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50 LAT
Wiosna, która jak zwykle zaskoczyła
KLUBU ŻEGLARSKIEGO „SANTA MARIA”
nas
mile,
przypomina
nam
o zbliżającym się lecie. Maj jest
Więcej informacji na 8 stronie Informatora
miesiącem, który z racji różnych
rocznic sprzyja zastanowieniu się nad Środowe wykłady otwarte, godz. 17.30:
naszym patriotyzmem, uczy troski
CYKL „TEATR ANTYCZNY”
o dobro naszej Ojczyzny. W tym roku
„Widowiska teatralne w starożytnym Rzymie”
maj będzie też miesiącem, w którym
6 maja, dr Krzysztof Rzepkowski
będziemy
wspominać
wielkiego
Polaka, Władysława Bartoszewskiego,
CYKL „O SZTUCE RENESANSU I MYŚLI HUMANIZMU”
który odszedł do Boga po długim „Sztuka renesansu cz. I: Między Florencją a Brugią - wczesny renesans XV w.”
życiu, które powinno być zachętą
13 maja, p. Joanna Kaczor
dla każdego z nas, by zawsze
„U źródeł humanizmu renesansowego”
zachowywać się w sposób uczciwy
20 maja, prof. Włodzimierz Olszaniec
i szlachetny.
„Sztuka renesansu cz. II: Sztuka dojrzałego renesansu XVI w. Rzym, Wenecja;
Cieszę się na spotkanie z Wami
Rozwój renesansu na północ od Alp”
na rekolekcjach klubowych w Laskach.
27 maja, p. Joanna Kaczor
Sądzę, że jest rzeczą bardzo ważną,
„Humanizm Erazma z Rotterdamu”
aby przypominać i podkreślać wartości,
3 czerwca, prof. Juliusz Domański
które leżą u korzeni naszego Klubu,
tak by jasna była dla wszystkich,
Więcej informacji na 6 stronie Informatora
a zwłaszcza dla naszych nowych
członków, tożsamość naszej wspólnoty. Piątek, 29 maja, godzina 18.00, siedziba KIK, ul. Freta 20/24A
Mam nadzieję, że te rekolekcje będą
okazją do pogłębienia łączących nas
„SUMIENIE – BLASK WOLNOŚCI”
więzi i dadzą siły do działania na rzecz
Czyli jak budować etykę na miłości dobra, a nie na powinności.
dobra wspólnego.
spotkanie autorskie z
Pod koniec maja w Klubie będziemy
mieli okazję do porozmawiania
o. Ludwikiem Wiśniewskim OP
z o. Ludwikiem Wiśniewskim o tym,
czym
jest
sumienie
i
jaką Niedziela, 14 czerwca, od 9.00, gościnne Pola EliZulskie, k/Falenicy
odpowiedzialność na nas ono nakłada.
PIK-KIK-NIK
Jak kształtować sumienie i jak
Motywem
tegorocznego
PIK-KIK-NIKU jest
poddawać jego osądowi nasze myśli,
WSPÓLNY
STÓŁ
mowę, uczynki i nasze zaniedbania –
oto wyzwanie, które stoi przed każdym
Po Mszy Świętej na Polach EliZulskich wiele atrakcji oraz dużo czasu
człowiekiem.
na rozmowy i spotkania
Do zobaczenia!
Więcej informacji w czerwcowym wydaniu Informatora
Joanna Święcicka
Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa
tel.: (+48-22) 827.39.39, KRS 0000034785, konto bankowe nr 15 1560 0013 2000 1706 4454 5708
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10.05. niedziela
godzina 9.40
04.05. poniedziałek
godz. 18.00
10.05. niedziela
godzina 11.45
21.05. czwartek
godz. 17.00
19.05. wtorek
godzina 12.00
17.05. niedziela
godz. 11.00
28.05. czwartek
godz. 18.00

 POZOSTAŁE ZEBRANIA OGÓLNE 

Spotkania „Kredkami do Nieba” – zaprasza Sekcja Rodzin
ul. Piwna 9/11
Nabożeństwo ekumeniczne w świątyni ewangelicko-reformowanej - Zaprasza Starszy
Ekumenista
Aleja Solidarności 74
Spotkanie w Nazarecie - 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)
Dyskusyjny Klub Filmowy – „Za wszelką cenę”
Siedziba KIK
Msza Święta Klubowa
ul. Piwna 9/11
Spotkanie ekumeniczne w kościele św. Marcina - Zaprasza ks. Rektor Andrzej Gałka
ul. Piwna 9/11

Sekretariat Klubu czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-21.00,
Księgowość czynna jest w poniedziałek w godz. 13.00-18.00, oraz wtorek - czwartek w godz. 12.00-16.00
Obsługę prawną Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie zapewnia Kancelaria adwokacka
Zofii Józefowicz-Paszewskiej. Dziękujemy!

DYŻURY SEKCJI
SEKCJA

Sekcja Rodzin

DZIEŃ

GODZINA

poniedziałek
wtorek, czwartek

17.00-21.00
13.00-17.00

SALA

POKÓJ SR

Karolina Bielecka-Komosa

poniedziałek
Krystyna Sieroszewska

18.30-19.30

Sekcja Wschodnioeuropejska

środa

12.00-16.00

POKÓJ SR

Drum Bun

czwartek

19.30

DUŻA SALA

Sekcja Emaus

agronau@wp.pl

Tel. 608 291 505

Sekcja Esperanto

piątek

16.00-18.00

DUŻA SALA

Sekcja Kulturalno –
Turystyczna

drugi czwartek miesiąca

16.00-19.00

DUŻA SALA

Sekcja Współpracy
z Katolikami na Wschodzie

poniedziałek

11.00-13.00

DUŻA SALA

poniedziałek

11.00-15.00

MAŁA SALA

Fundacja ks. S. Niedzielaka
Prawnik
mec. Teresa Zwięglińska

po wcześniejszym umówieniu

12.00-13.00

ANTRESOLA

Sekcja Ewangelijna

trzecia środa miesiąca

17.00-18.30

DUŻA SALA

Sekcja Polsko-Niemiecka

A. Grzegorczyk 0-501.836.898
H. Rudzka 0-605.073.091
W. Szczycińska 0-691.616.725

18.00-20.00

DUŻA SALA

czwartek

piątek
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Po 93 latach ziemskiej wędrówki, 24 kwietnia 2015 roku, Bóg powołał do siebie
ŚP

Profesora
Władysława Bartoszewskiego
więźnia Auschwitz, działacza Frontu Odrodzenia Polski,
żołnierza AK, uczestnika Powstania Warszawskiego,
członka Rady Pomocy Żydom „Żegota”, więźnia stalinowskiego,
długoletniego współpracownika i redaktora "Tygodnika Powszechnego",
uczestnika licznych spotkań i wykładów w Klubie Inteligencji Katolickiej,
jednego z inicjatorów i niekwestionowanego lidera dialogu
polsko-niemieckiego i polsko-żydowskiego,
uczestnika Seminarium Oświęcimskiego,
pierwszego i wieloletniego Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej,
Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej,
wieloletniego Prezesa, a następnie Prezesa Honorowego PEN Clubu,
Sekretarza Stanu i Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego,
Chrześcijanina, Patriotę, Męża Stanu,
Mądrego i prawego Człowieka.
Żegnamy Profesora z ogromnym smutkiem i wdzięcznością za wielki dar Jego życia.
Łączymy się w bólu i żałobie z

Rodziną i Najbliższymi
Zarząd, Przyjaciele i cała społeczność Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie.

Msza Święta i Spotkanie
Zarząd KIK, Redakcja WIĘZI i Zarząd Fundacji AUSCHWITZ-BIRKENAU zapraszają,
w miesiąc po śmierci śp. prof. Władysława Bartoszewskiego,
na Mszę Świętą w intencji zmarłego i spotkanie poświęcone Jego osobie.
niedziela, 24 maja 2015 r.,
Msza Święta w kościele św. Marcina o g. 17.30,
Spotkanie w siedzibie KIK, ul. Freta 20/24A, g. 19.00
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KOMUNIKATY I KOMENTARZE 


ZAPROSZENIE na
SPOTKANIE FORMACYJNE
dla CZŁONKÓW KLUBU
„Zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie,
i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni
wdzięczności.” Kol 2,7
„Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu,
odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza,
aby przynosiła owoc obfitszy.” J 15,2
Szanowni Państwo, Przyjaciele!
Serdecznie
zapraszamy
na
rekolekcje/spotkanie
pt. Korzenie i owoce naszego życia, które odbędzie się
w Laskach w dniach 22-24 maja 2015 roku.
Część rekolekcyjną poprowadzi w duchu ignacjańskim
ks. Andrzej Gałka, część wykładowo – dyskusyjną
poprowadzi
ks.
Sławomir
Szczepaniak.
Wśród zaproszonych gości będą prof. Andrzej Friszke,
Henryk Wujec, siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża.
Spotkanie ma na celu:
 Pogłębienie własnego życia duchowego.
 Bliższe poznanie Dzieła Lasek, jego różnorodnych
charyzmatów, życia twórców Dzieła i ich wpływu
na środowisko KIK-u.
 Refleksję nad dziedzictwem KIK-u i jego wpływem
na naszą teraźniejszość i przyszłość.
 Formację intelektualną przez udział w wykładach,
dyskusjach.


KOMUNIKAT SEKCJI
WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ
W dniach 21-29 marca 2015 r. pod Olsztynem odbyła się
kolonia dla 38 dzieci ukraińskich z rejonu
kamionkobuskiego. Większość uczestników to dzieci,
których bliscy zginęli na froncie, przebywają w niewoli
rosyjskiej lub dalej walczą na wschodzie kraju. Były także
dzieci, które straciły dom i uciekły z Debalcewa i Doniecka
oraz dzieci z ubogich rodzin z Kamionki. Kolonia miała
bardzo intensywny i ciekawy program, który udało się
zrealizować z pewnymi dodatkowymi atrakcjami. Dzieci
odwiedziły filharmonię, teatr, nadleśnictwo, planetarium,
obserwatorium, jednostkę straży pożarnej. Mogły bawić się
na basenie i w hali sportowej. Zwiedziły zamek
w Olsztynie, zamek w Lidzbarku, a także złożyły wizytę
w studiu Radia Olsztyn, TVP Olsztyn i redakcji
największego
regionalnego
dziennika
– Gazety
Olsztyńskiej. Dodatkowo dzieci spotkały się z dziećmi
i młodzieżą mniejszości ukraińskiej, zintegrowały się
z uczniami lokalnej szkoły i szkoły muzycznej w Dywitach
oraz wzięły udział w koncercie ukraińskiego zespołu
„Horpyna”. W drodze powrotnej uczestnicy kolonii
odwiedzili Warszawę, gdzie zwiedzili miejski ogród
zoologiczny. Za okazane zaangażowanie i wsparcie osób
indywidualnych i instytucji z Warszawy oraz Warmii
i Mazur składamy serdeczne podziękowania.

Jesteśmy przekonani, że pogłębiona formacja członków
Klubu jest konieczna dla przynoszenia przez naszą
klubową wspólnotę dalszych owoców. Dlatego zapraszamy
i zachęcamy do uczestnictwa w rekolekcjach/spotkaniu
wszystkich członków Klubu (zarówno nowych, jak i tych
z długim stażem).
Zapisy oraz informacje organizacyjne i szczegółowy
program można otrzymać w sekretariacie Klubu:
tel. 22 827-39-39; mail: kik@kik.waw.pl.
Lista miejsc jest niestety ograniczona dlatego decydować
będzie kolejność zgłoszeń.
Na rekolekcje/spotkanie serdecznie zapraszają:
Joanna Święcicka
prezes KIK,
Rafał Świeżak
przewodniczący Sekcji Rodzin KIK,
ks. Andrzej Gałka
rektora kościoła św. Marcina, duszpasterz KIK,
ks. Sławomir Szczepaniak
rektor kaplicy pw. Matki Bożej Anielskiej
w Zakładzie dla Ociemniałych w Laskach

Uczestnicy kolonii dzieci z Kamionki
Ruszamy także z nowym projektem dla Białorusi!
W dniach 20-24 maja 2015 roku w Warszawie odbędzie się
pierwsze działanie w ramach projektu „Liderzy aktywni
lokalnie”. Środki na ten cel w wysokości ponad 66 tysięcy
złotych otrzymaliśmy od Fundacji Solidarności
Międzynarodowej w ramach Programu „Wsparcie
Demokracji 2015” finansowanego ze środków programu
polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw
Zagranicznych RP.
Marta Chrząstowska-Wachtel
Sekretarz Sekcji Wschodnioeuropejskiej
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MAM POMYSŁ 2015-2016
UWAGA! Wystartowała już kolejna edycja konkursu
„Mam Pomysł”! Gimnazjaliści i licealiści mają na nowo
szansę wymyślić, zaplanować i zrealizować swój własny
pomysł, uzyskując finansowanie na wszystkie zaplanowane
działania. Najlepiej, gdyby pomysł spełniał któryś
z poniższych warunków: był skierowany do innych
(np. rodzeństwo, babcie, koledzy z klasy….), promował
Warszawę (np. uatrakcyjniał przestrzeń miejską) lub
skupiał się na zdobyciu przez jego uczestników
umiejętności, które później zostaną twórczo wykorzystane.
Na zgłoszenia czekamy do 5-ego dnia każdego miesiąca,
przyjmujemy je w trybie ciągłym do końca roku – ale jak
zwykle kto pierwszy ten lepszy, bo konkurs zamykamy, jak
tylko wyczerpią się środki finansowe. Formularz
zgłoszeniowy, Regulamin i więcej informacji na stronie
mampomyslkik.wordpress.com, a także na stronie na
Facebooku: www.facebook.com/mampomysl.
Pytania
można
kierować
do
koordynatorek:
Ali Budzyńskiej i Marysi Przeciszewskiej na adres
mampomysl@kik.waw.pl,
a
także
telefonicznie
do Marysi Piotrowskiej lub Karoliny Bieleckiej-Komosy:
22 827 39 39. Zapraszamy!

wejście do niego. Gdy jednak anioł oznajmił, że Jezus jest
wśród żywych, pobiegły przekazać to uczniom. Wtedy
Szymon z drugim apostołem szybko poszli zobaczyć,
co właściwie się stało. Znaleźli w grobie tylko chustę
i rozrzucone płótna. Tymczasem dwóch uczniów w drodze
do Emaus spotkało mężczyznę, a po dzieleniu się chlebem
poznali, że to był Jezus. Wszyscy spotkali się
w wieczerniku, wtedy także dowiedzieli się, że Jezus
przyszedł tam mimo drzwi zamkniętych. Wszystkich
ogarnęła radość. Gdy wrócili do Galilei, by jako rybacy
znów łowić ryby, stali się uczestnikami cudu połowu – na
prośbę Jezusa zarzucili sieci, a aż po brzegi wypełniły je
ryby.

Ala Budzyńska,
Marysia Przeciszewska
Zadanie publiczne o nazwie „Mam
Pomysł
2015-2016”
jest
finansowane
ze
środków
m. st. Warszawy.





KOMUNIKAT SEKCJI EMAUS
SPOTKANIE W NAZARECIE
W kwietniu przypomnieliśmy wydarzenia Wielkiego
Tygodnia. Ukoronowane Zmartwychwstaniem wymagało
wyobrażenia sobie, co czuli apostołowie zgromadzeni
w wieczerniku. Byli przestraszeni i zagubieni.

Fot. Andrzej Jaczewski
Gdy trzy Marie poszły niedzielnym rankiem do grobu,
martwiły się, kto im odepchnie wielki kamień zamykający

Fot. Andrzej Jaczewski
Gdy upieczone spożywali je przy ognisku, poznali, że to
Jezus jest z nimi. Odtąd Szymon Piotr począł paść Baranki
Boże, jak prosił o to Jezus, czyli być duszpasterzem
wszystkich nas. Inscenizacji towarzyszył śpiew: Bóg nie
umarł, Jezus żyje! A w pracach ręcznych wykonaliśmy
białe baranki – dla przypomnienia treści spotkania.
Oczywiście nie zabrakło zabaw i małej przekąski.
Alicja Gronau-Osińska
SEKCJA EMAUS
16 kwietnia wraz z o. Zygmuntem Perzem
kontynuowaliśmy rozważania Evangelii gaudium. Homilia
to najbardziej rozpowszechniona forma nauczania – to
element przepowiadania Słowa w liturgii. Jezus właśnie
słowem przyciągnął ludzi i przez nie chrześcijaństwo się
rozszerzyło na cały świat. Homilia to dialog ludu z Bogiem
w duchu przymierza, dialog poprzedzający komunię.
Homilia powinna być krótka, nie może stać się ważniejsza
od celebracji wiary. Jest częścią ofiary, nakierowanej na
komunię. Kościół jest matką i głosi słowo jak matka
dzieciom, w duchu miłości. Słowo powinno ożywiać wiarę,
stawiać na nogi do życia chrześcijańskiego, powinno
rozpalać serca, pobudzać do praktykowania dobra. Słowo
Boże jest bardziej darem niż zobowiązaniem. Powinno
rozbudzić tęsknotę pomiędzy przytuleniem w chrzcie
świętym, a przytuleniem w chwale Ojca.
Alicja Gronau-Osińska
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ZAPROSZENIE
W roku Jana Pawła II i w roku 15-tej rocznicy śmierci
ks. Józefa Tischnera zapraszamy na debatę:

„Myśląc z Wojtyłą i Tischnerem…
o cierpieniu i miłosierdziu”
Goście debaty:
Zbigniew Stawrowski, Dariusz Karłowicz,
Wojciech Bonowicz, ks. Jan Sochoń.
prowadzenie: Anna Karoń-Ostrowska
poniedziałek, 11 maja, godz. 18.00,
Dom Arcybiskupów Warszawskich,
ul. Miodowa 17/19




KOMUNIKAT SEKCJI WIGIERSKIEJ
Informujemy, że rozpoczęliśmy już zapisy na tegoroczny
obóz nad Wigrami. Odbędzie się on w dniach 29 czerwca –
16 lipca. Spotkanie informacyjne odbędzie się 21 maja
(czwartek) o godzinie 18.30 w siedzibie Klubu. Podczas
zebrania odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości
dotyczące obozu. W razie pytań prosimy pisać także do nas
maile pod adres: wigry@kik.waw.pl, bądź skontaktować
się z nami telefonicznie. Numery kontaktowe oraz więcej
informacji o naszym obozie znajdą Państwo na naszej
stronie internetowej: kikwigry.weebly.com. Polecamy
również nasz fanpage: www.facebook.com/wigrykik
Na obóz zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 8 do
18 lat.
Witold Kunicki-Goldfinger (kierownik obozu)




AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU
KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
Drodzy Słuchacze,
Jak
zawsze
zapraszamy
wszystkich
chętnych
na cotygodniowe wykłady otwarte. Zapraszamy
WSZYSTKICH niezależnie od wieku.
W kwietniu ks. dr Ireneusz Lukas wygłosił wykład
dotyczący ekumenizmu w ramach wyznań reformowanych,
a prof. Karol Karski o dialogu współczesnego Kościoła
Rzymskiego z kościołami wyrosłymi z reformacji XVI
wieku.
Rozpoczęliśmy również nowy cykl pt. „Teatr antyczny”,
który prowadzi dr Krzysztof Rzepkowski, wykładowca
IFK UW. Po wykładach dotyczących architektury
i aktorów teatralnych, dnia 6 maja dr Rzepkowski opowie
nam jeszcze o tym, jakie widowiska i spektakle mogli
podziwiać w teatrze starożytni Rzymianie.

W maju rozpoczniemy również nowy cykl pt. „O sztuce
renesansu i myśli humanizmu”. W ramach cyklu chcemy
spojrzeć na narodziny nowego sposobu spojrzenia na świat
i na człowieka, które odnajdujemy w różnych aspektach
działalności artystów i myślicieli XV i XVI wieku.
Pierwszy wykład poprowadzi p. Joanna Kaczor, która
w zeszłym roku prowadziła już u nas cykl dotyczący sztuki
awangardy XX wiecznej. Tym razem opowie nam
o początkach sztuki renesansowej w XV wieku. Następnie
profesor filologii klasycznej, Włodzimierz Olszaniec,
odpowie nam na pytanie, skąd wywodzi się humanizm
renesansowy, na ile czerpie on z antyku, a na ile
z średniowiecza i czym się cechuje kultura humanistyczna.
W kolejnym tygodniu wrócimy razem z p. Joanną Kaczor
do tematu historii sztuki, tym razem do sztuki dojrzałego
renesansu XVI wieku, która ukształtowała się w Rzymie,
Wenecji oraz na północ od Alp. W pierwszą środę czerwca
wykład poprowadzi pan profesor Juliusz Domański –
znawca między innymi dzieł Erazma z Rotterdamu. Będzie
to już ostatni wykład, kończący cały nasz rok akademicki
2014/2015.
Poniżej przedstawiamy plany na najbliższy miesiąc.
Kalendarium na maj i czerwiec – wykłady:
 6 maja, godz. 17.30 – wykład środowy
„Widowiska teatralne w starożytnym Rzymie”,
dr Krzysztof Rzepkowski;
 13 maja, godz. 17.30 – wykład środowy „Sztuka
renesansu cz. I: Między Florencją a Brugią wczesny renesans XV wieku”, p. Joanna Kaczor;
 20 maja, godz. 17.30 – wykład środowy „U źródeł
humanizmu renesansowego”, prof. Włodzimierz
Olszaniec;
 27 maja, godz. 17.30 – wykład środowy, „Sztuka
renesansu cz. II: Sztuka dojrzałego renesansu XVI
w. - Rzym, Wenecja; Rozwój renesansu na północ
od Alp”, p. Joanna Kaczor;
 3 czerwca, godz. 17.30 – wykład środowy,
„Humanizm Erazma z Rotterdamu”, prof. Juliusz
Domański;
Kalendarium na maj i czerwiec – zajęcia warsztatowe
(dotyczy osób już zapisanych)
 Fotografia (godz. 13.30) – 12 i 26 maja, 9 czerwca
 Warsztaty komputerowe Poziom 0 (godz. 16.30) –
12 i 26 maja, 9 czerwca;
 Warsztaty komputerowe Poziom 1 (godz. 17.30
i 18.30) - 12 i 26 maja, 9 czerwca;
 Warsztaty komputerowe Poziom 2 (godz. 16.30
i 17:30) – 5 i 19 maja, 2 i 16 czerwca;
 Warsztaty komputerowe Poziom 3 (godz. 18:30) –
5 i 19 maja, 2 i 16 czerwca.
Ewentualne pytania prosimy kierować do Sekretariatu
KIK: 22 827 39 39 lub mailowo na: akademia@kik.waw.pl
Maria Piotrowska,
Witold Kunicki-Goldfinger
Zadanie o nazwie „Akademia
Trzeciego Wieku KIK 2013-2016”
jest współfinansowane ze środków
Miasta Stołecznego Warszawy.
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KOMUNIKAT SEKCJI ESPERANTO

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY

Z okazji kolejnej rocznicy śmierci twórcy języka
międzynarodowego
17
kwietnia
nawiedziliśmy
na cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej grób Ludwika
Zamenhofa. Uczciliśmy także pamięć pozostałych
działaczy Ruchu Esperanckiego pochowanych na tym
cmentarzu.
W dniach 8-10 maja 2015 roku w Licheniu odbędzie się
spotkanie członków Sekcji Seniorów PZE i sympatyków
esperanta. Mszy Świętej w języku międzynarodowym
będzie przewodniczył ksiądz Roman Gmyrek, krajowy
duszpasterz esperantystów.
Spotkania Sekcji Esperanto w maju odbędą się w dniach 15
i 22 maja o godzinie 16.00.
Bohdan Wasilewski

Fundacja Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu
wraz z Klubem Inteligencji Katolickiej zaprasza
na comiesięczne
spotkania
Dyskusyjnego Klubu
Filmowego. Pragniemy zaprezentować Państwu wybitne
dzieła
filmowe
dotykające
ważnych
zagadnień
egzystencjalnych
(społecznych,
psychologicznych,
obyczajowych), które stawiają pytania, uruchamiają
myślenie, rozszerzają horyzonty. Każde spotkanie składać
się będzie z projekcji filmu i następującej po nim dyskusji
wokół zagadnień poruszanych w filmie. Całość powinna
zamknąć się w 3 godzinach.






KOMUNIKAT STARSZEGO EKUMENISTY
W tym miesiącu pierwszoponiedziałkowe nabożeństwo
ekumeniczne
zostanie
odprawione
w
świątyni
ewangelicko-reformowanej przy al. Solidarności 74, dnia
4 maja (jak zawsze o godzinie 18.00). Będzie to spotkanie
chrześcijańsko-żydowskie nad psalmami. Zapraszam!
Jan Turnau






KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI
W DOMU REKOLEKCYJNYM W LASKACH
Zapraszamy na Kurs Przedmałżeński w domu
rekolekcyjnym w Laskach koło Warszawy. Kurs
rozpoczynamy w piątek 12 czerwca o godzinie 17.30
i kończymy w niedzielę 14 czerwca o godzinie 16.00.
Kurs ten to rekolekcje dla młodych par planujących
związek małżeński. Prowadzony jest w formie dialogowej
przez księdza i trzy małżeństwa z ruchu Małżeńskie Drogi.
W trakcie zajęć nie ma dyskusji publicznych.
Pary narzeczonych wiele czasu pracują tylko we dwoje
przy osobnych stolikach. Celem kursu jest głębsze
poznanie
wzajemnych
oczekiwań,
poglądów,
zastanowienie się nad istotą sakramentalnego małżeństwa.
Zapraszamy pary już zdecydowane na małżeństwo oraz te,
które jeszcze nie podjęły tej decyzji. Po zakończeniu jest
możliwość otrzymania od księdza odpowiedniego
zaświadczenia o odbyciu kursu.
W trakcie kursu korzystamy z noclegów i wyżywienia
w domu rekolekcyjnym, więc są z tym związane koszty.
Bliższe informacje i zapisy: Anna i Krzysztof Łoskotowie
tel. 502 769 164 lub loskot@o2.pl.






Spotkania odbywają się w każdy 3 wtorek m-ca
w godz. 12 – 15, w siedzibie KIK przy ul. Freta 20/24A
w Warszawie. Projekcja filmu i udział w dyskusji jest
bezpłatny.
Najbliższe spotkanie DKF-u odbędzie się 19 maja, o godz.
12.00.
Tym
razem
będzie
wyświetlony
film
pt. „Za wszelką cenę” w reżyserii Clinta Eastwooda.
"Za wszelką cenę" to współczesna historia Maggie
Fitzgerald (Hilary Swank), która próbuje osiągnąć sukces
w kobiecym boksie zawodowym. Stara się dostać pod
opiekę uznanego trenera Frankie Dunna (Clint Eastwood),
ten jednak stanowczo jej odmawia. Zdeterminowana
Maggie nie poddaje się i bez zgody trenera przychodzi na
siłownię. Nieoficjalnie pomaga jej klubowy sprzątacz
Scrap (Morgan Freeman), przyjaciel trenera i emerytowany
bokser. Na skutek nacisków ze strony Scrapa, widząc
zaangażowanie i poświęcenie Maggie, Frankie w końcu
decyduje się jej pomóc. Podczas treningów pomiędzy
Maggie i Frankiem zawiązuje się nić przyjaźni. Wkrótce
przyjdzie im stanąć do walki, w której trzeba będzie czegoś
więcej niż serce i odwaga...
Wojciech Sulimierski



WARSZAWSKI
KLUB TYGODNIKA POWSZECHNEGO
Warszawski Klub Tygodnika Powszechnego zaprasza
na spotkanie ze wspólnotą Sant'Egidio. Naszymi gośćmi
będą
członkowie
wspólnoty,
którzy
opowiedzą
o jej historii, duchowości i pomocy niesionej bezdomnym
i potrzebującym m.in. na ulicach Warszawy. Rozmowę
poprzedzi projekcja filmu z organizowanej przez
Sant'Egidio wigilii dla ubogich. Spotkanie odbędzie się
14 maja o godzinie 18.30 w siedzibie Klubu Inteligencji
Katolickiej w Warszawie (ul. Freta 20/24A). Podczas
spotkania będzie można przekazać ofiary na rzecz
domu dziecka w Słowiańsku na Ukrainie wspomaganego
przez Wspólnotę Sant'Egidio.
Fryderyk Rozen
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KOMUNIKAT
KLUBU ŻEGLARSKIEGO SANTA MARIA
Ahoj Żeglarze! Członkowie i sympatycy Santa Marii.
23 maja w Wolicy chcemy wspólnie uczcić 50 rocznicę
założenia naszego Klubu Żeglarskiego Santa Maria!
Tak długi okres działalności Klubu to wielki sukces,
będący wynikiem niestrudzonej pracy kilku już pokoleń!
Taką okazję trzeba uczcić!
Plan spotkania przedstawia się następująco:
10.00 – oficjalne rozpoczęcie – Apel;
10.15 - Msza Święta;
11.30 – krótko o historii i przyszłości KŻ Santa Marii
opowiedzą jego członkowie;
12.00 – Regaty! – możliwość zmierzenia się w żeglarskich
szrankach z kadrą obozów SM, jak i własnym dzieckiem
czy rodzicem;
13.30 – grill;
14.00 - Aukcja – w związku z pewnymi brakami
w nazewnictwie
naszego
sprzętu
będzie
można
wylicytować nazwy optymistów! Inne atrakcyjne
przedmioty również trafią do Waszych domów.

Przez cały czas trwania imprezy aktywni członkowie
Klubu będą zapewniać gry i konkursy z nagrodami
dla dzieci i dorosłych! Zaaranżujemy również możliwość
popływania na sprzęcie, z którego korzystamy na obozach.
W trakcie obchodów będziemy prowadzić sprzedaż
klubowych koszulek i bluz. Dla każdego znajdziemy
odpowiedni rozmiar.
Dla wytrwałych wieczorem przewidujemy tańce
na świeżym powietrzu, a następnego dnia - 24 maja zapraszamy do korzystania ze zwodowanych jachtów.
Bramy Wolicy będą stały dla Was otworem!
Więcej informacji na temat 50-lecia Santa Marii znajduje
się na stronie internetowej: www.santamaria.pl/50lecie
lub pod numerem telefonu: 500 004 864.
W ramach wspólnego wkładu w obchody serdecznie
prosimy o przyniesienie ciasta bądź sałatki.
Z żeglarskim pozdrowieniem
Zarząd Klubu Żeglarskiego Santa Maria

ZAPRASZAMY!

