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Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele,
Czerwiec jest miesiącem przygotowań do
wakacyjnych wyjazdów, ale przedtem
zapraszam na spotkania w Klubie.
Jedno z nich będzie poświęcone postaci
Jana XXIII, któremu Duch Święty nakazał
zwołanie II Soboru Watykańskiego.
Pamiętajmy, że Bóg kieruje Kościołem
powołując
ludzi
do
współpracy.
Dlatego dziękujmy, że żyjemy w czasach,
w których właśnie tacy wielcy Papieże
kształtują oblicze Kościoła. Papież
Franciszek z pewnością odnowi oblicze
Kościoła i wskaże nowe jego możliwości.
Warto czytać świeżo wydaną książkę,
wspaniały dwugłos kard. Bergoglio i rabina
Skórki („W niebie i na ziemi”) by dostrzec,
że Kościół żyje i nie odrzuca
nowoczesności, ale przemienia świat.
Właśnie w tej książce (str. 230) znalazłam
wypowiedź kard. Bergoglio, którą chcę
podzielić się z Wami: „Kiedy nie mogę się
z kimś dogadać, przyjmuję postawę
mnichów
egipskich
z
początku
chrześcijaństwa.
Szukając
drogi
rozwiązania, oskarżali oni samych siebie.
Sadzali siebie na ławie oskarżonych, żeby
zobaczyć, co jest w nich niewłaściwego.
Ja tak robię i pozwala mi to uzmysłowić
sobie, co we mnie nie funkcjonuje dobrze.
Zyskuję wolność, dzięki której łatwiej mi
wybaczyć bliźniemu. ”
Wydaje mi się, że właśnie taka postawa,
do której zachęca papież Franciszek
powinna towarzyszyć nam w czasie debaty
na tematy ukraińskie, która odbędzie się
w Klubie 18 czerwca. Dzięki temu może
uda
nam
się
przyczynić
do
przezwyciężenia podziałów wynikających
z naszej trudnej historii.
Do zobaczenia na KIK-pikniku. Życzę
udanych wakacji i mądrego wykorzystania
wolnych chwil.
Joanna Święcicka
AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU KIK
Informacje na 6 stronie Informatora
NAUKA – KULTURA – RUCH

www.kik.waw.pl

e-mail: kik@kik.waw.pl

poniedziałek, 3 czerwca 2013 r., godz. 17.30, kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11

Uroczystość przyjęcia Sakramentu Bierzmowania
przez młodzież KIK-owską
sakramentu udzieli
ks. kard. Kazimierz Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski
czwartek, 13 czerwca 2013 r., godz. 18.00, siedziba KIK, ul. Freta 20/24a
w 50-tą rocznicę śmierci papieża Jana XXIII
i w 50 lat od rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II zapraszamy na debatę:

Jan XXIII – papież wiosny Kościoła
w spotkaniu udział wezmą:
Jan Turnau
pisarz, dziennikarz społeczny, ekumenista
Andrzej Wielowieyski
polityk, działacz społeczny, publicysta, autor artykułów o Janie XXIII
Grzegorz Polak
dziennikarz, publicysta, autor książek
debatę poprowadzi:
Marek Zając
dziennikarz i publicysta, wiceprezes KIK
wtorek, 18 czerwca 2013 r., godz. 18.00, siedziba KIK, ul. Freta 20/24a

70. rocznica zagłady Polaków na Wołyniu
– przeszłość, która ciąży; jak pamiętać o tragicznych zbrodniach?
W dyskusji panelowej udział wezmą:
prof. Andrzej Friszke
historyk, pracownik ISP PAN, członek Rady IPN, członek Zarządu KIK
prof. Grzegorz Motyka
historyk, pracownik ISP PAN, członek Rady IPN, pracownik naukowy UJ
Spotkanie poprowadzi:
Paweł Broszkowski
wiceprezes KIK, członek Sekcji Współpracy z katolikami na Wschodzie
czwartek, 20 czerwca 2013 r., godz. 18.30, siedziba KIK, ul. Freta 20/24a
wykład rabina Irvinga Greenberga* z Nowego Jorku

„Odzyskiwanie ducha przymierza.
Jak judaizm i chrześcijaństwo mogą odpowiadać na wyzwania
laicyzmu i islamizmu”
Spotkanie poprowadzi:
Zbigniew Nosowski
redaktor naczelny WIĘZI, wiceprzewodniczący PRChŻ
Spotkanie organizowane we współpracy z Polską Radą Chrześcijan i Żydów
*Nota biograficzna o naszym gościu znajduje się na 7 stronie Informatora
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 POZOSTAŁE ZEBRANIA OGÓLNE 

3.06. poniedziałek
godz. 19.00
8.06. sobota
godz. 9.30
13.06. czwartek
godz. 18.00
16.06. niedziela
godz. 10.00
23.06. niedziela
godz. 9.30
27.06. czwartek
godz. 18.00

Nabożeństwo ekumeniczne w świątyni luterańskiej - Zaprasza Starszy Ekumenista
Plac Unii Lubelskiej
Dzień skupienia u Sióstr na ul. Wiślanej
Zaprasza Sekcja Emaus
Spotkanie Sekcji Ewangelijnej
Siedziba KIK
KIK-PIK-NIK
Pola EliZulskie
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. 13.00-19.00, oraz wtorek - czwartek w godz. 12.00-16.00
W lipcu Sekretariat Klubu czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00,
w sierpniu Klub będzie zamknięty, we wrześniu pracujemy w godzinach od 11.00-18.00

DYŻURY SEKCJI

SEKCJA

Sekcja Rodzin

DZIEŃ

GODZINA

poniedziałek
wtorek, czwartek

16.00-2100
12.00-16.00

Karolina Bielecka-Komosa

SALA

POKÓJ SR

poniedziałek
Krystyna Sieroszewska

18.30-19.30

Drum Bun

czwartek

19.30

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

DUŻA 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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KOMUNIKATY I KOMENTARZE 
w ciągu wieków ziemie Rzeczypospolitej: z Żydami,
SPOTKANIA PAX CHRISTI W POLSCE
W dniach 15- 20 maja odbyły się w Polsce dwa spotkania
poświęcone duchowości pokoju: jak czerpać z przeszłości,
jak umacniać i promować przemieniającą się demokrację
i budować przyszłość w duchu pokoju.
Głównymi organizatorami spotkań były trzy organizacje:
międzynarodowy, katolicki ruch pokojowy Pax Christi
International, akcja solidarności niemieckich katolików
Renovabis oraz Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie.
Pierwsze
spotkanie
(15-17
maja)
odbyło
się
w warszawskiej siedzibie CARITAS-u.
Uczestnikami spotkania w Warszawie byli członkowie
władz i sekretariatu Pax Christi oraz delegaci z Belgii,
Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Holandii, Polski, Rosji,
Nowej Zelandii i Kosowa.
Pax Christi International jest międzynarodową organizacją
katolicką, działającą na rzecz pokoju i pojednania
na świecie. Jej początki wiążą się z końcem II wojny
światowej – za datę jej powstania, we Francji, przyjmuje
się marzec 1945 r. Początkowo był to ruch wyłącznie
katolicki i działał głównie w państwach zachodnich,
z czasem jednak zaczął obejmować coraz szersze obszary
i – pozostając w łonie Kościoła – nawiązywał kontakty
z innymi wyznaniami i Kościołami. W 1979 r. organizacja
uzyskała status doradczy przy ONZ, a w 4 lata później
UNESCO przyznała jej Nagrodę Wychowania do Pokoju.
Pax Christi otrzymała też szereg innych nagród i wyróżnień
międzynarodowych, będących wyrazem uznania dla jej
wysiłków na rzecz pokoju na całym świecie.
Od listopada 2007 r. na czele organizacji stoi dwoje
współprzewodniczących: biskup i świecka kobieta.
Od 2010 r. są to biskup Rustenburga w RPA – Kevin
Dowling i Marie Dennis z USA. Od sierpnia 2012 r.
sekretarzem generalnym Pax Christi International jest José
Henriquez z Salwadoru.
Przybyłych do Warszawy uczestników workshopu powitali
i pozdrowili Joanna Święcicka – prezes Klubu Inteligencji
Katolickiej w Warszawie oraz były sekretarz KIK-u
Stanisław Latek, obecnie odpowiedzialny za kontakty
Klubu z Pax Christi. Przedstawił on krótko dzieje i stan
obecny tej organizacji, która przez wiele lat, jeszcze w
okresie PRL-u, była jedynym członkiem Pax Christi
International z krajów komunistycznych.
Odczytano także list do organizatorów i uczestników
spotkania nadesłany przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP
ministra Jacka Michałowskiego. Oto fragment tego
dokumentu: "Przekazuję organizatorom spotkania wyrazy
uznania za kontynuowanie złożonej, lecz niezbędnej debaty
o duchowości pokoju, przemianach demokratycznych
i o przyszłości Europy... Pozwolę sobie wyrazić nadzieję,
że Państwa spotkanie stanie się płaszczyzną wymiany
inspirujących myśli, a owocem dyskusji będzie podjęcie
efektywnych działań służących zażegnaniu wielu sporów
o prawdę i sprawiedliwość pomiędzy społecznościami
i narodami.”
O duchowości wspólnych działań ekumenicznych na rzecz
pokoju i polskich doświadczeniach w tym zakresie,
opowiedział redaktor Zbigniew Nosowski. Przypomniał
pokrótce tysiącletnie dzieje Polski i chrześcijaństwa
na naszych ziemiach, skupiając uwagę zwłaszcza
na stosunkach z sąsiadami i narodami, które zamieszkiwały

Litwinami,
Ukraińcami,
Niemcami
i
innymi
narodowościami. Przywołał też pamiętny list katolickich
biskupów polskich do niemieckich z 1965 r. i rolę, jaką
odegrał on w pojednaniu między obu narodami. Następnie
wymienił kilka zasad prawdziwego pojednania i pokoju,
o których należy pamiętać i o które należy zabiegać, jeśli
chce się, aby wysiłki w tym kierunku były trwałe
i skuteczne. Wymaga to m.in. cierpliwości w działaniu,
zmiany mentalności, istnienia sprawiedliwości i wolności,
wysiłków w zakresie oświaty i wychowania, uznania
własnych błędów itd. Nie wolno dążyć do upokarzania
partnera i trzeba pamiętać, że zwykle jest to proces
długofalowy, wieloletni, a na stronie, która jest silniejsza
liczebnie, spoczywa większa odpowiedzialność.
W trakcie spotkania występowali także inni Polacy:
dominikanin o. Marek Pieńkowski (duchowe i religijne
podstawy pojednania i pokoju), redaktor Marcin Przeciszewski (omówił przesłanie Kościołów prawosławnego
i katolickiego, które 17 sierpnia 2012 r. patriarcha Cyryl
oraz przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Józef Michalik podpisali na Zamku Królewskim
w Warszawie, wzywające do pojednania polskorosyjskiego), poseł Marcin Święcicki (sytuacja społecznopolityczna i przemiany demokratyczne na Ukrainie
i Białorusi).
Współprzewodniczący Pax Christi biskup Kevin Dowling
wygłosił referat o tematyce społecznej i teologicznej: "The
spirituality of transformative justice and democracy"
(Duchowość
przemieniającej
się
sprawiedliwości
i demokracji).
Uczestnicy spotkania zwiedzili cmentarz żydowski
i uczestniczyli w nabożeństwie ekumenicznym w kościele
ewangelickim (reformowanym).
W sobotę 18 maja większość uczestników spotkania
warszawskiego udała się do Oświęcimia. Na terenie byłego
obozu Auschwitz I przedstawiciele Pax Chritsi przeszli
przez główną bramę z napisem „Arbeit macht frei”.
Zwiedzili muzealne ekspozycje w kilku blokach. Złożyli
kwiaty przed ścianą straceń na dziedzińcu bloku 11,
zobaczyli krematorium i komorę gazową. Następnie udali
się do byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Tu przeszli
wśród baraków obozowych i ruin krematoriów wzdłuż
rampy kolejowej, na której hitlerowcy dokonywali selekcji.

Fot. Współprzewodniczący Pax Christi chwilę po złożeniu kwiatów
pod Ścianą Straceń
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W niedzielę, w uroczystość Zesłanie Ducha Świętego,
uczestnicy rekolekcji z Pax Christi wzięli udział we Mszy
św. w Centrum Dialogu i Modlitwy pod przewodnictwem
współprzewodniczącego organizacji, biskupa Rustenburga
w RPA, Kevina Dowlinga, spotkali się z ocalałym
z Holokaustu, byłym więźniem getta łódzkiego, Ignacym
Krasnokuckim oraz wysłuchali wykładu ks. Manfreda
Deselaersa z CDiM. W poniedziałek 20 maja uczestniczyli
w Drodze Krzyżowej na terenie byłego obozu zagłady
Auschwitz II-Birkenau. Wśród obozowych baraków i ruin
krematoriów działacze międzynarodowego katolickiego
ruchu wspierania pokoju na całym świecie czytali słowa
Ewangelii, wspomnienia obozowe więźniów, modląc się za
ofiary cierpień, do których dochodzi także obecnie
w różnych zakątkach globu.
„Módlmy się za nas samych, bo często chcemy pozbyć się
z naszego świata ludzi, których uważamy za uciążliwych,
często odwracamy się od drugich, z obojętnością stajemy
wobec ofiar tego świata. Obdarz nas Panie łaską
nawrócenia” – czytano przy jednej ze stacji. Przy innej
modlono się za tych, którzy w Auschwitz lub po nim nie
mogą się już modlić. Odwoływano się m.in. do tekstów
św. Edyty Stein i modlitwy ewangelickiego teologa Dietera
Bonhoffera.
Po dniach skupienia odbyło się doroczne spotkanie zarządu
Pax Christi International.
Stanisław Latek
Informacja opracowana w oparciu o materiały KAI





przytulenia dziecka z Fundacji, które pozwoliło odkryć,
że jeżeli jesteśmy uważni i potrafimy zatrzymać się
na chwilę, jest możliwe istotne spotkanie. Trzecim ważnym
doświadczeniem było obserwowanie malowania dzieci,
które pozwoliło na odkrycie głębokiego i dobrego świata
ich przeżyć.
Dzieci mogą być dla nas mistrzami w tym sensie, że uczą
powagi, dotykając wszystkiego co istotne, spontaniczności,
radości, czystej ciekawości, zachłanności na wiedzę, świetnej obserwacji, umiejętności życia tu i teraz, otwartości
i nie zastanawiania się nad tym, co powiedzą inni.
W podsumowaniu naszego spotkania Joanna Radziwiłł
ukazała syntezę swoich relacji z dziećmi wypracowaną
w ciągu wielu lat. Jest przekonana, że dziecko należy
zawsze w rozmowie traktować poważnie. Ważne jest też
danie mu przestrzeni rozwoju i nie ocenianie, a także
dawanie czasu i wolności przy jednoczesnym nadawaniu
kierunku pod okiem opiekuna. Dzieci w Fundacji nie są
karane, ale są nagradzane. Pod koniec dnia dziękują sobie
wzajemnie za drobne dobre rzeczy ofiarowując
symbolicznie kulki, a pod koniec tygodnia można
otrzymane kulki wymienić na nagrody. Na początku dzieci
wybierały coś dla siebie, teraz wybierają dla innych.
Joanna Radziwiłł zauważyła na koniec, że przy
wypełnianiu przykazania miłości bliźniego ważne jest
zachowanie równowagi: kochajmy go jak siebie samego –
ale nie mniej i nie więcej, bo w ten sposób dajemy sobie
prawo do godnego życia.
Maria Czartoryska



KOMUNIKAT SEKCJI RODZIN
Spotkanie Świętomarcińskie z Joanną Radziwiłł,
psychologiem klinicznym,
dyrektorką
Fundacji
Św. Jana Jerozolimskiego. Kawalerem „Orderu
Uśmiechu” na temat: Mistrzowie życia: dzieci.
Joanna Radziwiłł, mama trojga dzieci, w Fundacji św. Jana
Jerozolimskiego prowadzi dom dla dzieci w wieku
od 5 do 22 lat. Swoją działalność określa jako
towarzyszenie dzieciom, które przychodzą do Fundacji,
w podobny sposób jak dzieciom w rodzinie.
Na początku spotkania Joanna Radziwiłł zaprosiła nas
do określenia, kim jest mistrz. W dyskusji pojawiły się
różne definicje mistrza; niektóre z nich odnosiły się także
do dziecka, które może bywać dla dorosłych mistrzem,
ale równocześnie samo potrzebuje mistrza. Dziecko jest nie
tylko przedmiotem, ale także podmiotem wychowania.
Doszliśmy do wniosku, że w stosunku mistrz – uczeń
konieczna jest umiejętność wejścia w osobistą relację
z uczniem, wspólna droga. Warsztatem mistrza jest nie
tylko czerpanie wiedzy z książek i praca naukowa,
ale umiejętność komunikowania się ze światem poprzez
kontakt z uczniem; dzięki otwartości w relacjach mistrz
uczy się także od ucznia. Mistrz jest też trochę jak dziecko
w swojej ciekawości świata. Mistrz to ktoś, kto żyje
w harmonii, powoli, głęboko w ciszy.
Joanna Radziwiłł pokazała nam trzy ważne momenty, które
dla niej osobiście miały wpływ na relacje z dziećmi:
pierwszym była rozmowa z jej 14-letnią córką
i zaproszenie przez nią do swojego młodego świata.
Drugim było doświadczenie krótkiego intensywnego

KOMUNIKAT SEKCJI SANTA MARIA
Trwają zapisy na szkółki i rejsy organizowane przez naszą
sekcję – są jeszcze wolne miejsca. Szczegółowe opisy
obozów, wraz ze składem kadr, regulaminami i listą rzeczy
na wyjazd, znajdują się na naszej stronie: www.santamaria.pl w zakładce Obozy. Zapraszamy serdecznie
do zapisów!
Ruszyły weekendowe prace bosmańskie w naszym
ośrodku. Przypominamy, że odpracowanie ośmiu godzin
na rzecz Klubu przez uczestników tegorocznych rejsów
uprawnia do zniżki w wysokości 200 złotych (koszt obozu
to 850 zł. zamiast 1050 zł.). Aby wziąć udział w pracach
bosmańskich należy zapisać się na konkretny dzień przez
stronę internetową: Zapisy > Zapisy na odpracowanie
godzin, gdzie podane są już wszystkie terminy prac.
Każdego dnia zapraszamy maksymalnie dziewięć osób.
Wszystkich chętnych zapraszamy 9 czerwca o godzinie
10.00 na darmowe pływanie w Wolicy. Tego dnia chcielibyśmy także wziąć udział we wspólnej mszy świętej.
Natomiast tych, którzy nie chcą pływać, ale chętnie wezmą
udział w naszym spotkaniu zapraszamy na grilla.
Więcej informacji na: www.santa-maria.pl i Facebooku.
Zarząd KŻ Santa Maria
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KOMUNIKAT SEKCJI EMAUS
8 czerwca odbędzie się dzień skupienia u Sióstr przy
ul. Wiślanej. 9.30-15.30. Prowadzi o. Zygmunt Perz, SJ.
W programie: modlitwa poranna, 10.00 konferencja I,
12.00 Msza św. 13.00 obiad, 14.00 konferencja II.
Alicja Gronau-Osińska


jako laurkę na bliski już Dzień Matki! Wszystkiego
najlepszego Mamusiom od całej społeczności Nazaretowej!
Następne spotkanie:
na PIK-KIK-NIK-u, na którym Sekcja Emaus będzie
miała swoje stoisko z loterią fantową.


KOMUNIKAT STARSZEGO EKUMENISTY
Diakon luterańska pani Małgorzata Gasiowa wygłosi
homilię na comiesięcznym nabożeństwie ekumenicznym
3 czerwca w świątyni tego Kościoła przy pl. Unii
Lubelskiej (godz. 19).
Jan Turnau


SPOTKANIA W NAZARECIE
Majowe I Komunie nie przeszkodziły w licznym udziale
dzieci w Spotkaniu w Nazarecie. Rozpoczęliśmy
od zaśpiewania piosenki wielkanocnej, bowiem to ostatni
tydzień tego okresu: Bóg nie umarł, Jezus żyje!
Opowiadanie
przedstawiło
wydarzenia
z
życia
św. Stanisława Kostki. Scena pierwsza pokazała chorobę
małego Stasia w internacie szkoły jezuickiej w Wiedniu
i widzenie Matki Bożej i św. Barbary. To za ich
wstawiennictwem Staś wyzdrowiał i powziął zamiar
wstąpienia do zakonu.

Drugą sceną była ucieczka Stasia z domu i droga (pieszo!)
do Rzymu. Przyszły święty zamienił się ubraniem
z żebrakiem, a szukający brata Paweł, jadący konno,
nie poznał Stasia, a nawet wręczył mu jałmużnę. Ukoronowaniem była trzecia scena: spotkania z prowincjałem
zakonu jezuitów w Rzymie. Staś długo namawiał go,
by mimo młodego wieku proszącego (15 lat!), prowincjał
uwierzył w siłę jego postanowienia. Wreszcie udało mu się
i mógł wstąpić do nowicjatu! Był bardzo szczęśliwy
i gorącym sercem dziękował Matce Bożej! Wypełnił wszak
Jej podpowiedź! Zaśpiewaliśmy zatem gromko: „Stasiu,
Staszku, święty młodzieniaszku, bądź patronem moim,
bądź patronem nam!”. Po słodkiej przekąsce i zabawach
muzyczno-ruchowych o wiosennej treści przyszedł czas na
prace ręczne. Przyszykowaliśmy serduszko na patyczku

fot. Andrzej Jaczewski

Alicja Gronau-Osińska



AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU
KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
Szanowni Studenci Akademii Trzeciego Wieku!
Rok akademicki 2012/2013 dobiega końca. W związku
z tym byli Państwo proszeni przez osoby prowadzące
o wypełnienie ankiety, która jest dla nas bardzo ważnym
źródłem informacji o Państwa zainteresowaniach. Wypełnione ankiety można oddać prowadzącym, lub odnieść
bezpośrednio do Sekretariatu KIK, do dnia 15. czerwca
2013 r. Druki ankiet można także pobrać w Sekretariacie.
Z góry bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiet – każdy
głos jest ważny i przyczyni się do zaplanowania przyszłego
roku akademickiego po wakacjach.
Przed nami ostatnie zajęcia w roku 2012/2013.
Tym goręcej zachęcamy do korzystania z programu,
przedstawionego poniżej:
Zajęcia warsztatowe w czerwcu dla stałych grup
zajęciowych
8 czerwca 2013 (sobota) – MUZEUM
Ostatnie zajęcia międzypokoleniowe z cyklu Dziadkowie
z wnukami zwiedzają muzea, prowadzone przez Joannę
Falkowską-Kaczor i Kazimierza Mazana. W planach
odkrywanie tajemnic Starej Pomarańczarni, zwiedzanie
Pałacu na Wodzie oraz spacer po Parku Łazienkowskim.
Zbiórka o godz. 10.00 przy Kawiarni Rozdroże (dokładny
adres: Aleje Ujazdowskie 6, tuż przy Placu na Rozdrożu).
Zachęcamy do przyjścia z wnukami. Osoby, które
chciałyby dołączyć do stałej grupy zwiedzających prosimy
o wcześniejszy kontakt z Sekretariatem.
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11 czerwca 2013 (wtorek) – DYSKUSJE
Ostatnie zajęcia z cyklu Salon Dyskusyjny, prowadzone
przez Prezes KIK Joannę Święcicką, godz. 17.00 w KIK-u.
Zajęcia będą poświęcone rozmowie programującej
spotkania grupy w następnym roku akademickim.
Zachęcamy do przygotowania własnych propozycji
tematów, pomysłów na dyskusje, na własne zaangażowanie
i na dalszą działalność grupy.
21 czerwca 2013 (piątek) – WARSZAWA
Ostatnie zajęcia z cyklu Warszawa stolicą Polski,
prowadzone przez Jacka Przeciszewskiego. W programie
zwiedzanie Narodowego Banku Polskiego. Zbiórka o godz.
8.45 przy wejściu do NBP od strony ul. Świętokrzyskiej.
Osoby, które chciałyby dołączyć do zwiedzających,
prosimy o kontakt z Sekretariatem nie później niż na 10 dni
przed wycieczką.
22 czerwca 2013 (sobota) – TEATR
Ostatnie zajęcia z cyklu Oko w oko z kulturą i sztuką,
prowadzone przez Magdalenę Foks. Zbiórka o godz. 18.30
w Och-Teatr (ul. Grójecka 65). W ramach zajęć – spektakl
„Biała Bluzka”: wg. opowiadania Agnieszki Osieckiej;
w roli głównej Krystyna Janda; adaptacja i reżyseria:
Magda Umer. JEŚLI KTOŚ Z OSÓB ZAPISANYCH NA
ZAJĘCIA NIE BĘDZIE MÓGŁ PRZYJŚĆ, TO BARDZO
PROSIMY O ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI, żeby nie
marnowały się bilety.
CYKL ŻYDOWSKI
Ostatnie zajęcia z cyklu Kultura i historia Żydów w Polsce,
prowadzone przez Katarzynę Zakroczymską i Ewę
Teleżyńską. Zapraszamy na wspólne zwiedzanie
Cmentarza Żydowskiego. Termin podamy na początku
czerwca. Osoby, które chciałyby dołączyć do
zwiedzających, prosimy o wcześniejszy kontakt
z Sekretariatem.
Spotkania otwarte (bez zgłoszeń i bez limitów miejsc):
13 czerwca 2013 (godx.18) – Debata panelowa z cyklu
Historia Kościoła. Tytuł debaty: „Jan XXIII – papież
wiosny Kościoła”. Osobą prowadzącą będzie red. Marek
Zając.
16 czerwca 2013 (niedziela) – tradycyjny PIK-KIK-NIK
wielopokoleniowy w Aleksandrowie k/Falenicy, więcej
informacji w załączonej ulotce.
Druga
edycja
Akademii
Trzeciego
Wieku
Klubu Inteligencji Katolickiej
W imieniu zespołu, w imieniu osób prowadzących oraz
w swoim własnym chciałabym Państwu serdecznie
podziękować za udział w zajęciach pierwszego roku
Akademii Trzeciego Wieku KIK. To dzięki Państwa
obecności i życzliwości udało się stworzyć w naszym
Klubie nowe bardzo wartościowe spotkania, wykłady,
wycieczki i programy zajęć. Dziękujemy i zapraszamy
do dalszej aktywności. Jesteśmy otwarci na Państwa
pomysły i wszelką chęć współdziałania, którą można
zgłaszać na: maria.piotrowska@kik.waw.pl .
Jeśli są Państwo zainteresowani uczestnictwem
w drugiej edycji Akademii w roku 2013/2014, prosimy
o zgłoszenie się do Sekretariatu. Zgłoszenie powinno
zawierać dane kontaktowe:
- imię i nazwisko,
- adres pocztowy lub e-mail,
- telefon.

Wszystkich wstępnie zgłoszonych będziemy informować
o szczegółach nowej oferty pod koniec czerwca lub
na początku lipca. Właściwa rekrutacja wstępnie
planowana jest na wrzesień 2013.
Maria Piotrowska
koordynator Akademii Trzeciego Wieku
Klubu Inteligencji Katolickiej
Zadanie Akademia Trzeciego Wieku Klubu Inteligencji
Katolickiej jest współfinansowane ze środków Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 20122013.


KOMUNIKAT SEKCJI WSPÓŁPRACY
Z KATOLIKAMI NA WSCHODZIE
Czesława Piotrowska, wzorem wielu poprzednich lat,
zaprasza Państwa na wycieczkę-pielgrzymkę do
Nowogródka i okolic. W programie jest też zwiedzanie
Brześcia i Pińska. Termin: 3-8 VII 2013; koszt: 650 PLN
+75 Euro.; kontakt: 22 825-38-78.
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za pieniądze
przekazane w kościele św. Marcina dla młodzieży
i potrzebujących z Białorusi. Uzyskaliśmy ze zbiórki 1800
zł serdeczne dzięki!
Krystyna Engelking


AREOPAG - KATECHEZA
DLA DOROSŁYCH
Na kolejne spotkania grupy "AREOPAG – katecheza dla
dorosłych zapraszamy w czwartki na godzinę 18:00, w
dniach 13, 20 i ewentualnie (jeśli będą chętni) 27 czerwca.
W ciągu ostatnich kilku miesięcy rozmawialiśmy
o różnych trudnych sprawach w polskim Kościele.
Chcemy, aby podsumować to wszystko w jakimś
skromnym dokumencie, który zostałby przekazany naszym
biskupom.
Wszystkich, którzy chcieliby pomóc w redagowaniu
takiego dokumentu serdecznie zapraszamy do współpracy
Marek Pieńkowski OP



KOMUNIKAT SEKCJI ESPERANTO
Jak w latach ubiegłych uczestniczyliśmy w nabożeństwie
majowym, w języku Esperanto, w Kaplicy Domu Lekarza
Seniora, w którym wzięły udział esperantystki, mieszkanki
tego Domu. W ramach nawiedzania Kościołów Warszawskich, związanych z Katolickim Ruchem Esperanckim,
w sobotę 8 czerwca o godz. 12:00 spotkamy się w Kościele
Najświętszego Zbawiciela przy pl. Zbawiciela.
Informujemy, że 33 Krajowy Kongres Esperantystów
odbędzie się w Łodzi w dniach 28 do 30 Czerwca.
Doroczne wczasy esperanckie w Mielnie koło Koszalina,
odbędą się w dniach od 11 do 22 Czerwca. Zapraszamy
do wzięcia udziału w 66 Światowym Kongresie Katolików
Esperantystów, w Kalwarii Zebrzydowskiej w dniach
od 13 do 20 Lipca.
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37 doroczne Dni Skupienia na Jasnej Górze, odbędą się
w dniach od 11 do 13 Października. Pierwsze powakacyjne
spotkanie klubowe naszej sekcji odbędzie się
4 października o godz. 16:00.
Członkom naszej sekcji i sympatykom esperanta życzymy
udanych wakacji.
Bohdan Wasilewski

Następne spotkanie odbędzie się 13 VI o godz. 18.00.
W następnym roku chcemy rozszerzyć działanie sekcji.
Prosimy usilnie o przekazanie sugestii jak ma działać
na mój numer komórki 691706871.
Pozdrawiam serdecznie
Alina Wóycicka





SEKCJA MAŁŻEŃSKA
'Studnia Na Piwnej' – nasza poradnia rodzinna, działa
do końca czerwca. Zapraszamy!
www.studnia.waw.pl
Na wakacje polecamy książki i strony o tematyce
małżeńskiej:
http://www.szansaspotkania.pl – portal o. Ksawerego
Knotza
http://www.deon.pl/inteligentne-zycie/ona-i-on/ – portal
społecznościowo–informacyjny Jezuitów.
http://www.malzenska.pl – księgarnia.
Życzymy długich, rodzinnych wakacji!
Magda Bedzia Wicher


Nota biograficzna
Rabin Irving Greenberg (nasz gość z 20 czerwca patrz
1. strona Informatora) – ur. 1933, rabin ortodoksyjny,
jeden z czołowych myślicieli żydowskich w USA.
Doktoryzował się na Uniwersytecie Harvarda. Nauczał
historii w Yeshiva University, utworzył Wydział Studiów
Żydowskich w City College w City University of New
York, założył CLAL – Ogólnoamerykańskie Centrum
Edukacji Żydowskiej, przez wiele lat był przewodniczącym
Jewish Life Network. W latach 2000-2002 był
przewodniczącym
Rady
Muzeum
Holokaustu
w Waszyngtonie, członek Międzynarodowej Rady
Oświęcimskiej. Znany jako autor refleksji o roli
Holokaustu, teolog chrześcijaństwa i relacji żydowskochrześcijańskich oraz teoretyk pluralizmu religijnego.
Autor książek, m.in. Living in the Image of God: Jewish
Teachings to Perfect the World; For the Sake of Heaven
and Earth: The New Encounter between Judaism and
Christianity. W 2007 r. otrzymał honorowy tytuł
Człowieka Pojednania przyznawany przez Polską Radę
Chrześcijan i Żydów. Mieszka w Nowym Jorku.



KOMUNIKAT SEKCJI EWANGELIJNEJ
„Mężowie, bracia, synowie rodu Abrahama i ci pośród
was, którzy boją się Boga! Nam zostało posłane Słowo
tego zbawienia.”(Dzieje Apostolskie 13,26).
Słowa te wypowiedział św. Paweł głosząc kazanie
w szabat, w synagodze, w Antiochii Pizydyjskiej.
Tym fragmentem Księgi Dziejów Apostolskich,
i zawartego w nim przesłania dla wszystkich wiernych,
wszystkich czasów – także dla nas – pragnę zachęcić
do czytania tego wspaniałego świadectwa, jakim są Dzieje
Apostolskie – pierwsze apostolskie świadectwo misyjnej
działalności kościoła.




KOMUNIKAT SEKCJI KULTURALNO –
TURYSTYCZNEJ
Spotkanie Sekcji odbędzie się 13 VI o godz. 17.00.
Na spotkaniu zostanie omówiony program wycieczek oraz
spotkań czerwcowych.
Serdecznie ZAPRASZAM!
Halina Truss-Uziembło


PRACA w KIK-u!
Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy że Prezydium Zarządu KIK
poszukuje osoby do pracy w sekretariacie KIK. Osoby
zainteresowane pracą w Klubie prosimy o zapoznanie się
z zawartymi poniżej informacjami oraz przesłanie
zgłoszenia (CV wraz z krótkim listem motywacyjnym)
do Jakuba Kiersnowskiego
–
sekretarza
KIK:
jakub.kiersnowski@kik.waw.pl, tel. 22 827-39-39.
Do zakresu obowiązków pracownika sekretariatu
należeć będzie m.in:
- prowadzenie sekretariatu (telefony, maile, obsługa gości),
- organizowanie pracy wybranych współpracowników,
- prowadzenie kalendarza spotkań,
- koordynacja przepływu dokumentów,
- zarządzanie korespondencją,
- prowadzenie dokumentacji,
- koordynacja wynajmu sali,
- składanie Informatora Klubowego,
- organizacja spotkań,
- redakcja strony internetowej i profili Klubu na portalach
społecznościach,
- wykonywanie zadań zleconych przez Prezydium Zarządu
KIK,
- inne, np. zamawianie materiałów biurowych.
Wymagania:
- otwartość i cierpliwość,
- umiejętność pracy w zespole,
- dobra znajomość pakietu MS Office,
- umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
- dyspozycyjność czasowa,
- mile widziana znajomość obcego języka.
Oferujemy:
- Praca od września/października br. na zastępstwo
w wymiarze pełnego etatu z możliwością przedłużenia
na czas nieokreślony,
- możliwość zaangażowania w inne działania realizowane
przez KIK,
- elastyczny czas pracy.
Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2013 r.
Prezydium Zarządu KIK
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OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH w RWANDZIE
Szanowni Państwo!
Z wielką troską zapraszamy wszystkich Członków Klubu do wsparcia Misji w Rwandzie prowadzonej przez siostry
franciszkanki Służebnice Krzyża. W sposób szczególny zachęcamy do przekazania darowizny na rzecz dokończenia
budowy szkoły dla dzieci niewidomych.
Misja w Rwandzie i budowa szkoły kierowane są przez s. Rafaelę FSK, która w 2011 roku otrzymała nagrodę
„PONTIFICI” – Budowniczemu Mostów i związany z Nagrodą tytuł PONTIFEXA nadawany przez nasz Klub.
Korzystając z oficjalnej strony Misji (http://szkolawkibeho.blogspot.com/) przedstawiamy poniżej kilka możliwości
wsparcia tego wspaniałego Dzieła.
Za każde okazane wsparcie serdecznie dziękujemy.
Prezydium Zarządu KIK
OPERACJE POZA GRANICAMI RWANDY
W Ośrodku jest kilkoro dzieci, które mają skomplikowane wady wzroku, wymagające transplantacji soczewki i rogówki.
Niestety, takich operacji nie wykonuje się w Rwandzie. Dzieci mają 90 % szans, by widzieć normalnie, potrzeba jednak
sponsorów, którzy pomogą zebrać fundusze na bilety, pobyt za granicą i opłaty związane z operacją oraz pobytem
w szpitalu.
Pieniądze można wpłacać na nasze konto (numer poniżej) z dopiskiem: operacje zagraniczne – Rwanda.
ADOPCJA SERCA
W tym małym kraju położonym w sercu Czarnego Lądu, znajduje się ok. 20 tysięcy niewidomych dzieci, które do tej pory
nie miały możliwości nauki.
Na domiar złego, panuje tu przesąd, że ślepota związana jest z przekleństwem. Jeżeli w rodzinie rodzi się niewidome
dziecko, to dla ludzi oznacza, że rodzice tego dziecka popełnili jakiś grzech, zaniedbanie względem przodków i dotknęła
ich za to kara. Taka rodzina od razu spychana jest na margines życia społecznego. Dawniej dzieci niewidome były
zabijane, teraz są ukrywane przed sąsiadami i dalszą rodziną do momentu, aż będą na tyle duże, by mogły pójść żebrać
i w ten sposób zarobić na swoje utrzymanie.
Jak dzieci przychodzą do Ośrodka, to pierwsze, czego potrzebują, to żeby ich nakarmić i otoczyć opieką medyczną.
Niektóre są nosicielami HIV, inne cierpią na grzybice i chorobę głodową. Dzieci są badane okulistycznie i jeśli jest
możliwość leczenia, pomagamy im poprzez operacje.
Staramy się, by w naszym Ośrodku otrzymały nie tylko wykształcenie, ale przede wszystkim wiarę we własne
człowieczeństwo.
(…)
Miesięczne utrzymanie jednego dziecka w Ośrodku wynosi 120 PLN.
Osoby, które chciałyby zaangażować się w dzieło pomocy, zapraszamy do ADOPCJI SERCA. Osoba, która zadeklaruje
pomoc (może być to na rok, trzy lub na czas trwania szkoły podstawowej), dostaje regularne maile ze zdjęciami swego
podopiecznego, informacje o nim, a kiedy dziecko nauczy się pisać, to samo tez bierze udział w korespondencji ze swoim
adopcyjnym rodzicem. Nie jest to wiec bezimienny dar, ale żywy kontakt z konkretnym dzieckiem. Dzieci codziennie
modlą się za swoich adopcyjnych rodziców, co pewien czas są za nich sprawowane Msze Święte z udziałem dzieci.
Adopcje roczną można odnawiać każdego roku i w ten sposób towarzyszyć cały czas temu samemu dziecku.
Jeżeli dla kogoś jest to zbyt duży koszt, można adoptować jedno dziecko wspólnie (rodzina, klasa, wspólnota) Można też
zaoferować pomoc w części utrzymania.
Dzięki ADOPCJI SERCA dziecko otrzyma wsparcie i utrzymanie. To również zapewnienie dziecku podstawowej opieki
medycznej, zdrowego posiłku 3 razy dziennie i zakupu potrzebnych ubrań oraz środków czystości.
Pragniemy wykształcić jak najwięcej dzieci - (To pierwsza szkoła dla niewidomych w Rwandzie), ale przede wszystkim
otoczyć je miłością i pewnością, ze pomimo swego kalectwa, są kochane i godne miłości.
Afryka czeka na Twoje serce…
WPŁATY NA KONTO
ZGROMADZENIE SIÓSTR FRANCISZKANEK SŁUŻEBNIC KRZYŻA z dopiskiem – dla szkoły w Rwandzie.
ul. Piwna 9/11, 00-265 Warszawa; PKO BP SA. 8 Oddział / Warszawa, Pl. Bankowy 2.
36102010130000090201203744 – PLN; 90102010130000010200209593 – EUR; 34102010130000000201549153 – USD;
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW
PACZKI Z ODZIEŻĄ I ZABAWKAM
Dzieci potrzebują ubrań i zabawek. Dlatego przyjmujemy paczki z odzieżą. Może to być odzież używana, ale w dobrym
stanie. Przyda się wszystko oprócz garderoby zimowej:)) Rozmiary dzieci: od 108 do 175 cm.
Z zabawek preferujemy klocki - bo rozwijają wyobraźnię niewidomych, ale dzieci uwielbiają również lalki, przytulanki
i samochody.
Paczki można wysyłać Pocztą Polską na adres:
EDUCATIONAL INSTITUTE FOR BLIND OF FRANCISCAN SISTERS SERVANTS OF THE CROSS
BUTARE, B.P. 449, KIBEHO, RWANDA, AFRICA
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