne powody tej zmaso-

wanej krytyki, a czasami wręcz potępienia, to 

rzekome „zagrożenie demokracji” w Polsce, „od-

chodzenie od wspólnych europejskich zasad 

i wartości” przez nowe polskie władze itp. Reto-

ryka ta – stosowana przez krajowe i zagraniczne 

media – dobrze brzmi, ale nie ma nic wspólnego 

z rzeczywistością. Prawdziwe powody tych agre-

sywnych ataków na polski rząd są zupełnie inne – 

znacznie bardziej prozaiczne i przyziemne. (…) 

Powód pierwszy – utrata władzy i przywilejów 

Politycy byłej koalicji rządowej PO-PSL – 

zwłaszcza ci z Platformy Obywatelskiej (PO) – 

nie mogą pogodzić się z wynikiem wyborów 

z 2015 r., gdyż porażka wyborcza i utrata władzy 

oznacza dla nich utratę licznych korzyści, które 

mieli przez 8 lat swoich rządów (2007-2015). Ja-

ko przykłady można wymienić: dobrze płatne 

stanowiska w spółkach skarbu państwa, pań-

stwowych agencjach i instytucjach, dotacje z bu-

dżetu państwa, kontrakty na zamówienia publicz-

ne, wysokie emerytury itp. (…) 

Powód drugi – strach przed rozliczeniem 

Była koalicja rządowa obawia się, że jej działania 

w trakcie 8-letnich rządów (afery finansowe, ko-

rupcja, nepotyzm itp.) zostaną rozliczone przez no-

wą władzę, która jest znana ze zdecydowanego an-

tykorupcyjnego podejścia (w 2006 r. poprzedni rząd 

PiS utworzył Centralne Biuro Antykorupcyjne – 

CBA). W czasie rządów koalicji PO-PSL miało 

miejsce wiele afer, m.in. afera hazardowa, afera au-

tostradowa, afera stoczniowa, afera stadionowa, 

afera taśmowa, afera Elewarru, afera Amber Gold, 

afera reprywatyzacyjna w Warszawie itd. (…) 

 

Powód trzeci – naruszenie potężnych interesów 

Cechą rządów koalicji PO-PSL było przyzwo-

lenie władzy na prowadzenie nieuczciwych inte-

resów i oszustwa podatkowe na ogromną skalę 

(unikanie opodatkowania, wyłudzanie zwrotu po-

datku VAT itp.). Każdego roku budżet państwa 

tracił na tym kilkadziesiąt miliardów złotych (w 

ostatnich latach było to około 40 mld zł z podatku 

CIT i 40-55 mld zł z podatku VAT). W 2007 r. 

tzw. luka VAT wynosiła 0,6% PKB, a w 2015 r. 

już 2,8% PKB. Te wielomiliardowe straty budże-

tu państwa stanowiły jednocześnie zysk ludzi 

i firm zajmujących się powyższym procederem. 

Obecny rząd podjął działania zmierzające do 

uszczelnienia systemu podatkowego, co oznacza 

ogromne (wielomiliardowe) straty dla wielu 

podmiotów – krajowych i zagranicznych. (…) 

Powód czwarty – różnice ideologiczne 

Prawo i Sprawiedliwość to partia konserwatyw-

na, którą można zaliczyć do szeroko pojętej chrze-

ścijańskiej demokracji (chadecji). (…) 

PiS ma inne niż liberalno-lewicowe elity UE po-

glądy na integrację europejską. Jest partią odrzuca-

jącą dominującą w UE „polityczną poprawność” 

(np. w kwestii kryzysu migracyjnego). To także 

partia dość krytyczna wobec instytucji UE, ale – 

wbrew opinii mediów – nie eurosceptyczna, lecz 

eurorealistyczna, która uważa, że członkostwo 

w UE jest korzystne dla Polski, ale UE wymaga 

naprawy. PiS jest przeciwny członkostwu Polski 

w strefie euro, która przeżywa kolejne kryzysy. 

Jest też przeciwny zbyt daleko idącej integracji eu-

ropejskiej (wizji „europejskiego superpaństwa”), 

a opowiada się za większą rolą państw narodo-

wych w UE („Europa ojczyzn”). (…) 

Warszawa, 31 stycznia 2017 

http://www.anti-

defamation.org/rdiplad/aktualnosci/prawdziwe-

powody-atakow-na-polski-rzad/ 

pobrane 13 lutego 2017 

wybrał Stanisław Waluś 
 

 

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 

http://www.anti-defamation.org/rdiplad/aktualnosci/prawdziwe-powody-atakow-na-polski-rzad/
http://www.anti-defamation.org/rdiplad/aktualnosci/prawdziwe-powody-atakow-na-polski-rzad/
http://www.anti-defamation.org/rdiplad/aktualnosci/prawdziwe-powody-atakow-na-polski-rzad/
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Rozdział 4 Świat nieludzki 
 

Abp Sławoj Leszek Głódź 

Atakuje nas neopogaństwo 

[…] Sierpień jest szczególnym miesiącem da-

wania świadectwa wiary i pielgrzymek wiary. Na 

Jasną Górę, tam, gdzie bije serce Narodu w sercu 

Matki, z różnych stron Ojczyzny zmierza pątni-

czymi, pielgrzymkowymi szlakami Polska wierna 

i ufna. (…) 

Do naszej Ojczyzny dociera, co więcej, znajdu-

je poklask wielu środowisk nurt neopogaństwa, 

negacji wartości chrześcijańskich, które budowa-

ły religijną, duchową, historyczną, także obycza-

jową kulturalną tożsamość Polski. (…) 

Świadom tych niebezpieczeństw, które zagraża-

ją polskiej drodze, jest Ojciec Święty Benedykt 

XVI, który apelował, abyśmy my, Polacy, zawie-

rzyli Bogu, jak niegdyś to uczynili powstańcy 

warszawscy, abyśmy nie zbłądzili w codziennych 

wyborach wartości, nawet gdy świat będzie nas 

kusił mirażami szczęścia i rozrywki. Ojczyzna 

jest mieszkaniem dla Kościoła. On jest Przewod-

nikiem Narodu. (…) 

Nie wolno nam milczeć, godzić się, dawać 

przyzwolenia na zalew brudnych fal antywarto-

ści, bezbożnictwa, laicyzmu, sekularyzmu, mo-

ralnego nihilizmu. Mamy dawać świadectwo, 

że jest inny świat, że są inne wartości, że jest 

inny porządek życia, że naszym Panem jest 

Chrystus, przewodnik ludzkich dróg, Jego 

Ewangelia, Jego Kościół, Jego zasady oparte na 

prawdzie, której źródłem jest Bóg, czerpiące ze 

źródła miłości. […] 

Homilia podczas Nieszporów Maryjnych 

w Kalwarii Zebrzydowskiej,  

17 sierpnia 2012, str. 191-193  

Wybrał Stanisław Waluś 

 

 

Warto obejrzeć te filmy 
 

„Kino Pod Aniołem” to pierwsze chrześcijańskie 

kino internetowe, które umożliwia legalny dostęp 

do dobrych produkcji filmowych w dowolnym 

miejscu i dowolnym czasie. To przestrzeń, gdzie 

znajdziesz starannie wyselekcjonowane produkcje. 

Szukamy filmów, które mogłyby Cię zaintereso-

wać, zainspirować, zastanowić, skłonić do zmian 

w Twym życiu… lub wywołałyby uśmiech na 

Twojej twarzy. Chcemy Ci zaoferować produkcje, 

które bez obaw pokażesz swoim dzieciom, polecisz 

znajomym lub podsuniesz komuś, kto przeżywa 

trudne momenty w swym życiu. Naszym marze-

niem jest stworzenie przestrzeni, która wykorzy-

stując siłę kina, będzie prowadziła do Boga. Misja 

„Kina Pod Aniołem” nie ogranicza się tylko do 

bycia źródłem legalnego dostępu do filmów, które 

opuściły sale kinowe. Równie ważne jest dla nas, 

by zabiegać o produkcje, które nie były do tej pory 

dystrybuowane w naszym kraju. Chcemy też ak-

tywnie wspierać prace nad chrześcijańskim fil-

mem w Polsce. 
Wybrane pozycje z repertuaru na 27.09.2017: 

Teraz i w godzinę śmierci - Wielka epicka 

opowieść o sile różańca, splecionych z nim lo-

sach świata i losach pojedynczych ludzi, którym 

codziennie towarzyszy pogardzana i wykpiwana 

przez wielu modlitwa - modlitwa, dzięki której 

na świecie dzieją się rzeczy niezwykłe. Doku-

mentalny. 

Zaćma - Poruszający dramat, w którym głów-

na bohaterka musi rozliczyć się ze swoją prze-

szłością. 

Mały światek Don Camilla - W sielskiej kra-

inie nad Padem, której ziemia jest twarda, a ży-

cie ciężkie, proboszcz Don Camillo i sympatyzu-

jący z socjalizmem wójt Peppone toczą od-

wieczną walkę o pozycję w lokalnej społeczno-

ści. Komedia. 

Siła modlitwy - Świadectwo Andrzeja Duffeka 

o wypadku, pobycie w zaświatach, powrocie do 

życia i wielkiej mocy modlitwy. Dokumentalny. 

Ludzie Boga - Jeden z najbardziej niezwy-

kłych filmów ostatnich czasów, poruszający ser-

ca widzów, a przez krytyków nazwany „arcy-

dziełem miłości i kina”. Dramat. 

Ślady stóp - „Ślady stóp” to film, w którym 

widz staje się pielgrzymem i wraz z bohaterami 

dostaje szansę na odkrycie swojej drogi życia, 

swojego Camino. Dokumentalny. 

Kościół w godzinie próby - pakiet 4 filmów 

dokumentalnych - 4 niezwykle ciekawe doku-

menty, pokazujące niezłomny kościół w godzinie 

próby. Dokumentalny. 

Chce się żyć! - Inspirowana prawdziwymi wy-

darzeniami, poruszająca, emanująca optymi-

zmem i humorem, historia niepełnosprawnego 

Mateusza. Dramat. 

Pielgrzym - Opowieść o byłym przemytniku, 

pracowniku korporacji i więźniu, który zerwał ze 

swoim przeszłym życiem, by „chodzić pieszo po 

świecie”. Dokumentalny. 

Nie o Mary Wagner - Poruszający dokument, 

w którym osoba Mary Wagner jest pretekstem 
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do bliższego przyjrzenia się kwestii obrony życia. 

Dokumentalny. 

Apartament - Zapis niezwykłych i nigdy 

wcześniej niepublikowanych materiałów, pokazu-

jących prywatne oblicze Jana Pawła II. Doku-

mentalny. 

Ufam Tobie - Pełen ciepła dokument o Bożym 

Miłosierdziu, którego w rozpaczliwym momencie 

życia doświadczają bohaterowie filmu. Doku-

mentalny. 

Ja Jestem - Wyjątkowy film o Jezusie Chry-

stusie w pełni i prawdziwie obecnym w Euchary-

stii. Dokumentalny. 

Objawienie - Film o dramatach codziennego 

życia, w które wkracza sam Bóg. Dramat. 

Czekając na motyle - Piękny film o sile prze-

baczenia i nierozerwalnych rodzinnych więzach. 

Dramat. 

Doonby. Każdy jest kimś - Nieprzewidywalna 

historia o tym, że „każdy jest kimś! Psycholo-

giczny dramat. 

Jan Świtkowski 

 

 

Nie zabijaj. 

Obrona życia człowieka od poczęcia 

do naturalnej śmierci 
 

Nieludzkość dziecka 
 

Rzecznik Praw Dziecka zgłosił projekt ustawy, 

zgodnie z którą pijące alkohol kobiety w ciąży 

byłyby zmuszone poddać się terapii antyalkoho-

lowej. Powód jest prosty: każda ilość alkoholu 

jest szkodliwa dla dziecka rosnącego w łonie 

matki. Może się to skończyć śmiercią dziecka al-

bo jego upośledzeniem i kalectwem. To jednak 

nie są argumenty dla feministek. Jedna z nich, 

Agnieszka Graff, zaalarmowała w „Wysokich 

Obcasach”, że ustawa ta to „wprowadzenie do 

polskiego społeczeństwa kategorii obywatelstwa 

płodu, a w ślad za nim – pełnego zakazu aborcji”. 

I dalej: „Mamy oswoić się z myślą, że płód jest 

podmiotem praw, kobieta w ciąży swoje prawa 

traci. Staje się mobilnym pojemnikiem na niena-

rodzonego obywatela i – do chwili rozwiązania – 

własnością państwa”. Ojojoj, straszne rzeczy, 

dziecko mogłoby zostać uznane za człowieka. 

O to przecież cały ten krzyk, że dla feministek 

dzieci to śmieci, dopóki się nie urodzą. (…) 

Franciszek Kucharczak, Gość Niedzielny,  

nr 40, rok XCIV, 8 X 2017, str. 39 

 

Ideologia gender 
 

 

Jak długo jeszcze? 

Polska jeszcze nie wypowiedziała genderowej 

konwencji „antyprzemocowej”, przyjętej za po-

przedniej władzy. Przypominamy, że trzeba to 

zrobić. 

Franciszek Kucharczak, Gość Niedzielny,  

nr 40, rok XCIV, 8 X 2017, str. 39  

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 

20.10.2017-29.04.2018 Katowice 

Muzeum Śląskie. Wystawa „Dzie-

dzictwo kulturowe Reformacji na 

Śląsku” (tytuł roboczy). Org.: Mu-

zeum Śląskie w Katowicach 

31.10.2017 Katowice. Nabożeństwo ogólnopol-

skie w rocznicę rozpoczęcia Reformacji. Diece-

zja Katowicka Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego 

Październik – grudzień 2017 Chorzów. Wystawa 

„Wyroczki ewangelickie”. Org.: Muzeum Gór-

nośląski Park Etnograficzny w Chorzowie 

Listopad 2017 Chorzów. Konferencja „Religij-

ność ludowa wśród wyznawców Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego”. Org.: Muzeum 

Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie 

Ponadto: Koncert „Solus Christus” w wykona-

niu Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława 

https://www.niedlagender.pl/
http://www.diecezja.waw.pl/3260
http://www.diecezja.legnica.pl/documents/237
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Hadyny: 7 października Katowice, 13 październi-

ka 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 XXIII 

Bez porozumienia 

Wbrew medialnym doniesieniom Solidarność 

nie zawarła żadnego porozumienia z Prawem 

i Sprawiedliwością i nie zgadza się na zmniejsze-

nie liczby niedzieli wolnych od handlu. Przewod-

niczacy Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr 

Duda podkreśla, że porozumienia w tej sprawie 

nie ma i nie będzie. (…) 

Izabela Kozłowska, Tygodnik Solidarność, 

 nr 40 (1502), 6 X 2017, str. 26-27 

W co drugą niedzielę  

Prawie nikt nie będzie zadowolony z pomysłu, 

według którego od nowego roku zakupy będą 

możliwe w co drugą niedzielę. (…) 

wd, Niedziela, nr 41, 8 X 2017, str. 6  

 

Nasze Rocznice 
 

Listopad  

110 lat temu (15 listopada 1907 r.) w Wadowi-

cach zmarł o. Rafał Kalinowski. 

95 lat temu (23 listopada 1922 r.) Sejm Rze-

czypospolitej podjął uchwałę o budowie portu 

w Gdyni.  

85 lat temu (8 listopada 1932 r.) po wieloletnich 

staraniach Związku Polaków w Niemczech i Pol-

sko-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego, wła-

dze niemieckie udzieliły zezwolenia na otwarcie 

polskiego gimnazjum w Bytomiu. I stało się 

ośrodkiem wychowania patriotycznego. 

80 lat temu (20 listopada 1937 r.) prymas Polski 

ks. kard. August Hlond powołał Radę Społeczną 

dla badania stosunków gospodarczych i społecz-

nych w Polsce.  

75 lat temu (3 listopada 1942 r.) w Warszawie 

przy ulicy Dzielnej Niemcy dokonali publicznej 

egzekucji 40 więźniów z Pawiaka, w ramach re-

presji wobec polskiej ludności. 

75 lat temu (27 listopada 1942 r.) - Niemcy 

rozpoczęli wysiedlanie ludności polskiej z ziemi 

zamojskiej, aby tam osadzić swoich kolonistów.  

70 lat temu (28 listopada 1947 r.) w Zabrzu 

UB aresztowało prezesa IV Zarządu Głównego 

WiN ppłk. Łukasza Cieplińskiego. 

30 lat temu (30 listopada 1987 r.) zmarł Karol 

Bunsch, wybitny autor powieści historycznych, 

pisanych w duchu patriotycznym.  

Wybrała Barbara Kwaśnik 

 

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Papieża Franciszka na rok 2017 
Październik: Intencja powszechna: Aby w świe-

cie pracy wszystkim były zagwarantowane po-

szanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym zo-

stała dana możliwość przyczyniania się do two-

rzenia wspólnego dobra. 

Listopad: Intencja ewangelizacyjna: Aby chrze-

ścijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii 

swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do 

dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, 

zwłaszcza z wyznawcami innych religii. 

 

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: 

25.10.2017 – Klucze do Królestwa. Od Jana 

Pawła II do Benedykta XVI, 

22.11.2017 - Bóg nie Umarł, 

27.12.2017 - Ludzie Boga. 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
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XXII FESTIWAL 

MUZYKA ORGANOWA  

W KATEDRZE 
Terminy koncertów 

w drugiej połowie 

2017 roku: 15.10, 19.11 

godz. 19.00 

Kierownictwo artystyczne: 

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 Inteligencji 

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 Tysiąc-

leciu w Katowicach i 7:15 z pl. Andrzeja w Ka-

towicach – w pobliżu Sądu. Koszt 30 zł. 

 

PROGRAM PIELGRZYMEK KIK NA 2018  

(Organizator Jan Mikos) 

7 - IV – Centrum Jana Pawła II i Bazylika Mi-

łosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach.  

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

lisz, Licheń, Grąblin.  

9-24 VI – Białoruś, Katyń, Smoleńsk, Moskwa. 

21-22-23 IX – Kokoszyce – rekolekcje. 

17 XI – 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 darowi-

znę na cele statutowe Klubu Inteligencji Katolic-

kiej 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 kore-

spondencji: Klub Inteligencji 

Katolickiej w Katowicach, 40-

954 Katowice 2, skr. poczt. 376. 

Do numeru dołączony jest dodatek „Papież 

Franciszek wzywa do zakazu Halloween!” 

mailto:s.walus@data.pl


 

D O DA TEK  
 

 

Papież Franciszek wzywa 

do zakazu Halloween! 
 

Papież Franciszek uważa, że należy jak naj-

szybciej zakazać zła jakim jest Halloween. Fran-

ciszek jest przerażony tym, że z roku na rok ro-

śnie liczba opętań wśród dzieci, które miały 

styczność z demoniczną zabawą Halloween. Tak 

papież mówił rok temu. Dziś nadal w wielu kra-

jach ten obyczaj jest kultywowany wśród dzieci. 

O zagrożeniu duchowym jakim jest Halloween 

rozmawiano podczas spotkania egzorcystów 

w Rzymie. które odbyło się rok temu Ks. Aldo 

Buonaiuto zwrócił uwagę na fakt, iż około 31 

października co roku setki niewinnych dzieci zo-

staje opętanych przez demony. Na całym świecie 

do egzorcystów zgłaszają się rodzice z prośbą o 

interwencję. Ks. Buonaiuto ma poparcie papieża 

Franciszka. Powiedział, że wbrew temu, co sądzi 

wielu „Halloween nie jest niewinną zabawą, lecz 

stanowi przedsionek do czegoś znacznie bardziej 

niebezpiecznego”. Wyjaśnił, że osoby biorące 

udział w Halloween nie muszą uczestniczyć 

w złych rytuałach, składać ofiary ze zwierząt, 

profanować cmentarze i kraść Hostie. Halloween 

to najlepsza pora do rekrutacji nowych członków 

przez różne sekty. To jest po prostu otwarcie się 

na działanie diabła. 

Franciszek bardzo pragnie by święto duchów 

i upiorów jak nazywa się Halloween zastąpić 

dzieciom zabawą Holyween. W tym roku włoskie 

dzieciaki będę przebierać się za świętych 

i uczestniczyć w czuwaniach modlitewnych 

w kościołach w całym kraju. Ojciec święty za-

chęca inne kraje do podobnych działań. 

Podobnie jak Franciszek, mówił papież - eme-

ryt Benedykt XVI. Powiedział on o Halloween, 

że jest to „święto antychrześcijańskie 

i niebezpieczne”. Halloween „promuje kulturę 

śmierci” i „popycha nowe pokolenia w kierunku 

mentalności ezoterycznej magii, atakuje święte 

i duchowe wartości przez diabelskie inicjacje za 

pośrednictwem obrazów okultystycznych”. 

 

http://www.fronda.pl/a/papiez-franciszek-

wzywa-do-zakazu-halloween,59514.html  

 

pobrał 1 XI 2015 r. Stanisław Waluś 
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