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Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!
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W styczniu przeżywać będziemy wiele dni ważnych
dla naszej religijnej i klubowej formacji. W tym miesiącu
Kościół w Polsce celebruje specjalne wydarzenia, które
mogą być zachętą do wyjścia poza naszą codzienność:
Dzień Judaizmu, Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan,
Dzień Islamu oraz Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.
Informacje o terminach i miejscach uroczystości i spotkań
związanych z tymi wydarzeniami znajdują się w Informatorze.
3 stycznia 2019 r., 95 urodziny obchodzi Stefan Wilkanowicz, człowiek pojednania, założyciel i przez kilkanaście lat
redaktor
naczelny
Forum
Żydzi-ChrześcijanieMuzułmanie, wieloletni redaktor „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku”, ostatni żyjący założyciel KIK-u, autor
preambuły do Konstytucji RP. Panu Stefanowi życzymy
zdrowia, pogody ducha i Bożego błogosławieństwa.
Gdy piszę tę kolumnę właśnie rozpoczynają się zimowe
obozy SR. Kiedy będziecie Państwo ją czytać, obozy już
się zakończą, dlatego w tym miejscu chciałbym życzyć
kadrom i uczestnikom dobrego obozowego czasu i podziękować za tę formę budowania wspólnoty klubowej.
Dobre funkcjonowanie Klubu zależy właśnie od wspólnoty, którą jako członkowie i przyjaciele Klubu tworzymy.
Budowanie wspólnoty wymaga zaś systematycznego wysiłku. Abyśmy w nowym 2019 roku mieli w sobie wewnętrzną potrzebę i odwagę do jej budowania,
potrzebujemy światła Ducha Świętego, wspólnego spotkania, przełamania opłatkiem. Dlatego gorąco zapraszam
i zachęcam nas wszystkich do spotkania się w niedzielę,
13 stycznia na klubowym Opłatku.
Budowaniu wspólnoty służy także Msza święta klubowa,
która w tym miesiącu wyjątkowo odbędzie się w kaplicy
pw. Matki Bożej Anielskiej w Laskach. Zaraz po Mszy zapraszamy całą społeczność KIK do kawiarenki na spotkanie i rozmowę z s. Radosławą, Matką Generalną sióstr
franciszkanek Służebnic Krzyża oraz na wspólne śpiewanie
kolęd.

Jakub Kiersnowski

OPŁATEK KLUBOWY
Świąteczne spotkanie KIK-owskiej społeczności z udziałem
kard. Kazimierza Nycza
Niedziela, 13 stycznia, godzina 17.30, kościół św. Marcina.
W trakcie Spotkania odbędzie się zbiórka na inicjatywę
„Ambulans z serca – Karetka dla bezdomnych”.
Więcej informacji na s. 3 w komunikacie Sekcji Rodzin

MSZA KIK, 100 PYTAŃ DO MATKI GENERALNEJ FSK I KOLĘDOWANIE W LASKACH
Klubowa Msza i spotkanie dla całej społeczności KIK
Niedziela, 20 stycznia, godzina 11.00, Msza święta Klubowa
w kaplicy centralnej w Laskach, o godz. 12.15 spotkanie z
s. Radosławą w Kawiarence u Przyjaciół na terenie Zakładu.
Po spotkaniu z Matką Generalna wspólne kolędowanie.
Więcej informacji na s. 4.

DZIEŃ JUDAIZMU
Msza święta według formularza o uproszenie miłości.
Po Mszy świętej, ok. 19.30, dyskusja panelowa z udziałem
przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich i judaizmu.
Czwartek,17 stycznia, godzina 18.30, kościół seminaryjny,
ul. Krakowskie Przedmieście 52/54
Więcej informacji na s. 4.

TYDZIEŃ MODLITW
O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
W ramach Tygodnia zapraszamy na Nabożeństwo ekumeniczne, któremu przewodniczył będzie ks. kardynał Kazimierz Nycz
Sobota, 26 stycznia, godzina 19.00, kościół św. Alojzego
Orione, ul. Lindleya 12.
Więcej informacji na s. 3.

DZIEŃ ISLAMU
W ramach obchodzonego corocznie Dnia Islamu zapraszamy na Konferencję Naukową „Kościół katolicki w dialogu z
religiami. Od współzawodnictwa do współpracy”
Piątek, 25 stycznia, godzina 10.00, Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, ul. Dewajtis 5.
Więcej informacji na s. 4.
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DYŻURY NIEKTÓRYCH SEKCJI
16.00 – 20.00
12.30 – 17.30
sr@kik.waw.pl
po wcześniejszym
umówieniu

Karolina Bielecka-Komosa

PONIEDZIAŁEK
WTOREK – CZWARTEK

Krystyna Sieroszewska

PONIEDZIAŁEK

Sekcja Współpracy
z Katolikami na Wschodzie

Krystyna Engelking

PONIEDZIAŁEK

11.00 – 13.00

Sekcja
Wschodnioeuropejska

Katarzyna Materkowska

ŚRODA

12.00 – 18.00
sw@kik.waw.pl

Sekcja Emaus
Spotkania w Nazarecie

Alicja Gronau-Osińska

DRUGA NIEDZIELA
MIESIĄCA

t: 608-291-505
e: agronau@wp.pl

Sekcja Rodzin

Klub Żeglarski
Santa Maria

Dominik Jaraczewski
Zarząd Santa Marii

WTOREK
PO WCZEŚNIEJSZYM
UMÓWIENIU

18.00-20.00
santamaria@kik.waw.pl

POZOSTAŁE SPOTKANIA
07.01. PONIEDZIAŁEK

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE W ŚWIĄTYNI LUTERAŃSKIEJ

godzina 18.00

Zaprasza Zwariowany Ekumenista, plac Małachowskiego

13.01 NIEDZIELA

SPOTKANIE W NAZARECIE

godzina 11.45

Zaprasza Sekcja Emaus, siedziba KIK

25.01. PIĄTEK

SPOTKANIE SEKCJI ESPERANTO

godzina 16.00

siedziba KIK

20.01. NIEDZIELA

MSZA ŚWIĘTA KLUBOWA

godzina 11.00

Kaplica Matki Bożej Anielskiej w Laskach

24.01. CZWARTEK

SPOTKANIE EKUMENICZNE W KOŚCIELE ŚW. MARCINA

godzina 18.00

Zaprasza ks. Andrzej Gałka, ul. Piwna 9/11

OBSŁUGA PRAWNA KLUBU
adw. Zofia Józefowicz-Paszewska
KLUB CZYNNY
PONIEDZIAŁEK−PIĄTEK 10.00-21.00
WEEKENDY po wcześniejszej rezerwacji
SEKRETARIAT
PONIEDZIAŁEK−PIĄTEK 10.00-18.00
KSIĘGOWOŚĆ
PONIEDZIAŁEK 13.00-18.00
WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK 10.00-15.00
NUMER KONTA BANKOWEGO: 15 1560 0013 2000 1706 4454 5708
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SEKCJA RODZIN
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy 24 listopada przyszli
na Walne Zebranie Sekcji Rodzin, szkoda, że nie było nas
zbyt wiele…
Podczas Zebrania odbyły się wybory do nowego Zarządu
Sekcji. W tajnym głosowaniu wybrani zostali: Aleksandra
Brochocka, Katarzyna Zakroczymska, Marcin Bielecki,
Monika Krzyżanowska, Maciej Siciarek, Anna Sikorska
i Kajetan Zakrzewski. W skład nowego Zarządu weszły
także Małgorzata Mańczak, jako przewodnicząca Rady
Sekcji Rodzin oraz Irena Moszyńska, jako przedstawicielka
wychowawców.
Na pierwszym spotkaniu, 10 grudnia, członkowie nowego
Zarządu wybrali Olę Brochocką na przewodniczącą oraz
Kasię Zakroczymską na wiceprzewodniczącą. Funkcję sekretarza pełnić będzie Marcin Bielecki, zaś odpowiedzialną rolę
skarbnika zgodziła się przyjąć Monika Krzyżanowska.
Prosimy wszystkich o modlitwę, by nowy Zarząd potrafił
dobrze rozeznać i wypełniać swoje zadania.
Zapraszamy na tradycyjny klubowy OPŁATEK, który odbędzie się w niedzielę, 13 stycznia 2019 roku. Spotkanie
rozpoczniemy Mszą świętą o godzinie 17.30 w kościele
św. Marcina, potem przejdziemy do Domu Arcybiskupów
Warszawskich podzielić się opłatkiem. O ważnej zbiórce
podczas opłatka pisze poniżej Julia Wygnańska.
Życzymy wszystkim Bożego błogosławieństwa w Nowym
Roku!

Zarząd SR

OPŁATEK Z BANDAŻEM
Drodzy KIK-owcy,
poznajcie inicjatywę „Ambulans z serca – Karetka
dla bezdomnych”. To grupa lekarzy, ratowników
i studentów
medycyny,
którzy zrzucili się na karetkę, umówili się na dyżury i po pracy zawodowej
docierają do ludzi bytujących
na
ulicach,
w krzakach i pustostanach.
Ludzie bezdomni często wstydzą się swoich chorób i ran
i mimo bólu nie zgłaszają się do lekarzy lub wręcz przeciwnie - będąc względnie zdrowymi zgłaszają się do szpitali jak
do schronisk, aby zapewnić sobie nocleg i dostęp
do łazienki. Lekarze zniechęceni brakiem poważnych problemów zdrowotnych części bezdomnych pacjentów tracą
serce do zajmowania się tymi, którzy naprawdę ich potrze-

bują. „Ambulans z serca” wypełnia tę lukę: to, co można –
leczy na ulicy, jak trzeba zawozi do szpitala, współpracuje
ze schroniskami i pogotowiem ratunkowym, podpowiada
co zrobić warszawiakom zaniepokojonym stanem człowieka
na ulicy. Lekarze pracują społecznie, ale potrzebują środków opatrunkowych.
Wesprzyjmy ich przynosząc na tegoroczny Opłatek KIK
coś z listy:
▪ bandaże dziane szerokość 10 cm lub 15 cm;
▪ bandaże elastyczne;
▪ bandaże kompresyjne/uciskowe SETOPRESS;
▪ kompresy gazowe 10x10cm lub 5x5cm;
▪ gazy 0,5m2 lub 1,0m2;
▪ przylepiec włókninowy Elastopor 15 cm;
▪ środki odkażające: do ran, np. Octanisept, Mikrodacyn;
do dezynfekcji higienicznej rąk np. Desderman Pure
lub Sensiva; chusteczki do dezynfekcji przedmiotów,
np. Mikrozid;
▪ rękawiczki nitrylowe rozm. M/L.
Zebrane dary pozbiera i przekaże lekarzom z sercem Grupa
Sekcji Rodzin KIK.

Julia Wygnańska

TYDZIEŃ MODLITW
O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbędzie się pod hasłem „Dąż do sprawiedliwości”. Hasło
to przyjęła Komisja ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną i Konferencją Episkopatu Polski.
W ramach Tygodnia odbędzie się m.in. modlitewne spotkanie ekumeniczne organizowane przez Stowarzyszenie
Pokoju i Pojednania „Effatha”. Stowarzyszeniu przewodniczy Danuta Baszkowska – Laureatka przyznawanej przez
warszawski KIK nagrody „Pontifici – Budowniczemu Mostów” za rok 2010.
Nabożeństwo ekumeniczne, któremu będzie przewodniczył
metropolita warszawski ksiądz kardynał Kazimierz Nycz,
odbędzie się w sobotę 26 stycznia 2019 roku o godzinie
19.00 w kościele św. Alojzego Orione przy ul. Lindleya
12. Homilię wygłosi rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT.

Sekretariat KIK

ZWARIOWANY EKUMENISTA
Rok już nowy, a jak w starym modły o Jedność będą. Spotykamy się znowu w poniedziałek 7 stycznia, tym razem
w świątyni luterańskiej przy pl. Małachowskiego, jak zawsze
o 18-ej.

Jan Turnau
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DZIEŃ JUDAIZMU
W KOŚCIELE KATOLICKIM
W związku z obchodami Dnia Judaizmu zapraszamy Klubowiczów do udziału w wydarzeniach, jakie z tej okazji
organizuje Archidiecezja Warszawska.
17 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 18.30 w kościele
seminaryjnym przy Krakowskim Przedmieściu 52/54
zostanie odprawiona Msza święta według formularza
o uproszenie miłości (będzie to tzw. Msza gregoriańska,
w języku łacińskim).
Po Mszy świętej, około godz. 19.30, w dolnym kościele
odbędzie się dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich i judaizmu.
Ogólnopolskie obchody Dnia Judaizmu w Kościele katolickim odbędą się tego samego dnia w Łodzi.

Sekretariat KIK

DZIEŃ ISLAMU
W KOŚCIELE KATOLICKIM
Z okazji Dnia Islamu, corocznie obchodzonego w Kościele
w dniu 26 stycznia, zapraszamy na konferencję naukową
„Kościół katolicki w dialogu z religiami. Od współzawodnictwa do współpracy”, która odbędzie się 25 stycznia o godzinie 10.00 na Uniwersytecie Kardynała
Stefana Wyszyńskiego przy ul. Dewajtis.
W ramach Konferencji odbędą się następujące wystąpienia:
Dr hab. Ireneusz Ledwoń OFM, prof. KUL, Religie niechrze-

ścijańskie w nauczaniu Kościoła katolickiego;
Dr hab. Jan Jacek Pawlik SVD, prof. UWM, Antropologiczne
podstawy dialogu;
Ks. prof. dr hab. Leonard Fic, Teologiczne podstawy dialogu;
Dr hab. Wojciech Kluj OMI, prof. UKSW, Dialog międzyreligijny a działalność misyjna Kościoła;
Dr hab. Agata Skowron-Nalborczyk, prof. UW, Dialog międzyreligijny na przykładzie seminariów Forum KatolickoMuzułmańskiego w latach 2008-2017;
Prof. dr hab. Jarosław Różański OMI, Dialog międzyreligijny
a problemy społeczno-polityczne. Casus Boko Haram
w regionie Jeziora Czad;
Ks. dr hab. Krystian Kałuża, prof. UO, Dialog religii a dialog
kultur.
Wydarzenie odbędzie się pod patronatem Komitetu Nauk
Teologicznych Polskiej Akademii Nauk.
Komitet Organizacyjny: Bp Henryk Ciereszko, Ks. prof.
dr hab. Jarosław Różański, Ks. dr hab. Wojciech Kluj,
Ks. dr hab. Jan Jacek Pawlik.
Komitet Naukowy: Ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak,
Ks. dr hab. Tomasz Szyszka, Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz

Organizatorzy konferencji:
Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi
przy Konferencji Episkopatu Polski
Instytut Dialogu Kultury i Religii WT UKSW (Warszawa)
Instytut Teologii Fundamentalnej KUL (Lublin)
Wydział Teologiczny UO (Opole)
Wydział Teologiczny UWM (Olsztyn)
Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów

Sekretariat KIK

MSZA ŚWIĘTA KIK,
100 PYTAŃ DO MATKI GENERALNEJ FSK I
KOLĘDOWANIE W LASKACH
Drodzy Członkowie Klubu!
Z okazji Jubileuszu 100-lecia zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, klubowa Msza święta 20 stycznia
2019 r. odbędzie się nietypowo o 11:00 w Kaplicy Centralnej w Laskach. Zaraz po Mszy zapraszamy serdecznie
do pobliskiej Kawiarenki u Przyjaciół na spotkanie z s. Radosławą, Matką Generalną zgromadzenia i wspólne kolędowanie.
Na spotkanie zapraszamy Was jak
zawsze całymi rodzinami i całymi
grupami.
Matka
opowie o historii i
duchowości Zgromadzenia
oraz
chętnie odpowie na
pytanie każdego od
najmłodszego do
najstarszego. Jest
to doskonała okazja abyśmy jako środowisko na nowo
odkryli Laski, miejsce z którego wyrastają tak ważne i silne
korzenie Klubu.
Po spotkaniu z Matką, proponujemy aby dzieci miały chwilę
na zabawę na świeżym powietrzu a w gronie rodziców
i dziadków zaśpiewamy kolędy.
Serdecznie zapraszamy!

Maria Wołodko, Agnieszka i Bartek Ziołkowscy,
Joanna Święcicka, Jakub Kiersnowski

SEKCJA WSCHODNIOEUROPEJSKA
Dzieci Bohaterów – kolejny turnus
Na przełomie listopada i grudnia odbył się w Małym Cichym kolejny turnus kolonii terapeutycznych dla dzieci
poszkodowanych przez działania wojenne na wschodzie
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Ukrainy. Staramy się, aby każdy turnus był odwiedzany
przez kogoś z Klubu. Wizytatorzy jak zwykle pojechali samochodem wypełnionym po brzegi paczkami od środowiska Szkoły św. Teresy z Podkowy Leśnej. Bardzo
dziękujemy. Poniżej mogą Państwo przeczytać sprawozdanie z odwiedzin napisane przez Joannę i Bogdana Kurellów:
„Świtało, gdy wyjechaliśmy pełnym samochodem darów,
zebranych przez mieszkańców Podkowy Leśnej, w drogę
do Małego Cichego. Drogi mamy świetne, więc dotarliśmy
bez przeszkód, choć na Podhalu zaskoczyła nas zima. Pensjonat „Tatry”, w którym zakwaterowane były dzieci z Ukrainy, okazał się nie tylko przyjazny, ale też przygotowany
na każdą porę roku, więc było w nim przytulnie i ciepło.
Sympatyczne pokoiki rozmieszczone na czterech piętrach
domu, choć nie góralskiego, to jednak utrzymanego
w góralskim stylu, dawały komfort wspaniałego wypoczynku, a duża sala jadalna i świetlica pozwalały na pełną integrację.

Przyjechaliśmy jako KIK-owscy wysłannicy Świętego Mikołaja, o którego zwyczajach w różnych krajach trochę dzieciom poopowiadaliśmy. Torby pełne łakoci sprawiły,
że lody szybko zostały przełamane i dzieci w rewanżu odegrały dla nas prawie godzinne przedstawienie, na które
złożyły się nie tylko wiązanki tańców ukraińskich, ale pokaz
walk zapaśniczych wykonany przez chłopców czy indywidualny popis baletowy dziewczynki, uczestniczki ukraińskiej
grupy baletowej. Były deklamowane wiersze i w rożnych
konfiguracjach śpiewane bardziej lub mniej poważne piosenki ukraińskie. Całość przedstawienia zakończyły „Sokoły”, których dzieci nauczyły się w trakcie trwania kolonii
i do których i my mogliśmy się dołączyć. W ten sposób
natychmiast znaleźliśmy się „w grupie” i już razem spędzaliśmy czas aż do naszego i ich odjazdu.
Ponieważ był to już koniec ich pobytu mogliśmy zaobserwować jak bardzo dzieci się ze sobą zżyły i co zostało dokonane w trakcie ich dwutygodniowego pobytu.
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Przede wszystkim były to bardzo wesołe dzieci, nie rozmawiające już o przebytej traumie, a o tym wszystkim czym
żyły w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Wszystko ich interesowało i cieszyło. Dlatego też, co mogliśmy zaobserwować,
niezwykle szybko zintegrowały się z dziećmi z zespołu
„Giewont” w Olczy, przez które zostały zaproszone,
i wspólnie z nimi uczyły się podstawowych kroków tańca
góralskiego, oraz śpiewały piosenki zarówno ukraińskie
i polskie. Widać było jak łatwo nawiązywały kontakt
i jak przyjazne były wzajemne relacje. Szkoda tylko, że było
to tak krótko, bo na pewno zaowocowałoby to trwalszymi
przyjaźniami.

Z powodu zimna skrócone zostały niestety dłuższe wycieczki w Tatry, pomimo to dzieci były w Dolinie Strążyskiej
i obejrzały wodospad Siklawa. Były w Kuźnicach i dotarły
do kolejki na Kasprowy. Wjechały kolejką na Gubałówkę
i poszły na Butorowy Wierch. A w drodze powrotnej skorzystały ze zjeżdżalni – Góralski Ślizg, co bardzo im się podobało. W zamian wydłużony miały pobyt w termach
w Chochołowie, gdzie bez ograniczeń spędziły pół dnia
w wodach termalnych i na licznych basenach.
W miarę możliwości i niezwykłej życzliwości Urzędu Miasta
Zakopane, który zasponsorował wiele dodatkowych atrakcji, dzieci miały zajęcia sportowe i edukacyjne, podczas
których poznawały Polskę, a szczególnie Podhale.
W tej pierwszej integracji pomagały dzieci z Zespołu Szkół
Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Dzieci nie tylko
podziwiały, ale też same malowały tatrzańską przyrodę.
Wykonały też piękne kwiaty z bibuły.
W trakcie swojego pobytu korzystały z Aqua Parku w Zakopanem. Były w Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Odwiedziły Izbę Regionalną
„U Gąsienicy” w Murzasichlu, gdzie wysłuchały opowieści
o pierwszych osadnikach, zwyczajach pasterskich, zbójnikach, muzyce i stroju oraz gry na różnych instrumentach
oraz obejrzały pokaz tańca góralskiego. Były też w Papugarni.
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Wieczorami dzieci uczestniczyły w różnego rodzaju zajęciach i konkursach integrujących grupę, jak gry planszowe,
tenis stołowy i dyskoteka. Pomimo bardzo intensywnego
programu dzieci były niezmordowane i stale łaknęły czegoś
nowego.
Dodatkową atrakcją była wycieczka do Krakowa, gdzie
oprócz zwiedzania miasta, odwiedziły Manufakturę „Ciuciu”, w której obserwowały proces powstawania cukierków.
Przeżyciem była też wizyta w Urzędzie Miasta Zakopane,
podczas której dzieci ubrane w stroje ukraińskie dziękowały
pani wiceburmistrz Agnieszce Nowak Gąsienicy za czas
spędzony w Zakopanem, wręczając przez siebie wykonane
kwiatki i prezentując koncert pieśni ukraińskich, a potem
z mównicy wcielając się w rolę radnych.

spotkanie opłatkowe. Tradycją jest, że młodzież nocuje
w domach rodzin KIK-owskich, dlatego też prosimy o zgłaszanie się osób, które w tym czasie chciałyby zaopiekować
się naszymi rodakami z Litwy.
Młodzież przyjeżdża 12 stycznia w południe, chcielibyśmy
by ten czas spędzili w rodzinach. 13 stycznia planujemy
oprowadzanie po Warszawie oraz spotkanie opłatkowe.
14 stycznia rano zespół wraca do Wilna.
Zgłoszenia prosimy kierować do Marka Kielanowskiego
lub na adres mailowy sw@kik.waw.pl.

Marek Kielanowski

KLUB ŻEGLARSKI SANTA MARIA
Drodzy Klubowicze,
Serdecznie zapraszamy Was na spotkanie opłatkowe Santa
Marii, które odbędzie się 12 stycznia o godzinie 18:30
w siedzibie KIK-u. Spotkanie będzie znakomitą okazją
do wspólnego świętowania i kolędowania. W planach również mamy gry planszowe i rozmaite rozmowy. Nie zabraknie też słodkości i nowin z rejsu sylwestrowego.
Serdecznie zapraszamy!

Ja ze swojej strony również w imieniu Klubu Inteligencji
Katolickiej w Warszawie podziękowałam za serce i wkład
Urzędu w organizację pobytu dzieci na Podhalu.
Była to dla nich niezapomniana przygoda. Czas beztroski
i możliwość zapomnienia o przeżytych traumach.
Uczestniczyliśmy też w wieczornym pożegnaniu, które
przeszło wszystkie nasze oczekiwania. Autentyczne łzy
i obietnice, że tak naprawdę się nie rozstajemy. Deklaracje
powrotu i przyjaźni były naprawdę szczere.”

Joanna i Bogdan Kurella

Sekcja Wschodnioeuropejska serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych naszymi działaniami na pierwsze
noworoczne spotkanie Sekcji, które odbędzie się
10 stycznia 2019 r o godzinie 18.30 w czytelni Klubu.
Podsumujemy miniony rok i zaplanujemy przyszły – bądźcie z nami!

W minionym miesiącu odbyły się w naszej sekcji trzy wydarzenia: wyjście towarzyskie na festiwal JachtFilm oraz dwa
spotkania o przyszłości Santa Marii. Podczas festiwalu, mieliśmy okazję zobaczyć fascynujące filmy, m.in.: „Bezwzględny”, „Architekt” oraz „Wokół Hornu na pokładzie Wander
Bird”, które opowiadały o niesamowitej pasji i determinacji
głównych bohaterów. Kolejne spotkania były równie interesujące! Podczas nich rozmawialiśmy o przyszłości i rozwoju
Santa Marii. Zastanawialiśmy się, jakim rzeczom warto poświęcić więcej uwagi oraz wymyślaliśmy nowe alternatywne
koncepcje. Dziękujemy wszystkim przybyłym na te spotkania za zaangażowanie, podzielenie się uwagami
i pomysłami. Są one dla nas istotnym kierunkiem w rozwoju
Klubu.

W dniach 12-14 stycznia ponownie będziemy gościć
naszych przyjaciół z zespołu Randeo Anima z Litwy.
Młodzież weźmie udział i swoim śpiewem uświetni klubowe

Przed nami kolejny sezon wakacyjny, do którego rozpoczęliśmy przygotowania. Zachęcamy osoby w wieku 17+
do udziału w przygodzie, jaką jest prowadzenie obozów

W następnym miesiącu przedstawimy Państwu podsumowanie naszego projektu Kolonie rodzinne i terapeutyczne

dla dzieci – ofiar działań wojennych i konfliktu zbrojnego
na Wschodzie Ukrainy, a także plan działalności Sekcji
na najbliższy czas.

Katarzyna Materkowska
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dla dzieci i młodzieży. Osoby chcące zostać kadrą na rejsach i pierwszych halsach, prosimy o kontakt drogą mailową, przez Facebooka lub bezpośrednio z osobami
z zarządu Santa Marii.

Przybyli złożyć hołd Mesjaszowi pastuszkowie, potem także
Trzej Królowie, którzy przynieśli mirrę, kadzidło i złoto.
W inscenizacji śpiewaliśmy wiele kolęd, a na koniec zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie.

Chcielibyśmy również poinformować, że zapisy na obozy
rozpoczną się 7 marca (czwartek) o godzinie 20:00.

Spotkanie zakończył wspólny posiłek wigilijny z makowcem
i pierniczkami. Zaczęło go przełamanie się opłatkiem, wypowiedziano wiele pięknych życzeń, które oby się spełniły.
Przed pożegnaniem się ponownie zaśpiewaliśmy Wołka
i osiołka.

Pozdrawiamy i życzymy wszystkiego dobrego
w nowym roku, Zarząd KŻ Santa Marii:
Dominik, Tusia, Adam, Janek i Michał

SEKCJA EMAUS
SPOTKANIE W NAZARECIE
Grudniowe Spotkanie w Nazarecie tradycyjnie poświęcone
było Narodzeniu Pańskiemu. Zaczęliśmy je od zaśpiewania
wszystkich 12 zwrotek Wołka i osiołka, a następnie
od przygotowania ozdób na naszą klubową choinkę.

Sekcja Emaus składa ciepłe życzenia rodzinnych i świętych
obchodów Bożego Narodzenia! Bądźmy wtedy razem
i cieszmy się naszą obecnością.

Alicja Gronau-Osińska

DRUM BUN
W listopadzie i grudniu nie było od nas wieści, dlatego
tym razem raportujemy podwójnie!
W Drum Bunie trochę się ostatnio działo, chociaż w związku
z rozpoczęciem nowej kadencji Robura sprawy dopiero
zaczynają nabierać tempa.
Pod koniec października odbył się Walbun, na którym
oprócz omówienia poprzedniego roku i snucia planów
na rok kolejny, został wybrany nowy Robur w składzie:
Tesia Kądziela, Karolina Strojnowska, Hania Rykowska
i Szymon Święcicki.

Mam nadzieję, że podobają się Wam nasze bombki z fotografiami dzieci, długie łańcuchy i olbrzymia gwiazda betlejemska?
W opowiadaniu przywołaliśmy zwiastowanie Najświętszej
Marii Panny, okazało się, że słowa anioła wówczas wypowiedziane powtarzamy dwa razy dziennie! Mamy nadzieję,
że wtedy choć na tę chwilę stajemy się posłańcami Boga.
Potem przypomnieliśmy historię podróży Marii i Józefa,
trudności w znalezieniu noclegu, wreszcie narodziny Jezusa.
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W listopadzie byliśmy razem na filmie „Winni” (dziękujemy
za doskonałą frekwencję, było nas ponad 20 osób!), który
polecił nam ksiądz Grześ Michalczyk, a następnie spotkaliśmy się na Piątku Świętomarcińskim, żeby o nim podyskutować. Śmiało można powiedzieć, że nowa forma „Piątków”
(mniej wykładowa, bardziej dyskusyjna) zapowiada się bardzo obiecująco, tak więc polecamy je szczególnej uwadze
członków i sympatyków DB.
Godnym odnotowania wydarzeniem listopadowym jest
również powstanie na Facebooku grupy „EkoLogicznie”,
w której chcemy wymieniać się wiedzą na temat zmian
klimatu i szerzej pojętej ekologii (więcej o drumbunowym
nurcie ekologicznym w zapowiedzi poniżej).
W grudniu odbył się, w miejsce tradycyjnych rekolekcji
ostatniej szansy, przedświąteczny wieczór modlitewny
i roraty w św. Marcinie.
Z innych informacji:
▪ Zapraszamy wszystkich do dołączania do grupy „Drum
Bun 2.0.” na Facebooku - to tam ogłaszana jest większość wydarzeń w Drum Bunie, więc jeśli chcecie być
na bieżąco - koniecznie dołączcie;
▪ Zapraszamy również do lektury wyżej wspomnianego
ogłoszenia o ekocyklu organizowanym przez nas
w nowym roku;
▪ Dziękujemy Maćkowi Ulrichowi za inicjatywę sitodrukową. Gdyby wszyscy członkowie byli tacy aktywni,
to Robur byłby szczęśliwy.

Robur Drum Buna

EKOCYKL
OTWARTE SPOTKANIA O EKOLOGII
Od nowego roku Drum Bun startuje z nowym, wyjątkowym
cyklem spotkań, na który zapraszamy wszystkich Członków
i Przyjaciół z Klubu i spoza niego w każdym wieku.

wątpliwości oraz próba poszukania rozwiązań możliwych
przez nas do wprowadzenia.
Cykl planujemy według metody, z której korzystamy
przy międzynarodowych projektach prowadzonych w ramach organizacji JECI-MIEC, której jesteśmy członkiem
tj. SEE-JUDGE-ACT. Oznacza ona jak najlepsze poznanie
danego tematu, pogłębioną refleksję nad nim i podjęcie
adekwatnych działań.
Ekocykl chcielibyśmy zacząć od różnorodnych spotkań
z ekspertami, które będą odbywały się co miesiąc, pierwsze
odbędzie się w lutym. Oto wstępna lista tematów, które
chcielibyśmy poruszyć (tytuły poszczególnych spotkań
są robocze i mogą się zmienić):
▪ Luty: „Boże chroń od atomu” – o zagrożeniach
i szansach związanych z energetyką jądrową;
▪ Marzec: „Co się dzieje w naszym domu?” – o zmianach
klimatycznych - przyczynach, przebiegu, konsekwencjach obecnych i możliwych w przyszłości, perspektywach;
▪ Początek kwietnia: „W królestwie Monszatana. Wokół
książki Marcina Rotkiewicza” – o organizmach modyfikowanych genetycznie i związanych z nim kontrowersjach;
▪ Koniec kwietnia: „Turysta w świecie globalnym” –
o tym jak turyści wpływają na świat, środowisko, gospodarkę, kulturę i społeczeństwo.
Namysł nad tymi zagadnieniami będziemy prowadzić stopniowo w trakcie trwania cyklu spotkań, tak abyśmy przystępując do dyskusji dysponowali już jakąś wiedzą. Dlatego
więcej informacji spotkaniach dyskusyjnych będziemy podawać dopiero za jakiś czas.
Szczegółowe informacje będziemy publikować stopniowo
na stronie Drum Buna na Facebooku, na stronie Klubu
i na łamach Informatora Klubowego.

Ewa Kuijpers i Szymon Święcicki

MAM POMYSŁ! NOWA EDYCJA
Zaczynamy drugą edycję konkursu Mam Pomysł!

Tematem cyklu będzie szeroko pojęta ekologia, a w szczególności zmiany klimatu. Wydaje nam się, że są to zagadnienia po pierwsze niezwykle ważne, po drugie, obrosłe
nieporozumieniami, a przez to budzące kontrowersje,
po trzecie, coraz bardziej obecne w polskiej debacie publicznej. Celem naszego cyklu będzie więc możliwie rzetelne uporządkowanie wiedzy i wyjaśnienie rozmaitych

Warto zacząć szukać inspiracji i planować własne inicjatywy
już teraz. Mam Pomysł stwarza Wam możliwość zrobienia
czegoś własnego, zrealizowania swojego pomysłu. Ogranicza Was jedynie wyobraźnia i kreatywność. Podzielcie się
z innymi swoimi pasjami i umiejętnościami. Dajcie sobie
czas na zebranie zespołu i przemyślenie projektów i zgłaszajcie się!
Czekamy na Wasze pomysły. Zgłoszenia przyjmujemy
od 15 stycznia. Projekty składajcie na formularzu zgłoszeniowym, dostępnym na stronie konkursu:
www.kik.waw.pl/projekty/mam-pomysl2.
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Wszystkie inne potrzebne dokumenty także się tam znajdują. Szczególnie zachęcamy do przeczytania regulaminu –
może się przydać. W Klubie znajdziecie ulotki, które mogą
pomóc. Ewentualne pytania możecie zadawać mailem:
mampomysl@kik.waw.pl.
Po wypełnieniu formularza wyślijcie jego niepodpisaną
wersję mailem na adres mampomysl@kik.waw.pl, a wydrukowaną wersję podpiszcie i przynieście do sekretariatu
Klubu.

ronu, mleka, oliwy z oliwek, oliwy słonecznikowej, jajek,
sera, dżemu, herbaty, sosu pomidorowego, masła, kawy,
vouchera na mięso. Z artykułów higienicznych najważniejsze są: szampon, w tym przeciwko wszom, środki czyszcząco-dezynfekujące, wielofunkcyjny żel do sprzątania, mydło
w płynie, szampon dla dzieci, papierowe chusteczki, podpaski, pasta do zębów, krem do golenia.

Odwiedźcie naszą stronę i znajdźcie nas na Facebooku:
www.kik.waw.pl/projekty/mam-pomysl2
www.facebook.com/mampomysl

Jerzy Biderman

SEKCJA ESPERANTO
Na spotkaniu grudniowym podsumowaliśmy działalność
Sekcji i Duszpasterstwa Esperantystów w 2018 roku
oraz złożyliśmy sobie w języku esperanto życzenia świąteczno-noworoczne.
Zapraszamy na spotkanie dnia 25 stycznia 2019 roku,
na którym omówimy plany Sekcji w 2019 roku.

Bohdan Wasilewski

DZIAŁANIA HUMANITARNE KIK
POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA 900 RODZIN W ALEPPO
Klub Inteligencji Katolickiej realizuje projekt w Aleppo
dla potrzebujących rodzin, współfinansowany przez Departament Pomocy Humanitarnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Obecnie trwa dystrybucja w parafii św. Franciszka w Aleppo.
Pomoc otrzymują i chrześcijanie i muzułmanie. Siostra Brygida Maniurka, Polka ze Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi, pracująca w Aleppo opowiada jak bardzo
ta pomoc jest potrzebna:

„Jeden pan mówi, że jak przynoszą paczkę żywnościową
do domu, najpierw żona skrupulatnie dzieli ser na małe
kawałeczki, by wystarczyło całej rodzinie na jak najwięcej
dni... Sami nie mają możliwości finansowych by kupić ser.
Jedynie mają to, co otrzymują raz w miesiącu z parafii. Potem codziennie wyciągają mały kawałeczek z lodówki i cała
rodzina dzieli się nim. Kolejny parafianin dziękował, że Kościół razem z nim dźwiga odpowiedzialność za wyżywienie
jego rodziny.”
On sam jako mąż i ojciec czuje się w obowiązku zapewnić
konieczne do przeżycia rzeczy rodzinie, a nie jest w stanie.
Z tego powodu obwinia się i cierpi. Mówi, że gdyby
nie pomoc Kościoła, jego rodzina głodowałaby. Mimo,
że pracuje, wszystko jest tak drogie, a zarobki zbyt małe,
by wystarczyły na podstawowe życie. Następne świadectwo
to opis radości z otrzymania paczki żywnościowej:

„Nie czekamy aż przyjdziemy do domu, ale już po wyjściu
oglądamy z radością co dostaliśmy danego miesiąca. Wiele
z produktów otrzymanych nie możemy sami kupić. Cieszę
się, że mogę je ofiarować swojej rodzinie.”

Ok. 900 rodzin przez okres 3 miesięcy otrzymuje wsparcie
żywnościowo-higieniczne. Jest to szczególnie ważne przed
Świętami Bożego Narodzenia, a ludziom, jak słyszymy, potrzeba dosłownie WSZYSTKIEGO.

Jak wygląda dystrybucja paczek?
Na kilka dni przed rozdzielaniem paczek, wolontariusze
przywożą produkty z hurtowni w dużych ilościach, zapakowane w wielokilogramowe worki. W parafii jest duża sala
gdzie składuje się towar. Następnie wolontariusze przygotowują paczki, ważą produkty, pakują w mniejsze torby
dla każdej rodziny.

Paczka składa się z podstawowych artykułów spożywczych
oraz produktów higienicznych tj. cukru, ryżu, kaszy, maka-

Dystrybucja trwa przez kilka dni, dla poszczególnych grup,
ponieważ wszyscy nie zmieściliby się jednego dnia.
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5. Antoine Cheik Moussa – Rodzina 5-osobowa. Synowie
studiują, potrzeba wsparcia w zakupie najpotrzebniejszych artykułów.

Jest to także okazja, by weprzeć ludzi duchowo. O. Ibrahim,
proboszcz parafii, albo siostra Brygida mówią o życiu Kościoła, jest też krótka katecheza w nawiązaniu do danego
okresu roku liturgicznego. Jest to też czas dialogu i dzielenia się osób ich radościami i problemami oraz okazja
do wysłuchania ich propozycji, potrzeb, itd. Spotkanie kończy modlitwa za darczyńców, którzy wspierają parafię i próbują ulżyć sytuacji ludzi.
Regularnie też wolontariusze odwiedzają rodziny, by poznać lepiej ich warunki życia i potrzeby. Wartość projektu to
810 000 zł.

Marta Titaniec, projekty humanitarne KIK

WSPARCIE DLA SYRYJSKICH RODZIN
Przypominamy o możliwości wspierania konkretnych,
znanych z imienia i nazwiska, potrzebujących pomocy
rodzin syryjskich w Aleppo.
W wyniku wojny mieszkańcy miasta odczuwają dotkliwy
brak podstawowych artykułów i środków do życia. Szczegółowy opis sytuacji w Aleppo można znaleźć w materiale
powyżej.
Umożliwiamy wsparcie rodzin, które obecnie znajdują się
pod opieką Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi
w Aleppo i które wymagają pomocy. Siostry, z którymi jesteśmy w ciągłym kontakcie, dają rękojmię bezpośredniego
przekazywania środków konkretnym rodzinom. Obecnie
nasze wsparcie kierujemy do 5 rodzin:
1. Michèle Samoel Hanna – Rodzina uboga, 5 osób.
Ojciec, matka i jedna z córek chorują psychicznie. Choroba nasiliła się z powodu wojny.
2. Rania Dakak Janji – Wdowa z 3 dzieci (chłopców).
Trudna sytuacja materialna.Jeden z synów jest chory,
drugi jest w wojsku, trzeci studiuje teologię, by zostać
księdzem.
3. Le Voeu Jouborian – Podczas wojny rodzina sprzedała
mieszkanie, bo potrzebowaliśrodki na życie. Brak źródeł
utrzymania.
4. Dalale Alkhassi – Wdowa z dwojgiem dzieci bez środków do życia.

Prosimy o informację, kogo chcieliby Państwo wspierać
i jaką kwotę chcielibyście przekazywać (telefonicznie pod
numerem sekretariatu KIK 22 827 39 39 lub e-mailem:
rodziny.aleppo@kik.waw.pl).
Jesteśmy gotowi na przyjmowanie wpłat dla rodzin
w Aleppo na konto: 15 1560 0013 2000 1706 4454 5708
z dopiskiem: „darowizna na cele statutowe – Rodziny
w Aleppo”.
W imieniu Zarządu Klubu zapraszamy do współpracy!

Marta Titaniec, Jakub Kiersnowski i Krzysztof Sawicki

FILM O MARCINIE LUTRZE
Z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan zapraszamy na premierową projekcję wybranych odcinków polskiej wersji serialu animowanego pt. „Życie Marcina Lutra”.
Film został stworzony przez węgierskiego reżysera Zsolta
Richlyego, który będzie gościem specjalnym tego spotkania, na podstawie scenariusza Jánosa Lackfiego.

Serial opowiada historię życia Marcina Lutra starając się
oddać ducha czasu i przedstawić kontekst w jakim rozpoczęła się reformacja podejmując także trudne tematy.
Pokaz oraz późniejsze omówienie tak przez reżysera
jak i zaproszonych gości odbędzie się 24 stycznia 2019 r.
o godzinie 18:00 w kinie Muranów, przy ul. Andersa 5.

Jan Murawski

