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40. rocznica wyboru Świętego Jana Pawła II Wielkiego 
16 X 1978 r. kard. Karol Wojtyła został wybrany papieżem 

Kanonizacja Błogosławionego Pawła VI 
14 X 2018 r. w Rzymie 

70. rocznica śmierci Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski 
22 X 1948 r. zmarł w Warszawie 

 

Różańcowa droga światłości 

Ojciec Święty Jan Paweł II w Liście Apostolskim Rosarium Virginis Mariae ogłoszonym na początku 

25-lecia pontyfikatu 16 X 2002 roku każe nam uczyć się Chrystusa od Maryi. Nikt bowiem tak jak Matka 

nie może nas wprowadzić w głęboką znajomość tajemnicy Syna. Przy pierwszym „znaku” w Kanie, Ma-

ryja jest nauczycielką zachęcającą do wykonania poleceń Syna, kiedy mówi: „uczyńcie wszystko, co 

wam powie” (J 2,5). [nr 14] 

Mamy więc zgłębiać i głosić tajemnicę Jezusa z Maryją. [nr 17] 

Papież zachęca, abyśmy kontemplowali tajemnice Światła, bo misterium Chrystusa jest Światłem. On 

jest światłością świata (J 8,12). [nr 21] 

Jezus przemienił się wobec trzech apostołów: Piotra, Jakuba i Jana, „a twarz Jego zajaśniała jak słońce” 

(Mt 17,2). Ewangeliczną scenę przemienienia Chrystusa, w której zdają się oni jakby porwani pięknem 

Odkupiciela, można przyjąć za ikonę chrześcijańskiej kontemplacji. Utkwić wzrok w Chrystusowym ob-

liczu, rozpoznać Jego tajemnicę w zwyczajnej, bolesnej drodze Jego człowieczeństwa, aż ujrzy się Boski 

blask, objawiony ostatecznie w Zmartwychwstałym, zasiadającym w chwale po prawicy Ojca, to zadanie 

każdego ucznia Chrystusa, a zatem i nasze zadanie. Kontemplując to oblicze, otwieramy się na przyjęcie 

tajemnicy życia Trójcy Przenajświętszej, by doznawać wciąż na nowo miłości Ojca i cieszyć się radością 

Ducha Świętego. W ten sposób urzeczywistniają się również dla nas słowa św. Pawła: „wpatrujemy się 

w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabnia-

my się do Jego obrazu” (2 Kor 3,18). [nr 9] 

Ojciec Święty wskazuje pięć tajemnic pełnych światłości w latach publicznej działalności Jezusa: {1} 

chrzest w Jordanie, będący początkiem tejże działalności publicznej; {2} objawienie tajemnicy Chrystusa 

na weselu w Kanie; {3} głoszenie Królestwa Bożego i wezwanie do nawrócenia; {4} przemienienie na 

górze Tabor i {5} ustanowienie Eucharystii w Wieczerniku Jerozolimskim. [nr 21] 

W tajemnicach światła obecność Maryi jest ukryta, z wyjątkiem Kany, gdzie Matka Jezusa przyczynia 

się do pierwszego cudu przemiany wody w wino. [nr 21] 

Każda z tajemnic światła objawia Królestwo Boże, które nadeszło wraz z Chrystusem. Przy chrzcie 

w Jordanie, Chrystus będąc niewinny czyni siebie „grzechem za nas” (2 Kor 5,21). Bóg Ojciec zaś obja-

wia Go jako umiłowanego Syna, a Duch Święty powołuje Go do przyszłej misji. Przy pierwszym „zna-

ku” w Kanie, Chrystus przemienia wodę w wino i dzięki interwencji Maryi otwiera serca uczniów tak, 

aby uwierzyli w Jezusa. Nauczanie Jezusa o nadejściu Królestwa Bożego i wezwanie do nawrócenia re-

alizuje się przez odpuszczenie grzechów i okazywanie miłosierdzia, co będzie kontynuowane aż do końca 

czasów dzięki sakramentowi pojednania. Tajemnicę światła w pełnym znaczeniu widać przy przemienie-

niu Jezusa na górze Tabor. Chwała Bóstwa oświetla oblicze Jezusa – Syna Bożego, co potwierdzają sło-

wa Boga Ojca: „Ten jest mój Syn umiłowany; Jego słuchajcie” (Mt 17,5). Bóg Ojciec przygotowuje 

uczniów Jezusa do wejścia po cierpieniach męki do radości zmartwychwstania i życia przemienionego 
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przez Ducha Świętego. Ustanawiając Eucharystię Jezus daje na pokarm swoje Ciało i Krew. W ten też 

sposób daje świadectwo swojej miłości do ludzi, za zbawienie których składa w ofierze samego siebie. 

[nr 21] 

Rozważając tajemnice życia Jezusa przyjmuje się w Nim prawdę o człowieku. Słuchając Chrystusa – 

Nauczyciela w tajemnicach publicznego życia Zbawiciela czerpie się światło pozwalające wejść do Kró-

lestwa Bożego. Różaniec pomaga otworzyć się na to światło. [nr 25]  

Różaniec jest więc drogą kontemplacji. Przez tajemnice życia Jezusa, objawia się On nam jako Pan cza-

su i historii. [nr 38] 

Czyż więc nie warto przejść „różańcową drogą światłości?” Myślę, że warto! 

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 
 

Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych – 19 października 
 

 

Ojciec Święty Franciszek do Polaków  
 

Audiencja ogólna – środa 10 X 2018 r. 

„Witam polskich pielgrzymów. Zanim przyje-

chałem na plac, miałem możność pozdrowić 

uczestników pielgrzymki Archidiecezji Krakow-

skiej, którzy przybyli do Rzymu z okazji 40-lecia 

wyniesienia Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. 

Teraz chcę pozdrowić wszystkich Was tu obec-

nych i waszych rodaków. Razem z wami dziękuję 

Chrystusowi, Panu czasów, że zechciał powołać 

z waszej ziemi tego wielkiego Papieża i powie-

rzył mu zadanie wprowadzenia Kościoła w nowe 

tysiąclecie. Jego nauczanie, przykład świętości 

i wstawiennictwo niech nas prowadzi i strzeże 

w codziennej, czasem trudnej wędrówce po dro-

gach Pana! Z serca wam błogosławię!” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 10 X 2018 
 

Audiencja ogólna – środa 17 X 2018 r. 

„Jakże aktualne są jego słowa, wypowiedziane 

w dniu inauguracji pontyfikatu: «Nie lękajcie się! 

Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystu-

sowi!» - mówił Franciszek. - Niech nadal inspiru-

ją one wasze życie osobiste, rodzinne i społeczne; 

niech będą zachętą do wiernego podążania za 

Chrystusem, dostrzegania Jego obecności 

w świecie, w drugim człowieku, zwłaszcza 

w ubogim i potrzebującym pomocy. Człowiek, 

bowiem, jak nauczał Papież z rodu Polaków, jest 

drogą Kościoła”. 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 17 X 2018 

Rok 2018 – Rokiem Harcerstwa 
 

UCHWAŁA 

SENATU RZECZYPOSPOLITEJPOLSKIEJ 

ustanawiająca rok 2018 Rokiem Harcerstwa 
 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 

2018 Rokiem Harcerstwa. 

W roku 2018 będziemy obchodzili 100-lecie 

odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Lata 1918–1922, w których dokonał się pro-

ces odrodzenia i zjednoczenia Rzeczypospoli-

tej, były czasem niezwykłego, spontanicznego 

zrywu, walki i pracy we wszystkich wymiarach 

życia państwowego, narodowego i społeczne-

go. 

Na całym obszarze państwa, we wszystkich 

działaniach wzięło czynny udział harcerstwo 

polskie, tworzone od 1910 roku na wzór skautin-

gu Roberta Baden-Powella, którego zasady wy-

chowawcze zostały silnie nasycone rodzimymi 

pierwiastkami patriotyzmu, wychowania moral-

nego i kształtowania tężyzny fizycznej młodzie-

ży. Dnia 22 maja 1911 roku Andrzej Małkowski 

wydał we Lwowie pierwszy rozkaz powołujący 

komendę i pierwsze drużyny skautowe. Od tego 

czasu możemy mówić, że harcerstwo to „skau-

ting plus niepodległość”. 

Do tradycji tej oraz powołanego w dniach 1–2 

listopada 1918 roku z organizacji skautowych 

i harcerskich z trzech zaborów Związku Harcer-

stwa Polskiego nawiązują obecnie wszystkie 
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działające w Polsce i na obczyźnie organizacje 

harcerskie, ze Związkiem Harcerstwa Polskiego 

poza granicami kraju, który w okresie powojen-

nego zniewolenia komunistycznego przechował 

depozyt niepodległości – ciągłości organizacyj-

nej, prawnej, ideowej, programowej i metodycz-

nej polskiego harcerstwa. 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uzna-

nie dla działalności polskiego harcerstwa. 

Przywołujemy dziś pamięć o wspaniałych 

obrońcach Lwowa – Orlętach i harcerskich szere-

gach walczących z nawałą bolszewicką w 1920 

roku. Przywołujemy Szare Szeregi, Pogotowie 

Harcerek i Hufce Polskie – walczące z niemiec-

kim okupantem. Przywołujemy walczących 

w konspiracji z władzą komunistyczną i sowiec-

kim okupantem w latach 1944–1956 oraz w la-

tach późniejszych: Harcerstwo Niepokorne, 

w tym Kręgi Instruktorów Harcerskich im. An-

drzeja Małkowskiego, Ruch Harcerski i Ruch 

Harcerski Rzeczypospolitej. 

Przywołujemy dziś pamięć o wielu pokoleniach 

harcerek i harcerzy, którzy wychowywali mło-

dzież i budowali nowoczesne społeczeństwo, od-

budowywali nasz kraj po obu wojnach świato-

wych i nieśli pomoc potrzebującym. Służba har-

cerek i harcerzy w kraju i poza jego granicami na 

trwałe zapisała się w naszych dziejach i w na-

szych sercach. 

Po stu latach, kolejne pokolenia polskiej mło-

dzieży podejmują kontynuowanie dzieła założy-

cieli harcerstwa, a także tych, którzy w 1918 roku 

nadawali tej działalności nowy impuls i wymiar. 

Dziś Związek Harcerstwa Polskiego, Związek 

Harcerstwa Rzeczypospolitej, Skauci Europy – 

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawi-

sza”, Związek Harcerstwa Polskiego poza grani-

cami kraju, organizacje harcerskie na Wschodzie 

i pozostałe organizacje harcerskie kontynuują to 

dzieło. 

Dzieło to, tak ważne dla naszego społeczeń-

stwa, zasługuje na uznanie i wsparcie. 

Mamy nadzieję, że przez długie, kolejne lata 

harcerstwo będzie wskazaniem dla młodych 

w podejmowaniu decyzji życia, wyzwaniem i po-

lem Służby Bogu, Polsce i Bliźnim, dla dobra na-

szego Narodu i Państwa. 

Ustanowienie przez Senat Rzeczypospolitej 

Polskiej roku 2018 Rokiem Harcerstwa jest pod-

kreśleniem uznania zasług polskiego harcerstwa 

oraz przyszłej jego roli w wychowaniu młodego 

pokolenia. 

Rok 2018 – Rokiem Jubileuszu  

100-lecia odzyskania przez Polskę 

Niepodległości  
 

Bóg – honor – Ojczyzna.  

Patriotyzm czy nacjonalizm? 
11 października 2018 r. w parafii Matki Bo-

skiej Kochawińskiej w Gliwicach Franciszek 

Kucharczak, redaktor „Gościa Niedzielnego” 

wygłosił konferencję „Bóg – Honor – Ojczyzna. 

Patriotyzm czy nacjonalizm?” Była to już druga 

konferencja z cyklu „Niepodległości dar”. 

 
Proboszcz parafii ojciec Robert Więcek SJ przedsta-

wia redaktora Franciszka Kucharczaka.  

 
Do Prelegenta było wiele pytań. Janusz Reznik (po 

lewej) jako inżynier zwrócił uwagę na konieczność 

doprecyzowania pojęć i na to, że w prelekcji było za 

mało opisu Ojczyzny. 

Na początku Franciszek Kucharczak podzielił 

się dwoma doświadczeniami. Kiedyś jego syn 

powiedział, że język polski jest najlepszy, bo 

w nim wszystko rozumie. Dalej powiedział, że 

ma kolegę Francuza, który należy do Opus Dei 

i postanowił ożenić się z Polką, gdyż uważał, że 

tylko w Polsce można znaleźć kobietę, która bę-

dzie chciała mieć dużo dzieci.  
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Wracając do tematu powiedział, że Ojczyzna 

jest nam droga nie dlatego, że jest lepsza od in-

nych, ale że jest nam bliska. Podobnie z czcią 

wobec Ojca. Ojczyzna jest czymś w rodzaju ro-

dziny. Kościół mówi, że Ojczyźnie należy się pie-

tyzm podobny do tego, jaki okazujemy Rodzi-

com. W stosunku do Ojczyzny mamy szczególne 

obowiązki. Pytanie: co jest prawdziwym patrioty-

zmem? 

Gdy uczniowie zbliżali się do Emaus, Jezus ich 

zapytał o to, co stało się w Jerozolimie. Padają 

w odpowiedzi słowa, że się spodziewali, że Jezus 

wyzwoli Izraela. Czyli oczekiwali, że Jezus za-

spokoi ich płaski patriotyzm. 

W Jezusie jest pełnia – my powinniśmy Go na-

śladować we wszystkim, również w patriotyzmie. 

Jezus ma osobiste odniesienie do narodu, gdy wi-

dzi Jerozolimę przed męką i mówi, że nie zosta-

nie z niej kamień na kamieniu. Ci dwaj co szli do 

Emaus spodziewali się, że otrzymają Ojczyznę 

wyzwoloną z niewoli rzymskiej. Zeloci spełniali 

raczej kryteria nacjonalizmu. Jeruzalem nie po-

znało tego, co służy pokojowi, a pokojowi służy 

realizacja woli Bożej. W momencie, gdy tracimy 

odniesienie do Boga, gdy wiemy lepiej, to traci-

my błogosławieństwo, zaczyna nam się źle dziać. 

Gdyby nie bolesny okres zaborów, duch Polski 

byłby inny; nie tak dojrzały, nie tak bliski Boga. 

Jeśli nacjonalizm rozumiemy pejoratywnie, to 

nacjonalista Boga traktuje jako narzędzie, czyli 

nacjonalizm jest bożkiem.  

Następnie Prelegent dużo mówił o św. Siostrze 

Faustynie. Powiedział, że ośmiela się twierdzić, że 

to co Siostra Faustyna pisała o iskrze, to już się 

stało – wybór kardynała Wojtyły na Papieża. Wy-

bór Jana Pawła II był przełomowym w każdym 

sensie; nie tylko duchowym, ale i dla świata. Fran-

ciszek Kucharczak przytoczył słowa św. Faustyny 

„Ojczyzno moja, ile ty mnie kosztujesz” i powie-

dział, że św. Faustyna jest jednym z największych 

polskich patriotów, również św. Jan Paweł II. Pol-

ski kiedyś nie będzie – istotne jest to, że będziemy 

zbawieni. Wielu z nas jest ochrzczonych i bierz-

mowanych, a istotne jest pytanie; czy większość 

Polaków jest w stanie łaski uświęcającej? Czło-

wiek, który tkwi w grzechu myśli jak człowiek 

„stary”, dokonuje złych wyborów, również w za-

kresie politycznym. Uczestnictwo we Mszy św. 

dla katolika jest obowiązkiem, a ludzi przystępują-

cych do komunii św. jest około 40%. 

Prelegent sformułował też „myśl wyrachowa-

ną” – jak to robi w felietonach w „Gościu Nie-

dzielnym”: „Patriotyzm mierzy się miłością, 

a nacjonalizm egoizmem”. Miłość jest bezintere-

sowną i wypływa z właściwej relacji z Bogiem. 

Gdy tego brakuje, to dochodzi do głosu nacjona-

lizm. Na koniec Prelegent powiedział, że w każ-

dych wyborach powinniśmy wybierać Jezusa –

a wybierając osoby trzeba się zastanawiać, czy 

dana osoba będzie bardziej realizowała wybiera-

nie Królestwa Bożego, czy swój egoizm. 

Stanisław Waluś 

 

Informacja z zebrania Zarządu KIK 

w Katowicach w dniu 11 X 2018 r. 
 

1. Omówiono sprawy finansowe Klubu Inteli-

gencji Katolickiej w Katowicach.  

2. Omówiono przygotowania do Spotkania 

Regionalnego Klubów Inteligencji Katolic-

kiej Polski Południowej, które odbędzie się 

dnia 13 października w siedzibie KIK w Ka-

towicach.  

3. Omówiono treść listu do katowickich parafii 

z informacją o spotkaniach i dyżurach w Klu-

bie Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 

z prośbą o zamieszczenie w ogłoszeniach pa-

rafialnych – jest to realizacja Wniosku nr 1 

z tegorocznego WZSWD. Nie głosowano nad 

przyjęciem tekstu z racji braku kworum.  

4. Omówiono udział Klubu Inteligencji Kato-

lickiej w Katowicach w tegorocznym XVIII 

Dniu Papieskim. Hasło tegorocznego Dnia 

to „Promieniowanie Ojcostwa”.  

5. Omówiono zbliżające się Dni Kultury 

Chrześcijańskiej i udział w nich KIK w Ka-

towicach.  

6. W uroczystościach 60-lecia krakowskiego 

Klubu Inteligencji Katolickiej uczestniczył 

Prezes KIK w Katowicach.  

Robert Prorok 

 

 

Spotkanie w siedzibie KIK w Katowi-

cach w dniu 13 października 2018 r. 

na temat warszawskiej konferencji 

SIIAEC 2018 (Pax Romana) 
 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 

KIK-ów w Chrzanowie, Cieszynie, Oświęcimiu 

i Rudzie Śląskiej, członkowie Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej KIK w Katowicach oraz przedstawi-

ciele sekcji KIK w Katowicach: Gliwice; Kato-

wice-Janów; Katowice Osiedle Tysiąclecia (Dol-

ne); Katowice Osiedle Tysiąclecia (Górne); Ka-
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towice-Śródmieście; Łaziska Górne; Zabrze. Ze-

branych przywitał Andrzej Dawidowski, Prezes 

KIK w Katowicach i poinformował, że nastąpiła 

zmiana w stosunku do programu: nie będzie 

przedstawiciela warszawskiego KIK-u. 

 
Obradom przewodniczy prezes KIK w Katowicach 

Andrzej Dawidowski. (zdjęcie AW) 

Andrzej Dawidowski, przewodniczący zebrania 

przekazał głos prelegentowi Antoniemu Winiar-

skiemu, uczestnikowi warszawskiej konferencji.  

 
Antoni Winiarski – uczestnik warszawskiej konferen-

cji. (zdjęcie SW) 

Antoni Winiarski rozpoczął modlitwą, tą samą 

jaką rozpoczęto konferencję SIIAEC 20 – 22 

kwietnia br. w Warszawie, tj. Psalmem 23 Dawi-

dowym. Na wstępie przedstawił szczegółową in-

formację o historii powstania i czym jest ruch Pax 

Romana 

(https://pl.wikipedia.org/wiki/Pax_Romana_(orga

nizacja)).  

Pax Romana to organizacja światowa, której 

siedziba mieści się w Genewie, w Szwajcarii. Na 

każdym kontynencie działa koordynacja regional-

na, której siedziba znajduje się w kraju rezydencji 

lokalnego koordynatora. Pax Romana działa także 

przez 6 wyspecjalizowanych sekretariatów: 

SIQS – Międzynarodowy Sekretariat Zagadnień 

Naukowych; 

MIJC – Międzynarodowy Sekretariat Katolic-

kich Prawników; 

SIIAEC – Międzynarodowy Sekretariat Kato-

lickich Inżynierów, Agronomów oraz Przemy-

słowców; 

SIESC – Międzynarodowy Sekretariat Katolic-

kich Nauczycieli Licealnych; 

SIAC – Międzynarodowy Sekretariat Artystów 

Chrześcijańskich; 

Wizja Kobiet (Women’s vision – grupa ta pod-

czas kongresu światowego w 2008 roku uzyskała 

status Międzynarodowego Sekretariatu). 

Przedstawicielem Polski w tej organizacji od 

1971 roku jest warszawski Klub Inteligencji Ka-

tolickiej, który w bieżącym roku był organizato-

rem konferencji.  

Konferencja odbywała się w języku angielskim, 

więc Prelegent przedstawił treść referatów 

w tłumaczeniu na język polski. 

Prelegentami byli: ks. profesor Paul M. Zuleh-

ner, ks. profesor Alfred M. Wierzbicki, Jacek Ci-

chocki – były minister spraw wewnętrznych 

i administracji, były szef kancelarii premiera Tu-

ska, Róża Thun – posłanka do Parlamentu Euro-

pejskiego, Lukas Mandl – poseł do Parlamentu 

Europejskiego z Austrii. Odtworzone zostało 

przesłania prezydenta Pax Romana Kevina Aher-

na (USA). Antoni Winiarski przedstawił szczegó-

łowo biogramy osób będących prelegentami kon-

ferencji. 

 
Uczestnicy spotkania z uwagą słuchają relacji Anto-

niego Winiarskiego. (zdjęcie WS) 

Wysłuchaliśmy wystąpienia pana Philippe Grol-

leau z Rady Europy na temat populizmu oraz  wy-

głoszone zostały oświadczenia przedstawicieli Pax 

Romana na temat aktualnej sytuacji w poszcze-

gólnych krajach europejskich dotyczącej nacjona-

lizmu i populizmu: Ukrainy, Katalonii (nadal na-

leżącej do Hiszpanii), Ghany (przedstawicielka 

Ghany obecnie mieszka w Belgii). Poinformowa-

no nas o działalności Centre Songhai w Benin. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pax_Romana_(organizacja)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pax_Romana_(organizacja)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Genewa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szwajcaria
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Prelegentów ze strony polskiej zaproponował 

warszawski KIK. Dyskusja po obszernej prelekcji 

miała momentami bardzo burzliwy przebieg.  

Końcowa deklaracja konferencji nie została 

przyjęta podczas konferencji ze względu na róż-

nicę zdań, lecz ukazała się 19 sierpnia 2018 r. 

W drugiej części spotkania mieliśmy okazję 

dzielić się informacjami o klubowych inicjaty-

wach. Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej części 

zabierali głos przedstawiciele KIK-ów i sekcji.  

Prezes KIK w Cieszynie Bartosz Frydrychowski 

powiedział o sposobach pozyskiwania nowych 

członków i siedzibie Klubu, która jest przy szkole 

katolickiej. Prezes KIK w Chrzanowie Wojciech 

Sala powiedział o Tygodniu Kultury Chrześcijań-

skiej i zbieraniu materiałów o śp. Andrzeju Szyi. 

Przewodnicząca sekcji w Zabrzu Krystyna Partuś 

przedstawiła inicjatywy związane z Dniem Papie-

skim w Zabrzu i powiedziała o zbiórce na stypen-

dia dla młodzieży, w którą jest zaangażowany 

KIK w Katowicach, a organizatorem tej zbiórki 

jest sekcja w Zabrzu. Redaktor biuletynu „Dlate-

go” poinformował o zamieszczonej w ostatnim 

biuletynie inicjatywie zwrócenia się do Ojca 

Świętego Franciszka o ustanowienie św. Jana 

Pawła II patronem Europy. Przewodniczący sekcji 

w Łaziskach Górnych Stefan Kalisz powiedział 

o roli i potrzebie modlitwy. O 12.00 przerwaliśmy 

nasze obrady, aby odmówić Anioł Pański.  

Ustalono, że warto powrócić do idei spotkań re-

gionalnych KIK-ów, jako forum wymiany do-

świadczeń oraz rozmowy na tematy ważne dla na-

szej klubowej działalności. Postanowiono, że na-

stępne spotkanie odbędzie się również w Katowi-

cach w okresie wielkanocnym. Przewodniczący 

spotkania Prezes Andrzej Dawidowski podzięko-

wał uczestnikom za przybycie i udział w spotka-

niu. Spotkanie zakończyliśmy modlitwą. 

Andrzej Dawidowski, Robert Prorok,  

Stanisław Waluś 

Zdjęcia: Wojciech Sala, Stanisław Waluś,  

Antoni Winiarski 

 

 

XXXV DNI KULTURY 

CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 
 

PROGRAM 

17 X 2018 (środa) – godz. 18.45. Film – „Ta-

jemnice Świętego Charbela”. Sala nr 1 parafii pw. 

Podwyższenia Krzyża i Matki Bożej Uzdrowienia 

Chorych. Katowice Osiedle Tysiąclecie Dolne. 

21 X 2018 (niedziela) – godzina 19.00. Kon-

cert organowy w wykonaniu studentów Akade-

mii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego 

w Katowicach w ramach XXIII FESTIWALU 

„MUZYKA ORGANOWA W KATEDRZE” – 

RECITALE NA ORGANACH GEORGA 

HRADETZKY’EGO. Katowicka Archikatedra 

pw. Chrystusa Króla, Katowice ul. Powstańców. 

24 X 2018 (środa) - godzina 18.45. Dr Antoni 

Winiarski – „Globalne ocieplenie. Fakty, mity 

i wiara.” Dom katechetyczny parafii św. Anny 

w Katowicach-Janowie, pl. Wyzwolenia 21. 

Katowice-Brynów - Koncerty jubileuszowe 

w kościele św. Rodziny 

i św. Maksymiliana 

Kolbego 

14 X 2018 – godzina 

19.00. 25 rocznica po-

święcenia kościoła pw. 

Świętej Rodziny. Wy-

konawca: Michal 

Novenko (Czechy). 

W programie: M. 

Weckmann, Dietrich 

Buxtehude i inni. 

28 X 2018 – godzina 19.00. 15 rocznica po-

święcenia organów w stylu północnoniemieckie-

go baroku. Koncert muzyki północnoniemiec-

kiej. Wykonawcy: studenci klasy organów Aka-

demii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego 

w Katowicach. W programie: Dietrich Buxtehu-

de, Georg Böhm, Nicolaus Bruhns, Franz Tun-

der.  
 

100. Rocznica Odzyskania 

NIEPODLEGŁOŚCI 

7 XI 2018 (środa) – godzina 17.00. Sesja na-

ukowa pt. „Śląscy strażnicy pogranicza – Sługa 

Boży ks. bp Wilhelm Pluta, ks. abp Jerzy Stroba, 

ks. kardynał Ignacy Jeż”. Prowadzi dr Jacek Ku-

rek. Biblioteka Śląska, sala Parnassos. Katowice, 

pl. Rady Europy. 

9 XI (piątek) - godzina 18.00. Dr Antoni Wi-

niarski – „Czy emigracja jest ucieczka do raju? 

Spotkania z Polonią”. Nowy Dom Katechetycz-

ny parafii Mariackiej w Katowicach, pl. Ks. 

Emila Szramka 2. 

11 XI 2018 (niedziela) – godzina 9.30. Uro-

czysta Msza św. z okazji 100. Rocznicy Odzy-

skania Niepodległości. Oprawa muzyczna – pe-

dagodzy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II 

stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach. Ko-

ściół pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, 
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Katowice Piotrowice, ulica Radockiego (Osiedle 

Odrodzenia). 

12 XI 2018 (poniedziałek) – godzina 12.00. 

13 XI 2018 (wtorek) – godzina 17.00. 

NIEPODLEGŁEJ – Koncert okolicznościowy 

z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległo-

ści w wykonaniu uczniów i pedagogów Pań-

stwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. 

M. Karłowicza w Katowicach. Aula Państwowej 

Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława 

Karłowicza w Katowicach, ulica Teatralna. 

21 XI 2018 (środa) - godzina 19.15. Ks. Prof. 

Jerzy Szymik – „Myśląc Ojczyzna: szukam dro-

gi”. Teologiczna perspektywa Jana Pawła II 

w 100-lecie Niepodległości Polski. Sala parafii 

pw. Matki Bożej Piekarskiej, Katowice ul. Ułań-

ska 13 – Osiedle Tysiąclecia Górne. 
 

13 XI 2018 (wtorek) – godzina 17.00. Woj-

ciech Sala – Jemu powierzaliśmy nasze problemy 

– Multimedialna prezentacja książki „Ks. Józef 

Danch 1945 – 1982 we wspomnieniach i fotogra-

fiach”. Siemianowickie Centrum Kultury – Willa 

Fitznera, ul. Fitznerów 3, Siemianowice Śląskie. 

18 XI 2018 (niedziela) – godzina 19.00. Kon-

cert organowy w wykonaniu Jakuba Garbacza 

w ramach XXIII FESTIWALU „MUZYKA 

ORGANOWA W KATEDRZE” – RECITALE 

NA ORGANACH GEORGA HRADETZ-

KY’EGO. Katowicka Archikatedra pw. Chrystu-

sa Króla, Katowice ul. Powstańców. 

Andrzej Dawidowski 

Plakat Anna Mikulska 

 

 

Ks. Paweł Furczyk 

Wspomnienia o świętej pamięci 

księdzu proboszczu Jerzym Stryżu 

Ocalić od zapomnienia 
 

Drukarnia Archidiecezjalna 

w Katowicach, Katowice 2018  

Spis treści 

Wykaz skrótów 

Wstęp 

I. Życie i działalność dusz-

pasterska ks. Jerzego Strzyża 

II. Postać proboszcza dęb-

skiej parafii ks. Jerzego Strzy-

ża w świetle wspomnień księ-

ży, bliskich współpracowników oraz parafian 

III. Historia kościoła parafialnego w Dębie, 

dzielnicy Katowic 

Wypis z kroniki parafialnej parafii św. Michała 

Archanioła w Katowicach 

Zakończenie 

Bibliografia 

Wywiady i wspomnienia 

Aneks – zdjęcia 

Autorem jednego z podrozdziałów w rozdziale 

II jest Jan Mikos, wieloletni przewodniczący 

sekcji Katowice Osiedle Tysiąclecia (Dolne). Je-

go wspomnienia są opisane na stronach 52-60 

pod tytułem „Jan Mikos. Parafianin”. 

 

 

Wybory samorządowe 2018 
 

Kilku członków KIK w Katowicach kandydo-

wało w wyborach samorządowych w tym roku. 

W wrześniowym numerze „Dlatego” (na str. 14-

16) przedstawiliśmy 6 sylwetek kandydatów. 

Dwie osoby uzyskały mandat radnego: Wiesław 

Mrowiec został radnym Rady Miasta Katowice a 

Danuta Sobczyk radną Rady Miasta w Siemia-

nowicach Śląskich. 

Stanisław Waluś 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

 
Tablica na kościele Najświętszego Serca Pana Je-

zusa w Bielsku-Białej – 14 października 2014 r. 
-------------------------- 

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy 

wzywa Rosję do oddania wraku Tu-154M 

Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego 

Rady Europy wzywa Rosję do oddania wraku 

samolotu Tu-154M w ciągu roku - powiedział 

dziennikarzom w Strasburgu po przyjęciu do-

kumentu poseł Dominik Tarczyński. 
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40. rocznica wyboru 

Świętego Jana Pawła II Wielkiego 
 

Słowo biskupa gliwickiego na 40. rocznicę 

wyboru Jana Pawła II  

i na zamknięcie Pierwszego Synodu  

Diecezji Gliwickiej 

Dzień 16 października 1978 r. zapisał się na 

trwałe w historii świata, Kościoła i naszej Ojczy-

zny. Wielowiekowe dzieje Kościoła pod prze-

wodnictwem najwyższego urzędu św. Piotra za-

owocowały podkreśleniem powszechności Ko-

ścioła Chrystusowego przez wybór – po 450 la-

tach – nowego papieża, wywodzącego się z in-

nego kraju, niż dotychczasowi, włoscy 

zwierzchnicy Kościoła. Ten fakt wyznaczył kie-

runek zainteresowania się ludzi dobrej woli sa-

mym Kościołem, w którym ogniskują się 

wszystkie nadzieje na życie bogate w łaskę i za-

sługi, opierające się o fundament wiary, jakiej 

domaga się od nas sam Zbawiciel świata. Boskie 

ustanowienie Kościoła uznaje za wyraz niezwy-

kłego zaufania, okazanego nam, ludziom, że 

prowadzenie dzieła zbawczego Jezus Chrystus 

powierzył Piotrowi znad jeziora Genezaret. Po-

wołany został do takiego formowania swojej 

wiary, by czuł się odpowiedzialnym za wzbu-

dzanie jej w sercach i umysłach wszystkich lu-

dzi, dokładając starań o prowadzenie ich wyty-

czonymi drogami ku świętości i doskonałości. 

Z tej woli zbawczej narodził się Kościół, a po-

woływani współpracownicy Jezusa Chrystusa 

nadawali mu żywe oblicze w każdym pokoleniu. 

Troska kolejnych następców św. Piotra o prze-

kazywanie daru wiary oraz zaproszenie każdego 

bez wyjątku człowieka do odkrywania życiodaj-

nych sił poprzez posługę Słowa Bożego i spra-

wowanie sakramentów świętych, wyznacza nie-

zmiennie od dnia Zesłania Ducha Świętego rytm 

posługi świętej wspólnoty ludzi, dla których 

Chrystus jest Panem i Bogiem. Naszą refleksję 

przenika dziś postawa wdzięczności dla tych 

powołanych do urzędu św. Piotra, którzy przez 

kolejne stulecia podejmowali się tego niełatwego 

zadania. Z pokorą dziękujemy im za wyraźnie 

świadczenie o wielkoduszności, by życie swoje, 

talenty, zaangażowanie w rozliczne zadania dla 

przybliżania Boga ludziom, uczynić owocnym 

w służbie Królestwa Bożego. 

W taki sposób trwamy w tym rocznicowym 

dziękczynieniu przed naszym Karolem Wojtyłą, 

który 16 października pamiętnego roku 1978 stał 

się Janem Pawłem II, jako kolejny Następca św. 

„Jeśli Rosja nie wykona tego, co jest zawar-

te w rezolucji, mamy tytuł do tego, aby zablo-

kować udział parlamentarzystów Rosji w ogó-

le w pracach Zgromadzenia Parlamentarnego 

Rady Europy” − powiedział dziennikarzom 

Włodzimierz Bernacki (PiS). 

Tarczyński dodał, że jeśli Rosji zależy, aby 

być członkiem tak ważnej instytucji, powinna 

rezolucję wypełnić. 

Rezolucja stwierdza m.in., że na podstawie 

załącznika 13 Konwencji Chicagowskiej, od 

państwa, w którym doszło do wypadku, wy-

maga się zwrotu wraku oraz innych materia-

łów dowodowych, państwu w którym statek 

powietrzny był zarejestrowany, po tym, jak 

badanie technicznych przyczyn katastrofy zo-

stanie zakończone. A to stało się w styczniu 

2011 r. (wraz z opublikowaniem raportu 

MAK – PAP) – podkreślono. 

„Ciągła odmowa zwrotu wraku i innych 

dowodów ze strony władz Rosji, stanowi 

nadużycie prawa, wzmogła też po stronie pol-

skiej spekulacje, że Rosja ma coś do ukrycia” 

– czytamy w rezolucji. 

Rezolucja zawiera wezwanie Federacji Ro-

syjskiej do: zwrotu wraku bez dalszej zwłoki 

w sposób, który zapobiegnie dalszej degra-

dacji materiału dowodowego, odpowiednie 

zabezpieczenie wraku do tego czasu, oraz 

powstrzymanie się od działań, mogących zo-

stać uznanych za bezczeszczenie miejsca ka-

tastrofy. 

Rezolucja została oparta na raporcie posła 

sprawozdawcy Pietera Omtzigta z Holandii, 

który opracował ją na podstawie opinii dwóch 

ekspertów prawa międzynarodowego – Ti-

mothy Brymera z Wielkiej Brytanii i Pablo 

Mendesa de Leona z Hiszpanii. Po przeanali-

zowaniu stanu faktycznego i prawnego wska-

zali oni, że w świetle konwencji chicagow-

skiej, wrak powinien zostać zwrócony Polsce. 

Zgromadzenie Parlamentarne to jeden 

z dwóch głównych organów statutowych Rady 

Europy. Zasiada w nim 648 delegatów (324 

przedstawicieli parlamentów krajowych i tyle 

samo zastępców); liczba delegatów zależna 

jest od liczby mieszkańców państwa. (…) 

https://www.gosc.pl/doc/5082285.ZP-Rady-

Europy-wzywa-Rosje-do-oddania-wraku-Tu-

154M 
Stanisław Waluś 

https://www.gosc.pl/doc/5082285.ZP-Rady-Europy-wzywa-Rosje-do-oddania-wraku-Tu-154M
https://www.gosc.pl/doc/5082285.ZP-Rady-Europy-wzywa-Rosje-do-oddania-wraku-Tu-154M
https://www.gosc.pl/doc/5082285.ZP-Rady-Europy-wzywa-Rosje-do-oddania-wraku-Tu-154M
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Piotra. My, starsze pokolenie, wspominamy natę-

żenie wzruszenia, gdy świat został obdarowany 

papieżem z rodu Polaków. Wyzwoliła się w nas 

niezwykła chęć dziękowania Bogu za wzmocnie-

nie nas nadzieją, że ten Papież przyczyni się do 

wyprowadzenia swego Narodu i posługującego 

w nim Kościoła Świętego na otwarte płaszczyzny 

wolności i swobody w podejmowaniu służby 

zgodnej z Jezusowym wskazaniem. I nie zawie-

dliśmy się. Przez ponad 26 lat swego pontyfikatu 

napełniał nas i cały świat siłą oddziaływania Bo-

żej nauki, pozwalającej wstępować na drogi roz-

woju i wszechstronnego świadectwa o naszej 

możliwej bliskości przy Jezusie. W tym wysiłku 

wskazywał dobitnie na pomoc Matki naszego 

Zbawiciela. Ku naszemu wzmocnieniu Święty 

Jan Paweł II niezmordowanie nauczał przez en-

cykliki, adhortacje apostolskie, osobiste naucza-

nie zarówno w Rzymie jak i w niemal wszystkich 

państwach świata, dokąd tylko ludzie dobrej woli 

mieli odwagę go przyjąć i wysłuchać. Zwłaszcza 

ta wymagająca pielgrzymka przez świat, po-

szczególne kraje i Kościoły w nich posługujące, 

pozostanie niezbywalnym darem Jana Pawła II, 

jako Następcy św. Piotra dla całego świata. Har-

monijnie łączył uśmiech i stanowczość w Rzy-

mie, jak i na tylu miejscach świata. Niestrudzenie 

nauczał, udzielał sakramentów św. – chrzcił, 

bierzmował, sprawował Eucharystię dla nieprze-

niknionych rzesz, cierpliwie spowiadał, święcił 

diakonów, prezbiterów i biskupów -–wśród któ-

rych i ja mogłem się znaleźć – posyłając ich na 

wszystkie kontynenty. Nieobce mu były radości 

i troski małżeństw i rodzin, szczególnie bliscy by-

li mu ludzie chorzy, słabi i samotni. Mamy więc, 

Drodzy Siostry i Bracia, szczególny dług wzglę-

dem Jego Osoby i Pontyfikatu.  

Dnia 16 października br., a więc dokładnie 

w 40. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły 

na Stolicę Piotrową, wezmę udział w centralnej, 

ogólnopolskiej, uroczystej Mszy św. w Sanktu-

arium św. Jana Pawła II na Białych Morzach 

w Krakowie pod przewodnictwem Nuncjusza 

Apostolskiego w Polsce, z obecnością Episkopatu 

Polski i władz państwowych. Natomiast wszyst-

kich Drogich Duszpasterzy proszę, by w tym dniu 

w sposób szczególny w parafiach poprowadzili 

modlitwę wdzięczności za Osobę i dar Świętego 

Papieża, nade wszystko podczas nabożeństw ró-

żańcowych, które były tak bliskie św. Janowi 

Pawłowi II. 

Ta ważna dla wszystkich rocznica ma także 

swoje trwałe miejsce w posłudze naszej diecezji 

gliwickiej. Jako kardynał odwiedzał Gliwice 

i niektóre miejsca naszej obecnej diecezji, ale 

pozostanie na wieki Najwyższym Pasterzem, 

który powołał do życia naszą diecezję w ramach 

wielkiej reorganizacji struktur diecezjalnych 

w naszej Ojczyźnie pamiętnego dnia 25 marca 

1992 r. Stworzył dla nas bardzo sprzyjające wa-

runki dla rozwijania naszej tożsamości w wierze, 

koncentrując się na dziedzictwie wieków, 

a zwłaszcza owocach ciężkiej pracy mieszkań-

ców Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. 

Decyzja Ojca Świętego wyznaczyła nowemu 

Kościołowi diecezjalnemu kierunek wzrastania 

w wierze, by jej wierni byli przejęci wezwaniem 

do świętości i w sposób zdecydowany zabiegali 

o zbawienie. Troską Ojciec Święty otaczał 

wszelkie wysiłki, służące realizacji tych zadań. 

Z tego powodu akcentował nieodzowność podję-

cia refleksji na synodach diecezjalnych, podczas 

których biskupi, duchowieństwo, osoby życia 

konsekrowanego oraz wierni będą mogli pochy-

lić się nad sobą, jako wspólnotą kościelną, oraz 

zabiegać o właściwe uporządkowanie wszystkich 

zobowiązań, płynących z wiary, otrzymanej na 

chrzcie świętym. W tym momencie, z uczuciem 

przepojonym wdzięcznością, wyrażam serdeczne 

podziękowanie całej wspólnocie diecezji naszej 

za aktywne włączenie się w Pierwszy Synod 

Diecezji Gliwickiej, rozpoczęty uroczyście 25 

marca ubiegłego roku. Obecnie trwają prace nad 

kodyfikacją i redakcją przyjętych statutów, wy-

znaczających nam na najbliższy czas radosne 

trwanie przed Panem dla naszego wspólnego do-

bra. Osobiście nie ukrywam, że owoce naszego 

synodu łączą się jak najściślej z charyzmatem 

św. Jana Pawła II, który ogarniał wszystkich − 

także i nas − swoją pasterską miłością. Za to Mu 

z serca dziękujemy. 

Pragnę zaprosić na uroczyste zamknięcie I Sy-

nodu Diecezji Gliwickiej do naszej katedry 

w niedzielę 4 listopada b.r., w dzień św. Karola 

Boromeusza, który jest duchowym autorem sy-

nodów nowożytnego Kościoła. 

O godzinie 11.00 w Centrum Edukacyjny Jana 

Pawła II przy gliwickiej katedrze odbędzie się 

uroczysta sesja kończąca obrady I Synodu Die-

cezji Gliwickiej, podczas której, w obecności 

zgromadzenia plenarnego, zostaną podpisane 

dokumenty synodalne. 
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Następnie o godzinie 12.30 w gliwickiej kate-

drze Św. Apostołów Piotra i Pawła zostanie od-

prawiona Msza św., której będzie przewodniczył 

Metropolita Katowicki Arcybiskup Wiktor 

Skworc. W czasie tej Mszy św. będziemy dzię-

kować Bogu za blisko dwuletnie prace nad I Sy-

nodem Diecezji Gliwickiej. Do udziału w tej li-

turgii zapraszam wszystkich wiernych naszej die-

cezji. 

Na pełne dziękczynienia trwanie przy Świętym 

Janie Pawle II, z przejęciem przyjmując owoce 

naszego synodu – Wszystkim Kapłanom, Oso-

bom życia konsekrowanego oraz Drogim Diece-

zjanom z serca błogosławię. 

Gliwice, dnia 21 września,  

w święto Św. Mateusza, Apostoła 2018 r. 

Wasz biskup 

+ Jan Kopiec 

 

Wyrazy wdzięczności 

 
Pomnik Jana Pawła II koło katedry Chrystusa Króla 

w Katowicach (19 X 2018). 

 
Pomnik Jana Pawła II przed budynkiem Kurii Biel-

sko-Żywieckiej w Bielsku-Białej, ul. Żeromskiego (19 

X 2018). 

 
Popiersie Jana Pawła II na kościele wojskowym św. 

Barbary w Gliwicach, ul. Dworcowa (23 X 2018). 

 
Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele Matki 

Boskiej Kochawińskiej w Gliwicach. Relikwie św. Ja-

na Pawła II stoją dziś na ołtarzu po lewej stronie. Reli-

kwie te są pod witrażem św. Jana Pawła II, który znaj-

duje się po lewej stronie u góry (16 X 2018). 

Stanisław Waluś 

 

Dzienniki o 40. rocznicy wyboru św. Jana 

Pawła II Wielkiego 

Kupiłem wszystkie dzienniki, jakie były do-

stępne (Trybuna wychodzi dwa razy w tygodniu 

i 16 października jej nie było) w kiosku i dokona-

łem przeglądu pod kątem treści związanych z Ja-

nem Pawłem II. Wizytę Prezydenta Andrzeja Du-

dy w Watykanie zaliczyłem też do treści związa-

nych z 40. rocznicą pontyfikatu. Nie brałem pod 

uwagę osobno numerowanych dodatków, w któ-

rych nic na ten temat nie było. Po przeglądzie po-

daję procent powierzchni artykułów tematycz-

nych do powierzchni zadrukowanej. 

Dziennik Zachodni 

16 X 2018, nr 241 (22 268) – 20 stron 
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Str. 1: Prezydent Andrzej Duda, podczas wizyty 

w Watykanie, zaprosił do Polski papieża Fran-

ciszka. Rocznica 40 lat temu wybrano Papieża 

Polaka. Str. 8: Prezydent Andrzej Duda zaprosił 

papieża Franciszka do Polski – Jakub Oworuszko. 

Str. 9: Tajemnice konklawe, czyli jak wybrano 

papieża Polaka. 

W sumie 9,8% powierzchni. 

Fakt 

16 X 2018, nr 241 (4553) – 24 strony 

Str. 1: Dzisiaj z Faktem Medalik z św. Janem 

Pawłem II wraz z modlitewnikiem. Cena z Fak-

tem 4,99 zł. Str. 3: Prezydent Duda znów zaprosił 

papieża – SB. 

W sumie 2,1% powierzchni. 

Gazeta Polska Codziennie 

16 X 2018, nr 241 (2155) – 20 stron 

Str. 1: Jan Paweł II nie zostawił nas samymi – 

Lisiewicz. Str. 2: Papieski hymn i pisk myszy – 

Piotr Lisiewicz. Str. 13: Koncert „Ojcze Święty – 

dziękujemy”. Str. 14 i 15: Święty kocha Boga – 

z ks. bp. Michałem Janochą rozmawia Piotr Jac-

kowski. Str. 15: … okrzyk „Santo Subito” nie jest 

żadną przesadą – Henryk Hoser. 

W sumie 8,5% powierzchni. 

Gazeta Wyborcza 

16 X 2018, nr 241 (9455) – 20 stron 

Str. 3: Prezydent skłamał w Watykanie w spra-

wie nominacji sędziów SN – Łukasz Woźnicki. 

Str. 15: Jan Paweł II jako rekwizyt – Katarzyna 

Kolenda-Zaleska. 

W sumie 2,6% powierzchni. 

Nasz Dziennik 

16 X 2018, nr 240 (6294) – 20 stron 

Str. 1: Dziś w Naszym Dzienniku obrazek z Li-

tanią do św. Jana Pawła II. Dziś specjalny dodatek. 

Str. 2: Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II 

w intencji obrony życia. Str. 7 (I): Wezwał nas 

wszystkich – Dodatek specjalny. Str. 8 (II): Papież 

z Polski – Sebastian Karczewski. Str. 9 (III): Du-

chowy wymiar sztuki – z Izabelą Drobotowicz-

Orkisz rozmawia Małgorzata Bochenek. Str. 10-11 

(IV-V): Ocalić dziedzictwo – ks. dr hab. Piotr 

Kieniewicz. Str. 12-13 (VI-VII): To był Papież 

„Santo subito” – z JE ks. abp. Henrykiem Hozerem 

rozmawia Beata Falkowska. Str. 14 (VIII): Bliski 

młodym – Krzysztof Gajkowski. Str. 15 (IX): Uko-

chane modlitwy – o. dr hab. Szczepan T. Praśkie-

wicz OCD. Str. 16: Serdecznie zapraszamy na Dni 

ze św. Janem Pawłem II w sanktuarium NMP 

Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. 

W sumie 51,7% powierzchni. 

Rzeczpospolita 

16 X 2018, nr 241 (11181) – 28 stron 

Str. A1: 40 lat od wyboru Jana Pawła II. Str. 

A4-A5: Dzień, który zmienił Kościół i świat – 

z kard. Stanisławem Dziwiszem rozmawia Kata-

rzyna Płachta. Str. A5: Dla Polski Ojciec Święty 

przekraczał swoje kompetencje – Paweł Kowal. 

Str. A5: Cytaty (Papież Franciszek, Benedykt 

XVI, Dalajlama). 

W sumie 6,3% powierzchni. 

Super Express 

16 X 2018, nr 241 (8243) – 20 stron 

Str. 1: Przywieźli papieżowi polskie dary, Str. 

3: Przywieźli papieżowi polskie dary – KB. 

W sumie 3,5% powierzchni.  

W trzech gazetach zostały zamieszczone horo-

skopy: Dziennik Zachodni, str. 12 - 0,63% po-

wierzchni; Fakt, str. 23 – 0,61% powierzchni; 

Super Express, str. 15 – 0,73% powierzchni. 

Czytelników „Dlatego” zachęcam do analizy 

wymienionych wyżej tytułów artykułów, wzięcia 

pod uwagę informacji o zamieszczonych horo-

skopach i do wyciagnięcia wniosków. 

Opracował Stanisław Waluś 

 

HABEMUS PAPAM 

Bezpłatny dodatek do „Gościa 

Niedzielnego” 

14 października 2018 

40. ROCZNICA WYBORU 

KARD. KAROLA WOJTYŁY 

NA PAPIEŻA 

Dr Jarosław Szarek, prezes IPN 

- Siła ducha wolności, str. 2; 

Jacek Moskwa, biograf Jana 

Pawła II – Historyczny zwrot, str. 2-3; O. Maciej 

Zięba OP, założyciel i prezes Instytutu Tertio 

Millennio – Odczytanie historii, str. 4-7; Adam 

Dziurok, IPN Katowice – Habemus klapam, str. 

8-9; Łucja Marek, IPN Kraków – W oczach SB, 

str. 10-11; Andrzej Grajewski, „Gość Niedziel-

ny” – Wspólny przeciwnik, str. 12-13; Jakub 

Tyszkiewicz, Uniwersytet Wrocławski – Wa-

szyngton obserwuje, str. 14-15 

 

Biuletyn IPN 

Nr 10 (155) 

Październik 2018 

Polski pontyfikat 

Milena Kindziuk – Polsko, 

umiej być wdzięczna! Święty 

Jan Paweł II o Ojczyźnie, str. 
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32; Adam Dziurok – „Po prostu bomba”. Reakcje 

społeczne w Polsce na wybór kard. Karola Wojty-

ły na papieża, str. 42; Jarosław Wąsowicz SDB – 

Jan Paweł II – strażnik pamięci o męczennikach 

XX wieku, str. 52; Andrzej Grajewski – Wybór 

Jana Pawła II i kontratak imperium, str. 61. 

Do miesięcznika dołączono dokumentalny film 

„Tajemnica tajemnic. Prawdziwa historia ocale-

nia Polski i świata”. Dwaj księża – Stefan Kardy-

nał Wyszyński Prymas Polski i Ojciec Święty Jan 

Paweł II – zawierzając swoje życie, posługę, swo-

ją Ojczyznę i cały świat opiece Matki Bożej 

wpłynęli w sposób niewytłumaczalny na historię 

w drugiej połowie XX wieku. Wielki fenomen 

„Solidarności” i bezkrwawy upadek komunizmu 

nie byłyby możliwe bez interwencji Matki Bożej 

i bez misji jej dwóch duchowych synów. 

 

Jan Paweł II Wielki 

Z okazji 40. rocznicy wyboru kardynała Wojtyły 

na Papieża przedstawiam czytelnikom „Dlatego” 

wybrane wypowiedzi i fragmenty, jakie ukazały 

się w prasie czy w książkach, w których zawarto 

przydomek „Wielki” lub użyto określenia „wielki 

papież” czy podobnego. Pierwszy taki wybór uka-

zał się w biuletynie „Dlatego” z okazji piątej rocz-

nicy odejścia do Domu Ojca Jana Pawła II − „Dla-

tego” nr 4 (220) z 2 kwietnia 2010 r. (str. 3-4). 

Drugi wybór ukazał się w biuletynie „Dlatego” nr 

4 (220) z 1 maja 2013 r. (str. 4-5). Trzeci wybór 

ukazał się w biuletynie „Dlatego” nr 4 (268) z 2 

kwietnia 2014 r. (str. 3-4). 

(…) do wdzięczności za Jana Pawła II Wiel-

kiego (…) o. dr Tadeusz Rydzyk, środa 9 IV 

2014, godz. około 20.20. 

Kłamią, ale wygrywamy. Z dr. Austinem Ru-

se’em, szefem instytutu badawczego Catholic 

Family and Human Rights Institute (C-FAM), 

rozmawia Jolanta Tomczak. Jak zrodziła się myśl 

zorganizowania w Rzymie konferencji „Święty 

Jan Paweł Wielki. Budowanie kultury życia 

w Organizacji Narodów Zjednoczonych i poza 

nią”? – Cel naszej konferencji to uczczenie wiel-

kiego człowieka, wyniesionego na ołtarze przez 

Papieża Franciszka. (…). Dlatego nazywamy go 

Janem Pawłem Wielkim. Poniedziałek, 28 

kwietnia 2014 (02:00). 

http://www.naszdziennik.pl/mysl/75739,klamia-

ale-wygrywamy.html 

(…) świętego Jana Pawła II Wielkiego … słu-

chacz w Radiu Maryja w sobotę 3 maja 2014 r. 

około 20.25. 

Musimy czerpać od świętego Jana Pawła II 

Wielkiego… Słuchacz Jacek w Radiu Maryja 

w środę 14 IV 2014 r. około 9.00. 

Ojciec Święty Franciszek 24 kwietnia skiero-

wał do Polaków orędzie przed kanonizacją Jana 

Pawła II. (…) Bliska jest kanonizacja tego wiel-

kiego człowieka i papieża, który przeszedł do hi-

storii jako Jan Paweł II. Cieszę się (…) Niedzie-

la, nr 18, 14 V 2014, str. 2. 

(…) wielkiego papieża Polaka świętego Jana 

Pawła II (…) Z ogłoszeń parafialnych w kościele 

Narodzenia NMP w Bielsku-Białej Lipniku 

w ramach zapowiedzi o spektaklu muzycznym 

poświęconym Janowi Pawłowi II – wykonanie 

po Mszy św. o 11.00 przez „Teatr…”. Msza św. 

o 8.00 06 lipca 2014 r. 

Uniwersytet Jana Pawła Wielkiego. San Die-

go, 21.12.2005 

W przyszłym roku akademickim rozpocznie 

działalność Katolicki Uniwersytet Jana Pawła 

Wielkiego w San Diego w Kalifornii. (…) 

http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?s

=opoka&id=15956#. Pobrane 15 IX 2014. 

USA: Uniwersytet Jana Pawła Wielkiego. 

W przyszłym roku akademickim rozpocznie 

działalność Katolicki Uniwersytet Jana Pawła 

Wielkiego w San Diego w Kalifornii. (…) 

http://pl.radiovaticana.va/storico/2005/12/21/usa:

_uniwersytet_jana_paw%C5%82a_wielkiego/pol

-59952.  

Katolickie radio mobilizuje wiernych do dzia-

łania. Słuchanie katolickiego radio przekłada się 

na większe zaangażowanie wierzącego w Ko-

ściele – wynika z sondażu przeprowadzonego 

przez studentów biznesu i administracji Katolic-

kiego Uniwersytetu Jana Pawła Wielkiego w 

San Diego w stanie Kalifornia. (…) Z sondażu 

wynika, że 94 proc. słuchaczy radiowych jest 

bardziej duchowo zaangażowanych w swej wie-

rze, 83 proc. mówi, że dzięki słuchaniu dowie-

dzieli się więcej o swym katolickim wyznaniu; 

69 proc. lepiej przekazuje prawdy swej wiary 

dzieciom; 47 proc. częściej bierze udział 

w Mszach św., 31 proc. pod wpływem radio-

wych programów wróciło do Kościoła. (…) 

http://ekai.pl/wydarzenia/x36813/katolickie-

radio-mobilizuje-wiernych-do-dzialania/. 

John Paul the Great Catholic University Cam-

pus: 155 W. Grand Ave. (…) 

http://www.jpcatholic.com/ 

History. John Paul the Great Catholic Universi-

ty was founded in 2003 under the name “New 

http://www.naszdziennik.pl/mysl/75739,klamia-ale-wygrywamy.html
http://www.naszdziennik.pl/mysl/75739,klamia-ale-wygrywamy.html
http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?s=opoka&id=15956
http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?s=opoka&id=15956
http://pl.radiovaticana.va/storico/2005/12/21/usa:_uniwersytet_jana_paw%C5%82a_wielkiego/pol-59952
http://pl.radiovaticana.va/storico/2005/12/21/usa:_uniwersytet_jana_paw%C5%82a_wielkiego/pol-59952
http://pl.radiovaticana.va/storico/2005/12/21/usa:_uniwersytet_jana_paw%C5%82a_wielkiego/pol-59952
http://ekai.pl/wydarzenia/x36813/katolickie-radio-mobilizuje-wiernych-do-dzialania/
http://ekai.pl/wydarzenia/x36813/katolickie-radio-mobilizuje-wiernych-do-dzialania/
http://www.jpcatholic.com/
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Catholic University.” After the death of Pope John 

Paul II in April 2005, the Board of Trustees decid-

ed to change the name to honor the late Pope, 

while retaining the word “Catholic” in the official 

name to emphasize the priorities of the school. 

http://www.sandiego.edu/about/history.php. Po-

brane 15 IX 2014.  

JAN PAWEŁ II – WIELKI ŚWIĘTY XXI 

WIEKU. XXVIII TYDZIEŃ KULTURY 

CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W Lubaczowie. 19-26 

października 2014 r. KIK w Lubaczowie. 

Jan Paweł Wielki – autor: Ks. Piotr Gąsior. Czy 

do kultu św. Jana Pawła II trzeba zachęcać? 

W naszej archidiecezji na pewno nie. (…) Kolej-

ny Wielki. Papieże Mikołaj I, Grzegorz I, Leon 

otrzymali od potomnych przydomek „Wielki”. 

Czy i kiedy dołączy do nich Jan Paweł II? Praw-

dopodobnie jako pierwszy użył wobec naszego 

papieża oficjalnie tego określenia ówczesny 

przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury 

kard. Paul Poupard. Było to w 1988 r. na zakoń-

czenie obchodów 20-lecie pontyfikatu. Obecnie 

coraz częściej niniejszy przydomek wypowiadają 

kapłani, np. podczas sprawowania Mszy św. oraz 

świeccy w potocznych rozmowach. Wszyscy in-

tuicyjnie wyczuwają, że tak właśnie trzeba mó-

wić. Przewodnik Katolicki, 19 X 2014, Edycja 

Archidiecezji Krakowskiej – z Internetu. 

Jan Paweł II Wielki, Przymiotnikiem „wielki” 

określano dotychczas zaledwie trzech papieży: 

Leona I, Grzegorza I i Mikołaja I. Każdy z nich 

jest też świętym. (…) Ks. Mirosław Tykfer redak-

tor naczelny, Przewodnik Katolicki, nr 12, 29 III 

2015, str. 5. 

PARAFIA – SANKTUARIUM ŚW. JANA 

PAWŁA II WIELKIEGO w Warszawie na Go-

cławiu (…) 22 PAŹDZIERNIKA (środa), godz. 

18.30 – uroczysta Msza św. o Janie Pawle II 

Wielkim. Słowo Boże wygłosi znany i ceniony 

kaznodzieja ks. Feliks Folejewski, pallotyn. Ser-

decznie zapraszam do naszej świątyni, ustano-

wionej miejscem szczególnego kultu Jana Pawła 

II Wielkiego w stolicy. Ks. dr Zygmunt Uczci-

wek, proboszcz – kustosz parafii – sanktuarium. 

Nasz Dziennik, 18-19 X 2014, str. 8. 

JAN PAWEŁ II WIELKI ŚWIĘTY XXI 

WIEKU, Teraz, Lubaczów i okolice, październik 

2014, nr 127, rok XVI, ISSN 1429-6330, str. 1. 

(…) święty Janie Pawle Wielki módl się za 

nami (…) – z Apelu Jasnogórskiego w piątek 

20.11.2015 r. (słowa prowadzącego). 

(…) Tak jak nasz święty rodak, papież Jan Pa-

weł II Wielki wołał w Warszawie na placu Zwy-

cięstwa …, Dr Paweł Janowski: Przemienienie 

Polski, Tygodnik Solidarność, nr 32 (1393), 

7 VIII 2015 r., str. 32. 

„Wielki i święty Papież” – tytuł rozdziału 

w książce Czesława Ryszki „Teraz jest czas mi-

łosierdzia”, tom 10, Szydłowiec 2014. 

(…) wielki święty Jan Paweł II … z homilii 

rekolekcjonisty ks. Piotra Adamczyka w parafii 

Matki Boskiej Kochawińskiej w Gliwicach 15 

marca 2016 r., na Mszy św. o 8.00. 

(…) Będąc na Mszy św. we wtorek o 8.00 za-

pamiętałem słowa z homilii: wielki święty Jan 

Paweł II – jak dobrze, że w naszym kościele są 

relikwie świętego Jana Pawła II Wielkiego. Sta-

nisław, Pasterz, Biuletyn Parafii Matki Boskiej 

Kochawińskiej w Gliwicach, nr 78, str. 4. 

(…) Niech nam pomaga patron ludzi pracy, 

sługa Boży, ks. Jerzy Popiełuszko, jak zło do-

brem zwyciężać. I ten, który nas bardzo umiło-

wał – wielki Papież, umiłowany Jan Paweł II. Bp 

Edward Frankowski, Polsko, uwierz w swoją 

Wielkość. Głos biskupów w sprawie Ojczyzny 

2010-2015, Biały Kruk, Kraków 2015, str. 89. 

(…) W sanktuarium jest wiele cennych reli-

kwii, w tym ampułka z jego krwią, papieski 

krzyż pastoralny, krucyfiks, który przytulał do 

serca nasz wielki papież podczas ostatniego za 

swojego ziemskiego życia nabożeństwa Drogi 

Krzyżowej. (…) Małgorzata Bochenek: Papieska 

świątynia, Nasz Dziennik, nr 241 (5689), 14 X 

2016, str. 17. 

(…) Jan Paweł II – wielki święty (…) z audy-

cji w Radiu Maryja o Sanktuarium św. Jana 

Pawła II w Krakowie 17 X 2016, około 13.55. 

(…) tego wielkiego papieża (…) − o. Tadeusz 

Rydzyk o św. Janie Pawle II w Radiu Maryja 17 

X 2016 r., około 12.20. 

(…) Jestem niezmiernie wdzięczny Ojcu Świę-

temu za zaufanie, jakim mnie obdarzył, posyła-

jąc mnie z Łodzi – z miasta, w którym zrodziło 

się powołanie zakonne Świętej Siostry Faustyny 

Kowalskiej, do Krakowa – gdzie dopełniło się jej 

powołanie jako Apostołki Bożego Miłosierdzia 

i gdzie dzięki Świętemu Janowi Pawłowi Wiel-

http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_John_Paul_II
http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_John_Paul_II
http://www.sandiego.edu/about/history.php
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kiemu iskra Bożego miłosierdzia wyszła na 

świat. Fragment listu Marka Jędraszewskiego, 

Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego do Andrzeja 

Dawidowskiego, prezesa Klubu Inteligencji Kato-

lickiej w Katowicach z dnia 21 grudnia 2016 ro-

ku. 

Wiesława Lewandowska napisała: Prof. dr hab. 

Wiesław Jan Wysocki. Historyk, nauczyciel aka-

demicki (UKSW) – specjalizuje się w historii 

najnowszej Polski, historii powszechnej w cza-

sach nowożytnych, historii wojskowości; autor 

m.in. prac o: marsz. Edwardzie Śmigłym-Rydzu, 

gen. Emilu Fieldorfie, rtm. Witoldzie Pileckim, 

ks. mjr. Ignacym Skorupce, kard. Stefanie Wy-

szyńskim i św. Janie Pawle II Wielkim. Niedzie-

la, nr 4, 22 I 2017, str. 37. 

Homilia abpa M. Jędraszewskiego 28.01.2017 

w katedrze krakowskiej podczas ingresu, (…) 

Czuwaniem było życie św. Jana Pawła II Wiel-

kiego. (…) (str. 25), (…) Pamiętajmy o słowach 

świętego Pasterza Jana Pawła II Wielkiego, który 

jak nikt inny czuwał nad polską ziemią: „ucząc 

się nowej nadziei, idziemy poprzez ten czas ku 

ziemi nowej. I wznosimy ciebie, ziemio dawna, 

jak owoc miłości pokoleń”. (…) (str. 27), Wiara, 

Patriotyzm i Sztuka, Nr 2 (76), 22 lutego – 23 

marca 2017. 

(…) I to jest fenomen tego niezwykłego Papie-

ża, o którym mówimy: Jan Paweł II Wielki. Ks. 

Jakub Gil Wadowice. Urszula J. Własiuk: Szlaki 

papieskie. Przewodnik część II. Częstochowa 

2009. 

(…) Po wielkim Janie Pawle II kolejnym Pa-

pieżem został ks. kard. Józef Ratzinger, pozosta-

jąc przy biskupim wezwaniu: „Współpracownicy 

Prawdy”. (…) Fatima i Benedykt XVI. Oddał 

wszystkich kapłanów Niepokalanemu Sercu Ma-

ryi, O. dr Stanisław Przepierski OP, Nasz Dzien-

nik, nr 182 (5935), 8 VIII 2017, str. 16. 

(…) Zofia Pogonowska „Elka” należała bez 

wątpienia do wspaniałego grona ludzi sumienia, 

o których modlił się dla swojej umiłowanej Oj-

czyzny Święty Jan Paweł II Wielki. (…) „Dopóki 

się żyje, trzeba dużo pomagać innym”. Wspo-

mnienie o Zofii Pogonowskiej „Elce” (1929-

2017), ks. Jerzy Banak, Iwona Niemyjska, Kurier 

Wnet, nr 37, lipiec 2017, str. 19. 

List Prezydium Konferencji Episkopatu Polski 

z okazji 75. rocznicy śmierci św. s. Teresy Bene-

dykty od Krzyż a (Edyty Stein) 

Drodzy Bracia i Siostry! 75 lat temu, 9 sierpnia 

1942 roku, w niemieckim obozie koncentracyj-

nym (…) Wbrew temu, do czego wzywał św. Jan 

Paweł II Wielki, Europa chce zapomnieć o swo-

ich korzeniach i za wszelka cenę żyć tak, „jakby 

Boga nie było”. (…) 

(…) Janie Pawle Wielki wstawiaj się za nami.  

W Radiu Maryja 26.09. 2017 przed godz. 8.00 

śpiew podczas nowenny do św. Jana Pawła II 

(transmisja z kaplicy Radia Watykańskiego). To 

samo 24.10.2017 około 7.45 i 18.10.2018 około 

7.50. 

(…) Dlaczego różaniec? Odpowiedź może nam 

dać święty Jan Paweł II Wielki. (…) Ks. Marcin 

Wróbel z parafii św. Jerzego w Cieszynie w cza-

sie wprowadzenia podczas Różańca do Granic 7 

X 2017 r. (…) „Dlatego” Biuletyn KIK w Kato-

wicach, listopad 2017, str. 11. 

(…) od Prymasa Wyszyńskiego przez dalsze 

zajęcia przyjdziecie do pomnika Jana Pawła II 

Wielkiego. (…) Prymas Wojciech Polak po 

Mszy św. na Jasnej Górze 18 XI 2017 r. podczas 

pielgrzymki KIK-ów. 

(…) Jan Paweł II Wielki podobnie jak Leon 

Wielki miał mocną chrześcijańską koncepcje Eu-

ropy. (…) Europa zachodnia Łacińska. Europa 

paradoksów, Krystyna Czuba, Niedziela, nr 11, 

18 III 2018, str. 26-27. 

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Kole-

dzy, Z okazji nadchodzących Świąt Zmartwych-

wstania Pańskiego proszę przyjąć jak najser-

deczniejsze życzenia świąteczne, czasu spokoju 

i refleksji na Wielki Tydzień: MIŁOŚCI – Wiel-

kiego Czwartku; WIARY – Wielkiego Piątku; 

NADZIEI – Wielkiej Soboty; RADOŚCI – Nie-

dzieli Wielkanocnej. Andrzej Pułka, Przewodni-

czący Koła NSZZ „S” Wydziału AEiI „Musicie 

być silni miłością, która wszystko znosi, wszyst-

kiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą miłością, 

która nigdy nie zawiedzie” /Św. Jan Paweł II 

Wielki/ – życzenia, jakie otrzymałem e-mailem 

29 III 2018 r. 

(…) rozpocząć wezwaniem Ducha Świętego 

słowami modlitwy świętego Jana Pawła II Wiel-

kiego z placu Piłsudskiego, który powiedział 30 

lat temu w Warszawie (…) Z katechezy ks. bpa 

Adama Wodarczyka w Radiu Maryja (wysłu-

chane 29.09.2018 r., godz. około 17.10) 

http://www.radiomaryja.pl/multimedia/katecheza

-z-kosciolem-w-iii-tysiaclecie-4/ 

(…) tego wielkiego Papieża (…) – Ojciec 

Święty Franciszek 10.10.2018 (w Radiu Maryja 

około 11.25) 

http://www.radiomaryja.pl/multimedia/katecheza-z-kosciolem-w-iii-tysiaclecie-4/
http://www.radiomaryja.pl/multimedia/katecheza-z-kosciolem-w-iii-tysiaclecie-4/
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Benedykt XVI Po wielkim papieżu Janie Pawle 

II kardynałowie wybrali mnie, prostego i pokor-

nego robotnika winnicy Pańskiej. (…) – Waty-

kan, 19 kwietnia 2005 r., Rzeczpospolita, nr 241 

(11181), 16 X 2018, str. A5. 

 

Czesław Ryszka:  

Jan Paweł II Wielki 

Edycja Świętego Pawła 

Częstochowa 2002 

 

 

 

 

 

Zygmunt Zieliński 

Jan Paweł II Wielki 

Oficyna Wydawnicza Druck 

Poznań 2006 

 

 

 

Jan Paweł Wielki 

Pielgrzym po świecie 

Tom 4 

Pielgrzymki z lat 1982-1983 

Wydawca: Oxford Educational 

 

 

Kardynał Stanisław Nagy 

Tak! Wielki. 

Czyn i osoba  

bł. Jana Pawła II 

Biały Kruk 

Kraków 2011 

Stanisław Waluś 

 

 

Kanonizacja Błogosławionego Pawła VI 
 

Znak dla świata 

Kanonizacja Papieża Pawła VI podkreśla war-

tość czystości, wiernej miłości małżeńskiej 

i zasad moralnych w dziedzinie przekazywania 

życia ludzkiego 

W czasie ogromnego zagubienia prawdziwych 

wartości i postępującego degradowania życia 

małżeńskiego i rodzinnego cały świat otrzymał 

wczoraj wzór Papieża Pawła VI, którego prorocze 

nauczanie w dziedzinie godności i zasad moral-

nych w sferze przekazywania życia ludzkiego 

nadal może uchronić świat od zupełnego chaosu. 

Ojciec Święty Franciszek, ogłaszając Pawła VI 

świętym, przypomniał nam o powszechnym po-

wołaniu do świętości. Drogowskazem na tej dro-

dze jest nauczanie św. papieża zawarte m.in. 

w encyklice „Humanae vitae”. (…) 

W homilii kanonizacyjnej Ojciec Święty 

Franciszek przypomniał, że Paweł VI w trudzie 

i pośród niezrozumienia świadczył z zapałem 

o pięknie i radości całkowitego naśladowania 

Jezusa. (…) 

Papież Paweł VI (1897-1978) pozostawił boga-

tą spuściznę. Jest autorem 7 encyklik, 10 konsty-

tucji apostolskich, 6 adhortacji, napisał około 40 

różnych listów, 11 listów apostolskich. Ogłosił 

61 błogosławionych i 84 świętych. Zapisał się 

w dziejach Kościoła jako ten Papież, który po 

raz pierwszy w dziejach, w 1970 r., przyznał ty-

tuł doktorów Kościoła dwóm kobietom świętym: 

Teresie z Avili i Katarzynie ze Sieny. Nadał 

godność kardynalska 143 biskupom. 

Małgorzata Bochenek, Nasz Dziennik,  

nr 239 (6293), 15 X 2018, str. 1 i 10 
 

Plakat ewangelizacji wizualnej 

 
KANONIZACJA PAWŁA VI 14 PAŹDZIERNIKA 

2018. 
 

Kanonizacje 14 października 2018 r.  

w Watykanie 

Kanonizowani zostali: papież Paweł VI (1897-

1978); abp Oscar Romero (1917-1980), obrońca 

praw człowieka w ojczystym Salwadorze; ks. 

Francesco Spinelli (1853-1913), apostoł ducho-

wości eucharystycznej i założyciel Instytutu 

Sióstr Adoratorek Najświętszego Sakramentu; 

ks. Vincenzo Romano (1751-1831), opiekun 

ubogich, opuszczonych oraz młodzieży; s. Maria 

Katarzyna Kasper (1820-1898), założycielka 

Zgromadzenia Sióstr Ubogich Służebnic Ukrzy-

żowanego Jezusa; s. Nazaria Ignazia od św. Te-

resy od Jezusa (1889-1943), założycielka Zgro-
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madzenia Sióstr Misjonarek Krzyżowych Kościo-

ła; Nunzio Sulprizio (1817-1836), nastoletni 

wierny świadek Chrystusa. 

http://idziemy.pl/kosciol/nowi-swieci-

kosciola/56536 

Stanisław Waluś 

 

 

70. rocznica śmierci Kardynała  

Augusta Hlonda, Prymasa Polski 
 

Mija 70 lat od śmierci kard. Augusta Hlonda 

70 lat temu, 22 października 1948 r., w War-

szawie zmarł prymas Polski kardynał August 

Hlond. Jego śmierć osłabiła Kościół katolicki 

w Polsce, który w najtrudniejszym okresie stali-

nizmu utracił charyzmatycznego przywódcę, cie-

szącego się autorytetem nie tylko w kraju, ale 

również w Stolicy Apostolskiej. 

August Józef Hlond urodził się 5 lipca 1881 ro-

ku w Brzęczkowicach (obecnie dzielnica Mysło-

wic) jako drugi syn Marii z domu Imiela i Jana. 

Chrzest odbył się pięć dni później w kościele pw. 

Najświętszej Maryi Panny w Mysłowicach. Wio-

sną 1893 roku August ukończył szkołę podsta-

wową. Przez krótki czas kontynuował naukę 

w gimnazjum w Mysłowicach. Zagrożenie ger-

manizacją oraz brak możliwości nauki języka 

polskiego w działających na Śląsku szkołach 

prawdopodobnie zadecydowały, że podjęto decy-

zję o wysłaniu najstarszych synów Hlondów – 

Ignacego i Augusta – do Turynu, aby tam mogli 

uczyć się w zakładzie salezjańskim. (…) 

http://idziemy.pl/kosciol/mija-70-lat-od-

smierci-kard-augusta-hlonda/56592/3/ 

 

Książki i kalendarz 

Czesław Ryszka 

Prymas ze Śląska 

Sługa Boży Kardynał August 

Hlond (1881-1948) 

Księgarnia św. Jacka 

Katowice 2013 

 
 

Czesław Ryszka 

Odnowić dziedzictwo Prymasa 

Augusta Hlonda 

Wydawnictwo IKONA 

Szydłowiec 2015 

 

 

 

Łukasz Kobiela 

August Hlond 1881–1948 

IPN, Stowarzyszenie Pokolenie,  

Warszawa-Wrocław 2018 

 

 

Śląski Kalendarz Katolicki 

Na rok 2019 

Księgarnia św. Jacka Sp. z o.o. 

Katowice 2013 

Wprowadzenie 

W 2019 roku oddajemy w rę-

ce naszych Czytelników kolejny 

„Śląski Kalendarz Katolicki” w formie termina-

rza. Na jego stronach przedstawiamy postacie 

śląskich kapłanów, którzy wpisali się w historię 

Kościoła katolickiego naszego regionu, ale rów-

nież odgrywających ważną rolę w historii całej 

Polski. Do tej pory – poprzez fragmenty homilii 

czy konferencji – przybliżyliśmy naszym Czy-

telnikom ks. Franciszka Blachnickiego i ks. Jana 

Machę. Obaj to Słudzy Boży, ich procesy beaty-

fikacyjne trwają. W tym roku proponujemy na 

nowo odkryć osobę kardynała Augusta Hlonda, 

Prymasa Polski. Rok 2018 był czasem święto-

wania 100-lecia odzyskania niepodległości przez 

naszą Ojczyznę, chcemy zatem poprzez wybrane 

fragmenty homilii i przemówień kard. Augusta 

Hlonda ukazać piękno patriotyzmu, a tym sa-

mym odpowiedzialności za naszą Ojczyznę, któ-

rej na imię Polska. (…) 

 

Papież Franciszek podpisał dekret  

o heroiczności cnót kard. Hlonda 

21 maja papież Franciszek podpisał dekret o he-

roiczności cnót kard. Hlonda. Jego proces beaty-

fikacyjny toczy się od 9 stycznia 1992 roku. Po-

stulatorem procesu jest postulator generalny sale-

zjanów, ks. Pierluigi Cameroni, zaś wicepostula-

torem chrystusowiec ks. Bogusław Kozioł. (…) 

28 października 1925 r. papież zatwierdził no-

wą organizację terytorialną Kościoła w Polsce. 

Jedną z nowych diecezji była katowicka. Ks. 

Hlond został jej pierwszym biskupem. Kierował 

Kościołem na Śląsku tylko cztery lata (listopad 

1922 – czerwiec 1926). 24 czerwca 1926 r. zo-

stał mianowany przez Piusa XI arcybiskupem 

gnieźnieńskim i poznańskim – prymasem Polski. 

http://episkopat.pl/papiez-franciszek-podpisal-

dekret-o-heroicznosci-cnot-kard-hlonda/ 

Stanisław Waluś 

 

http://idziemy.pl/kosciol/nowi-swieci-kosciola/56536
http://idziemy.pl/kosciol/nowi-swieci-kosciola/56536
http://idziemy.pl/kosciol/mija-70-lat-od-smierci-kard-augusta-hlonda/56592/3/
http://idziemy.pl/kosciol/mija-70-lat-od-smierci-kard-augusta-hlonda/56592/3/
http://episkopat.pl/papiez-franciszek-podpisal-dekret-o-heroicznosci-cnot-kard-hlonda/
http://episkopat.pl/papiez-franciszek-podpisal-dekret-o-heroicznosci-cnot-kard-hlonda/
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Warto przeczytać szczególnie 
 

Polsko, uwierz w swoją  

Wielkość 

Głos biskupów w sprawie 

Ojczyzny 2010-15 

Biały Kruk, Kraków 2015  

www.bialykruk.pl  

Tel. do wydawnictwa: 12 

254 56 02, 12 260 32 90 

 

Rozdział 5 Kościół nie będzie milczeć 

Kard. Stanisław Dziwisz 

Niesłychane pomylenie pojęć 

[…] Jedność jest darem zmartwychwstałego Je-

zusa. On przyszedł na ziemię, utożsamił się z na-

szym losem i umarł „po to, by rozproszone dzieci 

Boże zgromadzić w jedno” (J11,52). Jedność jest 

darem, ale także zadaniem. (…) 

Czy człowiek może ów ład wolności zbudować 

sam, bez Chrystusa czy nawet wbrew Chrystuso-

wi? Pytanie niezwykle dramatyczne, ale jakże ak-

tualne w kontekście społecznym przesyconym 

koncepcjami demokracji inspirowanej ideologią 

liberalną! Usiłuje się bowiem dzisiaj wmówić 

człowiekowi i całym społeczeństwom, iż Bóg jest 

przeszkodą na drodze do pełnej wolności, że Ko-

ściół jest wrogiem wolności, że wolności nie ro-

zumie, że się jej lęka. Jest tutaj jakieś niesłychane 

pomylenie pojęć. Kościół bowiem nie przestaje 

być w świecie głosicielem ewangelii wolności! 

To jest jego misja. „Ku wolności wyswobodził 

nas Chrystus” (Ga 5,1)!  

Dlatego trudno nam zrozumieć ludzi i ugrupo-

wania, które na nieodpowiedzialnej krytyce 

i dyskryminacji Kościoła pragną zbić swój interes 

polityczny i zająć miejsce na scenie życia pu-

blicznego, nie mając nic innego i rozsądnego do 

ofiarowania. Trudno zrozumieć ich alergię na 

punkcie wspólnoty Kościoła, który dla wszyst-

kich, również dla nich, pragnie być domem, opar-

ciem, pomocą w poszukiwaniu sensu życia 

i miejsca w świecie. Żadna ideologia, żaden pro-

gram, żadna instytucja nie zastąpi w tym zakresie 

Kościoła. Niepokoi nas dyskryminacja katechezy 

w szkole, obniżenie jej rangi pośród innych 

przedmiotów. W ten sposób nie wychowamy 

młodego pokolenia na dojrzałych i odpowiedzial-

nych obywateli. (…) 

Homilia w Boże Ciało w Krakowie, 7 czerwca 

2012, str. 241-243 

Wybrał Stanisław Waluś 

 

Warto przeczytać 
 

Hanna Karp 

Media Totalitarne 

Drukarnia Loretańska, War-

szawa 2018 

Recenzent prof. dr hab. Ry-

szard Michalski 

 

Spis treści 

Wstęp 

1. Struktura i zadania Ministerstwa Bezpieczeń-

stwa Publicznego 

1.1. Organizowanie aparatu w oparciu o wzorce 

sowieckie 

1.2. Przemoc strukturalna jako zabezpieczenie 

nowego ładu 

1.3. Likwidacja Ministerstwa Bezpieczeństwa 

Publicznego 

2. Metody pracy Służby Bezpieczeństwa wobec 

Kościoła katolickiego 

2.1. Praca operacyjna wobec Kościoła katolic-

kiego 

2.1. Zadania dezintegracyjne służb 

2.3. Oddziaływanie bezpieki na elity Kościoła 

3. Działania aparaty bezpieczeństwa wobec pra-

sy i dziennikarzy 

3.1. Inwigilacja „Tygodnika Powszechnego” 

3.2. Służba Bezpieczeństwa wobec „Tygodnika 

Solidarność” 

3.3. Agentura w redakcji „Gościa Niedzielnego” 

4. Operacyjne działania  

4.1. Powstanie i początki „Przeglądu Katolickie-

go” 

4.2. Redakcja i dziennikarze pod nadzorem służb 

4.3. Udział służb w ustaleniu ostatecznego skła-

du redakcji pisma 

4.5. Rola służb w zamknięciu tygodnika 

Zakończenie; Aneks; Bibliografia 

Jan Świtkowski 

 

 

Świętość uskrzydla 
 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Pod Skrzy-

dłami” im. Michała Archanioła w Zabrzu pra-

gnie serdecznie zaprosić dorosłych, młodzież 

i dzieci na swój pierwszy Bal Wszystkich Świę-

tych, przebiegający pod hasłem „ŚWIĘTOŚĆ 

USKRZYDLA”. Odbędzie się on w dniu 

31.10.2018 r. o godzinie 17.30 w siedzibie szko-

ły, czyli w pięknym zabytkowym dworku przy 

ul. Lipowej 11 w Zabrzu-Mikulczycach. Obo-
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wiązują stroje lub atrybuty świętych. Biletem 

wstępu będzie przyniesiona przez każdego 

uczestnika Balu zdrowa potrawa na wspólny stół. 

Będzie święta zabawa. 

http://nsp.podskrzydlami.zabrze.pl/ 

 

 

Nie zabijaj. 

Obrona życia człowieka od poczęcia 

do naturalnej śmierci 
 

Z NAUCZANIA PAPIEŻA FRANCISZKA 

Aborcja to jak wynajęcie zabójcy 

Można powiedzieć, że całe zło uczynione 

w świecie streszcza się w pogardzie dla życia. 

Życie jest atakowane przez wojny, organizacje 

wyzyskujące człowieka, spekulacje nad stworze-

niem i przez kulturę odrzucenia oraz systemy, 

które podporządkowują ludzka egzystencje róż-

nym kalkulacjom, podczas gdy skandalicznie 

wiele osób żyje w stanie niegodnym człowieka. 

Postawa przeciwna życiu pozwala również na 

usuniecie ludzkiego istnienia z łona matki w imię 

ochrony innych praw. Ale jakże akt, który likwi-

duje niewinne i bezbronne życie w jego rozkwi-

cie, może być terapeutyczny, kulturalny czy zwy-

czajnie ludzki? Nie można likwidować życia dla-

tego, ze jest małe, aby rozwiązać jakiś problem. 

To tak, jakby wynająć zabójcę do rozwiązania ja-

kiegoś problemu. (…) 

10 października, katecheza środowa,  

Gość Niedzielny, nr 42, rok XCV, 21 XI 2018, str. 5 

 

Stop dla gender – tak dla planu Boga 
 

Genderowe szaleństwa 

Jeszcze jedna informacja z zakresu genderowe-

go szaleństwa – ideologii, która na siłę jest wpa-

jana dzieciom. Jeden z kanadyjskich chirurgów, 

który sam siebie nazywa „liderem społeczności 

LGBT”, przyznał w wywiadzie dla serwisu Life-

Site, że dokonał dwóch zabiegów mastektomii – 

usunięcia piersi – u 14-latek. Lekarz tłumaczył, 

że dziewczynki doszły do przekonania, iż czują 

się raczej chłopcami. Pediatrzy łapią się za głowę, 

bo zabieg wykonany na niedojrzałych emocjonal-

nie dzieciach jest nieodwracalny, i pytają, co bę-

dzie w sytuacji, gdy po jakimś czasie dziewczyn-

ki poczują się na nowo kobietami. O absurdalno-

ści takich zabiegów najlepiej świadczy fakt, że 

między mężczyznami a kobietami istnieje 6,5 tys. 

genetycznych różnic i ani za pomocą chirurgicz-

nego skalpela, ani kuracji hormonalnej nie da się 

tego zmienić. 

Niedziela, nr 32, 12 VII 2018, str. 39  

Produkcja rzeczywistości 

Jednopłciowe „małżeństwa” zostaną wprowa-

dzone w Polsce w 2025 roku. Tak szacują femi-

nistki ze stowarzyszenia o pięknej nazwie „Mi-

łość nie wyklucza”. (…) 

Bo tak rzeczywiście jest – pochód propagandy 

gejowsko-lesbijskiej i całego genderowego sza-

leństwa został zatrzymany. I jeśli, nie daj Boże, 

kiedyś ruszy ponownie, to będzie w zupełnie in-

nym punkcie, niż byłby, gdyby rządziła formacja 

o odmiennej „woli politycznej”. Jak ta wola mo-

głaby wówczas wyglądać, uświadamiają nam 

w skali lokalnej rządy włodarzy miast w rodzaju 

Gdańska, gdzie zdominowane przez PO władze 

miasta, z prezydentem Pawłem Adamowiczem 

na czele, przepchnęły genderowy Model na rzecz 

Równego Traktowania – projekt w najwyższym 

stopniu niemoralny, za który teraz gdańszczanie 

będą płacili grubą kasę. Nie byłoby tego, gdyby 

w Gdańsku rządzili ludzie o przekonaniach bliż-

szych prawu naturalnemu. (…) 

Franciszek Kucharczak, Gość Niedzielny, nr 

28, rok XCV, 15 VII 2018, str. 39 

Odpowiedziałem na zachętę w Internecie 

„Oceń ten artykuł” i dałem ocenę 5. Po zagłoso-

waniu ukazała się informacja, że zagłosowało: 

71 osób, a przeciętna ocena jest 4,7. 

Stanisław Waluś 
 

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) 
 

Ekumeniczna wizyta Franciszka 

Papież Franciszek uczestniczył w obchodach 

70. rocznicy powstania Światowej Rady Kościo-

łów, ekumenicznej organizacji zrzeszającej 345 

Kościołów i wspólnot kościelnych z całego glo-

bu; zarówno mających korzenie w tradycji staro-

http://nsp.podskrzydlami.zabrze.pl/
http://www.diecezja.waw.pl/3260
http://www.niedlagender.pl/
http://www.diecezja.legnica.pl/documents/237


 19 

żytnego chrześcijańskiego Wschodu, jak i po-

wstałych jako konsekwencja XVI-wiecznej re-

formacji. Z tej okazji odwiedził Genewę. 

Jak zauważył ks. Lawrence Iwuamadi, dziekan 

Instytutu Ekumenicznego w podgenewskim Bos-

sey, wizyta wpisuje się we Franciszkowy styl. (…) 

Andrzej Mazura, Gość Niedzielny, nr 26, rok 

XCV, 1 VII 2018, str. 7 

 

 

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 

Mniej handlu w niedzielę 

Włoski rząd chce ograniczyć handel w niedziele 

i święta. – „Będziemy chronić tych, którzy pracu-

ją w centrach handlowych i drobnych handlow-

ców zniszczonych przez sieci wielkiej dystrybu-

cji” – zadeklarował podsekretarz stanu w Mini-

sterstwie Infrastruktury i Transportu Michele 

Dell’Orco z Ruchu Pięciu Gwiazd. (…) 

Zmiany popierają tez związki zawodowe. 

Andrzej Macura, Gość Niedzielny, nr 37, 

rok XCV, 16 IX 2018, str. 12 

 

 

Nasze Rocznice 
 

Listopad 2018 

395 lat temu (12 listopada 1623 r.) męczeńską 

śmiercią zginął św. Jozafat Kuncewicz. 

345 lat temu (11 listopada 1673 r.) hetman ko-

ronny Jan Sobieski rozgromił armię turecką pod 

Chocimiem. Zwycięstwo to utorowało mu drogę 

do polskiego tronu po śmierci Michała Korybuta 

Wiśniowieckiego. 

225 lat temu (23 listopada 1793 r.) zakończył ob-

rady ostatni Sejm I Rzeczypospolitej. 

210 lat temu (30 listopada 1808 r.) słynna szarża 

polskich szwoleżerów pod dowództwem Jana 

Kozietulskiego w wąwozie Somosierra umożli-

wiła Napoleonowi zajęcie Madrytu.  

130 lat temu (1 listopada 1888 r.) urodził się 

w Juszewszczyźnie w powiecie oszmiańskim ks. 

Michał Sopoćko. 28 września 2008 r. – beatyfi-

kacja ks. Michała Sopoćko w sanktuarium Miło-

sierdzia Bożego w Białymstoku. Mszy św. prze-

wodniczył legat papieski ks. abp Angelo Amato, 

prefekt watykańskiej Kongregacji Spraw Kano-

nizacyjnych. 

125 lat temu (1 listopada 1893 r.) w Krakowie 

zmarł Jan Matejko, wybitny malarz dziejów oj-

czystych. 

120 lat temu (26 listopada 1898 r.) w Krakowie 

odbyła się premiera dramatu Stanisława Wy-

spiańskiego Warszawianka, którego treścią były 

wydarzenia związane z wybuchem powstania li-

stopadowego. 

100 lat temu (1 listopada 1918 r.) ukraińscy żoł-

nierze z rozpadającej się armii austriackiej pod-

jęli próbę opanowania Lwowa. W obronie tego 

od wieków polskiego miasta wystąpiła polska 

młodzież – lwowskie Orlęta. 

100 lat temu (11 listopada 1918 r.) Niemcy pod-

pisały bezwarunkowy akt kapitulacji, co było 

równoczesne z zakończeniem I wojny światowej. 

Internowany w Magdeburgu Józef Piłsudski po 

zwolnieniu przybył do Warszawy. Odzyskanie 

przez Polskę niepodległości. 

100 lat temu (12 listopada 1918 r.) swoją dzia-

łalność rozpoczął Katolicki Uniwersytet Lubel-

ski. Inicjatorem powołania uczelni do życia i jej 

pierwszym rektorem był ks. prof. Idzi Radzi-

szewski. 

80 lat temu (24 listopada 1938 r.) dekretem pre-

zydenta RP Ignacego Mościckiego zostały roz-

wiązane loże masońskie, których działalność zo-

stała uznana za szkodliwą dla państwa polskiego. 

70 lat temu (12 listopada 1948 r.) ordynariusz 

lubelski, ks. bp Stefan Wyszyński otrzymał no-

minację na arcybiskupa gnieźnieńskiego i war-

szawskiego oraz prymasa Polski. 

Wybrała Barbara Kwaśnik 

 

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Papieża Franciszka na rok 2018 
Październik: Ewangelizacyjna: Aby osoby Kon-

sekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były 

obecne wśród ubogich, zepchniętych na margi-

nes i tych, którzy nie mają głosu. 

Listopad: Powszechna: Aby język serca i dialo-

gu przeważał zawsze nad językiem oręża. 
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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. 

 

XXIII FESTIWAL 

MUZYKA ORGANOWA  

W KATEDRZE 
Najbliższe terminy koncertów: 

21.10, 18.11.  

Godz. 19.00, Kierownictwo ar-

tystyczne: prof. Julian Gem-

balski 

  AKADEMIA MUZYCZNA IM. 
KAROLA SZYMANOWSKIEGO 

                                                    W KATOWICACH 
KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ 

W KATOWICACH 
PARAFIA KATEDRALNA  

CHRYSTUSA KRÓLA W KATOWICACH 
 

 

Pielgrzymka KIK-ów na Jasną Górę 
 

Ogólnopolska Pielgrzymka Klubów Inteligencji 

Katolickiej na Jasna Górę odbędzie się w sobotę 

17 listopada 2018 r. 

 

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 
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