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I ty Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś
zgoła najlichsze spośród głównych
miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie
władca, który będzie pasterzem ludu
mego, Izraela.
Błogosławieństwa Bożej Dzieciny,
opieki Matki Najświętszej i świętego
Józefa na Święta Bożego Narodzenia i
każdy dzień Nowego Roku 2021
życzy w imieniu
Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Wojciech Sala – prezes

Chrzanów, w grudniu 2020 r.
W dniu 6 listopada 2020 r. odszedł do Pana

ks. Krzysztof Zając
Gorliwy kapłan sługa konfesjonału
Niech Pan obdarzy go życiem wiecznym w Królestwie
Z życia Klubu
24 X uczestniczyliśmy zdalnie we wręczeniu nagrody „Pontifex”
w ramach urodzin KIK w Warszawie dla Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara.
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17 XI ukazał się Biuletyn Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie - marzec – październik 2020. Wersja elektroniczna została rozesłana e-mailem, wydrukowanie również 10 egzemplarzy.
21 XI miała się odbyć XL jubileuszowa pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę. Pandemia pokrzyżowała te plany.
W dniu tym była transmitowana Msza św. odprawiona w intencji
Klubów. Skorzystaliśmy z udziału zdalnego.
Artykuł pt. “Totus Tuus XXXIV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie, Trzebini i Libiążu w dobie pandemii koronawirusa” autorstwa Wojciecha Sali ukazał się w nr 11/2020 (347) Biuletynu «Dlatego» Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach na str.
12-14. Biuletyn został opracowany również w wersji elektronicznej
w postaci pliku pdf do pobrania. Link do tego biuletynu został podany na stronie naszego Klubu w Aktualnościach.
W dniu 30 XI odbyło się Zdalne Zebranie Zarządu KIK w Chrzanowie w formie webinarium na ZOOM- ie. Uczestniczyli: Wojciech
Sala - prezes, Anna Górska - wiceprezes, Antonina Likus – skarbnik,
Anna Sala - sekretarz. Lidia Cymerman - wiceprezes uzyskiwała telefonicznie informacje o przebiegu Zebrania. Porządek zebrania został
rozesłany do wszystkich członków Zarządu e-mailem w dniu 16 XI.
Próbne webinaria na ZOOM- ie odbyły się w dniach 20 i 24 XI .
Czterech członków Klubu uczestniczyło od października do grudnia w szeregu webinariów artystycznych związanych z projektem U8
U w Berlinie m. in. w dniach 24 X, 11, 12, 13 XII. Uczestnicy znajdowali się w Berlinie, Krakowie, Chrzanowie, Katowicach i Bernie.
Polecamy rekolekcje adwentowe z ks. prof. Józefem Kozyrą. Rozmawia dr Antoni Winiarski - KIK Katowice. Na stronie internetowej
umieszczone są dwie części: "O czuwaniu" i "Proroctwa mesjańskie".
Wkrótce ukaże się część 3 ostatnia.
KIK w Chrzanowie opracował „Różaniec z Błogosławionym bratem Marcinem z Kościelca”. Wydany w postaci e-booka można ściągnąć ze strony internetowej KIK w Chrzanowie poprzez zakładkę
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„Totus Tuus”. Plik w pdf da się w prosty sposób wydrukować jako
książeczkę formatu A5.
Strona internetowa KIK w Chrzanowie została założona 22 lata
temu 29 marca 1998 r. Z początku funkcjonowała nieodpłatnie na
serwerze KKI. Później na serwerze Opoka funkcjonowanie było bezpieczniejsze. Próba włamania została bardzo szybko opanowana. W
ciągu lat na liczniku strony odnotowano dwadzieścia cztery i pół tysiąca odwiedzin (24.585). Strona była systematycznie nowelizowana.
Webmaster jako prezes KIK w Chrzanowie propagował Internet
na posiedzeniach Porozumienia KIK-ów w Polsce i utrzymywał kontakt listowny (e-mail) z Klubami. Prowadził również stronę internetową Porozumienia.
Ważnymi wydarzeniami dającymi rozeznanie o aktywności katolików były Kongresy Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. W IV Kongresie autor był współodpowiedzialnym za temat „Środki społecznego przekazu”.
Zdobyte doświadczenie upewniło autora, że Internet jest właściwym narzędziem współczesnym do ewangelizacji. Pandemia koronawirusa otworzyła nowy rozdział wykorzystania środków społecznego
przekazu.
10 października 2020 r. w Asyżu został beatyfikowany Carlo Acutis, 15-latek. Dla mnie bardzo ważne są dwa jego zaangażowania:
umiłowanie Najświętszego Sakramentu i doskonałe wykorzystanie
Internetu w ewangelizacji. Gdy się dowiedziałem o wyniesieniu na
Ołtarze, z radością poddałem jego wstawiennictwu działalność chrzanowskiego KIK-u w Internecie.
Nowe media mogą być źródłem wykluczenia. Dotyczy to rodzin,
które nie mają dobrego dostępu do Internetu. Dotyczy to ludzi wiekowych, którzy uwierzyli, że Internet nie jest już dla nich. Jak przeciwdziałać wykluczeniu? Budować świadomość, że wiek nie jest przeszkodą. Społeczność klubowa w większości weszła w wiek strate-
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gów. Jej zadaniem jest raczej bycie dziadkami niż rodzicami. Korzystając z Internetu będą mogli pomagać i wnukom.
Mijający rok 2020 przyniósł Klubowi wiele wyzwań. Na początek
pojawił się obowiązek sprawozdawczości elektronicznej i podpisu
elektronicznego wszystkich członków Zarządu. Trudność nie bez wysiłku została pokonana.
Potem pojawiła się możliwość - ale i konieczność, w związku z
pandemią koronawirusa - zdalnego zarządzania Klubem. E-mailem
posługiwaliśmy się już wcześniej w pracy Zarządu, teraz to musiało
być bardziej intensywne.
Bardzo przydatne stały się webinaria, czyli telekonferencje z wykorzystaniem Internetu. Zdalne Zebranie Zarządu Klubu Inteligencji
Katolickiej w Chrzanowie w dniu 30 listopada 2020 r. odbyło się w
postaci webinarium.
Ciekawostką w pracy Klubu w 2020 r. było przedstawienia Sprawozdania merytorycznego z rok 2019 w postaci nagrania dźwiękowego. Głosu udzieliła Katarzyna Sala w Berlinie przez Internet.
W pierwszych dniach listopada rozpoczął się czterdziesty rok
działalności Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie. Pomyślmy
jak uczcić tę wspaniałą okazję.
Wojciech Sala
Składki członkowskie w wysokości 36 zł rocznie są obowiązkowe
dla członków zwyczajnych Klubu. Można je uregulować osobiście u
skarbnika lub na konto w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie nr
40-84444-0008-0000-0000-1007-0001.
Informacje o wysokości zaległych składek poda skarbnik Klubu
Antonina Likus.

Redagują: Anna Sala i Wojciech Sala.
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