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Pielgrzymujemy do Maryi 

„Idźmy, tulmy się jak dziatki, do serca Maryi, Matki!” – to słowa znanej pieśni maryjnej. 

Pierwszymi pielgrzymami do Dzieciątka Jezus i Maryi byli pasterze betlejemscy i mędrcy ze Wschodu. 

Oto co czytamy w Ewangeliach: „Pasterze udali się z pośpiechem [do Betlejem] i znaleźli Maryję, Józefa 

i Niemowlę [Jezus], leżące w żłobie. A gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co zostało im objawione 

o Dziecięciu” (Łk 2,16n). „Gdy mędrcy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu, a zoba-

czywszy Dziecię i Matkę Jego, Maryję, upadli na twarz i oddali Mu pokłon” (Mt 2,10n). 

Dzisiaj wielu ludzi na całym świecie pielgrzymuje do sanktuariów maryjnych. Dlaczego? Bo jak na-

ucza już w XII w. bł. Amadeusz, bp. Lozanny w Szwajcarii, nad Jeziorem Genewskim: „Błogosławiona 

Dziewica gromadzi rozproszonych, przyprowadza zbłąkanych, wyzwala od śmierci i ocala od zguby tych, 

których droga prowadzi ku zagładzie. I nie tylko czuwa nad zbawieniem dusz, ale z miłością niesie po-

moc w potrzebach, przywraca zdrowie ciała i leczy rany serca. W miejscach poświęconych Jej czci i pa-

mięci sprawia swoim pośrednictwem, że chromi chodzą, niewidomi odzyskują wzrok, głusi słyszą, po-

zbawionym mowy jest ona przywrócona i uleczone zostają różne niemoce i słabości. Przychodzą grzesz-

nicy, biją się w piersi, wyznają swoje winy i otrzymawszy przebaczenie, powracają z radością do swoich 

domów. Przychodzą także przygnębieni strapieni i smutni, pogrążeni w rozpaczy, zagubieni, obarczeni 

długami i nieszczęśnicy okryci hańbą i upodleni. Ale Ona nie odrzuca żadnego nędzarza; pełna miłosier-

dzia błaga za nimi Syna, i w ten sposób odwraca od nich zło wszelkie”. 

Nie ma chorób, w których doświadczeni cierpieniem ludzie, szukający pomocy, nie zwracaliby się do 

Niej. Wiele dziękczynnych ofiar, które zostały złożone przez ślubujących w maryjnych sanktuariach, są 

„mówiącym świadectwem”, że proszący zostali wspomożeni. Te wszystkie woskowe, żelazne, drewniane, 

srebrne imitacje chorujących części ciała czy organów, pozwalają jednak tylko domyślać się cierpień ludzi 

nimi doświadczonych. Również tablice wotywne przedstawiają ułomności i choroby, jakie zostały przeżyte 

i doświadczone przez tych, którzy Maryję błagali o pomoc lub dziękowali za otrzymane łaski, za uzdrowie-

nie. W księgach cudów maryjnych miejscowości pielgrzymkowych zostały zapisane liczne uzdrowienia, 

które nastąpiły bez lekarskiej pomocy, jedynie przez Boże zmiłowanie i wstawiennictwo Maryi. 

Dla nas jednakże, wierzących w zbawczy sens każdego cierpienia fizycznego i duchowego, najważniej-

sze są cuda wewnętrzne. Dzieją się one w życiu osób, które w konfesjonałach maryjnych sanktuariów ca-

łego świata odzyskują najbardziej istotne zdrowie dusz i bardzo często utracony pokój sumienia. 

I tak w Piekarach Śl. czci się MB Lekarkę szczególnie w kaplicy na placu kościelnym. W hymnie do MB 

Piekarskiej śpiewamy bowiem: „Matko Piekarska, Opiekunko sławna, Orędowniczko wszelkich łask. Co nam 

cudami słyniesz z dawien dawna, przyodziewając kraj nasz w blask. Ciebie dziecięcym sercem błagamy: Weź 

pod opiekę zbożny nasz lud. Lepszej od Ciebie Matki nie mamy, co by w błękity wiodła nas cnót”. 

Na Jasnej Górze widzimy u Czarnej Madonny liczne wota, będące świadectwem cudów i nawróceń.  

W Wileńskiej Ostrej Bramie jakże wymownie brzmią słowa naszego wieszcza - Adama Mickiewicza, 

zapisane w Inwokacji do epopei „Pan Tadeusz”: „Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy 

i w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy Nowogródzki osłaniasz z jego wiernym ludem. Jak 

mnie niegdyś dziecko, do zdrowia przywróciłaś cudem, gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę ofia-

rowany, martwą podniosłem powiekę. I zaraz mogłem do Twych świątyń progu iść i za zwrócone życie 

podziękować Bogu. Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono”. 

W Gidlach, koło Częstochowy: „ślepi widzą, głusi słyszą, sparaliżowani chodzą”. Pielgrzymi zabierają 

wino z kąpieli figurki MB, aby się nim obmyć lub kilka kropli wypić na zdrowie. 

Lourdes: to światowe sanktuarium chorych. Ludzie piją wodę ze skały, kąpią się z modlitwą maryjną 

na ustach, biorą udział we Mszy św. w grocie objawień i w kościołach na terenie całego sanktuarium, 

uczestniczą w nabożeństwach eucharystycznych, w procesjach, dostępując także uzdrowienia z niewiary. 
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W Meksykańskiej Guadalupe: „Śniada Madonna” - „Morenita”, Ta, która miażdży głowę węża, mówi 

do Juana Diego <Jestem twoją Matką> i uzdrawia jego wuja. 

W Kodniu nad Bugiem, czczona jest Matka Boża z hiszpańskiego Guadalupe, w ukradzionym obrazie 

Madonny z Watykańskiej kaplicy przez cudownie uzdrowionego z paraliżu polskiego szlachcica – Miko-

łaja Sapiehę (XVII w). 

W Pszowie, koło Wodzisławia Śl.: MB uśmiecha się do chorych. 

W Fatimie w Portugalii i w Turzy na Śląsku: pielgrzymi gromadzą się na noce pokuty i doznają du-

chowego uzdrowienia przy spowiedzi. 

W Kalwarii Zebrzydowskiej: przed srebrną figurą Matki Bożej Anielskiej, i przed obrazem MB Kal-

waryjskiej oraz na „dróżkach maryjnych”, od XVII w. modlą się czciciele MB. 

W Licheniu: przed obrazem Uzdrowicielki, ratującej życie rannego polskiego żołnierza, modli się wie-

lu pielgrzymów. Historia związana z tym obrazem jest nadzwyczaj interesująca: Polski żołnierz Tomasz 

Kłossowski w październiku 1813 r. brał udział w walkach z udziałem wojsk Napoleona pod Lipskiem 

i został ciężko ranny. Przerażony, zwrócił się do Maryi o pomoc. Zaczął się modlić: „Matko Boża, Opie-

kunko moja, Panno Najświętsza, Przeczysta, pochyl się nade mną i uratuj mnie. Nie pozwól mi umrzeć. 

A jeżeli taka jest wola Boga Wszechmogącego, pozwól, bym chociaż wrócił do ojczystej ziemi, i bym 

tam został pochowany. Matko Chrystusowa, usłysz mnie”. Matka Boża nie kazała na siebie długo czekać. 

Ukazała się w złotym płaszczu i koronie na głowie, a do piersi tuliła białego orła. Uspokoiła Tomasza 

i obiecała szczęśliwy powrót do domu. Żołnierz musiał za to spełnić pewne zadanie. „Tomaszu, błagałeś 

mnie o pomoc, więc jestem. Matka kocha swoje dzieci. Nie umrzesz tutaj. Wyzdrowiejesz i wrócisz do 

ojczyzny. Pragnę jednak, abyś odnalazł mój wizerunek, takiej, jaką mnie teraz widzisz. Proszę, przekaż 

go do publicznej czci”. Obraz ten znalazł w Licheniu i czczony jest do dnia dzisiejszego. 

Maryja, pełna łaski i błogosławiona między niewiastami, nasza Orędowniczka, Pośredniczka, Pocieszy-

cielka. Ona nie oczekuje, byśmy ją ubóstwiali, abyśmy z Niej zrobili bożka. Wystarczy popatrzeć na iko-

ny przedstawiające Maryję: Ona zawsze pokazuje na Pana Jezusa, a Pan Jezus wskazuje na Ojca. Ona 

chce tylko, żebyśmy kochali jej Syna. Byśmy wyznawali wiarę w Niego. Bo od Niego płynie nasza na-

dzieja i nasze zbawienie. On jest naszym życiem (por. J 14,6) i na Niego wskazuje Maryja, nasza Matka, 

do której tak chętnie pielgrzymujemy.  

Dziękujmy Jej, bardzo często Jej dziękujmy za opiekę i miłość. Mówmy Jej, że Ją kochamy i prośmy Ją 

o pomoc w naszych słabościach, a Ona, jako kochająca Matka, chętnie będzie się wstawiać za nami. Pod 

Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. 

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 Jana Pawła II, Rokiem Prawd  

Polaków spod Znaku Rodła, Nadzwyczajnym Rokiem Świętego Józefa Kaliskiego 
 

50. rocznica Encykliki Ojca Świętego Pawła VI Humanae vitae – 25 VIII 1968 

25. rocznica Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II Veritatis splendor – 6 VIII 1993 
 
 

Ojciec Święty Franciszek do Polaków  
 

Audiencja ogólna – środa 27 VI 2018 r. 

„Pozdrawiam serdecznie Polaków, którzy przy-

byli z Polski i zza granicy w pielgrzymce do gro-

bów św. Apostołów Piotra i Pawła. Pozdrawiam 

pielgrzymów z Łodzi, towarzyszących swemu ar-

cybiskupowi, który otrzyma paliusz metropolity. 

Witam również nowo wyświęconych diakonów 

z archidiecezji krakowskiej i diecezji bielsko-

żywieckiej. Życzę wszystkim by okres wakacji, 

który się rozpoczyna był dla was czasem wypo-

czynku i okazją uwielbiania Boga za dzieło stwo-

rzenia. Z odwagą trwajcie w wierze, przyznając 

się zawsze do Jezusa. Z serca wam błogosławię. ” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 27 VI 2018 
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Audiencja ogólna – środa 1 VIII 2018 r. 

„Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzy-

mów. Drodzy bracia i siostry, okres wakacji jest 

okazją nie tylko do wypoczynku i do odnowy sił 

fizycznych i psychicznych, ale także do pobudze-

nia naszego życia duchowego i umocnienia więzi 

z Bogiem i z ludźmi. Niech to będzie czas poko-

ju, radości i kontemplacji piękna stworzeń 

i sztuki, które świadczy o dobroci Boga dla nas. 

Niech wam stale towarzyszy Jego błogosławień-

stwo!” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 1 VIII 2018 

Audiencja ogólna – środa 8 VIII 2018 r. 

„Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzy-

mów. Bracia i siostry, w Chrystusie ogołoconym 

i pogardzanym objawia się oblicze prawdziwego 

Boga, chwała miłości, a nie błyskotliwa ułuda. 

«W Jego ranach jest nasze zdrowie» (Iz 53, 5). 

Zawsze, a szczególnie wtedy, gdy pojawiają się 

trudności i brak perspektyw, pamiętajcie, że 

w Chrystusie nasza kruchość nie jest już prze-

kleństwem, lecz miejscem spotkania z Ojcem 

i źródłem nowej mocy z wysoka. Niech Jego bło-

gosławieństwo stale Wam towarzyszy!” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 8 VIII 2018 

Audiencja ogólna – środa 22 VIII 2018 r. 

„Witam serdecznie uczestniczących w tej au-

diencji Polaków. Szczególnie pozdrawiam 

wszystkich, którzy w tych dniach pielgrzymują na 

Jasną Górę, by uczestniczyć w niedzielnej Uro-

czystości Matki Bożej Częstochowskiej. Niech 

Królowa Polski prowadzi was i umacnia w wie-

rze, byście odważnie głosili światu święte imię 

Boga i świadczyli o Nim swoim życiem. Z serca 

błogosławię wasz pobyt w Rzymie, pielgrzymi 

trud i czas waszego wakacyjnego wypoczynku. 

Powierzam się waszym modlitwom podczas mo-

jej bliskiej już podróży apostolskiej do Dublina. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 22 VIII 2018 

 

 

Rok 2018 - Nadzwyczajnym Rokiem 

Świętego Józefa Kaliskiego 
 

Papież ogłosił Nadzwyczajny Rok  

Świętego Józefa Kaliskiego 

Papież Franciszek ustanowił Nadzwyczajny 

Rok Świętego Józefa Kaliskiego w narodowym 

sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Będzie trwał 

od I Niedzieli Adwentu do 6 stycznia 2019 r., 

czyli święta Objawienia Pańskiego. W tym czasie 

wierni przybywający do kaliskiej bazyliki będą 

mogli uzyskać odpust zupełny. 

Z prośbą o ogłoszenie Roku Świętego Józefa 

Kaliskiego zwrócił się do papieża Franciszka bi-

skup kaliski Edward Janiak. – Jesteśmy 

wdzięczni św. Józefowi za patronat nad naszą 

diecezją. Widząc, że kult św. Józefa ożywia się 

postanowiłem, po zasięgnięciu opinii Kolegium 

Konsultorów, Rady Kapłańskiej, Kapituły Kate-

dralnej i Kapituły Bazyliki Kolegiackiej, czyli 

Sanktuarium św. Józefa, wystosować taką prośbę 

do Ojca Świętego. Cieszę się, że papież Franci-

szek przychylił do tej prośby i będziemy mogli 

obchodzić Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa 

Kaliskiego – powiedział KAI bp Janiak. 

Inauguracja Nadzwyczajnego Roku Świętego 

Józefa Kaliskiego odbędzie się w sobotę, 2 grud-

nia, w kaliskiej bazylice, którą papież Franciszek 

nazwał Narodowym Sanktuarium św. Józefa. 

Mszy św. o godz. 11.00 przewodniczyć będzie 

nuncjusz apostolski w Polsce abp Salwatore 

Pennacchio. 

W dekrecie wydanym przez Penitencjarię Apo-

stolską czytamy, że po złożonej ofierze Mszy 

św. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa 

uczestniczącym biskupom, kapłanom, diakonom, 

osobom konsekrowanym i wiernym świeckim 

udzielone zostanie papieskie błogosławieństwo 

wraz z dołączonym odpustem zupełnym. 

Wierni, którzy ze względu na chorobę lub inne 

okoliczności nie będą fizycznie uczestniczyć we 

Mszy św. będą mogli otrzymać odpust zupełny 

za pośrednictwem transmisji przez media. 

Odpust może być zupełny, jeśli jest darowa-

niem całej, przewidzianej przez Boga kary lub 

cząstkowy – jeśli jest tej kary zmniejszeniem. 

Odpust może być udzielony żywym lub zmarłym 

i dotyczy wyłącznie chrześcijan. 

Jakie są warunki uzyskania odpustu związane-

go z Nadzwyczajnym Rokiem św. Józefa? 

Warunkiem uzyskania odpustu zupełnego jest 

nawiedzenie Kaliskiego Sanktuarium w trakcie 

trwania Nadzwyczajnego Roku św. Józefa, 

a szczególnie udział w uroczystościach jubile-

uszowych przed Cudownym Obrazem oraz speł-

nienie tzw. warunków zwyczajnych: odbycie 

spowiedzi sakramentalnej, przyjęcie Komunii 

świętej oraz modlitwa w intencjach Ojca Święte-

go. Ważnym wskazaniem dla uzyskania łaski od-

pustu jest właściwa dyspozycja pielgrzymów, 

a więc czynienie pokuty i pełnienie dzieł miło-

sierdzia. Wierni w podeszłym wieku, dotknięci 
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ciężką chorobą lub z innych przyczyn nie mogący 

nawiedzić Sanktuarium mogą uzyskać odpust zu-

pełny modląc się przed obrazem św. Józefa oraz 

ofiarując swoje cierpienia i trudności życia jeśli 

w duchu będą wolni od jakiegokolwiek grzechu 

z intencją, by w grzechu nie pozostawać oraz za-

gwarantują, że w możliwie najbliższym czasie za-

dośćuczynią trzem zwykłym warunkom odpustu. 

W ciągu roku do kaliskiej bazyliki przybywać 

będą poszczególne parafie z diecezji kaliskiej, 

osoby konsekrowane, grupy duszpasterskie, mło-

dzież. Spotkania będą odbywać się w każdą sobo-

tę. – Spotkania będą rozpoczynać się o godz. 

11.00 konferencją o św. Józefie. W południe 

sprawowana będzie uroczysta Msza św. z homilią 

i zawierzeniem św. Józefowi. Spotkanie zakończy 

wspólna agapa. Poza tym każdego dnia będzie 

można skorzystać z sakramentu pokuty w stałym 

konfesjonale. Codziennie jesteśmy dyspozycyjni 

dla pielgrzymów z naszej diecezji, a także Polski 

i zagranicy – mówi ks. prał. Jacek Plota, kustosz 

Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. 

http://niedziela.pl/artykul/32300/Kalisz-papiez-

oglosil-Nadzwyczajny-Rok 

https://www.deon.pl/religia/serwis-

papieski/aktualnosci-papieskie/art,6400,papiez-

franciszek-oglosil-nadzwyczajny-rok-swietego-

jozefa-kaliskiego.html 

 

 

Rok 2018 – Rokiem Jubileuszu  

100-lecia odzyskania przez Polskę 

Niepodległości  
 

100 dni abstynencji – 100-lecie Niepodległości 

plakaty w parafiach 

 
Plakat w gablotce 

w parafii Naj-

świętszego Serca 

Pana Jezusa 

w Bielsku-Białej. 

ROK 

NARODOWEGO 

KONGRESU 

TRZEŹWOŚCI 

abstynencja 

SIERPNIOWY 

EGZAMIN 

Z WOLNOŚCI. 

 

 

 

 

 
Plakat w gablotce w parafii Najświętszego Serca Pa-

na Jezusa w Bielsku-Białej. W gablotce w parafii 

Mariackiej w Katowicach (gdzie mieści się siedziba 

KIK w Katowicach) wisi ten sam plakat. 

Zdjęcia Stanisław Waluś – 8.8.2018 

 

 

Dziękujemy za Niepodległość 

Plakietka z takim napisem była rozdawana 

ofiarodawcom na świątynię Opatrzności Bożej 

w Warszawie 3 czerwca 2018 r. w kościele Na-

rodzenia Najświętszej Maryi Panny i Świętego 

Walentego w Bielsku-Białej Lipniku. Zbiórka 

była przeprowadzana przez ministrantów po 

Mszy św. w przedsionku kościoła. 
 

DZIĘKUJEMY ZA 

NIEPODLEGŁOŚĆ 

3 VI 2018  

Święto Dziękczynienia. 

 

Stanisław Waluś 

 
 

Uzupełnienia 
W biuletynie czerwcowym z tego roku - nr 6 

(316) na str. 12 w artykule BIOGRAM Ks. Her-

bert Hlubek, który opracowała Aniela Dylus 

w wersji drukowanej dwa wiersze się pokryły 

(błąd jest w pdf dostarczonym do drukarni – ze 

zdjęciami w skali szarości) i powinno być: 

„Serca Pana Jezusa w Zabrzu-Rokitnicy i św. 

Kamila w Zabrzu. 

▪ 23.06.1964: nominacja na duszpasterza akade-

mickiego w Administracji Apostolskiej Śląska” 

W wersji elektronicznej (z kolorowymi zdję-

ciami jest prawidłowo). 

Na stronie 10 w tym samym numerze „Dlatego” 

zamieściłem zdjęcie tablicy wykonane 25.4.2018 

r., na którym jest błąd w nazwie ulicy Jagielloń-

http://niedziela.pl/artykul/32300/Kalisz-papiez-oglosil-Nadzwyczajny-Rok
http://niedziela.pl/artykul/32300/Kalisz-papiez-oglosil-Nadzwyczajny-Rok
https://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,6400,papiez-franciszek-oglosil-nadzwyczajny-rok-swietego-jozefa-kaliskiego.html
https://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,6400,papiez-franciszek-oglosil-nadzwyczajny-rok-swietego-jozefa-kaliskiego.html
https://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,6400,papiez-franciszek-oglosil-nadzwyczajny-rok-swietego-jozefa-kaliskiego.html
https://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,6400,papiez-franciszek-oglosil-nadzwyczajny-rok-swietego-jozefa-kaliskiego.html
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skiej. Tablica ta została wymieniona i niżej pre-

zentuję zdjęcie wykonane 20 lipca 2018 r. 

 
Stanisław Waluś 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXVII Pielgrzymka Rodziny Radia 

Maryja na Jasną Górę 
 

W niedzielę 8 lipca 2018 r. przed odjazdem au-

tobusu z parafii Matki Boskiej Kochawińskiej 

pożegnał nas proboszcz ojciec Robert Więcek. 

Po przybyciu na miejsce, na placu, zobaczyłem 

księdza biskupa otoczonego pielgrzymami. Był 

to ks. dr Adam Bałabuch – biskup pomocniczy 

diecezji świdnickiej. Był on proboszczem parafii 

w gminie Długołęka koło Wrocławia. 

 
Hasło XXVII Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja: 

Polska miłością wskrzeszona. Zdjęcie SW. 

 
Ks. bp. Adam Bałabuch z swoimi byłymi parafiana-

mi. Zdjęcie SW. 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

 
Golgota Polska przy kościele wojskowym w Gli-

wicach – 10 lipca 2014 r.  
-------------------------- 

Fakty kontra „fotelowi eksperci”  
- ciąg dalszy z poprzedniego numeru 

Potwierdzeniem eksplozji jest także fakt, że 

małe części ciała pasażerów siedzących w po-

bliżu tych drzwi, w tym ludzkie jelita, zostały 

znalezione na początku miejsca katastrofy, 

zanim jeszcze kadłub uderzył w ziemię, pod-

czas gdy same ich ciała znalazły się dużo da-

lej. Kolejne potwierdzenie stanowi fakt, że 

ubrania były całkowicie lub prawie całkowi-

cie zdarte z 35 osób. Jest to bardzo nietypowe 

przypadku stosunkowo niewielkiej prędkości 

samolotu zderzającego się z ziemią, natomiast 

powszechnie znane z dziedziny działania ma-

teriałów wybuchowych. (…) 

Glen Jorgensen, Gazeta Polska, 9 V 2018, 

str. 32-41 
Stanisław Waluś 

Korekta 

W biuletynie „Dlatego” nr 5 (317) z 3 maja 

2018 r. na str. 12 podałem błędnie, że  

„Wprowadzenie do Mszy św. ks. ppłk. Mi-

rosław Kwiatkowski, administrator parafii 

wojskowej rozpoczął słowami ….”.  

Proboszczem parafii wojskowej jest obecnie 

ks. ppłk Krzysztof Smoleń, który był wtedy 

poza Gliwicami. Mszy Świętej przewodniczył 

i homilię wygłosił ks. kmdr Bogusław Wrona 

i on jest na zdjęciu przy ołtarzu. Współkonce-

lebrował z nim ks. ppłk. Zenon Sodzawiczny.  

Przepraszam za błąd i dziękuję Czytelniko-

wi „Dlatego”, który mi zwrócił uwagę na nie-

ścisłości. 

Stanisław Waluś 
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Parafianie z Długołęki przyjechali z transparentem. 

Zdjęcie SW. 

Przed Mszą św. słowo do nas skierował ks. bp 

Tadeusz Bronakowski, który powiedział, że 

w Polsce pije się obecnie 10 razy więcej alkoholu 

niż przed stu laty i poprosił o 100 dni abstynencji. 

Dyrektor Radia Maryja o. dr Tadeusz Rydzyk 

przedstawił koncepcję Muzeum „Pamięć i Toż-

samość” im. św. Jana Pawła II, które powstanie 

w Toruniu. 

 
Tablica Koła Rodziny Radia Maryja w parafii Matki 

Bożej Kochawińskiej w Gliwicach. Zdjęcie JR. 

 
Msza Święta. Zdjęcie JR 
W pielgrzymce uczestniczyło kilkunastu bisku-

pów, premier Mateusz Morawiecki, ministrowie, 

posłowie, senatorowie i posłowie do Parlamentu 

Europejskiego. Został wymieniony również sena-

tor Czesław Ryszka, który jest członkiem KIK 

w Katowicach. Wśród obecnych był też wojewo-

da śląski Jarosław Wieczorek. 

Homilię wygłosił kard. Zenon Grocholewski 

z Watykanu. Cała homilia została zamieszczona 

w „Naszym Dzienniku” nr 158 (6212) z 11 VII 

na str. 8-10.  

Po ostatnim błogosławieństwie minister obro-

ny narodowej Mariusz Błaszczak odczytał list 

prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Adam Kwiat-

kowski odczytał list Pana Prezydenta Andrzeja 

Dudy. Prezydent przypomniał w nim, że miłość 

Boga i Ojczyzny była inspiracją dla mężów sta-

nu. Premier Mateusz Morawiecki na początku 

przypomniał nam, że Jasna Góra zawsze była 

duchową stolicą Polski, a na koniec powiedział, 

że o Polskę trzeba dbać, np. kupując polskie pro-

dukty. Więcej o przemówieniu Premiera można 

przeczytać w „Gazecie Polskiej Codziennie”, nr 

157 (2171) z 9 VII 2018 na str. 5 („Nawet dziś 

chcą podkopać polskość”). 

Potem odśpiewaliśmy Boże coś Polskę, My 

chcemy Boga i przez Gidle udaliśmy się do Gli-

wic. Najmłodszy uczestnik naszej parafialnej 

pielgrzymki – Paweł liczył 8 lat. 

Stanisław Waluś 

Zdjęcia Janusz Reznik i Stanisław Waluś 

 

O XXVII Pielgrzymce Rodziny  

Radia Maryja w „Dzienniku Zachodnim” 

W Dzienniku Zachodnim nr 157 (22184) 

z 9 VII 2018 r. w dziale „Częstochowa” za-

mieszczonym na stronie 10 ukazał się artykuł 

zajmujący 1/3 strony, którego autorem jest Piotr 

Ciastek. Tytuł tego artykułu jest następujący: 

„Próbowali zablokować pierwszy Marsz Równo-

ści”. Ostatni akapit został poświęcony piel-

grzymce Rodziny Radia Maryja, gdzie autor na-

pisał o ok. 100 tys. osób, gościu Mateuszu Mo-

rawieckim i przytoczył jego słowa o Jasnej Gó-

rze. Powierzchnia tego akapitu obejmuje około 

1/36 strony. Dla porównania – Horoskop na 

stronie 17 obejmuje około 1/9 strony. Wnioski 

pozostawiam czytelnikom „Dlatego”. 

Stanisław Waluś 

U podnóża Jasnej Góry stanęła  

Reduta Niepokalanej 

W Częstochowie odbyła się wczoraj Reduta 

Niepokalanej czyli modlitwa przebłagalna za 

publiczną promocję homoseksualizmu. To od-

powiedź na prowokację środowisk lewicowych 

i zorganizowanie u podnóża Jasnej Góry I Mar-

szu Równości. (…) 

Organizatorem Reduty Niepokalanej jest Fun-

dacja Pro – Prawo do życia, natomiast współor-
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ganizatorami: Obóz Narodowo-Radykalny, Czę-

stochowa w obronie tradycyjnych wartości rodzi-

ny, Prawica Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie 

Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochow-

skiej. Reduta miała miejsce w dniu, w którym 

środowiska lewicowe przeprowadziły tzw. Marsz 

Równości, który celowo odbywał się w czasie, 

gdy na Jasnej Górze, z udziałem ok. 100 tys. 

pielgrzymów trwała doroczna 27. już Pielgrzym-

ka Rodziny Radia Maryja. 

Uczestnicy marszu zorganizowanego przez śro-

dowisko osób LGBT nie dostali się na Jasną Gó-

rę. Naprzeciwko nich stanęli narodowcy, a obie 

grupy rozdzieliła policja. (…) Oficer Prasowy 

KMP w Częstochowie poinformowała też, że 

w związku z pielgrzymką Rodziny Radia Maryja 

policja nie odnotowała żadnych incydentów. 

https://ekai.pl/czestochowatrwa-reduta-

niepokalanej-aktualizacja/ 

pobrane 9 lipca 2018 r.           Stanisław Waluś 

 

 

Czyszczenie nadzwyczajnej kasty 
 

Jeśli dzisiaj „nadzwyczajna kasta” czegoś się 

lęka, to, moim zdaniem, kontroli społecznej. 

Od ponad dwóch lat Prawo i Sprawiedliwość, 

mimo kłód rzucanych pod nogi, z ogromną de-

terminacją realizuje reformę wymiaru sprawie-

dliwości, podkreślę – reformę oczekiwaną przez 

Polaków (latem 2017 r. poparcie dla reformy są-

downictwa wyrażało ponad 80 proc. responden-

tów). Reforma ma charakter kompleksowy, 

obejmuje sądy wszystkich szczebli, także proku-

raturę, dlatego jest wprowadzana etapowo. 

Jej pierwszym elementem była reforma proku-

ratury dokonana na początku 2016 r., z kolei klu-

czowe elementy reformy sądownictwa są uchwa-

lane od 2016 r. do chwili obecnej. O konieczności 

tych reform przekonany jest chyba każdy Polak, 

a najbardziej ci, którzy zetknęli się z wymiarem 

sprawiedliwości i okazało się, że zamiast po 

sprawiedliwość przyszli tylko po wyrok. 

O licznych patologiach w sądach mówiło się 

przez lata, niestety, były ignorowane lub tolerowa-

ne. Jakie to patologie? Ujmując je hasłowo: brak 

dekomunizacji, oligarchiczny charakter środowi-

ska sędziowskiego, brak społecznej, demokratycz-

nej kontroli, niewydolność sądów i przewlekłość 

postępowań, niesprawiedliwość i łagodność wobec 

przestępców, sprzyjanie aferom finansowym, ko-

rupcja i brak etyki, upolitycznienie i stronniczość. 

Przykłady możemy sobie darować. 

Tzw. totalna opozycja, zarzucając rządzącym 

łamanie konstytucji, wywołuje uliczne burdy 

i woła o pomoc zagranicę. Tymczasem reforma 

wymiaru sprawiedliwości w niczym nie odbiega 

od rozwiązań, które istnieją w krajach UE czy 

w USA. Rozwiązania te są zgodne także z Kon-

stytucją RP, która konkretne regulacje scedowała 

na zwykłe ustawy. O co więc tak naprawdę cho-

dzi krytykom reformy, a głównie środowisku 

prawniczemu? Dlaczego ono tak broni swojej za-

grożonej pozycji „nadzwyczajnej kasty”? Dlacze-

go w polskie ustawodawstwo ingerują Komisja 

Europejska, Komisja Wenecka, Europejski Try-

bunał Sprawiedliwości, a ostatnio nawet niemiec-

ki Federalny Trybunał Sprawiedliwości z siedzibą 

w Karlsruhe? To upominanie Polski ze strony 

Niemiec jest szczególnie dla nas obraźliwe, bo 

kto jak kto, ale ten kraj jest ostatnim państwem, 

które ma prawo się wypowiadać na temat polskiej 

praworządności. Jak kończy się niemiecka troska, 

wiemy aż za dobrze (ten tekst piszę w 74. roczni-

cę wybuchu Powstania Warszawskiego, niemiec-

kiego ludobójstwa – według szacunków, z rąk 

Niemców zginęło ok. 180 tys. warszawiaków, 

cywilów). 

Nie wchodząc w szczegóły zmian w wymiarze 

sprawiedliwości, chciałbym zwrócić uwagę tylko 

na jeden fakt: nadal orzekają sędziowie z lat 

PRL, którzy dzięki „okrągłemu stołowi” przeszli 

suchą nogą z PRL do III RP. Jakie to smutne, że 

sędzia – symbol czasów transformacji – ówcze-

sny pierwszy prezes Sądu Najwyższego Adam 

Strzembosz, który zapewniał, że środowisko 

prawnicze samo się oczyści, dziś jest mentorem 

totalnej opozycji. Czyżby nie pamiętał, jak to 

oczyszczenie wyglądało? Krajowa Rada Sądow-

nictwa nie złożyła żadnego wniosku, by pocią-

gnąć któregoś z sędziów do odpowiedzialności. 

To minister sprawiedliwości oraz rzecznik dys-

cyplinarny wnioskowali o rozliczenie zaledwie 

50 sędziów. W toku postępowania tylko jeden 

z sędziów okresu PRL został wydalony z zawo-

du. Ponadto na skutek orzecznictwa Sądu Naj-

wyższego od 2007 r. obowiązuje uchwała, że nie 

można uchylić immunitetu sędziom, którzy 

w okresie stanu wojennego (1981-83) bezpraw-

nie oskarżali, skazywali działaczy Solidarności 

(wiele z tych wyroków miało charakter politycz-

ny – zostały wydane mimo braku podstawy 

https://ekai.pl/czestochowatrwa-reduta-niepokalanej-aktualizacja/
https://ekai.pl/czestochowatrwa-reduta-niepokalanej-aktualizacja/
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prawnej czy braku dowodów) i przedłużali im 

areszty. 

Tak ma się sprawa z weryfikacją PRL-

owskiego wymiaru sprawiedliwości. Wynika 

z niej, że sędziowie w latach panowania komuni-

zmu byli niezawiśli, niezależni i działali etycznie. 

Jeśli jednak dzisiaj „nadzwyczajna kasta” cze-

goś się lęka, to, moim zdaniem, kontroli społecz-

nej. Dotąd trzecia władza była całkowicie herme-

tyczna, naród nie miał do niej żadnego dostępu. 

To KRS wybierała i weryfikowała osoby ubiega-

jące się o urząd sędziego; sędziów do KRS wy-

bierali sami sędziowie. Dzisiaj ten wybór będzie 

bardziej demokratyczny, dokonywany przez po-

słów, a w Izbie Dyscyplinarnej SN znajdą się 

ławnicy, czyli przedstawiciele społeczeństwa. 

Niedziela, nr 32, 12 VIII 2018, str. 38 

Czesław Ryszka 

 

 

Niezawisłość 
 

Sędziowie Sądu Najwyższego „udowodnili” 

swoją niezawisłość od obowiązującego wszyst-

kich polskiego prawa, nie oglądając się na przy-

zwoitość, czy zdrowy rozsądek. Najwyraźniej 

uważają, że obowiązują ich jedynie przepisy 

unijne. Żeby było śmieszniej, to taką interpretację 

wywiedli ponoć z polskiego kodeksu karnego. No 

cóż, „nadzwyczajnej kasty” żadna kara przecież 

spotkać nie może. 

Ale, czy tylko nadzwyczajna prawnicza kasta 

z mocnymi partyjnymi korzeniami sięgającymi 

PRL ma prawo do niezawisłości, czy po prostu 

niezależności? Pewna aktorka, w wolnych chwi-

lach propagandystka PSL, jest zdania, że polskim 

rolnikom dotacje unijne się nie należą, tak długo, 

jak długo u władzy jest zjednoczona prawica. 

Niech na razie dopłatami cieszą się rolnicy fran-

cuscy. Polak potrafi, więc należy pozostawić mu 

samodzielne zmagania z konkurencją wielkich 

koncernów. Jak zatem widać, prawo jest dla 

prawników, ale niezawisłością możemy się cie-

szyć wszyscy. Na tym polega wolność.  

Najbardziej jednak w Polsce niezależni są pisa-

rze. Pisać mogą co chcą, jako że są niezawiśli. 

Mogą też wydawać swe dzieła własnym sump-

tem, a później mogą owe książki rozdawać. Gdy-

by jednak komuś z nich przyszła do głowy myśl, 

żeby trafić z książką do księgarń, albo nawet bi-

bliotek, to musi spełniać pewne kryteria. Trzeba 

koniecznie opisywać bogactwo doznań zboczeń-

ców, pozżymać się trochę na zaściankowych ka-

tolików, a przychylność odpowiednich decyden-

tów ma zapewnioną. Porządek bowiem musi 

być, musi tu też obowiązywać prawo – w tym 

wypadku kaduka. O dowolnym zakupie książki 

przez bibliotekarza nie ma mowy. Tylko odpo-

wiednia nadrzędna komisja jest uprawniona de-

cydować, co przyszły czytelnik powinien, a cze-

go nie powinien czytać. Tyle o niezawisłości. 

O zawiśnięciu innym razem. 

25 sierpnia 2018                    Małgorzata Todd 

 

 

55. Tydzień Kultury Beskidzkiej 
 

W tym roku już po raz 55 odbywał się Tydzień 

Kultury Beskidzkiej. Jest to największa w Pol-

sce, a jedna z największych w świecie, impreza 

folklorystyczna. Brało w niej udział prawie 100 

zespołów pieśni i tańca z kilkunastu państw 

z różnych kontynentów. 

Wybrałem się 29 lipca do Szczyrku, gdzie ob-

serwowałem występy na Małej Scenie na Placu 

Św. Jakuba zespołu z Ukrainy, Macedonii oraz 

zespołu Beskidek ze Szczyrku. O godzinie 15 

przez Szczyrk przeszedł barwny korowód części 

zespołów biorących udział w tegorocznym TKB 

z następujących krajów: Bułgaria, Indonezja, Ja-

ponia, Macedonia, Ukraina, Serbia, Turcja, Pol-

ska (zespół Mietniowiacy z Wieliczki) oraz ze-

spół Bystrzyca z Zaolzia.  

 
Na scenie Małej Scenie na Placu Św. Jakuba wystę-

puje zespół Beskidek ze Szczyrku. 
W Polsce już dawno uprawomocniła się Kon-

wencja UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jest to 

w powojennej historii naszego Kraju pierwszy 

zbiór zasad o charakterze prawnym, kształtują-

cym stosunek do rodzimej tradycji jako wartości 

podlegających ochronie, o upowszechnianiu 

i traktowaniu roli społecznie uznanego dobra kul-
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turowego. Człowiek jako nosiciel tradycji stanowi 

w każdej kulturze wartość nadrzędną.  

 
W czasie ko-

rowodu wi-

dzowie foto-

grafowali się 

z artystami. 

Na zdjęciu 

z moją siostrą 

Izabelą są 

członkinie ze-

społu ludo-

wego 

z Macedonii. 

 

 

 

 

 

W tym kontekście warto poznawać także folk-

lor innych krajów.  

Robert Prorok 

 

 

Anioł Pański 
 

Wprowadzenie 

Nieraz słyszałem wspomnienia, że dawniej na 

dźwięk dzwonu odmawiało się Anioł Pański. 

Dziś też biją dzwony. Można też odmawiać tę 

modlitwę z Radiem Maryja, Radiem eM z Kato-

wic lub Radiem Anioł Beskidów z Bielska-Białej. 

Przed laty postanowiłem, jak mogę, odmawiać tę 

modlitwę w południe. Często zapominam. Do na-

pisania tego tekstu zainspirowało mnie wydarze-

nie opisane na końcu. 

W polu 

Gdy pracuję w polu w Bielsku-Białej to na 

dźwięk dzwonu z parafialnego kościoła przery-

wam pracę i odmawiam Anioł Pański. 

W górach 

Byłem kiedyś na wycieczce w górach z córką 

Małgorzatą i jej mężem Markiem. O 12.00 zapro-

ponowałem odmówienie modlitwy Anioł Pański. 

Córka chętnie się zgodziła. 

W osiedlu 

Pewnego razu zobaczyłem w centrum osiedla 

Mikołaja Kopernika w Gliwicach rozmawiające ze 

sobą koleżanki Terenię i Zosię. Podszedłem do 

nich i po kilku minutach usłyszeliśmy głos dzwo-

nu na Anioł Pański. Zaproponowałem odmówienie 

tej modlitwy i wspólnie się modliliśmy. 

Z gościem 

Siedzieliśmy w dwójkę z moim kolegą Marci-

nem przed domem w Bielsku-Białej. Gdy usły-

szeliśmy głos dzwonu o 12.00 Marcin zapropo-

nował modlitwę – na zakończenie dodał jeszcze 

Wieczne odpoczywanie. 

Podczas Walnego Zebrania Delegatów KIK 

w Katowicach 

Zwykle o 12.00 przerywamy obrady i odma-

wiamy Anioł Pański. 

Z wnukiem 

Gdy pilnuję trzyletniego Wojtusia i słyszę bi-

cie dzwonu to mówię mu, że bije dzwon na 

Anioł Pański i odmawiam tę modlitwę. W Biel-

sku-Białej spacerujemy wtedy po polu. 

Z nauczycielką 

We wakacje odwiedziłem moją chorą nauczy-

cielkę języka polskiego ze szkoły podstawowej. 

Gdy miałem wychodzić, a było tuż przed 12.00, 

zaproponowała, abyśmy odmówili Anioł Pański. 

Po modlitwie pożegnaliśmy się.  

Na przystanku 

W czwartek 5.7.2018 r. siedziałem sam na ław-

ce na przystanku przy ul. Toszeckiej w Gliwicach. 

Miałem ze sobą biuletyny KIK w Katowicach, 

aby je zawieźć do Kurii w Gliwicach. W pewnym 

momencie od strony Gliwic podchodzi młody 

ksiądz z zakonnicą w szarym habicie i z grupką 

młodzieży. Ksiądz pyta mnie, czy bym z nimi nie 

odmówił Anioł Pański. Chętnie się zgadzam 

i modlimy się. Ksiądz pyta, czy może zrobić nam 

zdjęcie. Robi telefonem komórkowym.  

 
Pytam księdza, czy może mi to zdjęcie posłać. 

Ksiądz prosi mnie o email i wysyła. Na poże-

gnanie daje mi obrazek błogosławionego Piotra 

Jerzego Frassatiego. Na odwrocie jest modlitwa 

za wstawiennictwem Pier Giorgia Frassatiego 

i podpis: „Towarzystwo Ciemnych Typów Bło-

gosławionego Piotra Jerzego Frassatiego 

www.ciemnetypy.pl”. 

Stanisław Waluś  

http://www.ciemnetypy.pl/
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Warto przeczytać 
 

Anioł Pański w literaturze 

polskiej. Utwory i fragmenty 

utworów zebrała Janina Wi-

nowska. Kraków 1980. 

W książce pisanej na ma-

szynie do pisania są utwory 

lub ich fragmenty następują-

cych autorów: 

Krzysztof Kamil Baczyński, 

Lesław M. Bartelski, Maria 

Barusówna, Roman Brandstaetter, Kazimierz Bro-

dziński, Stanisław Korab Brzozowski, Józef Cze-

chowicz, Zdzisław Dębicki, Antonina Domańska, 

Adam Dobrowolski, Jadwiga Gamska-Łempicka, 

Antoni Gawiński, Kazimierz Gliński, Pola Goja-

wiczyńska, Wiktor Gomulicki, Artur Górski, Ma-

ria Grzędzielska, Aleksander Fredro, Maria Ilnic-

ka, Józef Kapuściński, Józef Ignacy Kraszewski, 

Władysław Kuchta, , Adam Kompf, Maria Ko-

nopnicka, Zofia Kossak-Szczucka, Ferdynand Ku-

raś, Jalu Kurek, Jan Lechoń, Jerzy Liebert, Jan 

Paweł II, Teofil Lenartowicz, Św. Łukasz, Mistrz 

Maciej, Hanna Malewska, Emilia Michalska, 

Adam Mickiewicz, Wanda Miłaszewska, Czesław 

Miłosz, Albert Mniszek, Gustaw Morcinek, Stani-

sław Noakowski, Cyprian Norwid, Hanka Nowo-

bielska, Artur Oppman, Władysław Orkan, Eliza 

Orzeszkowa, Adam Pajgert, Jan Parandowski, 

Włodzimierz Perzyński, Wincenty Pol, Bolesław 

Prus, Zenon Przesmycki, Władysław Reymont, 

Maria Rodziewiczówna, Lucjan Rydel, Henryk 

Sienkiewicz, Andrzej Skupień-Florek, Juliusz 

Słowacki, Aniela Stańczak, Władysław Syrokom-

la, Amelia Szafrańska, Kazimierz Tetmajer, Kor-

nel Ujejski, Melchior Wańkowicz, Jan Wiktor, Ks. 

Edmund Wolski, Wacław Wolski, Julian Woło-

szynowski, Stanisław Wyspiański, Antonina Za-

chara-Wnękowa, Hanna Zahorska, Bohdan Zale-

ski, Maria Zientara-Malewska, Stefan Żeromski, 

Wojciech Żukrowski. 

Stanisław Waluś 

 

 

Szukam Cię Mamo! 
na pamięć znam rysy twarzy 

szerokie brwi nad oczami 

na szyi miejsce na korale 

ręce od umęczenia i pracy 

pajęczą siecią zmarszczek poorane 

nogi w bucikach z obcasem 

powyżej kostek przepasane paskiem 

    po ciemku kolory ubrań odgadnę 

    po omacku ważne szczegóły stroju zdradzę 

    lecz dopiero gdzieś za siódmą górą i rzeką 

    jesteś żywa modlisz się i czuwasz 

    lub niepokoju pełna milczysz wraz ze mną... 

mgr Elżbieta Honkowicz-Sakowska.  

Autorka wiersza jest emerytowaną nauczyciel-

ką języka polskiego ze Szkoły Podstawowej 

w Szymbarku koło Gorlic. Wiersz nadesłał jej 

były uczeń Robert Prorok i uzyskał zgodę Au-

torki na jego opublikowanie. 

 

 

Boży pomysł  

na dojrzałe małżeństwo 
W dniach 11-18 sierpnia br. braliśmy udział 

w rekolekcjach dla dojrzałych małżeństw (staż 

małżeński +20), które były zorganizowane 

w Nysie. Prowadziło je małżeństwo zaangażo-

wane we wspólnotę Domowego Kościoła z Wro-

cławia. Uczestnikami było 26 małżeństw z całej 

Polski, od Zielonej Góry po Lublin i od Torunia 

po Nowy Sącz. Ich staż małżeński to od 27 do 49 

lat. Opiekunem duchowym był ks. Waldemar 

Cwynar. Zakwaterowani byliśmy w Diecezjal-

nym Domu Rekolekcyjnym. Mieści się on 

w dawnym (XVIII w.) klasztorze Zakonu Bożo-

grobców. 

Każdy dzień rekolekcji rozpoczynaliśmy Na-

miotem Spotkania przed Najświętszym Sakra-

mentem i Jutrznią. Był czas na konferencje tema-

tyczne i świadectwa. Codziennie była Msza św., 

modlitwa małżeńska. Zatroszczono się o czas na 

dialog małżeński. Także była okazja do odno-

wienia sakramentu małżeństwa. W wolnym cza-

sie zwiedzaliśmy Nysę. To bardzo ciekawe mia-

sto, ma niespełna 45 tys. mieszkańców i 13 ko-

ściołów Zorganizowana była też pielgrzymka do 

Prudnika, do sanktuarium św. Józefa, gdzie 

w październiku 1956 więziony był prymas Polski 

kard. Stefan Wyszyński oraz do Zlatych Hor 

w Czechach, do sanktuarium Matki Bożej 

Wspomożenia Wiernych, tzw. Mariahilf. 

Konferencje poruszały tematy charakterystycz-

ne dla dojrzałych małżeństw, tzn. dorastanie dzie-

ci i opuszczanie przez nie rodzinnego domu, rela-

cji dziadków z wnukami, przebaczenia, znoszenia 

choroby i cierpienia, śmierci współmałżonka, 

twórczego przeżywania tego okresu życia. Zasta-

nawialiśmy się co zrobić by małżeństwo po latach 

było szczęśliwe. Zostało w naszych sercach kilka 

myśli, zapadły one głęboko. 
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Ks. Waldemar przypomniał, że Chrystus zaw-

sze jest pierwszy. On zawsze na nas czeka i wy-

chodzi nam naprzeciw. Są dobre uczynki: modli-

twa, post, jałmużna. Modlimy się dużo i często, 

czasem pościmy a o jałmużnie prawie wcale nie 

myślimy. Mamy dawać jałmużnę ale mądrze. 

Z konferencji: Najważniejszą osobą po Panu 

Bogu ma być dla mnie mąż/żona. Dziecko, gdy 

dorośnie ma opuścić dom rodzinny, nie odda-

wajmy dorosłych dzieci na gumce. Dla taty czas 

spędzony z dzieckiem/dziećmi to dobrze wyko-

rzystany czas. Jako rodzina mamy zbliżać się do 

ideału św. Rodziny. Wielu rzeczy nie muszę ale 

mogę. Pierwszy przeprasza ten, kto bardziej ko-

cha. Każdego dnia mam być lepszy/sza nie od 

współmałżonka ale od siebie samego/siebie sa-

mej, z poprzedniego dnia. 

Dobremu Bogu dziękujemy za ten błogosła-

wiony czas, w którym odnowiliśmy naszą miłość 

i jedność. Za dar spotkania znajomych małżeństw 

(była to dla nas ogromna niespodzianka), za moż-

liwość dania świadectwa i skorzystania ze świa-

dectw innych.  

Maria i Andrzej Judka z Domowego Kościoła 

 

 

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 5 Kościół nie będzie milczeć 

Bp Wiesław Mering 

Przywódca Kościoła się nie zmienił 

Dzień Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

w którym mieszkamy, które stanowimy i które 

tworzymy, dzień tak bardzo kojarzony z nieza-

pomnianej pamięci Ojcem Świętym bł. Janem 

Pawłem II – bezustannie ten fakt przewijał nam 

się dzisiaj w różnych wystąpieniach w czasie uro-

czystej sesji Sejmiku Województwa – skojarzony 

został także z mocarnymi postaciami bł. Wincen-

tego Frelichowskiego i bł. Jerzego Popiełuszki, 

dwóch kapłanów. Bożych bohaterów, niesłycha-

nie ważnych dla naszych splatanych dróg. (…) 

Domem człowieka – przypomniał to kilka razy 

w różnych swoich publikacjach ks. Janusz Stani-

sław Pasierb, w którego ukochanym mieście 

akurat jesteśmy – jest jego świat, jego rodzina, 

jego Naród, Ojczyzna, Kościół, ludzie, przyroda, 

zwierzęta, a nawet rzeczy. One nie są tylko naszą 

własnością. (…)  

Ale człowiek jest również domem Boga i od-

wrotnie, Bóg jest prawdziwym i ostatecznym 

Domem człowieka. (…) 

Gdzie się podziali wizjonerzy, twórcy zjedno-

czonej Europy? Robert Schuman, Alcide de Ga-

speri, ojcowie założyciele Unii Europejskiej, 

których procesy beatyfikacyjne już zostały 

otwarte. Gdzie są ich następcy? Kogo wybiera-

my? Ciągle się martwią, że Kościół pozbawiony 

jest przywódców w Polsce. Od śmierci Jana 

Pawła II nieustannie nam to przypominają: 

„umarł Kardynał Wyszyński, umarł Jan Paweł II, 

Kościół się miota, stracił swoich wielkich przy-

wódców”! Ale chciałbym powiedzieć, że przy-

wódca Kościoła zupełnie się nie zmienił. Do te-

go, kto jest przywódcą, prowadził nas Jan Paweł 

II, Kardynał Wyszyński – nie siebie stawiali na 

pierwszym miejscu, tylko Chrystusa, bo to jest 

jedyny prawdziwy Wódz, Przywódca Kościoła, 

a Jego nauka w ciągu stuleci zupełnie się nie 

zmieniła. (…) 

Homilia wygłoszona w Toruniu, w święto  

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

 7 czerwca 2013, str. 274-278 

Wybrał Stanisław Waluś 

 

 

MIESIĘCZNIK DIECEZJI 

WŁOCŁAWSKIEJ KRONIKA 
WYDANIE SPECJALNE – MAJ 2018 

XV ROCZNICA ŚWIĘCEŃ BISKUPICH 

I INGRESU DO KATEDRY WŁOCŁAWSKIEJ 

KS. BP. WIESŁAWA ALOJZEGO MERINGA 

Włocławek 2018 

Spis treści 

Życzenia jubile-

uszowe w imieniu 

Ojca Świętego - 5 

Jubileusz 15 lat po-

sługi pasterskiej ks. 

bp. Wiesława Merin-

ga – ks. Andrzej To-

malak - 6  

Homilia ks. bp. 

Andrzeja Suskiego 

wygłoszona w bazy-

lice katedralnej we 
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Włocławku, w 15. rocznicę sakry i ingresu do ka-

tedry Księdza Biskupa Wiesława Meringa – 8 

Życzenia w imieniu duchowieństwa diecezji – 

ks. Krzysztof Konecki – 13 

Życzenia od najbliższych współpracowników 

dla Biskupa Włocławskiego w rocznice ingresu – 

ks. Andrzej Tomalak – 16 

List Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do ks. 

bp. Wiesława Meringa z okazji 15. Rocznicy świę-

ceń biskupich Ordynariusza Włocławskiego – 18 

List Członka Zarządu Województwa Kujaw-

sko-Pomorskiego do ks. bp. Wiesława Meringa z 

okazji 15. Rocznicy święceń biskupich Ordyna-

riusza Włocławskiego – 18 

List Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego do ks. bp. Wiesława Meringa z 

okazji 15. rocznicy święceń biskupich ordynariu-

sza Włocławskiego – 19 

Fotografie – 21 

Biskup Wiesław Alojzy Mering – Pasterz Ko-

ścioła Włocławskiego w piętnastolecie działalno-

ści pasterskiej (2003-2018) – ks. Janusz Greźli-

kowski - 37 

 

 

Biblia audio 
 

Na stronie internetowej https://bibliaaudio.pl/ 

zostały zamieszczone informacje o możliwości 

nabycia Pisma Świętego w formie słuchowiska. 

Dzielę się nimi z czytelnikami „Dlatego”. Naby-

łem i uważam, że był to dobry zakup. 

ST. I N. TESTAMENT CD BOX  149.00 zł 

BIBLIA AUDIO KIDS - CD 1  24.90 zł 

BIBLIA AUDIO KIDS - CD 2  24.90 zł 

ST. I N. TEST. - PENDRIVE  149.00 zł 

NOWY TESTAMENT CD BOX  69.00 zł 

NOWY TEST; PENDRIVE  79.00 zł 

STARY TESTAMENT CD BOX  109.00 zł 

ST. I N. TEST. - PENDRIVE  109.00 zł 

BIBLIA AUDIO superprodukcja to największe 

słuchowisko radiowe w Europie. Słuchowisko, 

w którym aktorzy grają poszczególne role, 

a wszystko zanurzone jest w nowoczesnej ścież-

ce dźwiękowej. Stworzono „film bez obrazu” – 

niech Twoja wyobraźnia wyświetli Ci Twój wła-

sny film.  

Zestaw 12 płyt (lub pendrive) zawiera dźwię-

kową adaptację STAREGO I NOWEGO 

TESTAMENTU. 
NIE USUNIĘTO NIC Z TREŚCI PISMA 

ŚWIĘTEGO - jedynie w dialogach pomiędzy bo-

haterami nie ma wskazań, który z bohaterów 

mówi, bo tego słuchacze są pewni rozpoznając 

poszczególne głosy.  

Do całego materiału powstało pełne udźwię-

kowienie, dźwiękowe efekty specjalne, a także 

oryginalna muzyka.  

Słuchowisko powstało w oparciu o BIBLIĘ 

TYSIĄCLECIA (1965 wyd. V). Każda z Ksiąg 

Starego i Nowego Testamentu podzielona jest na 

rozdziały.  Łącznie 1324 pliki/rozdziały. 

Czas trwania całości 113 h.  

Inne źródło to księgarnia pallotyńska 

https://www.pallottinum.pl/index.php?c=63 

Jan Świtkowski 

 

 

Nie zabijaj. 

Obrona życia człowieka od poczęcia 

do naturalnej śmierci 
 

Szanowny Panie, 

Drogi Obrońco dzieci poczętych!  

Być może słyszał już Pan z mediów, że w dniu 

2 lipca Komisja Polityki Społecznej i Rodziny 

zebrała się, aby obradować nad projek-

tem#ZATRZYMAJABORCJĘ dotyczącym 

zmiany ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o pla-

nowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i wa-

runkach dopuszczalności przerywania ciąży. Być 

może były tylko skrawki informacji, które do 

Pana dotarły. Jako przedstawiciel komitetu ini-

cjatywy ustawodawczej, byłam obecna na komi-

sji i chciałam się z Panem podzielić szczegółami 

wydarzeń, które miały miejsce podczas obrad. 

 Czekaliśmy na ten moment od 6 miesięcy, 

nieustannie zbywani wymówkami przewodni-

czącej komisji Bożeny Borys Szopy, sugerują-

cymi, że posłowie nie zamierzają zająć się 

ochroną małych obywateli Polski. W poniedzia-

łek przyszłam do sejmu razem z działaczami 

Fundacji Życie i Rodzina w oczekiwaniu na 

konkretne decyzje i działania w kierunku ochro-

ny dzieci poczętych. Byłam głosem 850 000 

obywateli, a przede wszystkim tych dzieci, które 

same obronić się nie mogą. Środowiska femini-

styczne, także były obecne na tym posiedzeniu, 

aby mieć rękę na pulsie i lobbować za aborcją.  

Proszę sobie wyobrazić, że przewodnicząca Bo-

żena Borys Szopa poprowadziła punkt dotyczący 

projektu w niecałe 20 minut! Zleciła głosowanie 

nad powołaniem podkomisji, która będzie się te-

raz zastanawiać, czy politykom wolno w ogóle 

wprowadzić ochronę ludzkiego życia. Co za ab-

https://bibliaaudio.pl/
http://www.sklep.bibliaaudio.pl/kategoria/biblia-audio-superprodukcja/biblia-audio-superprodukcja-stary-i-nowy-testament-na-cd
http://www.sklep.bibliaaudio.pl/kategoria/biblia-audio-superprodukcja/biblia-audio-kids-cd-1
http://www.sklep.bibliaaudio.pl/kategoria/biblia-audio-superprodukcja/biblia-audio-kids-cd-2
http://www.sklep.bibliaaudio.pl/kategoria/biblia-audio-superprodukcja/biblia-audio-pendrive-prezent-stary-i-nowy-testament
http://www.sklep.bibliaaudio.pl/kategoria/biblia-audio-superprodukcja/biblia-audio-nowy-testament
http://www.sklep.bibliaaudio.pl/kategoria/biblia-audio-superprodukcja/biblia-audio-pendrive
http://www.sklep.bibliaaudio.pl/kategoria/biblia-audio-superprodukcja/biblia-audio-cd-box-stary-testament
http://www.sklep.bibliaaudio.pl/kategoria/biblia-audio-superprodukcja/biblia-audio-pendrive-stary-testament
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surd! Nie pozwolono mi nawet wypowiedzieć się 

w tej sprawie i przedstawić argumentów za na-

szym wspólnym projektem, chociaż miałam do te-

go pełne prawo i nakazują to parlamentarne dobre 

obyczaje. To była jedna wielka ustawka. Nazwiska 

wybranych do podkomisji posłów były już wcze-

śniej wybrane i zostały wskazane podczas obrad. 

Ostatecznie została powołana podkomisja składa-

jąca się z następujących posłów: 1. Urszula Ru-

secka (PiS), 2. Anita Czerwińska (PiS), 3. Teresa 

Wargocka (PiS), 4. Grzegorz Matusiak (PiS), 

5. Ewa Kozanecka (PiS), 6. Joanna Frydrych (PO), 

7. Joanna Augustynowska (PO), 8. Monika Rosa 

(N), 9. Agnieszka Ścigaj (Kukiz15).  

Chciałabym zwrócić Pana uwagę, że wszystkie 

te osoby łączy jedna rzecz. Mianowicie przez 

ostatnie 6 miesięcy, posłowie ci byli przeciwko 

projektowi #ZATRZYMAJABORCJĘ. Czy to 

przypadek? W taki oto sposób przewodnicząca 

Borys Szopa zrzuciła odpowiedzialność za życie 

dzieci na innych posłów sama umywając ręce od 

ratowania bezbronnych maluszków. 

Na poniższym nagraniu może Pan zobaczyć 

szczegóły z całego wydarzenia: 

Kaja Godek 

Inicjatywa #ZATRZYMAJABORCJĘ 

Fundacja Życie i Rodzina  

zycierodzina.pl  

Fragmenty emailu otrzymanego 9 lipca 2018 r.  

Wybrał Stanisław Waluś 

 

 

Stop dla gender – tak dla planu Boga 
 

RYSUJĘ, CO MYŚLĘ WASIUKIEWICZ 

 
TATO, CO TO JEST GENDER? 

NIE MÓW DO MNIE TATO 

Tygodnik Solidarność, nr 26 (1540),  

29 VI 2018, str. 7 
 

Więcej o ideologii gender na stronach: 

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

http://www.niedlagender.pl/ 

http://www.fronda.pl/a/gender-historia-i-

polityka,54149.html 

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

 

 

Ekumenizm 
Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy 

dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszy-

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

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

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

Papież: na otwarcie ekumenicznej katedry 

w Loppiano 

Dialog i braterska przyjaźń między katolikami 

a prawosławnymi to dwa owoce spotkania 

sprzed 50 lat między patriarchą Konstantynopola 

i założycielką ruchu Focolari – zaznaczył Papież 

w przesłaniu na ręce kard. Giuseppe Betoriego, 

arcybiskupa Florencji. Okazją do jego napisania 

była inauguracja na uniwersytecie w Loppiano 

katedry ekumenicznej, noszącej właśnie imię ich 

obojga: Atenagorasa i Chiary Lubich. Franciszek 

wyraził radość z tej godnej pochwały inicjatywy 

i życzył, aby prowadzona przez ten ruch uczelnia 

w Loppiano, gdzie będzie działać nowoutworzo-

na katedra, była nadal – idąc za wskazaniami 

własnego charyzmatu i otwarta na natchnienia 

Ducha Świętego – miejscem spotkania i dialogu 

między różnymi kulturami i religiami. 

Przesłanie do uczestników inauguracji skiero-

wał także obecny patriarcha Konstantynopola. 

Bartłomiej nazwał w nim Atenagorasa i Chiarę 

Lubich „pionierami współczesnego ruchu eku-

menicznego”. 

Warto przypomnieć, że więzi przyjaźni 

i współpracy ruchu Focolari z Patriarchatem 

Ekumenicznym sięgają 1967 r., kiedy odbyło się 

wspomniane spotkanie. Wtedy Atenagoras wy-

znał Chiarze Lubich, że bardzo ważne jest po-

znawać się wzajemnie po tylu wiekach życia da-

leko jedni od drugich. „Pierwszych dziesięć wie-

ków chrześcijaństwa – powiedział wtedy patriar-

cha – to był czas ustalania dogmatów i tworzenia 

się Kościoła. Kolejnych dziesięć to czas schizm, 

podziałów. Trzecia epoka, która się zaczyna, to 

czas miłości”. 

Biuletyn Radia Watykańskiego 15.12.2017 

 

http://www.diecezja.waw.pl/3260
http://www.niedlagender.pl/
http://www.diecezja.legnica.pl/documents/237
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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 XXXIII 

Mamy obowiązek tak działać, aby wszyscy 

mogli zaznać wolności, odpoczynku i odpręże-

nia, które są człowiekowi niezbędne ze względu 

na jego ludzką godność oraz związane z nią po-

trzeby religijne, rodzinne, kulturowe i społeczne, 

trudne do zaspokojenia, jeśli nie jest zagwaran-

towany przynajmniej jeden dzień w tygodniu da-

jący wszystkim możliwość wspólnego odpo-

czynku i świętowania. Oczywiście, to prawo 

pracownika do odpoczynku zakłada prawo do 

pracy, a zatem gdy rozważamy problemy zwią-

zane z chrześcijańską koncepcją niedzieli, mu-

simy wspomnieć z głębokim zatroskaniem o 

dramacie wielu ludzi, którzy z powodu braku 

miejsc pracy są zmuszeni do bezczynności na-

wet w dni robocze? (List Apostolski Dies Domi-

ni, n. 65-66). 

http://www.parafianowytarg.pl/index.php?option

=com_content&view=article&id=156:niedziel-

wituj-w-niedziel-nie-

kupuj&catid=2:wydarzenia&Itemid=19 

 

 

Zmarli w ostatnim czasie 
 

22 stycznia 2018 r. zmarł Henryk Kukuczka 

Odszedł baca ze Stecówki 

Witold Iwańczyk, Niedziela, nr 7, 18 II 2018, str. 

28-29 

31 stycznia 2018 r. zmarł pułkownik Jeziorski 

Zmarł pułkownik Jeziorski 

PAP, Nasz Dziennik, nr 34 (6088). 10-11 II 2018, 

str. 7 

2 lutego 2018 r. zmarł Tadeusz Smreczyński 

Odszedł świadek historii 

PAP, Nasz Dziennik, nr 29 (6083), 5 II 2018, 

str. 6 

4 lutego 2018 r. zmarł Wojciech Pokora 

Zawsze pokornie stałem z boku 

Tygodnik Solidarność, nr 7 (1521), 16 II 2018, 

str. 4 

Informacje o Zmarłym znalazłem również 

w „Gościu Niedzielnym”. 

14 lutego 2018 r. zmarł ks. prof. Jan Kowalski 

Żegnamy wybitnego teologa 

Ks. Mariusz Frukacz, Niedziela, nr 8, 25 II 2018, 

str. 29 

14 lutego 2018 r. zmarł Antoni Krauze 

Odnowiciel polskiego kina 

Bartosz Boruciak, Tygodnik Solidarność, nr 8 

(1522), 23 II 2018, str. 54-55 

Informacje o Zmarłym znalazłem również 

w „Naszym Dzienniku” i w tygodnikach: „Sie-

ci”, „Gość Niedzielny”, „Niedziela”. 

16 lutego 2018 r. zmarł Wacław Nowicki 

Świadek masakry w Nalibokach 

Andrzej Kulesza, Nasz Dziennik, nr 45 (6099), 

23 II 2018, str. 2 

7 marca 2018 r. zmarł Henryk Żyto 

Pożegnanie żużlowej legendy 

Leszek Masierak, Tygodnik Solidarność, nr 11 

(1525), 16 III 2018, str. 63-64 

24 marca 2018 r. zmarł Julian Zydorek 

Odszedł Julian Zydorek 

B.M., Tygodnik Solidarność, nr 14 (1528), 6 IV 

2018, str. 59 

17 kwietnia 2018 r. zmarł Stanisław Likiernik 

Pogrzeb bohatera 

Nasz Dziennik, nr 116 (6170), 22 V 2018, str. 6 

3 maja 2018 r. zmarł dr inż. Antoni Zięba 

Testament obrońcy życia 

Beata Falkowska, Nasz Dziennik, nr 102 

(6156),5-6 V 2018, str. 1 i 3 

Informacje o zmarłym znalazłem również w ty-

godnikach: Niedziela i Gość Niedzielny. 

Kondolencje  

Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego: 

Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość 

o śmierci Pana Dr. Inż. Antoniego Zięby. Wyrażam 

jednocześnie moją wdzięczność za dar jego życia, 

przepełnionego chrześcijańską miłością. Pan pozwo-

lił mu zakończyć ziemską pielgrzymkę 

w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej 

Polski, której był oddany i Jej opiece powierzał dzie-

ło obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. 

Trudno przecenić zasługi Pana Inżyniera - był 

i będzie wzorem dla wielu, którzy nie chcą zgodzić 

się na cywilizację śmierci i pod prąd współcze-

snemu światu mówią życiu: Tak! 

http://www.parafianowytarg.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=156:niedziel-wituj-w-niedziel-nie-kupuj&catid=2:wydarzenia&Itemid=19
http://www.parafianowytarg.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=156:niedziel-wituj-w-niedziel-nie-kupuj&catid=2:wydarzenia&Itemid=19
http://www.parafianowytarg.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=156:niedziel-wituj-w-niedziel-nie-kupuj&catid=2:wydarzenia&Itemid=19
http://www.parafianowytarg.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=156:niedziel-wituj-w-niedziel-nie-kupuj&catid=2:wydarzenia&Itemid=19
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Niepodważalnym autorytetem dla śp. Pana Inży-

niera był św. Jan Paweł II. Słowa Ojca Świętego o 

tym, jak pięknym, niezwykłym i niepowtarzalnym 

darem Boga jest życie, nie tylko cytował, lecz żył 

nimi na co dzień. 

Niech Miłosierny Bóg wynagrodzi w niebie nie-

zliczone zasługi, jakie Pan Inżynier pełnił na ziemi 

dla Jego chwały i w obronie Dzieła Stworzenia. 

Rodzinę śp. Pana Inżyniera otaczam modlitwą 

i z serca błogosławię. 

+ Marek Jędraszewski 

Arcybiskup Metropolita Krakowski 

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

odszedldr-inzantoni-zieba.html 

 

Nasze Rocznice 
 

Wrzesień 2018 

765 lat temu (8 września 1253 r.) – kanonizacja 

św. Stanisława biskupa i męczennika dokonana 

przez papieża Innocentego IV w kościele św. 

Franciszka w Asyżu. 

555 lat temu (15 września 1463 r.) – zwycięstwo 

floty polskiej nad krzyżacką na Zalewie Wiśla-

nym podczas wojny trzynastoletniej.  

475 lat temu (18 września 1543 r.) ukazało się 

drukiem pierwsze wydanie genialnego dzieła Mi-

kołaja Kopernika De revolutionibus orbium co-

elestium (O obrotach ciał niebieskich). 

335 lat temu (12 września 1683 r.) - zwycięstwo 

Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. 

180 lat temu (11 września 1838 r.) w Kaliszu 

w rodzinie szlacheckiej urodził się Adam Asnyk, 

jeden z najważniejszych poetów polskich. Był 

synem Kazimierza, powstańca listopadowego, 

i Konstancji z Zagórowskich. 

80 lat temu (29 września 1938 r.) konferencja 

w Monachium zapoczątkowała rozbiór Czecho-

słowacji i umożliwiła Polsce zajęcie Zaolzia.  

75 lat temu (25 września 1943 r.) w Warszawie 

gestapo aresztowało Zofię Kossak-Szczucką. By-

ła działaczką tajnej organizacji katolickiej Front 

Odrodzenia Polski. Występowała m.in. w obronie 

Żydów. Została wywieziona do obozu koncentra-

cyjnego w Auschwitz. 

65 lat temu (2 września 1953 r.) zmarł Wojciech 

Trąpczyński, wybitny polityk wielkopolski, 

pierwszy marszałek Sejmu i Senatu II RP. 

65 lat temu (14 września 1953 r.) przed sądem 

wojskowym w Warszawie rozpoczął się proces 

biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka. Proku-

rator Zarakowski oskarżał Biskupa o działalność 

szpiegowską oraz o współpracę z hitlerowskim 

okupantem. Wszystkie zarzuty były spreparowa-

ne przez UB. Wyrok 12 lat więzienia, jaki zapadł 

22 września, był już z góry ustalony. Po przeło-

mie październikowym 1956 r. bp Kaczmarek zo-

stał zrehabilitowany i, na żądanie Prymasa Wy-

szyńskiego, przywrócony na stanowisko biskupa 

ordynariusza kieleckiego. 

65 lat temu (25 września 1953 r.) został areszto-

wany Prymas kard. Stefan Wyszyński.  

45 lat temu (17 września 1973 r.) w Scarsdail 

pod Nowym Jorkiem zmarł Oskar Józef Halecki 

wybitny polski historyk, specjalista od okresu 

Jagiellonów. 

25 lat temu (18 września 1993 r.) nastąpiło osta-

teczne wyjście wojsk rosyjskich z Polski. 

Wybrała Barbara Kwaśnik 

 

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Papieża Franciszka na rok 2018 
Sierpień: Powszechna: Aby wielkie wybory 

ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako 

skarb ludzkości. 

Wrzesień: Powszechna: Aby młodzież na kon-

tynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji 

i pracy we własnej ojczyźnie. 

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę 

Codziennie przynajmniej jedna 

dziesiątka różańca, więcej informacji 

na stronie: 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl 

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

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

cych są: Piotr Pietrasz i Rajmund Rał – człon-

kowie KIK w Katowicach. 

 

XXIII FESTIWAL 

MUZYKA ORGANOWA  

W KATEDRZE 
Najbliższe terminy koncertów: 

19.08, 30.09, 21.10, 18.11.  

Godz. 19.00, Kierownictwo ar-

tystyczne: prof. Julian Gembal-

ski 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. 
KAROLA SZYMANOWSKIEGO 

W KATOWICACH 
KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ 

W KATOWICACH 
PARAFIA KATEDRALNA  

CHRYSTUSA KRÓLA W KATOWICACH 

http://www.diecezja.pl/archidiecezja/aktualnosci/odszedldr-inzantoni-zieba.html
http://www.diecezja.pl/archidiecezja/aktualnosci/odszedldr-inzantoni-zieba.html
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
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Rekolekcje KIK w Kokoszycach 
 

Rekolekcje Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach odbędą się od piątku do niedzieli 

21 – 23 września 2018 r. w Archidiecezjalnym 

Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach. 

Rekolekcjonista: ks. dr hab. Janusz Wilk. 

Zapisy: Jan Mikos, 697 684 666,  

e-mail - mikosjan@gmail.com  

Tel. domowy: 32/2544060. Dyżur: wtorki 

w salce nr 2 przy parafii na Tysiącleciu Dolnym 

w godz. 17-18 i do ustalenia telefonicznie.  

Możliwość dojazdu i przyjazdu autokarem.  

Wyjazd autokaru w piątek sprzed kościoła na 

Dolnym Tysiącleciu o godz. 14.00, a z pl. An-

drzeja (przy dworcu kolejowym w Katowicach – 

po przeciwnej stronie − przystanek przy sądzie) 

o godz. 14.15. 

 

Pielgrzymka KIK-ów na Jasną Górę 
 

Ogólnopolska Pielgrzymka Klubów Inteligencji 

Katolickiej na Jasna Górę odbędzie się w sobotę 

17 listopada 2018 r. 

 

PROGRAM PIELGRZYMEK KIK NA 2018  

(Organizator Jan Mikos) 

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 spo-

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

hab. Józef Kozyra, biblista, odpowiada na różne 

pytania związane z wiarą, religią i Kościołem. 

O godz. 18.00 pochylamy się nad Pismem Świę-

tym. Szczegółowe informacje podawane są 

w miesięcznym programie. 

 

Sekcja Nauka-Wiara 

Spotkania odbywają się w trzecią środę miesią-

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

Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12 (wej-

ście od podwórza, parter). Szczegółowe informa-

cje podawane są w miesięcznym programie. 
 

 

1% podatku na rzecz KIK w Katowicach dla 

wsparcia chrześcijańskiej kultury 

W 2019 roku będzie można przekazywać dla 

KIK w Katowicach 1% należnego podatku za 

2018 rok na cele statutowe KIK w Katowicach. 

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

wiznę na cele statutowe Klubu Inteligencji Kato-

lickiej w Katowicach w 2017 roku.  

Będziemy wdzięczni za przekazanie daro-

wizn w bieżącym roku na cele statutowe Klu-

bu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Da-

rowizny te będą mogły zostać odliczone 

w przyszłym roku w zeznaniu podatkowym za 

rok 2018 do 30 kwietnia 2019 r.” 

 

Msze św. pierwszopiątkowe 

Godz. 19.00 w Kościele Akademickim (krypta 

katedry Chrystusa Króla w Katowicach) wspólne 

z Duszpasterstwem Akademickim.  

 

Dyżury w siedzibie KIK 

W piątki od godz. 17.00 do 18.00. Prezes - 

pierwszy piątek miesiąca.  

 

Składki: Od osoby pracującej 5 zł miesięcznie, 

co daje 60 zł na rok, od osoby niepracującej – 

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

to jest możliwe, składki prosimy wpłacać prze-

wodniczącemu sekcji. Można też wpłacać na-

szemu skarbnikowi Małgorzacie Piechoczek (na 

posiedzeniach Zarządu w czwartki o 17.00 - 

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 ING Bank Śląski Katowice 

32 1050 1214 1000 0090 3030 8622 

 

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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