
 

B i u l e t y n         K l u b u         I n t e l i g e n c j i        K a t o l i c k i e j        w        K a t o w i c a c h 

O r g a n i z a c j i    P o ż y t k u    P u b l i c z n e g o           KRS 0000068764             ISSN 2081-6367 

Nr 1 (313)                    6 stycznia 2018 
 

1 J 1,1-3 Jezus Chrystus - Pierwszy od wieków, daje się oglądać, słyszeć i dotykać. 

„[Jako naoczni świadkowie głosimy wam dobrą nowinę] o Tym, Który był od początku (lub: o tym, co 

było od początku).  

Dajemy świadectwo i głosimy dobrą nowinę o Tym [o Logosie], o Którym (lub: o tym, co) usłyszeliśmy, 

jako o Słowie życia. Jego (lub: to) oglądaliśmy na własne oczy, na Niego (lub: na to) patrzyliśmy i Jego 

(lub: tego) dotykały nasze ręce.  

Życie bowiem zostało nam ukazane! Oglądaliśmy życie wieczne, które było u Ojca. To poświadczamy 

i z radością wam ogłaszamy, że [życie wieczne] pozwoliło się nam oglądać.  

Tego, Którego, zobaczyliśmy i usłyszeli, (lub: co zobaczyliśmy i usłyszeli), Tego właśnie (lub: to) wam 

zwiastujemy jako dobrą nowinę...” 
 

W 1 J 1,1 autor podkreśla preegzystencję Jezusa jako Logosu. Posługując się paradoksalnie zaimkiem 

względnym „ho” („co”), chce zwrócić uwagę na bóstwo Logosu (Słowa), który był od początku. Logos od 

początku, odwiecznie, od zawsze był Bogiem. To bóstwo możemy usłyszeć i oglądać. W Logosie bowiem 

objawiło się życie wieczne, które było w Ojcu. My zaś dzięki wcieleniu Logosu możemy oglądać własnymi 

oczami, dotknąć własnymi rękami i usłyszeć na własne uszy Jego odwieczne bóstwo (1 J 1,2-3).  

W 1 J 1,1 autor podkreślając preegzystencję Jezusa jako Logosu – Słowa życia, wprawdzie stosuje za-

imek względny „ho” („co”), jednak rzeczownik Logos jest w języku greckim rodzaju męskiego (ho lo-

gos). Dlatego w odczytaniu tego tekstu można wziąć pod uwagę osobę odwiecznego Logosu. W takim ra-

zie zaimek względny „ho” („co”), należało by raczej rozumieć jako rodzajnik męski i tłumaczyć w sensie 

rodzaju męskiego „hos” („ten, który”). Wówczas tekst 1 J 1,1 można by odczytać następująco: „Ten, Któ-

ry był od początku, o Którym usłyszeliśmy (o Logosie – o Słowie życia), Którego widzieliśmy na własne 

oczy, na Którego patrzyliśmy i Którego dotykały nasze ręce...” 

Bóstwo Chrystusa przedstawione bardzo ogólnie w 1 J 1,1 najpierw przez zaimek względny „ho” 

(„co”), wyraźnie zostało określone w słowach następnych, gdzie mówi się o Logosie – Słowie życia, 

o życiu i wprost o Synu Bożym (1 J 1,2-3).  

Bóstwo Syna Bożego, niewidzialne, niesłyszalne i nie dające się poznać przez dotknięcie w swojej pre-

egzystencji, pozwoliło się oglądać, dało się usłyszeć i dotknąć dzięki wcieleniu odwiecznego Logosu 

w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym (por. J 1,14).  

Tego wcielonego Syna Bożego widzieli, słyszeli i dotykali Apostołowie. A jeden z nich, Jan, naoczny 

świadek Jezusa, głosi nam o Nim dobrą nowinę, nas ewangelizuje (apaggellomen). 

Ks. Józef Kozyra 

 

 

Rok 2018 – Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, 

Rokiem Świętego Stanisława Kostki, Rokiem Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, 

Rokiem Zbigniewa Herberta, Rokiem Ireny Sendlerowej, Rokiem 250-lecia Konfederacji 

Barskiej, Rokiem Powstania Wielkopolskiego, Rokiem Praw Kobiet, Rokiem Harcerstwa, 

Rokiem 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,  

Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła, 

Nadzwyczajnym Rokiem Świętego Józefa Kaliskiego 

 
Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan – 18-25 stycznia 

20 lat temu (29 stycznia 1998 r.) ukazał się pierwszy numer Naszego Dziennika 
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Ojciec Święty Franciszek do Polaków  
 

Audiencja ogólna – środa 20 XII 2017 r. 

„Serdecznie witam przybyłych na tę audiencję 

Polaków. Już za kilka dni: Czwarta Niedziela 

Adwentu, Wigilia, Boże Narodzenie; oto czekają-

ce nas wydarzenia. Jak pasterze z Betlejem, wiele 

lat temu, rozpoznali Syna Bożego narodzonego w 

stajni, tak i wy umiejcie rozpoznać Go, gdy przy-

chodzi w tajemnicy Eucharystii. Niech noc Boże-

go Narodzenia opromieni radością i pokojem ży-

cie każdego z was, waszych rodzin, bliskich, 

a szczególnie osób samotnych, cierpiących i bez-

domnych. Niech Jezus narodzony w Betlejem 

błogosławi wam i waszej Ojczyźnie. Niech bę-

dzie pochwalony Jezus Chrystus.” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 20 XII 2017 
 

Audiencja ogólna – środa 27 XII 2017 r. 

„Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Dro-

dzy bracia i siostry, w tych dniach otwórzmy na-

sze umysły i serca, aby przyjąć dar miłości Boga, 

którym jest Jezus Jego Syn zrodzony z Maryi 

Dziewicy. Jeśli Go przyjmiemy w naszej co-

dzienności, to my również możemy stać się da-

rem dla innych. Bardzo dziękuję za życzenia bo-

żonarodzeniowe, jakie docierają z Polski i z całe-

go świata, a szczególnie za modlitwy w mojej in-

tencji. Proszę was, abyście stale pamiętali o mnie 

przed Panem. Z serca wam błogosławię!” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 27 XII 2017 
 

Audiencja ogólna – środa 3 I 2018 r. 

„Witam serdecznie przybyłych na dzisiejszą au-

diencję Polaków. Życzę wam wszystkim szczęśli-

wego i pomyślnego Nowego Roku. Niech będzie 

on dla was, dla waszych rodzin, bliskich, dla 

wszystkich żyjących w kraju i za granicą, dla całej 

waszej Ojczyzny, czasem pokoju, spełnionych na-

dziei, obfitującym w Boże dary i opiekę Świętej 

Bożej Rodzicielki Maryi. Niech Chrystus, Bóg 

Mocny, Książę Pokoju narodzony w Betlejem, 

przenika wasze serca swą obecnością i wam błogo-

sławi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.” 

Biuletyn radia watykańskiego 3 I 2018 
 

Rozważanie przed modlitwą 

„Anioł Pański” – 6 I 2018 r. 

„(…) Pragnę także wspomnieć o Orszaku Trzech 

Króli, który odbywa się w wielu miastach Polski 

z dużym udziałem rodzin i stowarzyszeń.” 

Biuletyn Radia Watykańskiego 06.01.2018 

 

Rok 2018 – Rokiem Jubileuszu  

100-lecia odzyskania przez Polskę 

Niepodległości  
 

UCHWAŁA SEJMU  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 25 maja 2017 r. 

w sprawie ustanowienia roku 2018  

Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania  

przez Polskę Niepodległości 

11 listopada 1918 roku spełnił się sen pokoleń 

Polaków – Państwo Polskie narodziło się na no-

wo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfika-

cji i germanizacji, po wielkich powstaniach – 

wolna Polska powróciła na mapę świata. Z tej 

dziejowej próby nasz Naród wyszedł zwycięsko 

dzięki tym, którzy pozostali nieugięci. Symbo-

liczna data 11 Listopada zakorzeniła się mocno 

w narodowej tradycji. 

Odzyskanie niepodległości dokonało się po-

przez walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa nie 

tylko na polach bitew, ale i w codziennych zma-

ganiach o zachowanie duchowej i materialnej 

substancji narodowej oraz w codziennym trwa-

niu polskich rodzin. Dokonało się również dlate-

go, że ludzie, reprezentujący różne obozy – le-

wicy niepodległościowej, narodowy, ludowy – 

potrafili się porozumieć w sprawach najważniej-

szych.  

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd 

pokoleniom, dzięki którym Polska odzyskała 

niepodległość. Składa hołd pamięci obrońców 

Konstytucji 3 maja, żołnierzy Insurekcji Ko-

ściuszkowskiej i kolejnych powstań narodo-

wych. Składa hołd pamięci legionistów polskich 

i wszystkich walczących w I wojnie światowej 

oraz w latach 1918–1921: obrońców Lwowa, 

żołnierzy Powstania Wielkopolskiego i Powstań 

Śląskich oraz bohaterów wojny polsko-

bolszewickiej, którzy obronili młodą niepodle-

głość.  

Wdzięczność należy się także tym, którzy po 

odzyskaniu niepodległości podjęli trud budowy 

silnego i nowoczesnego państwa – II Rzeczypo-

spolitej.  

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 

2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania 

przez Polskę Niepodległości. Wyraża także na-

dzieję, że wzorem Ojców Niepodległości – Józe-

fa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego 

Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha 
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Korfantego i Ignacego Daszyńskiego – Polacy 

porzucą spory, by wspólnie świętować ten rado-

sny Jubileusz w jedności i pojednaniu. 

Marszałek Sejmu: M. Kuchciński 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?

id=WMP20170000538 

 

Kalendarz dołączony do „Naszego Dziennika” 

100-LECIE ODZYSKANIA 

NIEPODLEGŁOŚCI 

Styczeń – Ignacy Jan 

Paderewski (1860-1941) 

Luty – Eugeniusz Feli-

cjan Kwiatkowski (1888-

1974) 

Marzec – Franciszek 

Żwirko (1895-1932), Sta-

nisław Wigura (1903-

1932) 

Kwiecień – Św. Fausty-

na Kowalska (1905-1938) 

Maj – Roman Dmowski 

(1864-1939) 

Czerwiec – Marian Rajewski (1905-1980), Je-

rzy Różycki (1909-1942), Henryk Zygalski 

(1908-1978) 

Lipiec – Witold Pilecki (1901-1948) 

Sierpień – Wincenty Witos (1874-1945) 

Wrzesień – kard. Adam Stefan Sapieha (1867-

1951) 

Październik – gen. Józef Haller (1873-1960) 

Listopad – Józef Piłsudski (1867-1935) 

Grudzień – Stanisław Marusarz (1913-1993) 

 

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi 

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności 

Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną 

Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław 

Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwa-

łę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wio-

dła ku szczęśliwości. 

Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam sze-

roką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej 

Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi 

Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli 

służyć uczciwie. 

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy 

kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej 

ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedli-

wie zdołali kierować. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen 

Modlitwa ta zgodnie z zapowiedzią Proboszcza 

parafii Matki Boskiej Kochawińskiej w Gliwi-

cach będzie odmawiana w tym roku pod koniec 

każdej Mszy Świętej sprawowanej w kościele.  

 

 

Informacja z zebrania Zarządu KIK 

w Katowicach w dniu 9 listopada 2017 r.  
 

1. Wstępnie ustalono termin Walnego Zebrania 

Wyborczego KIK w Katowicach na 14 

kwietnia 2018 roku. Podjęto Uchwałę o prze-

prowadzeniu w Sekcjach do dnia 28 lutego 

2018 roku wyborów Delegatów na Walne 

Zebranie Wyborcze.  

2. Książka poświęcona księdzu Józefowi Dan-

chowi została skierowana do druku.  

3. Omówiono przygotowania KIK w Katowicach 

do udziału w tegorocznej ogólnopolskiej piel-

grzymce Klubów Inteligencji Katolickiej na 

Jasną Górę, która odbędzie się 18 listopada.  

4. Antoni Winiarski omówił VII Kongres Kato-

lickich Ruchów Stowarzyszeń i Wspólnot 

Modlitewnych w Archidiecezji Katowickiej, 

który odbył się 28 października br. Temat 

kongresu „Szkoła modlitwy, czyli jak współ-

pracować z Duchem Świętym”. Wzięło 

w nim udział 6 członków KIK w Katowicach.  

5. Wojciech Sala przedstawił sprawozdanie 

z tegorocznych Dni Kultury Chrześcijańskiej 

w Chrzanowie.  

6. W związku z wejściem pod obrady Sejmu 

Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele 

postanowiono ponownie przesłać do Pani 

Premier, Prezydium Sejmu i Senatu oraz 

Komisji Sejmowej „Apel Walnego Zebrania 

Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach w sprawie zakazu handlowania 

we wszystkie niedziele i święta” podjęty 

w dniu 1 kwietnia 2017 roku.  

Robert Prorok  

 

 

Informacja z zebrania Zarządu KIK 

w Katowicach w dniu 14 grudnia 2017 r. 
 

1. Małgorzata Piechoczek przedstawiła stan fi-

nansów KIK w Katowicach. 

2. Zarząd wybrał dwóch kandydatów do Rady 

Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archi-

diecezji Katowickiej: Andrzeja Dawidow-

skiego i Antoniego Winiarskiego.  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20170000538
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20170000538
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3. Zarząd KIK w Katowicach podjął uchwałę 

o zwołaniu Walnego Zebrania Delegatów 

sprawozdawczo-wyborczego w sobotę 

7.04.2018 r. Godz. 9.00 – Msza św., 10.00 – 

pierwszy termin, 10.30 – drugi termin (nie 

będzie wymagane kworum).  

4. Spotkanie opłatkowe odbędzie się we wtorek 

9 stycznia 2018 r.  

5. Przygotowania do konferencji „Parafia 

wspólnotą wspólnot” zreferował Antoni Wi-

niarski. Konferencja odbędzie się na Wydzia-

le Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego 

14.04.2018 r. o godz. 10.30. Będą wykłady 

i panel dyskusyjny. 

1. Wojciech Sala przedstawił propozycje roz-

prowadzania książki swojego autorstwa 

„Ksiądz Józef Danch 1945 – 1982 we wspo-

mnieniach i fotografiach”.  

6. Kalendarz imprez w 2018 r.: 9.01.2018 – spo-

tkanie opłatkowe, 7.04. 2018 – Walne Zebra-

nie Delegatów sprawozdawczo-wyborcze KIK 

w Katowicach, 14.04.2018 – Konferencja „Pa-

rafia wspólnotą wspólnot”, 20.05.2018 – piel-

grzymka do Bogucic, 21-23.09.2018 - rekolek-

cje w Kokoszycach, 17.11.2018 – pielgrzymka 

Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę. 

7. Zarząd KIK w Katowicach postanowił wysłać 

listy z życzeniami na Święta Bożego Naro-

dzenia i Nowy Rok: prezydentowi Andrzejo-

wi Dudzie, premier Beacie Szydło (i z po-

dziękowaniami w związku z zakończeniem 

sprawowania urzędu) i premierowi Mate-

uszowi Morawieckiemu.  

8. Prezes Andrzej Dawidowski podał terminy 

zebrań Zarządu w 2018 r.: 11.01, 8.02, 8.03, 

12.04, 10.05, 14.06. 

Stanisław Waluś 

 

 
Katowice, 14 grudnia 2017 r. 

 Szanowny Pan 

 Andrzej Duda 

 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowny Panie Prezydencie, 

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach życzy Panu błogosławionych Świąt 

Bożego Narodzenia i pomyślności w Nowym Ro-

ku oraz dalszej owocnej pracy na rzecz polskich 

rodzin, reformowania państwa i służby wszystkim 

obywatelom.  

Z poważaniem 

Wiceprezes dr hab. inż. Stanisław Waluś 

Katowice, 14 grudnia 2017 r. 

  Szanowny Pan Premier 

  Mateusz Morawiecki 

Szanowny Panie Premierze, 

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Kato-

wicach życzy Panu błogosławionych Świąt Boże-

go Narodzenia i pomyślności w Nowym Roku 

oraz dalszej owocnej pracy na rzecz polskich ro-

dzin, reformowania państwa i służby wszystkim 

obywatelom z poszanowaniem wartości chrześci-

jańskich.  

Z poważaniem 

Wiceprezes dr hab. inż. Stanisław Waluś 

 
Katowice, 14 grudnia 2017 r. 

  Szanowna Pani Premier 

  Beata Szydło 

Szanowna Pani Premier, 

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Ka-

towicach życzy Pani błogosławionych Świąt 

Bożego Narodzenia i pomyślności w Nowym 

Roku oraz dalszej owocnej pracy na rzecz pol-

skich rodzin, reformowania państwa i służby 

wszystkim obywatelom.  

Dziękujemy Pani Premier za dwuletnią troskę 

o polskie rodziny, pracowników, godne repre-

zentowanie Polski.  

Dziękujemy za Pani ofiarną pracę i dawanie 

świadectwa chrześcijańskim wartościom.  

Dziękujemy za wolę pozostania w rządzie, 

aby nadal realizować kolejne zadania dla dobra 

Polski i Polaków. 

Z poważaniem 

Wiceprezes dr hab. inż. Stanisław Waluś 

 

 

Polityk Roku 
 

Premier Beata Szydło zasłużyła na miano 

Człowieka Roku 2017 w polityce nie tylko 

z powodu sukcesów, jakie odniosła, stojąc na 

czele rządu, ale także klasy, jaką pokazała, gdy 

straciła stanowisko. 

Jej wyjątkowość polega na więzi, jaką udało się 

jej stworzyć ze zwykłymi Polakami. Sukces pre-

mier Szydło to polepszenie sytuacji tych Polaków, 

którzy nie odczuli korzyści płynących z przemian 

po 1989 r. Odrzuciła obowiązujący przez lata li-

beralny dogmat, mówiący, że każdy ma sobie za-

radzić sam, którego efektem było to, że bogaci się 

bogacili, a biedni ubożeli. Jej rząd nie zabrał bo-

gatym, ale zaczął przekazywać mniej zamożnym 

środki, którymi dysponuje państwo. Stąd program 
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500 Plus, który nie sprowadza się do rozdawania 

pieniędzy, lecz ma wymiar cywilizacyjny, stwarza 

bowiem szanse na rozwój ludziom, którzy dotych-

czas ich nie mieli. Do listy działań prospołecznych 

rządu premier Szydło trzeba zaliczyć także m.in. 

podniesienie płacy minimalnej oraz najniższych 

emerytur, darmowe leki dla seniorów, nowe miej-

sca pracy i znaczny spadek bezrobocia czy obni-

żenie wieku emerytalnego. Niebawem też zostaną 

oddane pierwsze lokale z programu Mieszkanie 

Plus, w ramach którego ludzie będą mogli wynająć 

lub kupić mieszkania o połowę taniej niż obecnie. 

Biorąc to wszystko pod uwagę, można wręcz po-

wiedzieć, że Beata Szydło dokonała pokojowej 

rewolucji społecznej na miarę rewolucji solidarno-

ściowej w 1980 r. (…) 

Bogumił Łoziński, Gość Niedzielny, nr 51-52, 

rok XCIV, 24 XII 2017, str. 12-13  

 

 

Moim zdaniem 
 

W tygodniku „Nasza Polska”(obecnie już nie 

wychodzi), którego byłem stałym czytelnikiem 

przeczytałem kiedyś felieton, w którym autor 

napisał, że premier Jerzy Buzek był najgorszym 

premierem III Rzeczypospolitej. Zaskoczyło 

mnie to, gdyż prof. Jerzy Buzek był moim sąsia-

dem i znajomym. Zacząłem się zastanawiać, czy 

można w miarę obiektywnie ocenić rządy dane-

go premiera. Jednym z kryteriów może być sto-

pa bezrobocia i dla mnie jest to bardzo ważne 

kryterium. Dla katolika ważna będzie wierność 

wartościom chrześcijańskim, a dla Polaka zaan-

gażowanie w służbę Ojczyźnie i jej obywatelom. 

Wydaje mi się, że mogę rządy premierów, któ-

rzy już zakończyli sprawowanie służby publicz-

nej w III Rzeczypospolitej podzielić na trzy gru-

py: najbardziej zasłużonych, średnio zasłużo-

nych i najmniej zasłużonych (sądzę, że każdy 

zrobił coś, choćby malutkiego, ale dobrego). Nie 

piszę tu o negatywach.  

Według mnie do pierwszej grupy, najbardziej 

zasłużonych należą: Jarosław Kaczyński, Jan Ol-

szewski i Beata Szydło. 

Do grupy średniej: Jerzy Buzek, Tadeusz Ma-

zowiecki, Hanna Suchocka. 

Do grupy najmniej zasłużonych: Marek Belka, 

Jan Krzysztof Bielecki, Włodzimierz Cimosze-

wicz, Ewa Kopacz, Kazimierz Marcinkiewicz, 

Leszek Miller, Józef Oleksy, Waldemar Pawlak, 

Donald Tusk. 

Stanisław Waluś 

Ksiądz Józef Danch 

1945 – 1982 

we wspomnieniach i fotografiach 
Zebrał i opracował Wojciech Sala 

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

Katowice 2017 r., ISBN 978-83-949584-0-4 

Spis treści 

Wstęp 

Homilia na Mszy św. w 30 rocznicę śmierci ks. 

Józefa Dancha – Ks. abp Damian Zimoń 

Część I. 

Wanda Wacław wspomina brata  

ks. Józefa Dancha 

Krótka biografia 

Wspomnienia 

Część II. 

Pisma ks. Józefa Dancha 

Józef Danch Zapiski 

Ks. Józef Danch Listy do rodziny 

Część III. 

Świadectwo braci Kapłanów 

Wspomnienie o ks. Józefie Danchu – ks. dr 

Stanisław Puchała 

30-lecie śmierci ks. Józefa Dancha – ks. dr 

Henryk Bolczyk  

„Ziut” jakiego znałem – wspomnienie o ks. Jó-

zefie Danchu – ks. Stanisław Holona 

Był moim kolega rocznikowym – ks. Zdzisław 

Zieleźnik 
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Część IV. 

Świadectwa świeckich 

Ks. Józef Danch; jak Go pamiętam – Aleksan-

dra Bednarz 

Przyciągał młodych – korespondencja z Euge-

nem Gécim 

Zostały mi po nim dwie pamiątki – Sabina 

Głuszczyńska 

Ksiądz Józef Danch – wspomnienie – Nina 

Miazgowicz 

„Czcij klechę profanie” – Anna Sala 

Był naszym przewodnikiem duchowym – Nina 

i Kazimierz Waloszkowie 

KIK zawdzięcza im niewiarygodnie wiele – 

List Stanisława Kruszyńskiego 

Część V. 

Artykuły w „Dlatego” i dokumenty 

Pamiętamy – artykuł dr. Antoniego Winiarskie-

go opublikowany w nr 11-12/2009 (215-216) Biu-

letynu „Dlatego” 

List gratulacyjny z okazji 30-lecia Klubu Inteli-

gencji Katolickiej w Cieszynie – Anna i Wojciech 

Sala 

Ks. Józef Danch – wniosek Wojciecha Sali 

zgłoszony na Walnym Zebraniu Klubu Inteligen-

cji Katolickiej w Katowicach 

Ks. Józef Danch 1945 – 1982 – artykuł Wojcie-

cha Sali opublikowany w nr 6/2012 Biuletynu 

„Dlatego” 

30. rocznica odejścia do pana ks. Józefa Dancha 

– artykuł dr. Stanisława Walusia opublikowany 

w nr 9/2012 Biuletynu „Dlatego” 

„Dzieci Ziuta” – artykuł Wojciecha Sali opubli-

kowany w nr 3/2013 Biuletynu „Dlatego” 

Część VI. 

Fotografie 

Spotkania formacyjne 

Uroczyste chwile 

Wspólne wakacje 

Fotografie ze zbiorów Wandy Wacław 

Fotografie kolorowe 

Opracował Stanisław Waluś 

 

 

Wizyta 
 

Wydanie książki „Ksiądz Józef Danch 1945-

1982 we wspomnieniach i fotografiach” stało się 

okazją do złożenia wizyty księdzu arcybiskupowi 

Damianowi Zimoniowi. Znali się osobiście: ks. 

Damian był proboszczem parafii Mariackiej 

w Katowicach, a ks. Józef wikarym. W homilii 

wygłoszonej na Mszy św. z okazji 30 rocznicy 

śmierci, umieszczonej w książce, wspominał 

o tym. 

Drugi motyw wizyty miał charakter bardziej 

osobisty. W sierpniu tego roku minie czterdzie-

ści lat od dnia, w którym w kościele Mariackim 

ślubowaliśmy sobie - Anna i Wojciech - do-

zgonną miłość, wierność i uczciwość małżeńską, 

a błogosławił nam ówczesny proboszcz parafii 

Mariackiej obecny Arcybiskup Damian. Żona 

była parafianką parafii Mariackiej, członkiem 

Rady Parafialnej. Ksiądz proboszcz przyjął na-

wet zaproszenie na wesele. Wieczorem zadzwo-

nił z nowiną „Mamy papieża”. Był to dzień 26 

sierpnia 1978 roku, dzień wyboru Jana Pawła I 

na Stolicę Piotrową. 

Dawno zamierzałem odwiedzić ks. Arcybisku-

pa, ale brakowało mi determinacji. Gdy końcem 

listopada ubiegłego roku zawiadomił mnie An-

toni Winiarski, że książka została wydrukowana, 

a parę dni później miałem u siebie kilkadziesiąt 

egzemplarzy, postanowiłem zrealizować te pla-

ny. Uzgodniliśmy z kapelanem ks. Bartłomiejem 

Kuźnikiem termin wizyty: 14 grudnia 2017 r. 

Udaliśmy się z żoną na Francuską. Byliśmy 

punktualnie o 9 rano, gospodarz już czekał. 

Wręczyłem parę egzemplarzy książki o ks. Ziu-

cie. Rozmawialiśmy o stylu duszpasterstwa na 

Śląsku, o bardzo dobrym kontakcie ze świecki-

mi, zaufaniu im. Pamiętam księdza Damiana 

Zimonia jako proboszcza kościoła Mariackiego, 

gdy po Mszy św. wychodził przed kościół i roz-

mawiał ze świeckimi. Bardzo cenna była dla 

mnie grupa absolwentów duszpasterstwa akade-

mickiego, udział Haliny Bortnowskiej i duszpa-

sterzy akademickich, w tym ks. Józefa Dancha. 

Ks. Arcybiskup mówił, że chodziło o to, by po-

kazać, że nie tylko kapłani, ale również świeccy 

czują się odpowiedzialni za Kościół i przypo-

mniał spotkanie, na którym obok siebie wystąpili 

red. Halina Bortnowska i ks. bp. Czesław Do-

min. 

Zwróciliśmy uwagę na obraz wiszący na ścia-

nie gabinetu przedstawiający Ojca Świętego Jana 

Pawła II i biskupa Damiana Zimonia. Gospodarz 

skomentował „To było moje pierwsze spotkanie 

w tej roli z papieżem”, a po chwili dodał „Stać 

przy świętym, to łaska”. 

Na zakończenie spotkania poprosiliśmy o 

wspólne zdjęcie i błogosławieństwo.  

W holu czekali już młody ksiądz i dwoje mło-

dych ludzi. Księdzu przekazał jeden egzemplarz 

książki o ks. Ziucie i powiedział do nich „Czter-
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dzieści lat minęło, a oni ciągle pamiętają”, a po 

chwili dodał „Idźcie do kaplicy, ja tam do was 

przyjdę”. 

 
Anna i Wojciech Sala z arcybiskupem Damianem Zi-

moniem 

Na pamiątkę dostaliśmy dwie książki: Edwarda 

Balawajdera „Wojciech Korfanty. Myśl katolicko-

społeczna i działalność” z przedmową abp Da-

miana Zimonia i Ludmiły Grygiel „Prorok ze św. 

Anny. Biskup Jan Pietraszko”. 

Ks. Arcybiskup odprowadził nas do drzwi do-

mu, podał żonie płaszcz i patrzył za nami, aż za-

mknęliśmy bramkę od ul. Francuskiej. 

Panu Bogu dziękujemy za takiego Arcybiskupa 

i życzymy mu dużo zdrowia i miłości Bożej. 

Chrzanów, 13 stycznia 2018 r. 

Anna i Wojciech Sala 

Zdjęcie ks. Bartłomiej Kuźnik 

 

Dr Łucja Marek: Codzienność  

kapłana. Zapiski ks. Józefa Dancha 

z lat 1970-1982 jako źródło historyczne 
Prace Komisji Na-

ukowych, Zeszyt nr 

39-40, Polska Akade-

mia Nauk, Oddział 

w Katowicach, Katowi-

ce 2016, str. 217-221 

Autor zapisków bę-

dących przedmiotem 

niniejszego omówienia 

przeżył w kapłaństwie 

zaledwie jedenaście lat 

i cztery miesiące. Ak-

tywną i zaangażowaną 

posługę przerwała tragiczna śmierć. (…) 

Zachowały się dwa zeszyty z zapiskami ks. 

Dancha. (…) 

Drugi zeszyt w niebieskiej obwolucie zawiera 

zapiski prowadzone przez ks. Dancha w ostatnim 

roku formacji seminaryjnej i w pierwszych mie-

siącach kapłaństwa, a potem z przerwa do śmier-

ci. Część z nich była pisana na bieżąco, inne 

z opóźnieniem (np. we wrześniu wspomina wy-

darzenia z lipca). Zeszyt zawiera refleksje i prze-

życia zanotowane od 2 października 1970 do 22 

września 1971 r., 14-15 listopada 1973 r. oraz od 

25 lipca 1974 r. do 9 kwietnia 1982 r. Odnajdu-

jemy w nich kapłańską codzienność osadzoną 

w ówczesnej rzeczywistości i wydarzeniach spo-

łeczno-politycznych. (…) 

W notatkach nie brak też rozmów z Panem 

Bogiem (np. przed świeceniami kapłańskimi), 

opisów duchowych przeżyć czy rozterek zwią-

zanych z posługą duszpasterska, zadumy nad 

wydarzeniami z nieodległej historii Polski oraz 

bieżącymi wydarzeniami w kraju i na świe-

cie.(…) 

Wybór kard. Karola Wojtyły na papieża i jego 

pierwsza pielgrzymka do Polski nie pozostały 

bez wpływu na sytuacje społeczno-polityczną 

w kraju, to widać także w notatkach ks. Dancha. 

(…)  

Ks. Danch dużo uwagi poświęcił wydarzeniom 

Sierpnia’80. (…) 

Kapłan stworzył coś wartościowego, zarówno 

dla badaczy epoki, jak i tych, którzy w jego re-

fleksjach i przeżyciach dostrzega głębię. 

Wybrał Stanisław Waluś 

 

 

Biblia – droga naszego życia... 
 

Na jesienne spotkanie rekolekcyjne w dn. 24 – 

26 listopada br. zaproszono absolwentów Dusz-

pasterstwa Akademickiego z diecezji gliwickiej, 

katowickiej i bielsko-żywieckiej oraz członków 

Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

(sekcji w Gliwicach) do Ośrodka Spotkań i For-

macji Archidiecezji Katowickiej im. św. Jadwigi 

Śląskiej w Brennej położonego w pięknej scene-

rii Beskidu Śląskiego.  

Organizatorami spotkania byli Lidia i Jacek 

Bachniakowie, kontynuujący tradycję spotkań 

rekolekcyjnych duszpasterstwa akademickiego 

założonego przez śp. ks. Herberta Hlubka. Pro-

wadzili je ks. dr Sebastian Marecki i dr Danuta 

Piekarz – biblistka, italianistka, wykładowca 
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Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pa-

pieskiego Jana Pawła II, Kolegium Filozoficzno-

Teologicznego OO Dominikanów w Krakowie, 

w latach 2008 – 2013 powołana przez papieża 

Benedykta XVI do Papieskiej Rady ds. Świec-

kich, autorka wielu książek o tematyce biblijnej. 

Temat rekolekcji brzmiał „Biblia – droga naszego 

życia…”. Przewidziano również wykład uczest-

nika rekolekcji prof. dr hab. Aldony Skudrzyk – 

pracownika UŚ w Katowicach nt. „Etyka słowa”,  

oraz codzienne Msze św., adorację Najświętszego 

Sakramentu i kończące dzień - Apele Jasnogór-

skie. Pod kierunkiem prowadzącej wykład dr Da-

nuty Piekarz poznaliśmy etapy powstawania Bi-

blii, jej układ i budowę; Psalmy, Ewangelie syn-

optyczne, Ewangelię św. Jana, Dzieje Apostol-

skie, Listy św. Pawła. Był to czas pogłębiania 

tematyki związanej z Biblią, formacją chrześci-

jańską, wyciszenia, modlitwy zacieśniającej rela-

cje z Bogiem. 

 
Na wykładzie dr Danuty Piekarz. 

O swoich refleksjach i przemyśleniach podczas 

tych rekolekcji wypowiedzieli się uczestnicy:  

Prof. dr hab. Aniela Dylus – z diecezji warszaw-

skiej: „Na rekolekcjach nt. „Biblia – droga naszego 

życia ...” po raz kolejny przekonaliśmy się, że rze-

czywiście tak jest. Modląc się psalmami nie tylko 

wielbimy Boga, skarżymy się, cieszymy się, ale 

i uczymy się nazywania swoich uczuć czy odczy-

tywania historii narodu wybranego. Co ważne, po-

niekąd modlimy się w imieniu innych. Poznaliśmy 

etapy powstawania Ewangelii synoptycznych, 

w tym hipotezę dwóch źródeł, język tych tekstów, 

specyfikę poszczególnych autorów i różnice mię-

dzy nimi. Ich historyczności dziś nikt nie podważa, 

zaskoczeniem dla wielu było porównywanie tek-

stów ewangelicznych do współczesnej literatury 

faktu. Dzięki mądrym interpretacjom niektórych 

przypowieści, mniej będzie wątpliwości przy ich 

lekturze. Dowiedzieliśmy się, że przeklęty przez Je-

zusa - bo nie owocujący, uschły figowiec to symbol 

Izraela, zaś przypowieść o nieuczciwym zarządcy 

(Łk 16) to pochwała człowieka, który myśli 

o przyszłości – a nie jego nieuczciwości, jak się 

niekiedy przypuszcza. Odmienność Ewangelii św. 

Jana, jej głębię teologiczną poznawaliśmy w trak-

cie kolejnych wykładów. Próbując do niej docierać 

trzeba spełniać dwa warunki: „spocząć na piersi 

Jezusa i przyjąć Matkę”. Poznaliśmy kilka hipotez 

na temat identyfikacji „ucznia umiłowanego”. 

Prawdopodobnie jest nim św. Jan. Jak w kalejdo-

skopie przewijały się przed naszymi oczyma po-

stacie: Jana Chrzciciela, Nikodema, Samarytanki, 

uzdrowionego niewidomego, Łazarza, Matki Zba-

wiciela, Piłata, Piotra, Marii Magdaleny, Tomasza. 

Każda inna, „soczysta”, pełna życia. Każdą Jezus 

spotyka indywidualnie, nazywa po i oczekuje oso-

bistej odpowiedzi na skierowane do niej wezwanie. 

W pełnej symboliki Ewangelii Janowej każdy 

szczegół jest pełen znaczenia. Na przykład płótna, 

które zostały w grobie po zmartwychwstaniu 

Chrystusa nie będą mu już nigdy potrzebne. Co in-

nego płótna, w które owinięty był Łazarz – 

wskrzeszony, wyszedł z grobu owinięty w płótna. 

Każdy z uczestników rekolekcji zabierze zapewne 

do domu inną myśl przewodnią. Godna uwagi jest 

ta zawarta w Modlitwie Arcykapłańskiej (J 17): 

Jezus rozmawia z Ojcem o każdym z nas! Jaki mu-

szę być ważny i cenny, skoro jestem tematem dia-

logu Trójcy Świętej!”. 

 
Mszę św. w kaplicy Ośrodka sprawuje ks. dr Seba-

stian Marecki – kapelan sekcji w Gliwicach. 

Prof. dr hab. Aldona Skudrzyk – z diecezji so-

snowieckiej: „Dni rekolekcji w Brennej można 

by określić jako czas przybliżania biblijnych re-

aliów, możliwość udziału w tamtych realiach. Dr 

Danuta Piekarz – znakomita biblistka – w ja-

snym przekazie dzieliła się z nami swą niezwy-

kłą wiedzą, błyskotliwą interpretacją istotnych 

szczegółów rzutujących często na rozumienie 

sensu nauki Chrystusa. Niezwykle cenna jest dla 

mnie możliwość wzbogacenia emocjonalnego 
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odniesienia do sytuacji bohaterów biblijnych 

przypowieści, które stanowią przedmiot modli-

tewnych medytacji”. 

 
Dzieciom uczestników rekolekcji była zapewniona od-

powiednia opieka (Agata Brzoza i Katarzyna Leśko). 

 
Zdjęcie zbiorowe rekolekcjonistów - ta część, która 

zmieściła się na schodach pod obrazem św. Jadwigi 

w holu Ośrodka. 

Zbigniew Zwierzyniecki – z diecezji gliwickiej: 

„W ciągu kilku wykładów dr Danuty Piekarz mieli-

śmy okazję zapoznać się z jej spojrzeniem na 

współczesne rozumienie wybranych ksiąg Starego 

i Nowego Testamentu. Dzięki tym wykładom od-

nowiłem znaczenie wiele różnych zagadnień i pro-

blemów interpretacyjnych pojawiających się pod-

czas czytania Pisma Świętego. Wiele niezrozumia-

łych dotąd fragmentów opowieści i wyrażeń biblij-

nych, ich kontekstu historycznego, obyczajowego 

i językowego wyjaśniło się po naświetleniu ich 

przez wykładowcę. Dzięki temu zamierzam, z no-

wym zapałem i wiedzą, przystąpić do lektury tej 

najważniejszej dla chrześcijaństwa Księgi”. 

Jolanta O. z diecezji bielsko-żywieckiej: „Bi-

blio Ojczyzno moja!” - To cytat z Romana 

Brandstaettera, ale ja tak odczytałam temat 

i treść rekolekcji. Stały się one dla mnie ponow-

nie wielką zachętą do modlitwy liturgią godzin 

i czytania Pisma Świętego. Pani dr Danuta Pie-

karz po zapoznaniu nas z układem ksiąg Starego 

Testamentu dokonała w sposób zachwycający 

uczestników, ciepły, uzupełniony anegdotami 

przeglądu Księgi Psalmów, Ewangelii synop-

tycznych (wg Łukasza, Marka, Mateusza) oraz 

uzupełniła o Ewangelię św. Jana, stanowiącą ich 

„uzupełnienie”. W niedzielę Chrystusa Króla, na 

zakończenie rekolekcji, omawiała z nami Dzieje 

Apostolskie i listy św. Pawła z Tarsu. Listów jest 

14. Pisał je w podróży, w więzieniu. Zawierają 

całe bogactwo myśli Apostoła Narodów, a zara-

zem obywatela rzymskiego. Poznajemy w nich 

ojcowskie serce św. Pawła, ogrom doznanej łaski 

od Boga do głoszenia Ewangelii i troskę, aby 

Dobra Nowina o usprawiedliwieniu przez wiarę 

w Chrystusa dotarła aż po krańce ziemi. Tu na-

suwa się analogia: w naszych czasach takim 

Apostołem Narodów był św. Jan Paweł II 

(„Wstańcie, chodźmy”), Jego następca Benedykt 

XVI i obecnie papież Franciszek – „Idźcie i gło-

ście”! (21. podróż do Azji). Jednym słowem św. 

Paweł jest apostołem mądrości Krzyża, głosi 

Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorsze-

niem dla Żydów, a głupstwem dla pogan (1 Kor 

1,22), który nas pierwszy ukochał, umarł za nas, 

grzeszników i dla nas Zmartwychwstał, aby nas 

zbawić. Żyje i daje nam siłę do życia wg Deka-

logu. Św. Paweł ma świadomość, że wszystko 

otrzymał darmo, jest dziełem Bożej łaski, nie 

umniejszającej wolnej woli człowieka. Jest oso-

bą angażującą się w pełni w każde podejmowane 

dzieło, odważny wśród niebezpieczeństw. Jest 

świetnym mówcą, organizatorem i przywódcą 

nawracającym pogan, znoszącym niewygody 

podróży i więzienie. Zachęca do modlitwy i 

dziękczynienia w każdym położeniu oraz trwa-

nia przy Osobie Jezusa. Jestem wdzięczna 

i dziękuję księdzu prowadzącemu, pani dr Danu-

cie Piekarz oraz organizatorom rekolekcji za tak 

wielkie ubogacenie i zachętę do większej przy-

jaźni ze św. Pawłem i Pismem Świętym”. 

 

Więcej zdjęć na dysku zewnętrznym: 

https://www.dropbox.com/sh/ygt0ztwk767ey0g/

AABq_sAx18pNShwHPPMCi86ra?dl=0 

Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy 
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Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

 
Zdjęcie podczas manifestacji w Warszawie 

 – 14 IX 2013 r.  
-------------------------- 

Bronisława Orawiec-Löffler  

Przedstawicielka Rodzin Katyńskich, 

stomatolog, działaczka społeczna, członek 

Zarządu Związku Podhalan 

Ostatnie pożegnanie 

„Chrzestno Matko Broniu, zegnom wos od 

nas tu górali, od Poronianów, od związku 

Podhalan w Poroninie. A i nie tylko. Bo prze-

ciez zeście nas reprezentowała tu z Podhala 

jedno jedyna tam! Lecialaście do Katynia 

i tameście swoją osobą nas syćkich godnie re-

prezentowała. Za to wam wielki Bóg zapłać! 

Za tom robotę nasom związkową. 

Kiedy przed czterema laty umarła wasa 

mama, przysłaście mi podziękować za sztan-

dar, który właśnie był na jej pogrzebie. (…) 

Bóg wam zapłać wielki za to, żeście jechała 

z nasą ziemią tu podhalańską, bo wiem, żeście 

ją ku sobie wziena. Wiem też, żeście chciała 

zawieść szarotki, ale zeście za późno się oso-

tała i żeście ich nie znalazła. Może tak Bozia 

dała, aleście i ze sobą jeszcze może piękniej-

szy na wierzch kwiotek, bo piekne krokusy, 

które rosły u was w ogródku. Wzienaście te 

krokusy razem tu z naszą ziemią. 

Jeszcze raz was zegnom z całego serca od 

całej braci związkowej, od góroli, sąsiadów 

i nas wszyćkich. Bóg wam wielki zapłać”. 
Stanisław Wawrytko, 

Prezes Związku Podhalan Oddział Poronin 
Pożegnanie, Opracowanie Marian Piotr  
Romaniuk, Dom Wydawniczy RAFAEL,  

Kraków 2012, str. 346-349. 
-------------------------- 

Odpowiedzialna za eksplozję 

w skrzydle jest Rosja 

„Samolot eksplodował, bo ktoś podłożył 

bombę i spowodował eksplozję tej bom-

by. To jest najjaśniejszy przekaz tego, co 

pan Taylor powiedział” - powiedział prof. 

Wiesław Binienda, odnosząc się do usta-

leń brytyjskiego eksperta Franka Taylora 

w sprawie tragedii smoleńskiej. 

Profesor Binienda mówiąc o ustaleniach 

międzynarodowego eksperta z dziedziny 

badania wypadków lotniczych podkreślił 

na antenie Telewizji Republika, że Frank 

Taylor jest niezwykle nieufny i sprawdza 

każdy krok oraz szczegół: „[…] Po przej-

ściu wszystkich etapów sprawdzania 

i analizie raportów MAK i Millera, był 

w stanie pierwszy raz wypowiedzieć się 

jasno i był gotowy żeby to upublicznić” - 

podkreślił Binienda. 

Dalej zaznaczył również: „W normalnych 

warunkach zawsze się czeka do ostateczne-

go raportu, niemniej w tym wypadku pan 

Taylor stwierdził, że to jest tak absolutnie 

oczywisty fakt, że nie tylko była katastrofa, 

ale jak to powiedział - masywna eksplozja 

w lewym skrzydle, w wielu miejscach, nie 

tylko w środku skrzydła, ale w tzw. slotach 

czy nosku, ale również potwierdził obraz 

eksplozji w kadłubie”. Dodawał też, że 

Taylor: „Powiedział, że drzwi, które zostały 

wyrwane, nawet gdyby leżały płasko na 

ziemi też by świadczyły o wybuchu w po-

staci eksplozji, ponieważ jest tam mecha-

nizm blokujący, który zapobiega ich otwar-

ciu na skutek różnicy ciśnień i same z siebie 

i nie mogą wylecieć an zewnątrz, jeżeli już 

to byłyby wbite do środka”. 

„Chyba odpowiedź jest teraz jasna. To 

nie był wypadek, to był zamach”. - po-

wiedział i dodał przy tym, że teraz jest też 

możliwe powiedzenie tego, kto jest za 

niego odpowiedzialny: „[…] wybuchy, 

które zostały zainstalowane w slocie nie 

mogły być zainstalowane w Polsce, także 

odpowiedzialna za eksplozję w skrzydle 

jest Rosja". (…) 

http://www.fronda.pl/a/odpowiedzialna-

za-eksplozje-w-skrzydle-jest-

rosja,105472.html 

Stanisław Waluś 

http://www.fronda.pl/a/odpowiedzialna-za-eksplozje-w-skrzydle-jest-rosja,105472.html
http://www.fronda.pl/a/odpowiedzialna-za-eksplozje-w-skrzydle-jest-rosja,105472.html
http://www.fronda.pl/a/odpowiedzialna-za-eksplozje-w-skrzydle-jest-rosja,105472.html
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Święcenia biskupie  

ks. prałata Andrzeja Iwaneckiego 
 

Święcenia odbyły się w Kościele katedralnym 

pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach 

w niedzielę, 7 stycznia 2018 r., w Święto Chrztu 

Pańskiego. W katedrze na ławkach były rozłożone 

książeczki zawierające liturgię święceń. 

W książeczce tej zawarta jest Bulla Nominacyjna 

Papieża Franciszka z 18 listopada 2017 r., życiorys 

biskupa Andrzeja Iwaneckiego, jego herb z opisem 

i zawołanie biskupie.  

Opis Herbu 

 
Tarcza herbowa jest przedzielona Krzyżem Św. 

Andrzeja. W górnym polu znajduje się symbol 

Ducha Świętego, który jest duchem miłości, co 

oznacza także czerwony kolor. Biskup pragnie, 

by ta miłość mu towarzyszyła.  

W lewym polu umieszczona jest litera TAU 

wyrażająca duchowość franciszkańską, którą bi-

skup starał się żyć pracując w parafii Św. Fran-

ciszka w Zabrzu, która również jest związana 

z naszym umiłowanym Ojcem Świętym Fran-

ciszkiem. W prawym polu herbowym na niebie-

skim tle widnieje symbol Maryi Niepokalanej, 

która jest patronką Ruchu Światło-Życie oraz 

Dzieci Maryi, a także naszą patronką. 

Na dole herbu umieszczone zostały skrzyżowa-

ne górnicze młotki (tzw. żelazko i pyrlik), które 

wskazują na naszą Śląską ziemię, która słynie 

między innymi z robotniczego charakteru pracy, 

przy całym szacunku do innych dziedzin pracy 

obecnych mieszkańców. 

Opis Zawołania Biskupiego 

Zawołanie biskupie: „Jezus jest Panem” ozna-

cza wyznanie wiary w Zbawiciela i oddanie Mu 

swojego życia. Jezus ma panować i prowadzić. 

Jak mówi biskup nominat: „Pragnę, by Jezus pa-

nował w moim życiu i mnie prowadził”. 

Głównym szafarzem święceń był biskup Jan 

Kopiec, Biskup Gliwicki, a współszafarzami ar-

cybiskup Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apo-

stolski w Polsce i arcybiskup Wiktor Skworc, 

Metropolita Katowicki.  

 
Ks. Andrzej Iwanecki w otoczeniu kapłanów idzie do 

katedry. 

Słowo powitania wygłosił Ks. Biskup Jan Ko-

piec, który podziękował Metropolicie Katowic-

kiemu, abp. Wiktorowi Skworcowi za podjęcie 

się konsekracji.  

Po Ewangelii nastąpił obrzęd święceń, na który 

złożyła się prośba o wyświecenie ks. Andrzeja 

na biskupa, homilia Ks. Biskupa Jana Kopca, 

przyrzeczenie Elekta, Litania do Wszystkich 

Świętych, nałożenie rąk i modlitwa święceń. Po 

modlitwie nastąpiło namaszczenie głowy, wrę-

czenie Księgi Ewangelii, nałożenie pierścienia, 

nałożenie mitry i wręczenie pastorału. Potem 

znak pokoju nowemu biskupowi przekazali 

wszyscy biskupi.  

 
Bp Andrzej Iwanecki otrzymuje pastorał. 

 

Pod koniec Mszy św. Biskup Gliwicki zainto-

nował hymn Te Deum laudamus, a bp Andrzej 

Iwanecki przeszedł przez kościół i błogosławił 

zebranym.  
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Abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostol-

ski w Polsce składając życzenia wyświęconemu 

Biskupowi powiedział, że jest to jego pierwsza 

wizyta, ale ma nadzieję, że nie ostatnia.  

Życzenia prezydenta RP Andrzeja Dudy odczy-

tał wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.  

Życzenia złożyła Prezydent Zabrza Małgorzata 

Mańka-Szulik i Prezydent Gliwic Zygmunt Fran-

kiewicz. Sekretarz generalny Episkopatu Polski 

bp. Artur Miziński odczytał list od abpa Stani-

sława Gądeckiego, przewodniczącego Episkopatu 

Polski. W imieniu duchowieństwa i wiernych 

diecezji gliwickiej życzenia złożył wikariusz ge-

neralny ks. Marcin Królik. 

 
Słowo bpa Andrzeja Iwaneckiego do wiernych. 

Ks. bp Andrzej Iwanecki podziękował za ży-

czenia. Powiedział, że jest bardzo przejęty, ale 

wycisza się i napełnia pokojem, gdy pomyśli 

o Jezusie. Po uroczystym błogosławieństwie 

Księża Biskupi i kapłani udali się do Centrum Ja-

na Pawła II, gdzie były składane dalsze życzenia 

ks. biskupowi Andrzejowi Iwaneckiemu. Wśród 

składających życzenia był też przedstawiciel KIK 

w Katowicach. 

 
Wierni wychodzący z katedry otrzymywali ob-

razki (Jezu, ufam Tobie!; Św. Maksymilian Kol-

be) z błogosławieństwem biskupa Andrzeja Iwa-

neckiego i prośbą o modlitwę  

Więcej: 

http://gliwice.gosc.pl/doc/4434554.Jezus-jest-

Panem 

http://gliwice.gosc.pl/gal/spis/4436448.Swiece

nia-biskupie-ks-Andrzeja-Iwaneckiego-cz-2 

http://kuria.gliwice.pl/site/article?id=185&type

=event 

Święcenia nowego biskupa, Klaudia Cwołek, 

Gość Niedzielny, nr 2, rok XCV, 14 I 2018, Gość 

Gliwicki, str. I 

Wiara jest odczytywaniem znaków, Mira Fiu-

tak, str. II  

Jestem Bogu wdzięczny, Klaudia Cwołek, str. III 

Stanisław Waluś 

 

Nasze Życzenia 
 

Gliwice, 7 stycznia 2018 r. 

 

JE Ks. Bp Andrzej Iwanecki 

 

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie, 

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Kato-

wicach z radością przyjął wiadomość, że Ojciec 

Święty Franciszek mianował Waszą Ekscelencję 

biskupem pomocniczym diecezji gliwickiej. 

Na początku pasterskiego posługiwania wspól-

nota Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 

a szczególnie członkowie Klubu z terenu diecezji 

gliwickiej, życzą Księdzu Biskupowi wypełniania 

misji zleconej przez Ducha Świętego zgodnie 

z wybranym zawołaniem „Jezus jest Panem”.  

Przekazujemy Księdzu Biskupowi słowa ser-

decznych gratulacji z okazji świeceń biskupich 

oraz życzenia błogosławieństwa Bożego i wszel-

kich potrzebnych łask w nowej odpowiedzialnej 

duszpasterskiej posłudze. 

 

Na terenie diecezji gliwickiej istnieją trzy sekcje 

Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach: 

- w Bytomiu, której kapelanem jest o. Antoni 

Drąg SJ, a sekcji przewodniczy pani Maria Strzel-

czyk. Sekcja spotyka się przy kościele pw. Naj-

świętszego Serca Pana Jezusa, 

- w Gliwicach, której kapelanem jest ks. dr Se-

bastian Marecki, a sekcji przewodniczy pan Bole-

sław Mokrski. Sekcja spotyka się w kaplicy św. 

Jadwigi przy kościele pw. Wszystkich Świętych, 

- w Zabrzu, której kapelanem jest ks. prałat 

Grzegorz Skop, a sekcji przewodniczy pani Kry-

styna Partuś. Sekcja spotyka się w domu parafial-

nym przy kościele pw. św. Anny. 

http://gliwice.gosc.pl/gal/spis/4436448.Swiecenia-biskupie-ks-Andrzeja-Iwaneckiego-cz-2
http://gliwice.gosc.pl/gal/spis/4436448.Swiecenia-biskupie-ks-Andrzeja-Iwaneckiego-cz-2
http://kuria.gliwice.pl/site/article?id=185&type=event
http://kuria.gliwice.pl/site/article?id=185&type=event
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Przedstawicielem KIK w Katowicach do Rady 

Ruchów Diecezji Gliwickiej jest Wojciech Pillich, 

członek zabrzańskiej sekcji KIK w Katowicach. 

Prosimy przyjąć wyrazy szacunku 

Robert Prorok 

sekretarz  

KIK w Katowicach 

członek Sekcji Zabrze 

Stanisław Waluś 

wiceprezes  

KIK w Katowicach 

członek Sekcji Gliwice 

 

Księdzu Biskupowi oprócz życzeń zostały 

przekazane: 

1) Książka; Ks. Stanisław Bista: Przez Krzyż 

do zwycięstwa. Homilie wygłoszone w katedrze 

Chrystusa Króla w Katowicach 3 XI 1984 – 15 

XII 1985, Katowice 1998 

Śp. ks. dr Stanisław Bista był drugim kapela-

nem KIK w Katowicach – w latach 1984-1985. 

2) Książka; Leon Jar: Antropologia dla agno-

styków. Człowiek wobec niepewności, 

INTERLIBRO, Warszawa 2000 

Leon Jar to pseudonim śp. prof. Jana Rychłego, 

członka sekcji zabrzańskiej KIK w Katowicach, 

który zmarł 10.06.2009 r. 

3) Książka; Wojciech Sala: Ksiądz Józef Danch 

1945 – 1982 we wspomnieniach i fotografiach, 

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, Ka-

towice 2017. 

Wojciech Sala jest członkiem zarządu KIK 

w Katowicach – mieszka w Chrzanowie.  

4) Biuletyn KIK w Katowicach „Dlatego” nr 12 

(312) z 25 XII 2017 r. 

 

 

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 

Polsce nie do twarzy z miną bezbożną 

Pielgrzymując dzisiaj – w uroczystość Najświęt-

szej Maryi Panny – na Jasną Górę, potwierdzamy 

za Janem Pawłem II nie tylko ów święty nawyk 

Polaków, ale maryjny wymiar życia Narodu pol-

skiego. (…) 

Dlatego też zrównanie wołania o prawdę i toż-

samość narodową, która budowana jest na wiary-

godnej pamięci historycznej, z nacjonalizmem, 

szowinizmem czy faszyzmem jest zagrożeniem 

dla „bycia i jedności Narodu”. Tym samym rów-

nież dla pokoju i jedności Europy i świata. 

Przywołajmy słowa sługi Bożego kard. Augusta 

Hlonda, którego w 2013 r. wspominamy szcze-

gólnie na ziemi śląskiej i w Częstochowie. Już 

w latach 1930. dawał liczne dowody miłości do 

Polski, jej języka i obyczajów. Mówił: „Jakżeż 

Polsce nie do twarzy z miną bezbożną. Bezboż-

nictwo to nie tylko nieznany w tradycjach pol-

skich grzech przeciwko Bogu, ale również obraza 

Polski, jej duszy, jej imienia chrześcijańskiego 

i całej jej przeszłości. (…) 

Dlatego dziękujemy Bogu, że w październiku 

1945 r., czyli kilka miesięcy po powrocie kard. 

Augusta Hlonda do kraju – Episkopat Polski pod 

jego kierownictwem podjął decyzję o rozpoczęciu 

przygotowań do poświęcenia Narodu Niepokala-

nemu Sercu Maryi na Jasnej Górze. Pomimo, iż 

15 września 1945 r. komunistyczne władze ze-

rwały Konkordat ze Stolicą Apostolską – Prymas 

kreślił program odnowy moralnej poprzez umoc-

nienie wiary duchem Chrystusowym, Jego praw-

dą, prawem, sakramentami i łaską. […]  

Homilia na Jasnej Górze w 67. Rocznicę doko-

nania Aktu Poświecenia Narodu Polskiego Nie-

pokalanemu Sercu Maryi przez kard. Augusta 

Hlonda, 8 września 2013, str. 204-207 

Wybrał Stanisław Waluś 

 

 

NIEPUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA  

„POD SKRZYDŁAMI” 

IM. MICHAŁA ARCHANIOŁA 

W ZABRZU 
 

We wrześniu ubiegłego roku, tuż przed świę-

tem naszego patrona, Michała Archanioła, zosta-

ła powołana do życia Niepubliczna Szkoła Pod-

stawowa „Pod Skrzydłami” im. Michała Archa-

nioła w Zabrzu-Mikulczycach. Organem założy-

cielskim szkoły jest Stowarzyszenie 

„SKRZYDŁA”, które tworzy dziesięcioro Bo-

żych zapaleńców (9 osób świeckich i 1 osoba 

duchowna). Wśród nich znajduje się również 

inicjator całego przedsięwzięcia, wiceprezes 

Stowarzyszenia, Ireneusz Mucha – właściciel 

XVI-wiecznego Dworku w Zabrzu, najstarszego 
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i najpiękniejszego zabytku w okolicy, będącego 

siedzibą szkoły. Jest on równocześnie przedsię-

biorcą oraz prezesem firmy Fly Development Sp. 

z o.o., zajmującej się budownictwem 

(http://flydevelopment.pl/).  

Szkoła „Pod Skrzydłami” to: 

 BJoS – 3 filary, na których się opieramy: Bóg 

– Języki obce – Sport. 

 Wartości – wychowujemy w duchu wartości 

chrześcijańskich, gwarantując dobrą jakość 

kształcenia.  

 Pedagodzy – współpracujemy z ludźmi, któ-

rzy nie tylko wyznają wiarę katolicką, ale ży-

ją tą wiarą na co dzień. 

 15-osobowe klasy – rozwijamy indywidualne 

predyspozycje ucznia. 

 Nauka w plenerze – dbamy o wieloaspektowy 

rozwój uczniów, wychodząc poza przestrzeń 

klas. 

 Edukacja domowa (homeschooling) – wspie-

ramy rodziny w edukacji domowej dzieci,  

wzbogacając tym samym model tradycyjnej 

szkoły. 

Szkoła „Pod Skrzydła-

mi” to coś więcej niż 

szkoła – to miejsce zdo-

bywania wiedzy na wielu 

płaszczyznach, w którym 

żyje się wartościami, 

ucząc szacunku dla dru-

giego człowieka, uczci-

wości, dyscypliny oraz 

przygotowuje do odpo-

wiedzialności zarówno za 

samego siebie, jak i za 

drugiego człowieka, a także za Ojczyznę. To 

miejsce przyjazne nie tylko samym dzieciom, ale 

też całej rodzinie, w którym każdy jest traktowa-

ny indywidualnie. Ponadto promujemy duże ro-

dziny, m.in. poprzez zniżki na wysokość czesne-

go na kolejne dzieci z tej samej rodziny. 

Jeżeli szukasz dla swojego dziecka miejsca 

wzrostu, w którym będzie czuło się bezpiecznie 

i w którym otrzyma solidne podstawy edukacyj-

ne, to zapraszamy Cię pod nasze skrzydła. Chce-

my dać Twojemu dziecku to, czym sami staramy 

się żyć. 

Nasza strona internetowa: 

www.podskrzydlami.zabrze.eu jest w trakcie two-

rzenia. Obecnie informacje o nas znajdziesz na 

Facebooku:  

https://www.facebook.com/NSP-Pod-

Skrzyd%C5%82ami-im-Micha%C5%82a-

Archanio%C5%82a-w-Zabrzu-

533409090325595/   

Zapisy do klasy I i IV od 01.02.2018 r. Startu-

jemy od 01.09.2018r. 

POD SKRZYDŁAMI – SZKOŁA, KTÓRA 

USKRZYDLA. 

Jolanta Zalewska 

Autor plakatu: Kebeth Studio s.c. 

 

 

Prorocze słowa  

kardynałów Wojtyły i Ratzingera 
 

Kard. Karol Wojtyła podczas wizyty w Sta-

nach Zjednoczonych w 1976 r., pytany o ocenę 

naszych czasów powiedział, że stoimy dzisiaj 

w obliczu największego w historii konfliktu, 

ostatecznej konfrontacji między Kościołem a an-

ty-Kościołem, Ewangelią a anty-Ewangelią. Do-

dał wówczas, iż konfrontacja ta leży w planach 

Bożej Opatrzności. Jest to próba nie tylko dla 

naszego narodu i dla Kościoła, ale jest to w pew-

nym sensie próba dotycząca dwóch tysięcy lat 

kultury i chrześcijańskiej cywilizacji, ze wszyst-

kimi konsekwencjami dla ludzkiej godności, in-

dywidualnych praw i praw narodów. 

Te prorocze słowa świętego Papieża, proroka 

naszych czasów, należy przyjąć z całą powagą. 

Konfrontując je z trzecią tajemnicą fatimską, 

można potwierdzić, że zapowiedziane czasy nie-

spotykanego dotąd ataku na Boga – właśnie na-

deszły. Kiedy bowiem spojrzymy na szalejącą w 

świecie walkę z Dekalogiem, kiedy ocenimy 

erozję wiary w samym Kościele, wówczas zro-

zumiemy lepiej papieskie ostrzeżenie o aktual-

ności orędzia z Fatimy, o zagrożeniu narodów 

i ludzkości na miarę apokaliptyczną. (…) 

Ludzie żyją tak, jakby Bóg nie istniał, jakby 

nie istniał ten krzyż na Golgocie, w którym 

śmierć i życie zwarły się ze sobą w walce, aby 

objawiła się miłość potężniejsza od śmierci 

i chwała Boża, którą jest człowiek żyjący – po-

wiedział Jan Paweł II, będąc w Fatimie w 1991 r. 

Mówił dalej, że w dzisiejszych czasach wartości 

Ewangelii są odrzucane z jeszcze większą siłą 

niż dawniej i z początkiem trzeciego tysiąclecia 

dojdzie do nasilenia konfrontacji między „huf-

cami” zła a „zastępami” dobra. 

Nikt myślący nie może zaprzeczyć, że obecnie 

przechodzi przez świat lewicowa fala antychrze-

ścijańskiej, neomarksistowskiej rewolucji. Inspi-

http://flydevelopment.pl/
http://www.podskrzydlami.zabrze.eu/
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rowana i kontrolowana przez masonerię, prowa-

dzi regularną „Wojnę z Kościołem”. Taki właśnie 

tytuł dał swojej książce ks. prof. Czesław Bartnik, 

jeden z najwybitniejszych żyjących teologów 

w naszym kraju. Jego diagnoza jest porażająca: są 

środowiska zarówno w Polsce, jak i na świecie, 

które walczą z Kościołem po to, żeby Kościół 

zniszczyć ostatecznie. (…) 

Są jednak środowiska, dla których Kościół ka-

tolicki jest śmiertelnym wrogiem. To światowa 

masoneria. Aby osiągnąć swój ostateczny cel, 

masoni dążą do zmarginalizowania społeczności 

chrześcijańskiej przez intelektualne i moralne 

psucie młodzieży, poczynając od najmłodszych 

dzieci. Z jednej strony wpaja się im gnostycko-

kabalistyczne przekonania (tajną wiedzę) zawarte 

w bajkach, grach, powieściach, filmach i w całej 

„owsiakowej” pop-kulturze, z drugiej strony – 

poprzez systematyczne psucie obyczajów i ucze-

nie niemoralności, chce się ich spętać i zniewolo-

nych przyprowadzić do tronu Szatana. 

Jakby tego było za mało, jesteśmy również 

świadkami rozpoczętej, dyskretnie kontrolowanej 

wojny religijnej między Wschodem a Zachodem, 

między wojującym islamem a chrześcijaństwem. 

Dowodem na to są niezliczeni męczennicy, ich 

liczby idą w miliony. Do tego dochodzą podpala-

nia kościołów, bezkarne bluźnierstwa i szyder-

stwa z katolickich świętości. 

Dlatego należałoby napisać, że jesteśmy świad-

kami nie tylko spełniania się proroczych zapo-

wiedzi Jana Pawła II, ale także nieznanych sze-

rzej myśli jego następcy, papieża seniora Bene-

dykta XVI. Chodzi o lata dość odległe w czasie, 

w których, gdyby ktoś powiedział przenikliwemu 

teologowi bawarskiemu, że zostanie papieżem, 

uznałby to zapewne za żart. 

Tymczasem 24 grudnia 1969 r. na zakończenie 

cyklu wykładów radiowych w rozgłośni Hessi-

scher Rundfunk ks. prof. Joseph Ratzinger wy-

powiedział słowa, z których wagi prawdopodob-

nie nie zdawał sobie wówczas jeszcze do końca 

sprawy: Z dzisiejszego kryzysu wyłoni się Ko-

ściół, który straci wiele. Stanie się nieliczny i bę-

dzie musiał rozpocząć na nowo, mniej więcej od 

początków. Nie będzie już więcej w stanie 

mieszkać w budynkach, które zbudował w cza-

sach dostatku. Wraz ze zmniejszeniem się liczby 

swoich wiernych, utraci także większą część 

przywilejów społecznych. Rozpocznie na nowo 

od małych grup, od ruchów i od mniejszości, któ-

ra na nowo postawi Wiarę w centrum doświad-

czenia. Będzie Kościołem bardziej duchowym, 

który nie przypisze sobie mandatu politycznego, 

flirtując raz z lewicą, a raz z prawicą. Będzie 

ubogi i stanie się Kościołem ubogich. Wtedy lu-

dzie zobaczą tę małą trzódkę wierzących jako 

coś kompletnie nowego: odkryją ją jako nadzieję 

dla nich, odpowiedź, której zawsze w tajemnicy 

szukali. 

Słowa ks. Josepha Ratzingera, papieża seniora 

Benedykta XVI, choć wypowiedziane w całko-

wicie innej sytuacji historycznej, nabierają pro-

rockiego wymiaru w kontekście jego niespo-

dziewanej rezygnacji z urzędu Następcy św. Pio-

tra, oraz wyboru papieża, który przybrał imię 

ubogiego świętego z Asyżu. Faktycznie, docze-

kaliśmy czasów, gdy kwestionowane są nie tylko 

zasady wiary chrześcijańskiej, ale nawet podsta-

wowe prawa natury, co ma nieraz miejsce także 

na katolickich uczelniach. (…) 

26 listopada 2015  

Czesław Ryszka 

https://swiato-podglad.pl/czeslaw-

ryszka/prorocze-slowa-kardynalow-wojtyly-i-

ratzingera 

 

 

Warto czytać 
 

Piotr Gawor 

 
 

 
 

Tom I: I rzekł im… według św. Mateusza 

Tom II: I rzekł im… według św. Marka 

Tom III: I rzekł im… według św. Łukasza 

Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, 

Opole 2017 

Od autora 

Lektura Pisma Świętego jest dla świadomego 

chrześcijanina obowiązkiem. To jest stwierdze-

nie oczywiste. Próbując wywiązywać się z tego 

https://swiato-podglad.pl/czeslaw-ryszka/prorocze-slowa-kardynalow-wojtyly-i-ratzingera
https://swiato-podglad.pl/czeslaw-ryszka/prorocze-slowa-kardynalow-wojtyly-i-ratzingera
https://swiato-podglad.pl/czeslaw-ryszka/prorocze-slowa-kardynalow-wojtyly-i-ratzingera
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obowiązku, bardzo szybko dochodzi się do wnio-

sku, ze bardziej niż obowiązkiem staje się lektura 

Pisma Świętego przywilejem; tym większym, im 

bardziej wchodzi się w istotę przesłania, w rozu-

mienie Słowa. (…) 

W niniejszej książce ograniczono się do trzech 

przekładów, w których słowa Jezusa wyróżniono 

różnymi kolorami czcionki, ważnych i charakte-

rystycznych dla Kościoła w Polsce: 

Biblia ks. Jakuba Wujka – opublikowana po raz 

pierwszy w roku 1599, 

Biblia Tysiąclecia – opublikowana po raz 

pierwszy w roku 1965, 

Biblia Paulistów – opublikowana po raz pierw-

szy w roku 2008. 

O ile lekturę Pisma uzna się za przywilej, to 

większym jeszcze przywilejem jest osobista re-

fleksja i jej zapisywanie w postaci tekstów mogą-

cych pretendować do formy poetyckiej. (…) 

Piotr Gawor 

Przedmowa 

(…) Rzeczywistym skarbem Kościoła są wie-

rzący ludzie żyjący Ewangelią. (…) Najpewniej-

szym sposobem poznawania Chrystusa i przyj-

mowania Go, aby stał się w nas rozpoznawalny, 

jest czytanie i rozważanie Jego słów. (…) Ukoń-

czenie pracy nad książką zbiegło się z jubile-

uszem 25-lecia erygowania diecezji gliwickiej. 

Autor, od początku zaangażowany w życie diece-

zji, postanowił włączyć wydanie książki w rocz-

nicowe obchody. (…) 

† Jan Wieczorek 

Biskup senior Diecezji Gliwickiej 

Tom I, str. 47: 

Mt 5, 27-30 

Prawe 

Oczy męża patrzącego na nie-żonę 

i ręce jego ku niej skierowane 

maja być prawe 

bo takie są z natury. 

Rzut znieprawionego oka i 

zdeprawowaną rękę 

ledwo wyciągniętą 

trzeba pochwycić w karby woli 

uznać nie za swoje 

by grzechem nie odłożyły się w sercu. 

i bodaj odrzucić od siebie. 

Bóg w swoim królestwie 

przywróci jedność ciała 

z duchem prawym 

nie chce bezokich i bezrękich. 

     Maj 2016 

Tom I, str. 165: 

Mt 12, 9-14 

Kompromitacja 

Zabić… 

reakcja na uzdrowienie 

choć nie było pracą 

czynnością przekraczającą wysiłek 

przewidziany literą Prawa. 

Nie o Prawo tu chodziło 

o pretekst do oskarżenia 

o zawiść i kompromitację 

z owcą i szabatem w tle. 

     Lipiec 2016 

Książka Piotra Gawora dostępna jest w Gliwi-

cach w księgarni-antykwariacie „Kawka” przy 

ul. Wieczorka 11 (naprzeciw Aresztu Śledcze-

go), w sklepiku w kurii (ul. Łużycka 1), 

w sklepiku obok katedry (Zakątek Anioła ul. 

Ziemowita 3), na furcie klasztoru redemptory-

stów (ul. Daszyńskiego 2) i bezpośrednio u Pio-

tra Gawora (tel. 32 231 61 93, 692 690 056), a 

także w Opolu, w Diecezjalnej Księgarni św. 

Krzyża, ul. Katedralna 1, 

 oraz w Sklepie internetowym Wydawnictwa 

Świętego Krzyża www.wydawnictwo.opole.pl 
Stanisław Waluś 

 

 

Warto przeczytać 
 

Andrzej Zybertowicz, Maciej 

Gurtowski, Katarzyna Tam-

borska, Mateusz Trawiński, 

Jan Waszewski Samobójstwo 

Oświecenia? Jak neuronau-

ka i nowe technologie pusto-

szą ludzki świat,  

Wydawnictwo Kasper, Kra-

ków 2015 

Spis treści 

Wprowadzenie  

Rozdział I: Oświecenie – utopia, która działa  

Rozdział II: Neuronauka, jej technologie i moż-

liwości 

Rozdział III: Wizja natury ludzkiej w filozofii 

Oświecenia, neuronauce i teorii socjologicznej  

Rozdział IV: Automatyzacja i rewolucja cyfrowa  

Rozdział V: Ewolucja systemów nadzoru  

Rozdział VI: W stronę transhumanistycznego 

wyścigu zbrojeń  

Rozdział VII: Oświeceniowa misja czy „Realpo-

litik”? Dyplomacja amerykańska w świetle de-

pesz Wikileaks 
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Rozdział VIII: Technonauka i przyszłość 

Rozdział IX: Czy kontrtendencja? Nowe techno-

logie a demokratyzacja władzy  

oraz: Bilans, Aneks, Bibliografia, Indeks osobo-

wy, Pełny spis treści 

Oto dwa wybrane fragmenty tej pracy, wskazu-

jące na: groźbę „ubóstwiania” Oświecenia 

Str. 35: 

„Nie ma raczej większego sporu (jeśli pominie-

my fanatyków), iż wśród kulturowych źródeł Re-

wolucji Francuskiej i jej zbrodni była, z ducha 

oświeceniowa, wiara w możliwość szybkiej i głę-

bokiej przebudowy świata społecznego – zmiany 

ładu starego w nowy, znacznie lepszy. Ta sama 

wiara w potęgę inżynierii społecznej, w celowość 

odgórnego zaprojektowania nowej cywilizacji, 

odnajdywana jest, gdy badacze przyglądają się 

siłom napędzającym ludobójcze, kolektywistyczne 

ideologie komunizmu (także azjatyckiego) oraz 

faszyzmu. (…) Stawiamy tu hipotezę, iż u źródeł 

błędu Oświecenia, błędu który zaowocował 

zbrodniczymi systemami XX wieku i nowymi nie-

bezpiecznymi technologiami wieku XXI, leży nie-

właściwe rozumienie natury ludzkiego poznania, 

jego funkcji w życiu jednostki i zbiorowości. 

Można powiedzieć – błąd filozoficzny. (…)” 

i środki, jakie przedsięwziąć, aby uratować 

człowieczeństwo przed nieokiełznanym wpły-

wem tej ideologii 

Str. 232: „Kończymy ten rozdział sygnalizując 

problem następujący: czy są takie procesy my-

ślowe albo typy interakcji międzyludzkich, któ-

rych nie wolno nam automatyzować? Takie, które 

stanowią rdzeń człowieczeństwa, których naru-

szenie, przekształcenie oznacza kres ludzkiego 

świata, takiego jaki znamy? Jednym z kontekstów, 

w jakim problem ten możemy analitycznie usado-

wić jest założenie, iż pisma starych religii, sta-

rych, ale żywotnych nadal, czyli takich, które 

przeszły wiele historycznych testów, zawierają 

pewne głębokie prawdy na temat człowieka. A za-

tem pytamy: „Cóż bowiem za korzyść odniesie 

człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej du-

szy szkodę poniósł?” (Mt 16,26; por. Mk 8,36)”. 

Pełniejszy opis zagrożeń, jakie niesie współcze-

śnie ta ideologia i szczegółowe odpowiedzi na 

wiele „palących” pytań dotyczących bieżących 

problemów i perspektyw pełnego ludzkiego roz-

woju można znaleźć w tej obszernej, choć nieła-

twej pracy i dlatego warto zachęcić do jej lektury. 

Marek Smolik 

 

Warto przeczytać 
 

Joanna Bątkiewicz-

Brożek: Jezu, Ty się tym 

zajmij! O. Dolindo Ruoto-

lo. Życie i cuda, 

Wstępem opatrzył ks. 

prof. Robert Skrzypczak, 

Wydawnictwo Esprit, Wy-

danie II, Kraków 2017 

Spis treści 

Perła odnaleziona 

Wstęp 

Życie 

Świadkowie. Lata 30., 40. i 50. 

Dzieła 

Literatura 

Zachęcam do przeczytania tej książki i tu dzielę 

się małymi fragmentami z dwóch pierwszych 

rozdziałów.  

Tymczasem biskupi zgromadzeni na synodzie 

zwołanym dwadzieścia lat po śmierci ks. Dolindo 

Routolo, poświęconym sytuacji Kościoła w Euro-

pie (1-23 października 1999 roku), doszli do 

wniosku, że świat potrzebuje dziś ludzi pokroju 

św. Franciszka czy św. Dominika [str. 20]. (…) 

Jak przekonywał ówczesny kardynał Joseph 

Ratzinger, „ocalenie Kościoła może przyjść 

i przychodzi tylko z jego wnętrza, nie jest ono 

uzależnione od dekretów hierarchii. Papież Jan 

Paweł II niejednokrotnie mówił: «Kościół dzisiej-

szy nie potrzebuje nowych reformatorów. Kościół 

potrzebuje nowych świętych»” [str. 21]. (…) 

Droga życiowa ks. Dolindo Ruotolo oraz jego 

doświadczenie cierpienia w Kościele – to nieła-

twa lektura. Niemalże dziewiętnastoletnie odsu-

nięcie go od zadań kapłańskich w następstwie 

fałszywych oskarżeń, ostracyzm, jakiego doznał 

w zgromadzeniu zakonnym i rodzinie, długie 

i, wydaje się, absurdalne przesłuchania i procesy 

urządzane przez kongregację Świętego Oficjum 

(…) [str. 22]. Dobrze, jeśli Czytelnik, wczytując 

się w tę książkę, będzie świadomy intencji jej 

bohatera: „Miałem zawsze wielką miłość do Ko-

ścioła, do papieża, do kapłanów. (…)” (…) Mam 

przeczucie, że dla zagonionego, zagubionego 

i zmęczonego człowieka ks. Dolindo Ruotolo 

będzie jak maska tlenowa w zatęchłym klimacie 

postnowoczesnego udawania. [str. 23] (…) 

Kochało go wielu duchownych, a kiedy jego 

dzieła wpisano na indeks, w jego obronie stanęło 

pół kolegium kardynalskiego [str. 33]. (…) 

Henryk Pajdosz 
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Nie zabijaj. 

Obrona życia człowieka od poczęcia 

do naturalnej śmierci 
 

Przekreślone rachuby 

Serwis gosc.pl odkrył, że podpisów za proabor-

cyjnym projektem „Ratujmy kobiety” było naj-

wyżej lekko ponad 200 tys., nie zaś, jak infor-

mowały „ratowniczki kobiet” z komitetu tej ini-

cjatywy, ponad 400 tysięcy. W związku z tym In-

stytut Ordo Iuris zawiadomił prokuraturę o poda-

niu przez Barbarę Nowacką w piśmie do mar-

szałka Sejmu fałszywych informacji o liczbie 

podpisów zebranych pod inicjatywą ustawodaw-

czą. Tak czy owak jedno jest pewne: lobby abor-

cyjne nie będzie już krzyczeć, że „pół miliona Po-

laków” chce aborcji. A tak zgrabnie by to brzmia-

ło… 

Franciszek Kucharczak, Gość Niedzielny, nr 

50, rok XCIV, 17 XII 2017, str. 47 

Więcej: 

http://gosc.pl/doc/4332340.Pol-miliona-Polakow-

za-aborcja-Prawda-jest-zupelnie-inna 

 

List otwarty Katolickiego Stowarzyszenia 

Lekarzy Polskich 

My, lekarze zrzeszeni w Katolickim Stowarzy-

szeniu Lekarzy Polskich, w pełni popieramy 

obywatelski projekt Ustawy „Zatrzymaj aborcję”, 

zakładającej całkowitą ochronę życia ludzkiego 

od poczęcia. Zgodnie z Powszechną Deklaracją 

Praw Człowieka prawo do życia jest podstawo-

wym prawem człowieka i ma ono charakter nie-

naruszalny. Powszechna Deklaracja Praw Czło-

wieka nie wylicza wyjątków, które do tej pory 

funkcjonują w prawie obowiązującym w naszym 

kraju, a mianowicie aborcji w przypadkach: 

1. Gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub 

zdrowia matki; 

2. Gdy istnieje prawdopodobieństwo ciężkiego 

i nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczal-

nej choroby zagrażającej życiu dziecka; 

3. Gdy zachodzi podejrzenie, że ciąża powstała 

w wyniku czynu zabronionego. 

Powyższe trzy przypadki stanowią dyskrymina-

cję niewinnego ludzkiego życia, które ze względu 

na swoją bezbronność tym bardziej powinno być 

otoczone opieką społeczeństwa, a nie poddane 

wyrokom eugeniki. Prawo do życia wynika z na-

tury i żadnej społeczności nie wolno nikogo go 

pozbawiać, wręcz przeciwnie – każde społeczeń-

stwo ma obowiązek wszystkim bez wyjątku je 

zagwarantować. Wszyscy lekarze w naszym kra-

ju składają przysięgę, że będą służyć życiu 

i zdrowiu ludzkiemu. W tej przysiędze nie ma 

wyjątków i nie może ich być w praktyce lekar-

skiej. Jako Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy 

Polskich domagamy się ustanowienia prawa, 

które w pełni i bez wyjątków będzie chroniło ży-

cie od poczęcia. 

Dr n. med. Wanda Terlecka – Prezes Katolic-

kiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich  

Dr n. med. Jacek Brendzel – Sekretarz Kato-

lickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich  

Częstochowa, 29 listopada 2017 r. 

http://www.niedziela.pl/artykul/134502/nd/List-

otwarty-Katolickiego-Stowarzyszenia 

Niedziela, nr 51, 17 XII 2017, str. 49 

 

Abp. Marek Jędraszewski: lewacy  

nie umieją uszanować ludzkiego życia 

- Lewacy nie umieją uszanować ludzkiego ży-

cia – zauważył podczas czwartkowych Dialogów 

u świętej Anny arcybiskup Marek Jędraszewski. 

Ich tematem była „rodzina Bogiem silna”. 

Metropolita krakowski był m. in. pytany o od-

wołanie przez Uniwersyteckie Szpital Dziecię-

cego w Krakowie oraz prorektora Collegium 

Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego konfe-

rencji pt. „Etyka w medycynie – Prawo dziecka 

do życia”. 

Zdaniem abp. Jędraszewskiego argument 

w myśl, którego konferencja i ewentualne pikie-

ty przeciwników mogłyby zakłócić normalną 

pracę szpitala nie jest poważny. Hierarcha przy-

pomniał, że w tej placówce przez dłuższy czas 

był – relacjonowany na bieżąco przez media -– 

strajk rezydentów, który nie spowodował zagro-

żenia dla funkcjonowania szpitala 

Zdaniem hierarchy szczególnie niebezpieczne 

jest to, że podniesiono zarzut przeciwko nauko-

wości dochodzenia do konieczności obrony ży-

cia dzieci nienarodzonych. - Jest dla mnie rzeczą 

przejmującą, że protest 800 osób związanych 

z partią Razem zaowocował taką decyzją władz. 

Oraz to, że partia ta, o charakterze jak najbar-

dziej lewackim ogłasza na portalach społeczno-

ściach swój trumf. 

Mamy do czynienia z tym, co wielokrotnie 

piętnował Benedykt XVI – z dyktaturą mniejszo-

ści oraz z lękiem ponoszących odpowiedzialność 

za życie społeczne i uczelniane przed wzięciem 

odpowiedzialności wobec ideologii lewackiej. 

http://gosc.pl/doc/4332340.Pol-miliona-Polakow-za-aborcja-Prawda-jest-zupelnie-inna
http://gosc.pl/doc/4332340.Pol-miliona-Polakow-za-aborcja-Prawda-jest-zupelnie-inna
http://www.niedziela.pl/artykul/134502/nd/List-otwarty-Katolickiego-Stowarzyszenia
http://www.niedziela.pl/artykul/134502/nd/List-otwarty-Katolickiego-Stowarzyszenia
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Nie ma ona nic wspólnego z nauką, a częstokroć 

jest nauce przeciwna. 

- Lewacy nie umieją uszanować ludzkiego ży-

cia. Ich ideologie, niekiedy krzykliwe i związane 

z przemocą fizyczną i medialną zwyciężają. 

Większość potulnie spuszcza głowy na dół 

i przyjmuje politykę strusia. A przecież chodzi tu 

o ludzkie życie. Nie ma większego kryterium 

człowieczeństwa niż solidarność i nieobojętność 

na los istot, których życie jest zagrożone. Jeśli 

umywa się od tego ręce, to powtarza się gest Piła-

ta – stwierdził hierarcha. (…) 

luk 

https://www.pch24.pl/abp--marek-jedraszewski--

lewacy-nie-umieja-uszanowac-ludzkiego-

zycia,56842,i.html 

 

 

In vitro 
 

„Czym jest in vitro?” 

- nowatorski podręcznik bioetyczny 

Na polskim rynku wydawniczym ukazał się 

podręcznik zatytułowany „Wobec in vitro”. Po-

dejmuje on kwestie związane z tą procedurą 

z punktu widzenia genetyki, moralności, filozofii 

i teologii. 

Praca powstała pod patronatem i kierunkiem 

abp. Henryka Hosera, przewodniczącego Zespołu 

KEP ds. Bioetycznych. 

„Przekaz medialny dotyczący zapłodnienia po-

zaustrojowego jest niesłychanie zawężony, jest 

jednostronny, a często też uproszczony i nie 

rzadko manipulowany, a więc żeby dotrzeć do 

świadomości ludzi w sprawach tak ważnych, jaką 

jest - mimo wszystko - operowanie na granicy 

życia i śmierci, jak się tego można dowiedzieć, 

konieczne jest przedstawienie tego problemu 

w jego całościowym ujęciu” - powiedział abp 

Hoser. 

Opracowanie ukazało się nakładem Wydawnic-

twa „Jedność”. 

R. Łączny/KAI 

Biuletyn Radia Watykańskiego 05.12.2017 

 

Ideologia Gender  
 

Zwyciężyć gender 

W 2015 r. w dniu zamachu na redakcję maga-

zynu „Charlie Hebdo” Michel Houellebecq wydał 

swoją nową powieść. Wprowadzeniu „Uległości” 

na rynek towarzyszyła kampania promocyjna, 

w której miał wziąć udział autor. Po ataku na re-

dakcję kontrowersyjnego tygodnika pisarz po-

stanowił opuścić Paryż. Był w szoku – zaprezen-

towana w książce wizja państwa opanowanego 

przez muzułmanów na jego oczach przestawała 

być fikcją literacką. (…) Na Houellebecqu wra-

żenie zrobiły dwa wydarzenia: Światowe Dni 

Młodzieży oraz organizowane przez La Manif 

Pour Tous (Manifa dla wszystkich) demonstracje 

w obronie rodziny. (…) 

Stowarzyszenie La Manif Pour Tous powstało 

w 2012 r. jako odpowiedź na propozycję zalega-

lizowania tzw. małżeństw jednopłciowych. Na-

zwa organizacji nawiązywała do ustawy „Mał-

żeństwa dla wszystkich”, którą promował prezy-

dent François Hollande. Największe kontrower-

sje wzbudził w niej zapis o możliwości adopcji 

dzieci przez pary homoseksualne. Manifa posta-

nowiła nie dopuścić do uchwalenia takiego pra-

wa. Pierwsza manifestacja odbyła się pod koniec 

2012 r. Prawdziwe poruszenie w społeczeństwie 

wywołał jednak marsz, który przeszedł ulicami 

Paryża 13 stycznia 2013 r. (…) 

– We Francji nastąpiło wielkie przebudzenie 

społeczne. Jestem przekonana, że przezwycię-

żymy ideologię gender i zinstytucjonalizowany 

egoizm – mówiła Ludovine de la Rochère w jed-

nym z wywiadów. 

W skład La Manif Pour Tous wchodzi ok. 35 

różnych organizacji. W jej szeregach jest miejsce 

dla wszystkich, którym zależy na dobru rodziny. 

W organizacji działają katolicy (katoliczką jest 

liderka Manify), protestanci, żydzi, muzułmanie, 

a także ateiści i agnostycy. Wszystkich łączy 

trzeźwa ocena tego, co od lat dzieje się we Fran-

cji. (…) Organizacja coraz głośniej mówi o po-

trzebie walki ze sztucznym zapłodnieniem, euta-

nazją, procederem matek zastępczych, nieko-

rzystnym dla rodzin systemem podatkowym oraz 

promocją gender. (…) 

Członkowie organizacji wierzą jednak, że 

dzięki wytrwałej pracy kiedyś uda się zmienić 

narzucony przez zwolenników gender sposób 

myślenia. (…) 

Maciej Kalbarczyk, Gość Niedzielny, 

 nr 48, rok XCIV, 3 XII 2017, str. 54-55 

Więcej o ideologii gender na stronach: 

https://www.niedlagender.pl/ 

Dużo wartościowych materiałów można znaleźć 

na stronie Diecezji Warszawsko-Praskiej: 

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

i Diecezji Legnickiej: 

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

https://www.pch24.pl/abp--marek-jedraszewski--lewacy-nie-umieja-uszanowac-ludzkiego-zycia,56842,i.html
https://www.pch24.pl/abp--marek-jedraszewski--lewacy-nie-umieja-uszanowac-ludzkiego-zycia,56842,i.html
https://www.pch24.pl/abp--marek-jedraszewski--lewacy-nie-umieja-uszanowac-ludzkiego-zycia,56842,i.html
https://www.niedlagender.pl/
http://www.diecezja.waw.pl/3260
http://www.diecezja.legnica.pl/documents/237
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Ekumenizm 
Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy 

dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszy-

scy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja 

w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby 

świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. (J 17, 20-21) 
 

Rachunek z ekumenizmu 

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest 

dobrą okazją do zastanowienia się nad ekumeni-

zmem jako chrześcijańską cnotą. Klasyczna etyka 

mówi, że cnota jest w środku. Można grzeszyć 

przeciwko niej nadmiarem i niedomiarem. 

Rok 2017 upłynął pod znakiem 500-lecia re-

formacji. Jaki jest ekumeniczny bilans tych ob-

chodów? Sporo było gestów i spotkań wyrażają-

cych szukanie jedności. Po stronie katolickiej po-

jawiły się także głosy antyekumeniczne, powołu-

jące się na konieczność wierności doktrynie kato-

lickiej. Jest w tym pewien paradoks, bo od czasu 

Soboru Watykańskiego II ekumenizm jest częścią 

oficjalnego nauczania Kościoła. Wierność dok-

trynie katolickiej oznacza więc także nastawienie 

ekumeniczne. Soborowy „Dekret o ekumeni-

zmie” zaczyna się od stwierdzenia, że „wzmoże-

nie wysiłków dla przywrócenia jedności wśród 

wszystkich chrześcijan” było jednym z zasadni-

czych celów soboru. Wezwania do ekumenicznej 

postawy powtarzali w swoim nauczaniu Jan 

XXIII, Paweł VI, Jan Paweł II, Benedykt XVI 

i obecnie robi to papież Franciszek. Jan Paweł II 

napisał encyklikę „Ut unum sint”, która jest wiel-

kim apelem o usilne poszukiwanie jedności Ko-

ścioła. Otwartość na innych chrześcijan nie ozna-

cza wyrzekania się katolickiej tożsamości. (…) 

Ks. Tomasz Jaklewicz, Gość Niedzielny,  

nr 3, rok XCV, 21 I 2018, str. 33-35 

Praktyczny ekumenizm 

Przeżywaną dziś niedzielą kończy się Tydzień 

Modlitw o Jedność Chrześcijan, który w tym roku 

obchodzony był pod hasłem: „Jezus rzekł do Sa-

marytanki: «Daj mi pić»” (J 4, 7). W tych dniach 

chrześcijanie różnych wyznań spotykali się na 

ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, 

konferencjach, koncertach oraz innych spotka-

niach. 

Jeszcze na kilka dni przed Tygodniem Modlitw 

o Jedność Chrześcijan 9 stycznia w Chrześcijań-

skiej Szkole Podstawowej „Salomon” w Zielonej 

Górze odbyły się jasełka oraz ekumeniczne spo-

tkanie opłatkowe, w których uczestniczyli przed-

stawiciele zielonogórskich parafii różnych wyznań 

chrześcijańskich. Tegoroczne jasełka – opowieść 

o narodzeniu Chrystusa uczniowie starszych klas 

szkoły podstawowej przygotowali w formie teatru 

cieni. Widowisko, któremu towarzyszyła piękna 

oprawa muzyczna, stworzyło niepowtarzalny na-

strój, umacniający wiarę w Boże Narodzenie. 

Przedstawienie obejrzeli zaproszeni przedstawi-

ciele różnych wyznań chrześcijańskich, wśród 

nich m.in.: ks. prał. Zbigniew Stekiel, emeryto-

wany proboszcz parafii pw. Najświętszego Zba-

wiciela w Zielonej Górze, oraz obecny proboszcz 

parafii ks. kan. Mirosław Maciejewski, ks. Tade-

usz Kuźmicki, referent ekumeniczny diecezji zie-

lonogórsko-gorzowskiej oraz duszpasterz akade-

micki w Słubicach, ks. Paweł Bryk, proboszcz pa-

rafii pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny 

w Brójcach Lubuskich, ks. Marcin Siewruk, red. 

„Gościa Niedzielnego Zielonogórsko-

Gorzowskiego”, ks. Dariusz Lik, proboszcz 

ewangelicko-augsburskiej parafii w Zielonej Gó-

rze, ks. Andrzej Dudra, proboszcz parafii prawo-

sławnej św. Mikołaja Cudotwórcy w Zielonej Gó-

rze, ks. Stanisław Stawowczyk, proboszcz parafii 

polskokatolickiej w Zielonej Górze, pastor Marek 

Majewski, przedstawiciel Kościoła Bożego 

w Chrystusie „Bez ścian”, oraz gość z Niemiec – 

pastor z Frankfurtu n. Odrą. (…) 

Kamil Krasowski, Edycja zielonogórsko-

gorzowska 4/2015 , str. 4-5 

http://niedziela.pl/artykul/116550/nd 

Wybrał Stanisław Waluś 

 

 

Jestem katolikiem i Polakiem 
- nie kupuję w sklepach w niedzielę 

- staram się kupować polskie towary  

w polskich sklepach 
 

Prymas Tysiąclecia 1901 – 1981 
 

Kocham ojczyznę więcej 

niż własne serce i wszystko, 

co czynię dla Kościoła, 

czynię i dla niej. 

Pod powyższym tytułem i znaczkiem ze sło-

wami Prymasa Tysiąclecia będę z Państwem dzie-

lił się zarówno swoimi refleksjami, jak i fragmen-

tami artykułów zaczerpniętych z prasy i Internetu. 

Stanisław Waluś 

Część XXVI 

Reakcja na apel Papieża o wolne niedziele 

Apel papieża Franciszka o wolne niedziele 

i święta, w którym zmuszanych do pracy w tych 

dniach śmiało nazwał on niewolnikami, odbił się 

http://niedziela.pl/artykul/116550/nd
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szerokim echem we włoskich mediach. Więk-

szość komentatorów uważa jednak, że nie przy-

niesie on żadnego skutku, podobnie jak wcze-

śniejsze zabiegi w tej sprawie związków zawo-

dowych. (…) 

KAI, Niedziela, nr 52 24 XII 2017, str. 17 

 

 

Zmarli w ostatnim czasie 
 

6 czerwca 2017 r. zmarł  

o. doc. dr hab. Ludwik Kaszowski OSPPE 

Geograf – paulin 

Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Niedziela,  

nr 27, 2 VII 2017, str. 28 

28 czerwca 2017 r. zmarła Barbara Zientarska 

„Kaśka” 

Wojciech Marchewczyk, Tygodnik Solidarność, 

nr 31 (1493), 4 VIII 2017, str. 22 

14 lipca 2017 r. zmarła Julia Hartwig 

Nie żyje Julia Hartwig 

Maciej Kalbarczyk, Gość Niedzielny, 

 nr 29, rok XCIV, 23 VII 2017, str. 10 

Wiedziała, po co jest poezja 

Barbara Gruszka-Zych, Gość Niedzielny,  

nr 32, rok XCIV, 13 VIII 2017, str. 60-61 

31 lipca 2017 r. zmarł Waldemar Mikołowicz 

Oddawał siebie innym 

Na końcu życia, jak mawiał św. Jan od Krzyża, 

będziemy sadzeni z miłości. (…) 

Trzy filary 

Bóg 

Wszystko, co Waldemar Mikołowicz robił dla 

ludzi, było oparte na głębokiej wierze. – Bóg 

i wartości wynikające z wiary były nadrzędne dla 

niego w każdej życiowej sytuacji. Jego wiara 

przekładała się na czyny. W latach 70. Był zaan-

gażowany w budowę siedmiu kościołów w na-

szym regionie. (…) 

Ojczyzna 

Drugim filarem życia Waldemara Mikołowicza 

była Polska i służba ojczyźnie. Działalności opo-

zycyjnej nie zaprzestał nawet po internowaniu 

w stanie wojennym. (…) 

Solidarność 

Od początku był związany z Solidarnością. 

Tworzenie jej struktur i przynależność do niej 

traktował jako przywilej i obowiązek, który po-

winien wypełnić każdy Polak. (…) 

Izabela Kozłowska, Tygodnik Solidarność,  

nr 33 (1495), 18 VIII 2017, str. 16-17 

2 sierpnia 2017 r. zmarła Wanda Chotomska 

Zmarła Wanda Chotomska 

Barbara Gruszka-Zych, Gość Niedzielny,  

nr 32, rok XCIV, 13 VIII 2017, str. 9 

4 sierpnia 2017 r. zmarł  

prof. Bogusław Wolniewicz 

Nie żyje prof. Wolniewicz 

Red., Niedziela, 13 VIII 2017, str. 6  

10 sierpnia 2017 r. zmarła  

prof. Halina Popławska 

O genialnej pisarce i wspaniałym, skromnym 

człowieku 

Ludwika Malewska-Mostowicz,  

Niedziela, nr 36, 3 IX 2017, str. 26 

14 sierpnia 2017 r. zmarła  

s. Eufrozyna Rumian 

Pożegnanie sekretarki św. Jana Pawła II 

KAI, Niedziela, nr 35, 27 VIII 2017, str. 8 

19 sierpnia 2017 r. zmarł Janusz Głowacki 

Zmarł Janusz Głowacki 

Barbara Gruszka-Zych, Gość Niedzielny,  

nr 34, rok XCIV, 27 VIII 2017, str. 9 

24 sierpnia 2017 r. zmarł  

ks. prof. Stanisław Warzeszak 

Był jak drogowskaz 

Marcin Jakimowicz, Gość Niedzielny,  

nr 35, rok XCIV, 3 IX 2017, str. 5 

27 sierpnia 2017 r. zmarł Roman Giedrojć 

Inspektor niepapierowy 

Kompetentny i konkretny, a przy tym niezwy-

kle serdeczny i koleżeński – taki był Roman 

Giedrojć, Główny Inspektor Pracy. (…) 

Izabela Kozłowska, Tygodnik Solidarność, 

 nr 36 (1498), 8 IX 2017, str. 26-27 

13 września 2017 r. zmarł  

bp Kazimierz Ryczan 

Biskup wielkiej odwagi 

(…) Uważał, że kapłani jasno i zdecydowanie 

powinni wypowiadać się w kwestiach społecz-

nych. (…) W latach 2008-2015 był krajowym 

duszpasterzem świata pracy. (…) 

Małgorzata Bochenek, Nasz Dziennik,  

nr 213 (5966), 14 IX 2017, str. 18 

Wierny prawdzie 

Rozmowa z ks. bp. Janem Piotrowskim, ordy-

nariuszem kieleckim,  

Nasz Dziennik, nr 213 (5966), 

14 IX 2017, str. 19 

Pasterz z kaznodziejską pasją 

Agnieszka Dziagmara, Niedziela,  

nr 39, 24 IX 2017, str. 10-11 

Bp Kazimierz Ryczan powiedział 

Z homilii wygłoszonej 3 maja 2014 r. w bazy-

lice Świętego Krzyża w Warszawie: 
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(...) „Dziękujemy wam, chłopi, którzy chlebem 

wyrosłym na polskiej ziemi karmiliście swoją mi-

łość do Ojczyzny, a ziemię przekazywaliście sy-

nom i córkom. 

– Dziękujemy wam, powstańcy. Powiedzieli-

ście światu, że niepodległe serce Polski żyje, pul-

suje. Dziękujemy wam, katorżnicy i banici. Przy-

chodzimy na wasze groby porozrzucane po świe-

cie. Postanawiamy trwać przy Polsce XXI wieku, 

bo Polska jest naszą Ojczyzną, miejscem wzra-

stania polskich dzieci, miejscem mogił rodziców 

i bohaterów powracających po śmierci na spo-

czynek. 

– Dziękujemy wam, nauczyciele, nie tylko 

wiejscy. Z polskim alfabetem otwieraliście bramy 

do wolności, do godności narodowej, do dumy 

z naszej przeszłości, bo było w Polsce z czego się 

chlubić. 

– Dziękujemy wam, kapłani i zakonnicy. Gdy 

zmuszano Polaków mówić po niemiecku, w ko-

ściołach i klasztorach była Polska. Gdy rusyfi-

kowano i prześladowano Polaków za katoli-

cyzm, w kościołach i klasztorach była Polska. 

Gdy pytano o kierunek, o słuszność walki, du-

chowni stawali się przewodnikami. Nieśli Boga, 

nieśli Ewangelię, nieśli Kościół. Służyli Królo-

wej Polski, byli braćmi z narodem. O tym dziś 

należy pamiętać. 

– Dziękujemy wam, poeci i pisarze. Wasze pió-

ro było niedościgłe. Byliście natchnieniem dla 

ducha niepodległego. Do dziś karmicie nas chle-

bem swojej miłości do Ojczyzny, a kto jest jej 

spragniony, czerpie z was obfitą garścią. Pisarz, 

poeta, kompozytor żyje w swoich wierszach, w 

prozie, w niezapomnianych melodiach. 

Przyszli kolejni okrutni okupanci i podpalili oj-

czysty dom. Niemcy pobudowali krematoria 

i zamknęli braci naszych w obozach koncentra-

cyjnych. Rosjanie przygotowali dla polskich ofi-

cerów Sybir, Katyń i strzał w tył głowy. Dziś, 

w rocznicę ogłoszenia królestwa Maryi, należy 

o tym pamiętać. 

Powtórzyła się historia zdrajców z czasów za-

borów. Władzę przejęli przefarbowani na biało-

czerwono Rosjanie. Wojsko, policję i tajne służby 

przejęli polsko-żydowscy komuniści. Reszta oca-

lałej polskiej inteligencji została skazana na za-

gładę. Rozpoczął się proces sowietyzacji. Znamy 

żyjących do dziś kolaborantów sowieckich. Jedy-

nie serce zadaje pytanie: co oni dotychczas robią 

w polskim parlamencie?(...)”. 

Niedziela, nr 39, 24 IX 2017, str. 11 

21 września 2017 r. zmarł  

Grzegorz Królikiewicz 

Zmarł reżyser Grzegorz Królikiewicz 

(red), Kurier Wnet, nr 40, X 2017,  

Śląski Kurier Wnet, nr 40, X 2017, str. 2  

29 września 2017 r. zmarł  

Wiesław Michnikowski 

Uczył nas dobroci 

Piotr Zaremba, Sieci, nr 41 (254),  

9-15 X 2017, str. 54 

Wiesław Michnikowski, aktor z klasą 

Ryszard Makowski, Sieci, nr 41 (254),  

9-15 X 2017, str. 56-57 

Dżentelmen z pańskiej 

Maciej Kalbarczyk, Gość Niedzielny,  

nr 40, rok XCIV, 12 X 2017, str. 12 

Nie żyje Wiesław Michnikowski 

I.K., Tygodnik Solidarność,  

nr 41 (1503), 13 X 2017, str. 7 

4 października 2017 r. zmarł  

o. dr Piotr Kycia, franciszkanin 

Uczył, jak wypływać na głębię 

Anna Janowska, Niedziela, nr 44,  

29 X 2017, str. 22 

7 października 2017 r. zmarł  

bp Wacław Świeżawski 

Zmarł biskup Świeżawski 

Marcin Jakimowicz, Gość Niedzielny,  

nr 41, rok XCIV, 15 X 2017, str. 6 

Odszedł bp Wacław Świeżawski 

Ks. Adam Stachowicz, Niedziela,  

nr 42, 15 X, 2017, str. 7 

8 października 2017 r. zmarł  

o. Bronisław Mokrzycki, jezuita 

Żegnamy ojca Mokrzyckiego 

Małgorzata Jędrzejczyk, Nasz Dziennik,  

nr 237 (5990), 12 X 2017, str. 19 

Żegnając ks. Mokrzyckiego 

Prof. Bogdan Chazan, Nasz Dziernnik, 

 nr 239 (5992), 14-15 X 2017, str. M5 

Sursum corda! Trzymajcie kurs! 

Pożegnanie o. Bronisława Mokrzyckiego SJ 

Agnieszka Bugała, Niedziela,  

nr 43, 22 X 2017, str. 6 

20 października 2017 r. zmarł  

ks. Stanisław Bogdanowicz 

Kapłan niezwykły 

Andrzej Grajewski, Gość Niedzielny, nr 44, rok 

XCIV, 5 XI 2017, str. 6 

5 listopada 2017 r. zmarł  

prof. Walery Pisarek 

Odszedł prof. Walery Pisarek 
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Maciej Kalbarczyk, Gość Niedzielny, 

 nr 45, rok XCIV, 12 XI 2017, str. 11 

13 listopada 2017 r. zmarła Alina Janowska 

Życiorys nadający się na film  

Ryszard Makowski, Sieci, nr 47 (260), 

20-26 XI 2017, str. 62-63 

16 listopada zmarł ppłk Franciszek Kornicki 

Latał z krzyżem w kokpicie 

(…) Kornicki zwyciężył w plebiscycie Muzeum 

królewskich Sił Powietrznych (RAF) i dziennika 

„The Telegraph” na bohatera wystawy, która od-

będzie się na 100-lecie RAF w 2018 roku. Zwy-

cięzca plebiscytu ukończył 100 lat i jest ostatnim 

żyjącym dowódcą polskiego dywizjonu lotnictwa 

z II wojny światowej. (…) 

Edward Kabierz, Gość Niedzielny,  

nr 39, rok XCIV, 1 X 2017, str. 11 

Legenda polskiego lotnictwa 

Zmarł legendarny żołnierz II wojny światowej – 

podpułkownik Franciszek Kornicki. Wybitny pilot 

Dywizjonu 303 i dowódca Dywizjonu 308. (…) 

Rafał Stefaniuk, Nasz Dziennik,  

nr 267 (6020), 18-19 XI 2017, str. 8 

18 listopada 2017 r. zmarł  

ks. Andrzej Szpak SDB 

Zmarł duszpasterz hipisów 

To był typowy salezjanin – usłyszałem od jego 

współbraci. Wychodził na ulice, by jak ks. Jan Bo-

sko szukać tych, którzy pogubili się w życiu.(…)  

Marcin Jakimowicz, Gość Niedzielny,  

nr 47, rok XCIV, 26 XI 2017, str. 7 

Szpaku jak Abraham 

KAI, Niedziela, nr 48, 26 XI 2017, str. 7 

21 listopada 2017 r. zmarł  

prof. Adam Jedliński 

Pożegnanie 

Sieci, nr 48 (261), 27 XI – 3 XII 2017, str. 9 

Tak wielu zawdzięcza mu tak wiele 

21 listopada 2017 r. zmarł prof. Adam Jedliński 

– wybitny polski prawnik i spółdzielca, jeden ze 

współtwórców i animatorów ruchu Spółdziel-

czych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych 

(SKOK), który odrodził się po 1989 r. (…) 

Roman Mirecki, Niedziela,  

nr 50, 10 XII 2017, str. 46-47 

23 listopada 2017 r. zmarła  

Ligia Urniaż-Grabowska 

Wspomnienie 

(…) Lekarz, człowiek „Solidarności”, samorzą-

dowiec, senator IV kadencji. (…) 

Córka Małgorzata, Sieci, nr 49 (262), 

 4-10 XII 2017, str. 19 

Szła pod prąd 

Urodzona 25 września 1937 roku w Warszawie 

Ligia Urniaż-Grabowska została zapamiętana ja-

ko osoba wiernie walcząca o prawdę w sprawie 

zabójstwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki i Grzego-

rza Przemyka. (…) Ligia Urniaż-Grabowska 

w pełni wypełniała słowa św. Jana Pawła II wy-

powiedziane w 1987 r. na gdańskiej Zaspie: „So-

lidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro 

brzemię, to brzemię niesione razem, we wspól-

nocie. A wiec nigdy: jeden przeciw drugiemu, 

jedni przeciw drugim”. Drugi człowiek był dla 

niej najważniejszy, stanowczo potrafiła się upo-

mnieć o ludzi. (…) 

Izabela Kozłowska, Tygodnik Solidarność, 

 nr 49 (1511), 8 XII 2017, str. 12-13 

2 grudnia 2017 r. zmarł  

prof. Jerzy Kłoczowski 

Zmarł prof. Jerzy Kłoczowski 

ks. Tomasz Jaklewicz, Gość Niedzielny,  

nr 49, rok XCIV, 10 XII 2017, str. 7 

Prof. Jerzy Kłoczowski nie żyje 

Niedziela, nr 50, 10 XII 2017, str. 7 

 

 

Nasze Rocznice 
 

Luty 2018 

545 lat temu (19 lutego 1473 r.) - w Toruniu 

urodził się Mikołaj Kopernik. 

535 lat temu (28 lutego 1483 r.) urodził się 

Raffaello Santi, włoski malarz i architekt, jeden 

z najwybitniejszych artystów renesansowych. 

160 lat temu (11 lutego 1858 r.) po raz pierwszy 

ukazała się Najświętsza Maryja Panna Bernade-

cie Soubirous.  

140 lat temu (20 lutego 1878 r.) po trzydniowym 

konklawe na Stolicę Piotrową został wybrany ks. 

kard. Giacomo Vincenzo de Pecci. który przyjął 

imię Leon XIII. 

90 lat temu (24 lutego 1928 r.) decyzją prezy-

denta RP utworzono Bibliotekę Narodową 

w Warszawie. 

75 lat temu (19 lutego 1943 r.) w obozie koncen-

tracyjnym na Majdanku Niemcy zamordowali 

Kazimierza Kolbuszewskiego, profesora literatu-

ry polskiej na uniwersytecie we Lwowie. Uczo-

ny został zesłany do obozu za udzielanie pomocy 

Żydom.  

65 lat temu (24 lutego 1953 r.) w więzieniu przy 

ul. Rakowieckiej w Warszawie na mocy bez-

prawnego wyroku komunistycznego sądu został 
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stracony August Emil Fieldorf „Nil”, szef „Ke-

dywu” KG AK, komendant WiN. 

40 lat temu (21 lutego 1978 r.) utworzono Wolne 

Związki Zawodowe na Śląsku. 

40 lat temu (28 lutego 1978 r.) w Krakowie 

w wieku 77 lat zmarł Janusz Meissner, lotnik i pi-

sarz. W młodym wieku był uczestnikiem III po-

wstania śląskiego. 

20 lat temu (23 lutego 1998 r.) Rzeczpospolita 

Polska i Stolica Apostolska ratyfikowały konkor-

dat. 

15 lat temu (15 lutego 2003 r.) zmarł prof. Wło-

dzimierz Fiałkowski odznaczony przez Watykan 

Krzyżem Komandorskim św. Jerzego, który 

w przypadku osób świeckich przyznawany jest 

tylko głowom państw oraz przez Kapitułę Nagro-

dy „Źródła” nagrodą im. Sługi Bożego Jerzego 

Ciesielskiego – ojca rodziny.  

Wybrała Barbara Kwaśnik 

 

 

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Papieża Franciszka na rok 2018 
Styczeń: Intencja ewangelizacyjna: Aby 

w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z in-

nymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swo-

ją wiarą w pełnej wolności. 

Luty: Powszechna: Aby ci, którzy sprawują wła-

dzę materialną, polityczną lub duchową, nie po-

zwolili, by rządziła nimi korupcja. 

 

 

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 Kato-

wice, ul. Warszawska 6/305. Wśród dyżurujących 

są: Piotr Pietrasz i Rajmund Rał – członkowie 

KIK w Katowicach. 

 

 

PROGRAM PIELGRZYMEK KIK NA 2018  

(Organizator Jan Mikos) 

7 IV – Centrum Jana Pawła II i Bazylika Miło-

sierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach.  

25-27 V – Kalisz, Licheń, Grąblin.  

9-24 VI – Białoruś. 

21-23 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 

spotkania. Od godz. 17.00 nasz kapelan ks. prof. 

dr hab. Józef Kozyra, biblista, odpowiada na 

różne pytania związane z wiarą, religią i Kościo-

łem. O godz. 18.00 pochylamy się nad Pismem 

Świętym. Szczegółowe informacje podawane są 

w miesięcznym programie. 

Sekcja Nauka-Wiara 

Spotkania odbywają się w trzecią środę mie-

siąca o godz. 18 w sali O.O. Oblatów, Katowice-

Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12 (wej-

ście od podwórza, parter). Szczegółowe informa-

cje podawane są w miesięcznym programie. 
 

Msze św. pierwszopiątkowe 

Godz. 19.00 w Kościele Akademickim (krypta 

katedry Chrystusa Króla w Katowicach) wspólne 

z Duszpasterstwem Akademickim.  

Dyżury w siedzibie KIK 

W piątki od godz. 17.00 do 18.00. Prezes - 

pierwszy piątek miesiąca.  

Składki: Od osoby pracującej 5 zł miesięcznie, 

co daje 60 zł na rok, od osoby niepracującej – 

3 zł, co daje 36 zł na rok, wpisowe - 10 zł. O ile 

to jest możliwe, składki prosimy wpłacać prze-

wodniczącemu sekcji. Można też wpłacać na-

szemu skarbnikowi Małgorzacie Piechoczek (na 

posiedzeniach Zarządu w czwartki o 17.00 - 

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

9.11 i 14.12 lub na konto KIK w Katowicach: 

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach Plac 

Ks. Emila Szramka 2, 40-014 Katowice konto 

PKO BP SA XI O/Katowice 29 1020 2313 0000 

3302 0124 7709 

Biblioteka KIK 

Czynna w godzinach dyżurów. Zapraszamy. 

Informacja o Radzie Porozumienia KIK 

w Internecie: 

http://porozumienie.kik.opoka.org.pl 

Informacja o KIK w Internecie: 

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

E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl 

Redagują: Barbara Kwaśnik, Jan Świtkowski, 

Stanisław Waluś (32-

2381797, s.walus@data.pl). 

Nakład: 310 egz. Adres do 

korespondencji: Klub Inteli-

gencji Katolickiej w Kato-

wicach, 40-954 Katowice 2, 

skr. poczt. 376. 
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