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Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, lament. 
Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana 
Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu 
i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli. (Jl 2. 12) 

 

 
Wielki Post upamiętnia czas, który Jezus 

spędził na pustyni przygotowując się przez 
kontemplację i post do nauczania, leczenia 
nie tylko ciał, ale przede wszystkim dusz, 
rozgłaszania boskiego miłosierdzia, 
nawoływania do pokoju między ludźmi. 

Jest to jeden z najważniejszych okresów 
w kalendarzu liturgicznym. Zaleca się, aby 

wierni w tym czasie więcej oddawali się modlitwie, praktykom 
postnym i spełniali  jałmużnę, czyli okazywali miłosierdzie bliźnim. 
W okresie wielkiego Postu odmawiamy sobie rożnych przyjemności, 
np. zabaw hucznych, niektórych pokarmów, używek, ponieważ w 
ten sposób umartwiamy się. Otwieramy się na tę prawdę, którą 
głosił Chrystus, że „Królestwo Moje nie jest z tego świata” i … 

 
W niniejszym Biuletynie przedstawiamy: 

 Refleksje o pielgrzymowaniu Marka 

 Refleksje Wielkopostne o poście i nie tylko Ryszarda Sosa  

 Relacje z wizyty chóru parafialnego w ośrodku CARITAS w 
Jeleniej Górze 

 Informacje o trudnościach TV TRWAM w możliwości przyszłego 
nadawania programów katolickich 

 Artykuł polemiczny do opinii p. Wojciecha Jankowskiego z 
poprzedniego Biuletynu 

 Kulinaria, p. Krystyny Sos 

 Ogłoszenia o Rekolekcjach Wielkopostnych 

 
Życzymy owocnej lektury.  

 
W imieniu Redakcji Biuletynu M. Ludorowski  

 



 
 

 

Tegoroczny Wielki Post jest dla 

katolików w Polsce okresem, może nie tyle 

ciężkiej próby charakteru, ile trudnym 

czasem ostatnio coraz bardziej wzmożonej na 

sile konfrontacji z... No właśnie, z kim? 

Wszystkie ośrodki decyzyjne kraju, sfera 

rządowa, partie polityczne, no może z 

wyjątkiem Ruchu Palikota przybierają miny 

niewiniątek twierdząc, że wszystko jest w 

najlepszym porządku. Mówią o fobiach, 

histerii, wręcz nakręcaniu spirali nienawiści, 

niezrozumieniu intencji. Tymczasem 

podziały na "my" i "oni" stają się coraz 

głębsze.  

Zawirowania wokół telewizji "Trwam", 

działania mające na celu wyeliminowanie 

lekcji religii ze szkół i to już nie tylko ze 

szkół średnich, próby likwidacji Funduszu 

Kościelnego w sytuacji, gdy do chwili 

obecnej zaledwie 30% utraconych przez 

Kościół dóbr zostało zwróconych, usunięcie 

z wojska połowy z ogólnego stanu 

kapelanów to tylko nieliczne, choć wydaje 

mi się najbardziej spektakularne przykłady. 

Ale, czyż może być inaczej, kiedy najwyższy 

rangą urzędnik państwowy mówi wprost - " 

nie jestem fanem Kościoła  katolickiego", co 

przy jego wcześniejszej deklaracji, że "nie 

będzie się kłaniał księżom", stanowi 

wystarczające zielone światło dla tego 

rodzaju przedsięwzięć. Konfrontacja ta jest 

już widoczna i na wielu innych polach. Tę 

aktualną "poprawność polityczną" zaczyna 

lansować już, niestety znaczna część 

mediów.  

Właśnie w telewizji obejrzałem spot 

reklamowy jakiejś fundacji na rzecz 

wyrównywania szans na lepsze życie i 

edukację dzieciom z rodzin biednych i 

trudnych. Inicjatywa sama w sobie 

zasługująca na przychylność i przyzwolenie. 

Tylko dlaczego nad łóżkiem zapłakanej, 

zgarbionej, zakompleksionej, o 

opuszczonych z rezygnacją ramionach 

dziewczynki wisi sporych rozmiarów /nie 

sposób go nie zauważyć/ krzyż, a nad 

łóżkiem radosnego, wyprostowanego, 

wyrzucającego z pewnością siebie ramiona 

do góry chłopca wisi podobnych rozmiarów 

fotografia nowoczesnego samochodu 

wyścigowego - nie wiem. Myślę, że każdy z 

nas takie przykłady może mnożyć. Ja z kolei 

nie jestem fanem telewizji, więc na tym 

przykładzie poprzestanę. Z racji 

wykonywanego obecnie zawodu bardziej 

znam się na książkach i na tym pragnąłbym 

się skupić. Wiele z wydawanych obecnie 

pozycji książkowych, szczególnie tych quasi 

historycznych to kolejny kamyczek 

wrzucany do ogródka konfrontacji. Różnego 

rodzaju kody da Vinci, fantastyczne /z racji 

swej wiarygodności/ epizody z życia 

templariuszy, innych zakonów, no i 

oczywiście ulubione tematy historyków, a 

więc Święta Inkwizycja i wyprawy 

krzyżowe. Choć nie jest to wyłączna domena 

książek historycznych, gdyż część literatury 

tzw. obyczajowej ma podobny klimat. Nie na 

te pozycje chciałbym jednak zwrócić uwagę.   

Wielki Post jest czasem zadumy, 

refleksji i także konfrontacji, ale innej, tej z 

samym sobą. W tym zalewie różnorakiej 

literatury, w tym okresie kiedy wszyscy piszą 

książki, politycy, aktorzy, piosenkarze, 

dziennikarze, nawet ich małżonkowie, zdarza 

się, że i prawdziwi pisarze, oczywiście nie 

wszystkie tytuły można zaliczyć do kategorii 

opisanej wyżej. Wiele, naprawdę wiele jest 

literatury dobrej, szlachetnej. Powracając do 

myśli o Wielkim Poście chciałbym 

zaproponować na ten wyjątkowy czas kilka 

naprawdę wyjątkowych pozycji, które 

pomogą katolikom, ale i nie tylko, 

przywrócić równowagę i dodać pewności, 

pewności siebie, ale i takiej swego rodzaju 

pewności wiary, a już na pewno w sposób 

godny przygotować się do tych 

najważniejszych świąt chrześcijańskich, 

jakimi są Święta Zmartwychwstania 

Pańskiego. Najwybitniejszą pozycją jaka 

ukazała się na półkach księgarskich w 

ostatnich dniach jest niewątpliwie książka 

"Jezus Chrystus - biografia". Jej autorem jest 

Peter Seewald, były dziennikarz "Spiegla" i 



"Sterna", biograf papieża Benedykta XVI, 

komunista i ateista, który po serii wywiadów 

z kardynałem Ratzingerem całą rodziną 

powrócił na łono Kościoła Katolickiego. 

"Jezus Chrystus - biografia " zgodnie z 

tytułem jest biografią Mistrza z Nazaretu. 

Ale nie tylko. Jest to również reportaż z 

wędrówki autora po Ziemi Świętej z 

wszystkimi aspektami poszukiwań śladów 

Jezusa, opisem tego rejonu, życia ludzi 

mieszkających tu obecnie, jak i dwa tysiące 

lat temu, ich mentalności, reakcji na fakt, że 

oto stają twarzą w twarz z Mesjaszem. Jest to 

także rozprawa filozoficzna, próba 

odpowiedzi na pytanie, jak człowiek 

współczesny zachowałby się w sytuacji, 

gdyby miał pewność obcowania z Synem 

Bożym. Wszystko to napisane pięknym 

językiem, w sposób niesłychanie prosty i 

urzekający. Czytając te słowa nie można 

wyzbyć się podziwu dla autora, że o tak 

wielkich rzeczach można pisać tak prosto i 

zwyczajnie. Jednym słowem - wielka, 

naprawdę wielka literatura, poruszająca, 

wzruszająca i co najważniejsze 

systematyzująca naszą wiedzę o Jezusie, jako 

Bogu i człowieku. Wydaje się nam, że o 

Jezusie wiemy już wszystko - to nieprawda. 

Z całą odpowiedzialnością polecam gorąco. 

Literatura wręcz obowiązkowa dla każdego 

chrześcijanina. Drugą pozycję, którą także z 

pełnym przekonaniem mogę polecić jest 

książka napisana przez Williama Paula 

Younga, kanadyjskiego pisarza i 

wykładowcę uniwersyteckiego "Chata". O jej 

wydźwięku najlepiej chyba może świadczyć 

fakt, iż na całym świecie, bowiem jest to 

pozycja przetłumaczona już na kilkadziesiąt 

języków, sprzedaż jej sięgnęła już liczby 

blisko siedmiu milionów egzemplarzy. Aby 

zachęcić państwa do zapoznania się z nią 

pozwolę sobie na króciuteńkie streszczenie 

pierwszej części książki. Ojciec z kilkuletnią 

córeczką wybiera się na wycieczkę na plażę. 

Oderwany od dziecka chęcią niesienia 

pomocy w wybawieniu od kłopotów 

nieznajomym traci na chwilę z oczu 

dziewczynkę. Wracając nie może jej 

odnaleźć. Okazuje się, że dziecko zostało 

uprowadzone i w konsekwencji pozbawione 

życia. Rozpacz, żal i rodzące się odwieczne 

pytanie z pretensją do Boga - Panie Boże 

dlaczego? Pytanie to nabrzmiewa w sercu, 

będącego w depresji mężczyzny, 

oskarżającego sam siebie do rozmiarów 

myśli opętańczej, niemalże obłędu. Nikt nie 

jest w stanie mu na nie odpowiedzieć. Po 

pewnym czasie otrzymuje pocztą list z 

krótkim tekstem - jeśli chcesz się dowiedzieć 

dlaczego, przyjedź tego i tego dnia do 

samotnej, opuszczonej chaty w lesie, w tym i 

w tym miejscu. Tam spotkasz się z córeczką i 

dowiesz się dlaczego. Podpisano - Bóg. Po 

przeczytaniu takiego listu jak może 

zareagować normalny człowiek? Jak ludzie 

mogą być tak okrutni decydując się na tak 

okrutny żart? Jednak słowa te nie dają mu 

spokoju. Gdy przychodzi umówiony czas 

wsiada do samochodu i jedzie... Wiele osób 

reaguje w podobny sposób, nie mogę czytać 

o krzywdzie dziecka. Ale proszę mi wierzyć, 

nie to jest treścią tej książki. Jest to jeszcze 

jedna próba uzyskania tej nurtującej, przecież 

wszystkich nas, odpowiedzi na pytanie - 

Panie Boże dlaczego? Próba ze wszech miar 

ciepła, balsamiczna, budząca zastanowienie i 

refleksję. Najlepiej tę książkę podsumowała 

po jej przeczytaniu moja małżonka - 

wspaniałe rekolekcje, nie tylko na czas 

Wielkiego Postu i Wielkiej Nocy 

Zmartwychwstania Pańskiego. Te dwie 

omówione wyżej pozycje dowodzą, że w tej 

mnogości propozycji wydawniczych można 

wyselekcjonować pozycje cenne i 

dowartościowujące, że nie musimy 

poddawać się marazmowi i wstydzić, że jest 

się chrześcijaninem, że nie jest to tylko 

średniowieczny przesąd, jak się próbuje nam 

to niekiedy wmówić. Naprawdę gorąco 

polecam. 

 

                                                                           Ryszard Sos 
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W naszym codziennym życiu każdy przeżywa rozterki, problemy, często czujemy się 

osamotnieni. Jest tylko jedna osoba, która może wypełnić pustkę w naszym życiu – Jezus 

Chrystus. To właśnie na pielgrzymim szlaku doświadczamy jak Jezus nas umacnia, uzdrawia 

i przemienia nasze życie.  

Idąc na Jasną Górę powierzamy nasze życie Bogu przez ręce Maryi. To Jej 

wstawiennictwo uprasza nam u Boga wiele łask. Maryja uczy nas patrzeć na Jezusa jej 

oczami, oczami Matki, która najlepiej zna swojego Syna. Pomaga nam rozważać sprawy, 

których nie możemy na co dzień zrozumieć  

Modlitwa różańcowa jest na pielgrzymce tym szczególnym momentem, gdy pochylamy 

się wraz z Maryją nad najważniejszymi momentami z życia Zbawiciela. Przeżywamy je, a 

przez to poznajemy Go coraz bardziej. Maryja wprowadza nas w coraz większą duchową 

więź z Jezusem. Ta więź dodaje nam sił na pielgrzymim szlaku, gdy przeżywamy różne 

niedogodności, jak zmęczenie, zimno, zła pogoda. Pielgrzymka to swego rodzaju rekolekcje 

w drodze, przemierzanej wspólnie z innymi osobami poszukującymi Boga. To czas 

poświęcony na modlitwę, jak „godzinki” o poranku, koronka do Miłosierdzia Bożego o 15-

tej, różaniec w ciągu dnia, wieczorny apel z rachunkiem sumienia na koniec dnia, konferencje 

słuchane w ciągu dnia i, co najważniejsze - codzienna msza św. 

Jest to też czas zawiązywania wspólnoty. Objawia się to przez sposób, w jaki się do 

siebie zwracamy: „bracie”, „siostro”, przez inne słowa i gesty serdeczności, np. „Dobrze, że 

jesteś bracie…”. Tak witamy się o poranku. Jak miło usłyszeć takie słowa. Jak miło jest 

widzieć wokół siebie roześmiane, przyjazne twarze. Jak dobrze, że idą koło nas tak 

różnorodni ludzie. Jedni grają, drudzy śpiewają, ktoś niesie tuby, inny robi opatrunki na 

stopach, a ktoś daje świadectwo swojego życia. 

Jak dobrze, że na tej drodze dopełniamy się wzajemnie. Na szlaku doświadczamy 

miłości, gdy dzielimy się wodą, kubkiem gorącej kawy, kawałkiem ciasta lub innego dobra, 

pożyczamy sobie ubrań, gdy komuś przemokło, pomagamy rozbić namiot, itp.  

To czas, kiedy uczymy się przezwyciężać nasze wady,, okazując przebaczenie, 

zrozumienie i współczucie, niszczymy egoizm, pychę i niecierpliwość. Doświadczamy 

również miłości od ludzi mieszkających na trasie naszego szlaku, którzy przygotowują się na 

nasze przybycie, zapraszają do domów, użyczają ciepłej wody do umycia, częstują ciepłym 

posiłkiem. A my w podzięce powierzamy ich w modlitwach Bogu.  

Tak na [pielgrzymkach uczymy się dziękować Bogu za Jego dobroć objawioną i obecną 

w innych ludziach. Uczymy się dostrzegać Jego obecność we wszystkim, co nas spotyka: w 

deszczu, który pada po wielu upalnych dniach i ożywia nas i całą roślinność. W wietrze, który 

suszy przemoczone ubranie, w zmęczeniu, kiedy zasypia się twardym snem po 

nieprzespanych nocach. 

Coraz bardziej stajemy się budowlą, „domem zbudowanym na skale”. Coraz bardziej 

utwierdzamy się w przekonaniu, że we wszystkich trudnościach, które przeżywamy, Jezus 

jest z nami. 

To Jezus jest słońcem, które oświetla mroki naszego życia. Iść, ciągle iść w stronę 

Słońca.  
Marek i Basia 
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Światowy Dzień Chorego 11.02.2012  

. 
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Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II w 1992, a obchody tego Dnia na 

11 lutego, gdy Kościół Powszechny wspomina pierwsze objawienie Maryi w Lourdes. 

Ogólnoświatowe obchody tego Dnia odbywają się co roku w którymś z sanktuarium 

maryjnych na świecie. 

Ustanowienie przez Ojca Świętego Jana Pawła II Światowego Dnia Chorego 

zostało skierowane do całego Kościoła powszechnego jako wezwanie, aby poświęcić 

jeden dzień w roku modlitwie, refleksji i dostrzeżeniu miejsca tych, którzy cierpią na 

duszy i na ciele.  

Jan Paweł II ustanawiając Światowy Dzień Chorego zaznaczył, że: "Ma on na celu 

uwrażliwienie Ludu Bożego i - w konsekwencji - wielu katolickich instytucji 

działających na rzecz służby zdrowia oraz społeczności świeckiej na konieczność 

zapewnienia lepszej opieki chorym; pomagania chorym w dowartościowaniu 

cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie 

nadprzyrodzonej; włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot 

chrześcijańskich, rodzin zakonnych, popieranie coraz cenniejszego zaangażowania 

wolontariatu..." 

 

11 lutego 2012 r nasz Chór Parafialny odwiedził Hospicjum CARITAS w Jeleniej 

Górze przy ul Żeromskiego i uświetnił śpiewem sprawowaną tam mszę św. w intencji 

chorych.  Mszę św. celebrowali księża z parafii jeleniogórskich oraz z kurii legnickiej, 

m. in. ks. Leopold Rzodkiewicz - Rektor Seminarium w Legnicy. Podczas eucharystii 

udzielono chorym sakramentu namaszczenia.  

W hospicjum Caritas pensjonariuszami zajmuje się ofiarnie personel świecki oraz 

siostry Franciszkanki Rodziny Maryi. Oprócz pielęgnacji, codziennej pomocy w 

trudach choroby i starości, niesiona jest też pociecha duchowa. Jest ona równie ważna, 

o ile nie najważniejsza. Pacjentom ośrodka najbardziej doskwiera cierpienie z powodu 

samotności i rzadkich kontaktów z rodzinami. Niektórzy są całkiem  sprawni  

i mogliby mieszkać w swych domach. Nie chcą opowiadać o szczegółach…  

Wizyta chóru była dla tych ludzi wielkim przeżyciem. Dziękowali nam za pieśni, 

ale także za samą obecność. Za to, że o nich ktoś pamięta i okazuje im szacunek  

i współczucie.   

Również dla nas dwukrotna wizyta w ośrodku Caritas była wielkim przeżyciem. 

Mogliśmy przekonać się, ile znaczy zdrowie, samodzielność, posiadanie rodziny  

i pracy. Nawet jeśli uskarżamy się na wiele niedogodności, to jednak mamy wspaniały 

skarb, jakim jest życie we własnym domu i we własnej rodzinie. Mamy także 

możliwość uczynienia czegoś dobrego w życiu, np. zatroszczenia się o ludzi chorych.  

Na koniec, ze smutkiem dodam, że niepokój budzą pomysły rządu RP, aby 

zmienić formę działalności tych placówek na przedsiębiorstwa od lipca 2012r. Będą 

musiały płacić podatki od otrzymywanych darowizn np. tych, które przeznaczamy co 

roku na organizacje pożytku społecznego (1%). Będą mogły prowadzić działalność 

opiekuńczą, społeczną, charytatywną i edukacyjną. Nie będą zaś mogły prowadzić 

działalności leczniczej. Oznacza to, że wiele tysięcy osób chorych straci możliwości 

leczenia, o ile rząd nie wycofa się z tych zapisów.  
M. Ludorowski 
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Ze złem trzeba walczyć   /artykuł polemiczny/ 
 
Z uwagą przeczytałem tekst pana Wojciecha Jankowskiego „Zło, co już się stało”. Opis 
sytuacji prawdziwy jest jedynie w jednym elemencie – widzimy objawy i  nie ma wątpliwości, 
że jest tak, jak to przedstawiono. Jest kłótnia, jest jazgot, brak merytorycznej dyskusji. 
Zarówno w „wielkiej” polityce, jak i na ulicy i w domach, w czasie „politycznych” sporów. Za 
szczyt elegancji uchodzi unikanie rozmów na ten drażliwy temat. Czy słusznie ? 
Niekoniecznie, ale o tym nieco później. 
   Zaistniała sytuacja ma swoje przyczyny i nie można zbyć ich określeniem „przekrzykują się 
w znanej z przedszkoli kwestii, kto zaczął i kto kogo mocniej ukrzywdził”. Niezmiernie 
ważnym jest kto i dlaczego oraz w jakim stylu, zaczął.  
   Czy możemy bez tego skwitować np. działania wojenne – strzelają do siebie, to są 
jednakowo winni ? Czy tak możemy powiedzieć np. o wrześniu 1939 roku – nieważne kto 
zaczął ? Czy my Polacy jesteśmy winni, że strzelaliśmy do Niemców ? Winni tak samo jak 
oni ? Przecież też ich zabijaliśmy, w huku, chaosie i wymianie ciosów.  
   Kwestie podstawowe: kto, kiedy i dlaczego, dają  przesłanki do dalszych rozważań, których 
celem jest prawda. Błędem jest zrównanie stron konfliktu bez tej analizy. To prowadzi do 
fałszywej oceny i nieprawdziwych wniosków. Posłużę się kolejnym przykładem z nie tak 
odległej historii. Dość często w okresie powojennym mieliśmy do czynienia z określeniem 
„polskie obozy zagłady” w rożnych publikacjach w Europie i za oceanem. Brak reakcji na to 
niewątpliwe fałszowanie historii zaowocowało już użyciem niedawno takiego określenia 
przez Niemców i to w kontekście działań dydaktycznych, gdzie w szkołach niemieckich 
zaplanowano wyjazdy do polskiego obozu zagłady w Auschwitz. O czym to świadczy ? 
Mamy do czynienia z oczywistym, przemyślanym i celowym fałszowaniem historii, której 
celem jest zdejmowanie z Niemców odpowiedzialności za tamte czasy. A więc na podstawie 
tych dwóch przykładów, które przytoczyłem, można powiedzieć „Polacy w 1939 roku 
doprowadzili do wybuchu wojny, zabijali Niemców i Rosjan oraz tworzyli obozy zagłady, itd.”. 
Czy tak było ? 
   Że to „przedszkolne” pytanie „kto zaczął i jak bardzo ukrzywdził” jest podstawowe, nie ma 
wątpliwości, ponieważ pominięte, prowadzi do zafałszowań coraz większych, kreuje nową 
rzeczywistość i wypacza historię. Jeśli od początku nie zadbamy o właściwy kontekst, o 
określenie przyczyny, o dokładną analizę sytuacji, nigdy nie dojdziemy do właściwych 
wniosków. Nigdy nie poznamy prawdy.  
   I tu rodzi się kolejny dylemat. Czy pomijanie tej podstawowej kwestii jest celowe ? Jeśli tak, 
to komu zależy na ukryciu prawdy i „mąceniu wody”? Z pewnością tym, którzy na takiej 
sytuacji potrafią zbić kapitał, którzy dysponując szerokim wachlarzem mediów i różnego 
rodzaju autorytetami, wtłaczają ludziom do głów jedynie słuszne prawdy. Bardzo często, z 
premedytacją, fakty i wiedzę zastępuje się emocjami, wyjaśnianie, uzasadnianie i 
argumentowanie, zastępuje się inwektywami, epitetami i odsyłaniem do Tworek. 
Merytoryczną dyskusję zastępuje się zmasowaną nagonką na przedstawiciela przeciwnej 
opcji politycznej, dociekanie skutków posunięć gospodarczych i ekonomicznych 
zastępowane jest dywagacjami na temat leków uspokajających przywódcy opozycji, czy jego 
autentyczności, na podstawie wypowiadanych przez niego kwestii.  
   Taka socjotechnika prowadzi do powstania nowego rodzaju inteligencji – typu „kopiuj i 
wklej”. Nie trzeba wykazywać się wiedzą historyczną czy wiedzą z jakiejkolwiek innej 
dziedziny i znajomością faktów, wystarczy jedynie wiedzieć, jak reagować. Zadowoleniem 
czy odrazą, nie słuchając wypowiedzi i wygłaszanych opinii. Trzeba tylko wiedzieć kto mówi. 
Zło i dobro zostało zdefiniowane i wskazane. Wystarczy tylko nauczyć się kilku nazwisk i 
dalej sprawa jest prosta. Można szczekać lub się łasić. Takie instynktowne działania, co 
łatwo zrozumieć, prowadzą do dużych napięć i emocji, ponieważ pozbawione są 
racjonalnego myślenia, a bazują na odruchach. Rzucamy kość a wy się gryźcie.  
   Czy to coś Państwu przypomina ? To jest podstawowy odruch bezwarunkowy – odruch 
Pawłowa. Charakterystyczny dla istot pozbawionych zdolności abstrakcyjnego myślenia, 
typowy w sytuacji bodziec – reakcja, bez udziału kory mózgowej. Na bodziec (np. nazwisko) 
jest natychmiastowa reakcja (do Tworek).  
   Jeśli nie boimy się prawdy i nie wstydzimy się przyznać do błędu, nie czujemy się również 
poniżeni, że potraktowano nas jak istotę nierozumną, warto się nad tym zastanowić. Warto 
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pomyśleć, czy ten poziom inteligencji nas zadowala, czy może „włączyć myślenie”. Jeśli 
odrzucimy wszelkie sugestie, opinie i komentarze, pozostaną jedynie fakty, a te jesteśmy w 
stanie sami przemyśleć i usystematyzować.    
   I to jest podstawa do merytorycznej dyskusji, do wymiany zdań, do szermierki na 
argumenty. Możemy, nie unikając rozmów, wskazywać swój punkt widzenia, mamy pełne 
prawo różnić się, mylić, korygować poglądy, wysłuchiwać racji innych. Ale powinniśmy mówić 
swoimi słowami, a nie, posługując się odruchem Pawłowa, używać gotowej medialnej papki. 
Różnice są nieodłącznym elementem demokracji i to trzeba uszanować, to rodzi postęp, a w 
sporach i dyskusjach powstaje wiele ciekawych pomysłów.   

       Jeśli to zrozumiemy, zaczniemy rozmawiać ludzkim głosem, a tym, którzy chcą 

nas skłócać i pozbawiać wiedzy oraz fałszować prawdę, ponieważ mają w tym swój własny 

interes, podziękujemy.  

A. 

 
 

 Najpóźniej 31 lipca 2013 r. będziemy 

mieli w Polsce telewizję nowej generacji -  
telewizję cyfrową. Będzie ona nadawana w 

naziemnym systemie rozsiewczym za pomocą 

sieci nadajników, podobnie jak w telefonii 

komórkowej. Będziemy mogli oglądać 
„bezpłatnie”, czyli tylko opłacając abonament 

miesięczny, kilkadziesiąt programów 

krajowych w bardzo dobrej jakości technicznej.  
W trosce o szeroki (pluralistyczny) zakres 

nadawanych treści, Krajowa Rada Radiofonii i 

Telewizji (KRRiT), zgodnie z zaleceniami Unii 

Europejskiej, zajmuje się przydzielaniem 
miejsca na tzw. „multipleksie cyfrowym”. Jest 

to po prostu proces udzielania koncesji.  

Oczywiste jest, że możliwość nadawania 

w tym systemie jest ważna dla istnienia 
nadawców. To dla nich najtańszy dostęp do 

rynku reklam. Dlatego tacy giganci jak Polsat, 

TVN i TVP oraz kilku innych nadawców, 

szybko zgłosiły swój akces do tego systemu. 
To, jaka będzie oferta programowa, ma wielkie 

znaczenie społeczne. Wiadomo, że treści tam 

nadawane, będą miały wpływ na nas i na 
przyszłe pokolenia Polaków.  

Ponieważ jesteśmy narodem w większości 

katolickim, oczywista jest potrzeba istnienia 

katolickiej telewizji w tym nowym systemie. 
Mogłaby to być prowadzona przez oo. 

Redemptorystów z Torunia, jedyna 

ogólnopolska telewizja katolicka „TRWAM”, 

której właścicielem jest fundacja Lux Veritatis. 
Mimo, że podmiot ten przygotował starannie 

stosowny wniosek oraz przedstawił w KRRiT 

całą potrzebną dokumentację, mimo że posiada 

dobrą sytuację finansową, 9-letnie 

doświadczenie w emisji całodobowego 

programu TV, dobrą kadrę oraz, co 

najważniejsze – dużą grupę odbiorców, TV 
„TRWAM” nie otrzymała koncesji na 

nadawanie. Złożenie przez nią odwołania w 

styczniu 2012 nie zmieniło sytuacji.  

Mając świadomość, że w procesie 
nadawania koncesji KRRiT popełniła wiele 

rażących błędów oraz stosowała nierzetelne 

kryteria przyznawania miejsca na multipleksie 

cyfrowym, fundacja Lux Veritatis zaskarżyła 
ww. decyzję do sądu administracyjnego w 

lutym br. Sprawą zajął się także nasz 

parlament, gdzie na wniosek prawicy 
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obradowały komisje kultury i środków 

przekazu. 
 Posłowie oraz przedstawiciele Lux 

Veritatis mieli możliwość konfrontacji z 

kierownictwem KRRiT. Zadali wiele pytań i 
wskazali wiele błędów podczas procesu 

nadawania koncesji. Kierownictwo KRRiT 

udzieliło odpowiedzi pisemnych, ale uznało, że 

nie popełniono żadnych błędów. Obecnie 
czekamy na rozstrzygnięcie sprawy w sądzie 

administracyjnym.  

Jednak możliwe jest, że sąd zbyt długo 

będzie sprawę wyjaśniać, tymczasem 
podmioty, które już otrzymały zgodę, 

częściowo zaczęły nadawać swoje programy. 

Może okazać się, że do lipca 2013 wyrok sądu 

nie zapadnie i TV Trwam zaprzestanie 
nadawać w dotychczasowym systemie 

analogowym i zniknie z rynku medialnego, a 

katolicy w Polsce staną się grupą wykluczoną z 
dostępu do ważnych dla siebie treści.  

KRRiT stosuje szantaż mówiąc, że gdyby 

przegrała sprawę w sądzie, to niekorzystny dla 

niej wyrok byłby „podłożeniem bomby” pod 
nowy ład medialny w Polsce, gdyż 

unieważniłby wszystkie dotychczasowo 

wydane koncesje i uruchomił lawinę pozwów o 

odszkodowania, za które musiałby zapłacić 
Skarb Państwa, czyli w konsekwencji my, 

obywatele.  

Posłowie prawicy, widząc bezprawność 

postępowania konstytucyjnego organu, jakim 
jest KRRiT, postanowili skierować skargę do 

Naczelnej Izby Kontroli (NIK). Jednak do 

formalnego uruchomienia kontroli potrzebna 
jest uchwała parlamentu. Podczas 

dotychczasowych kilku posiedzeń komisji 

sejmowych, nie udało się posłom prawicy 

doprowadzić do uchwalenia takiego wniosku o 
kontrolę. Przeciwni temu byli posłowie koalicji 

i lewicy, ale również sam przewodniczący 

KRRiT, który uważa, że taka kontrola jest 

niepotrzebna, bo zajął się tym sąd. Trzeba 
jednak wiedzieć, że sąd administracyjny nie 

bada spraw całościowo, a jedynie w aspekcie 

formalnym: czy są wszystkie dokumenty i „czy 

wszystko gra w papierach”. Natomiast kontrole 

NIK są bardziej wnikliwe, gdyż bada także 

rzetelność i celowość działań oraz aspekt 
finansowy spraw.  

Najbardziej kuriozalnym wydaje się 

jednak fakt, że po raz pierwszy od 1989r 
parlament nie chce skorzystać z pomocy 

organu kontrolnego, jakim jest NIK. Jeśli 

przedstawiciele KRRiT twierdzą, że nie 

popełnili błędów i nie złamali prawa, to czemu 
boją się kontroli NIK? Czemu parlament nie 

widzi konieczności kontroli, jeśli tak mu zależy 

na państwie prawa?  

Podobne trudności w latach 90-tych miało 
katolickie Radio Maryja. Również Krajowa 

Rada nie chciała dopuścić tego medium do 

nadawania na obszarze całej Polski. Wtedy 

udało się jednak przeprowadzić kontrolę NIK-u 
w KRRiT i okazało się, że podmiot ten złamał 

prawo na niekorzyść Radia Maryja.  Po 

opublikowaniu wyników kontroli Sejm 
specjalną uchwałą zobowiązał KRRiT do 

przyznania temu radiu częstotliwości na terenie 

całego kraju, dzięki czemu RM nadaje dziś na 

terenie całej Polski. Wydaje się, że sytuacja się 
powtarza.  

W obronie TV TRWAM i wolności słowa 

w Polsce odbyło się w tym roku już kilkanaście 

marszów protestacyjnych, m.in. w Warszawie, 
Krakowie, Olsztynie  

i Bydgoszczy. Planowane są następne. Protesty 

miały też miejsce za granicą, w dużych 

skupiskach Polaków w USA, Kanadzie, 
Niemczech i W. Brytanii.  

W akcji zbierania podpisów popierających 

TV TRWAM do tej pory zebrano 1,8 mln 
podpisów. Listy te są nadsyłane zarówno do 

warszawskiej siedziby KRRiT jak i do Torunia 

- siedziby TV TRWAM.  

Apeluję do Państwa, nawet tych, którzy 

nie oglądają tej telewizji, o poparcie 

przyznania jej koncesji na nadawanie 

cyfrowe. W przeciwnym razie w kraju Jana 

Pawła II katolicy będą oglądać wyłącznie 

programy lewicowo-liberalne. A te z 

pewnością nie są  przyjazne dla Kościoła i 

religii.  

 

M. Ludorowski 
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ŚWIĄTECZNY SCHAB 

 

Zbliżają się święta wielkanocne i jak zawsze przy takiej 

okazji wśród gospodyń domowych  powoli rodzi się 

dylemat, co przygotować w tym roku. W naszym domu 

poczesne miejsce zajmują potrawy tradycyjne typu: 

smażenina, biała kiełbasa, żur, ćwikła itd., o których już 

wcześniej pisałam, lecz nieustannie poszukuję nowych 

smacznych i przede wszystkim szybkich i prostych potraw, 

które mogą zaspokoić smaki całej rodziny. Tym razem 

chciałabym zaproponować "schab w 10 minut", choć 

przygotowanie go trwa dwa dni, ale bez obawy, trwa to 

dokładnie dwa razy po pięć minut w każdym dniu.  

Składniki: 2 

kg schabu, 2 

l wody, 

około 1/3 szklanki soli /po rozpuszczeniu woda powinna 

być mocno słona/ 

1 łyżka cukru, 

1/2 łyżeczki czarnego zmielonego pieprzu, 

1 łyżeczka przyprawy do wieprzowiny, 

3-4 ząbki czosnku, 

1-2 łyżki majeranku, 

4 ziarna ziela angielskiego, 

3 ziarna jałowca, 

szczypta startej gałki muszkatołowej, 

2 liście laurowe. 

 

Pierwszego dnia, najlepiej wieczorem, do dużego garnka 

wlewamy wodę, dodajemy wszystkie przyprawy i wkładamy 

schab, zagotowujemy, utrzymując stan wrzenia na małym 

ogniu przez  pięć minut pod przykryciem. Garnek zestawić z 

ognia i w takim stanie pozostawić na noc do ostudzenia. 

Drugiego dnia  ponownie wszystko zagotować i wzorem 

poprzedniego razu gotować na małym ogniu kolejne pięć 

minut. Potrawę można podać od razu, jako danie główne na 

gorąco, bądź też pozostawić w zalewie do wystygnięcia i po 

jej wyjęciu i osuszeniu potraktować, jako przekąskę na zimno 

/w tym przypadku najlepiej schab zagotować rano/. Polecam. 

Schab tak sprawiony jest soczysty i aromatyczny. Na pewno 

smakuje o wiele lepiej niż większość wędlin kupowanych w 

sklepach, które  czasami różnią się od siebie jedynie nazwą. 

Wszystkim gospodyniom i ich rodzinom życzę nie tylko 

wesołych, ale i smakowitych świąt. 

 

 

                                                                            Krystyna Sos   
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Od 25 do 28.03. br. w naszej parafii odbędą się 

PARAFIALNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE. 

W tym roku poprowadzi je o. Mirosław, dominikanin z Poznania 
 

Niedziela – 25.03:  

Godz. 9:00, o 12:30 - Msza św. z konferencją ogólną:  

Godz. 11:00 - Msza św. z konferencją dla dzieci:  
Godz. 16:00 - Gorzkie żale:  

 

Poniedziałek – 26.03: 
Godz. 9:00 i 18:30 - Msza św. z konferencją ogólną 

Godz. 17:00 – Konferencja dla dzieci 

Godz. 19:30 - Konferencja dla młodzieży 

 
Wtorek – 27.03: 

Godz. 9:00 i 18:30 - Msza św. z konferencją ogólną 

Godz. 15:30 - Spowiedź dla dzieci 
Godz. 16:30 - Spowiedź dla starszych 

Godz. 19:30 - Konferencja dla młodzieży 

 

Środa – 28.03: 
Zakończenie rekolekcji 

Godz. 9:00 i 18:30 - Msza św. z konferencją ogólną  

i BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM REKOLEKCYJNYM 

 
Modlitwą i ofiarami podziękujemy Ojcu Rekolekcjoniście za trud przeprowadzenia 

ćwiczeń duchowych. 

Przypomnienie: Dzieci i gimnazjaliści uczestniczą w rekolekcjach organizowanych 

przy szkołach, do których uczęszczają. Młodzież starsza powinna uczestniczyć w 

rekolekcjach w swoich parafiach.  

Dzieci pierwszokomunijne, rocznicowe i młodzież przygotowująca się do 

sakramentu bierzmowania wszystkich trzech poziomów oraz ministranci są 

szczególnie zaproszeni do uczestnictwa! 

Proszę Rodziców, by zadbali o to, aby dzieci i młodzież bez przeszkód mogły w 

nich uczestniczy. Trzeba podkreślić, że nic tak nie pomaga, jak osobisty przykład 

rodziców. Rekolekcje to czas szczególny, raz do roku, a wiemy, że modlitwy nigdy 

nie za wiele 
 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii p. w. Św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze 
ul. Czarnoleska 2 tel. / fax.: 75 64 21585 

http://www.juda.legnica.opoka.org.pl/  e-mail: tadzio@post.pl 
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