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Wielki Czwartek 

 Msza św. o godz.18; pamiątka ustanowienia przez Pana 

Jezusa Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa, po Mszy Jezus 
przeniesiony do ciemnicy i adoracja.  

 

Wielki Piątek 
O godz. 18; Droga Krzyżowa, a po 

niej nabożeństwo z adoracją krzyża. Pan 

Jezus zostanie przeniesiony do Grobu. 
Adoracja do godz. 21 

 

Wielka Sobota 
Adoracja od godz. 9, zapraszam mieszkańców ul. 

Czarnoleskiej, Wrzosowej, Nowej, Jaśminowej, 

Poziomkowej, Kalinowej i Malinowej.  
Od godz. 10 zapraszam mieszkańców ul. Strumykowej, 

Orzeszkowej, Małej, Okrężnej, Południowej i Podleśnej.  

Od godz. 11 zapraszam mieszkańców ul. Wesołej, 
Skowronków, Dziecinnej i Mickiewicza. 

Poświęcenie pokarmów o godz. 12, 
12.30, 13, 13.30, 14, 14.30. Godz. 18; Liturgia 
wieczorna z poświęceniem ognia i wody. 

 

Niedziela Zmartwychwstania 
REZUREKCJA o godz. 6,  

następna Msza o 11 i o 12.30.  

 
II Dzień Świąt 

Porządek jak w każdą niedzielę; 9, 11, 12.30. 



 – 3 –Biuletyn Stowarzyszenia Rodzin Katolickich nr 3/2011/57 

 

 
I MIEJSCE 

Agnieszka i Kasia Nowocień – 369 cm 

II MIEJSCE 

Błażej i Szymon Hamowscy – 346 cm 

III MIEJSCE 

Edytka Gołąb – 324 cm 

WYRÓŻNIENIE 

Emilka Biegus  – 222 cm 

NAGRODY ZA UDZIAŁ 
1. Wiktoria i Bartek Szpala – 322 cm 

2. Kuba Jędrzejczak – 320 cm 

3. Krzyś Łoś – 276 cm 

4. Sandra i Justynka Jaszczak – 266 cm 

5. Krystian Ołubek – 242 cm 

6. Karol Bielańczyk – 222 cm 

7. Oliwia Rudy – 216 cm 

8. Kuba Niewiadomski – 210 cm 

9. Ola Niewiadomska – 200 cm 

10. Marcel Iwaniec – 200 cm 

11. Kuba Klinowski - 195 cm 

12. Adrian Obajda – 187 cm 

13. Gosia Lewandowska – 150 cm 

14. Zuzia Bury – 145 cm 

15. Kamilka Krasuska – 140 cm 

16. Pascal Grunenwald – 140 cm 

17. Ola Łoś – 135 cm 

18. Hania Liber – 115 cm 

19. Kacper Wnęk – 112 cm 

20. Zuzia Zielonka – 110 cm 

21. Elian i Luka Heider – 107 cm 

22. Karolinka Rosik – 87 cm 

23. Zosia Wilczyńska – 82 cm 

24. Filip Wychota – 82 cm 

25. Kuba Ciupka – 66 cm 
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 Rozpoczynamy nowy cykl artykułów, dzięki którym będzie można się 
zapoznać z ciekawymi miejscami, które mają osobliwe zabytki, są interesujące pod 
względem przyrodniczym a równocześnie położonymi niedaleko Jeleniej Góry. 
Dzisiejszy odcinek poświęcę miejscowości Hejnice która leży u naszych 
południowych sąsiadów. 

 Czeska Mariazell – w ten sposób nazywa się 
sanktuarium znajdujące się na granicy trzech państw, 
Republiki Czeskiej, Polski i Niemiec, w dolinie Gór 
Izerskich. Powstanie tego miejsca związane jest z legendą 
o biednym rzemieślniku, który pewnego razu udał się w 
poszukiwaniu drewna potrzebnego mu do pracy i zostawił w 
domu chorą żonę i malutką córkę. W drodze powrotnej 
przystanął na chwilę, by odpocząć pod drzewem i bardzo 
szybko zasnął. Śnił się mu niezwykły sen. Drzewo było całe 
oświetlone, a w jego koronie siedziały dwa anioły, które 
przemawiały do niego: „Jesteś w przepięknym miejscu, 
które spodobało się Bogu. Idź i przynieś figurkę Matki 
Boskiej, aby każdy, kto kiedykolwiek przejdzie tędy, 
zatrzymał się i oddał Bogu podziękowania.” Mężczyzna 

obudził się i bez wahania postanowił udać 
się do najbliższego miasta, aby kupić 
figurkę. Wykonał dokładnie to, co usłyszał 
we śnie. Nabył figurkę Marii Panny od 
żytawskiego rzeźbiarza i przymocował ją 
do lipy. Później przyprowadził w to miejsce 
swoją żonę i córkę na wspólną modlitwę – 
jego rodzina w cudowny sposób została 
uzdrowiona. Wieści o cudzie rozeszły się 
bardzo szybko na całą okolicę. W miejscu 
starej lipy wbudowano drewnianą 
kapliczkę, na której cieśla wyrył rok jej 
powstania 1211. 

W miarę upływu czasu kapliczka 
przestała wystarczać licznie 
przybywającym tam pielgrzymom, dlatego 
w 1472 roku przebudowana została na 
kościół w stylu gotyckim. Dużo 
pielgrzymek było połączonych z odbyciem 
kuracji w pobliskiej miejscowości Lazně 
Libverda, słynącej z obecności leczniczych 
wód.  
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Pod koniec XVII wieku hrabia Franciszek Ferdynand Gallas postanowił 
zbudować przy kościele klasztor franciszkański. Dzis iejszy kościół Nawiedzenia 
Marii Panny został postawiony w latach 1722 – 1729 przez Tomasza Haffenckera. 
Świątynia w Hejnicach to jednonawowa budowla zbudowana na planie krzyża 
łacińskiego z kaplicami bocznymi. Ołtarz główny zdobi figurka Madonny z lipowego 
drewna o wysokości 39 centymetrów, pochodząca z osiemdziesiątych lat XIV wieku. 

Nazywa się ją Mater formosa 
(Wspaniała matka), w lewej ręce 
trzyma małe dzieciątko Jezus, 
natomiast w prawej jabłko. 
Ciekawostką jest że w kościele 
znajdują się relikwie świętego 
Walentego i św. Urszuli (na zdjęciu). 
Losy tutejszego kościoła i klasztoru 
związane są z wieloma 
dramatycznymi przeżyciami ludzi nie 
tylko z tego regionu, ale również 
całych Czech. Między innymi 
wysiedlanie Czechów w 1939 roku do 

centralnej części kraju, a w 1945 usuwanie z tych terenów obywateli niemieckich. W 
lutym 1948 roku internowano do Hejnic członków niektórych zakonów i kongregacji. 
Powstało tutaj Międzynarodowe Centrum Odnowy Duchowej, gdzie co roku wierni 
odbywają tzw. „drogę pojednania”. Kościół odwiedzają wierzący nie tylko z Czech, 
ale również z Polski i Niemiec, aby przypomnieć sobie, iż zgodnie z wiarą, wspólną 
drogę można odnaleźć nawet pomimo odmienności językowej.  

Dwa miesiące temu zmarł w szpitalu w Libercu w wieku 63 lat, długoletni 
kustosz hejnickiego sanktuarium, ks. Miloš Raban. Dzięki jego staraniom bazylika i 
jej otoczenie zostały gruntownie wyremontowane, odnowione i odzyskały należny im 
blask. 
 W 2011 roku odbędą się obchody 800-lecia miasta. Cykl imprez z tej okazji 
wypada 2 i 3 lipca. Będzie tradycyjny jarmark na terenie parku na zewnątrz kościoła. 
Gotowy jest specjalny pociąg parowy, który będzie jeździł w sobotę na lokalnej linii 
kolejowej. W sobotę w nocy odbędzie się pokaz fajerwerków, który rozświetli 
hejnickie niebo. Lunapark i jego atrakcji, jak strzelnice, karuzele, wyścigi motorowe i 
inne, będą w miejscu obok szkoły podstawowej. Stamtąd do bazyliki po drugiej 
stronie ulicy będą ustawione stragany z wszelkiego rodzaju wyposażeniem i 
pamiątkami dla pielgrzyma. Będzie można również kupić pamiątki związane z 
jubileuszem, wśród których nie zabraknie jubileuszowej monety. Będzie też scena 
na której w ciągu dwóch dni weekendu wystąpi mnóstwo znanych i mniej znanych 
czeskich artystów. Aktualne informacje o obchodach na: www.mestohejnice.cz 

 
Piotr Wilczyński 

Żródła: 
Internet: www.czechtourism.com, www.mestohejnice.cz, hejnice.czeskiegory.pl, www.cd.cz, mapy.cz, 
pkp.boleslawiec.pl/zvon 

http://www.mestohejnice.cz/
http://www.czechtourism.com/
http://www.mestohejnice.cz/
http://www.cd.cz/
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 Tegoroczne rekolekcje 

wielkopostne miały w naszej 

parafii charakter wyjątkowy. 

Wmurowana i poświęcona została 

tablica, upamiętniająca ofiary 

katastrofy smoleńskiej, 

przekazanie naszemu kościołowi 

kamienia z góry Kalwarii, gdzie 

ukrzyżowano naszego Zbawiciela, 

wreszcie, poświęcone zostały 

stacje Drogi Krzyżowej. Wszystkim 

tym wydarzeniom przewodniczył 

prowadzący te rekolekcje ojciec 

Antoni Dudek, franciszkanin. 

Wspomniany wcześniej kalwaryjski 

kamyk jest też prezentem ojca dla 

naszej parafii. 

Redakcja - Kilkanaście lat temu 

gościliśmy już Ojca w naszej 

parafii, głoszącego rekolekcje 

wielkopostne. Proszę Ojca o kilka 

słów przypomnienia o sobie. 

Ojciec Antoni - O sobie mówić 

zawsze jest najtrudniej. Może 

króciutko. Pochodzę z Kłodzka. 

Rocznik 49. Z kłodzkiego liceum 

poszedłem do seminarium. Pierwszą 

moją mszę świętą, mszę prymicyjną 

odprawiłem w lutym 1974 roku. 

Moim domem jest kłodzki klasztor, 

położony na tzw. Wyspie 

Piaskowej. Z jednej strony obmywa 

go Nysa Kłodzka, a z drugiej 

Młynówka. Tam żyję, pracuję, 

modlę się, służę. Jestem 

franciszkaninem. 

R.- Naprawdę króciutko. Ze swej 

strony dodam tylko, dla 

uzupełnienia obrazu, że jest 

Ojciec doktorem historii 

Kościoła, autorem wielu, naprawdę 

wielu, publikacji, książek, 

artykułów o życiu zakonnym, 

historii powszechnej, historii 

Kościoła, dziejów Kłodzka i 

okolic oraz moderatorem 

niezliczonej ilości 

przedsięwzięć, nie tylko wewnątrz 

zakonu, ale także na forum 

publicznym rodzinnego miasta. 

Może zechciałby Ojciec przybliżyć 

nam genezę zakonu 

franciszkańskiego. 

O.A.- Zakon franciszkański 

powstał w roku 1209. Święty 

Franciszek właściwie nie chciał 

zakładać zakonu z grupy braci, 

którzy skupili się wokół niego w 

Asyżu. Jednak kuria rzymska 

postanowiła, że bracia gromadzący 

się wokół Franciszka powinni 

oblec się w pewne struktury 

kościelne. Był to trudny okres w 

historii Kościoła, pojawiało się 

wiele osób, grup, które 

twierdziły iż są spadkobiercami 

idei Apostołów. Nie zawsze 

pokrywały się one z nauką i 

wykładnią Kościoła, stąd 

konieczne okazało się pewnego 

rodzaju ukonstytuowanie 

wspólnoty. Franciszek udał się do 

Rzymu z zapytaniem do papieża, 

czy to życie,które prowadzi z 

braćmi jest zgodne z wymogami 

Kościoła. Otrzymał zgodę. Została 

zatwierdzona reguła i odtąd od 

przeszło 800 lat służymy ludziom 

i Kościołowi. 

R.- Co oznacza dla Ojca słowo 
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"wierzyć"? 

O.A.- To jakby klucz do 

wszystkiego, jak mówił Jezus. Dla 

mnie "wierzyć" oznacza chwycić za 

rękę Jezusa i iść. Ja unikam 

słowa "wierzę", staram się 

częściej mówić "wiem". Ja "wiem", 

nauczył mnie tego Jezus, dali 

przykład święci, że można tak 

żyć, ja już "wiem". Wiary nauczył 

mnie mój ojciec. Był on 

szanowanym powszechnie obywatelem 

miasta Kłodzka, był ważny, 

wszyscy mu się kłaniali. A tu 

nagle widzę ojca modlącego się, 

klęczącego przed Kimś. Mnie, 

wtedy małego chłopca to 

zastanowiło, że musi być Ktoś, 

kto jest jeszcze ważniejszy od 

mojego ojca. I tak już zostało. 

R.- Ojciec prowadząc rekolekcje 

nie tylko przybliża nam Słowo 

Boże, ale także dzieli się swoim 

doświadczeniem, jakby dając nam 

samego siebie. Czy otrzymuje 

Ojciec coś w zamian? 

O.A.- Tak, tak. Ja nieczęsto 

głoszę rekolekcje. Moim zajęciem 

jest oprowadzanie grup pątników 

po Ziemi Świętej. Spotykam wielu 

ludzi, z wieloma osobami prowadzę 

korespondencję. Powierzają mi 

swoje rozterki, przemyślenia. 

Utwierdzają mnie o słuszności 

obranej przeze mnie drogi, ich 

świadectwo buduje we mnie tę 

pewność. W waszej parafii 

spotkałem małego Krzysia, który 

powiedział mi, że Jezus umarł na 

krzyżu z miłości do nas. 

Zapytałem, skąd to wie. 

Odpowiedział, że pani katechetka 

o tym mówiła, ale też wystarczy 

tylko spojrzeć na krzyż, On o tym 

wszystkim opowiada. Piękne słowa 

małego, mądrego Krzysia. 

R.- Co sprawia największą 

trudność w prowadzeniu 

rekolekcji? 

O.A.- Nieznajomość lokalnej 

wspólnoty. Przyjeżdża się na 

rekolekcje nie znając ludzi, nie 

zna się miejscowych zwyczajów, 

zażyłości ludzi między sobą, 

ludzi z proboszczem. Gdy się je 

pozna z reguły trzeba już 

wyjeżdżać. Parafię, jaka jest, 

najlepiej poznaje się w dzień 

spowiedzi. 

R.- Często bywał Ojciec za 

granicą, zaobserwował może Ojciec 

jakiś przejaw religijności, 

symbolikę, sposób przeżywania, 

który zechciałby przeszczepić na 

warunki polskie? 

O.A.- Oczywiście. Praca w małych 

grupach. Kościoły się wyludniają. 

To już widać gołym okiem. Pewna 

starsza pani powiedziała mi, że 

komunizm nas nie zniszczył, 

dobrobyt nas zniszczy. Dlatego 

myślę tu o kościele domowym. 

Małych grupach, zżytych ze sobą 

ludzi, którzy razem pracują i 

modlą się. Może nie powinienem 

używać takiego porównania, ale 

tak właśnie żyją sekty. Tylko, że 

w sektach, gdy brak jest takiego 

jakby kręgosłupa moralnego, brak 

przyjętych ogólnie zasad i 

wytycznych Kościoła prowadzi to 

przeważnie na manowce. Brakuje 

nam trochę bezpośredniego 

kontaktu, takiej właśnie pracy w 

małej grupie, gdzie wszyscy się 

znają, w razie potrzeby pomagają 

sobie. 

R.- A jest coś w czym muzułmanie 

czy Żydzi mogliby zainspirować 

chrześcijan? Odwołuję się tutaj 

do Ojca znajomości Ziemi Świętej. 

O.A.- U Żydów i muzułmanów 

imponuje mi ich wewnętrzne 

przekonanie o słuszności tego co 

robią, oni naprawdę wierzą w to 

co robią. Dla nas nie zawsze jest 

to zrozumiałe, niekiedy śmieszne, 

jak na przykład widok kiwającego 

się Żyda, modlącego się przed 

Ścianą Płaczu, czy muzułmanina 

bijącego pokłony. Oczywiście nie 

ma w tym nic śmiesznego, jeśli 

zna się historię i powody dla 

których to czynią. Oni naprawdę 

wierzą w to co robią, wierzą, że 

Bóg jest wielki. Nie chciałbym 

przejąć od nich ich fanatyzmu, 

ale ten radykalizm w dobrym tego 



Biuletyn Stowarzyszenia Rodzin Katolickich nr 3/2011/57 – 8 – 

 
słowa znaczeniu. Współpracowałem 

jakiś czas temu w Nebo z ojcem 

Picirillo, który zawsze mówił, że 

islam to "kara boża" za kłótnie w 

Kościele.  

R.- Jaka jest różnica między 

posługiwaniem w Ziemi Świętej a w 

Polsce? 

O.A.- Jest wielka różnica, 

chociaż ja nie będę pracował w 

żadnej parafii, więc nie będę 

zajmował się taką typową pracą 

duszpasterską. Moje zadanie to 

reprezentować zakon 

franciszkański w Sanktuarium 

Bożego Grobu. Będę chodził w 

habicie, spowiadał, jeśli ktoś 

sobie tego zażyczy, formował, 

jeśli ktoś sobie tego zażyczy. To 

po łacinie nazywa się "presenta 

franciscana", co oznacza "być 

obecnym". 

R.- Stary Testament mówi o Bogu-

przewodniku, Bogu-wojowniku, w 

Nowym Testamencie Jezus opowiada 

o Bogu-Ojcu. Który obraz Boga 

jest Ojcu bliższy?  

O.A.- Ja jestem człowiekiem 

Nowego Testamentu. Dla mnie obraz 

Boga-Stworzyciela skończył się na 

Noem, gdy Bóg zobaczył, że to co 

stworzył jest niewdzięczne. Ale 

cokolwiek byśmy powiedzieli o 

Bogu Starego Testamentu, to jest 

On Ojcem doskonałym, bo dał nam 

Swego Syna. Czytając Stary 

Testament trzeba znać historię, 

zwyczaje, niektóre obrzędy są dla 

nas niezrozumiałe, wręcz 

barbarzyńskie. Nowy Testament 

jednak wyraźnie mówi, w Ewangelii 

św. Jana czytamy "tak Bóg 

umiłował świat,że Syna Swego 

dał". To chyba największy przejaw 

miłości tego tak niedostępnego, 

wydawałoby się odległego Boga. 

R.- Czym dla chrześcijan powinien 

być Wielki Post? 

O.A.- Powinien to być radosny, 

ale i pełen refleksji czas. 

Przypomnienie sobie, że wszystko 

jest krzyżem, ale na końcu jest 

to najcudowniejsze spotkanie, że 

Pan Jezus wstaje z grobu i idzie 

do nas, do ludzi. Proszę to mocno 

podkreślić, Jezus nie poszedł do 

Matki, nie poszedł do Apostołów, 

ale poszedł do zwykłej 

dziewczyny, która była umorusana, 

nieczysta. Wielki Post powinien 

być też czasem takiego 

wewnętrznego wyciszenia. Mniej 

telewizji, mniej gazet. 

Najważniejszy jest jednak pusty 

grób i to spotkanie z umorusaną 

kobietą. 

R.- W Ojca książce "Mój świat" 

przeczytałam zdanie "głównym 

zadaniem kobiety jest wychowanie 

mężczyzny, żeby on wziął za nią 

odpowiedzialność". Czy mógłby 

Ojciec rozwinąć to zdanie? 

O.A.- Biblia mówi o Ewie, która 

dała Adamowi jabłko. Nie musiała 

tego robić, ale dała. To tyle. 

Mężczyźni wydają mi się trochę 

chropowaci, tacy kolczaści dla 

kobiet, szorstcy. Ja nie wiem, 

jakim ja byłbym mężem, ale z tego 

co słyszę od moich uczniów, 

wydaje mi się, że za mało 

jesteśmy ze swoimi kobietami, w 

ciągłym pośpiechu, a to się mści. 

R.- Ojca zamiłowania poza pracą 

duszpasterską? 

O.A.- Przede wszystko historia, 

szeroko pojęta historia, poza tym 

modelarstwo szkutnicze i muzyka 

bluesowa, szczególnie blues 

polski, klimaty typu Nalepa i 

Breakout. 

R.- Na koniec tradycyjnie jakieś 

przesłanie dla parafian... 

O.A.- Powiem to co powiedziałem 

do młodzieży - "kochaj i szalej", 

ale "kochaj" jest na początku. I 

kochajcie Jurka /proboszcza - 

przyp. red./, bo nie tylko on wam 

jest potrzebny, wy jemu także. 

 

Z Ojcem Antonim Kazimierzem Dudkiem OFM rozmawiali Krystyna i 

Ryszard Sosowie.  
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 Wraca PRL? 
  Oglądanie wiadomości w 
publicznej TV czy słuchanie 

dziennika w Polskim Radiu, to dla 
mnie duży wysiłek. Bo słucham, 

patrzę i dalej nic nie rozumiem, o co 
komu w tej Polsce chodzi. 

Oczywiście rząd jest, jak mówi 
młodzież - „wporzo”, partia rządząca, 

chociaż z trudem, ale idzie do przodu 
i ma ciągle wysokie poparcie. PIS jak 
zwykle kłótliwy, mówi „językiem 

nienawiści” itd., należy go 
zdelegalizować, jak proponuje SLD. 

Ten zaś chciałby zwiększyć swoje 
wpływy. PSL trzyma się potulnie 

rękawa silniejszego koalicjanta. 
Jednak nie mogę znaleźć w publicznej 

TV rzeczowej dyskusji o naprawdę 
ważnych dla Polski sprawach. No, 

może wyjątkiem była tu bardzo 
nagłaśniana dyskusja dwóch guru 

ekonomii: profesora Balcerowicza, 
autora polskiej reformy finansów w 
latach 90-tych oraz obecnego ministra 

finansów Jacka Vincenta 
Rostowskiego. Brakowało mi w niej 

np. ekspertów związków 
zawodowych czy innych partii. 

Usiadłem do telewizora, wziąłem do 
ręki pióro, kilka kartek i zacząłem 

notować, co który mędrzec finansów 
powiedział. Dowiedziałem się 

właściwie tylko dwóch rzeczy:  

1. Profesor Balcerowicz zapytał: 

Dlaczego państwo zabiera 
obywatelom ich pieniądze z 

Otwartych Funduszy 
Emerytalnych (OFE) i daje je 
Zakładowi Ubezpieczeń 

Społecznych (ZUS)? Przecież to są 
nasze pieniądze.  

I z tym się zgadzam. To są moje 
pieniądze, a zostały mi zabrane do 

ZUS-u bez mojej zgody. Od razu 
komuś je przekazano na wypłatę 

bieżących emerytur, bo ZUS jest 
tragicznie zadłużony. Słowem, 

moje pieniądze posłużyły rządowi 
do łatania obecnej dziury w 
budżecie Polski. Premier  

i minister twierdzą jednym 
głosem, że żadna szkoda nas nie 

spotka, bo te pieniądze będziemy 
potem brali z ZUS-u. W końcu są 

zapisy księgowe, a jak coś 
zapisane, to święte. Ale pytam, jak 

ZUS te pieniądze dla mnie 
odzyska, jeśli co rok zadłużenie 

kraju wzrasta, co owocuje tym, że 
każdy następny rok, to coraz 

gorsza służba zdrowia, dłuższe 
kolejki do lekarzy, mniejsza 
pomoc dla bezrobotnych i większy 

dług w ZUS-ie?  
2. Minister Finansów, Vincent 

Rostowski, dawny bliski 
współpracownik prof. 

Balcerowicza, powołując się na 
jakiś zawikłany przepis, 

udowadniał mu, że te pieniądze na 
kontach OFE, to jednak jeszcze 

wciąż są pieniądze państwowe, a 
skoro tak, to państwo ma do nich 

prawo.  
I z tym poglądem się nie zgadzam. 

Państwo, tylko pożyczyło sobie te 
nasze pieniądze, ale po to, aby 
poleżały sobie na jakimś koncie i 
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przyniosły procenty, albo jeszcze 

lepiej, żeby je zainwestować w 
gospodarkę. Z tego mógłby być 

pożytek i dla kraju i dla 
przeciętnego Kowalskiego. 

Kilkanaście lat mogłoby 
wystarczyć na wybudowanie z 

nich jakiejś inwestycji, a potem 
pobieranie z niej podatków, 

dywidend. Byłoby też 
zatrudnienie, itp. Jednak wciąż są 

to pieniądze pożyczone od 
obywateli, które trzeba im w 

terminie i w należnej  kwocie 
oddać z procentem.  

Pieniądze te nam Minister 

Finansów zabrał, a ja mu 
nie wierzę, że ktoś nam je 

odda. Dlaczego mam mu 
wierzyć, skoro zadłużenie 

Polski rośnie w 
zastraszającym tempie?  

Co prawda statystyki 
mówią, że nasz roczny 

produkt krajowy brutto 
(PKB) też niby rośnie o 

około 4%. Ale jakoś to się nie 
przekłada na naszą kieszeń. Co 
gorsza, spadają wpływy z podatku 

CIT od firm mimo wzrostu 
gospodarki. Firmy ukrywają koszty i 

wykazują znacznie mniejszy zysk, co 
powoduje, że dochody budżetu mimo 

dodatnich wskaźników dalej spadają. 
A gdy spadają, to rząd musi ciąć 

wydatki. Aby szukać dodatkowych 
pieniędzy rząd podniósł stawkę 

podatku VAT o 1%. Wydaje się to 
niewiele, ale w rzeczywistości efekt 

tego będzie zwielokrotniony, gdyż 
wzrosną ceny wielu składników 

produktów: paliwa, prądu, każdej 
usługi, a to spowoduje cięcie kosztów 
w firmach, co zaowocuje wzrostem 

bezrobocia i dalszym spadkiem 

wpływów do ZUSu i OFE.  

Dochody ZUS-u nie wzrosną także, 

gdy Polska przystąpi do paktu EURO 
PLUS. Jest to pakt na rzecz 

konkurencyjnej gospodarki Unii 
Europejskiej. Brzmi to ładnie, ale w 

praktyce oznacza dla Polski 
konieczność podniesienia podatku 

CIT od polskich firm z obecnych 19% 
do poziomu takiego jak w Niemczech 

czy Francji czyli ok. 30%. Tak, więc 
Polska przystępują do paktu EURO 

PLUS umożliwi wzrost 
konkurencyjności, ale nie naszej 

gospodarce, tylko krajom starej 
Unii! Czy wzrost podatku dla 

polskich firm z 19% do 30% 
spowoduje, że ich konkurencyjność 

wzrośnie?  

Oczywistą rzeczą przy podejmowaniu 

tak doniosłej decyzji, byłaby zgoda 
parlamentu lub chociaż debata 

publiczna na ten temat. Czy ktoś 
słyszał o debacie w tej sprawie? Ja 

nie. I tu dochodzimy do sedna 
sprawy.  

Rząd robi, co chce, media mówią tak, 
aby zwykły człowiek nic nie 

rozumiał, a obywatelowi zabiera się 
jego pieniądze i mami się go jakimiś 
przyszłymi „wakacjami pod 
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palmami”. Tak miało być z naszymi 

emeryturami w OFE. Złota jesień. 
Siedzi sobie starsze małżeństwo na 

egzotycznej plaży pod palmą i 
konsumuje swoją bogatą emeryturę… 

W rzeczywistości starczy im na chleb 
z margaryną albo na lekarstwa.  

Tak, więc w Polsce brak jest 
rzeczowej dyskusji na najważniejsze 

tematy. Usłużne wobec rządu media 
dobierają chór „ekspertów”, którzy 

uzasadnią każdy krok rządu. 
Uśmiałem się, gdy usłyszałem 

pomysł, żeby wybory parlamentarne 
w jesieni trwały 2 dni. Eksperci 
doradzili partii rządzącej, że to może 

dać im lepsze wyniki. Kto zaś czytał 
konstytucję Rzeczypospolitej 

Polskiej, ten nie powinien mieć 
wątpliwości, że konstytucja nie 

dopuszcza takiej możliwości. Cytuję: 
Wybory do Sejmu i Senatu zarządza 

Prezydent Rzeczypospolitej nie 
później niż na 90 dni przed upływem 

4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i 
Senatu, wyznaczając wybory na 

dzień wolny od pracy, przypadający 
w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat 
od rozpoczęcia kadencji Sejmu i 

Senatu. Ale nawet sam prezydent 

Polski mówi bez żenady o 2-

dniowych wyborach. Świadczy to o 
poziomie dyskusji i nonszalancji 

wobec prawa.  
  

Mamy zatem w kraju tylko pozory 
dyskusji. Kiedy ostatnio w jakiejś 

dyskusji w TVP był obecny Jarosław 
Kaczyński? Niedawno napisał raport 

o stanie Polski. Bardzo ciekawa 
lektura, ale czy media się 

zainteresowały jego treścią? Owszem, 

tylko jednym, marginalnym punktem. 

Narodowością śląską. Nikt nie 
próbuje dyskutować o fatalnym stanie 

państwa, niepotrzebnej wyprzedaży 
dobrych spółek skarbu państwa tylko 

po to, by łatać dziurę budżetową, o 
zapaści kolei państwowych, 

degradacji Polski na arenie 
międzynarodowej, niekorzystnej 

umowie gazowej z Rosją, braku chęci 
rządu do rzetelnego wyjaśnienia 

przyczyn katastrofy smoleńskiej i 
wielu innych sprawach.  

Polecam tę lekturę każdemu, kto 
chciałby zapoznać się z rzeczowym 
materiałem na temat stanu państwa 

polskiego. Tak jak kiedyś za czasów 
PRL, prawdy dowiadywaliśmy się z 

tzw. II obiegu, tak i teraz, niestety 
muszę to stwierdzić, poszukuję 

prawdziwych wiadomości poza 
państwową telewizją i radiem (nie 

mówiąc już o mediach głównego 
nurtu). Dobrze, że mamy Internet. Na 

stronie parafialnej zamieszczam 
RAPORT O STANIE 

RZECZYPOSPOLITEJ.  

PS. Kiedyś, za PRLu zła była 
opozycja czyli Solidarność. Była 

roszczeniowa, polityczna, zawzięta  
i dzieliła Polaków. No, a dziś rano (w 

programie I PR, 20-04-2011), słyszę, 
że Kaczyński dzieli Polaków i to on 

jest problemem. Nie, problem mamy 
z gospodarką i złymi rządami!!! 

Niedawno słyszałem też, że krzyż 
dzieli Polaków. Żyjemy w zatrutej 

przestrzeni mediów, zawłaszczonej 
przez jedną opcję, skąd inąd 

podobno Solidarnościową. Dla 
innych opcji zostaje tylko prasa 

katolicka lub obieg nieoficjalny.  

M. Ludorowski 
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Jak skorzystać z ulgi podatkowej z tytułu darowizny na kościół 

przekazanej w 2010 roku. 
 Wiele osób przekazuje swoje pieniądze na szczytne cele. Darowizna przekazana na 

kościół niewątpliwie do takich należy. Osoby, które do 31 grudnia 
2010r. za pomocą przelewu lub przekazu wpłaciły kwotę darowizny 

na konto naszej parafii, mogą odliczyć ją od swojego dochodu. Jest to 
darowizna na cele kultu religijnego na podstawie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (art.26 ust. 1 pkt 9b). Ważne jest, 
aby wysokość darowizny nie przekroczyła (łącznie z odliczeniami na 
cele krwiodawstwa oraz na rzecz organizacji pożytku publicznego) 

kwoty 6% rocznego dochodu.  
Jak to zrobić ? 

W formularzu PIT/O za 2010 rok, który jest załącznikiem do zeznania podatkowego należy 
wpisać: 

 w części B w pozycji nr 13 kwotę darowizny; jeśli nie ma innych odliczeń, to tę samą 

kwotę należy wpisać w pozycji nr 28 
 w części D dane obdarowanego : Parafia p.w Św. Judy Tadeusza, ul. Czarnoleska 2, 

58-500 Jelenia Góra, oraz jeszcze raz kwotę darowizny 
Całkowitą kwotę odliczenia od dochodu z pozycji nr 28 formularza PIT/O należy wpisać: 

 w formularzu PIT-36 za 2010 r. w pozycji nr 145 

 w formularzu PIT-37 za 2010r. w pozycji nr 99 
Darowizny wpłacone po dniu 1 stycznia 2011 będzie można odliczyć w 2012 roku. 
Uwaga: darowizny nie można dokonywać poprzez wpłatę gotówki do kasy parafii, a jedynie 

w formie przekazu lub na konto parafii z dopiskiem „darowizna na kościół” a dowód wpłaty 
lub przelewu należy zachować.  

Sprawa również ważna i jednocześnie prosta do zastosowania to pomoc i wsparcie dla 
wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego. Możemy przekazać 1% naszego 
podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) praktycznie bez naszego 

zaangażowania.  

W jaki sposób ? 

W formularzu podatkowym PIT-37  należy wpisać: 

 w pozycji 124  numer KRS wybranej organizacji pożytku 

publicznego oraz w pozycji 125 kwotę do przekazania na 
rzecz tej organizacji w wysokości nieprzekraczającej 1% 
podatku należnego z pozycji 120.  

W formularzu podatkowym PIT-36  należy wpisać: 

 w pozycji 305  numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego oraz w pozycji 306 

kwotę do przekazania na rzecz tej organizacji w wysokości nieprzekraczającej 1% 
podatku należnego z pozycji 188. 

Przekazaniem tej kwoty na rzecz OPP zajmie się Urząd Skarbowy.  
Ważne aby taka organizacja była uprawniona tzn. umieszczona na wykazie OPP dostępnym 
na stronie internetowej www.mpips.gov.pl/bip/. Taką organizacją jest np. CARITAS 

POLSKA. Zapraszam do korzystania  ze strony internetowej Urzędu Skarbowego w Jeleniej 
Górze www.us.jgora.pl. 

Opracowała Małgorzata Jaworska, pracownik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze. 
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