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Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele,
REKOLEKCJE ADWENTOWE
Minął listopad, który już od pierwszych
„In
Umbra
Fidei – spojrzenie na Matkę Pana”
swych dni kierował nasze myśli ku tym ,
którzy odeszli i czekają na nas po drugiej
poprowadzi
stronie życia. W tym roku było to
ks. Grzegorz Michalczyk
szczególnie wyraźne przez śmierć
krajowy duszpasterz środowisk twórczych, rektor kościoła pw. św. Alberta i Andrzeja w Warszawie.
jednego
z
naszych
założycieli,
śp. premiera Tadeusza Mazowieckiego,
8-9-10 grudnia 2013 roku, kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11
człowieka
ogromnie
ważnego
dla historii Klubu, ale przede wszystkim
Niedziela: godzina 9.30 – 11.00 – 17.30 Msza święta z homilią
dla historii naszej Ojczyzny. Tuż potem
Po Mszach o 11.00 i 17.30 dodatkowa konferencja
święto 11 listopada jeszcze raz
przypomniało nam o sensie patriotyzmu.
Poniedziałek i wtorek: Msza święta z homilią o godzinie 18.30,
Myślę, że smutne wydarzenia w czasie
po Mszy konferencja i adoracja Najświętszego Sakramentu
obchodów tego radosnego przecież
święta powinny być dla każdego z nas
impulsem do zastanowienia się, jak Czwartek, 12 grudnia 2013, godz. 19:00, siedziba KIK, ul. Freta 20/24a
przezwyciężać podziały i uprzedzenia,
Zapraszamy na spotkanie z:
które niszczą wspólnotę narodową.
Rok 2013 zbliża się ku końcowi. Nasze
Wojciechem Bonowiczem
autorem biografii ks. Józefa Tischnera, redaktorem „Znaku”, felietonistą „Tygodnika Powszechnego”
myśli już krążą zapewne wokół
zbliżających
się
świąt
Bożego
temat spotkania:
Narodzenia.
Ważne
jest,
by
„Czy z człowiekiem wierzącym da się dyskutować?”
przygotowanie do tego wydarzenia nie
traciło swojego głęboko religijnego
Organizatorem spotkania jest Warszawski Klub „Tygodnika Powszechnego”
charakteru. Tylko uważne skupienie na
sensie tego wejścia Boga w ludzką
Środa, 4 grudnia 2013, godz. 17.30
historię pozwoli nam patrzeć na drugiego
człowieka tak, by dojrzeć w nim
Wykład z historii nowożytnej Kościoła
ukochane dziecko Boże, by odnaleźć
„Od reformacji do Rewolucji Francuskiej”
w nim to, co Bóg w nim kocha,
a co często jest zasłonięte przez grzech.
Środa, 11 grudnia 2013, godz. 17.30
Więc życzę Wam, by wśród bombek
Wykład z historii najnowszej Kościoła
choinkowych i leżących pod choinką
„Wiek totalitaryzmów i świętych papieży”
prezentów pamiętać o tych wszystkich
bliźnich naszych, którzy potrzebują
wykłady z cyklu „Historia Kościoła” ATW KIK
naszego przebaczenia i miłości.
odbędą się w siedzibie Klubu, ul. Freta 20/24a, a poprowadzi je:
Do zobaczenia na świętomarcińskich
ks. dr Andrzej Gałka
rekolekcjach i na Pasterce.
Wykładowca Warszawskiego Seminarium Duchownego, rektor kościoła św. Marcina,
Joanna Święcicka
Krajowy duszpasterz Osób Niewidomych, duszpasterz KIK-u

UWAGA!!! Nowy numer konta GŁÓWNEGO KIK: 15 1560 0013 2000 1706 4454 5708
UWAGA!!! Nowy numer konta SEKCJI RODZIN: 53 1560 0013 2000 1706 4454 5703
UWAGA!!! Nowy numer konta kwartalnika „KONTAKT“: 42 1560 0013 2000 1706 4454 5707
Poprzednie numery kont bankowych KIK-u obowiązują tylko do końca 2013 roku!!!
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 POZOSTAŁE ZEBRANIA OGÓLNE 

2.12. poniedziałek
godz. 18.00
8.12. niedziela
godz. 11.45
12.12. czwartek
godz. 17.00
14.12. niedziela
godz. 10.00
15.12. niedziela
godz. 10.30
24.12. wtorek
godz. 24.00
31.12. wtorek
ostatni dzień roku

Nabożeństwo ekumeniczne w świątyni luterańskiej - Zaprasza Starszy Ekumenista
Plac Unii Lubelskiej
Spotkanie w Nazarecie dzieci do lat siedmiu - Zaprasza Sekcja Emaus
Siedziba KIK
Spotkanie formacyjne z o. Z. Perzem SJ po Mszy św. o godz. 17.00 - Zaprasza Sekcja Emaus
Sanktuarium oo. Jezuitów przy ul. Rakowieckiej 61 (stary budynek, wejście od portierni)
Rekolekcje w Laskach dla rodziców SR
Laski
Giełda sprzętu narciarskiego
Siedziba KIK
Pasterka w kościele św. Marcina
Kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11
godz. 17.30 Msza święta w kościele św. Marcina na zakończenie roku
godz. 18.30-24.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
godz. 24.00 Msza święta o pokój na świecie
Kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11

Sekretariat Klubu czynny jest od poniedziałku do piątku w g. 09.30-19.30,
Księgowość Klubu czynna jest w poniedziałek w g. 13.00-18.00, oraz wtorek - czwartek w g. 12.00-16.00
Przerwa świąteczna:
W dniach od 21.12.2013 r. do 06.01.2014 r. Klub bedzie nieczynny.
Za ewentualne utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Kochani, drodzy przyjaciele
Choć Adwent dopiero się
rozpoczął, to już chcemy złożyć
Wam wszystkim i wszystkim
Waszym bliskim
najserdeczniejsze życzenia.
Życzymy Wam i sobie, by wiara
w Boga, który posyła do nas
swego Syna, była zawsze źródłem
radości i dawała siłę do
przezwyciężania trudności.
Niech ta wiara uczy nas działania
na rzecz dobra wspólnego
i prowadzi do odkrywania sensu
nawet w cierpieniu i śmierci.
Życzymy Wam, by radosny
nastrój Świąt Bożego Narodzenia
towarzyszył Wam przez całe
życie, bo Boże Dziecko, które
narodziło się w Betlejem, jest na zawsze wśród nas!

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie
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Szanowni Państwo, poniżej dzielimy się informacją
o uhonorowaniu dwóch członków Klubu wysokimi
odznaczeniami Państwowymi. Niestety nie jesteśmy
w stanie być na bieżąco ze wszystkimi wyróżnieniami,
jakie spotykają członków Klubu, dlatego też jeżeli Ktoś
z Państwa chciałby podzielić się z nami takimi
informacjami, chętnie o tym napiszemy. Odznaczonym
serdecznie gratulujemy!
Jakub Kiersnowski - sekretarz

KRZYŻ KOMANDORSKI ORDERU
POLONIA RESTITUTA DLA
PROF. STANISŁAWA LUFTA
W Dniu Święta Narodowego
11 listopada br.
prof. dr Stanisław Luft został odznaczony przez
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Prof. Stanisław Luft jest znanym warszawskim
reumatologiem, b. sodalisem mariańskim i wykładowcą
seminarium duchownego. Urodził się 28 sierpnia 1924 r.
w Kolnie. Szkołę podstawową i liceum ukończył
w Warszawie, a maturę zdał na tajnych kompletach. Brał
udział w
Powstaniu Warszawskim w Batalionie
„Ruczaj”.
W latach 1945-50 studiował na Wydziale Lekarskim
Akademii Medycznej. W 1946 r. stanął na czele
warszawskiej Konsulty Sodalicji Męskiej Akademików.
Po odpracowaniu „nakazu pracy” na Śląsku, od 1955 r.
związał się z Instytutem Reumatologicznym w Warszawie, gdzie w 1980 był członkiem grupy założycielskiej
Solidarności. W 1966 r. doktoryzował się z zakresu nauk
medycznych, w 1980 r. uzyskał habilitację, a w 1992 r.
tytuł profesora. Poza pracą lekarską prowadził wykłady
i badania
naukowe
w
zakresie
reumatologii,
a w szczególności
diagnostyki
serologicznej,
immunologii klinicznej i farmakoterapii. Jest autorem
4 podręczników i ok. 170 innych publikacji.
Żonaty, ojciec 3 synów, dziadek licznych wnuków.
Od 1957 r. do 2012 r. wykładał medycynę pastoralną
w Warszawskim
Metropolitalnym
Seminarium
Duchownym. W 2002 r. wydał pierwszy w Polsce
podręcznik "Medycyny Pastoralnej". Przez 25 lat,
wraz z żoną, prowadził prelekcje na temat płciowości
człowieka i naturalnego planowania rodziny.
29 października ub. r. prof. Luft opublikował list otwarty
do abp. Józefa Michalika w sprawie "Telewizji Trwam",
prosząc Episkopat o podjęcie działań w związku
z niebezpiecznymi z katolickiego punktu widzenia
elementami w jej przekazie. "Media nazywające siebie
<katolickim głosem w twoim domu> nie tylko angażują
się we wspieranie konkretnych nurtów politycznych, ale
wręcz organizują wspólnie z partiami akcje
i demonstracje
polityczne.
Jest
to
niezgodne
z nauczaniem Kościoła, zawartym w Konstytucji
Duszpasterskiej o Kościele w Świecie Współczesnym
(art.76) a także z postanowieniami Konkordatu" wyjaśniał.

Prof. Luft został odznaczony w 1990 r. "Pro Ecclesia et
Pontifice", a w 2012 r. medalem "Za zasługi
dla Archidiecezji Warszawskiej". Posiada też liczne
odznaczenia państwowe. Jest honorowym członkiem
KIK i zasiada w Kapitule Nagrody „Pontifici” –
Budowniczemu Mostów.
Marcin Przeciszewski


KRZYŻ OFICERSKI ORDERU
POLONIA RESTITUTA DLA
PROF. KRZYSZTOFA MEISSNERA
Miło nam Państwa poinformować, że w Dniu Święta
Narodowego 11 listopada br. nasz kolega klubowy
prof. dr hab. Krzysztof Meissner został odznaczony
przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta.
To wysokie odznaczenie państwowe zostało mu
przyznane „za wybitne zasługi w pracy naukowobadawczej w dziedzinie fizyki, za osiągnięcia
w działalności na rzecz popularyzacji nauki”.
Profesor Meisner jest wieloletnim pracownikiem
naukowym Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu
Warszawskiego, gdzie ceniony jest jako wybitny
naukowiec i dydaktyk. Prowadzi wykłady i seminaria
ze studentami, a także aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach popularyzujących naukę, jak choćby coroczny
Piknik Naukowy. Często można go usłyszeć
w audycjach radiowych i telewizyjnych, gdzie
o sprawach powszechnie uznawanych za trudne potrafi
mówić w sposób zrozumiały dla szerokiego gremium
słuchaczy. Wypowiedzi jego bardzo często dotyczą nie
tylko nauk ścisłych, ale także historii, literatury, religii,
polityki czy etyki. Wielu z nas miało okazję spotkać się
z nim na wykładach jakie wygłaszał w siedzibie naszego
Klubu, jak choćby podczas ostatniej inauguracji nowego
roku akademickiego Akademii Trzeciego Wieku KIK.
Profesor Krzysztof Meissner przez wiele lat był
dyrektorem naukowym Instytutu Problemów Jądrowych
w Świerku, zasiadał w Radzie Nadzorczej KGHM, a od
2011 roku pracuje w Narodowym Centrum Badań
Jądrowych. Kilkakrotnie uczestniczył w pracach
badawczych w szwajcarskim instytucie badawczym
CERN i wielu innych światowych ośrodkach
naukowych i badawczych. Jest autorem kilkudziesięciu
prac i rozpraw naukowych.
Krzysztofa znamy jako aktywnego członka Sekcji
Rodzin, ojca Zosi z grupy Skordysków i Jadzi z grupy
Quendi, która obecnie jest kadrą w grupie Skjoldungów.
Wysoka pozycja, jaką zajmuje w świecie nauki i kultury,
nie przeszkadza mu wsiąść do terenowego jeepa i tłuc
się po bezdrożach suwalskich i litewskich lasów,
aby zwizytować sekcyjne obozy i spływy, spotkać się
z licealistami z Białorusi, czy spędzić noc z przyjaciółmi
przy ognisku.
Marek Kielanowski
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REKOLEKCJE ADWENTOWE
W OŚWIĘCIMIU
Zapraszamy na rekolekcje adwentowe u progu
Auschwitz 6-8 grudnia 2013r.
Rekolekcje poprowadzi Ks. Łukasz Kamykowski,
z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie z Martą
Titaniec, z Caritas Polska.
W Adwencie w szczególny sposób wołamy do Boga
z nędzy naszego życia, aby dał nam swoje zbawienie.
Tutaj w Oświęcimiu, u progu Auschwitz, pamiętając
o ofiarach tamtych lat, modlimy się za zmarłych oraz
we własnych intencjach.
Jednocześnie mamy świadomość, że jesteśmy powołani
do solidarności z tymi, którzy nas dziś potrzebują.
Łączymy naszą modlitwę na ziemi oświęcimskiej
z modlitwą o pokój w Syrii i na Bliskim Wschodzie,
o którą prosił Papież Franciszek. Jest to dla nas już także
przygotowaniem do wizyty Papieża na naszej ziemi
z okazji Światowych Dni Młodzieży 2016 r.
„Nie ustawajmy w modlitwie i dziełach pokoju!” prosił
Papież Franciszek 8 września podczas modlitwy
w intencji pokoju w Syrii i na Bliskim Wschodzie.
Konferencje podczas rekolekcji noszą temat:
„Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił!” (Iz 63,19) oraz
„Wtedy zawołasz, a Pan odpowie” (Iz 58,9).
Marta Titaniec, która z ramienia Caritas Polska była
kilka razy w Jordanii, aby koordynować pomoc
dla uchodźców z Syrii, podzieli się swoimi doświadczeniami i przybliży nam los uchodźców.
Szczegóły na stronie Centrum Dialogu i Modlitwy
(cdim.pl) lub telefonicznie: (33)843 10 00.
Zapraszam serdecznie i pozdrawiam,
Ks. Manfred Deselaers



„ŚWIĄTECZNA PACZKA
DLA NIEWIDOMYCH I ICH RODZIN”
Szanowni Państwo,
Podobnie jak w ubiegłych latach, chcielibyśmy sprawić
przyjemność niewidomym przyjaciołom związanym
z naszą świętomarcińską wspólnotą. Chcielibyśmy
zapewnić ich, że nie są sami w te świąteczne
bożonarodzeniowe dni, kiedy każdy z nas tak bardzo
potrzebuje bliskości drugiego człowieka.
Każdy kto się zgłosi, będzie mógł przygotować
paczkę dla konkretnej rodziny lub samotnej
niewidomej osoby. Najwięcej potrzeba paczek ze
świątecznymi produktami spożywczymi, ewentualnie
środkami czystości, ale można też podarować jakiś
drobiazg i ciepłe życzenia lub ofiarować swój czas
odwiedzając niewidomą osobę.
Zapraszam więc wszystkich do współpracy i czekam
na zgłoszenia pod adresem: sekcja.pomocy@gmail.com
lub w KIK-u pod numerem tel. 22-827-39-39
Paczkę trzeba będzie dostarczyć do kościoła
św. Marcina, w niedzielę 15 grudnia przed klubową
Mszą
Świętą.
Więcej
szczegółów
prześlę
w bezpośrednim mailu do osób zainteresowanych.
Monika Łoskot


KOMUNIKAT SEKCJI RODZIN
W listopadowy Dzień Zaduszny, dzień wspomnień
o tych, którzy odeszli, dzieci z naszych grup sekcyjnych
- Kairosów, Heftalitów, Pelegrynów i Milezjan odwiedziły groby zasłużonych członków KIK. To
z inicjatywy Marka Kielanowskiego Sekcja Rodzin
wprowadza ten obyczaj od teraz na przyszłe lata.
Warto, by młodzi nauczyli się pamiętać o tych, którzy
założyli nasz Klub, którzy w nim pracowali i tworzyli
ten szczególny klimat przyjaźni i wspólnoty, obecny
w nas zawsze – dawniej i dziś.
Listopad to też miesiąc rekolekcji, dla gimnazjalistów
i dla tych, którzy pragną przyjąć krzyż Sekcji Rodzin.
Przyjęcie przez młodzież krzyża Sekcji Rodzin w święto
Chrystusa Króla jest zawsze uroczystością wzruszającą,
która na długo zapada w pamięć.
Listopad zmierza ku końcowi. Teraz czekamy na śnieżny
grudzień, ten uroczy miesiąc Świętego Mikołaja,
Bożego Narodzenia, opłatka i prezentów. 14-ego grudnia
rodzice S.R. spotkają się na tradycyjnym już Dniu
Skupienia w Laskach, gdzie nasz nieoceniony kapelan,
ksiądz Andrzej, będzie nam przekazywał w swoich
mądrych naukach głębię i moc naszej wiary.
Sekcja Rodzin życzy wszystkim swoim rodzinom
zdrowych i radosnych Świąt, pełnych miłości, pogody
ducha i wzajemnej życzliwości – młodych dla starszych
i starszych dla młodych.
Krystyna Sieroszewska



SPOTKANIA ŚWIĘTOMARCIŃSKIE
W tym roku szkolnym zawiesiliśmy Spotkania
Świętomarcińskie. Czas więc na podsumowanie.
Spotkanie odbywały się co najmniej od 2005 roku
z inicjatywy Jurka Wociala. Od 2007 roku byłam wsparciem dla Jurka, a potem już bez Niego prowadziłam
spotkania. Staraliśmy się towarzyszyć Członkom Sekcji
Rodzin w ich codziennych kłopotach. Spotkania - było
ich około 60 - głównie dotyczyły spraw ważnych dla
rodziców: dzieci i szkoła, dzieci i problemy wychowawcze, dzieci i KIK. Dotyczyły również problemów,
przed którymi stajemy w ciągu życia: opieka nad
starszymi ludźmi, śmierć najbliższych, rozwiązywanie
problemów codziennych bez zaniedbywania kontaktu
z Panem
Bogiem;
wychowanie
dzieci,
praca
i konieczność zdobywania środków do życia, biznes,
sztuka, kultura. Wiele spotkań, na których
rozmawialiśmy o sprawach dla nas ważnych, miało na
celu podjęcie dyskusji i przemyśleń, zauważenie, że
z problemami nie zmagamy się samotnie.
Jednak mam poczucie, że w dotychczasowej formie
tematyka Spotkań się wyczerpała. Warto się zastanowić,
czy i w jakiej formie takie dyskusje powinny się toczyć
w naszym gronie. Prosimy o Wasze opinie i propozycje.
Chciałabym w tym momencie wyrazić wdzięczność
Jurkowi, że zainicjował Spotkania, bo dla wielu z nas
były one ważnym wydarzeniem, które pomagało
w uporządkowaniu życia, w określeniu, co jest ważne

5

INFORMATOR KLUBOWY – GRUDZIEŃ 2013
w wychowaniu dzieci, w rozwoju nas już dorosłych
i dojrzałych ludzi.
Spotkania wspomnieniowe uświadomiły mi, jak ważna
jest przyjaźń i to, że Jurek odszedł nie znaczy,
że przyjaźń się skończyła, choć dziś ma inny wymiar:
jest to „Świętych obcowanie”, jedna z najważniejszych
prawd wiary funkcjonujących w mojej rodzinie.
Dziękuję wszystkim, którzy organizowali spotkania:
Jurkowi, że mnie zaprosił, obdarował zaufaniem,
Siostrom za życzliwość i miejsce, Księdzu Andrzejowi
za wsparcie, Eli Hakenberg, Ani Chołoniewskiej, Marysi
Czartoryskiej i Pawłowi Sawickiemu za lata wspólnej
pracy, oraz wszystkim, którzy zechcieli w spotkaniach
przez te lata uczestniczyć.
Irena Bylicka



SPOTKANIE W NAZARECIE
Listopadowe spotkanie rozpoczęliśmy od wspomnienia
dnia Wszystkich Świętych, co stało się okazją
do przyjrzenia się, jakie osoby zostały ogłoszone
świętymi. Okazało się, że nie tylko są to kapłani, biskupi
i papieże czy klerycy, ale także królowie i cesarze,
a nawet przedstawiciele takich zawodów jak lekarz,
filozof, malarz, profesor, służąca czy żebrak. Mówiliśmy
o najmłodszych Świętych Młodziankach zabitych przez
Heroda, świętych nastolatkach - Teresie Goretti,
Stanisławie Kostce czy królewiczu Kazimierzu.
Rozmowę zakończył śpiew: „Taki mały, taki duży może
świętym być” oraz „Ani mama, ani tata, tylko Panie ja
muszę więcej modlić się”.


KOMUNIKAT SEKCJI EMAUS
W listopadzie kontynuowaliśmy rozważania encykliki
Lumen fidei. Spotkanie poświęcone było drodze wiary w
historii ludzkości. Abraham (Rdz) – nasz ojciec w wierze
– został wezwany przez Boga z imienia. Usłyszał
wezwanie i posłuchał go. Wiara otrzymała w ten sposób
osobisty charakter. Słowo Boga składało się z wezwania
– do wyjścia z własnej ziemi i otwarcia się na nowy etap
oraz z obietnicy licznego potomstwa, która wiązała się
z nadzieją. Wiara zatem rodzi nadzieję. Abraham
przyjmuje Słowo jako skałę, fundament, na którym
można trwale budować. Wiara rodzi życie, które nie
wywodzi się z przypadku ani nicości, ale z Boga –
Stwórcy. Złożenie Izaaka w ofierze stanowi próbę wiary.
W Księdze Wyjścia czytamy o kontynuacji drogi wiary
Abrahama: formuje się naród wybrany, którego
przedstawicielem staje się Mojżesz. W płonącym
krzewie Bóg zawołał Mojżesza, a on Go usłyszał
i posłuchał. Zapowiedziana wędrówka prowadzi
do Ziemi Obiecanej. Lud zostaje wyzwolony
i poprowadzony. Światło wiary przekazane jest
w opowiadaniu o Objawieniu. Spełnianie Bożych
obietnic podtrzymuje nadzieję. Lud wielokrotnie ulega
pokusie niewiary – bałwochwalstwu. Adoruje dzieło
swoich rąk, przez co stawia siebie samego w centrum,
nie Boga. Bałwochwalstwo jest politeizmem –
chodzeniem od jednego pana do drugiego, błąkaniem
się. Tylko nawrócenie się z błędnej drogi daje powrót
do Boga, powierzenie się Jego miłosiernej miłości.
Mojżesz staje się pośrednikiem pomiędzy Bogiem
a ludem. Dzięki temu pośrednictwu lud zjednoczony
wspólnie wędrował. Akt wiary pojedynczego człowieka
zawsze wpisuje się we wspólnotę. Wiara wymaga
odwagi i podjęcia ryzyka zawierzenia. Pośrednikiem
naczelnym staje się potem Jezus Chrystus.
Alicja Gronau-Osińska



KOMUNIKAT STARSZEGO EKUMENISTY

Podczas robót ręcznych wykonaliśmy róże: białe
i czerwone – w kolorach narodowej flagi polskiej.
Wykorzystaliśmy je do inscenizacji. Podczas niej
wybraliśmy się do Compiègne, gdzie w wagonie
kolejowym dzieci podpisały ważny akt: Koniec wojny!
Potem, także koleją, pojechaliśmy do Magdeburga
i uwolniliśmy
z
więzienia
marszałka
Józefa
Piłsudskiego. Wraz z nim wróciliśmy do Polski
i zabraliśmy się do musztrowania polskiej armii, w rytm
Pierwszej Brygady. Po słodkim posiłku nastał czas
zabaw muzyczno-ruchowych i pożegnalnych piosenek.
Alicja Gronau-Osińska




Dyrektor międzykościelnego Towarzystwa Biblijnego
w Polsce, pani Małgorzata Platajs, będzie nam ”kazała”
na comiesięcznym nabożeństwie ekumenicznym
w świątyni luterańskiej przy pl. Unii Lubelskiej,
w poniedziałek 2 grudnia o godzinie już 18-ej, bo zima!
Jan Turnau



PROJEKT
„MŁODZI DLA BIAŁORUSI 2013-2014”
W ramach wciąż rozwijającego się Projektu Białoruś
grupa klubowej młodzieży udała się na kilka dni
do Mińska, aby tam dla środowiska naszego
zaprzyjaźnionego Liceum przeprowadzić warsztaty
z zakresu zarządzania i umiejętności interpersonalnych.
Przeprowadzone
zajęcia
pod
kierunkiem
profesjonalnych trenerów z firmy Hay Group - naszej
klubowej
koleżanki
Joanny
Pommersbach
i p. Magdaleny Magusiak - miały charakter ewaluacyjny,
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dzięki czemu ustalono szczegóły dalszej współpracy
naszych środowisk. Poza zajęciami warsztatowymi był
bardzo bogaty program kulturalny i turystyczny. Polskobiałoruska grupa zwiedzała wspólnie Mińsk, była
w Teatrze Opery i Baletu, a kolejnego dnia udała się
wspólnie na lodowisko. W drodze powrotnej była okazja
zwiedzić pałac Radziwiłłów w Nieświeżu i Muzeum
Adama Mickiewicza w Nowogródku. W wyprawie
do Mińska wzięła udział również p. Karina Poteralska przedstawicielka Narodowego Centrum Kultury, które
od lat wspiera nasz projekt. Pani Karina była pod dużym
wrażeniem atmosfery wyjazdu i współpracy naszych
środowisk.
Zajęcia prowadzone w Mińsku będą miały swój ciąg
dalszy najprawdopodobniej w Warszawie, a może
w innym miejscu. Po zakończeniu projektu uczestnicy,
zarówno ze strony polskiej jak i białoruskiej, poza
niewątpliwie
bardzo
cennymi
umiejętnościami
otrzymają stosowne certyfikaty wydane przez znaną
firmę Hay Group. Bardzo się cieszymy, że dzięki tej
nowej formie współpracy z Białorusią coraz szersze
grono młodzieży znajduje dla siebie miejsce w tym
projekcie. Dziękujemy również Marysi Piotrowskiej,
która bardzo sprawnie koordynowała cały wyjazd
i miała pieczę nad całością wyprawy.
Marek Kielanowski



AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU KIK
Drodzy Słuchacze,
Poniżej krótkie zestawienie wydarzeń z ostatniego
miesiąca:
W środę 13 listopada odbył się Wykład Inauguracyjny
Akademii Trzeciego Wieku KIK pt. „Obraz świata
w fizyce”, który wygłosił prof. Krzysztof Meissner.
Wykładu z zainteresowaniem wysłuchało wielu gości.
Spotkanie zostało otwarte przez Panią Prezes Joannę
Święcicką, a sam wykład został poprzedzony
odczytaniem słowa od Pani Prezydent m. st. Warszawy
Hanny Gronkiewicz-Waltz. Dziękujemy wszystkim
z Państwa za przybycie na tę uroczystość. Ponadto
w listopadzie odbyły się pierwsze zajęcia z cyklu:
„Zabawy fotograficzne”, „Informatyka dla początkujących”, „Komunikacja Internetowa”, a także odbyły się
wykłady z cyklu Historia Kościoła prowadzone
ks. Aleksandra Seniuka („Miłujcie się wzajemnie –
budowanie wspólnoty Kościoła w pierwszych wiekach
chrześcijaństwa”)
oraz
ks.
Andrzeja
Lutra
(„Średniowiecze – czy naprawdę ciemne?”).
ZAJĘCIA AKADEMII W GRUDNIU:
Najbliższe spotkania odbędą się w następujące dni :
„Zabawy Fotograficzne” – 10 grudnia i 14 stycznia
„Informatyka dla początkujących” – 10 grudnia
i 7 stycznia
„Komunikacja internetowa” – 3 i 17 grudnia oraz
14 stycznia.
Limit miejsc na wszystkie powyższe cykle został już
wyczerpany, dlatego zapraszamy wyłącznie te osoby,
które zapisały się na poszczególne warsztaty. Osoby,
które chciałyby dołączyć do którejś z grup, mogą
zgłaszać się na listy rezerwowe. Jeśli w trakcie roku

zwolni się miejsce, będziemy dzwonić do nich
w pierwszej kolejności. Jeśli ktoś z Państwa będzie
chciał zrezygnować, lub nie będzie mógł uczestniczyć
w danym spotkaniu, bardzo prosimy o telefon (22 827
39 39) lub mail (maria.piotrowska@kik.waw.pl) z taką
informacją.
„Wykłady Otwarte” – w grudniu odbędą się dwa
ostatnie wykłady z cyklu „Historia Kościoła”, które
zostaną poprowadzone przez ks. dr Andrzeja Gałkę.
1. W środę 4 grudnia, o godz. 17.30 w KIK-u, odbędzie
się wykład z historii nowożytnej Kościoła. Tytuł
wykładu: „Od reformacji do Rewolucji Francuskiej”.
2. Tydzień później w środę 11 grudnia, również o godz.
17.30 w KIK-u, odbędzie się ostatni wykład z cyklu,
a tym samym ostatni wykład w tym roku
kalendarzowym. Tematem wykładu będzie historia
najnowsza Kościoła, a tytuł wykładu brzmi:
„Wiek totalitaryzmów i świętych papieży”.
3. W Nowym Roku rozpoczynamy NOWY CYKL
TEMATYCZNY wykładów, czyli wykłady z Historii
Sztuki. Zakres tematyczny wszystkich czterech
wykładów z tego cyklu będzie dotyczył wprowadzenia
do sztuki XX wieku. Cały cykl będzie prowadzony
przez p. Joannę Falkowską-Kaczor. Pierwszy wykład
w Nowym Roku odbędzie się w środę 15 stycznia
2014 o godz. 17.30.
Wszystkie wykłady są dedykowane dla uczestników
Akademii Trzeciego Wieku, ale mają charakter otwarty,
dlatego zapraszamy na nie wszystkich, którzy są
zainteresowani tematem.
Zadanie o nazwie „Akademia Trzeciego Wieku KIK
2013-2016” jest współfinansowane ze środków Miasta
Stołecznego Warszawy.
Maria Piotrowska i Witold Kunicki-Goldfinger



INNE DZIAŁA DLA SENIORÓW:
1. Salon Dyskusyjny - 17 grudnia odbędzie się ostatnie
w tym roku kalendarzowym spotkanie dyskusyjne, tym
razem dotykając tematu „Modlitwa – dar czy
obowiązek”. Będzie ono prowadzone przez panią Prezes
Joannę Święcicką. Serdecznie zapraszamy wszystkich,
którzy chcieliby się podzielić własnymi przemyśleniami
na ten temat. Po spotkaniu zostanie podjęta decyzja
o ewentualnej dalszej kontynuacji zajęć w następnym
roku kalendarzowym.
2. Zajęcia „Jak się uczyć języków obcych” –
W grudniu odbędą się jeszcze dwa spotkania z tego
cyklu: 4 oraz 11 grudnia. Kontynuacja zajęć zależy od
liczby zainteresowanych i od możliwości osoby
prowadzącej zajęcia, Pani Teresy Szczepkowskiej.
3. Spacery muzealne – w czwartek 19 grudnia
zapraszamy na wspólne wyjście pod tytułem „Sztuka
średniowieczna w nowej oprawie ekspozycyjnej”. Pani
Joanna Falkowska-Kaczor oprowadzi Państwa po nowo
otwartej Galerii Sztuki Średniowiecznej w Muzeum
Narodowym. Zbiórka o godzinie 16.45 w Muzeum
Narodowym przy wejściu głównym. Bilety wstępu
na ekspozycję stałą dostępne są w kasie biletowej –
prosimy o wcześniejszy indywidualny zakup biletu.
Informujemy również, że Muzeum Narodowe organizuje
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otwarty bezpłatny wykład dotyczący wystawy, którą
zwiedzali Państwo w listopadzie („Guercino. Triumf
baroku. Arcydzieła z Cento, Rzymu i kolekcji
Polskich”). Wykład odbędzie się zaraz po wspólnym
zwiedzaniu Galerii Sztuki Średniowiecznej o godzinie
18.00 w sali kinowej, dnia 19 grudnia 2013. Można
zatem po wspólnym spacerze indywidualnie zostać
na wykładzie. Wykład pod tytułem „Największy triumf.
Sztuka rzymska w czasach Guercina” poprowadzi
dr Mariusz Smoliński (wykładowca w Instytucie Historii
Sztuki UW). Czas trwania ok. 75 min.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Maria Piotrowska i Witold Kunicki-Goldfinger



KOMUNIKAT SEKCJI WSPÓŁPRACY
Z KATOLIKAMI NA WSCHODZIE

Chcielibyśmy rozpocząć w KIK-u dyskusję nad sytuacją
mniejszości narodowych w Polsce. Po wojnie władza
wmawiała nam jak to dobrze, że jesteśmy – w przeciwieństwie do czasów przedwojennych – etnicznie
jednorodni. Na szczęście tak nie jest. Mamy wśród
polskich obywateli tu urodzonych Białorusinów,
Ukraińców, Cyganów czy Tatarów, jak również ludzi
szukających w naszym kraju pracy i wolności,
jak na przykład Wietnamczycy, Czeczeńcy, Białorusini
i inni. Może warto wspólnie zastanowić się, na ile
Polska jest ich ojczyzną i domem i czy imigrantów
traktujemy tak, jak oczekujemy traktowania za granicą
naszych emigrantów?
Cykl pod wstępnym tytułem „Polska nie tylko
dla Polaków”
chcemy
rozpocząć
w
styczniu
od spotkania z przedstawicielami naszej najliczniejszej
mniejszości – z Białorusinami. Zapraszamy,
Krystyna Engelking



KOMUNIKAT SEKCJI ESPERANTO
Podczas
listopadowych
spotkań
klubowych
wspominaliśmy zasłużonych esperantystów, którzy
odeszli od nas w bieżącym roku, w tym aktora Jerzego
Fornala.
W
licznych
spektaklach
teatralnych
i pantomimicznych propagował on idee Ruchu
Esperanckiego.
Grudniowe spotkanie klubowe (13.12.2013) z okazji
kolejnej rocznicy urodzin Ludwika Zamenhofa, która
jest obchodzona jako Międzynarodowy Dzień Książki,
poświęcimy
omówieniu
najnowszych
książek
esperanckich.
Członkom Sekcji i sympatykom Ruchu Esperanckiego
życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia.
Bohdan Wasilewski




KOMUNIKAT SEKCJI EWANGELIJNEJ
Grudniowe spotkanie sekcji odbędzie się w trzeci
czwartek miesiąca, 12 grudnia o godzinie 18. Będziemy
mówić o znaczeniu obchodów Bożego Narodzenia
w naszym życiu.
Alina Wóycicka



KOMUNIKAT SEKCJI
KULTURALNO-TURYSTYCZNEJ
Sekcja Nasza serdecznie zaprasza na grudniowy,
świąteczny wieczór poezji, prozy i muzyki. Bohaterką
Spotkania będzie pani dr Aldona Krauze, poetka,
pisarka, wieloletnia przyjaciółka i oddany lekarz księdza
Jana Twardowskiego; dar pięknego słowa łącząca
ze szczególną umiejętnością odnajdywania w ludziach
głównie piękna.
Wieczór odbędzie się w dniu 19.12.2013 w siedzibie
KIK o godzinie 18.00.
Halina Truss-Uziembło, 506 772 859



AREOPAG NA FRETA
Grupa AREOPAG zaprasza na kolejne spotkania,
w czwartki, 5 oraz 12 grudnia. Zgodnie z nowymi
zasadami spotkań, zainteresowanych wspólną modlitwą
wieczorną – Nieszporami - zapraszamy już na godzinę
18:45. Natomiast o 19:00 rozpoczynamy program
normalnej pracy.
Na prośbę kilku osób spośród grona uczestników
najbliższe spotkanie, 5 grudnia, chcemy poświęcić
na omówienie ankiety dotyczącej życia rodzinnego,
rozesłanej z Watykanu przed przyszłorocznym Synodem
Biskupów. Terminy naglą, więc nie możemy odkładać
tego na później. Jeszcze przed spotkaniem postaram się
przesłać wszystkim zainteresowanym tekst pytań
tej ankiety.
Z kolei 12 grudnia Klub „Tygodnika Powszechnego”
organizuje w KIK-u spotkanie nt. " Czy z człowiekiem
wierzącym da się dyskutować?". Temat wydaje się
interesujący; jeśli zechcemy, możemy w tym wziąć
udział, jeśli nie – będziemy kontynuować nasz własny
program.
o. Marek Pieńkowski OP



WSPÓLNOTA SANT’EGIDIO
Kim jesteśmy
Jesteśmy grupą kilkudziesięciu młodych osób, będących
warszawską częścią Wspólnoty Sant’Egidio (znanej
czasem pod spolszczoną nazwą Św. Idziego), powstałej
w Rzymie na fali Soboru Watykańskiego II. Jest to ruch
świeckich, założony przez prof. Andreę Riccardiego,
do którego należy dziś ponad 60.000 osób w 73 krajach,
zaangażowanych w ewangelizację i służbę ubogim.
Staramy się łączyć życie modlitwą z solidarnością
z ubogimi, ewangelizacją, oraz troską o sprawy pokoju,
ekumenizmu i dialogu.
Co robimy
Od 5 lat wychodzimy każdego tygodnia na ulice
Warszawy, żeby spotkać się z żyjącymi tam
bezdomnymi – zanosimy im kanapki, ciepłą herbatę,
ubrania, co jest konkretną, choć niewielką pomocą,
a często początkiem rozmowy, przyjaźni i wsparcia
w tym, by walczyć ze swą bezdomnością. Najbardziej
wyczekiwanym momentem roku jest Wigilia, gdy każdy
z naszych bezdomnych przyjaciół dostaje imienne
zaproszenie, przygotowane dla siebie miejsce przy stole
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i dobrany prezent. Każdego roku Wigilia wyzwala też
pokłady dobra – zaczynając od pustego portfela udaje
się nam przygotować święto dla 160 osób. W zeszłym
roku w przygotowania włączyło się 250, głównie
młodych osób.
Regularnie odwiedzamy także starszych i chorych
mieszkańców jednego z największych warszawskich
Domów Pomocy Społecznej. Organizujemy spotkania
na warszawskich uczelniach, by łamać stereotypy,
opowiadać o sytuacji naszych bezdomnych i starszych
przyjaciół i zachęcać studentów do bezinteresownego
angażowania się na rzecz potrzebujących. Prowadzimy
też zajęcia w warszawskich liceach o holokauście,
rasizmie i przemocy; staramy się wciągnąć Warszawę
w kampanię „Miasta dla życia – Miasta przeciwko karze
śmierci”, organizujemy wydarzenia kulturalne, takie jak
np. wystawa na Placu Zamkowym. Każde nasze
zaangażowanie społeczne wypływa ze wspólnej
modlitwy i słuchania Ewangelii, i do niej prowadzi.
Czego potrzebujemy
Po 5 latach działalności w Warszawie nasze marzenia
związane z pomocą bezdomnym i starszym osobom oraz
szereg spotkań dla młodzieży jakie organizujemy,
sprawiły, że coraz bardziej odczuwamy potrzebę
miejsca, które moglibyśmy nazwać siedzibą Wspólnoty.
Poszukujemy pomieszczenia około 100-metrowego,
położonego w centrum miasta. Potrzebujemy pomocy
finansowej w wynajmowaniu tego pomieszczenia.
Wszystko, co robimy dla bezdomnych i starszych osób
opiera się na dobrowolnych zbiórkach. Będziemy
wdzięczni za wsparcie, zwłaszcza przed Wigilią.
Chcielibyśmy, aby bezdomni i starsi mieszkańcy „Domu
Spokojnej Starości” mieli więcej młodych przyjaciół.
Zapraszamy więc wszystkich, którzy chcieliby się
włączyć w nasze działania.
Kontakt: +48 609503936
santegidio.waw@gmail.com, www.santegidio.pl


PIELGRZYMKA
NA UROCZYSTOŚCI KANONIZACJI
BŁ. JANA XXIII I BŁ. JANA PAWŁA II
Szanowni Państwo,
Od jakiegoś czasu znamy już ostateczny termin
kanonizacji bł. Jana Pawła II - 27 kwietnia 2014 roku.
Podobnie jak trzy lata temu, Klub chce zorganizować
wspólny wyjazd na tę wielką uroczystość. Naszą wyprawę chcielibyśmy zorganizować podobnie jak wówczasz udziałem naszych przyjaciół z Lasek. Ze względu
na następujące bezpośrednio po uroczystościach wolne
dni (1 i 3 maja), chcielibyśmy trochę wydłużyć wyjazd
i w drodze powrotnej zatrzymać się w kilku ciekawych
miejscach (np. Florencja, Padwa, Wenecja).
Orientacyjny plan wyjazdu:
· 24 kwietnia (czwartek) – wyjazd z Warszawy
w godzinach porannych. Przed wyjazdem Msza święta
w kościele św. Marcina;
· 25 kwietnia (piątek) – przyjazd do Rzymu w godzinach
wieczornych, zakwaterowanie;

· 26 kwietnia (sobota) – odpoczynek i zwiedzanie
Rzymu;
· 27 kwietnia (niedziela) – rano uroczystości
kanonizacji, po południu odpoczynek i czas wolny;
· 28 kwietnia (poniedziałek) – rano uroczystości
dziękczynne, po południu zwiedzanie Rzymu;
· 29 kwietnia (wtorek) – wyjazd z Rzymu w godzinach
porannych i dojazd w okolice Florencji na nocleg.
Zwiedzanie Florencji;
· 30 kwietnia (środa) – wyjazd do Padwy, zwiedzanie
i przejazd na nocleg w okolicach Wenecji;
· 1 maja (czwartek) – zwiedzanie Wenecji, wieczorem
wyjazd do Polski;
· 2 maja (piątek) – przyjazd do Warszawy w godzinach
wieczornych.
· 3 maja (sobota) – rezerwa.
To oczywiście wstępny program – szczegółowy plan
przedstawimy Państwu w późniejszym czasie.
Zapewniamy:
· Przejazd klimatyzowanym autokarem; Ubezpieczenie;
Zakwaterowanie w Rzymie i na trasie w hotelach klasy
turystycznej; Śniadania i obiadokolacje w Rzymie,
Florencji i Wenecji; Bilet komunikacji miejskiej
w Rzymie; Niezapomniane przeżycia.
Pozostałe posiłki i napoje na trasie i podczas zwiedzania
oraz bilety do muzeów – we własnym zakresie.
Chcielibyśmy, aby szacunkowy koszt jaki będą musieli
Państwo ponieść nie przekroczył 1500 – 1800 zł,
ale to będziemy
mogli
potwierdzić
dopiero
po opracowaniu szczegółowego projektu i poznaniu
liczby osób, które chciałyby pojechać.
W związku z tym wszystkich zainteresowanych prosimy
aby do końca roku 2013 zgłosili swój udział na adres
mailowy: rzym@kik.waw.pl lub osobiście albo
telefonicznie w sekretariacie Klubu, tel. 22 827-39-39
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, płeć,
wiek, mail, telefon.
Alicja Gorska, Ewa Teleżyńska,
Marek Kielanowski, Jakub Kiersnowski



Uwaga!!!
W niedzielę, 15 grudnia 2013 r. Sekcja Rodzin
organizuje
GIEŁDĘ SPRZĘTU ZIMOWEGO.
Będzie można kupić, sprzedać, zamienić: narty, buty,
kaski, łyżwy, sanki i wszystko to, co jest nam i naszym
dzieciom potrzebne podczas zimowego wypoczynku.
Jeżeli komuś nie uda się sprzedać zbędnego sprzętu,
a i tak chciałby się go pozbyć, to prosimy o zostawienie
go w Klubie. Na pewno znajdzie się ktoś, kto mógłby go
jeszcze wykorzystać.
Podczas Giełdy będzie można dokonać dobrowolnej
wpłaty na dofinansowanie zimowego wypoczynku
naszych dzieci.
Do zobaczenia w Klubie przy ul. Freta 20/24A
po Sekcyjnej Mszy św. w niedzielę 15 grudnia 2013 r.
w godzinach 10.30 – 14.00
W imieniu zespołu obozowego Sekcji Rodzin
Marek Kielanowski - 501 34 80 43

