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Sprawozdanie z działalności Rady w latach 2010 – 2019
Rada Ruchów Katolickich Archidiecezji Katowickiej
18 listopada 2010 r. z inicjatywy bp. Józefa Kupnego odbyły się wybory nowego Sekretariatu Rady Ruchów Katolickich w Archidiecezji Katowickiej. Przewodniczącym Rady został
wybrany dr Antoni Winiarski, zastępcą przewodniczącego Andrzej Grabarski a sekretarzem
Monika Owsianka.
6 grudnia 2010 r. Arcybiskup Damian Zimoń podpisał dekret zatwierdzający wybrany Sekretariat. Dekrety zatwierdzające dokonane wybory otrzymali również dr Antoni Winiarski,
Andrzej Grabarski i Monika Owsianka.
Rada działała zgodnie ze Statusem Archidiecezjalnej Rady Ruchów Katolickich Archidiecezji Katowickiej z 17 września 1998 r. Prowadzimy rejestr ruchów i aktualizujemy dane.
Kontaktowaliśmy się z liderami ruchów. Przyjmowaliśmy nowych członków do Rady.
W swoich działaniach realizowaliśmy cele zapisane w Statusie Rady oraz współpracowaliśmy
z asystentem kościelnym Rady.
1 września 2015 r. Monika Owsianka z powodów rodzinnych zrezygnowała z funkcji sekretarza Rady.
14 grudnia 2016 r. Rada Ruchów Katolickich Archidiecezji Katowickiej jednomyślnie wybrała Katarzynę Jączyńską sekretarzem Rady.
Asystentem kościelnym Rady jest dyrektor Wydziału Duszpasterstwa (do 2016 r. Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego) Kurii Metropolitalnej w Katowicach. Przy powołaniu Rady
dyrektorem był ks. dr Piotr Kurzela, a następnie ks. Roman Chromy.
Strona Rady w Internecie http://www.rrkak.archidiecezja.katowice.pl/ oraz skrzynka pocztowa rrkak@archidiecezja.katowice.pl (obecnie rrkak@archidiecezjakatowicka.pl) zostały
założone w pierwszej połowie 2011 r. Stronę wykonał społecznie i aktualizował Piotr Delawski (KSM), a od sierpnia 2017 r. aktualizacją strony zajmuje się Krzysztof Łęczycki. Poczta
elektroniczna jest podstawową formą komunikacji. Rada spotykała się 2-3 razy w roku.
Oprócz tego były liczne spotkania poświęcone konkretnym działaniom Rady, w których
uczestniczyli członkowie ruchów reprezentowanych w Radzie.
20 listopada 2016 roku ks. abp dr Wiktor Skworc uroczyście zakończył II Synod Archidiecezji Katowickiej oraz ogłosił dokumenty posynodalne, zwane „statutami”. Jednym z nich był
„Statut Archidiecezjalnej Rady Ruchów, Wspólnot Modlitewno-Pobożnościowych, Stowarzyszeń, Bractw i Nowych Wspólnot”.
Po opublikowaniu nowego statutu rozpoczęły się prace nad powołaniem nowej Rady.
W październiku 2017 r. zostało skierowane pismo do wszystkich ruchów z prośbą o nadesłanie danych kandydatów do nowej Rady do 31 listopada 2017 r. Mimo przedłużenia tego terminu do 14 grudnia 2017 r., tylko część ruchów zgłosiła swoich kandydatów. 23 grudnia
2018 r. zgłoszone osoby zostały poproszone o aktualizację danych przez wypełnienie ankiet
i przesłanie ich do przewodniczącego Rady przed końcem 2018 roku. Aby rozwiązać pewne
problemy proceduralne, ks. Roman Chromy zaproponował „Regulamin Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Katowickiej”, który 4 stycznia 2019 r., po konsulta1

cjach, został podpisany przez Metropolitę Katowickiego abp. dr. Wiktora Skworca. Umożliwiło to wyznaczenie terminu pierwszego zebrania nowej Rady na 22 stycznia 2019 r.
Kongresy Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych
W czasie kadencji Rada zorganizowała 4 Kongresy Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń
i Wspólnot Modlitewnych w 2011, 2013, 2015 i 2017 r. Kongresy miały miejsce na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Patronat medialny sprawowały „Gość
Niedzielny” i „Radio eM”. Kongresy przygotowały grupy organizacyjne, którymi kierował dr
Antoni Winiarski. Liczba miejsc przydzielonych dla poszczególnych ruchów była limitowana
i dostosowana do liczby miejsc siedzących w Auli Wydziału Teologicznego UŚ. Kongresy
przyczyniły się do aktywizacji dużej grupy świeckich z różnych ruchów. Przy organizacji
każdego kongresu pracowało społecznie ponad 50 członków ruchów.
IV Kongres w 2011 r. pod hasłem „Kościół Domem i Szkoła Komunii” był dwudniowy, od
1 do 2 października 2011 r. W sobotę, po Mszy św., uczestnicy Kongresu wysłuchali trzech
wykładów – ks. dr. Marka Spyry, ks. dr. Roberto Saltini i dr. Aleksandra Bański, po których
były dyskusje panelowe w pięciu grupach. W niedzielę było podsumowanie Kongresu, Msza
św. i spotkanie w ogrodach Kurii, gdzie wystąpił zespół Agapetos. Zostało wystosowane
przesłanie do wiernych oraz wydane zostały materiały kongresowe. Kongres był finansowany
przez uczestników i 9 sponsorów.
Tematem V Kongresu w 2013 r. była „Wiara w życiu publicznym”. Kongres rozpoczął się
Mszą św. 5 października. Homilię wygłosił ks. abp dr Wiktor Skworc, a wystąpił chór parafii
św. Anny w Świerklanach. Uczestnicy wysłuchali czterech wykładów – ks. dr Henryka
Olszara, mec. Bartosza Kownackiego, ks. dr. hab. Antoniego Bartoszka oraz prof. zw. dr. hab.
Wojciecha Świątkiewicza. Po każdym wykładzie była dyskusja, a na zakończenie podsumowanie Kongresu. Wystawę „Musicie być mocni mocą wiary” zaprezentowała Anna van der
Coghen. Wystosowano przesłanie do katolików i ludzi dobrej woli oraz wydane zostały materiały kongresowe. Kongres był finansowany przez uczestników i 5 sponsorów.
„Nowa Ewangelizacja dla Przekazu Wiary” była tematem VI Kongresu 24 października
2015 r. Uczestnicy wysłuchali dwóch wykładów – ks. bp. dr. Adama Wodarczyka i ks. dr.
hab. Bogdana Bieli oraz zapoznali się z prezentacją ks. Bogdana Kani pt. „Panorama działań
ewangelizacyjnych w Archidiecezji Katowickiej”. W dyskusji panelowej udział wzięło 8 panelistów, a w części warsztatowej uczestnicy pracowali w 8 grupach. Uczestnicy wypełnili
ankietę ewaluacyjną. Kongres zakończył się mszą św. Materiały dostarczone przez panelistów
zostały opublikowane w Studiach i Materiałach Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Nowa ewangelizacja w archidiecezji Katowickiej”, wyd. Księgarnia
św. Jacka, 2017.
VII Kongres poświęcony był ewangelizacji „Szkoła modlitwy, czyli jak współpracować
z Duchem Świętym”. Wzięło w nim udział 255 osób z 34 wspólnot. Po Mszy św. z homilią
ks. abp. dr. Wiktora Skworca zebrani wysłuchali wykładów ks. dr. Macieja Basiuka, ks. Tadeusza Skrzypczyka i ks. bp. dr. Adama Wodarczyka. Spotkania w grupach na temat „Życie
w Duchu Świętym w doświadczeniu osoby świeckiej” prowadzili animatorzy z Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie. Modlitwą na zakończenie Kongresu był „Akatyst ku czci
Ducha Świętego” (zespół Agapetos). Uczestnicy Kongresu wypełnili ankiety ewaluacyjne
przygotowane przez dr Dominikę Błasiak. Materiały kongresowe będą opublikowane.
Wiosną 2017 r. zorganizowano 2 regionalne spotkania pokongresowe „Idźcie i głoście…
Mt 10,7 Nowa Ewangelizacja w praktyce” w Tychach (11 marca 2017 r.) i RybnikuChwałowicach (18 marca 2017 r.). Uczestnicy spotkania w Tychach w parafii bł. Karoliny
Kózkówny w liczbie 76 wysłuchali wykładów ks. Bogdana Kani, Piotra Werwińskiego
i Magdaleny Okaj, a następnie uczestniczyli w warsztatach. W Rybniku-Chwałowicach w
parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza 88 osób wzięło udział w
warsztatach i wykładach, które wygłosili ks. bp dr Adam Wodarczyk, Katarzyna Jędralska
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i Dominik Chwolik. Na uwagę zasługuje fakt, że zdecydowaną większość uczestników spotkań w Tychach i Rybniku stanowili uczestnicy małych lokalnych wspólnot niemających
swoich przedstawicieli w Radzie.
Członkowie ruchów uczestniczyli w dekanalnych spotkaniach ruchów biorąc udział w ich
organizacji.
Marsze dla Życia i Rodziny
Ruchy i stowarzyszenia wchodzące w skład Rady angażowały się razem ze Związkiem
Górnośląskim w organizację Marszów dla Życia i Rodziny w Katowicach, których głównym
organizatorem był Adam Wierzbicki. 3 czerwca 2012 r. po raz pierwszy Marsz przeszedł ulicami Katowic. Odtąd każdego roku, po Mszy św. w archikatedrze Chrystusa Króla, uczestnicy Marszu przechodzą do Parku Kościuszki, gdzie czekają na nich atrakcje pikniku rodzinnego. W Marszu bierze udział od tysiąca do trzech tysięcy osób. Marsze były zauważone przez
telewizję, a radiowych wywiadów udzielali Adam Wierzbicki i Antoni Winiarski.
Uczestnictwo w wydarzeniach archidiecezjalnych
20 listopada 2011 r. w katowickiej katedrze dziękowaliśmy ks. abp. dr. Damianowi Zimoniowi za jego pasterską posługę i życzliwość dla ruchów.
Podczas ingresu abp. dr. Wiktora Skworca 26 listopada 2012 r. nastąpił obrzęd homagium.
Życzenia w imieniu wiernych świeckich złożył dr Antoni Winiarski, a towarzyszyli mu Andrzej Grabarski i Monika Owsianka.
Składaliśmy też gratulacje nowo wyświęconym biskupom Markowi Szkudle, Adamowi
Wodarczykowi i Grzegorzowi Olszewskiemu. Z okazji świąt i innych okazji składaliśmy życzenia naszym pasterzom. Uczestniczyliśmy w uroczystych Mszach św., spotkaniach okolicznościowych, jubileuszowych, pielgrzymkach mężczyzn kobiet do Piekar Śląskich Sympozjach Piekarskich.
Członkowie ruchów brali udział w II Synodzie Archidiecezji Katowickiej oraz przesyłali
opinie dotyczące materiałów synodalnych materiałów synodalnych.
Rozsyłaliśmy informacje o ważnych wydarzeniach w ruchach mających zasięg ponad parafialny. Popieraliśmy akcje np. „Jeden z nas”.
Przewodniczący Rady oraz członkowie ruchów zostali odznaczeni medalem „Pro Christi
Regno”.
Uczestnictwo w życiu Kościoła powszechnego
Uczestniczyliśmy w IV Ogólnopolskim Kongresie Ruchów Katolickich w 2014 r., w spotkaniach Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich, gdzie dawaliśmy świadectwa, rozsyłaliśmy do ruchów Serwisy ORRK.
4 marca 2013 r. przewodniczący Rady wystosował list Liderów Ruchów i Stowarzyszeń
Katolickich w Archidiecezji Katolickiej do Prezesa tygodnika „Newsweek Polska” z wnioskiem o odwołanie redaktora naczelnego z powodu obrażania i dyskryminowania katolików
oraz nierzetelności. W liście zawarto pogląd, że katolicy nie powinni kupować to czasopismo,
a katoliccy przedsiębiorcy nie powinni zamieszczać w nim reklam.
Członkowie ruchów angażowali się w różnych dziełach na terenie archidiecezji i poza nią,
zgodnie z charyzmatem ruchów.
Wybrane zadania Rady na rok bieżący
- Organizacja VIII Kongresu Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych
Archidiecezji Katowickiej, jesień 2019 r.
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- Organizacja Marszu dla Życia i Rodziny w Katowicach 9 czerwca 2019 r.
- Podjęcie decyzji o zorganizowaniu w 2020 r. dwóch regionalnych spotkań pokongresowych
poza Katowicami. Spotkania te byłyby niezależne od spotkań dekanalnych.
- Aktywne uczestnictwo w spotkaniach Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich.
Podziękowanie
Dziękuję wszystkim, zarówno osobom konsekrowanym, jak i świeckim, którzy umożliwiali działanie Rady, wspomagali ją i z życzliwością odnosili się do działań podejmowanych
przez Radę.
Szczęść Boże
Dr Antoni Winiarski
Przewodniczący Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
Archidiecezji Katowickiej
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