Marta Titaniec z okazji 64. rocznicy powstania KIK-u
i wręczenia nagrody "PONTIFICI - Budowniczemu Mostów"
24 października 2020 roku.
Drodzy Członkowie Klubu, Wszyscy którzy są teraz z nami,
Dokładnie dzisiaj obchodzimy 64 rocznicę powstania Klubu Inteligencji Katolickiej
w Warszawie. KIK jest tym samym jedną z najstarszych organizacji pozarządowych
w Polsce. Stowarzyszeniem korzystającym z doświadczeń przeszłości i nieustającym
w realizowaniu misji świadomego przeżywania naszego powołania katolików świeckich.
KIK od początku jest świadkiem i uczestnikiem wydarzeń w Polsce i w Kościele, biorąc
aktywnie udział w ważnych wydarzeniach kościelnych jak i na polu społeczno-politycznym.
Kształtują one tożsamość Klubu i odbijają się w naszych codziennych działaniach. Warto tu
przywołać Sobór Watykański II i rok 1989 r. w Polsce. Pierwszy mocno zaakcentował m.in.
rolę świeckich i zadania Kościoła jako wspólnoty we współczesnym świecie, drugi uczył nas
odpowiedzialności w sferze obywatelskiej, którą członkowie Klubu świadomie podjęli, by
budować Polskę demokratyczną. Polskę opartą na fundamencie praw człowieka,
praworządności i trójpodziału władzy, w której większość liczy się z głosem mniejszości.
Chcemy też współtworzyć Kościół, który zauważając pojedynczego człowieka, szanuje jego
wolność i rozum i uznaje prymat sumienia na drodze do zbawienia.
Bardzo ważną wartością Klubu jest wychowanie. Dzieje się to poprzez formację, w tym
religijną, wielu już pokoleń młodych w duchu odpowiedzialności za Kościół, za Polskę, za
drugiego człowieka. Dzieci, stając się młodzieżą, przejmują pałeczkę edukacji kolejnego
pokolenia. Naszym zadaniem jako chrześcijan jest uczyć pokolenia do odpowiedzialności
osobistej i społecznej. To jest wspaniała wizytówka Klubu, która jest również dostrzegana
na zewnątrz.
Kolejną wartością realizowaną przez Klub jest solidarność międzynarodowa. Ważną datą
jest rok 2004 czyli wejście Polski do Unii Europejskiej do wspólnoty państw, realizujących
zasady demokracji, braterstwa i pomocy słabszym. KIK angażował się w ten proces na wielu
poziomach. Od lat wspieramy naszych sąsiadów w Białorusi i w Ukrainie, reagując
natychmiast na głosy pomocy płynące zza wschodniej granicy. Wyrazem tego jest także
nasze zaangażowanie, szczególnie humanitarne poza granicami Polski, obecnie w Iraku czy

Syrii. Pomoc uchodźcom jest również realizowana w Polsce. Niektórzy członkowie z wielkim
zaangażowaniem próbują stworzyć uchodźcom i migrantom w Polsce dom.
Odpowiedzialność nas jako katolików świeckich stała również za powołaniem Inicjatywy
Zranieni w Kościele dla osób wykorzystanych seksualnie przez ludzi Kościoła. Telefon
wsparcia okazuje się ciągle bardzo potrzebny.
Wartością, którą wcielamy w czyn jest również dialog ekumeniczny i międzyreligijny. KIK od
początku angażuje się w realizację Zjazdów Gnieźnieńskich, którym przewodniczy Prymas
Polski. Ten największy zjazd chrześcijan w tej części Europy jest przygotowywany w duchu
partnerstwa z wyznawcami innych religii. Dzisiaj KIK z innymi organizacjami żydowskimi
zaangażowany jest w różne kampanie społeczne. Przy tej okazji chciałabym wspomnieć, że
pięknym znakiem dialogu chrześcijańsko-żydowskiego jest wsparcie przez Gminę
Wyznaniową Żydowską zakupu naszej siedziby.
Wielkim wyzwaniem naszych czasów jest sprawa ochrony świata stworzonego
i sprawiedliwego korzystania z zasobów ziemi. Obecnie najaktywniejsi na tym polu są
młodzi członkowie KIK organizujący spotkania, akcje społeczne i zadający ważne pytania
o przyszłość naszej planety. Ich duże zaangażowanie rodzi nadzieję na przyszłość.
Współpracujemy w tym obszarze również z organizacjami międzynarodowymi.
Na końcu chcę też wspomnieć o działaniach pomocowych w okresie pandemii COVID.
Bardzo szybko młodzi utworzyli Skuteczny Zespół Wsparcia, łączący tych, którzy chcą
pomóc z potrzebującymi. Kolejna inicjatywa czasu pandemii to wspólnoty pomocy. Czas
Pandemii to czas wyzwania dla nas wszystkich. Mierzymy się z lękiem o zdrowie nasze
i naszych bliskich. Niektórzy z nas doświadczają strachu, inni osamotnienia, jeszcze inni
mierzą się z problemami finansowymi. Jestem przekonana, widząc dotychczasowe
zaangażowanie naszych członków, że odpowiedzią na to wyzwanie naszej społeczności
będzie wspólnota i solidarność okazywane w trosce o potrzebujących, w towarzyszeniu,
w modlitwie i we wszystkich twórczych aktywnościach i pomysłach realizowanych na
przekór trudnościom.
Dziękuję wszystkim członkom Klubu Inteligencji Katolickiej za ich wysiłek w tak wielu
obszarach, a wymieniłam tylko niektóre. Dzięki zaangażowaniu członków KIK jako
katolików świeckich, głos wspólnoty Kościoła nie jest szeptem. Przed nami jednak, przed
polskim społeczeństwem i Kościołem wiele poważnych wyzwań, które jako wspólnota
Klubu Inteligencji Katolickiej w nowym 65. roku działalności musimy odważnie
i zdecydowanie podjąć.
Papież Franciszek w swojej ostatniej encyklice Fratelli tutti napisał: „potrzebujemy
wspólnoty, ażeby nas wspierała, pomogła nam, takiej, w której pomagamy sobie nawzajem

patrzeć w przyszłość”. Klub realizując swoje zadania jest właśnie taką wspólnotą, budujmy
ją ciągle, szczególnie dzisiaj w duchu solidarności, współczucia, słuchania siebie nawzajem
i uważności na innych. Wydarzenia ostatnich dni pokazują jak bardzo potrzebujemy
dialogu narodowego.
Wybierając tegorocznego Pontifexa, Kapituła kierowała się właśnie tymi wszystkimi
wartościami, które i dla Laureata roku 2020 są bliskie, co pokazuje swoim zaangażowaniem.
Proszę teraz Janka Murawskiego, sekretarza KIK o przedstawienie nam Laureata.
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