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Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce
Eucharystia daje życie (2019-2022)
(2019/2020) Temat: Wielka tajemnica wiary
Motto biblijne: „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6, 29)

Rok 2020 – Rokiem Świętego Jana Pawła II, Rokiem Bitwy Warszawskiej,
Rokiem Romana Ingardena, Rokiem Leopolda Tyrmanda, Rokiem Zaślubin Polski
z Morzem w Pucku, Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, Rokiem Ojca
Józefa Marii Bocheńskiego, Rokiem Fizyki, Rokiem Jana Kowalewskiego
Ks. Józef Kozyra: Myśl o niebie! s. 2
Urszula i Andrzej Omylińscy: Uczciliśmy 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II s. 6
Antoni Winiarski: Wodospady Wiktorii s. 27

Piotr Witkowski: Koncert
organowy dedykowany
Ojcu Świętemu
Janowi Pawłowi II
na stulecie urodzin s. 7

Wybory prezydenckie
2020 s. 17

Ks. Piotr Pawlukiewicz:
Kazanie s. 24
Można przekazać dar dla
KIK w Katowicach s. 26
Tęcza nad Wodospadami Wiktorii, które leżą na granicy Zambii
i Zimbabwe. Woda spada z wysokości 108 m.
Wersje kolorowe biuletynu „Dlatego” można pobrać: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/

niejeden idzie za nimi, jak za błędnym ognikiem,
i nie spostrzega, że już się stacza w przepaść
bezdenną. Trzeba mieć bardzo jasne światło
przed oczyma i bardzo mocne oparcie pod nogami, aby nie upaść, żeby nie zbłądzić. Tym
światłem i tym oparciem jest myśl o niebie. Komu naprawdę tęskno do domu ojczystego, ten nie
będzie zbaczał z drogi pewnej na manowce, nie
będzie kołował i mitrężył czasu w podróży.
Wiadomo, że dla śmiertelnie znużonego pielgrzyma wystarczy nieraz ujrzeć z daleka nikły
płomyk w oknie domu, a wnet nowe siły weń
wstępują i pozwalają mu szczęśliwie dotrzeć do
kresu wędrówki. Myśl o niebie, to nie nikły płomyk, nie mały ogieniek, to – słońce jasne, życiodajne, które i świeci i rozgrzewa.
Myśl o niebie jest dla nas najlepszą pociechą.
Wiecie dobrze, że Opatrzność życie nasze gęsto
przetyka krzyżykami i cierpieniami; że czego,
jak czego, ale smutku i udręki żadnemu nie brak
w życiu. Każdy gdzie może i jak umie szuka pociechy, najczęściej daremnie. A tymczasem dość
przenieść się myślą do nieba, a wtedy nawet
smutek pierzchnie. Podróż do domu rodzinnego
bywa nieraz bardzo uciążliwa i niebezpieczna.
Kto jednak ciągle myśli o tym, jak miłe czeka go
w rodzinie przyjęcie, jakie szczęście tam znajdzie, ten niewygód podróży prawie nie dostrzega. Czyż podobna trapić się niepowodzeniem na
ziemi, skoro się pomyśli o tym, że w niebie
„otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich, a śmierci dalej nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani boleści więcej nie będzie” (Ap 21,4).
A zatem najmilsi, myślcie o niebie, myślcie
o niebie zarówno w kościele, jak i w domu, zarówno przy pracy, jak i w chwilach odpoczynku.
Myśl o niebie gdy wstajesz ze snu, gdy kładziesz
się do łóżka; myśl o niebie gdy klękasz do pacierza, gdy siadasz do posiłku. Myśl o niebie gdy ci
wesoło na duszy, byś w weselu nie przebrał miary; myśl o niebie, gdy gniecie cię smutek i trwoga, byś nie stracił cierpliwości i nie zapomniał,
że czuwa nad tobą Bóg, który jest ucieczką i mocą naszą i pomocnikiem we wszystkich uciskach
naszych. W szczególniejszy sposób myśl o niebie w chwili pokus i doświadczeń, byś nie upadł.
Myśl o niebie, a z tej myśli zrodzi się niejeden
dobry czyn, dobre zaś czyny wysłużą ci sowitą
u Boga zapłatę. Amen.>>
Odpowiedzią na te piękne zachęty ks. Jana
Machy do ciągłego myślenia o niebie mogą być
słowa współczesnej piosenki religijnej: „Ciągle
marzę o Twym niebie, gdzie mnie czeka miłość

Myśl o niebie!
W czasie, w którym żyjemy, kiedy w związku
z pandemią można wszystko zakwestionować,
jako ludzie wierzący trzymajmy się pewnych
i nieprzemijających wartości, mających gwarancję w samym Bogu.
Tak o tym poucza nas Sługa Boży ks. Jan Macha w kazaniu „o niebie”, wygłoszonym w kościele św. Józefa w Rudzie Śląskiej dnia 01 XI
1939 r., a więc w bardzo trudnym czasie na początku II Wojny Światowej.
„Cieszcie się i radujcie albowiem zapłata
wasza obfita jest w niebiesiech” (Mt 5,12)
<<Najmilsi w Chrystusie Panu!
Dążenie do nieba – to zadanie zbyt ogólnikowe,
a przeto mało praktyczne. Zacznijmy od rzeczy
mniejszych, bardziej określonych i łatwych do
wprowadzenia w czyn; zacznijmy od tego, że będziemy częściej niż dotychczas myśleli o niebie.
Myśl o niebie! − Tego żąda Bóg Pismo Święte,
które jest mową Boga do rodzaju ludzkiego, na
każdej niemal karcie swojej przypomina nam
o tym, że powinniśmy jak najczęściej myśleć
o niebie, swej prawdziwej ojczyźnie. Z wielu
miejsc natchnionych wyliczę tylko kilka.
Chrystus Pan ciągle mówił o królestwie niebieskim i o tym, że zdobywanie go, a więc i myśl
o nim, jest najważniejszym naszym zadaniem na
ziemi. W „Kazaniu na górze” (Mt 5,3-11) Zbawiciel nawołuje do nie spuszczania z oka ojczyzny
niebieskiej: „Cieszcie się i radujcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesiech” (Mt 5,12).
Wszystkie wysiłki Zbawiciela zmierzały do tego, by serca nasze oderwać od zbytniego przywiązania się do ziemi i skierować je ku niebu,
ponieważ – tak nam to sam wyjaśnił – „gdzie
jest skarb twój, tam jest i serce twoje” (Mt 6,21).
Myśl o niebie roznieca w duszy święty ogień
tęsknoty za niebem; z tęsknoty zaś rodzi się czyn
– rzetelny wysiłek osiągnięcia tego, za czym dusza tęskni, czego pożąda. Kto o niebie nie myśli
ten i pracować na niebo nie będzie, a tym samym
nie stanie w szeregu uczniów Chrystusowych.
Myślmy o niebie, ponieważ ta myśl dodaje
nam sił w ciężkiej walce życiowej i zachęca do
cnoty. Na obczyźnie każdemu jest trudno. Tam
wszystko trzeba zdobywać przebojem. Na każdym kroku piętrzą się przeszkody, wyłaniają się
nowi wrogowie. Wrogami naszymi są szatan,
świat, nasze własne namiętności. Wrogowie to
potężni i tym niebezpieczniejsi, że ukazują się
nam najczęściej w postaci przyjaciół. Umieją
przed naszymi oczami roztoczyć takie ponęty, że
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Twa. Chcę na zawsze posiąść Ciebie – szczęście,
które wiecznie trwa”.
Myśleć o niebie, patrzeć w niebo w ten wakacyjny czas, to bardzo optymistyczna i pełna nadziei zachęta do radosnej drogi do nieba.
Ks. Józef Kozyra

Rok 2020
– Rokiem Świętego Jana Pawła II
Z kalendarza na rok 2020
wydanego przez Edycję Świętego Pawła
lipiec
W obliczu piękna przyrody łatwiej doświadczyć, jak cenna jest cisza. Jedynie w ciszy człowiek może usłyszeć w głębi swego sumienia
głos Boga, który naprawdę czyni go wolnym.
Właśnie wakacje mogą pomóc w odkryciu na
nowo i pielęgnowaniu tego niezbędnego wewnętrznego wymiaru życia ludzkiego.
Jan Paweł II
Tekst: rozważanie przed modlitwą
Anioł Pański, Les Combes, 11 lipca 2004 r.

Ojciec Święty Franciszek do Polaków
Audiencja ogólna – środa 3 VI 2020 r.
„Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków.
Szczególne wyrazy mojej bliskości kieruję do
młodych, którzy jednoczą się na modlitewnym
czuwaniu i uwielbieniu w ramach XXIV Spotkania
Młodych LEDNICA 2000. Tym razem tylko niewielu będzie mogło fizycznie zgromadzić się w
pobliżu źródeł chrzcielnych Polski, ale liczni będą
mogli w nim uczestniczyć za pośrednictwem środków przekazu. Wszyscy razem dziękujcie Bogu za
dar Ducha Świętego, który ożywia w was entuzjazm wiary i czyni was świadkami radości tych,
którzy starają się żyć w świetle Chrystusa zmartwychwstałego. Niech towarzyszy wam patron
tych spotkań, św. Jan Paweł II, którego stulecie
urodzin świętujemy w tym roku. Przyjmijcie za
swoje jego motto: Totus Tuus i, jak on, przeżywajcie waszą młodość, całkowicie zawierzając siebie
Chrystusowi i Jego Matce, abyście z odwagą postępowali ku horyzontom przyszłości. Podczas waszego spotkania dokonacie dość śmiałego gestu:
pobłogosławicie swoich rodziców. Zróbcie to
w pokornym geście miłości i wdzięczności za dar
waszego życia i wiary. Jednoczę się z wami w modlitwie i proszę was: módlcie się także za mnie.
Niech Bóg wam błogosławi!”
Biuletyn Radia Watykańskiego, 3 VI 2020

Setna rocznica urodzin
św. Jana Pawła II Wielkiego
część II
Przegląd dzienników z 18 maja 2020 r.
W kiosku zamówiłem sobie wcześniej wszystkie dzienniki – podałem panu listę. W paczce dla
mnie nie było Rzeczypospolitej, Dziennika Polskiego i Trybuny – a szkoda. Wobec tego dokonam analizy dla 6 dzienników. Dla każdego
z nich opiszę treści związane z setną rocznicą
urodzin św. Jana Pawła II. Jako podsumowanie
dla każdej gazety podam procent powierzchni
poświęconej tej rocznicy na pierwszej stronie
i w całym egzemplarzu (wliczając pierwszą stronę).
Dziennik Zachodni
nr 115 (22748), 18 V 2020
Na pierwszej stronie jest informacja o dodatku
o Janie Pawle II pt. „100. rocznica urodzin Jana
Pawła II”, który jest napisany największą
czcionką z tytułów na pierwszej stronie.
Na całej 15. stronie jest zamieszczony artykuł
„Klucz do świętości Jana Pawła II tkwi w miłości do człowieka”, którego autorką jest Dorota
Kułaga.
Dodatek liczący 8 stron zawiera artykuły:
Jan Paweł II i odrodzenie Polski. Był patriotą
absolutnym i niezłomnym.
Jan Paweł II i politycy. Wytrawny dyplomata,
który wydrążył skałę.
Jan Paweł II i inne religie. Nauczył szanować
żydów i muzułmanów.
Jan Paweł II i przebaczenie. Dlaczego Ali
Agcę nazywał swoim bratem.
Jan Paweł II i cuda. Ludzie do dziś dziękują
mu za dary uzdrowienia.

Audiencja ogólna – środa 10 VI 2020 r.
„Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków.
Wiem, że miesiąc czerwiec jest Wam szczególnie drogi, gdyż jest poświęcony Najświętszemu
Sercu Jezusowemu. Boskiemu Sercu, napełnionemu pokojem i miłością możemy powierzyć
wszystkie niepokoje naszych serc, oraz naszą
niedoskonałą miłość. Z przebitego serca Zbawiciela wypływa dla całej ludzkości, źródło wszelkiej pociechy i ocean Bożego Miłosierdzia.
Niech Jezus, cichy i pokornego serca, uczyni nasze serca według serca Swego! Z serca Wam
błogosławię.”
Biuletyn Radia Watykańskiego, 10 VI 2020
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Jan Paweł II i zwykli ludzie. Jego urokowi ulegali nawet najtwardsi.
Jan Paweł II i góry. Potrzebował ich jak powietrza. Tam oddychał lżej.
Wydanie liczy 32 strony (wraz z dodatkiem)
i na pierwszej stronie poświęcono rocznicy 33%
powierzchni, a na wszystkich 32 stronach – 35%
powierzchni.
Fakt
nr 115 (5032), 18 V 2020
Na pierwszej stronie rocznicy nie poświęcono
nic.
Podobnie na dalszych 23 stronach.
Wydanie liczy 24 strony i na pierwszej stronie
poświęcono rocznicy 0% powierzchni, a na
wszystkich 24 stronach − 0% powierzchni.
Gazeta Polska Codziennie
nr 115 (2635), 18 V 2020
Drugi co do wielkości tytuł na pierwszej stronie: „Sto lat temu urodził się św. Jan Paweł II”.
Na drugiej stronie jest felieton Jana Galarowicza „Plon pięknego życia”, w nim takie zdanie:
„Plon życia Karola Wojtyły – św. Jana Pawła
Wielkiego – jest imponujący”.
Na trzeciej stronie jest artykuł „Sto lat temu
urodził się św. Jan Paweł II”, który napisał Paweł Tunia.
Na trzynastej stronie jest artykuł „Papieżowi
na urodziny”, który Anna Krajkowska zaczęła
następująco: „Koncerty, spektakle i filmy to wydarzenia kulturalne, które w telewizji, internecie
i w radiu przygotowano z okazji setnych urodzin
św. Jana Pawła II. Podpowiadamy, co można zobaczyć”.
Na czternastej stronie jest artykuł Doroty Kani
pt. „Polska potrzebuje dziś ludzi sumienia”, który zaczyna następująco: „Co dziś zostało z jego
nauczania, z jego tak bogatego pontyfikatu?
Najkrócej można to podsumować: pokolenie
JP2, ruchy świeckie w Kościele i upadek komunizmu”.
Na piętnastej stronie jest artykuł pt. „Papież
Polaków, papież mojego pokolenia”, który napisał Ryszard Czarnecki.
Wydanie liczy 20 stron i na pierwszej stronie
poświęcono rocznicy 12% powierzchni, a na
wszystkich 20 stronach − 15% powierzchni.
Gazeta Wyborcza
18 V 2020
Na pierwszej stronie rocznicy nie poświęcono
nic.
Na piątej stronie jest felieton „Papież – Niemcy”, którego autorem jest Jan Turnau. Zaczyna
się on następująco: „Dziś stulecie urodzin Jana

Pawła II. Stał się dla nas bohaterem narodowym
na równi z Kopernikiem”.
Na 11. stronie jest notatka pt. „Odmrażanie kościołów”, którą przytoczę w całości:
Na setne urodziny naszego wielkiego rodaka
Jana Pawła II, który zmienił losy świata, zmienił
losy Polski, chcemy, żeby to była jedna osoba na
10 metrów (kw.) w całej powierzchni kościoła,
kaplicy.
Mateusz Morawiecki premier.
Wydanie liczy 20 stron i na pierwszej stronie
poświęcono rocznicy 0% powierzchni, a na
wszystkich 20 stronach – 0,75% powierzchni.
W dodatku DUŻYFORMAT liczącym 16
stron, pół drugiej strony zajmuje artykuł „Na
urodziny JPII”, którego autorem jest Sebastian
Duda. W dodatku KATOWICE liczącym 4 strony nie ma nic na temat rocznicy.
Gdyby liczyć z dodatkami to dla 40 stron wyszłoby 1,8%.
Nasz Dziennik
nr 114 (6772), 18 V 2020
Pierwsza strona jest poświęcona w całości Janowi Pawłowi II.
Na drugiej stronie znajduje się artykuł „Św.
Jan Paweł II o ochronie życia”, który opracowała
Małgorzata Rutkowska.
Na trzeciej stronie jest artykuł „Papież prolife”, którego autorem jest dr Artur Dąbrowski,
prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej.
Na stronach 4. i 5. jest zamieszczona rozmowa
z JE. ks. kard. Gerhardem L. Müllerem, prefektem Kongregacji Nauki i Wiary w latach 20122017. Rozmowę przeprowadziła Beata Falkowska.
Na stronach 6. i 7. jest zamieszczony artykuł
„Krawiec z ulicy Różanej”, którego autorką jest
Małgorzata Rutkowska.
Na stronie 8. jest zamieszczony artykuł „Wzór
dobrego pasterza”, którego autorem jest Sebastian Karczewski.
Na stronie 9. Są zamieszczone wypowiedzi
trzech autorów:
Nie lękajcie się! – ks. Paweł Bortkiewicz
TChr,
Uczył miłować – Marek Citko, były piłkarz,
Ojciec „Solidarności” – Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Na stronach 10. i 11. jest artykuł „Wzrastanie
na świętej «glebie»”. Autorką jest Ewa Hanter.
Na stronie 12. zamieszczono artykuł „Szczególne spotkania”. Jego autorką jest Karolina
Goździewska.
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Na stronie 14. jest zamieszczony artykuł „Bieg
ukończyłem, wiary ustrzegłem”. Jego autorem
jest Piotr Skrobisz.
Wydanie liczy 16 stron i na pierwszej stronie
poświęcono rocznicy 85% powierzchni, a na
wszystkich 16 stronach − 84% powierzchni.
Super Express
nr 115 (8723), 18 V 2020
Na pierwszej stronie jest zapowiedź artykułu
na str. 16-17 „100. Urodziny ukochanego papieża Polaków”.
Na stronach 16-17 jest zamieszczony artykuł
„100. urodziny ukochanego papieża Polaków”,
którego autorką jest Ewa Jabłońska oraz dwie
reklamy: 1) numizmatu z okazji 100. rocznicy
urodzin św. Jana Pawła II i Beatyfikacji kard.
Stefana Wyszyńskiego, 2) Koncertu z okazji stulecia urodzin Jana Pawła II w Telewizyjnej Jedynce i Programie 1 Polskiego Radia.
Wydanie liczy 20 stron i na pierwszej stronie
poświęcono rocznicy 2,4% powierzchni, a na
wszystkich 20 stronach – 9,8% powierzchni.
Opracował Stanisław Waluś
U Honorowego Patrona Fundacji
„Szlaki Papieskie”
Na doroczne spotkanie z Honorowym Patronem Szlaków Papieskich abp. Markiem Jędraszewskim – metropolitą krakowskim, zaproszono współpracowników i przyjaciół Fundacji
„Szlaki Papieskie” do Pałacu Arcybiskupów
Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3. Uroczystość odbyła się 7 marca 2020 r., aby uczcić
setną rocznicę urodzin papieża, wytrwale i mężnie przyczyniać się do umacniania pamięci
o świętym rodaku oraz być Jego wiernymi
świadkami. Na to spotkanie przyjechali goście
z różnych stron Polski, a wśród nich kapłani
z kilku diecezji, młodzież z nauczycielami,
przewodnicy górscy, górale, samorządowcy,
przedstawiciele mediów. (…)
Temu miejscu towarzyszy obecnie wystawa fotograficzna przedstawiająca biografię papieża pt.
„Droga mojego życia”, ciesząca się dużym zainteresowaniem. Została przygotowana staraniem
Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie
i Fundacji Śladami Jana Pawła II.
Centralnym punktem spotkania była koncelebrowana Eucharystia w Kaplicy Arcybiskupów
Krakowskich. Przewodniczył jej abp Marek Jędraszewski. Przy ołtarzu stanął opiekun duchowy
Fundacji Szlaki Papieskie ks. Stefan Misiniec
wraz z dwunastoma kapłanami z parafii współpracującymi z fundacją. (…)

W homilii ks. abp Marek Jędraszewski zaznaczył, że podążanie drogami Boga nie opiera się
wyłącznie na przestrzeganiu Dekalogu, ale również na wypełnianiu przykazań miłości. „Chodzić drogami Boga, to także odkrywać stworzony przez Niego świat, (…) zobaczyć jego piękno, zauroczyć się nim i wysławiać Tego, który
powołał wszystko do istnienia. Tego uczył nas
Jan Paweł II” – tłumaczył metropolita Marek Jędraszewski. Wspomniał również, że Ojciec
Święty był doskonałym nauczycielem historii
i wielkim patriotą, a po odzyskaniu przez Polskę
prawdziwej niezależności – nauczycielem wolności. (…)

Po Eucharystii uczestnicy spotkania zgromadzili się
na audiencji w Sali Królewskiej z oknem papieskim.
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lecenie Mistrza, by zarzucić sieci, powiada: „całą
noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy, ale na
Twoje słowo to uczynię”. Jakże wielkie zdumienie było widać na twarzy uczniów na widok ciężkich sieci z powodu mnóstwa ryb. „Odtąd ludzi
będziesz łowił…”, usłyszał św. Piotr”.

Po audiencji organizatorzy zaprosili wszystkich zebranych do Sali Włoskiej przy klasztorze
OO Franciszkanów, znajdującym się po drugiej
stronie ulicy, naprzeciwko Pałacu Arcybiskupów
Krakowskich. Przygotowano tu okolicznościowy
poczęstunek – tort z piękną dekoracją upamiętniającą setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II.
Była także dobra okazja do wzajemnego poznania się, nawiązania kontaktów.
W rozmowie z nami Krzysztof i Teresa Machnicowie z Chrzanowa opowiedzieli o swoich początkach wędrowania po Szlakach Papieskich.
O planach obchodów 100. rocznicy urodzin
świętego papieża na Szlakach Papieskich w Beskidach, wspomniał nam też prezes koła PTTK
im. JPII w Węgierskiej Górce Tadeusz Gołuch.
O historii i działalności Fundacji „Szlaki Papieskie” można więcej dowiedzieć się na jej
stronie: http://www.szlakipapieskie.pl/
Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy

Kontynuując kaznodzieja powiedział: Innym
razem powie Jezus: „Wypłyń na głębie”. Święty
papież również usłyszał: pójdź za Mną, wejdź do
łodzi, którą jest Kościół, wypłyń na głębie niezmierzonych mórz świata. I tak też się stało: ten
Święty sternik barki − jaką jest Kościół − nieustannie płynął, kochał Kościół, dla Niego zarzucał sieci Ewangelii… Trwał przy Chrystusowym Krzyżu. Podczas ostatniej Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek, w kaplicy tulił się do Jezusowego krzyża pokazując, że każdy z nas będąc
z wolności przywiązanym do krzyża, jest zwycięzcą”. […]
Na postawione pytanie: czym jest Kościół – ks.
Michał przytoczył poemat poetycki Karola Wojtyły „Stanisław”:
„Pragnę opisać Kościół −
mój Kościół, który rodzi się wraz ze mną,
lecz ze mną nie umiera − ja też nie umieram
z nim,
który mnie stale przerasta −
Kościół: dno bytu mojego i szczyt.
Kościół − korzeń, który zapuszczam w przeszłość
i przyszłość zarazem,
Sakrament mojego istnienia w Bogu, który jest
Ojcem.
Pragnę opisać Kościół −
mój Kościół, który związał się z moją ziemią
[…]

Uczciliśmy 100 rocznicę urodzin
św. Jana Pawła II
Uroczyście, tak jak w całym kraju, dnia 18 maja br. w naszej salwatoriańskiej parafii pw. NMP
Królowej Polski w Bielsku-Białej obchodziliśmy
setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. W tej
intencji odprawiona została koncelebrowana Eucharystia pod przewodnictwem ks. Michała Pastuszki SDS – proboszcza parafii. Przy ołtarzu
stanęli również Przemysław Marszałek SDS, ks.
Paweł Wabik SDS, ks. Adam Lehmann SDS
oraz ks. Daniel Kowalski SDS.

Uroczystość rozpoczęła się od ulubionej pieśni
Ojca Św. „Barki”, do której również nawiązał
w wygłoszonej homilii ks. Michał. Jak wyjaśnił −
„ Jej słowa nawiązują do powołania pierwszych
uczniów jakie miało miejsce nad Jeziorem Genezaret. Pozostawili swoje dotychczasowe życie,
rzemiosło, barki i sieci i poszli za Mistrzem z Nazaretu. Św. Piotr, znający się na łowieniu, na po-

Życie i misja św. Jana Pawła II były jednym
wielkim poematem opisującym Kościół, wspólnotę tych wszystkich, którzy poprzez sakrament
chrztu zostali do niej włączeni. Doświadczenie
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powszechności Kościoła było mocno i wyraźnie
ukazane w posłudze naszego Świętego. On kochał Kościół, czyli kochał każdego człowieka,
któremu jednak stawiał mocne wymagania. Pamiętamy te Jego słowa skierowane do młodych:
„musicie od siebie wymagać nawet wtedy, kiedy
inni od was wymagać nie będą”. Czy kocham
Kościół? Na ile czuję się odpowiedzialnym za tę
wspólnotę, w której wzrastam w wierze? − zadawał kolejne pytania homilista.
W dalszej części kazania – ks. Michał określił
również kim była Matka Najświętsza dla papieża. Przytoczył ostrzeżenie jakie przekazała Ojcu
Św. mistyczka Elena z Włoch, aby dla własnego
bezpieczeństwa zmienił sposób witania się
z pielgrzymami na placu Św. Piotra, bo grozi mu
niebezpieczeństwo. Na co Ojciec Św. odpowiedział: „nie chcę wzmożonej ochrony policji, ani
kamizelek kuloodpornych. Oddałem się Matce
Najświętszej. Jestem całkowicie w Jej rękach.
Totus Tuus”. A po zdarzeniu 13 maja 1981 r. na
placu Św. Piotra w Rzymie, Jan Paweł II w Fatimie dopowiedział: „Czyjaś ręka strzelała, ale
inna Ręka prowadziła kulę”. Panią Jasnogórską
określił jako nauczycielkę pięknej miłości dla
wszystkich… Kończąc homilię kaznodzieja
przytoczył jeszcze jedno zdanie Św. Jan Pawła
II: „Powiedz mi, co jest dla ciebie miłością –
a powiem ci kim jesteś”.
W 100. rocznicę urodzin naszego Świętego
Rodaka ks. Michał zapytał siebie, ale także
wiernych „Co dla mnie jest miłością?”

Możemy być z Niego dumni, ale wypływa
z tego obowiązek stosowania, poznawania i pielęgnowania Jego dziedzictwa.
Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy
Koncert organowy
dedykowany Ojcu Świętemu
Janowi Pawłowi II na stulecie urodzin
Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej
uczcił setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II
organizując okolicznościowy koncert organowy
w katedrze św. Mikołaja w dniu 25 maja 2020 r.

Piękna oprawa muzyczna liturgii dodała blasku
uroczystości. Śpiewane pieśni m.in. „Abba Ojcze”, „Liczę na Ciebie Ojcze”, odwołujące się do
naszego wielkiego rodaka, wywoływały wzruszenie wśród wiernych. Choć minęło już 15 lat
od odejścia św. Jana Pawła II do Domu Ojca, Jego nauczanie jest nadal aktualne, a pamięć żywa.

Wykonawcą koncertu był Jerzy Kukla − znany
organista, dyrygent, organizator życia muzycznego i organomistrz. Obecnie mieszka w Lublinie, ale urodził się w Bielsku-Białej. Jest absol7

poprzez łącza internetowe na stronie parafii katedralnej św. Mikołaja.
Przed rozpoczęciem koncertu artysta podkreślił, że właśnie w kościele św. Mikołaja zaczęła
się jego pierwsza fascynacja muzyką organową
i zawsze chętnie wraca do „swojego miasta
i swoich organów”. Odnośnie wykonywanego
koncertu zwierzył się: Cieszę się i dziękuję, że
mogłem w tych trudnych dniach chociaż w tak
skromny sposób uczcić pamięć Człowieka, któremu w sensie duchowym tak wiele zawdzięczam.
Starałem się, jak mogłem na mojej artystycznej
drodze, propagując muzykę polską, spełnić wezwanie Papieża, który powiedział na lotnisku
w Balicach, że „pragnie, abyśmy kulturowe
dziedzictwo, które ma na imię Polska, przyjęli
z wiarą, nadzieją i miłością”. To wezwanie nakreśliło mój kierunek.
Artysta starannie dobrał repertuar koncertu
uwzględniając okoliczności czasu i miejsca.
Każdy wykonywany utwór poprzedził komentarzem.
Na wstępie usłyszeliśmy „Tu es Petrus” z Oratorium „Christus”, czyli „Ty jesteś Piotr opoka.
I na tej opoce zbuduję Mój Kościół” Ferenca
Liszta, oraz „Toccata per elevatione”. To utwór
autorstwa Girolama Frescobaldiego, który był
organistą katedry św. Piotra w Rzymie na początku XVII wieku. Jerzy Kukla zagrał również
Passacaglię z tryptyku organowego Władysława
Linderta – byłego organisty parafii Św. Mikołaja. W komentarzu Jerzy Kukla stwierdził: Kompozycje znanego bielszczanom Władysława Linderta wciąż czekają na swoje odkrycie, ale na
pewno najważniejszą z nich jest tryptyk: Introdukcja, Passacaglia i Fuga. Na dzisiejszym koncercie wykonałem Passacaglię. Kompozycja jest
oparta o temat hymnu „Christus vincit! Christus
regnat”. Melodia hymnu została utworzona
przez francuskiego kompozytora Aloisa Kunza
i do dzisiaj rozbrzmiewa jako główny sygnał Radia Watykańskiego.

wentem Akademii Muzycznej w Krakowie
w klasie organów prof. Mirosławy SemeniukPodrazy oraz Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie dyrygentury prof. Jana Wincentego Hawela. W latach 1989-1990, po otrzymaniu
stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki, odbył
staż u prof. Ferdinanda Klindy w Wyższej Szkole Nauk Artystycznych w Bratysławie; ukończył
również kursy mistrzowskie u prof. Michaela
Schneidera i prof. Gastona Litaize. Jako organista występował w najważniejszych ośrodkach
muzyki organowej w Polsce oraz za granicą
(Austria, Czechy, Niemcy, Rosja, Słowacja,
Szwajcaria, Ukraina, Włochy). Nagrał 4 płyty
CD z polską muzyką organową. Prowadzi działalność naukową i publicystyczną w dziedzinie
muzyki i budownictwa organowego oraz badania
nad twórczością polskich kompozytorów.
Otrzymał nagrodę specjalną Związku Kompozytorów Polskich. Od 1994 r. prowadzi działalność
organmistrzowską. Do najważniejszych osiągnięć organmistrzowskich należy m.in.: przebudowa organów Walckera/Biernackiego w katedrze w Łomży, przebudowa organów chórowych
w katedry w Oliwie oraz budowa organów w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga
w Radomiu. Był również konsultantem muzycznym oraz wykonawcą intonacji wielu polskich
prestiżowych instrumentów, m.in. w Bazylice
OO Jezuitów w Krakowie, Bazylice NMP
w Wadowicach, Sali Koncertowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, organów wielkich katedry w Oliwie oraz obu instrumentów
w Bazylice OO Paulinów na Jasnej Górze.

Jerzy Kukla i organista katedralny Tadeusz Czerniawski.

Koncert w Bielsku-Białej odbył się przy udziale publiczności w ramach dopuszczonej przepisami ilości wiernych mogącej przebywać w kościele na skutek trwającej epidemii koronawirusa. Koncert był również transmitowany online,
dzięki czemu można było go również wysłuchać
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Artysta wykonał również „Rezurekcję w kościele ks. Salezjanów w Krakowie” – finał IV
Koncertu Organowego op. 56 nr 4 Feliksa Nowowiejskiego, który jest poświęcony temu kościołowi. Na wstępie wyjaśnił: Jan Paweł II
przyjął święcenia kapłańskie w kaplicy Księdza
Kardynała Sapiehy, a w kościele św. Stanisława
Kostki u OO. Salezjanów na krakowskich Dębnikach odprawił jedną z Mszy św. prymicyjnych.
Karol Wojtyła bywał tam często w czasie wojny
i słuchał gry Feliksa Nowowiejskiego, który
schronił się przed Gestapo na Dębnikach. Gestapo poszukiwało go w Poznaniu jako autora
melodii do „Roty” Marii Konopnickiej, jak również za jego udział w plebiscycie na swojej rodzinnej Warmii i Mazurach za przyłączeniem
tych rejonów do Polski. Nowowiejski w czasie
wojny nie mógł się ujawniać, ale grywał w kościele św. Stanisława. I tam – jak po latach Ojciec Święty zdradził na audiencji prywatnej Janowi Nowowiejskiemu, najmłodszemu synowi
kompozytora – słuchał wielkiego mistrza, wielkiego wirtuoza.
Na zakończenie koncertu organista zaprezentował trzy fragmenty z muzyki do dramatu „Jeremiasz” Karola Wojtyły. Było to zrekonstruowane przez Jerzego Kuklę z archiwalnej taśmy
nagranie muzyki napisanej przez Tadeusza Kocybę do spektaklu „Jeremiasz” w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej w roku 1981. Ostatnim
utworem zagranym tego wieczoru był „Finale
Improvizazione” – finał IX Symfonii Feliksa
Nowowiejskiego op. 45 nr 9. Materiał muzyczny
utworu stanowiła melodia „Bogurodzicy”.
Była to pierwsza impreza Dni Kultury Chrześcijańskiej organizowanych w bieżącym roku
przez Klub Inteligencji Katolickiej w BielskuBiałej z udziałem finansowym Urzędu Miejskiego.
Cały koncert został zarejestrowany i jest dostępny w Internecie na youtube
https://www.youtube.com/watch?v=SDP8KWrflw
Tekst i plakat Piotr Witkowski
Zdjęcia Marian Szpak

Osiemnastego maja 1920 roku w Wadowicach
przyszedł na świat Karol Wojtyła – późniejszy
Święty papież – Jan Paweł II. Filozof i porywający mówca. Robotnik i duszpasterz inteligencji.
Poeta i mąż stanu. Obrońca fundamentalnych
wartości moralnych i chrześcijańskiej tożsamości
Europy. Zwierzchnik Kościoła katolickiego, który
odważnie i twórczo wdrażał reformy Soboru Watykańskiego II. Niestrudzony pontifex – budowniczy mostów w świecie trapionym podziałami
i konfliktami. Był jedną z najważniejszych postaci
XX wieku. Jego nauczanie oraz osobiste świadectwo życia wciąż poruszają serca i umysły milionów ludzi na całym świecie. Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejm Republiki Litewskiej ogłosiły rok 2020 rokiem Jana Pawła II.
Rządy i społeczeństwa Polski i Litwy przygotowały wiele wydarzeń dla uczczenia tej rocznicy.
My, Polacy i Litwini, przywiązujemy do postaci św. Jana Pawła II ogromne znaczenie. Jest
dla nas symbolem, świadkiem historii, ale także
uznajemy w nim współtwórcę wolności naszego
regionu. Jego pierwsza podróż apostolska do
Polski, wraz ze dźwięcznymi słowami „Niech
zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi”,
miała wpływ nie tylko na Polskę, ale i na litewskie dążenie do wolności. Rozpoczęła proces,
który doprowadził do upadku komunizmu i odzyskania niepodległości.
Jeszcze jako biskup krakowski Karol Wojtyła
żywo interesował się biegiem wydarzeń na Litwie, czytał wychodzącą wówczas w podziemiu
w ZSRR „Kronikę Kościoła Katolickiego na Litwie”. Później papież Jan Paweł II mianował biskupem pomocniczym Kowna, a następnie arcybiskupem metropolitą kowieńskim, odważnego
inicjatora i redaktora „Kroniki”, o. Sigitasa Tamkevičiusa SJ.
Podróż apostolska Jana Pawła II we wrześniu
1993 r., pierwsza w dziejach Litwy wizyta Papieża, stała się dla odbudowującej swoją niepodległość Litwy wielkim moralnym i dyplomatycznym wsparciem. Papież modlił się na Cmentarzu Antokolskim przy mogiłach nowych litewskich bohaterów – ofiar sowieckiej agresji ze
stycznia 1991 roku. Odwiedził wszystkie najważniejsze miejsca – źródła duchowej siły Litwinów.
Sformułował też wówczas tezy programu do
budowania dobrosąsiedzkiej przyszłości dla Polaków i Litwinów, dwóch chrześcijańskich narodów tak sobie bliskich, połączonych więzami sąsiedztwa, przyjaźni i braterstwa. Pamiętamy te
słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane wów-

List prezydentów Polski i Litwy na jubileusz
100-lecia urodzin Jana Pawła II
Z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła
II prezydent Polski Andrzej Duda i prezydent Litwy Gitanas Nausėda napisali wspólny list. Poniżej publikujemy pełną treść listu:
Szanowni Państwo!
Drodzy Rodacy!
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czas w Wilnie: „Polacy i Litwini są powołani do
współpracy i przede wszystkim do słuchania siebie nawzajem, aby dzięki temu wzrastała w nich
jedna wiara, ta sama nadzieja i wszystko jednocząca miłość”.
Świętując wspólnie w Polsce i na Litwie 100.
rocznicę urodzin Jana Pawła II, świętego Papieża
z Polski, chcemy w duchu kultury solidarności,
czerpiąc z jego dziedzictwa, nadal podejmować
starania, aby kształtować przyszłość naszych
państw i narodów w Europie w duchu chrześcijańskiej antropologii św. Jana Pawła II.
Jesteśmy głęboko przekonani, że Święty Jan
Paweł II zawsze wspiera nasze narody, a w tych
dniach pandemii, gdyby mógł, powtórzyłby nam
swe wezwanie z 22 października 1978 roku „Nie
lękajcie się”.
Kurier Wileński, 19-20 V 2020, s. 8

Jan Paweł II w wirtualnym świecie – Michał
Senk, s. 10
Rewolucja à rebours – Paweł Skibinski, s. 13
Edmund Wojtyła krótkie, bogate życie – Mateusz Zimny, s. 14-15
Wojtyła poza kadrem – Barbara Stefańska,
s. 16-18
Alarm z Kijowa – Andrzej Grajewski, s. 19-21
Opel Admiral dla kardynała – Piotr Strasz,
s. 22-23
Sercem w Polsce nieznane listy Papieża i Prymasa – Barbara Stefańska, s. 24-25
Uczenie się Europy. Stefana Wyszyńskiego
podróż naukowa na zachód – Karol Kalinowski,
s. 26-28
Stefan Wyszyński jako biskup lubelski – Rafał
Łatka, Beata Mackiewicz, ks. Dominik Zamiatała, s. 29-31
Duchowa przyjaźń – Ewa K. Czaczkowska,
s. 32-33
Moralna polityka, czyli Jan Paweł II i Ronald
Reagan – Monika Jabłońska-Chodakiewicz,
s. 34-35

„wSieci Historii” na 100. rocznicę urodzin
Karola Wojtyły

Św. Jan Paweł II w Polsce – 1979 r.

„wSieci Historii”, nr 5-6 (84-85), maj-czerwiec 2020.

Trzy nowości
Redakcja „wSieci Historii” przygotowała kolejny numer pisma w warunkach niezwykłych. (…)
Przygotowaliśmy co najmniej trzy ważne niespodzianki. Po pierwsze, tematem miesiąca jest
cykl artykułów powstałych przy współpracy
z Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie,
a dotyczących postaci świętego papieża i wynoszonego do stanu błogosławionych Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. (…)
Jan Żaryn, s. 3

Wielkie przebudzenie
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski,
Czerwiec 1979 r.
Bezpłatny dodatek do „Gościa Niedzielnego”,
2 czerwca 2019. Przygotowany przez redakcje „Gościa Niedzielnego” i Instytut Pamięci Narodowej.
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Spis treści
Dziewięć dni, które wstrząsnęły komunizmem
– dr Jarosław Szarek, prezes IPN, s.2
Dni, które nas zmieniły – ks. dr Andrzej Dobrzyński, Rzym, s. 2-3
Przekraczanie żelaznej kurtyny – dr Andrzej
Grajewski, „Gość Niedzielny”, s. 4-6
Wielkie dni prymasa – dr Ewa K. Czaczkowska, UKSW Warszawa, s. 7-8
„Towarzysze, mamy problem” – dr Rafał Łatka, IPN Warszawa, s. 8-9
Operacja „Lato-79” – dr hab. Filip Musiał,
IPN Kraków, 10-11
Najbardziej Oczekiwana – dr Łukasz Kamiński, Uniwersytet Wrocławski, s. 12-13
Duch przeciwko czołgom – dr Jarosław Szarek, prezes IPN, s. 14-15

GAUDE MATER
POLONIA
Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków
1982
Spis treści
Słowo wstępne (ks. kard.
F. Macharski)
Część pierwsza
(ks. J. Ożóg SI)
Na spotkanie z Rodakami
Warszawa
Gniezno
Częstochowa
Kraków
Kalwaria Zebrzydowska
Wadowice
Oświęcim
Nowy Targ
Mogiła
Pożegnanie z Polską
Część druga
Spojrzenia
Wielki dar spotkania (ks. M. Bednarz SI)
Jana Pawła II spotkania z Braćmi (ks. J. Popiel
SI)
Maryjna katecheza Jana Pawła II (ks. S. Grzybek)
Wieczernik dziejów (T. Żychiewicz)
Kościół św. Stanisława (S. Wilkanowicz)
Idąc przez puste Błonia (ks. J. Tischner)
Z dystansu dwóch lat (M. Skwarnicki)
Jan Paweł II i Polska (J. Turowicz)
Kalendarium pobytu Jana Pawła II w Polsce
Trasa pielgrzymki Ojca św. w Polsce
Spis ilustracji [52 fotografie jednobarwne, 34 fotografie kolorowe]
Spis treści

40. rocznica I Pielgrzymki Jana Pawła
II do Ojczyzny 2-10
czerwca 1979 r.
Kościół przyniósł
Polsce Chrystusa
Św. Jan Paweł II
Niedziela, nr 22,
2 VI 2019

Niech zstąpi Duch
Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi
Czerwiec 1979;
punkt zwrotny
w dziejach Polski
i Kościoła
Gość Niedzielny,
nr 23, rok XCVI,
9 VI 2019

Św. Jan Paweł II w Polsce – 1999 r.
Jan Paweł II
POLSKA 1999
Przemówienia
i homilie
Redaktor: ks. Krzysztof Kuźnik CSMA
Katolicka Agencja
Informacyjna,
Warszawa
Michalineum, Marki

Płytka dołączona do Gościa
Niedzielnego,
nr 23,
rok XCVI,
9 VI 2019
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Gdańsk 5-6 VI, Sopot 5 VI, Pelplin 6 VI, Elbląg 6 VI, Licheń 6-8 VI, Bydgoszcz 7 VI, Toruń 7 VI, Ełk 8 VI, Wigry 8 VI, Leszczewo, Augustów, Studzieniczna, Mikaszówka, Sejny, Siedlce 10 VI, Drohiczyn 10 VI, Warszawa 10-14
VI, Sandomierz 12 VI, Zamość 12 VI, Radzymin
13 VI, Łowicz 14 VI, Sosnowiec 14 VI Kraków
14-17 VI, Stary Sącz 16 VI, Wadowice 16 VI,
Gliwice 17 VI, Częstochowa 17 VI, Kraków 17
VI.
Zestawienie miejscowości na podstawie wyżej
przedstawionej książki oraz strony internetowej
(gdzie zestawione są wszystkie pielgrzymki):
http://www.zbawiciel.gda.pl/artykuly/jan-pawelii/pielgrzymki-ojca-swietego-jana-pawla-ii-doojczyzny
Pielgrzymka od 5. do 17. czerwca 1999 r. była
ósmą pielgrzymką Ojca Świętego Jana Pawła II
do Polski. Liczba 8 wynika z tego, że w 1991 r.
były dwie pielgrzymki: 1-9 czerwca i 13-16
sierpnia (Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie). W czasie drugiego pobytu Ojciec Święty był też Krakowie i w Wadowicach. Na stronie
https://dzieje.pl/aktualnosci/pielgrzymki-janapawla-ii-do-polski
zapisano takie dwa zdania: „Polska była krajem
najczęściej odwiedzanym przez Jana Pawła II.
W czasie prawie 27-letniego pontyfikatu papież
odwiedził ojczyznę dziewięć razy.”
Na logo ostatniej pielgrzymki do Polski (2002
r.)
jest
napis:
BÓG
BOGATY
W MIŁOSIERDZIE IX PIELGRZYMKA DO
OJCZYZNY (Niedziela, 19 V 2002, str. 26).
Relacje z przygotowań do spotkania i ze spotkania z Ojcem Świętym w Gliwicach zostały
zamieszczone w Dlatego nr 6 (90) z 05 VI 1999
i w Dlatego nr 7-9 (91-93) z 16 IX 1999.
Opracował Stanisław Waluś

organizacja spotkania z Papieżem, zaangażowanie
wielu ludzi dobrej woli, ponad półmilionowe
zgromadzenie wiernych spontanicznie przybywających na lotnisko, modlitwa z Ojcem św. i jego
dialog z pielgrzymami pozostały w pamięci wielu
osób. Owoców papieskiej pielgrzymki nie można
jednak zamknąć jedynie do chwil z gliwickiego
lotniska. Konkretnymi jej następstwami były
m.in. erygowanie parafii Miłosierdzia Bożego
w Gliwicach, poświęcenie koron nałożonych następnie na wizerunek Matki Bożej Pokornej
w Rudach czy budowa przy kościele katedralnym
Centrum Edukacyjnego, służącego całej diecezji.
W duchu wdzięczności za pielgrzymkę św. Jana
Pawła w Gliwicach, razem z władzami miejskimi
naszego regionu, zapraszamy do wspólnego świętowania 20. rocznicy pobytu Papieża w stolicy
naszej diecezji. W bogatym programie obchodów
należy podkreślić trzy dni, stanowiące ich kulminację. W sobotę 15 czerwca o godz. 10:00
w rudzkiej Bazylice MB Pokornej rozpocznie się
Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin, zaś o godz.
16:00 na Placu Krakowskim w Gliwicach odbędzie się okolicznościowy koncert organizowany
przez Miasto Gliwice. W niedzielę 16 czerwca
o godz. 14:00 wyruszy z zabrzańskiego Placu
Wolności w stronę papieskiego krzyża na osiedlu
Kopernika Marsz dla Życia i Rodziny, uwieńczony celebracją Mszy św. w kościele pw. św. Wojciecha w Zabrzu i dalszym świętowaniem w ramach koncertu i festynu. W poniedziałek 17
czerwca na godz. 18:00 zapraszamy na diecezjalne dziękczynienie do kościoła katedralnego. Zaproszenie do udziału w uroczystej Eucharystii
kierujemy do duchownych, osób życia konsekrowanego oraz wszystkich wiernych naszej diecezji
– zarówno uczestników gliwickich wydarzeń
sprzed 20 lat, jak i tych, którzy wówczas nieobecni, dziś korzystają z owoców pielgrzymki Ojca
św. Po zakończonej Mszy, ciągle w duchu papieskiej tematyki, odbędzie się w kościele katedralnym koncert Akademickiego Zespołu Muzycznego Politechniki Śląskiej.
Nasz udział w rocznicowych obchodach niech
będzie jasnym znakiem, że dziedzictwo św. Jana
Pawła II jest ciągle czymś żywym i oddziałującym na codzienne życie, a krótki pobyt Ojca św.
w Kościele Gliwickim nie przestaje być powodem dziękczynienia wspólnie zanoszonego przed
oblicze Boga.
Gliwice, dnia 21 maja 2019 roku
+ Jan Kopiec Biskup Gliwicki
https://www.jezuicigliwice.pl/odezwa-biskupagliwickiego/

Odezwa Biskupa Gliwickiego
w związku z 20. rocznicą wizyty
św. Jana Pawła II w Gliwicach
Umiłowani Współbracia w kapłańskim posługiwaniu,
Siostry i Bracia w Chrystusie!
Czerwcowe dni 1999 roku były dla młodego
Kościoła Gliwickiego czasem pełnym oczekiwania. Dla utworzonej siedem lat wcześniej diecezji
było to oczekiwanie na pierwszą w jej historii wizytę Papieża. Niestety, choroba uniemożliwiła
Ojcu św. przybycie do Gliwic planowanego
15 czerwca tamtego roku. Tym większe zaskoczenie przyniosła wiadomość, że św. Jan Paweł II
odwiedzi Gliwice dwa dni później. Błyskawiczna
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Msza św. w gliwickiej katedrze z okazji
20-lecia pobytu św. Jana Pawła II
w Gliwicach – 17 VI 2019 r.
Msza św. była sprawowana o godz. 18.00. Eucharystii przewodniczył ks. bp Andrzej Iwanecki.

Koncert Akademickiego Zespołu Muzycznego Politechniki Śląskiej pod dyrekcją prof. Krystyny Krzyżanowskiej-Łobody.

Dekoracja w katedrze.

Wychodząc z katedry otrzymaliśmy pamiątkowe obrazki. Strzeżcie tych wartości, które stanowią
o waszej tożsamości. Św. Jan Paweł II.
Słowa z przemówienia w czasie Nieszporów ku czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa dnia 15 czerwca
1999 roku na lotnisku gliwickim, odczytane przez
Nuncjusza Apostolskiego Abp Józefa Kowalczyka
z powodu choroby Papieża. 20.ROCZNICA WIZYTY
PAPIEŻA JANA PAWŁA II GLIWICE 2019

Msza św. odprawiana przez bpa Andrzeja Iwaneckiego wraz z biskupami seniorami – Janem Wieczorkiem i Gerardem Kuszem.

Na początku homilii ks. bp Andrzej Iwanecki
przypomniał, że 20 lat temu, 15. czerwca nie
przybył do Gliwic się Ojciec Święty Jan Paweł II
z powodu choroby. Powiedział, że teraz nie ma
na uroczystości bpa Jana Kopca − ze względów
zdrowotnych.

Zdjęcia i tekst Stanisław Waluś
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego
Jana Pawła II
w Wadowicach
ul. Kościelna 7
34-100 Wadowice
Godziny otwarcia
poniedziałek – niedziela 10.00 – 18.00
(ostatnie wejście 17.15)
Ekspozycja czynna
codziennie, z wyjątkiem ostatniego wtorku
miesiąca. W czasie
świąt i dni ustawowo
wolnych może obowiązywać inny harmonogram.

Poczty sztandarowe.
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Drogą elektroniczną w połowie maja 2020 r.
otrzymaliśmy od ks. dr. Sebastiana Mareckiego,
kapelana naszej sekcji, link do strony Episkopatu
Polski, na której jest umieszczony dokument Benedykta XVI „Na stulecie urodzin Świętego Papieża Jana Pawła II 18 maja 2020 r.” z zachętą
do zapoznania się z nim.
Gliwice, 17.06.2020 r.
Bolesław Mokrski

Biuro Muzeum:
ul. Spadzista 8 34-100 Wadowice
tel. +48 33 823 35 55
e-mail: muzeum@domjp2.pl www.domjp2.pl
Rezerwacja zwiedzania:
https://domjp2.pl/bilety/
tel. +48 33 823 35 65 +48 33 823 26 62
Opracował Stanisław Waluś

Śp. Dorota Śmigiel
9.03.2941 – 28.01.2020

Wspomnienie
o śp. ks. prał. Zbigniewie Powadzie

28.01.2020 r. odeszła do Pana Dorota Śmigiel, która od czerwca 1989 r. była członkiem
Sekcji Janów Klubu Inteligencji Katolickiej
w Katowicach – numer deklaracji 1837.
Lubiła „rządzić” jako
żona, mama, babcia,
kierownik działu socjalnego na kopalni
„Wieczorek”,
jako
mieszkanka
bloku
i jako członek KIK-u.
Wszędzie jej było
pełno. Nie mogła
przejść obojętnie wobec brudu, śmieci,
chamstwa, głupoty. Była wrażliwa na krzywdę
innych. Dotykały ją ludzkie nieszczęścia i dlatego chętnie pomagała potrzebującym, także w obrębie społeczności lokalnej. Uczestniczyła
w pielgrzymkach i rekolekcjach oraz włączała
się w przygotowania licznych wydarzeń organizowanych przez Sekcję Janów. Wnosiła radość
w życie Sekcji. We wspomnieniach z okazji 30lecia Sekcji KIK Janów napisała: „Bardzo silnych duchowych przeżyć doznałam na kilku kolejnych rekolekcjach wielkopostnych w Czechowicach-Dziedzicach. Był to czas wielkiego
wyciszenia spojrzenia w siebie i swoje życie.”
Jej niespodziana śmierć zasmuciła członków
Sekcji Janów.
Tekst Anna Wowra, fot. Antoni Winiarski

Niespodziewana śmierć ks. prał. Zbigniewa
Powady pogrążyła w smutku całą społeczność
Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej,
którego był kapelanem od 8 listopada 1989 roku
(z kilkuletnią przerwą) do chwili odejścia do
wieczności. Była to bardzo intensywna i owocna
posługa. To właśnie On odprawił pierwszą mszę
św. w pierwszy piątek grudnia 1998 roku w budynku uzyskanym przez KIK na Katolicki Dom
Opieki „Józefów” przy ul. Grzybowej 8. Wówczas rozpoczęty był remont tego budynku z dostosowaniem go do wymogów Domu Dziennego
Pobytu dla osób starszych. Urządzoną tam kaplicę św. Józefa ks. Zbigniew Powada wyposażył
w szaty i naczynia liturgiczne, Mszał, Lekcjonarze i Kalendarze. Ponadto wybudowaną w ogrodzie
wolnostojącą
kapliczkę
wyposażył
w historyczną figurkę Matki Bożej. Po wyremontowaniu i adaptowaniu wolnostojącego budynku na Świetlicę Środowiskową im. Dzieciątka Jezus wyposażył ten obiekt w figurę Dzieciątka Jezus, którą sam przywiózł z Czech.

Gliwicka sekcja KIK w Katowicach
w czasie epidemii
Ostatnie spotkanie było w środę 11 marca 2020
r. Wtedy zaczęliśmy poznawać dokument papieża Franciszka „Querida Amazonia”. Każdy
z uczestników otrzymał wydanie książkowe tego
dokumentu. Dalsza lektura, to było nasze zadanie domowe.

Od lewej: ks. prał. Zbigniew Powada, Ordynariusz
ks. bp Roman Pindel i ks. Piotr Góra w kaplicy Domu Opieki Społecznej w Katolickim Domu Opieki
„Józefów”.
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cił się do kierownictwa KIK o wznowienie mszy
św. pierwszopiątkowych. Właśnie ta msza św.
kończąca rozważania wezwań Litanii i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa w dniu
5 czerwca br. było ostatnią posługą kapelana KIK
ks. Zbigniewa Powady. Odejście Jego od nas do
wieczności właśnie w uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa nie może być przypadkowe.
Zapamiętamy ks. Zbigniewa jako wielkiego
przyjaciela naszego stowarzyszenia i wszystkich
jego członków. Zawsze służył dobrą radą, podnosił
nas na duchu w trudnych chwilach, był wyrozumiały dla naszych słabości i dla służby liturgicznej,
a zdarzające się błędy przyjmował z uśmiechem
i z pobłażaniem poprawiał. Wierzymy, że będąc w
Domu Ojca nadal będzie wspierał działalność naszego stowarzyszenia i wszystkich jego członków.
Niech spoczywa w pokoju!
W imieniu Klubu Inteligencji Katolickiej
w Bielsku-Białej
Piotr Witkowski

Msza św. pierwszopiątkowa w kaplicy Katolickiego
Domu Opieki „Józefów” 5.06.2020.

Osobnym rozdziałem była opieka duszpasterska w czasie 10 pielgrzymek organizowanych
przez KIK do sanktuariów w różnych krajach europejskich. Te kraje i miejsca były bardzo liczne:
Włochy, Grecja, Malta, Kreta, Korsyka, Chorwacja, Anglia, Norwegia, Szwecja, Rosja (Saint
Petersburg), Ukraina (Lwów) i in. Na uwagę zasługuje dwukrotna audiencja w Watykanie u Ojca Św. Jana Pawła II w r. 1986 i 1989. Ks. prał.
Zbigniew Powada sprawował również opiekę
duszpasterską w czasie organizowanych przez
Klub pielgrzymek do sanktuariów w Polsce,
w tym wielokrotnie w czasie corocznych ogólnopolskich pielgrzymek Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę.
Jako kapelan KIK ks. Zbigniew Powada prowadził systematycznie opiekę duszpasterską naszego
stowarzyszenia na co dzień. Brał czynny udział
w różnych okolicznościowych spotkaniach organizowanych przez Klub (spotkania opłatkowe,
„święcone”, uroczystości jubileuszowe). W 2019
w czasie Wielkiego Postu głosił w katedrze rekolekcje dla inteligencji. Systematycznie w każdy
pierwszy piątek miesiąca w Katolickim Domu
Opieki „Józefów” odprawiał mszę św. z nauką
i nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa dla członków KIK oraz pracowników i podopiecznych tej placówki. W czasie ostatnich nabożeństw pierwszopiątkowych rozważał wezwania Litanii do Najświętszego Imienia Jezus. Po
przerwie w odprawianiu nabożeństw w „Józefowie” (na skutek pandemii) ks. kapelan sam zwró-

Ś† P

10 kwietnia 2010 – Smoleńsk

Tablica na kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej – 11 XI 2016 r.

--------------------------

Senatorowie przy krzyżu
4 sierpnia [2010 roku] senatorowie Piotr Ł.
J. Andrzejewski, Ryszard Bender i Czesław
Ryszka odwiedzili zebranych przy krzyżu
nieopodal Pałacu Prezydenckiego na Krakowskim Przedmieściu. Odmówiono wspólną
modlitwę za tragicznie zmarłych, skonstatowano szczególne znaczenie krzyża dla polskiej historii i tożsamości narodowej.
(MZM), Nasza Polska,
nr 32 (771), 10 VIII 2010, s. 5
Zdjęcie i opracowanie Stanisław Waluś
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Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego

W tej bardzo bogatej biografii znakomity pisarz (autor przeszło 80 książek!) Czesław Ryszka ukazuje nam fascynującą postać Sternika Kościoła w przeróżnych aspektach, od nauczyciela
po męża stanu. Od narodzin do dnia śmierci. (…)
Książka „Prymas Wyszyński. Ojciec Ojczyzny”
to kompendium wiedzy tak o bohaterze książki,
jak i jego epoce, wzbogacone 189 dokumentalnymi zdjęciami; prawdziwy niezbędnik w obliczu beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia.
Wybrał Stanisław Waluś

Czesław Ryszka:
„Prymas Wyszyński. Ojciec Ojczyzny”
Wydawnictwo Biały Kruk, Kraków 2020

Beatyfikacja ks. Jana Machy
„Błogosławiony Janie Franciszku,
wierny kapłanie Chrystusa...”
W ramach przygotowań do uroczystości beatyfikacyjnej opracowano wezwanie ku czci Sługi
Bożego ks. Jana Machy.
„Błogosławiony Janie Franciszku, wierny kapłanie Chrystusa,
pomoc niosący ofiarom wojny, do męczeńskiej
śmierci niezłomny.
Módl się módl się, módl się za nami”.
https://ksmacha.katowicka.pl/ks-janmacha/wiadomosci/212-blogoslawiony-janiefranciszku-wierny-kaplanie-chrystusa

Legendy Solidarności do posłów
Porozumienia: to egzamin dojrzałości,
apelujemy do waszych sumień
„To chwila próby. Jeśli wyjdą z niej Państwo
zwycięsko, jeśli nie dopuszczą do tego, by
w kraju zapanował chaos i niepewność, to zdadzą Państwo egzamin z dojrzałości publicznej
i przysłużą się Rzeczpospolitej (…) Każdy, kto
dziś przyłoży rękę do wepchnięcia Polski w chaos polityczny, zapisze się na kartach historii
obok tych, którzy w imię własnych korzyści gotowi byli poświęcać dobro wspólne” – pod takim
apelem do parlamentarzystów Porozumienia Jarosława Gowina podpisało się ponad 270 działaczy opozycji antykomunistycznej, Solidarności
i więźniów politycznych.
Szanowni Państwo,
W tym wyjątkowo trudnym i niepewnym czasie zwracamy się do Was, parlamentarzystów
Porozumienia wybranych z list Prawa i Sprawiedliwości, z apelem o głęboką refleksję nad sytuacją, w której może się znaleźć nasza Ojczyzna
w wyniku kryzysu politycznego. Przed kilkudziesięcioma laty każdy z nas podjął ryzyko

Patronat: Wiara, Patriotyzm i Sztuka; Niedziela Tygodnik Katolicki od 1926

Z IV strony okładki:
W czasach komunistycznego sztormu stanął za
sterem łodzi polskiego Kościoła. Bohatera tej
książki, Prymasa Tysiąclecia, wyróżniały siła
moralna, odwaga i upór, co pozwalało mu nawet
w więzieniu trwać niezłomnie w decyzjach głęboko przemodlonych i przemyślanych. Żył i posługiwał w czasach dwóch totalitaryzmów – najpierw niemieckiego narodowego socjalizmu,
a potem sowieckiego komunizmu, które zaciekle
zwalczały Boga i katolicką wiarę. Wobec inwigilacji, prowokacji, przesłuchań i uwiezienia, Prymas Tysiąclecia pozostał nieugięty w służbie
Bogu i Ojczyźnie. (…) Wzór ojcostwa otrzymał
najpierw ze szczęśliwego rodzicielskiego domu,
a potem starał się naśladować ojcostwo samego
Stwórcy – wobec braci kapłanów, biskupów,
wszystkich rodaków. (…)
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walki o wolną i demokratyczną Polskę. Tysiące
obywateli Rzeczpospolitej nie bacząc na swe
prywatne losy postanowiło działać na rzecz wyzwolenia Ojczyzny i współobywateli. Wszystkim nam przyświecała jedna myśl: by zachować
się jak trzeba.
Dziś czujemy się zobowiązani, by zabrać głos
na temat sytuacji w kraju. Dostrzegamy, iż od
kilku lat zachodzą w Polsce bardzo pozytywne
zmiany, ogromne rzesze obywateli poprawiają
swe szanse bytowe, nasza Ojczyzna staje się
bardziej dostatnia, a środki dzielone są coraz
bardziej sprawiedliwie. Z tymi zmianami utożsamiają się miliony ludzi, którym wcześniej żyło
się w Polsce trudno, nierzadko skazani byli na
emigrację, a ich wartości nie były respektowane
w życiu publicznym.
Oczywistym jest, że tej władzy wytknąć można
potknięcia i błędy, ale także jej uczciwi krytycy
zdają sobie sprawę, że alternatywa wobec niej
jest fatalna. Nietrudno przewidzieć, co stać się
może z naszymi – skutecznymi pierwszy raz po
1989 r. – działaniami na rzecz niezależności
energetycznej. Z gwarancjami bezpieczeństwa,
jakie udało nam się uzyskać dzięki aktywności
w ramach NATO wzmocnionej bliską współpracą ze Stanami Zjednoczonymi. Z naszą samodzielną polityką w UE, nie zawsze zbieżną z interesami najbardziej wpływowych europejskich
stolic. Z opanowaniem gigantycznych afer, na
czele z luką VAT-owską.
Nie ulega wątpliwości, że upadek tej większości rządowej będzie oznaczał koniec wielkich
inwestycji infrastrukturalnych, które mają za zadanie poprawić konkurencyjność naszego kraju,
wesprzeć jego równomierny rozwój i zdynamizować modernizację.
Szanowni Państwo, apelujemy do waszych
sumień o dalekowzroczne spojrzenie na sytuację
naszej Ojczyzny, o odłożenie na bok własnych
planów i ambicji. Dziś liczy się tylko dobro
Rzeczpospolitej, a nie satysfakcja tego, czy innego polityka.
Tej szansy nie można zaprzepaścić – szczególnie wobec wyzwań, które na pewno przyniesie
ze sobą epidemia koronawirusa. Każdy, kto dziś
przyłoży rękę do wepchnięcia Polski w chaos
polityczny, kto stanie na drodze przeprowadzenia wyborów prezydenckich, kto włączy się
w niszczycielskie działania tzw. totalnej opozycji, zapisze się na kartach historii obok tych, którzy w imię własnych korzyści gotowi byli poświęcać dobro wspólne.

To chwila próby. Jeśli wyjdą z niej Państwo
zwycięsko, jeśli nie dopuszczą do tego, by
w kraju zapanował chaos i niepewność, to zdadzą Państwo egzamin z dojrzałości publicznej
i przysłużą się Rzeczpospolitej.
86. Janina Szymanowicz – działaczka opozycji
antykomunistycznej w oświacie w Gliwicach,
w strukturach podziemnych „S”;
87. Jadwiga Rudnicka – działaczka opozycji
antykomunistycznej w Gliwicach, w Biskupim
Komitecie Pomocy Internowanym i Aresztowanym w Katowicach;
107. Krzysztof Gosiewski – działacz opozycji
antykomunistycznej w Gliwicach, internowany,
później w strukturach podziemnych;
108. Andrzej Jarczewski – działacz opozycji
antykomunistycznej w Gliwicach, w strukturach
podziemnych, więzień polityczny, skazany na 2
lata więzienia, pisarz;
151. Grzegorz Opala – działacz antykomunistycznej opozycji, członkiem RKK na Śląsku;
161. Stanisław Kruszyński – działacz antykomunistycznej opozycji w Lublinie: ROPCiO,
więzień polityczny w 1975, rzecznik prasowy
MKZ Katowice, internowany, inwigilowany;
209. Jadwiga Chmielowska – działaczka antykomunistycznej opozycji, założycielka RKK „S”
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, 1988–1989
przewodnicząca Komitetu Wykonawczego SW;
https://niezalezna.pl/327033-list-doparlamentarzystow-porozumienia-ponad-110nowych-nazwisk-zobacz-cala-liste
[Pod listem podaję tylko nazwiska osób, które
znam osobiście. Stanisław Kruszyński jest członkiem założycielem Klubu Inteligencji Katolickiej
w Katowicach i był członkiem pierwszego zarządu KIK w Katowicach. Stanisław Waluś]

Honorowy Komitet Poparcia
Andrzeja Dudy
w wyborach prezydenckich
Ponad 20 osób zebrało się 22.06.2020 r. przy
Pomniku Powstańców Śląskich w Katowicach,
żeby wyrazić swoje poparcie dla kandydatury
ubiegającego się o reelekcję Andrzeja Dudy.
W komitecie zabrakło prezydenta Katowic Marcina Krupy.
Komitet składał się z reprezentantów okręgu
wyborczego nr 31 obejmującego obszar Katowic, Chorzowa, Mysłowic, Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic i Tychów oraz powiatu bieruńsko17

lędzińskiego. Komitet, jak kilkukrotnie podkreślano, zawiązał się spontanicznie.
„Swoim świadectwem obecności w komitecie,
także świadectwem własnej posługi i doświadczeń życiowych, chcieliśmy bardzo gorąco
wspierać tę kandydaturę” – mówił prof. Jan Wojtyła, do zebranych.
Podkreślał, że kandydat na prezydenta powinien być wiarygodny i kompetentny. (…)
„Kto jak kto, ale pan prezydent Andrzej Duda
ostatnimi pięciu lat pokazał, że Śląsk jest tym
ważnym miejscem w Polsce, w którym dbamy
o Polskę, które dba o tożsamość, o historię, którym lud Śląska przyczynia się do rozwoju polskiej gospodarki” – mówił Michał Woś, minister
środowiska.
Poniżej członkowie Honorowego Komitetu:
Po nazwisku podano zawód, miejsce pracy
oraz funkcję lub stanowisko piastowane w zakładzie pracy, organizacji albo społeczności.
dr hab. Piotr Wróblewski, profesor Uniwersytetu Śląskiego
dr inż. Jacek Nowak, geolog, pracownik naukowy Politechnika Śląska, radny Rady miasta
Chorzów
Daniel Beger, prezydent Świętochłowic
Adam Trzebińczyk – wiceprezydent Świętochłowic
Grzegorz Wacławek, prezes Węglokoks Kraj
dr Piotr Buchwald, prezes Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego
Jakub Chełstowski, marszałek Województwa
Śląskiego
Tadeusz Smagacz, lider „Solidarności”
w KWK Lenin w stanie wojennym
Ryszard Skałecki, działacz podziemia w latach
80, internowany, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Bogdan Siennicki, pracownik służby zdrowia,
lekarz pediatra
prof. dr hab. Jan Wojtyła
prof. dr hab. Jerzy Warczewski
prof. dr. hab. Grzegorz Opala
prof. dr. hab. Julian Gembalski, pracownik naukowy Akademia Muzyczna w Katowicach
dr hab. Marek Urbańczyk, pracownik naukowy
Akademia Muzyczna Katowice, radny Rady
Miasta Siemianowice Śląskie
dr Zdzisław Janeczek, historyk
dr Antoni Winiarski – fizyk, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego, Przewodniczący
Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej
w Polsce
Krystian Grzesica, burmistrz miasta Bieruń,

Andrzej Herbut, Prezes Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej w Bieruniu
Grażyna Chomiuk – nauczyciel, Przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność pracowników oświaty w
Mysłowicach
Adam Kraśnicki, publicysta
dr hab. Tomasz Papaj, pracownik naukowy
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice,
dr inż. Henryk Aleksa, górnik
Józef Kowalczyk, przewodniczący Solidarności Kopalni Halemba,
Zbigniew Bujałkowski, nauczyciel, przewodniczący Solidarności nauczycieli w Rudzie Śląskiej
https://www.infokatowice.pl/2020/06/22/wkatowicach-zaprezentowali-honorowy-komitetpoparcia-andrzeja-dudy-w-wyborachprezydenckich/
Dr Antoni Winiarski jest członkiem założycielem i członkiem honorowym oraz był wieloletnim
prezesem KIK w Katowicach.
Opracował Stanisław Waluś

Zagłodzić gradację
W przyrodzie często występują masowe pojawy owadów roślinożernych, które namnażają
się w błyskawicznym tempie i potrafią zniszczyć duże obszary upraw lub lasów. Nazywa się
je gradacjami. Taką gradacją było wystąpienie
brudnicy mniszki w polskich lasach na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
XX wieku, czy ostatnio kornika drukarza
w Puszczy Białowieskiej. Gradacja nie zwalczana załamuje się zwykle sama gdy zużyje zasoby pożywienia.
Za pewien rodzaj gradacji można uznać klęskę
komunizmu, który przez dziesiątki lat niszczył
Europę Środkową i Wschodnią, a niektóre kraje
świata gnębi do dziś. Zbrodniczy ten system udało się obalić metodą „zagłodzenia” jego centralnego mechanizmu zwanego ZSRR poprzez narzucenie wyścigu zbrojeń (tak zwane „gwiezdne
wojny”) oraz odcięcie od dopływu twardej waluty przez prezydenta USA Ronalda Regana. Dobrze obrazuje to wydany w stanie wojennym
przez podziemną „Solidarność” banknot 0 $. Na
rewersie nosi on napis: „FOR COMUNISTS
ONLY”.
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w tym nic złego, ale widok małych ofiar jest dla
nich zbyt okrutny. (…)
Histeryczne ataki działaczy lewicowych nie
zaskakują Mariusza Dzierżawskiego, prezesa
Fundacji Pro – Prawo do Życia. Wskazuje na ich
hipokryzję. (…)
Podobne zdanie ma Magdalena KorzekwaKaliszczuk, prawnik. W jej ocenie, działanie partii Razem jest przykładem bezprawnej, skrajnej
cenzury. (…)
Jednym z ostatnich przykładów próby zamykania ust obrońcom życia i ich dyskredytowanie
w opinii publicznej jest fala hejtu, jaka dotknęła
Zuzannę Wiewiórkę, wolontariuszkę Fundacji
PRO – Prawo do Życia. Dzięki jej staraniom
udało się zapobiec aborcji, a więc uratować życie
ludzkie. (…)
Urszula Wróbel, Nasz Dziennik,
nr 128 (6786), 3 VI 2020, s. 4

Niestety, system upadł, ale sieroty po nim pozostały i całkiem nieźle się urządziły, zwłaszcza
pod względem ekonomicznym. Jest to nie tylko
klasyczna postkomuna spod znaku SLD, ale także inne ugrupowania głoszące dziś lewackie hasła i lansujące rewolucję kulturową. Aby osiągnąć swój cel jakim jest narzucenie ideologii
neomarksistowskiej, wystawiły one swoich kandydatów w wyborach prezydenckich. Choć niektórzy z nich udają, że nie są bezpośrednio związani z rewolucją kulturową, to trzeba powiedzieć
jasno: zwycięstwo takich ludzi jak Rafał Trzaskowski, Robert Biedroń, Szymon Hołownia,
czy Władysław Kosiniak-Kamysz, będzie zwycięstwem neomarksizmu. Obecność w tym towarzystwie Hołowni i Kosiniaka nie jest pomyłką.
Na zachodzie drogę ideologii gender i LGBT torowali, ręka w rękę z lewakami, tacy właśnie
„chrześcijańscy” politycy. Dla tego, żeby zwalczyć tę „gradację” zagrażającą Polsce należy
zrobić wszystko by nie odpuścić jej do źródła
pokarmu jakim jest dla niej władza. A narzędziem do zagłodzenia tej gradacji jest kartka
wyborcza.
23.06.2020, p.lutyk@gmail.com
Piotr Lutyk

In vitro
Szanowny Panie!
Drogi Obrońco Życia Dzieci!
Czy może Pan w to uwierzyć...??? Oddali hołd
Janowi Pawłowi II, a zaraz potem zagłosowali za
in vitro... Czy można było polskiemu papieżowi
okazać większą pogardę???
Choć w polskiej politycy widzieliśmy już niejedno, tym razem i ja sama przecierałam oczy ze
zdumienia!
Lubelscy radni rozpoczęli czwartkową sesję od
złożenia kwiatów pod pomnikiem papieża Polaka, a następnie podjęli niemal jednogłośnie okolicznościową uchwałę z okazji urodzin Karola
Wojtyły.
Już kilka godzin później opowiedzieli się za finansowaniem z pieniędzy Lublinian sztucznego
zapłodnienia! (…)
W tych warunkach radni zagłosowali za tym,
aby z pieniędzy Lublinian finansować biznes in
vitro. Biznes, którego niezbywalną częścią jest:
produkcja dzieci metodą weterynaryjną,
mrożenie dzieci w probówkach na lata,
handel wyprodukowanymi dziećmi,
wielokrotna aborcja wczesna, tj. niszczenie zarodków, i późna eugeniczna, gdy badania prenatalne wykażą wady u poczętego na szkle maleństwa.
Z pewnością chciałby Pan wiedzieć, kto konkretnie podniósł rękę za tym, aby dofinansować
ośrodki sztucznego rozrodu? (…)
Czy wie Pan, że po czwartkowej sesji rady Lublina nie napisało o niej ANI JEDNO katolickie

Nie zabijaj.
Obrona życia człowieka od poczęcia
do naturalnej śmierci
Hipokryzja zwolenników aborcji
Żądają aborcji, ale nie chcą widzieć zabitych
w jej wyniku nienarodzonych dzieci.
Działacze Partii Razem nie ukrywają, że są za
zabijaniem nienarodzonych dzieci. Nie widzą
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medium? Stało się tak, mimo że jak zawsze zespół prasowy Fundacji rozesłał informację do redakcji wszystkich większych mediów oraz do
lokalnych katolickich mediów lubelskich. Żadne
z nich nie było zainteresowane obroną dzieci
przed stosowaniem wobec nich metody in vitro,
żadne nie zająknęło się o tym, na jak niegodziwą
procedurę chcą wydawać pieniądze lubelscy rajcowie... O sprawie pisała jedynie (w typowym
dla siebie tonie) Gazeta Wyborcza, a także Onet,
Dziennik Wschodni i kilka podobnych redakcji.
Kolega Krzysztof Kasprzak był też gościem Mediów Narodowych, gdzie opowiedział o tym, co
działo się w lubelskim Ratuszu. Dziennikarka tej
stacji uratowała honor swojego środowiska...
Milczał także rzecznik kurii biskupiej w Lublinie... (…)
Kaja Godek
Fragmenty e-maila, jaki otrzymałem
23 maja 2020 r.
Stanisław Waluś

Portal Niezależna.pl dowiedział się, że Stowarzyszenie na rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych oraz Osób Queer „Pracownia różnorodności” złożyło zażalenie
ws. umorzenia postępowania przeciwko prof.
Nalaskowskiemu. (…)
Maria Kobylińska, Gazeta Polska Codziennie,
nr 102 (2622), 2-3 V 2020, s. 5
Wybrał 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-ipolityka,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 wszyscy 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)

Stop dla gender – tak dla planu Boga
Ruch LGBT atakuje prof. Nalaskowskiego
Organizacja działająca na rzecz osób LGBT
złożyła zażalenie ws. umorzenia postępowania
dyscyplinarnego wobec prof. Aleksandra Nalaskowskiego. W związku z tym Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ponownie
rozpatrzy sprawę wykładowcy. Prof. Nalaskowski skrytykował w felietonie ideologię LGBT,
ostrzegając przed jej szkodliwym wpływem na
społeczeństwo.
We wrześniu 2019 r. UMK zawiesił prof.
Aleksandra Nalaskowskiego za felieton „Wędrowni gwałciciele” opublikowany w tygodniku
„Sieci”. Wykładowca pisał w nim m.in.
o uczestnikach marszów równości, nazywając
ich „nieszczęśnikami, których dopadła tęczowa
zaraza”. Władze uczelni uznały artykuł za niegodny nauczyciela akademickiego. Reakcja uniwersytetu nie przestraszyła jednak profesora.
Bardziej cenię sobie własne sumienie niż pracę
na uniwersytecie, który mnie nie chce. Rozumiem, że jeżeli uniwersytet mnie nie chce, to nie
będę na nim pracował – przyznał wówczas wykładowca.
Postawę prof. Nalaskowskiego doceniły dziesiątki tysięcy Polaków, którzy podpisali się pod
listem w jego obronie. Dopiero po tym wydarzeniu, po trzech miesiącach, rektor uczelni przywrócił wykładowcę do pracy. (…)

XII Ogólnopolski Tydzień Biblijny
Niedziela Biblijna 26 kwietnia 2020 r. była początkiem XII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego. W niedzielnej Mszy Świętej uczestniczyłem
w parafii Narodzenia NMP i Świętego Walentego
w Bielsku-Białej Lipniku. W gablotce na zewnątrz kościoła były zamieszczone dwa plakaty.

Po lewej: XII Ogólnopolski Tydzień Biblijny; 26.04
– 2.05.2020; pod patronatem Dzieła Biblijnego im.
św. Jana Pawła II; „Kto we Mnie wierzy, będzie spożywał Chleb życia wiecznego”
Po prawej: Czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego; Niedziela Biblijna – 26 kwietnia 2020 r.; Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia; Honorowy patronat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, ks. abp. Stanisława Gądeckiego, Honorowy patronat Prezesa Rady Ministrów Mateusza
Morawieckiego. Patronat medialny: Radio Maryja,
Trwam, TVP, Niedziela, Idziemy, Gość Niedzielny,
Wydawnictwo Jedność.

20

W czasie Mszy św. celebrans poinformował
o akcji #LipnikczytaBiblię. O tej akcji można też
było przeczytać w cotygodniowych ogłoszeniach
parafialnych w gablotce na zewnątrz kościoła
w punkcie 12:
„Pismo Święte jest szczególnym skarbem Kościoła, dlatego zapraszamy do aktywnego przeżycia Tygodnia Biblijnego. Ks. Adam proponuje
akcję: #LipnikczytaBiblię, w ramach której podzielimy się we wspólnocie parafialnej naszymi
ulubionymi fragmentami Biblii. W koszyku pod
chórem i w gazetce parafialnej można znaleźć
fiszkę, na której prosimy wpisać swój ulubiony
fragment Pisma Świętego z jednozdaniowym
uzasadnieniem. Jeżeli będzie odpowiednia ilość
tekstów wydamy broszurkę, która będzie mogła
posłużyć jako modlitewnik.”
Wziąłem gazetkę i wypełniłem fiszkę:
Cytat: Mt 5,48 Bądźcie doskonali, jak Ojciec
wasz niebieski doskonały jest,
Twoje imię: Stanisław
Wiek: 73
Jednym zdaniem uzasadnij dlaczego ten fragment jest dla Ciebie najważniejszy. Kilka razy
czytałem ten cytat nad sceną w auli Wyższego
Seminarium Duchownego w Katowicach i mimo
mojej grzeszności te słowa stanowią dla mnie
wezwanie, aby być coraz lepszym, aby służyć
Bogu i innym zarówno pracą umysłu jak i rąk.
Na fiszce była informacja: Wypełnioną tabelkę
proszę oddać do koszyka w kościele (pod chórem) do dnia 1 maja 2020 roku.
Wypełnioną fiszkę oddałem do koszyka.

Pod powyższym tytułem i znaczkiem ze słowami Prymasa Tysiąclecia będę z Państwem dzielił się zarówno swoimi refleksjami, jak i fragmentami artykułów zaczerpniętych z prasy i Internetu.
Stanisław Waluś
Część XLIV

Słowo społeczne
abp. Wiktora Skworca wygłoszone
w Piekarach Śląskich 31 maja 2020
(fragment dotyczący niedzieli)
Egzamin w kręgu najszerszym
Najszerszy krąg miłości społecznej obejmuje
nie tylko świat, lecz także odniesienie do Boga.
A w tym kontekście nie można nie wspomnieć
o dniu Pańskim, o niedzieli, która jest ważna dla
człowieka jako osoby, dla rodziny i dla ojczyzny.
U Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej
w Piekarach zawsze będziemy bronili niedzieli
jako dnia Boga i człowieka – w myśl głoszonej tu
zasady: „Niedziela jest Boża i nasza”. Zawsze też
będziemy bronili praw pracowniczych, zagrożonych niekonieczną pracą w niedzielę.
Na stronach dziennika lansującego się jako organ opiniotwórczy regularnie pojawiają się teksty o tym, jakoby Polacy mieli dość zakazu handlu w niedziele. Na potwierdzenie tej tezy przytacza się wyłącznie argumenty natury ekonomicznej: że „zyska gospodarka, zyskają sklepy,
zakupy będą łatwiejsze, a nawet tłok będzie
mniejszy”. Trzeba postawić pytanie, gdzie
w tych badaniach – często przygotowywanych
„na zamówienie” – jest człowiek? Gdzie są pracownicy handlu, kobiety, żony i matki? Gdzie
jest rodzina, poszanowanie odpoczynku i prawa
do duchowego rozwoju człowieka, prawa do
spotkania z naturą i kulturą?
Bracia, nie możemy się zgodzić na dyktaturę
różnych organizacji, korporacji zajmujących się
handlem i dystrybucją towarów, które nie biorą
pod uwagę kosztów społecznych, jakie płyną
z niszczenia narodowej tkanki społecznej poprzez
pozbawiania jej tego spoiwa, jakim jest wspólne
przeżywanie czasu wolnego i świętowanie niedzieli przez rodziny i całe społeczeństwo. To element
naszej kulturowej tożsamości. Nie możemy się godzić na jego niszczenie. Szanujmy niedzielę jako
święty dzień chrześcijaństwa i kultury europejskiej
jak inne europejskie kraje (np. Niemcy).
https://ekai.pl/dokumenty/slowo-spoleczne-abpwiktora-skworca-wygloszone-w-piekarachslaskich-31-maja-2020/
pobrane 1 VI 2020 r.
Stanisław Waluś

W poniedziałek 27 IV 2020 r. uczestnicząc we
Mszy Świętej w parafii Matki Boskiej Kochawińskiej w Gliwicach zwróciłem uwagę na drugie wezwanie modlitwy wiernych:
„Niech chrześcijanie wszystkich wyznań przez
wspólną lekturę Pisma Świętego odkrywają Jezusowe pragnienie jedności i czerpią siłę do
przezwyciężania podziałów”.
Stanisław Waluś

Jestem katolikiem i Polakiem
- nie kupuję w sklepach w niedzielę
- staram się kupować polskie towary
w polskich sklepach
Prymas Tysiąclecia 1901 – 1981

Kocham ojczyznę więcej
niż własne serce i wszystko,
co czynię dla Kościoła,
czynię i dla niej.
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75 lat temu (15 sierpnia 1945 r.) Prymas Polski
kard. Hlond ustanowił administratorów apostolskich dla kościelnych jednostek administracyjnych Ziemiach Odzyskanych.
60 lat temu (29 sierpnia 1960 r.) Służba Bezpieczeństwa zlikwidowała Centralę Krucjaty
Wstrzemięźliwości i aresztowała ks. Franciszka
Blachnickiego.
(19 sierpnia 1970 r.). zmarł Paweł Jasienica
(Lech Beynar), wybitny pisarz i publicysta, żołnierz AK.
50 lat temu (31 sierpnia 1970 r.) we Francji
zmarł Francois Mauriac, jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy katolickich, laureat
nagrody Nobla.
40 lat temu (14 sierpnia 1980 r.) stoczniowcy
w Gdańsku rozpoczęli strajk, który zapoczątkował przemiany ustrojowe w Polsce.
40 lat temu (31 sierpnia 1980 r.) w Gdańsku został podpisany protokół porozumienia pomiędzy
Komisją Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym.
Wybrała Barbara Kwaśnik

Nasze Rocznice
Sierpień 2020
370 lat temu (12 sierpnia 1650 r.) w Irlandii wojsko angielskie pod wodzą Cromwella stłumiło
zryw powstańczy katolickiej ludności walczącej
o wolność kraju.
240 lat temu (8 sierpnia 1780 r.) zmarł Tadeusz
Rejtan, patriota, konfederata barski, poseł ziemi
nowogródzkiej. Jego czyn sprzeciwu wobec rozbioru Polski uwiecznił Jan Matejko.
175 lat temu (20 sierpnia 1845 r.) w Igołomi pod
Krakowem urodził się Adam Chmielowski,
uczestnik powstania styczniowego, wybitny artysta malarz, a od 1887 r. Brat Albert. Ogłoszony
błogosławionym podczas Mszy św. na krakowskich Błoniach 23 czerwca 1983 r. i świętym 12
listopada 1989 r. w Rzymie przez Ojca Świętego
Jana Pawła II.
110 lat temu (6 sierpnia 1910 r.) w Tatrach poniósł śmierć Klemens Bachleda, jeden z najlepszych i najofiarniejszych ratowników tatrzańskich na przełomie XIX i XX w.
100 lat temu (15 sierpnia 1920 r.) zwycięski
przełom w warszawskiej bitwie z bolszewikami
− Cud nad Wisłą.
100 lat temu (19 sierpnia 1920 r.) wybuchło II
Powstanie Śląskie.
95 lat temu (21 sierpnia 1925 r.) w Chomęciskach koło Zamościa zmarł Karol Namysłowski,
twórca Włościańskiej Orkiestry, wybitny kompozytor i dyrygent.
80 lat temu (1 sierpnia 1940 r.) Gmach Domu
Katolickiego, wzniesiony staraniami księcia
abpa A. Sapiehy, został zajęty przez Niemców
i zamieniony na filharmonię.
80 lat temu (17 sierpnia 1940 r.) Niemcy wysadzili w powietrze pomnik Adama Mickiewicza
na Rynku w Krakowie.
80 lat temu (20 sierpnia 1940 r. ) do wioski Taizé we Francji samotnie przybył Brat Roger mając zamiar założenia wspólnoty zakonnej.
75 lat temu (4 na 5 sierpnia 1945 r.) zgrupowanie
partyzanckie pod dowództwem kpt. Antoniego
Hedy „Szarego” rozbiło więzienie w Kielcach
i uwolniło ponad 350 więźniów. Była to najgłośniejsza akcja podziemia antykomunistycznego
na Kielecczyźnie.
75 lat temu (6 sierpnia 1945 r.) Amerykanie
zrzucili na Hiroszimę pierwszą bombę atomową.
75 lat temu (14 sierpnia 1945 r.) po zrzuceniu
przez Amerykanów drugiej bomby atomowej na
Nagasaki, rząd japoński ogłosił bezwarunkową
kapitulację.

W sierpniu 2020 r. pamiętamy:
1 sierpnia – Narodowy Dzień Pamięci Powstania
Warszawskiego (1944)
31 sierpnia − Dzień Solidarności i Wolności
Kto ratuje jedno życie…
Polacy ratujący Żydów
w czasie II wojny światowej
Bezpłatny dodatek do
„Gościa Niedzielnego”
22 marca 2020
Działalność ratownicza
– dr Jarosław Szarek,
prezes IPN, s. 2
Potrzeba dalszych badań – dr Tomasz Domański, IPN Kielce, s. 2
„Bezlitosna surowość” – dr Andrzej Grajewski, „Gość Niedzielny”, s. 3
Nie ratowali dla medali – dr Roman Gieroń,
IPN Kraków, s. 4-5
„Nikt nie chciał opuścić drugiego” – dr Aleksandra Namysło, IPN Katowice, s. 6-7
Pomoc w dystrykcie Galicja – Tomasz Gonet,
IPN Katowice, s. 7-9
Dożywianie przez druty, dr Tomasz Domański,
IPN Kielce, 10-11
Ratowniczki – Damian Sitkiewicz, Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, s. 12-13
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Paczki z krańców świata – dr Alicja Gontarek,
IPN Warszawa, s. 13
Siostry – Przemysław Kucharczak, „Gość Niedzielny”, s. 14
Jaka matka, takie córki – Agata Puścikowska,
„Gość Niedzielny”, s. 15

w sposobie korzystania ze źródeł historycznych,
a nawet − jego zdaniem − ich manipulacje polegające na wybiórczym przywoływaniu faktów
dotyczących relacji polsko-żydowskich z okresu
okupacji, badacz z IPN zarzucił głównie pomijanie kontekstu historycznego. Tym kontekstem
jest wyjęcie przez Niemców − jak przypomniał −
„Żydów spod prawa do życia (bezwzględne ściganie do śmierci każdego Żyda znajdującego się
poza miejscem wydzielonym) oraz zastosowanie
również wobec ludności polskiej totalnego terroru, w tym systemu kar, z karą śmierci włącznie,
nie tylko za jakąkolwiek pomoc Żydom, ale nawet za nieujawnienie informacji o przebywaniu
Żydów na danym terenie”. (…)
https://wpolityce.pl/historia/433360-ipnodpowiada-na-skandaliczna-publikacjemanipulacje

80. rocznica pierwszego transportu
Polaków do Auschwitz
14 czerwca odbyły się obchody 80. rocznicy
skierowania przez Niemców pierwszego transportu
Polaków do niemieckiego nazistowskiego obozu
Auschwitz. Uroczystości patronatem narodowym
objął prezydent RP Andrzej Duda, a patronatem
honorowym – minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński. (…)
wSieci Historii, nr 7-8 (86-87),
lipiec-sierpień 2020, s. 6
IPN odpowiada na skandaliczną publikację:
Uchybienia i manipulacje źródłami. O losie
Żydów decydowali nie Polacy, lecz Niemcy
O losie Żydów podczas okupacji decydowali
nie Polacy, lecz Niemcy − podkreśla dr Tomasz
Domański, autor recenzji IPN dotyczącej głośnej
książki „Dalej jest noc”, opisującej przemoc Polaków wobec Żydów. Historyk zarzucił publikacji „uchybienia” i „manipulacje źródłami”.
Recenzja „Korekta obrazu? Refleksje źródłoznawcze wokół książki ‘Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski’” dr. Tomasza Domańskiego jest dostępna od
poniedziałku w nowym „Biuletynie IPN”.
To pierwsza z serii recenzji − jak zapowiada
IPN − na temat publikacji, której współautorami
są prof. Barbara Engelking i prof. Jan Grabowski. W książce, której głównym tematem są strategie przetrwania Żydów w okupowanej Polsce,
postawiono m.in. tezę, że „dwóch spośród każdych trzech Żydów poszukujących ratunku zginęło − najczęściej za sprawą swoich sąsiadów,
chrześcijan”.
Dr Tomasz Domański, który na co dzień zajmuje się badaniami historycznymi w Delegaturze IPN w Kielcach, odnosząc się do sformułowanej we wstępie książki tezy badaczy Holokaustu, że to „nastawienie polskiego otoczenia
w ogromnym stopniu warunkowało szanse przeżycia Żydów” przypomniał − jak sam podkreślił
− rzecz zasadniczą: „O życiu i śmierci Żydów na
podbitych obszarach decydowali nie Polacy, lecz
Niemcy”.
Przedstawiając na konkretnych przykładach
uchybienia twórców „Dalej jest noc” m.in.

Andrzej Chodacki:
Ponary
Opowiadania Ponary
dedykujemy wszystkim,
którzy pielęgnują pamięć
o polskich patriotach
i walczą o prawdę historyczną dla przyszłych
pokoleń, aby zbrodnia
taka, jak zbrodnia ponarska nigdy się nie powtórzyła.
Maria Wieloch – Prezes Stowarzyszenia Rodzina
Ponarska, Maj 2008 r. (str. 2)
Stowarzyszenie Rodzina Ponarska powstało
w 1994 r. z inicjatywy Heleny Pasierbskiej, która
jako pierwsza zajęła się dokumentowaniem
i upowszechnianiem wiedzy o zbrodni ponarskiej. (…) Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie i utrwalanie pamięci o Polakach,
którzy walcząc o wolność Ojczyzny ponieśli męczeńską śmierć w Ponarach. (…) (str. 20)

Zmarli w ostatnim czasie
21 marca 2020 r. zmarł
ks. Piotr Pawlukiewicz
W niebie będziemy królować
Wypełniał szczelnie aule i kościoły, a jego wirtualne rekolekcje śledziły setki tysięcy wiernych. Jaki
był? „Przede wszystkim normalny” – słyszę od
tych, którzy znali ks. Piotra Pawlukiewicza. (…)
Marcin Jakimowicz, Gość Niedzielny, nr 13, rok
XCVII, 29 III 2020, s. 34-35
Pokazywał, że Bóg jest ojcem
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Bo czterdzieści lat temu nie stoczyłeś bitwy.
Stchórzyłeś.
Kto nie stoczył bitwy, łazi w kółko po pustyni.
Musisz stoczyć bitwę. To będą różne formy, może musisz odbyć trudną rozmowę, czegoś się pozbyć, do czegoś się przyznać, pojechać do kogoś
i powiedzieć: ,,15 lat mam wyrzuty sumienia za
to co Ci zrobiłem, obgaduję cię na każdym kroku, czuję się podle, chcę stoczyć bitwę ze swoim
tchórzostwem, chcę stoczyć z kłamstwem bitwę
o prawdę” − Chryste, jaka to jest bitwa!
Żydzi nie stoczyli swojej bitwy, i 40 lat chodzili po pustyni. Musimy w pewnym momencie
stoczyć bitwę. A jeśli ją ominiesz, to problem
i tak powróci. Chrześcijaństwo to nie jest tylko
dyscyplina, system moralny − to jest bitwa, to
jest wojna. Jeśli idziesz na wojnę w imię Boga
a nie własnej pychy, to zwycięstwo jest murowane.
28 marca 2020 r. zmarł Marek Lehnert
Zmarł Marek Lehnert
Nie żyje Marek Lehnert, znany watykanista
i publicysta, współpracownik m.in. Radia Wolna
Europa, Polskiego Radia i Katolickiej Agencji
Informacyjnej. (…)
Szymon Babuchowski, Gość Niedzielny, nr 14,
rok XCVII, 5 IV 2020, s. 10
29 marca 2020 r. zmarł Krzysztof Penderecki
Wierzył dzięki muzyce
W Krakowie zmarł Krzysztof Penderecki, jeden z najwybitniejszych współczesnych kompozytorów. (…)
Sam mówił, że 70 proc. jego twórczości to
muzyka sakralna. (…)
Szymon Babuchowski, Gość Niedzielny, nr 14,
rok XCVII, 5 IV 2020, s. 66-67
Odszedł wybitny kompozytor
PAP, Nasz Dziennik, nr 75 (6733), 30 III 2020, s. 4
Żegnaj, wybitny Maestro
Beata Mańkowska, Gazeta Polska Codziennie,
nr 76 (2596), 31 III 2020, s. 7
5 kwietnia 2020 r. zmarła Marta Olszewska
Odeszła Marta Olszewska
Wczoraj zmarła Marta Olszewska (z domu
Miklaszewska). Dziennikarka, działaczka opozycji demokratycznej w PRL, wdowa po premierze Janie Olszewskim. (…) W stanie wojennym
została zwolniona z pracy z zakazem publikowania. W latach 1982-1988 współpracowała z licznymi wydawnictwami podziemnymi. Od 1989 r.
była członkiem zespołu redakcyjnego „Tygodnika Solidarność”. Publikowała pod nazwiskiem
rodowym Marta Miklaszewska. (…)

Damian Krawczykowski, Niedziela, nr 14, 5 IV
2020, s. 22
Zgodnie z sugestią Roberta Proroka udostępniam Czytelnikom „Dlatego” jedno z kazań śp.
ks. Piotra Pawlukiewicza.
Kazanie
Jezus nie głosi zamknięcia się w sobie i wycofania. Ukręcił bicz, wszedł z tym biczem odważnie i mężnie do świątyni. Wywoływał
,,awantury”, mówił obłudnikom w twarz:
,,Jesteście jak groby pobielane”. Rozkazywał surowo. Pokazuję te teksty przywołujące moc, radość, pewność siebie Chrystusa, bo on nie głosił
religii wycofania się.
My, katolicy, chrześcijanie, mamy takie podejście: bo to trzeba tak delikaaaatnie. Bo Jezus
uczył miłości, ,,nadstaw drugi policzek”. Cóż,
kiedy ,,nadstaw drugi policzek” to nadstaw,
a kiedy przywal, to przywal.
Pan Bóg nie jest grzeczną Bozią w wydaniu
dla dzieci. Pismo Święte mówi: ,,Pan jest wojownikiem”. My ciągle mamy tendencję do szukania w kościele tylko ciszy, spokoju, łagodności, ale uważajmy, żeby kolędy o Dzieciątku nie
wypaczyły nam prawdziwego obrazu Boga.
Księga Izajasza mówi: ,,Jako bohater porusza się
Pan, i jak wojownik − pobudza waleczność.
Rzuca hasło, wydaje okrzyk wojenny. Góruje
męstwem nad nieprzyjaciółmi”. To jest opis naszego Boga. ,,Albowiem Pan jest przy mnie jak
potężny mocarz”.
Samson staje się strasznym wojownikiem, gdy
wstępuje w niego Duch Pana. ,,Był na nim Duch
Pana, i Otniel ruszył na wojnę”. ,,Duch opanował Gedeona, i Gedeon ruszył na wojnę”. ,,Duch
Pana był z Jefte, i Jefte ruszył na wojnę”. ,,Duch
pański opanował Dawida, i Dawid ruszył na
wojnę”. To się powtarza jak refren.
Duch Boga, gdy opanuje mężczyznę, to mężczyzna wyrusza na wojnę. Niekoniecznie z mieczem czy karabinem. Bo panowie zostali stworzeni po to, by stoczyć bitwę po stronie Pana.
I fatalnie tę misję zaniedbują.
Musi nastąpić bitwa. Demon się nie wycofa od
takiego ,,a kysz”, ,,sio!”, ,,poszedł!” Z nim trzeba stoczyć bitwę. Pamiętacie tę nieprawdopodobną scenę, kiedy Żydzi wyszli z Egiptu, wysłali zwiadowców, a gdy dowiedzieli się jak
trudna czeka ich walka, podjęli decyzję: nie będziemy walczyć. A Bóg na to: nie będziecie walczyć? To z powrotem na pustynię. Czterdzieści
lat będziecie chodzić w kółko. Wiesz dlaczego
możesz czterdzieści lat chodzisz w kółko?
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iggys, Niezależna.pl, Gazeta Polska Codziennie,
nr 81 (2601), 6 IV 2020, s. 5
Prawdziwa Dama
Agnieszka Żurek, Tygodnik Solidarność, nr 16
(1632), 17 IV 2020, s. 2
30 kwietnia 2020 r. zmarł
Mieczysław Stachiewicz
Zmarł polski bohater wojenny
Nie żyje Mieczysław Stachiewicz, uczestnik II
wojny światowej, działacz polonijny, honorowy
prezes Instytutu Piłsudskiego w Londynie, kawaler Orderu Orła Białego. Pułkownik Wojska Polskiego w stanie spoczynku miał 102 lata. (…)
Petar Petrović, Gazeta Polska Codziennie, nr
102 (2622), 2-3 V 2020, s. 8
2 maja 2020 r. zmarł Stefan Hambura
Żegnaj, Panie Mecenasie!
W sobotę w wieku 59 lat zmarł mecenas Stefan
Hambura. (…)
Dwa dni wcześniej mecenas przeszedł rozległy
zawał serca. (…)
Stefan Hambura był m.in. absolwentem wydziału Prawa na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma III w Bonn. Prowadził kancelarię adwokacką w Berlinie, specjalizował się w obszarze
roszczeń cywilno-prawnych. Prowadził m.in.
sprawy polskich rodziców, którym urzędy ds.
młodzieży, czyli Jugendamty, odebrały dzieci,
stając po stronie niemieckich współmałżonków.
W 2007 r. Mec. Hambura był pełnomocnikiem
Anny Walentynowicz w wygranej sprawie przeciw twórcom filmu „Strajk” w reżyserii Volkera
Schlödorffa, którym sąd zakazał utożsamiania
bohaterki Agnieszki z działaczką NSZZ „Solidarność”.
Mecenas Hambura przez wiele lat wspierał bliskich ofiar katastrofy smoleńskiej i reprezentował ich w postępowaniach w prokuraturze lub
przed sądem. (…)
− Miał niezwykle fachową wiedzę zarówno
w prawie niemieckim, jak i polskim (…) – podkreślił w rozmowie z „Codzienną” były poseł
Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Melak.
− Trzeba powiedzieć przede wszystkim, że był
wielkim polskim patriotą, choć urodził się w rodzinie śląskiej, która później wyjechała do Niemiec. (…) – wspominał zmarłego w rozmowie
z portalem Niezależna.pl marszałek senior Antoni Macierewicz.
− Był on niezwykle pracowity. Jego profesjonalizm i fachowość dały się poznać wtedy, gdy
bronił rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej i reprezentował je – powiedziała z kolei redaktor

naczelna Telewizji Republika i redaktor „Gazety
Polskiej” Dorota Kania.
Adrian Siwek, Gazeta Polska Codziennie, nr 103
(2623), 4 V 2020, s. 3
Stefan Hambura nie żyje
(…) Był prezesem Światowego Kongresu Polaków.
PAP, Nasz Dziennik, nr 102 (6760), 4 V 2020, s. 6
Zmarł mecenas Hambura
Mecenas Stefan Hambura był znanym obrońcą
polskich rodzin w Niemczech. (…)
Stefan Hambura urodził się w 1961 r. w Gliwicach. Był absolwentem Wydziału Prawa na
Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma III w Bonn.
Wykładał w Szkole Prawa Niemieckiego na
Uniwersytecie Warszawskim. (…)
Agata Puścikowska, Gość Niedzielny, nr 19, rok
XCVII, 10 V 2020, s. 13
Mec. Stefan Hambura spoczął na Powązkach
(pt), Gazeta Polska Codziennie, nr 114 (2634),
16-17 V 2020, s. 5
5 maja 2020 r. zmarł ks. Grzegorz Jaskot SDB
Pożegnanie ks. Grzegorza Jaskota SDB
W dniu 5 maja do salezjańskich wspólnot dotarła smutna wiadomość. Zmarł ks. Grzegorz Jaskot
SDB, ekonom na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim. Posługując starszym i chorym współbraciom, sam zaraził się koronawirusem. (…)
Zawsze był uśmiechnięty, niezwykle uczynny
dla innych i pracowity. (…)
Gazeta Polska Codziennie, nr 108 (2628), 9-10
V 2020, s. 15
7 maja 2020 r. zmarł o. Stefan Szymoniak MI
Zmarł kamilianin zarażony koronawirusem
Ojciec Stefan Szymoniak od 40 lat pracował
jako misjonarz na Madagaskarze. Zmarł podczas
pobytu w Polsce, 7 maja w jednoimiennym szpitalu w Raciborzu.
Z misji przyjechał do Polski na posiedzenie
kapituły prowincjalnej i żeby poddać się operacjom, na które czekał od dłuższego czasu. Jego
powrót na Madagaskar okazał się niemożliwy w
związku z zamknięciem granic ze względu na
epidemię.
W Tarnowskich Górach, gdzie głównie przebywał podczas pobytu w kraju, 9 maja odprawiona została Msza św. żałobna, w której uczestniczyli ojcowie kamilianie, a przewodniczył jej
o. dr Mirosław Szwajnoch MI, prowincjał Zakonu
Posługujących Chorym w Polsce. (…)
mf, Gość Niedzielny, nr 20, rok XCVII, 17 V
2020, Gość Gliwicki, s. II
Opracował Stanisław Waluś
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nia związane z wiarą, religią i Kościołem.
O godz. 18.00 pochylamy się nad Pismem Świętym. Szczegółowe informacje podawane są
w miesięcznym programie.

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy
przez Papieża Franciszka na rok 2020
Lipiec: Powszechna – Nasze rodziny
By współczesne rodziny były wspierane miłością, szacunkiem i radą.
Sierpień: Powszechna – Świat ludzi morza
Za wszystkie osoby, które pracują i żyją dzięki
morzu, w tym marynarzy, rybaków i ich rodziny.

Sekcja Nauka-Wiara
Spotkania odbywają się w trzecią środę miesiąca o godz. 18 w sali O.O. Oblatów, KatowiceKoszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12 (wejście od podwórza, parter). Szczegółowe informacje podawane są w miesięcznym programie.

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
Codziennie przynajmniej jedna
dziesiątka różańca, więcej informacji
na stronie:
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl

1% podatku na rzecz KIK w Katowicach
dla wsparcia chrześcijańskiej kultury
W 2021 roku będzie można przekazywać dla
KIK w Katowicach 1% należnego podatku za
2020 rok na cele statutowe KIK w Katowicach.

Dyżury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach
Czwartek w godz. 16.00 – 18.00. 40-006 Katowice, ul. Warszawska 6/305. Wśród dyżurujących są: Piotr Pietrasz i Rajmund Rał – członkowie KIK w Katowicach.

Można przekazać dar dla KIK w Katowicach
Dziękujemy osobom, które przekazały darowiznę na cele statutowe Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w 2019 roku.
Będziemy wdzięczni za przekazanie darowizn w bieżącym roku na cele statutowe Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Darowizny te będą mogły zostać odliczone
w przyszłym roku w zeznaniu podatkowym za
rok 2020 do 30 kwietnia 2021 r.”

Pielgrzymki w 2020 roku
Prosimy śledzić aktualne komunikaty na stronie katowickiego KIK w Internecie
Rekolekcje w Kokoszycach
Rekolekcje Klubu Inteligencji Katolickiej
w Katowicach odbędą się od piątku do niedzieli
18 – 20 września 2020 r. w Archidiecezjalnym
Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach. Rekolekcjonista: ks. dr hab. Janusz Wilk. Koszt 150 zł
od osoby, a z dojazdami autobusem 200 zł.

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.

XL Ogólnopolska Pielgrzymka KIK-ów
na Jasną Górę
XL Ogólnopolska Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę odbędzie się
w sobotę 21 listopada 2020 r. Wyjazd z parafii
na Tysiącleciu Dolnym o godz. 7:00, z pl. Andrzeja, przystanek koło sądu o godz. 7:15. Przyjazd około godz. 18:00. Koszt 35 zł od osoby.
ZAPISY: Andrzej Perkosz tel. 601 463754 lub
Jan Mikos 32/2544060 lub 697684666 lub email: mikosjan@gmail.com lub osobiście w czasie dyżurów w każdy wtorek w salce nr 2
w godz. 17-18 przy parafii na Tysiącleciu Dolnym.

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 przewodniczącemu sekcji. Można też wpłacać naszemu skarbnikowi Małgorzacie Piechoczek na
posiedzeniach Zarządu 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.

Sekcja Wiedzy Religijnej – Krąg Biblijny
zaprasza
W siedzibie KIK w Katowicach raz w miesiącu, w drugą środę, odbywają się interesujące
spotkania. Od godz. 17.00 nasz kapelan ks. prof.
Józef Kozyra, biblista, odpowiada na różne pyta-

Informacja o KIK w Internecie:
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl
E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl
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przez 6 krajów i wpada do Oceanu Indyjskiego.
Rzeka ma 2260 km długości.
Widzimy wiele ptaków siedzących na nadrzecznych drzewach lub na brzegu – ibisy, czaple, gęsi a nawet wypatrzyliśmy bielika i czarnego bociana. W wodzie pływają hipopotamy
i krokodyle, które są niebezpieczne. W 2017 r. 6metrowy gad zjadł 19-letniego piłkarza. Na
piaszczystej wyspie dostrzegamy schodzące do
wody podłużne wyżłobienia, które zostawiły
krokodyle wchodzące do rzeki. Słońce chyli się
ku zachodowi, czas wracać do hotelu.

PIĘKNO STWORZENIA / 15 /
Cykl reportaży z miejsc, które zachwycają
a człowiek odczuwa Bożą obecność.
Wodospady Wiktorii
Samolotem linii SAA przylatujemy do
Livingstone w Zambii. Do 1964 roku kraj ten
nosi nazwę Rodezji Północnej. Zambia jest eksporterem rud miedzi. Protestanci stanowią 67,8%
ludności Zambii, a katolicy 21%. W Zambii pracuje ponad 100 polskich misjonarzy i sióstr. Kościół katolicki w Zambii ma 2 metropolie i 8 diecezji.
Jedziemy do Livingstone liczącego ponad 100
tys. mieszkańców. Zatrzymujemy się przy katedrze św. Teresy. Ks. Józef Kozyra odprawia
mszę św. Dla naszej grupy. Spotykamy się
z o. Romkiem Jankowskim SVD. O. Romek ma
na imię Roman, ale w języku angielskim „roman” znaczy „rzymski”. Aby uniknąć nieporozumień, znany jest jako o. Romek.

Zachód Słońca na potężnej rzece Zambezi.

Nasz hotel składa się z bungalowów. Na jego
terenie żyją małpy, a wieczorem przechadzają
się żyrafy. Małpy są bardzo ciekawskie i trzeba
na nie uważać. Jedna z uczestniczek nieopatrznie
zostawiła adidasy przed bungalowem i małpy je
porwały. Zastanawialiśmy się, po co małpom
adidasy? Inna zostawiła uchylone okno. Gdy
wróciła, zastała buszującą małpę, która na jej
widok uciekła.
Następnego dnia idziemy zobaczyć Wschodnią Kataraktę Wodospadów Wiktorii. Potężna
masa wody spada w ponad 100 metrową czeluść
tworząc mgłę.

Katedra św. Teresy w Livingstone.

W
większości
okien w katedrze
widzimy
obrazy
namalowane przez
kogoś z parafii.
W lewym oknie
dostrzeżemy słonia
i żyrafę pod krzyżem.
W Zambii pracuje ponad 100 polskich misjonarzy
i sióstr.
Kwaterujemy się w hotelu i jedziemy na
pierwszą wycieczkę – rejs statkiem African
Princes po rzece Zambezi, która przepływa
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Wodospady Wiktorii – Mosi-oa-Tunya (Dym,
który grzmi w języku plemienia Kololo) na rzece
Zambezi zostały odkryte w 1855 r. przez szkockiego misjonarza i podróżnika Dawida Livingstona. Są na liście Światowego Dziedzictwa
UNESCO. Mają 108 m wysokości i 1.708 m szerokości. Są one na granicy Zambii i Zimbabwe.
Do Zimbawe przejeżdżamy po moście nad
rzeką Zambezi płynącą głębokim kanionem.
Przez most przechodzą z zakupami z Zambii
mieszkańcy Zimbabwe (dawniej Rodezja), który
jest bardzo biednym krajem. W 2008 r. hiperinflacja wyniosła 231 mln % w ciągu roku. Na kobiety przechodzące przez most czyhają małpy
starające się ukraść coś do jedzenia.
Protestanci stanowią 58% ludności Zimbabwe, a katolicy 7%.

Spadająca woda unosi w górę tumany drobnych kropelek,
które osiadały na naszych pelerynach.

Batoka Gorge. Kanion o 100 m ścianach i długości 120 km

Wracamy do Zambii. Spotykamy się w hotelu
z o. Romkiem, który prezentuje miejscowe wyroby. Przy bungalowach jest basen oraz kawiarnia. Gdy goście odeszli od stolika, podbiegła do
niego ciekawska małpa. Zauważyła podłużną
papierową torebkę z cukrem. Chwyciła ją, oddarła koniec, przechyliła się i wsypała sobie zawartość torebki do pyska. Pod drzewem usiadł murzyn i coś tam robił na laptopie. Małpa wspięła
się na drzewo i przez ramię patrzyła, jak on tym
laptopem się posługuje. Żegnamy Zambię podziwiając z samolotu Wodospady Wiktorii.

Iskanie jest ważną czynnością higieniczną i społeczną.

Przechodzimy wzdłuż Wodospadów Wiktorii
oglądając różne części wodospadu: Armchair
Falls (Fotel), Rainbow Falls (Tęczowy), Horse
Shoe Falls (Podkowa), Wyspę Livingstona, Main
Falls (Główny), Wyspę Katarakty, Devil's Cataract (Diabelska Katarakta) oraz pomnik Dawida
Livingstona.

Tekst i zdjęcia Antoni Winiarski na podstawie
pielgrzymki w 2010 r.
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/old/pierpa1.html
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Diabelska Katarakta. Widok z Zimbabwe.
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