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Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce
Eucharystia daje życie (2019-2022)
(2021/2022) Temat: Posłani w pokoju Chrystusa
Motto biblijne: „ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57)

Ks. Józef Kozyra: Różaniec medytacją Ewangelii s. 2-3
Stanisław Waluś: Diecezjalna pielgrzymka Żywego Różańca do sanktuarium Matki
Bożej Pokornej w Rudach Raciborskich s. 10-11
Urszula Andrzej Omylińscy: Wilamowickie dziękczynienie za plony s. 12-13
Wojna w Ukrainie. Cz. II. Głos Kościoła s. 14-15
Jadwiga Chmielowska: Z historii Powstań Śląskich Cz. VIII. I powstanie śląskie. Skazani na przegraną s. 17
Piotr Lutyk: Strategie przetrwania s. 18
Stop dla gender – tak dla planu Boga s. 19-20
Okienko dla poezji s. 20
Można przekazać dar dla KIK w Katowicach s. 22
Antoni Winiarski: Dzieje Alba Iulia s. 23-24

Mury obronne twierdzy w Alba Iulia
(Rumunia) z XVIII w. zbudowane za
panowania cesarza Karola VI. Z lewej
strony katedra prawosławna św. Trójcy
(XX w.), z prawej strony katedra katolicka św. Michała (XIII w.)

Wersje kolorowe biuletynu „Dlatego” można pobrać: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/

Różaniec medytacją Ewangelii
W Watykanie, dnia 16 października 2002 roku,
na początku dwudziestego piątego roku pontyfikatu papież Jan Paweł II ogłosił List Apostolski
o różańcu: Rosarium Virginis Mariae. Różaniec,
chociaż posiada Maryjny charakter, jest jednak
modlitwą chrystologiczną. Należy bowiem kontemplować Chrystusa wraz z Maryją. Powinniśmy uczyć się Chrystusa od Maryi, upodabniać
się do Niego wraz z Maryją, prosić Chrystusa
z Maryją i głosić Go z Maryją.
Różaniec jest streszczeniem Ewangelii. Dlatego do tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych, papież Jan Paweł II proponuje dodać jeszcze „tajemnice światła”. Całe misterium Chrystusa jest światłem, bo On sam jest światłością
świata (J 8,12). Papież wskazuje następujące
wydarzenia z życia publicznego Jezusa, które należałoby rozważać jako tajemnice pełne światłości: Jego chrzest w Jordanie; objawienie się na
weselu w Kanie; głoszenie Królestwa Bożego
i wezwanie do nawrócenia; przemienienie na górze Tabor; oraz ustanowienie Eucharystii.
W pierwszej „tajemnicy światła” chrzest Jezusa
ma nam przypomnieć nasz chrzest i nasze obietnice wówczas złożone: wyznanie wiary i wyrzeczenie się zła oraz szatana. W tajemnicy drugiej
rozważamy wydarzenia z wesela w Kanie Galilejskiej a głównie nakaz Matki Jezusa: „cokolwiek
wam Jezus powie – to czyńcie” (J 2,5). Trzecia
„tajemnica światła”, to wezwanie do nawrócenia,
aby mogło się w nas urzeczywistnić Królestwo
Boże. Szczytowym momentem czwartej „tajemnicy światła” jest uwielbienie Chrystusa jako
chwalebnie przemienionego Syna Bożego na górze Tabor. Bóg Ojciec nakazuje uczniom Jezusa:
„Jego słuchajcie” (Mk 9,7). Wieczernik – to piąta
„tajemnica światła”. Przy ustanowieniu sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej Jezus zwraca uwagę:
„to czyńcie na Moją pamiątkę” (Łk 22,19). W tej
pamiątce mamy jako nawróceni i słuchający Syna
Bożego przyjmować godnie Ciało i Krew Pańską
(por. 1 Kor 11,24-29).
Już w XV wieku zakonnicy Adolf z Essen oraz
Dominik z Gdańska (Prusy), w zakonie kartuzów
w Trewirze (Trier), dali propozycję rozważań 50
wydarzeń z życia Jezusa i Maryi przy odmawianiu 50 „Zdrowaś Maryjo”. Do tego zwyczaju
nawiązuje również Bractwo św. Macieja w Trewirze które zaproponowało także rozważanie 50
wydarzeń z życia Jezusa i Maryi przy odmawianiu „Złotego Różańca” (50 „Zdrowaś Maryjo”).
Zapoznajmy się z tymi rozważaniami:

Po słowach modlitwy: „Zdrowaś Maryjo” itd.
aż do słowa: „Jezus”, dodaje się kolejno następujące ewangeliczne sentencje („klauzule”, czyli
zakończenie frazy):
1/ Któregoś Ty, Dziewico z Ducha Świętego
poczęła;
2/ z Którym poszłaś przez góry i nawiedziłaś
twoją krewną – Elżbietę;
3/ Któregoś Ty, Dziewico w Betlejem urodziła;
4/ Któregoś uwielbiła, zawinęła w pieluszki
i położyła w żłobie;
5/ Którego Aniołowie obwieścili pasterzom;
6/ Którego pasterze znaleźli w żłobie;
7/ Który dnia ósmego został obrzezany i nazwany imieniem Jezus;
8/ Którego trzej królowie uwielbili i uczcili
złotem, kadzidłem i mirrą;
9/ Któregoś w świątyni Ojcu Niebieskiemu
ofiarowała;
10/ z Którym uciekłaś do Egiptu i powróciła
do Nazaretu;
11/ Któregoś zgubiła w Jeruzalem i po trzech
dniach odnalazła;
12/ Który był Tobie i św. Józefowi poddany;
13/ Którego św. Jan ochrzcił w Jordanie i nazwał Barankiem Bożym;
14/ Który po czterdziestodniowym poście odparł pokusy szatana;
15/ Który wraz z uczniami głosił Królestwo
Boże;
16/ Który cudownie uzdrawiał i wskrzeszał
umarłych;
17/ Którego stopy Maria Magdalena obmyła
swymi łzami, wytarła włosami i namaściła;
18/ Który na górze Tabor przemienił się na
oczach apostołów: Piotra, Jakuba i Jana;
19/ Który czwartego dnia po śmierci wskrzesił
z martwych Łazarza;
20/ Który z Góry Oliwnej wjechał uroczyście
do Jerozolimy i płakał nad nią;
21/ Który na ostatniej wieczerzy ustanowił
Najświętszy Sakrament Ołtarza;
22/ Który w ogrodzie Getsemani w śmiertelnej
trwodze krwią się pocił;
23/ Który zdradzony przez Judasza i związany
powrozem był wleczony do miasta;
24/ Którego zaprowadzono do Najwyższego
Kapłana Annasza;
25/ Którego w domu Kajfasza wyparł się Piotr,
a bezbożna hałastra wyszydziła i opluła;
26/ Który u króla Heroda został odziany w szatę błazna i był wyśmiany;

27/ Który przez Żydów namiestnikowi Piłatowi był wydany;
28/ Który był nieludzko biczowany i cierniem
ukoronowany;
29/ Który pod naciskiem Żydów został przez
Piłata na śmierć krzyżową skazany;
30/ Który niósł ciężki krzyż i pod jego ciężarem upadał;
31/ Który odarty z szat między dwoma łotrami
na krzyżu został wywyższony;
32/ Który na krzyżu modlił się do Ojca Niebieskiego za swoich nieprzyjaciół;
33/ Który przyobiecał raj skruszonemu łotrowi;
34/ Który z cierpliwością znosił trzygodzinną
śmiertelną mękę;
35/ Który na krzyżu polecił swą zasmuconą
Matkę Janowi, a Jana – swej Matce;
36/ Który na krzyżu był żółcią i octem pojony;
37/ Który na krzyżu swego ducha w ręce Ojca
powierzył;
38/ Który na krzyżu po trzech godzinach wyzionął swego ducha;
39/ Który na krzyżu cierpiał za grzechy ludzi;
40/ Którego święty bok został po śmierci
włócznią przebity;
41/ przy Którego śmierci ziemia drżała, słońce
się zaćmiło, a skały pękały;
42/ Którego święte ciało zostało położone na
Twoim łonie, Maryjo;
43/ Którego święte ciało Józef z Arymatei
i Nikodem owinęli w płótno i złożyli w grobie;
44/ Którego dusza zstąpiła do otchłani (do piekieł);
45/ Który trzeciego dnia powstał z martwych,
po czym wiele razy objawił się swym uczniom;
46/ Który czterdziestego dnia po zmartwychwstaniu wstąpił do nieba;
47/ Który w dzień Zielonych Świątek zesłał
Ducha Świętego;
48/ Który Cię, Maryjo, wziął do nieba;
49/ Który Cię, Maryjo, w niebie ukoronował
na Królową Wszystkich Świętych;
50/ Który teraz z Ojcem i Duchem Świętym
króluje w niebie na wieki wieków.
Jak więc widać, zakonnicy z klasztoru kartuzów w Trewirze, Adolf z Essen i Dominik
z Prus, żyjący na przełomie XIV i XV wieku,
dodali w medytacjach przy modlitwie różańcowej 50 sentencji o życiu Jezusa i Maryi, co kontynuuje tamtejsze Bractwo Św. Macieja.
Podobnie papież Jan Paweł II nawiązuje do tej
praktyki, proponując dodać do rozważań przy
modlitwie różańcowej „tajemnice światła” dotyczące pięciu wydarzeń z działalności publicznej

Jezusa (chrzest w Jordanie; objawienie się na weselu w Kanie; głoszenie Królestwa Bożego i wezwanie do nawrócenia; przemienienie na górze
Tabor; oraz ustanowienie Eucharystii). Uzupełnienie medytacji różańcowych o „tajemnice światła” rozwija chrystologiczny i mariologiczny wymiar tej modlitwy. Tajemnice życia publicznego
Jezusa między chrztem w Jordanie a męką na
krzyżu ukazują ważne aspekty osoby Chrystusa,
jako Tego, który definitywnie objawił Boga Ojca.
On jest nazwany przy chrzcie umiłowanym Synem Ojca i ogłasza nadejście Królestwa Bożego,
o czym świadczy swymi czynami oraz obwieszcza jego wymogi. Tajemnicą światła w pełnym
tego słowa znaczeniu jest przemienienie Jezusa na
górze Tabor, gdzie chwała bóstwa rozświetla Jego
oblicze oraz ustanowienie Eucharystii, w której
Chrystus ze swym Ciałem i Krwią pod postaciami
chleba i wina staje się pokarmem na życie wieczne. Maryjne tło dla „tajemnic światła” stanowi
wezwanie skierowane także do nas na weselu w
Kanie Galilejskiej: „Zróbcie wszystko, cokolwiek
wam Syn mój powie” (J 2,5).
Należy więc ponownie odkryć modlitwę różańcową jako medytację Ewangelii, rozważając
życie Jezusa i Maryi będące wzorcem dla naszej
drogi do nieba.
(w opracowaniu wykorzystano: Jan Paweł II,
List Apostolski o różańcu: Rosarium Virginis
Mariae, Watykan 2002, R. Scherschel, [tł. E.
Misiołek], Różaniec – modlitwa Jezusowa Zachodu, Poznań 1988, s. 120-172).
Ks. Józef Kozyra

Ojciec Święty Franciszek do Polaków
Audiencja ogólna – środa 21 IX 2022 r.
Pozdrawiam serdecznie Polaków. Dziękuję
wam za dar modlitwy, którą towarzyszyliście mi
podczas mojej pielgrzymki do Kazachstanu. Witam szczególnie uczestników obchodów 40. rocznicy powstania Fundacji Jana Pawła II, ustanowionej przez mojego poprzednika. Dziękuję za
waszą obecność i zachęcam, abyście propagowali
w świecie jego dziedzictwo duchowe, naśladując
świętość jego życia. Niech Bóg wam błogosławi.
Biuletyn Radia Watykańskiego, 21 IX 2022
Audiencja ogólna – środa 28 IX 2022 r.
Serdecznie pozdrawiam Polaków, a w szczególności Centralny Zarząd Służby Więziennej,
funkcjonariuszy i kapelanów, którzy przybyli do
Rzymu, by podziękować za ustanowienie św.
Pawła patronem Służby Więziennej. Za kilka dni
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rozpocznie się październik, miesiąc tradycyjnie
poświęcony Matce Bożej Różańcowej. Odmawiając tę modlitwę we wspólnotach i w rodzinach, zawierzajcie Maryi wasze troski i potrzeby
świata, zwłaszcza sprawę pokoju. Niech Bóg
wam błogosławi!
Biuletyn Radia Watykańskiego, 28 IX 2022

Czesław Ryszka
Święty XXI wieku. Jan Paweł II
Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2011
Do Ameryki Południowej
(…) Każda z pielgrzymek do Ameryki Południowej miała własny dramatyczny scenariusz,
wystawiając watykańską ekipę na ogromną próbę nerwów. Tak było m.in. w Limie, w 1985 r.,
gdzie Papież bezpośrednio zetknął się z działalnością partyzantki, zwanej ,,świetlistym szlakiem”, której celem było utopijne dążenie do
utworzenia braterskich gospodarstw rolnych oraz
całkowita zmiana struktur społecznych, na wzór
myśli marksistowskiej. (…)
Z pielgrzymki na pielgrzymkę rosła papieska
odwaga oraz właściwe rozeznanie problemów Kościoła w Ameryce Południowej, w tym teologii
wyzwolenia. Dobrze wyraża to jedno z przemówień podczas pobytu w Chile, w 1987 r., kiedy to
w Puerto Mont Jan Paweł II apelował: ,,Nie uginajcie się przed urokiem ideologii, które usiłują zastępować chrześcijańską wizję bożyszczem władzy
i przemocy, bogactwa i przyjemności. Nie uginajcie się przed korupcją w życiu publicznym, a także
zalewem narkomanii i pornografii, które niszczą
tkankę moralną, odporność i nadzieję narodu. Nie
uginajcie się przed działaniami agentów neomaltuzjanizmu, którzy – pragnąc narzucić ludom latynoamerykańskim nową formę kolonializmu – osłabiają ich życiowy potencjał praktykami antykoncepcji, sterylizacji i sztucznych poronień, niszcząc
spoistość, trwałość i płodność rodziny. Nie uginajcie się przed egoizmem zadowolonych, którzy zazdrośnie strzegą przywilejów, z jakich korzystają
obecnie opływające w bogactwa mniejszości, podczas gdy szerokie rzesze ludowe żyją w trudnych,
a nawet dramatycznych warunkach, w nędzy, zepchnięte na margines i w ucisku. Nie uginajcie się
przed wpływami obcych mocarstw, które urzeczywistniają interesy ekonomiczne czy ideologiczne własne lub swoich bloków i sprowadzają inne
kraje do roli poligonów ćwiczebnych w służbie
własnych strategii”. (…)
Dzisiaj już wiemy, że wizytowanie lokalnych
Kościołów w Ameryce Południowej przez Jana
Pawła II przyniosło nie tylko duszpasterski sukces, ale przyczyniło się do obnażenia fałszywych
strun teologii wyzwolenia. Po upadku marksizmu i komunizmu okazało się, że tacy teologowie, jak osławiony Leonardo Boff, byli na usługach Moskwy, a zamieszanie, jakie wywołali,
omal nie doprowadziło do wybuchu rewolucji.
Mamy podstawy tak sądzić, ponieważ Leonardo
Boff, będąc bez poparcia i pieniędzy Moskwy,

Audiencja ogólna – środa 5 X 2022 r.
Pozdrawiam serdecznie uczestniczących w tej
audiencji Polaków. Dziś wspominamy w liturgii
św. Faustynę Kowalską. Za jej pośrednictwem
Bóg pouczył świat, aby szukał ocalenia w Jego
miłosierdziu. Pamiętajmy o tym zwłaszcza dzisiaj, myśląc szczególnie o toczącej się wojnie
w Ukrainie. Jak powiedziałem w ubiegłą niedzielę na Anioł Pański, ufajcie w Miłosierdzie
Boga, który może odmienić serca, i w matczyne
orędownictwo Królowej Pokoju. Z serca wam
błogosławię.
Biuletyn Radia Watykańskiego, 5 X 2022
Audiencja ogólna – środa 12 X 2022 r.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków.
Październik jest poświęcony modlitwie różańcowej. Odmawiając tę modlitwę, pozwólcie, by
wasze życie i wasze codzienne wybory były
opromienione przez Chrystusa, który jest blaskiem Prawdy. Kontemplując tajemnice światła,
wspomnijcie św. Jana Pawła II, który dołączył je
do rozważań innych momentów życia Pana Jezusa. Z serca wam błogosławię.
Biuletyn Radia Watykańskiego, 12X 2022

Święty Jan Paweł II Wielki
XXV ROCZNICA PONTYFIKATU
JANA PAWŁA II
WSPÓLNA EMISJA POLSKI I WATYKANU

1996 POLSKA 1,20 ZŁ
WIZYTA W NIEMCZECH
Città del Vaticano Є 0,41
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porzucił kapłaństwo i oddał się propagowaniu
sekt afrobrazylijskich. (…)
Ojciec Święty wskazał na potrzebę zmiany
mentalności ludzkiej i niesprawiedliwych struktur, by móc wyrównać przepaść istniejącą między krajami bogatymi i krajami ubogimi, jak też
głębokie różnice istniejące między obywatelami
tego samego kraju. Rozwiązaniem tych problemów mogłaby być szeroko pojęta solidarność
ludzi wierzących i wszystkich ludzi dobrej woli.
Ojciec Święty zaproponował własną teologię
wyzwolenia. Podkreśla w niej, że wprowadzanie
sprawiedliwości w świecie winno być oparte na
prawdzie o człowieku, stworzonym na obraz Boży i powołanym do łaski Bożego synostwa. Każda walka o sprawiedliwość musi być prowadzona za pomocą środków odpowiadających ludzkiej godności. Ślepa przemoc urąga tej godności.
Przeprowadzanie koniecznych zmian powinno
ubogacać wszystkich w człowieczeństwie. Nawiązując do nowej ewangelizacji powiedział, że
ma ona być chrześcijańskim przebudzeniem,
zwróceniem się do Chrystusa. (…)
Obecnie Kościół na Kubie zbiera owoce tych
stu godzin odwiedzin Papieża. Największe dotyczą nawróceń. Liczba proszących o chrzest wzrosła o 250 proc., kościoły na niedzielnych Mszach
św. dosłownie pękają w szwach, młodzi zgłaszają
się do seminariów. Kubańska Jasna Góra, czyli
sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w El Cobre, przyjmuje codziennie ogromne rzesze pielgrzymów. Papież rzucił ziarna w żyzną kubańską
ziemię. Terra Cubana wyda obfity plon.
s. 107-114
Wybrał Stanisław Waluś

Błogosławiony kard. Stefan Wyszyński
Prymas Tysiąclecia
Kard. Stefan Wyszyński: Nieszczęściem jest
zajmowanie się całym światem
kosztem własnej Ojczyzny.
On jest prawdziwym ojcem naszej dzisiejszej
suwerenności i wolności
(…) Spotkały go liczne nieprzyjemności, przenoszone w okresie Vaticanum II i lata posoborowe do Rzymu. On zaś ustosunkowując się do
nich, dawał wyraz przekonaniu, że droga, którą
idzie służy wyłącznie duchowemu dobru Kościoła. Zmagając się z przeciwnościami, był człowiekiem autentycznym, „z krwi i kości”, co uwidaczniało się w jego postawie i wypowiedziach.
Jego świętość przypomina tę, którą znamy z życia
i pism św. Justyna Męczennika, św. Hieronima
czy św. Jana Chryzostoma. Przejawia się w niej
stanowczość i odwaga, które nigdy nie polegają
na ugrzecznionych wypowiedziach i umizgach,
lecz wyraźnie artykułują prawdę i wiarygodność
Chrystusowej Ewangelii. (…)
Ks. prof. Waldemar Chrostowski,
Wiara, Patriotyzm i Sztuka, nr 12 (134),
14 XII 2021 – 24 I 2022, s. 11-16
Fragmenty wybrał Stanisław Waluś
Ciąg dalszy tego artykułu w następnym
numerze „Dlatego”

Błogosławiony
ks. Jan Franciszek Macha
Między boiskiem a kościołem
(…) Życie kleryków przedwojennego seminarium toczyło się pomiędzy modlitwą a nauką na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. (…)
Lata seminaryjne to jednak nie tylko nauka
i modlitwa. Śląskich chłopaków nie da się oderwać
od ukochanego „fusbalu”, a ślęczenie nad książkami nie zgasiło Hanikowej żyłki sportowca. (…)
O Akcji Katolickiej wiedział Hanik sporo – był
jednym z pierwszych kleryków, którzy odpowiedzieli na zachętę bp. Stanisława Adamskiego do
zaangażowania się w to dzieło. Ale nie byłby sobą, gdyby poprzestał tylko na jednej dodatkowej
aktywności! Działa więc i w dziele Bratnia Pomoc teologów UJ w Krakowie i w Arcybractwie
Straży Honorowej. (…)
Agnieszka Huf, Gość Ekstra, Rok 2021,
Śląski Męczennik, s. 8-13
Fragmenty wybrał Stanisław Waluś
Ciąg dalszy w następnym numerze „Dlatego”

Słowa św. Jana Pawła II do Polaków
na stronie internetowej KIK w Katowicach
Co tydzień na stronie internetowej katowickiego KIK zamieszczane są krótkie fragmenty homilii św. Jana Pawła II. Zaczęliśmy od homilii,
które wygłosił w 1991 r. podczas IV pielgrzymki
do Polski, a dotyczyły one przykazań Dekalogu,
który jest najlepszą drogą do uzyskania pełnej
wolności. Od lutego 2022 r. są zamieszczane
fragmenty homilii z ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny – w 2002 r. Na każdy tydzień wybrałem
jedno – dwa zdania.
Stanisław Waluś
Niełatwy los proroka
Ks. Jarosław Grabowski, Niedziela,
nr 42, 16 X 2022, s. 3
Jan Paweł II na cenzurowanym?
Paweł Zuchniewicz, Niedziela,
nr 42, 16 X 2022, s. 8-11
5

4. Omawiano sposoby uściślenia kontaktów
z członkami KIK w Katowicach (uaktualnienie adresów, numerów telefonów).
5. Ustalono termin modlitwy międzyreligijnej
na zlikwidowanym cmentarzu przy ul. Damrota w Katowicach na 4 listopada br.
6. Dyskutowano nad materiałami do kolejnych
numerów biuletynu „Dlatego”.
7. Kolejny raz podkreślono konieczność zajęcia
stanowiska – wyrażenie sprzeciwu wobec
łamania praw człowieka (np. sytuacja
w Urugwaju, wątpliwe decyzje Trybunału
Europejskiego i inne).
Zofia Osiecka

Otrzymane podziękowanie
za przesłaną książkę „Andrzej Szyja
1951-1983. Budowniczy. Miał godną
podziwu siłę zmiany świata” (ciąg
dalszy z poprzednich „Dlatego”)

Program Dni Kultury Chrześcijańskiej
Katowice, X – XI 2022 r.
14 października 2022 roku (piątek) – godzina
19.30. Wernisaż wystawy o „Sądzie Ostatecznym” Adama Bunscha w ramach projektu multimedialnego „Apokalipsa Bunscha” Widowisko
– Wystawa – Film. Kościół pw. Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (mariacki)
w Katowicach ulica Mariacka.
19 października 2022 roku (środa) – godzina
19.15. Dr Jacek Kurek – Na progu… Początki
katowickiego Kościoła w Odrodzonej Polsce.
Kilka myśli o ludziach i miejscach – wykład
multimedialny. Nowy Dom Katechetyczny parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny (mariackiej) w Katowicach ulica
Mariacka.
26 października 2022 roku (środa) – godzina
18.45. Dr Antoni Winiarski – Czarnomorski tygiel kulturowy: Rumunia i Bułgaria. Wykład
multimedialny. Dom katechetyczny parafii św.
Anny w Katowicach-Janowie. Katowice, plac
Wyzwolenia 21.
27 października 2022 roku (czwartek) – godzina 13.00. Kadeci Lwowscy a sprawa Śląska –
spektakl słowno-muzyczny w wykonaniu pedagogów i uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej
I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza. Aula
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im.
Mieczysława Karłowicza w Katowicach. Katowice, ulica Teatralna.
27 października 2022 roku (czwartek) – godzina 17.00. Prof. Tadeusz Trzaskalik – Hymn Polski – historia opowiedziana muzyką. Aula Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im.
Mieczysława Karłowicza w Katowicach. Katowice, ulica Teatralna.

Częstochowa, 9 sierpnia 2022 r.
Drogi panie Redaktorze!
Pragnę serdecznie podziękować za przesłanie
na moje ręce książki „Andrzej Szyja 1951-1983.
Budowniczy…” w opracowaniu śp. Wojciecha
Sali, członka Zarządu KIK w Katowicach.
Cieszę się, że „słowo na początek” napisał Ks.
Abp Damian Zimoń, który jest ważnym świadkiem zmagań o prawdę o ludziach Kościoła i Ojczyzny.
Z darem modlitwy i błogosławieństwem
+ Wacław Depo

Informacja z zebrania Zarządu
KIK w Katowicach 5 X 2022 r.
1. Podsumowano tegoroczne rekolekcje w Kokoszycach. Przyszłoroczne odbędą się
w dniach 15-17 września 2023 r.
2. Odczytano zaproszenie Anny Sali na promocję książki o Andrzeju Szyi, która odbędzie
się w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Chrzanowie.
3. Przeanalizowano program Dni Kultury
Chrześcijańskiej w Katowicach zaplanowanych na dni od 14 października do 11 listopada br.
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2 listopada 2022 roku (środa) – godzina 19.30.
Misterium Dnia Zadusznego w wykonaniu Elli
Skrzek, Henryka Jana Botora i Józefa Skrzeka.
Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (mariacki) w Katowicach ulica
Mariacka.
11 listopada 2022 roku (piątek) – godzina 8.30.
Uroczysta Msza św. z okazji Święta Niepodległości. Po Mszy św. wspólne śpiewanie pieśni
patriotycznych. Oprawa Mszy św. oraz prowadzenie śpiewu: pedagodzy Państwowej Szkoły
Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach. Kościół pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Katowice Piotrowice, Osiedle Odrodzenia (ulica Radockiego)

Czesław Ryszka przedstawił swoją książkę
„Drabina do nieba. Dzieje Różańca” omawiając
niektóre z przedstawionych w książce zdarzeń,
których pomyślny dla chrześcijaństwa przebieg
przypisywany jest wstawiennictwu Matki Boskiej. Podkreślił znaczenie i wartość modlitwy
różańcowej.
Tekst Wojciech Pillich
Plakat Robert Prorok

Zmarła Barbara Gosiewska

Spotkanie autorskie
z Czesławem Ryszką w zabrzańskiej
sekcji KIK w Katowicach

Z głębokim bólem zawiadamiamy, że w dniu 9 października 2022 r. zmarła w wieku 80 lat śp. Barbara
Gosiewska. Msza Św. żałobna odprawiona zostanie
13.10.2022 r. o godz. 7.30 w Katedrze p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 12.00
w kaplicy na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach,
o czym powiadamia pogrążona w smutku rodzina.

Barbara Gosiewska regularnie uczestniczyła
w spotkaniach i zbierała składki w gliwickiej
sekcji KIK w Katowicach od 1988 do 2003 roku.
Barbara Gosiewska brała udział w działalności
KIK w Katowicach (np. wraz z innymi członkami
KIK uczestniczyła w uroczystości rocznicy smoleńskiej w kościele wojskowym w Gliwicach 10
IV 2018 r. – Dlatego nr 5 (317) z 3 V 2018 r. s.
13, podpisała List otwarty świeckich katolików
w sprawie profanacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej – Dlatego nr 6 (330) z 2 VI 2019 r.). Jest
współautorką artykułu „Ocalić od zapomnienia” –
Dlatego nr 9 (309) z 11 IX 2017 r. s. 6-7.
Gdy nie mogła przychodzić na spotkania, prosiła mnie o przysyłanie biuletynów „Dlatego” do
domu i wpłacała pewne kwoty jako dar na KIK
w Katowicach. Pamiętam do dziś krótką rozmowę na tematy polityczne. Powiedziałem, że jestem zwolennikiem Solidarnej Polski. Na to odpowiedziała mi, że ona jest zdecydowanym zwolennikiem Prawa i Sprawiedliwości.

W dniu 5 października 2022 r. zapraszamy członków
oraz sympatyków zabrzańskiej sekcji Klubu Inteligencji w Katowicach do kościoła św. Anny w Zabrzu
przy ul. 3-go Maja 20:
godz. 18.00 Msza Święta w kościele św. Anny
po Mszy Świętej około godz. 18.45 w Domu Parafialnym
spotkanie
z
pisarzem
katolickim
CZESŁAWEM RYSZKĄ. Będzie też promocja
książki „Drabina do Nieba”.
Członków zabrzańskiej sekcji Klubu Inteligencji
Katolickiej w Katowicach oraz wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na to, jak i następne spotkania.
Za Zarząd Sekcji Zabrzańskiej
KIK w Katowicach Krystyna Partuś
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Barbara Gosiewska była członkiem KIK w Katowicach od marca 1981 r., nr deklaracji członkowskiej 445.
Stanisław Waluś

Wdzięczni będziemy za wszelkie pomysły,
podpowiedzi i uwagi.
Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami
Aldona Skudrzyk aldonaskudrzyk@gmail.com
Emilian Kocot kocot.emilian@gmail.com

Drodzy Absolwenci DA, Przyjaciele
i PT Osoby związane
ze śp. ks. Herbertem Hlubkiem

Spotkanie Rady Ruchów
Diecezji Gliwickiej

Sosnowiec, 21 września 2022 r.
Z radością i satysfakcją przekazujemy informację,
że starania o uhonorowanie naszego Duszpasterza
obecnością w Panteonie Górnośląskim pośród wybitnych i zasłużonych postaci współczesnej historii
Górnego Śląska zakończyły się powodzeniem. Dzisiejsze nasze spotkanie z dr Kamilem Kartasińskim
jest tego potwierdzeniem. Formalności zasadniczo
dopełnione, konieczne materiały zostały złożone,
w pespektywie mamy możliwość ich twórczego
uzupełniania (do tego jeszcze wrócimy). W listopadzie zbiera się kapituła, która nasz wniosek formalnie przyjmie. Uroczyste włączenie nowych osób
dokonuje się w Panteonie raz do roku – w czerwcu.
Tymczasem – zgodnie z tym, co postanowiliśmy
podczas
pierwszego
naszego
spotkania
w Katowicach, zaplanowaliśmy kolejne, łącząc je
z rocznicą śmierci ks. Herberta. Zwykle spotykaliśmy się w salce w Gliwicach, natomiast tę dziewiątą
już rocznicę będziemy mogli obchodzić w murach
Panteonu. Wskazaliśmy sobotę 17 grudnia, w miarę
blisko daty śmierci i wygodnie dla osób pracujących, przewidziano dla nas czas od godziny 11.00
właściwie bez limitu. Mamy do dyspozycji salę (dla
ok. 80 osób), w której odbyło się poprzednie spotkanie, uruchomiono już także kawiarenkę.
Będzie okazja, aby zobaczyć przygotowane dotąd materiały, ale także sposobność ich dopełnienia. Możliwości techniczne, multimedialne placówki są duże, warto je wykorzystać. Jedna
z propozycji to autorskie nagranie (tam na miejscu)
w formie podkastu indywidualnych wspomnień,
choćby z wykorzystaniem tych tekstów, które zamieszczali Państwo w książce jubileuszowej. Jest
tam wielkie bogactwo różnorodnych perspektyw,
barw, wrażliwości, oddających pełniej osobowość
Szefa. Nagranie własnym głosem fragmentów tych
wypowiedzi niewątpliwie doda nowy, bardzo osobisty wymiar charakterystyce postaci ks. Herberta.
To jeden z pomysłów – prosimy o inne: do
grudnia czasu jest jeszcze sporo...
I jeszcze jedno: jeśli ktoś ma godne uwagi
zdjęcia lub pamiątki związane z śp. ks. Herbertem. Prosimy o przesłanie ich do końca października na mailowy adres Emila.

Na spotkaniu Rady Ruchów i Stowarzyszeń
Katolickich Diecezji Gliwickiej 19 września br.,
z udziałem biskupa Andrzeja Iwanickiego, omawiano:
‒ sposoby ewangelizacji w odniesieniu do: rodziców dzieci pierwszokomunijnych, młodzieży oraz osób z Ukrainy;
‒ uczestnictwo w Kursie Formatora w aspekcie
uznawania działania w imieniu Kościoła;
‒ uczestnictwo w „Diecezjalnym dniu jedności”
w kościele katedralnym oraz inicjatywach diecezjalnych w roku 2023 takich jak Orszak
Trzech Króli i Marsz dla Życia i Rodziny.
Proszono o modlitwę o wybór nowego biskupa
Diecezji, w związku z rezygnacją z urzędu przez
biskupa gliwickiego Jana Kopca, z powodu podeszłego wieku.
Przedstawiciel KIK-u poinformował o zakończonych rekolekcjach KIK w Kokoszycach, wydaniu przez KIK w Katowicach książki pt. „Andrzej Szyja. 1951-1983. Miał godną podziwu siłę
zmiany świata” oraz zbliżającym się Dniu Papieskim i zbiórce na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Wojciech Pillich

Ś† P

10 kwietnia 2010 – Smoleńsk

Tablica na kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej – 13 VIII 2019 (zdjęcie
Stanisław Waluś).

---------------------------
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szewskiego w „Przewodniku Katolickim” w latach
90. I ze zgorszeniem przytaczają ich zawartość.
(…) W tekście pojawiają się fragmenty wypowiedzi krakowskiego metropolity, które redakcja najwyraźniej uznaje za skandaliczne, zwłaszcza te
o rodzinie, LGBT+ i postprawdzie. (…)
W styczniu 2021 r. „Tygodnik Powszechny”
ogłosił, że musi szukać nowej siedziby. Archidiecezja krakowska wypowiedziała mu umowę najmu lokalu przy ul. Wiślnej 12. Wielu odetchnęło
z ulgą, ale stronnicy „TP” i „Więzi” przystąpili do
jeszcze ostrzejszego ataku. (…)
Nauczanie metropolity jest mocno zakorzenione
w Biblii i nauczaniu Kościoła. (…)
Marzena Nykiel, Sieci, nr 40 (514),
3-9 X 2022, s. 33-35
Wybrał Stanisław Waluś

Smoleńska teczka na Kremlu
Klęska na polach obwodu charkowskiego rosyjskiej armii urealnia scenariusz ostatecznej
klęski Rosji. A wówczas, podobnie jak w agonalnym okresie Związku Sowieckiego i pierwszych latach po jego rozpadzie, może dojść do
ujawnienia zbrodni Putina, w tym Smoleńskiej
Teczki zawierającej dokumenty o zamachu na
elitę państwa polskiego. Perspektywa takiego
wydarzenia wywołuje narastające na naszych
oczach przerażenie u tych wszystkich, którzy
przyczynili się to tej zbrodni. (…)
Piotr Grochmalski, Gazeta Polska
nr 38 (1519), 21 IX 2022, s. 12-16
Kłamstwa TVN w sprawie Smoleńska
punkt po punkcie
Grzegorz Wierzchołowski,
red. naczelny niezależna.pl albicla.com/GrzegorzWierzcholowski,
Gazeta Polska nr 38 (1519),
21 IX 2022, s. 22-24

Diakon czyli kościelny pracownik
socjalny
W serwisie archidiecezji katowickiej wiara.pl
znaleźć można bardzo ciekawy wywiad
z jednym z diakonów, posługujących w Holandii. Wywiad został wcześniej opublikowany
w periodyku Tradycji katolickiej ‒ Christianitas
(Nr 31/32 z 2007).

Opracowanie Stanisław Waluś

Paszkwilem w arcybiskupa

Diakon, czyli sługa
Rozmowa z księdzem diakonem
Stanisławem Kruszyńskim
EMILIA ŻOCHOWSKA: Na czym polega posługa diakona stałego i jaki jest jej cel?
KS. DK. STANISŁAW KRUSZYŃSKI:
Oczekuje Pani odpowiedzi książkowej czy życiowej?
‒ Życiowej, jak najbardziej.
‒ Każda odpowiedź jest indywidualna, muszę
więc ograniczyć się do mojej prywatnej odpowiedzi. Są dwa aspekty życia i posługi diakona: liturgiczny i charytatywny. Oba są nierozłączne, ale ich
proporcje w życiu każdego diakona mogą być różne. Ja na przykład nie mam w tej chwili żadnych liturgicznych obowiązków, nie jestem przypisany do
żadnej parafii, w niedzielę jestem obecny w polskiej parafii na mszy świętej jako zwykły wierny,
nie spełniam żadnych funkcji liturgicznych.
‒ Czy to znaczy, że parafia nie ma takich potrzeb?
‒ Na polskiej mszy w Arnhem jest 100 osób,
nie ma długiej kolejki do komunii, nie ma praktycznie potrzeby, żebym asystował w liturgii jako diakon. Poza tym, nie zostałem mianowany

„Tygodnik Powszechny”, dla którego bohaterami są m.in. eksksiądz gej Krzysztof Charamsa,
Strajk Kobiet i Obywatele RP, zaatakował abp.
Marka Jędraszewskiego. Kolejny raz. Odsiewając
insynuacje od konkretów, widać wyraźnie, że redakcji najbardziej przeszkadza katolickość krakowskiego metropolity, konsekwentne trzymanie
się nauczania Kościoła i jednoznaczna obrona rodziny, dzieci nienarodzonych i katolickiej postawy w zawirowaniach współczesności. (…)
Tygodnik Powszechny
z 2 października 2022
str. 1
Sieci, nr 40 (514),
3-9 X 2022, s. 33

„Kościół jest zamknięty” – krzyczy okładka
„Tygodnika Powszechnego”, pytając: „Kim jest
arcybiskup Jędraszewski?”. Aż troje redaktorów
ruszyło do piór by stworzyć paszkwil na swojego
metropolitę. Sięgają do archiwalnych tekstów publicystycznych opublikowanych przez ks. Jędra9

Modlitwę różańcową w wypełnionej wiernymi
bazylice rozpoczęliśmy śpiewem „O Maryjo witam Cię”. Odmawialiśmy tajemnice radosne,
a każda z nich była poprzedzona rozważaniem.
Kończyła ją modlitwa: „O mój Jezu, przebacz
nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba
i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej
potrzebują Twojego miłosierdzia”.
W procesji przed Mszą św. do kościoła weszło
ponad 10 pocztów sztandarowych (z naszej parafii sztandar niósł Józef Uniowski, a towarzyszyła
mu Bernarda Rejlich). Potem szło ponad 20 prezbiterów (a wśród nich asystent kościelny gliwickiej sekcji KIK w Katowicach ks. dr Jakub Płonka), abp Adrian Galbas z archidiecezji katowickiej i bp Andrzej Iwanecki z diecezji gliwickiej.

diakonem dla polskiej parafii, lecz duszpasterzem Romów. (…)
http://breviarium.blogspot.com/2008/10/diakon‒czyli‒k
ocielny‒pracownik.html
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/teksty-kik-i-innematerialy

Cały tekst na stronie internetowej
KIK w Katowicach w zakładce
„Teksty KIK i inne materiały”.

Diecezjalna pielgrzymka Żywego
Różańca do sanktuarium Matki Bożej
Pokornej w Rudach Raciborskich
W sobotę 8 października wyjechaliśmy autobusem z Diecezjalnego Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Drogi (parafia Matki Boskiej Kochawińskiej w Gliwicach) na coroczną pielgrzymkę.

Ojciec Stanisław Jopek SJ odmówił z nami krótką
modlitwę i pobłogosławił na drogę.
Poczty sztandarowe.

Przewodnicząca Żywego Różańca w naszej parafii Anna Czyżeniewska powiedziała, że jedziemy do Rud Raciborskich do Matki Bożej
Pokornej, aby zawierzyć naszą parafię i naszą
Ojczyznę. Ze śpiewem „Kiedy ranne wstają zorze” wyruszyliśmy w drogę.
Gdy przyszliśmy do bazyliki w kaplicy obrazu
Matki Bożej Pokornej była sprawowana Msza
św. w rycie trydenckim (po polsku) i kapłan na
początku powiedział, że będzie zwrócony plecami do wiernych.

Msza św. pod przewodnictwem abpa Adriana Galbasa.

Mszy św. przewodniczył abp Adrian Galbas,
który wygłosił też Słowo Boże. Na początku
homilii powiedział, że jest z Szombierek, ale tutaj jest po raz pierwszy. Nawiązując do przeczytanej Ewangelii [Łk 11, 27-28] powiedział, że
chciałby z nami rozważyć te dwa zdania. Jest
ważne, aby czasem w modlitwie różańcowej
mieć tylko intencję uwielbienia – staję przed
Bogiem razem z Maryją, jestem szczęśliwy, że

Kaplica z obrazem Matki Bożej Pokornej.
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jestem przed Tobą, że jestem w Kościele. Chodzi
o to, aby tu na ziemi naśladować Chrystusa. Ks.
abp zachęcał nas, abyśmy naśladowali kobietę
z tłumu i uwielbiali Boga wraz z Maryją.
Potem nawiązując do drugiego zdania powiedział, że bardziej błogosławieni są ci, co słuchają
Słowa Bożego i wypełniają je. Jest czasem pokusa, aby zrobić sobie Boga, który będzie niemy.
Bóg mówi do nas na wiele sposobów, przez
księgę Pisma Świętego, przez znaki czasu. I zapytał: co Bóg mi chce powiedzieć przez pandemię, przez wojnę? Bóg mówi przez sanktuarium
mojego sumienia, przez Kościół – kto was słucha, mnie słucha.
Różaniec ze swej natury jest modlitwą bardzo
biblijną, opartą na Słowie Bożym. Chodzi o to,
abyśmy odmawiając różaniec rozmyślali o Słowie Bożym, aby różaniec uczył nas wypełniania
Słowa Bożego, abym swoje życie dostosował do
Słowa Bożego. Maryja mało mówi na kartach
Ewangelii. Jest jedno zdanie, które mówi do nas,
kiedyś do sług weselnych; zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Wypełniajcie Słowo – tego
potrzebujemy jak tlenu – wierności Słowu Bożemu.
Módlmy się o to, aby jednym ze znaków, że
chcemy słuchać Słowa Bożego był pokój. Druga
intencja to modlitwa o powołania i za kapłanów,
którzy są kopani z każdej strony… Pod koniec
ks. abp Adrian Galbas zachęcił nas do bycia
wspólnotą, nie tylko grupami i stowarzyszeniami, ale wspólnotą Żywego Różańca, której
członkowie wspierają się wzajemnie i mogą na
siebie liczyć.
W modlitwie wiernych modliliśmy się między
innymi o pokój na całym świecie, a zwłaszcza na
Ukrainie oraz o to, abyśmy poprzez modlitwę
różańcową jeszcze bardziej zbliżyli się do Boga.
Ks. Krzysztof Plewnia, asystent diecezjalny
Żywego Różańca powiedział, że tegoroczna
pielgrzymka jest też podziękowaniem za beatyfikację założycielki Żywego Różańca Pauliny Jarikot.
Po Mszy św. była przerwa i po zjedzeniu własnego posiłku poszedłem do ubikacji. Porządku
pilnowała Ukrainka, która zwracała uwagę, aby
w ubikacji nie czekało więcej niż 5 osób i kierowała panie również do kabin w ubikacji męskiej.
Na puszce pisało, że ofiara wynosi 2 zł. Nie miałem 2 złotych i wrzuciłem 5. Pani to zauważyła
i zaczęła w puszce szukać reszty. Powiedziałem,
że nie trzeba, ale pani dała mi 3 złote. Po chwili
wróciłem i zapytałem tą Ukrainkę, z jakiej miejscowości pochodzi – nie bardzo zrozumiałem

odpowiedź – jedynie, że w obwodzie donieckim.
Wyjąłem wiec kartkę i poprosiłem o napisanie
nazwy tej miejscowości. Pani zapytała, czy po
rosyjsku – odpowiedziałem, że po ukraińsku.

Мapiyпoль Doнецькa oбл

Po przerwie, w bazylice, konferencję wygłosił
ks. Andrzej Flak z diecezji opolskiej. Na przykładzie ziarenka gorczycy powiedział, że niekiedy myślimy, że modlitwa różańcowa jest taka
mała. Dał przykład mocy tej modlitwy – matka
pijaka przez lata modliła się o jego nawrócenie
jednym z pięciu dziesiątków różańca. Po jej
śmierci, gdy leżała już w trumnie, syn zwrócił
uwagę, że drewniane paciorki tej dziesiątki są
zupełnie starte. Nawrócił się i z całą rodziną odmawiali różaniec.
Drugą konferencję wygłosiła siostra zakonna ze
Zgromadzenia Sióstr Loretanek z Warszawy, która przywiozła czasopisma: Różaniec, Anioł Stróż,
Tak Rodzinie. Powiedziała, że ich założyciel bł.
Ignacy Kłopotowski mówił, że książka jest cierpliwym apostołem. Przywiozła też książki wydane po beatyfikacji Pauliny Jarikot. Dalej powiedziała, że ks. abp przypomniał, jak ważne jest kapłaństwo i że u nich był niedawno ks. kard. Sarah,
a jego ostatnia książka mówi o kapłaństwie. Zakończyła konferencję słowami: bądźcie piękni całym sercem i całą duszą – żebyście byli święci ‒
niech Pan Bóg wam błogosławi.

Część uczestników naszej pielgrzymki przed wejściem do autobusu.

Tekst i zdjęcia Stanisław Waluś
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W setną rocznicę narodzin dla nieba św. Józefa
Bilczewskiego i w związku z obchodami jego
Roku Jubileuszowego 2022-2023, uroczystości
dożynkowe odbyły się w Wilamowicach.
O Roku Jubileuszowym można przeczytać na
stronie internetowej Diecezji Bielsko-Żywieckiej
(https://diecezja.bielsko.pl/rok-swietego-jozefabilczewskiego/), gdzie zamieszczono kalendarium (jedną z 25 pozycji są Dożynki Diecezjalno-gminno-powiatowe 11 IX 2022) i życiorys
Świętego.

Wilamowickie dziękczynienie za plony
Plakat w gablotce parafialnej
parafii Narodzenia NMP
i św. Walentego w BielskuBiałej Lipniku.
Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Starosta
Bielski, Burmistrz Wilamowic zapraszają na:
DOŻYNKI DIECEZJALNOPOWIATOWO-GMINNE
W WILAMOWICACH 11 WRZEŚNIA 2022 r.
W PROGRAMIE:
10.30 Złożenie kwiatów pod pomnikiem Św. Józefa
Bilczewskiego na Rynku
11.00 Msza Święta Dziękczynna – za tegoroczne
plony pod przewodnictwem Ks. Biskupa Romana
Pindla – Ordynariusza Diecezji Bielsko – Żywieckiej
w Sanktuarium Św. Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego
12.30 Korowód Dożynkowy spod kościoła na stadion
LKS „Wilamowiczanka”
13.00 Otwarcie Dożynek i powitanie delegacji dożynkowych, poświęcenie chleba i wieńców dożynkowych, obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu
Regionalnego „Dankowianie”
14.00 Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP
z Pisarzowic
14.30 Ogłoszenie wyników XVI Konkursu Wieńców
Dożynkowych
15.00 Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”
15.30 Zespół Regionalny „Zasolanie”
16.00 Zespół Regionalny „Cepelia Fil Wilamowice”
16.30 Zespół Regionalny „Porąbczanie”
17.00 Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Wilamowice”
18.00 Zespół „Nafest Band” z Czech
20.00 Gwiazda wieczoru Zespół folkowo-rockowy
„Turnioki”
(fot. SW)

Uroczystości rozpoczęły się modlitwą dziękczynną
do św. abp Józefa Bilczewskiego przy jego pomniku
w centrum Wilamowic, poprowadzoną przez diecezjalnego duszpasterza rolników ks. Stanisława Kozieła. Zgromadzone delegacje wielu sołectw Podbeskidzia, uczestników dożynek złożyły pod pomnikiem
wiązanki kwiatów. (fotografia UAO).

Główna część uroczystości dożynkowych odbyła się w sanktuarium św. Józefa Bilczewskiego. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył
ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej bp
Roman Pindel w koncelebrze z księżmi z okolicznych parafii.
W wygłoszonej homilii ks. biskup zwrócił
uwagę na znaczenie modlitwy, gdy człowiek
znajduje się w sytuacjach ekstremalnych: „Gdy
dziś znów odkrywamy, że nie wszystko zależy
od człowieka, ale i od geopolityki, wojny w sąsiednim lub odległym kraju, kryzysu gospodarczego czy finansowego, katastrofy ekologicznej, embarga czy pandemii, uświadamiamy sobie
potrzebę modlitwy”. Wyjaśnił, że chrześcijanie
znają cztery rodzaje modlitwy: prośby, dziękczynienia, przeproszenia i uwielbienia. „Takiej
też modlitwy potrzebujemy w sprawach takich,
jak zapewnienie pożywienia, bezpiecznej pracy
i sprawiedliwej za nią zapłaty” ‒ stwierdził, rozpoczynając rozważania nad każdym rodzajem
wymienionych modlitw.

Okolicznościowa dekoracja ołtarza św. Walentego
w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
i św. Walentego w Bielsku-Białej Lipniku – z okazji
roku św. Józefa Bilczewskiego w diecezji bielskożywieckiej. (fot. SW)
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„Człowiek wierzący dostrzega, że wiele spraw
zależy od jego przemyślności, pracy, umiejętności
i uczciwości, równocześnie jednak doświadcza,
że potrzeba także mądrej modlitwy, takiej, która
zawiera ocenę sytuacji i takie wyrażenie prośby,
w której człowiek uczciwie przedstawi ludzkie
ograniczenia i wyrazi swoje zaufanie do Bożej
Opatrzności” – zauważył i nawiązał do sytuacji
sprzed 120 laty, gdy na terenach archidiecezji
lwowskiej rozszerzał się strajk chłopski, którego
skutkiem była groźba głodu, a 30 lipca 1902 abp
Bilczewski wystosował odezwę do duchowieństwa w tej sprawie. „Bynajmniej nie wzywał do
modlitwy, ale do ratowania zbiorów. Księża
w ogromnych terenach diecezji mieli uspokajać
i wskazywać na skutki pozostawienia plonów na
polach. Mieli docierać do chłopów i właścicieli
ziemskich i zachęcać do porozumienia w sprawach płacowych” – zaznaczył ks. biskup. Jak
podkreślił kaznodzieja, dziękczynienie przychodzi człowiekowi dużo trudniej niż prośba.

Na zakończenie Eucharystii specjalne słowa
podziękowań złożyli starosta bielski Andrzej
Płonka oraz ks. Stanisław Kozieł. Wyrazy
wdzięczności skierowane zostały pod adresem
Gminy, Powiatu i Diecezji. Szczególnie podziękowania należą się Paniom z Koła Gospodyń
z Wilamowic, które włożyły wiele trudu i poświęciły wiele czasu na przygotowanie pięknej
dekoracji wokół miejsca dożynek, w kościele, na
stadionie oraz na przygotowanie wieńca dożynkowego. Wyrazem wdzięczności z naszej strony
za plony ziemi niech będzie szacunek do chleba
oraz troska, aby nikomu nie zabrakło chleba powszedniego ‒ podkreślił starosta.
W dalszej części uroczystości uformowany
barwny korowód dożynkowy wyruszył spod kościoła na stadion LKS „Wilamowiczanka” gdzie
pod ustawionymi namiotami można było znaleźć
wygodne miejsce, do radosnego uczestnictwa
w imprezie. Przygotowane wieńce i chleby dożynkowe zostały poświęcone przez ks. bpa Romana Pindla. Ogłoszone zostały wyniki Konkursu Wieńców Dożynkowych. A potem scenę opanowały liczne zespoły regionalne wnosząc piękno i radość. Towarzyszyły im wystawy wieńców
dożynkowych, produktów pszczelarskich, wystawa trofeów myśliwskich wraz z degustacją,
stoiska gastronomiczne, wesołe miasteczko, poczęstunek dożynkowy.
Więcej zdjęć z uroczystości dożynkowych
w Wilamowicach można oglądnąć pod adresem:

„Trzecim rodzajem modlitwy jest przeproszenie” – kontynuował ks. biskup i za papieżem
Franciszkiem wskazał na konieczność nawrócenia ekologicznego, zmiany przyzwyczajeń i zachowań i wdrożenia edukacji opartej o słowo
Boże i kształtowanie formacji odwołującej się do
ekologii integralnej. Przyznał, że najtrudniej
przychodzi człowiekowi wielbić Boga. „Wielbić
we wszystkim, w całym stworzeniu, swoim życiem, słowem i modlitwą” – podkreślał i odwołując się do encykliki „Laudato si’” wezwał za
papieżem Franciszkiem do troski o życie i piękno stworzenia.
Uroczystą procesję z darami otworzyli starostowie dożynek Małgorzata i Eugeniusz Sznajder, niosąc do ołtarza wieniec dożynkowy. Za
nimi w długim korowodzie ustawiły się delegacje z różnych miejscowości ziemi beskidzkiej.

https://gwiazdkacieszynska.pl/gwiazdka/z-regionu/5427wilamowickie-dziekczynienie-za-plony

Krótka nasza relacja z dożynek ukazała się
w Naszym Dzienniku, nr 216 (7481), z 17-18 IX
2022, na str. 24 oraz na stronie internetowej:
https://www.radiomaryja.pl/kosciol/dziekczynienie-zaplony-w-wilamowicach/

Tekst: Urszula Andrzej Omylińscy
Fotografie: Urszula Andrzej Omylińscy,
Stanisław Waluś
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Pojechaliśmy na linię frontu, tam, gdzie nie ma
już cywilów. Ujęło mnie, że oni chętnie brali różańce od Ojca Świętego, a miałem ich ze sobą
kilka tysięcy, i niezależnie od wyznania zakładali sobie na szyję.
Po wizycie przy zbiorowych mogiłach w Izumie
powiedział Ksiądz Kardynał: „Brakuje łez, brakuje słów…”. To po Buczy kolejna odsłona
okrutnego barbarzyństwa Rosjan…
Byliśmy przy ekshumacjach. (…)
Byłem też w Sali tortur w Iziumie, gdzie śladów barbarzyństwa oprawców nie da się opisać.
Jeśli żołnierze ukraińscy będą walczyć, ale nie
będą się mścić, nie będą robili tego, co Rosjanie,
to bardzo szybko zwyciężą. I jeszcze taki osobisty akcent. Widziałem wiele samochodów służących ukraińskiemu wojsku na polskich rejestracjach. To owoc naszego dzielenia się z Ukrainą.
Poczułem się dumny, że jestem Polakiem.
Misja na Ukrainie pokazała, że w kardynalską
purpurę wpisana jest gotowość na śmierć…
Wyspowiadałem się przed wyruszeniem
w drogę i uwspółcześniłem testament napisany
przed pierwszą misją na Ukrainie, który zostawiłem na biurku w pracy. (…)
Zresztą nikt tak często jak Franciszek nie mówi
o dramacie Ukrainy. Od samego początku nazywa tę wojnę barbarzyńską i świętokradczą. (…)
Ukraińcy cały czas czekają na jego przyjazd.
(…) Żebyśmy my mogli spokojnie jeść obiad,
oni tam giną. Oni walczą za nas. (…)
Gość Niedzielny, nr 39, rok XCIX, s. 20-23

Wojna w Ukrainie.
Cz. II. Głos Kościoła

BRAKUJE SŁÓW I ŁEZ
Kardynał Krajewski po ekshumacji w Iziumie: ‒
Chodząc miedzy grobami, odmawiałem Koronkę do
miłosierdzia Bożego. Nic innego nie potrafiłem.
Gość Niedzielny, nr 39, rok XCIX, 2 X 2022, s. 1

Brakuje łez, brakuje słów
Beata Zajączkowska: To była już czwarta misja Księdza Kardynała w imieniu papieża na
Ukrainie. Czym się różniła od wcześniejszych?
Kard. Konrad Krajewski: Podczas konsystorza
Ojciec Święty zawołał mnie i powiedział: Dobrze by było, żebyś pojechał na Ukrainę, w rejony objęte wojną, i odwiedził wszystkie te wspólnoty – biskupów, księży, siostry zakonne, którzy
od dwustu dniu przebywają pośród ludzi, nie
opuścili swoich miejsc, pomagają żołnierzom
i pozostali z wiernymi, choćby to było dziesięć
osób, co widziałem w niektórych parafiach. (…)
Towarzyszył mi bp Jan Sobiło z Zaporoża, bo
potrzebowałem miejscowego przewodnika, który
zna lokalne realia i może wytłumaczyć żołnierzom, żeby nas przepuścili. Odwiedzaliśmy też
wspólnoty grekokatolickie oraz księży i biskupów prawosławnych. (…)
Najtrudniejszy moment tej misji…
(…) Z Zaporoża pojechaliśmy z biskupem protestanckim Andrzejem do strefy ogarniętej wojną. (…) Tam nie ma prądu, gazu i wody od ponad dwustu dni. (…)

ORĘŻ UKRAINY
Przez naszą modlitwę różańcową Maryja przyniesie
pokój – rozmowa z ks. bp.
Janem Sobiłą
s. 12
Nasz Dziennik, nr 233
(7498), 7 X 2022, s. 1
Różaniec orężem Ukrainy
Rozmowa z ks. bp. Janem Sobiłą, biskupem
pomocniczym diecezji charkowsko-zaporoskiej
Księże Biskupie, jaka jest obecnie sytuacja
w Zaporożu, mieście o które Rosjanie toczą teraz
największą walkę?
‒ Wjechać do miasta sprzętem militarnym na
chwilę obecną jest poza możliwościami wroga.
(…) Dlatego cywile i żołnierze proszą o różańce.
Wczoraj byłem na linii frontu z pomocą żywnościową i rozdawałem różańce.
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Skąd takie zainteresowanie różańcem wśród
Ukraińców. Z których przecież niewielu jest katolikami?
‒ W 2014 r., kiedy zaczął się Majdan w Kijowie, czyli zryw przeciwko prorosyjskiej władzy,
księża, siostry zakonne prowadzili modlitwy,
rozdając protestującym różańce. (…)
Potem, gdy Rosja zaanektowała Krym i rozpoczęła wojnę z Ukrainą o Donbas, żołnierze i dowództwo zawsze prosili o różańce.
Teraz także, po eskalacji wojny w lutym br.,
kiedy jedziemy na front, gdy przyjeżdżają do
miasta żołnierze, proszą o dewocjonalia, w tym
przede wszystkim o różańce. (…)
Jestem przekonany, że za pomocą przekazanych z Polski różańców Ukraińcy w północnowschodniej części kraju odzyskali z rąk Rosjan
m.in. województwo charkowskie i sumskie. (…)
Biskupi ukraińscy zaapelowali o to, aby w październiku w intencji pokoju ofiarować modlitwę
różańcową.
(…) Święto Matki Bożej Różańcowej obchodzimy w rocznicę bitwy pod Lepanto, różańcowego zwycięstwa. (…)
Rosja chwaliła się wielkimi możliwościami
militarnymi, ale jest słaba duchowo. Ukraina jest
dziś jak Dawid walczący z Goliatem – Rosją.
Różaniec w rękach Ukraińców oraz wszystkich
modlących się na nim o pokój jest jak proca Dawida, którą można pokonać potężnego Goliata.
Biskupi ukraińscy wezwali też do postu
o chlebie i wodzie w każdy piątek października.
‒ W piątek na krzyżu umarł Jezus, nasz Zbawiciel, dlatego wskazujemy ten dzień. (…)
Maryja w Medziugoriu mówi nam o Różańcu
i poście w intencji pokoju. To wezwanie wpisuje
się w ewangeliczną naukę Jezusa, który poucza,
że pewien rodzaj złych duchów możemy pokonać tylko modlitwą i postem. (…)
Małgorzata Bochenek, Nasz Dziennik,
nr 233 (7498), 7 X 2022, s. 12

Ukraina
Centrum Wolności Obywatelskich powstało
w Kijowie w 2007 roku. Od 2014 roku dokumentuje zbrodnie wojenne popełniane przez rosyjskich agresorów oraz jest adwokatem Ukrainy
na arenie międzynarodowej. (…)
Rosja
Stowarzyszenie Memoriał działa oficjalnie od
1989 roku. (…)
Andrzej Grajewski, Gość Niedzielny,
nr 41, rok XCIX, 16 X 2022, s. 4-5
KREW
wsiąka w ziemię powoli
REPORTAŻ Z UKRAINY

Tygodnik Solidarność
Nr 41 (1760)
11 X 2022, s. 1
Krew wsiąkała w ziemię powoli
Śródtytuły:
Masowe mordy,
Torturowani, zabici, wrzuceni do dołów,
Zachować pamięć,
Rosyjskie obozy,
Zastrzelone marzenie,
Namioty rozbite pod ziemią,
Przez nich króluje śmierć,
Znienawidzeni na zawsze,
Bombardowanie.
Wojciech Kulecki, Tygodnik Solidarność,
Nr 41 (1760)11 X 2022, s. 8-17
Rosja terrorystka
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło [12 X 2022] rezolucję, która potępiła rosyjskie nielegalne tzw. referenda i zażądała odwołania deklaracji o aneksji czterech ukraińskich regionów. Za przyjęciem rezolucji opowiedziały się 143 państwa, 35 się wstrzymało,
a tylko 5 było przeciw, obok Rosji były to: Korea Północna, Białoruś, Syria i Nikaragua. (…)
W.D., Niedziela, nr 43, 23 X 2022, s. 6

Wojna w Ukrainie - wiadomości
z ostatniej chwili

Tylko EKR za uznaniem Rosji za państwo
terrorystyczne
Parlament Europejski na razie nie przyjmie rezolucji uznającej Federację Rosyjską za państwo
terrorystyczne. Projektu zgłoszonego przez Grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów [EKR], do których należy PiS, nie poparła
m.in. Europejska Partia Ludowa, w której szeregach są europosłowie KO. W środę [12 X 2022]

Symboliczne Pokojowe Noble [7 X 2022]
Laureaci reprezentują społeczeństwo obywatelskie w swoich krajach. (…)
Białoruś
Najbardziej ikoniczną postacią w gronie laureatów jest Aleś Bialacki, założyciel i przewodniczący białoruskiej organizacji praw człowieka
Wiasna. (…)
15

w Parlamencie Europejskim (PE) zebrała się
Konferencja przewodniczących tworzona przez
liderów grup politycznych PE i przewodniczącego PE, na której decydowano o porządku obrad
najbliższej sesji PE. (…)
Jan Przemyłski, Gazeta Polska Codziennie,
nr 200 (3287), 14-16 X 2022, s. 5

Z wakacyjnej wędrówki
We wrześniu tego roku podczas wakacyjnego
wyjazdu zorganizowanego przez Duszpasterstwo
Nauczycieli Akademickich Archidiecezji Katowickiej zwiedzaliśmy Muzeum Wsi Kieleckiej
w Tokarni. Zwróciłam uwagę na wygląd klasy
sprzed II wojny światowej i treść pięciu przykazań szkolnych.

Świat będzie izolować Rosję
Rozmowa z prof. dr. hab. Mieczysławem
Rybą, historykiem, członkiem Kolegium IPN,
wykładowcą z KUL i AKSiM
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy
uznało [13 X 2022] Rosję za reżim terrorystyczny. To pierwsza organizacja międzynarodowa,
która w ten dosadny sposób określa Rosję.
‒ To jest przede wszystkim sygnał dla Rosji
i jej elit, które chciały wchodzić jeszcze głębiej
w obszar europejski czy świata zachodniego
i być podmiotem w grze. (…)
Mariusz Kamieniecki, Nasz Dziennik, nr 241
(7506), 17 X 2022, s. 2

Widok klasy.

Dwa paski w TVP INFO 17 X 2022

Pięć przykazań szkolnych.
1-sze. Kochaj i szanuj przełożonych swoich
i bądź im posłuszny, bo oni zastępuje ci miejsce
rodziców.
2-gie. Bądź życzliwy, uprzejmy i uczynny dla
kolegów, a pozyskasz sobie z nich przyjaciół.
3-cie. Bądź na lekcjach uważny i pilny, a odniesiesz pożytek z nauki.
4-te. Nie spóźniaj się do szkoły, bo tem wyrządzasz sobie szkodę, oraz przeszkadzasz nauczycielowi i kolegom.
5-te. Miej w poszanowaniu swoje przybory
szkolne, bo nauczysz się we wszystkim nieporządku i narazisz swych rodziców na niepotrzebne wydatki.
Wszystko od Boga zaczynać trzeba. Nauka
prowadzi do Boga.

Prośby podczas nowenny 19 X 2022 w kościele
Matki Boskiej Kochawińskiej w Gliwicach
1) Ukochana nasza Matko z Kochawiny (…)
Wspomagaj też Ukrainę i broń jej mieszkańców,
bardzo Cię o to prosimy.
2) Matko kochana! (…) Mateńko tyle niewinnych ludzi ginie za naszą granicą, proszę powstrzymaj wojnę.
Opracował Stanisław Waluś

Barbara Sensuła
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Na dobry początek ‒ Glenstal

Z historii Powstań Śląskich

We wrześniu tego roku grupa Duszpasterstwa
Nauczycieli Akademickich Archidiecezji Katowickiej w ramach corocznych rekolekcji „Na
dobry początek”, tuż przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego, udała się do Glenstal
(Irlandia).

Cz. VIII. I powstanie śląskie.
Skazani na przegraną
Wyimki: Po niefortunnym falstarcie powstania
odwołanego w czerwcu przez Korfantego, Niemcy nie tylko wiedzieli o polskich przygotowaniach, ale wręcz prowokowali, przez wywołanie
fali strajków, spontaniczny wybuch, który łatwiej
stłumić.
Wielkopolanie nie słuchali Korfantego i zwyciężyli, bo skorzystali z tego, że Niemcy mieli
problemy z rewolucją – a Ślązacy wierzyli Korfantemu i Naczelnej Radzie Ludowej w Poznaniu
i czekali, aż ich Niemcy rozpracują.
Należy zdać sobie sprawę z tego, że powstańcy
mieli kilkuletnie doświadczenia na frontach
I wojny światowej. Bardzo często próbuje się
przedstawiać ich, niestety, jako zwykłych awanturników, którym chciało się postrzelać.
Kpt. Alfonsowi Zgrzebniokowi dopiero 18
VIII udało się w Sosnowcu zmontować nowy
sztab. Jego szefem został Kazimierz Kierzkowski, a członkami Michał Rzadkiewicz, Józef Plebanek, Józef Rzózka, Władysław Kosiński, Nazim Mieczysław Hirszel, Jarosław Fiuczek i Marian Skorupa.
Główne dowództwo POW wydało następującą
odezwę: „Ludność polska podjęła w ciężkich
warunkach nierówną walkę z Grenzschutzem
i tym samym podniosła krwawy protest przeciwko pruskiemu panowaniu. Dopóki wojska niemieckie nie opuszczą tej części Górnego Śląska,
dla której przewidziany jest plebiscyt, powstańcy
polscy nie spoczną i będą prowadzić bezwzględną walkę, gdyż tylko w niej widzą powstańcy
gwarancję wolności i lepszej przyszłości.
Jeżeli wojska niemieckie nie przestaną strzelać
i mordować polskiej ludności cywilnej, to powstańcy zastrzelą za każdego Polaka lub Polkę
trzech Niemców lub trzy Niemki.
Kto zdradzi powstańców, będzie zastrzelony,
a dom jego będzie spalony. Wzywamy ludność
cywilną G. Śląska, ażeby się spokojnie i lojalnie
zachowywała”. Podpisano: Dowództwo POW
dla G. Śląska i Polska Straż Obywatelska. (…)
Jadwiga Chmielowska

Rekolekcje były przede wszystkim czasem zatrzymania i przeżywania Eucharystii oraz Liturgii Godzin razem z benedyktyńskimi mnichami
z opactwa Glenstal. Rekolekcje prowadził O. Jarosław Kurek (Benedyktyn), który wskazywał na
ważne zadania jakie stoją przed inteligencją katolicką we współczesnym świecie. Aby spełniać
te zadania niezbędne jest odkrywanie na nowo
z zapałem Słowa Bożego.
Podczas pobytu w Irlandii nawiedziliśmy
Sanktuarium Maryjne w Knock, zobaczyliśmy
również malownicze klify Moheru.
Barbara Sensuła

http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/teksty-kik-i-innematerialy

Cały tekst na stronie internetowej
KIK w Katowicach w zakładce
„Teksty KIK i inne materiały”.
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Strategie przetrwania

Nie zabijaj.
Obrona życia człowieka od poczęcia
do naturalnej śmierci

W przyrodzie organizmy stosują różne strategie pozwalające gatunkowi przetrwać. Jedne, jak
na przykład antylopy gnu i inni trawożercy
a także wiele ryb morskich, stawiają na bierną
obronę przed drapieżnikami. Nie bronią się
czynnie, zbierają się w wielkie stada i ławice, licząc na to, że atakujący mięsożerca uszczknie
kilka sztuk, ale większość przetrwa. Inne, jak
żubry czy piżmowoły, chowają młode i słabe
sztuki za murem rogów i racic i w ten sposób
skutecznie odstraszają przeciwnika, pokazując
mu, że ta zdobycz może go drogo kosztować. I
tu także znajdujemy analogie w społecznościach
ludzkich. Przykładem może być parusetletnia
podległość księstw ruskich władzy Mongołów.
Pogodziły się one z narzuconą siłą zwierzchnością, koniecznością płacenia haraczu, oddawaniem niewolników. Mongołowie traktowali ich
jak podludzi, ale naród jako całość przetrwał.
Tyle tylko, że pozostała mu mentalność niewolników i zawsze już podobnie zachowywał się
wobec każdej władzy. Dziś Putin chwali się, że
dzięki temu udało się zachować „ruską duszę” i
ustrzec ją przed zgubnymi wpływami Zachodu.
Strategie czynnej obrony prezentowało zawsze
państwo polskie a także naród po utracie niepodległości. Stąd ciągłe powstania, które, choć przegrane, pomogły zachować tożsamość i w sprzyjającym momencie odzyskać niepodległość. Niestety, 45 lat ustroju komunistycznego zdołało
wpoić szerokim rzeszom, w tym szczególnie
wielu przedstawicielom inteligencji, niewolniczą
mentalność rodem ze wschodu. Kiedy zabrakło
zwierzchności ZSRR, szybko znaleźli sobie nowego hegemona w postaci Unii Europejskiej.
I zamiast, jak inne kraje, korzystając z dobrodziejstw jakie niesie przynależność do Unii, walczyć o swoje interesy narodowe, woleli biernie
poddać się dyktatowi, licząc przy okazji na osobiste korzyści. Dziś, szczęśliwie, te środowiska
zostały odsunięte od władzy, ale nazwały się
„opozycją totalną” i wściekłe atakują każdego,
kto skrytykuje najbardziej nawet absurdalne pomysły brukselskich eurokratów. Te przejawy
wschodniej służalczości przypominają żywcem
pewną scenę z „Potopu" Sienkiewicza. Kiedy
Kmicic kazał swoim Tatarom przyłapanym na
samowolnej grabieży nawzajem się powywieszać, bezpośredni zwierzchnik Akbach Ułan popędzał ich, żeby robili to z większą gorliwością,
bo „bagadyr będzie się gniewał”.
2.10.2022
Piotr Lutyk p.lutyk@gmail.com

Nasza misja pro-life trwa
Dziś przypada druga rocznica
bezprecedensowego w skali Europy wyroku
polskiego Trybunału Konstytucyjnego
22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny zwiększył prawną ochronę dzieci poczętych, znosząc tzw. przesłankę eugeniczną,
w wyniku której rokrocznie życie traciło tysiące
dzieci podejrzewanych o choroby. Jednocześnie
w Kościele tego dnia świętujemy wspomnienie
św. Jana Pawła II, wielkiego orędownika cywilizacji życia, w której każdy człowiek od momentu poczęcia otaczany jest opieką i szacunkiem.
Ten wymowny splot okoliczności odczytujemy
w kontekście pracy, jaką wszyscy ludzie dobrej
woli mają nadal do wykonania, aby każdy Polak
w poczętym dziecku rozpoznawał człowieka
i stawał w jego obronie. (…)
Beata Falkowska, Nasz Dziennik,
nr 246 (7511), 22-23 X 2022, s. 1
Opracował Stanisław Waluś

In vitro
Polskie Towarzystwo Kraków, 31 VIII 2022 r.
Familiologiczne
Młodzież musi poznać prawdę o in vitro
List otwarty dotyczący konieczności
obiektywnego zaprezentowania problematyki
zapłodnienia pozaustrojowego w materiałach
edukacyjnych
Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne zwraca się do wszystkich stron sporu społecznego,
którego przedmiotem w ostatnim czasie stał się
materiał edukacyjny odnoszący się do zapłodnienia pozaustrojowego, z apelem o podjęcie
rzetelnej debaty na temat konsekwencji tej procedury i jej statusu etycznego, podnosząc w tym
zakresie następujące kwestie:
1. Stowarzyszenie postuluje, aby w programach szkolnych i materiałach dydaktycznych
przedstawiano rzeczową argumentację biomedyczną,
psychologiczną,
antropologiczną
i etyczną wskazującą na negatywne następstwa
stosowania zapłodnienia pozaustrojowego i niegodziwość moralną składających się na nie procedur. (…)
3. Stowarzyszenie jednoznacznie stwierdza, że
choć różne okoliczności i formy poczęcia nie
pozostają etycznie równowartościowe, to god18

ność osobowa dzieci nie jest zależna od sposobu
poczęcia i jego oceny etycznej. (…)
Zarząd Polskiego
Stowarzyszenia Familiologicznego
Prof. dr hab. Elzbieta Osewska,
Prezes
Dr Piotr Guzdek, sekretarz
Nasz Dziennik, nr 205 (7470), 5 IX 2022, s. 7
Cały tekst można przeczytać pod linkiem:

Działacz pro-life [Jacek Kotula] z przykrością
wspomina też, jak szybko część samorządów
uległa szantażowi środowisk lgbt i dała się
zwieść obietnicom wypłacenia pieniędzy za wyparcie się wartości. Początkowo głosami PiS samorządy zadecydowały o uchwałach, które
przypominały, że dla społeczeństwa wartością
jest rodzina, a nie jakaś pseudorodzina – według
modelu forsowanego przez ideologów. (…)
Urszula Wróbel, Nasz Dziennik,
nr 240 (7505), 15-16 X 2022, s. 6

https://familiolodzy.pl/list-zarzadu-psf-ws-zaplodnieniapozaustrojowego/

Opracował Stanisław Waluś

Niemiecka laureatka Nagrody Nobla krytykuje ideologię gender
Dr Christiane Nüsslein-Volhard, laureatka Nagrody Nobla z 1995 r. w dziedzinie fizjologii
i medycyny, wywołała prawdziwą burzę wywiadem udzielonym niemieckiemu czasopismu feministycznemu „Emma”. Wbrew oczekiwaniom
środowisk feministycznych, genderowych, queerowych i LGBT ta wybitna niemiecka uczona
stwierdziła, iż „transpłciowość zaprzecza nauce
i pozostaje w sprzeczności z fundamentalnymi
prawami biologii. Podstawowe prawa biologiczne dotyczące seksualności obalają wszelkie teorie o transpłciowości. (…) Wszystkie ssaki mają
tylko dwie płcie, a ludzie są przecież ssakami.
Jedna z płci, ta, która produkuje komórki jajowe,
ma dwa chromosomy X – tę płeć nazywamy
żeńską. Natomiast druga, ta, która produkuje nasienie, ma chromosom X i Y. Tę płeć nazywamy
męską” – podkreśliła w wywiadzie niemiecka
noblistka. Kiedy zaś padło pytanie o to, czy ludzie mogą zmieniać płeć, odpowiedź Dr Christiane Nüsslein-Volhard była równie jednoznaczna: „To jest totalna bzdura! Taka postawa
ma cechy jedynie myślenia życzeniowego. Są
ludzie, którzy chcą zmienić płeć, ale nie są
w stanie tego zrobić. Ludzie zachowują swoją
płeć do końca życia”. (…)
Noblistka odniosła się także do opublikowanych niedawno wypowiedzi Svena Lehmanna,
pełniącego w niemieckim rządzie funkcję „pełnomocnika rządowego ds. osób queerowych,
LGBT i niebinarnych”, który powiedział, iż
„stwierdzenie, że istnieją tylko dwie płcie, jest
niezgodne z nauką”. „Niezgodne z nauką jest to,
co głosi pan Lehmann. Nie ma czegoś takiego
jak transpłciowość – odparła zdecydowanie dr
Nüsslein-Volhard. Prawdopodobnie pan Lehmann był nieobecny na lekcjach biologii w szkole podstawowej”. (…)
Źródło: Emma, Wiara, Patriotyzm i Sztuka,
nr 9 (143), 2022, 125-126

Stop dla gender – tak dla planu Boga
Szaleństwo gender
W ostatnich dniach lewicowi aktywiści zaatakowali kierownika i personel Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu, ponieważ nie zgodzili się, aby pacjent
– mężczyzna domagający się nazywania go żeńskim imieniem – był ulokowany w sali dla kobiet.
Histeria środowisk lgbt sięga zenitu. W sprawę
zaangażowali się także politycy lewicy i lewicowe
media, które tradycyjnie już oskarżają wszystkich
dookoła o dyskryminację, homofobię i… narażanie
pacjenta na stres. Czy słusznie? Pytamy o to mec.
Bartosza Kownackiego, posła Prawa i Sprawiedliwości, prawnika. – Ten pacjent zgodnie z literą
prawa jest mężczyzną. Lekarz, który umieścił go
na oddziale męskim, postąpił więc zgodnie z prawem. Nie naruszył żadnych reguł – stwierdza jednoznacznie w rozmowie z „Naszym Dziennikiem”
parlamentarzysta. Prawnik przestrzega przed uleganiem ideologicznemu zafałszowaniu rzeczywistości. (…) Przecież w oczywisty sposób położenie
tego mężczyzny obok chorych, cierpiących kobiet
narusza prawa tych pacjentek. One wymagają pomocy i spokoju. Tymczasem aktywiści żądają, aby
w imię czyjegoś widzimisię i w imię chęci zaspokojenia komfortu psychicznego osoby, która uległa
ideologicznemu szaleństwu, narażać na stres i nieprzyjemności wszystkich pozostałych. Ale jest to
typowe działanie, ponieważ w grę wchodzi walka
o uprawnienia dla swojej grupy – ocenia Mec. Bartosz Kownacki. (…) I dodaje, ze jeśli organizacje
środowisk lgbt uważają, że one mogą narzucać innym swój ideologiczny pogląd na świat, to należy
zapytać społeczeństwo, czy się na taki totalitaryzm
godzi. (…)
Z kolei prof. Bogdan Chazan, ginekologpołożnik, wskazuje, że w ostatnim czasie mamy
do czynienia z istną epidemią przypadków, kiedy
osoby decydują się na tzw. zmianę płci. (…)
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dlitwy, zwłaszcza o dar jedności chrześcijan,
usilnie zachęca. (…)
Ks. Rafał Skitek, Gość Niedzielny,
nr 41, rok XCIX, 16 X 2022, s. 29

Przeciw ideologii gender
Ordynariusz amerykańskiej diecezji Sioux
Falls zakazał udzielania Komunii świętej osobom otwarcie manifestującym odrzucenie swojej
biologicznej płci. Biskup Donald DeGrood wydał 4 sierpnia br. specjalny dokument z dyrektywami, dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się ideologii gender w katolickich szkołach i parafiach jego diecezji.
Zgodnie z wytycznymi, w diecezji Sioux Falls
transeksualiści nie będą mogli również podejmować roli rodziców chrzestnych, jak również
zasiadać w tamtejszych radach parafialnych.
W dokumencie, przypominającym naukę Kościoła katolickiego na temat ludzkiej seksualności
bp Donald DeGrood podkreślił: „Bóg stworzył
istoty ludzkie o wyjątkowych oraz uzupełniających się cechach jako mężczyznę i kobietę”. (…)
Odwołując się do Katechizmu Kościoła Katolickiego, przypomniał, że zarówno mężczyzna i kobieta, stworzeni na obraz i podobieństwo Boga,
powinni „uznać i zaakceptować swoją tożsamość
seksualną”. Zaznaczył przy tym, że „prawdy te
nie są oparte jedynie na wierze, lecz jest to rzeczywistość poznawalna dzięki właściwemu użyciu zmysłów i zdrowego rozsądku”. (…)
MC/lesalongbeige.fr, lifesitenews.com, Non
Possumus. Imperatyw, nr 9 (15) / wrzesień 2022, s.
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Kompromitacja Cyryla
Skandaliczne są słowa prawosławnego patriarchy Moskwy Cyryla, który ogłosił w kazaniu, że
„śmierć [rosyjskich żołnierzy] na wojnie z Ukraina zmywa wszystkie grzechy i jest prawie równoznaczna z ofiarą Chrystusa”. (…)
To haniebne, by patriarcha tak przeinaczał
chrześcijańskie pojęcie męczeństwa, manipulował sumieniami swoich wiernych i ich oszukiwał. (…)
Milena Kindziuk, Gość Niedzielny,
nr 39, rok XCIX, 2 X 2022, s. 38
Wybrał Stanisław Waluś

Okienko dla poezji
Pierwsza Kadrowa
1. Raduje się serce, raduje się dusza,
gdy Pierwsza Kadrowa na wojenkę rusza.
Oj da, oj da dana, kompanio kochana,
nie masz to jak Pierwsza, nie!
2. Chociaż do Warszawy mamy długą drogę,
przecież jednak dojdziemy, byleby iść w nogę.
Oj da, oj da dana...

Ekumenizm

3. Gdy Moskal psiawiara drogę nam zastąpi,
kulek z mannlichera nikt mu nie poskąpi.
Oj da, oj da dana...

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)

4. Kiedy wybijemy po drodze Moskali,
Ładne warszawianki będziem całowali.
Oj da, oj da dana...

Ekumeniczna Komunia Święta?
Stanowisko na temat Eucharystii w Kościele
katolickim i protestanckiej Wieczerzy Pańskiej
wyraził Sobór Watykański II w Dekrecie o ekumenizmie „Unitatis redintegratio” (nr 22). Dokument ten, zwracając uwagę na odłączone
wspólnoty kościelne, które nie zachowują wypływającej z chrztu pełnej jedności z Kościołem
katolickim, stwierdza, że „nie przechowały one
tajemnicy eucharystycznej w jej istocie i pełni,
głównie przez brak sakramentu kapłaństwa”. To
właśnie wskutek zerwania ciągłości sukcesji
apostolskiej i rozbieżności co do rozumienia
istoty sakramentu Kościół katolicki nie rozpoznaje w protestanckiej Wieczerzy Pańskiej
prawdziwej Eucharystii, choć do wspólnej mo-

5. Chociaż w butach dziury i na portkach łaty,
to Pierwsza Kadrowa pójdzie na armaty.
Oj da, oj da dana...
6. A gdy się szczęśliwie zakończy powstanie,
to Pierwsza Kadrowa gwardyją zostanie.
Oj da, oj da dana...
Piosenka Pierwsza Kadrowa powstała w sierpniu 1914 roku w Pierwszej Kompanii Kadrowej
utworzonej przez Józefa Piłsudskiego. (…)
6 sierpnia 1914 roku Pierwsza Kompania Kadrowa wyruszyła z krakowskich Oleandrów
w kierunku Kielc, dokąd dotarła po sześciu
dniach. Wkraczając do miasta żołnierze śpiewali
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piosenkę o swojej kompanii na znaną melodię
ludową Siwa gąska, siwa, po Dunaju pływa.
Tekst tej piosenki napisał 19-letni żołnierz Kadrówki, Tadeusz Oster-Ostrowski (1895-1916),
wachmistrz I Pułku Ułanów Beliny. (…)
Autorem kilku zwrotek tekstu jest Wacław Kazimierz Łęcki „Graba” (1891-1964), lekarz, żołnierz II plutonu Kadrówki. (…)
Maria Wacholec: Śpiewnik polski, Oficyna
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2002, s. 142143
Nadesłał Stanisław Waluś

Nasze Rocznice
Listopad 2022
200 lat temu (19 listopada 1822 r.) w Wiedniu
zmarł wybitny austriacki kompozytor Piotr
Schubert, autor wielu popularnych pieśni solowych, także religijnych (Ave Maryja).
115 lat temu (15 listopada 1907 r.) w Wadowicach zmarł o. Rafał Kalinowski.
100 lat temu (23 listopada 1922 r.) Sejm Rzeczypospolitej podjął uchwałę o budowie portu
w Gdyni. Była to odpowiedź na niemieckie działania blokowania polskiego handlu drogą morską
przez Gdańsk.
100 lat temu (23 listopada 1922 r.) w Równem
podpisano protokół o wytyczeniu granicy polsko-sowieckiej.
90 lat temu (8 listopada 1932 r.) po wieloletnich
staraniach Związku Polaków w Niemczech i Polsko-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego, władze niemieckie udzieliły zezwolenia na otwarcie
polskiego gimnazjum w Bytomiu. Było ośrodkiem wychowania patriotycznego.
85 lat temu (20 listopada 1937 r.) Prymas Polski
ks. kard. August Hlond powołał Radę Społeczną
dla badania stosunków gospodarczych i społecznych w Polsce. Dostrzegał bowiem problem bezrobocia oraz znacznego ubóstwa całej rzeszy rodaków i pragnął temu zaradzić.
80 lat temu (3 listopada 1942 r.) w Warszawie
przy ulicy Dzielnej Niemcy dokonali publicznej
egzekucji 40 więźniów z Pawiaka, w ramach represji wobec polskiej ludności.
80 lat temu (27 listopada 1942 r.) Niemcy rozpoczęli wysiedlanie ludności polskiej z ziemi zamojskiej, aby tam osadzić swoich kolonistów.
W ciągu kilku miesięcy wysiedlono mieszkańców ze 116 wsi. Szczególnie tragiczny był los
dzieci, których blisko 33 tys., w wieku od 2 do
12 lat, osadzono w obozie przejściowym. Stąd
kierowane były do obozu w Auschwitz na zagładę (niewyrośnięte, chorowite), albo do Rzeszy
celem ich germanizacji.
75 lat temu (28 listopada 1947 r.) w Zabrzu UB
aresztowało prezesa IV Zarządu Głównego WiN
ppłk. Łukasza Cieplińskiego.
55 lat temu (25 listopada 1967 r.) w Teatrze Narodowym w Warszawie odbyła się premiera
Dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka. Przebieg przedstawienia był
formą prowokacji wobec ówczesnych władz
komunistycznych, przygotowanej przez opozycyjną grupę, także komunistów. Zakaz dalszych
przedstawień zapoczątkował tzw. wydarzenia
marcowe, w które wciągnięto młodzież akade-

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

Kocham ojczyznę więcej
niż własne serce i wszystko,
co czynię dla Kościoła,
czynię i dla niej.
Pod powyższym tytułem i znaczkiem ze słowami Prymasa Tysiąclecia będę z Państwem dzielił się zarówno swoimi refleksjami, jak i fragmentami artykułów zaczerpniętych z prasy i Internetu.
Stanisław Waluś
Część LXI
Plakat na dworcu PKP w Katowicach
(zdjęcie 12 X 2022)

KUPUJĄC ŻYWNOŚĆ Z TYM ZNAKIEM MASZ
PEWNOŚĆ, ŻE ZOSTAŁA WYTWORZONA W
POLSCE NA BAZIE KRAJOWYCH SUROWCÓW

PRODUKT POLSKI
#KUPUJŚWIADOMIE
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micką, nieświadomą tego, że jest to walka wewnątrzpartyjna o władzę.
40 lat temu (9 listopada 1982 r.) Jan Paweł II na
zakończenie swej pielgrzymki do sanktuarium
św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela
ogłosił Akt Europy, dokument mówiący o przywróceniu jedności Europy w oparciu o jej chrześcijańskie korzenie.
35 lat temu (5 listopada 1987 r.) Janina i Zbigniew Porczyńscy ofiarowali do Muzeum Diecezjalnego w Warszawie kolekcję zawierającą około 400 cennych obrazów (od XV do XX w.).
35 lat temu (30 listopada 1987 r.) zmarł Karol
Bunsch, wybitny autor powieści historycznych,
pisanych w duchu patriotycznym. Widocznie to
stanowi przyczynę, dla której liberalne środowiska nie dopuszczają do wznowienia jego książek.
Wybrała Barbara Kwaśnik

Zapisy w każdy wtorek. Katowice, parafia Tysiąclecie Dolne, salka nr 2 w godz. 17-18. Tel.
697684666 lub 32/2544060 – Jan Mikos.
Prosimy śledzić informacje na stronie internetowej KIK w Katowicach.

XXVII Festiwal Organowy
„Muzyka Organowa w Katedrze”
Koncerty w katowickiej archikatedrze o godz.
19.00 w dniach: 16 X i 6 XI.

Można przekazać dar
dla KIK w Katowicach
Dziękujemy osobom, które przekazały darowiznę na cele statutowe Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w 2021 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 2022 do 30 kwietnia 2023 r.
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
ING Bank Śląski Katowice, 32 1050 1214 1000
0090 3030 8622

W listopadzie 2022 r. pamiętamy
Narodowe Święto Niepodległości − 11 XI
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata – 20 XI

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy
przez Papieża Franciszka na rok 2022
Październik: O Kościół otwarty dla wszystkich
Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii
i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.
Listopad: Za dzieci, które cierpią
Módlmy się, aby dzieci, które cierpią – te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty – miały
dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać
uczucia ze strony rodziny.

Spotkania Sekcji Nauka-Wiara
Zapraszamy na spotkania w drugi czwartek
miesiąca do Domu parafialnego oo. Oblatów.
Katowice-Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów
MN 12, wejście od podwórza, sala na parterze.
Dyżury w siedzibie KIK zawieszone do odwołania. Biblioteka KIK zawieszona do odwołania. Dyżury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach zawieszone do odwołania.

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

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.
Składki prosimy wpłacać przewodniczącemu
sekcji 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

Planowane pielgrzymki w 2022 roku
19 listopada – sobota ‒ ogólnopolska pielgrzymka KIK-ów na Jasną Górę. Autobus do
Częstochowy będzie się zatrzymywał na Placu
Andrzeja w Katowicach. Z Tysiąclecia wyjeżdżamy o godz. 7:00. Gdyby ktoś był zainteresowany to zapraszamy.

Informacja o KIK w Internecie:
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl
E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl
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W XI w. Siedmiogród stał się częścią królestwa
węgierskiego, a jego stolicą była Alba Iulia zwana Belgradem (Białogrodem). Po przyjęciu
chrztu przez króla Węgier Stefana I, w 1009 r.
ustanowiono biskupstwo katolickie Siedmiogrodu i wkrótce wybudowano katedrę. Obecna katedra św. Michała, romańsko-gotycka, jest trzecią katedrą i pochodzi z XIII w.
Alba Iulia była stolicą Siedmiogrodu do 1690 r.
W 1559 r. w Alba Iulia roku zmarła córka króla
Polski Zygmunta Starego i Bony Sforzy – królowa Węgier Izabela Jagiellonka, żona króla
Węgier – Jana Zápolyi. Sarkofagi jej i jej męża
są w Kaplicy Królewskiej katedry św. Michała.
Jest tam też sarkofag ich syna Jana II Zygmunta
Zápolyi, księcia Siedmiogrodu. W katedrze jest
pochowany bratanek księcia siedmiogrodzkiego,
króla Polski, Stefana Batorego – kardynał-diakon
Andrzej Batory (1563-1599). Był on biskupem
warmińskim, a kształcił się w Kolegium Jezuitów w Pułtusku. Kwiaty i wieńce w węgierskich
barwach narodowych są przy sarkofagu wojewody siedmiogrodzkiego Jana Hunyady (13871456), węgierskiego bohatera narodowego.

PIĘKNO STWORZENIA / 42 /
Cykl reportaży z miejsc, które zachwycają
a człowiek odczuwa Bożą obecność.
Dzieje Alba Iulia
Alba Iulia leży nad rzeką Maruszą w Siedmiogrodzie (Transylwanii) w Rumunii. Historia miasta sięga czasów Dacji. Dakowie zasiedlili teren
Siedmiogrodu w III w. przed Chr. Znani byli starożytnym Grekom w VI w. przed Chr. Grecy nazywali ich Getami.

Kolumna Trajana wzniesiona w 113 roku w Rzymie na
Forum Trajana dla upamiętnienia zwycięstw cesarza nad
Dakami. Kolumna ma wysokość 39,83 m. Kolumnę opasuje spiralny fryz reliefowy w 23 zwojach. Na fryzie mamy
255 scen z dwóch wojen z Dakami.

W latach 101-106 Dakowie zostali pobici przez
Rzymian, którzy na ich terenach utworzyli prowincję Dacia. Apulon (Alba Iulia) był stolicą
Dacji Apulensis. Stacjonował tu XIII Legion
Gemina. O Apulon pisał grecki astronom, matematyk i geograf Klaudiusz Ptolemeusz. Rzymianie opuścili Dację w III w. Przybyli Wizygoci
i Gepidowie, a w VI w. plemiona słowiańskie.

Sarkofag Izabeli Jagiellonki w katedrze św. Michała.

Romańska absyda w katedrze św. Michała.

Większość katolików w Rumunii jest narodowości węgierskiej. Katolicy stanowią 5,4 % ludności Rumunii.

Katolicka katedra św. Michała w Alba Iulia. Od 1991 r.
archidiecezja Alba Iulia podlega bezpośrednio papieżowi.

23

7-ramiennej gwiazdy. Twierdza została zbudowana na polecenie cesarza Karola VI Habsburga
w latach 1716-1735.

Figury dwóch apostołów
na ścianie katedry, XIII w.
Z prawej strony św. Piotr
Apostoł.
Katedra św. Michała

Msze św. w niedziele są
o godz. 10.00.

W 1599 roku Michał
Waleczny Mihai Viteazul (1557-1601), wojewoda Wołoszczyzny,
wkroczył do Alba Iulia
i został władcą Siedmiogrodu, który utracił
rok później.
W 1600 r. zdobył
Mołdawię. W ten sposób krótko panował
nad ziemiami, które
w większości są dzisiaj
Pomnik Michała Walecz- na terenie Rumunii.
nego w centrum twierdzy Rumuni uznają go za
przed pałacem książęcym
bohatera narodowego.

Ikonostas z drewna dębowego w prawosławnej katedrze
św. Trójcy (koronacyjnej) z 1922 r.

Po I wojnie światowej Austro-Węgry zostały
pokonane i straciły Siedmiogród. Rumunia była
wśród państw zwycięskich od 27 sierpnia 2016 r.
W Alba Iulia w 1918 r., Wielkie Zgromadzenie
Narodowe Rumunów z Transylwanii, Banatu,
Kirszany i Maramuresz uchwaliło przyłączenie
Transylwanii do Rumunii. W 1922 r. Ferdynand
I został uroczyście koronowany na króla zjednoczonej Rumunii na dziedzińcu właśnie ukończonej prawosławnej katedry koronacyjnej Świętej
Trójcy. Uroczystość nie odbyła się w prawosławnej katedrze, bo Ferdynand I był katolikiem.
Przed katedrą stoją popiersia króla Ferdynanda I
(1865-1927) i królowej Marii (1875-1938).

W 1699 r., po zawarciu pokoju pomiędzy państwami Świętej Ligi a Imperium Osmańskim,
Alba Iulia znalazła się w granicach monarchii
Habsburgów.

Cesarz Septymiusz
Sewer (145-211)

Dzisiaj Alba Iulia liczy 66
tys. mieszkańców (2022).
W mieście jest uniwersytet
utworzony w 1991 r.
Atrakcją turystyczną jest
zmiana warty twierdzy, codziennie o godz. 12, między
Czwartą Bramą Twierdzy,
a Trzecią Bramą Twierdzy.
Żołnierze noszą historyczne
mundury armii austriackiej.

Tekst i zdjęcia Antoni Winiarski 1992 r. i IX 2022 r.
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(s.walus@data.pl).
Adres pocztowy: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376. Nakład: 130 egz.

Klomb przy murach twierdzy ma kształt 7-ramiennej
gwiazdy

W centrum miasta znajduje się twierdza Alba
Carolina, zaprojektowana przez architekta
Giovanniego Morando Viscontiego na planie
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