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Nasz 70-ty numer nie powinien zawieść Państwa oczekiwań. Zamieszczamy w 

nim aż 3 rozmowy z ciekawymi ludźmi: Księdzem rekolekcjonistą - Jackiem 

Włostowskim, Siostrą Lucyną Grzaśko pracującą w Kijowie oraz Dariuszem 

Bakiem – Akolitą.  

W związku z pierwszym z wymienionych rozmówców, postanowiłem zamieścić 

kilka słów o św. Charbelu, który go zafascynował. Jest to bardzo ciekawa postać  

i wielki, skuteczny orędownik naszych spraw u Pana Boga, zachęcam do zapoznania 

się z jego życiorysem i cudami za jego wstawiennictwem.  

Temat cudów podjął także niezawodny Azariasz. Pisze on o tym, jak się je 

postrzega obecnie w dobie, gdy „nie ma cudów”, a jaki jest zamysł Boga wobec nich.  

W życiu duchowym ważną, a mało znaną i stosowaną praktyką są tzw. 

Nabożeństwa Pierwszych Sobót. Z pierwszopiątkowymi jesteśmy obeznani, a 

Kościół troskliwie dba o to, aby 9 pierwszych piątków odprawić jak najszybciej, 

najlepiej po pierwszej komunii św. Natomiast mało znana jest praktyka 5 

pierwszych sobót miesiąca, która została objawiona ludziom dopiero w Fatimie w 

1917r, a więcej szczegółów Matka Boża objawiła Siostrze Łucji w 1930r. Jak 

wiadomo, tajemnice fatimskie wiążą się w jakimś sensie z końcem świata, a w 

codziennej praktyce z walką o pokój na świecie. Warto więc w tych niespokojnych 

czasach odprawić 5 pierwszych sobót.  

Jacek Jakubiec pisze o dalszych faktach z historii Dworu Czarne oraz, niestety o 

kłopotach dnia dzisiejszego.  

Na koniec głos w dyskusji co wybrać OFE czy ZUS? Czas do lipca 

Publikujemy także listę laureatów konkursu Palm Wielkanocnych 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja Biuletynu 

 

Życząc Państwu głębokiego i radosnego przeżywania 

największych Świąt Chrześcijańskich w zdrowiu, rodzinnej 

atmosferze, z dala od zgiełku dnia codziennego, mamy nadzieję, 

że lektura Biuletynu ubogaci tegoroczną Wielkanoc i pozostawi 

miłe wspomnienia, może i niektórych zachęci do pogłębienia 

relacji z Bogiem.  

 

W Dniu Kapłana naszemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu 

Gniatczykowi składamy serdeczne życzenia powrotu do zdrowia, 

dalszej owocnej posługi oraz Bożego Błogosławieństwa. 
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Naszym gościem jest ksiądz Jacek Włostowski proboszcz parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny w 

Brzegu Dolnym 

 

R.: Na początku proszę powiedzieć kilka 

słów o sobie… Nazywam się Jacek Włostowski, 

27 rok jestem Księdzem (23 maja rocznica). 

Pełnie funkcję proboszcza parafii p.w. NMP w 

Brzegu Dolnym i tam 9 rok posługuję. Jest tam 

ze mną jeszcze mój poprzednik, ksiądz 

Władysław Łętowski, jest wikariusz, ks. Łukasz 

Ulas 3-latek Poprzednio przez 6 lat pracowałem 

w parafii w Rudowie koło Strzelina. Wcześniej 

przeszedłem jeszcze 4 wikariaty począwszy od 

Bolesławca u Chrystusa Króla, gdzie byłem przez 

3 lata, 5 lat byłem u św. Józefa w Świdnicy, rok 

we Wrocławiu u Stanisława Kostki i 4 lata u św. 

Elżbiety Węgierskiej przy ul. Grabiszyńskiej, bo 

we Wrocławiu są 2 parafie pod wezwaniem św. 

Elżbiety.  

Jestem od 37 lat stałym pielgrzymem. Chodzę 

na pieszo do Częstochowy z małymi wyjątkami. 

2 razy byłem w Wilnie. Tak, że pielgrzymowanie 

mam chyba wpisane w geny. Był czas, że 

udzielałem się muzycznie. Zawsze w parafiach 

miałem scholę jako wikariusz. Był taki czas przez 

11-12 lat, kiedy śpiewaliśmy z zespołem Via 

Tori, który powstał w moim pokoju. Zresztą raz 

byliśmy w waszej parafii z nimi, kiedy głosiłem u 

was rekolekcje po raz pierwszy w kaplicy, bo 

kościoła tu jeszcze nie było.  

 

R.: Mam jego płytę, co z teraz się dzieje 

zespołem?  

X. S.: Jest, ale w innej formie, dalej działa. 

Jego lider Rysiu Fidler nadal tworzy, aranżuje. 

Ale nie są już tak mobilni jak kiedyś. Wtedy 

miałem dla nich auto - busik 6 osobowy. Nasze 

drogi się trochę rozeszły, bo ja mam teraz na 

głowie remonty kościoła i inne obowiązki 

proboszczowskie, więc musiałem się z tego 

wycofać.  

R.: A skąd Ksiądz zna naszego Proboszcza, 

Księdza Jerzego.  

X. S.: Znamy się z Księdzem Jerzym już 

ładne 37-38 lat. Wtedy jako wikariusz trafił do 

naszej rodzinnej parafii p.w. NMP 

Wniebowziętej w Bielawie. Był moim księdzem  

i katechetą, opiekunem ministrantów, prowadził 

też zespół, w którym śpiewałem. Bardzo wiele 

Mu zawdzięczam. Po raz pierwszy byłem z Nim 

w Tatrach z grupą ministrantów, byli z nami 

także nasi rodzice jako opiekunowie. W 

Bieszczadach też byliśmy pokonując razem szlaki 

po niezelektryfikowanym jeszcze brzegu rzeki, 

wędrując z plecakami i namiotami. Potem cały 

czas podtrzymujemy kontakt. Gdy był w 

kolejnych parafiach czy w JG czy Polkowicach. 

Mimo, że jestem starszy niż wtedy, gdy on był 

moim księdzem katechetą, a ja jego 

ministrantem, nadal zachowujemy tę 

sympatyczną więź, myślę, że za obopólną 

aprobatą… 

R.: Jaki jest ulubiony święty Księdza?  

X. S.: Mam ich kilku. W czasach 

seminaryjnych moim przyjacielem niewątpliwie 

był św. Antoni. To był mój święty od różnych 

błahostek, kiedy nie chciałem Bogu zawracać 

głowy, to właśnie zwracałem się do Niego. 

Chyba to, że jestem księdzem, i że nie 

wyleciałem ze studiów w seminarium, 

zawdzięczam właśnie temu świętemu, który 

często ratował moją skórę. Za mojego patrona, 

uważam zaś św. Jacka Odrowąża. Jego figura, 

jako jedynego polskiego świętego stoi na 

watykańskim panteonie 140 świętych w 

kolumnadzie. Z czasem zaprzyjaźniłem się też 

mocno ze św. Ojcem Pio. Prócz tego jest nim św. 

Michał archanioł – czcimy go w mojej parafii, 

codziennie jest do niego odmawiana modlitwa. 

Także św. Charbel. (Ksiądz Jarosław Cielecki, 
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robił dla Benedykta XVI film o nim), mamy w 

mojej parafii Jego relikwie. Poprzez rodziców 

zostałem zarażony czcią do Św. Rity, uratowała 

życie mojemu tacie, przeszedł operację usunięcia 

12 cm guza na jelicie grubym i nadal żyje, cieszy 

się dobrym zdrowiem. Relikwie niektórych SA 

wyeksponowane w naszym kościele i warto z 

nimi obcować.  

R.:Jak Ksiądz ocenia obecne trudne czasy 

Kościoła? 
X. S.: Kościół trwa od 2000 lat i będzie trwać 

do końca czasów. Nie ma co się martwić o 

Kościół, bardziej się martwmy o ludzi. Szatan 

działa, ale jeśli się tu chronimy, to krzywdy nam 

nie zrobi. Mój kolega mawiał: „jak tu cieszyć się 

z przezwyciężania pokus, gdy ich nie ma. Dobrze 

jest, gdy są.”  

R.:. Mało młodych w Kościele, Co Ksiądz 

radzi młodym ludziom? 

X. S.: Na propagandę negatywną młodzież 

jest najbardziej narażona. Dorośli łatwiej sobie z 

nią radzą, ale młodzi z tymi przekazem 

podprogowym – mocno reagują negatywnie na 

Kościół. Najlepszym sposobem aby pomóc 

młodzieży, to być przy nich - także w trudnych 

sytuacjach. Jeśli zobaczą, że jesteśmy z nimi, to 

łatwiej będzie im pomóc. Trzeba z nimi po prostu 

być. Nie można tego traktować jako wypełnianie 

obowiązków, ale trzeba im okazać serce. Młodzi, 

to takie diamenty, które można oszlifować na 

brylanty, ale można też – zaniedbując ich 

pozwolić, że staną się popiołem. 

R.: Dziękuję Księdzu za rozmowę 
 

 

 
Z księdzem Jackiem Włostowskim rozmawiał M. Ludorowski

 

 

 

 
 

 

W legnickiej katedrze pod wezwaniem Świętych Apostołów 

Piotra i Pawła w 3. niedzielę Adwentu po raz pierwszy w 

historii legnickiej diecezji miała miejsce niezwykła i 

niezwyczajna uroczystość. W uroczystej mszy świętej biskup 

legnicki Stefan Cichy udzielił bowiem posługi akolitatu 

grupie 26 mężczyzn stanu świeckiego. Wśród nich znalazł się 

doskonale nam znany, przyjaciel naszej parafii, często 

wspomagający wraz ze swą małżonką nas i naszego 

proboszcza, nie tylko w liturgii ale i wszelkich innych 

pracach i działaniach przy parafii - Dariusz Bak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja: - Darku, na wstępie serdeczne 

gratulacje z okazji uzyskania zaszczytnego tytułu 

świeckiego akolity. Możesz przybliżyć nam cele i 

zadania świeckiego akolity w Kościele, jak 

wygląda jego posługa? 

P. Darek Bak: - ...Akolita angażuje się w liturgię 

tak samo jak stały lektor ale przede wszystkim to: 

propagowanie adoracji Najświętszego 

Sakramentu, przygotowanie uroczystości 

liturgicznych w parafii, posługa wobec chorych, 

organizowanie pomocy potrzebującym, 

organizowanie wolontariatu, pomoc przy 

rozdzielaniu Komunii Świętej, pomoc przy 

prowadzeniu nabożeństw (różańcowe, itp.) z 

wystawieniem Najświętszego Sakramentu, 

oczywiście bez możliwości udzielania Nim 

błogosławieństwa wiernym. 

Red.: - Jakie warunki musi spełnić kandydat do 

posługi świeckiego akolity? 
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p. Darek: - Może nim być mężczyzna, który 

ukończył przynajmniej 25 lat życia (przyjęcie do 

szkoły min. 22 lata), cieszy się dobrą opinią, 

posiada odpowiednie przymioty, jest 

przygotowany do swoich zadań przez 

odpowiednią formację. 

Red.: - Jak długo trwa i gdzie się odbywa 

przygotowanie chętnych do takiej posługi w 

Kościele? 

p. Darek: - Formacja ta trwa przez trzy lata. W 

każdym roku formacyjnym kandydaci odbywają 

weekendowe zjazdy kilka razy do roku. 

Prowadzone są w Diecezjalnym Ośrodku 

Rekolekcyjnym we Lwówku Śląskim. Zajęcia 

formacyjne prowadzone były również w innych 

ciekawych miejscach np. seminaria duchowne we 

Wrocławiu, Świdnicy czy Legnicy. Kandydaci w 

ramach zajęć praktycznych, spotykali się również 

dwa razy do roku w soboty aby podnosić swoją 

wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z 

zakresu liturgii. 

Red.: - Jaka jest różnica między diakonem a 

akolitą? 

p. Darek: - Trzeba tu najpierw wyjaśnić różnicę 

pomiędzy akolitą i akolitą stałym. Ten pierwszy 

jest jakby kolejnym stopniem w drodze do 

diakonatu a później do Sakramentu Święceń. Jest 

to zatem stopień czy posługa przejściowa. 

Natomiast akolita stały przyjmuje te posługę 

dożywotnie, nie jako kolejny stopień ale coś 

trwałego. 

Red.: - Czy uzyskanie tytułu świeckiego akolity 

spowodowało jakieś zmiany w twoim życiu? 

Czym dla ciebie jest ten tytuł? 

p. Darek: - Pełnienie posługi akolity stałego, bo 

raczej tak należy to prawidłowo nazywać, jest dla 

mnie taką kontynuacją i realizacją osobistych 

planów życiowych, które rozpocząłem jako 

nadzwyczajny szafarz komunii świętej a teraz 

mogę pełniej służyć bliźnim. Nie traktuję tej 

posługi jako jakąś drogę w dochodzeniu do 

kolejnych stopni, gdyż nie jest to żaden stopień w 

hierarchii. Pragnę po prostu w pełniejszy i lepszy 

sposób angażować się w życie Kościoła. 

 
Z Dariuszem Bakiem rozmawiał Ryszard Sos 

 

 

 

 

Od dawna nosiłem się z zamiarem przybliżenia 

Państwu wiedzy o Nabożeństwach Pięciu 

Pierwszych Sobót miesiąca. Cóż to takiego? Czy 

kolejny ciężki chrześcijański obowiązek?  

Odprawiamy przecież 9 pierwszych piątków 

miesiąca, chodzimy do spowiedzi (czasem), w 

niedziele na msze św., na rekolekcje 

wielkopostne, a czasem i adwentowe, na procesje 

Bożego Ciała (uff), i to jeszcze mało?  

Okazją do odprawienia tych pięciu 

nabożeństw mógł być okres przygotowania do 

kanonizacji Bł. Jana Pawła II 27 kwietnia 2014r. 

W grudniu ub. roku pojawiła się inicjatywa, aby 

wykorzystać pięć pierwszych sobót od grudnia do 

kwietnia na odprawienie tych nabożeństw. Jednak 

szczerze mówiąc, nie słyszałem w ogłoszeniach 

duszpasterskich zachęty do tego.  

Na szczęście można rozpocząć tę praktykę 

choćby w maju. 

Wyjaśniając jak najkrócej czym są 

nabożeństwa pierwszych sobót, należy cofnąć się 

do objawień fatimskich, kiedy Matka Boża 

oznajmiła Łucji 13 czerwca 1917 r. że „Jezus chce 

posłużyć się tobą, abym była bardziej znana i 

miłowana. Chce zaprowadzić na świecie 

nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Tym, 

którzy przyjmą to nabożeństwo, obiecuję 

zbawienie. Te dusze będą przez Boga kochane jak 

kwiaty postawione przeze mnie dla ozdoby Jego 

tronu”. (www.rozaniec.eu).  

• 13 lipca 1917 r. Maryja powiedziała trojgu 

pastuszkom: „Widzieliście piekło, do którego idą 

dusze biednych grzeszników. Bóg chce je ratować, 

Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo 

do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczyni się 
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to, co wam powiem, wielu zostanie przed piekłem 

uratowanych i nastanie pokój na świecie. Wojna 

zbliża się ku końcowi, ale jeżeli ludzie nie 

przestaną obrażać Boga, to w czasie pontyfikatu 

Piusa XI rozpocznie się druga wojna. Gorsza. 

Kiedy pewnej nocy ujrzycie nieznane światło, 

wiedzcie, że jest to wielki znak od Boga, że zbliża 

się kara na świat za jego liczne zbrodnie. Będzie 

wojna, głód, prześladowanie Kościoła i Ojca 

Świętego. Aby temu zapobiec, przybędę, by prosić 

o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i 

o Komunię świętą wynagradzającą w pierwsze 

soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, 

Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeżeli nie, 

bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki 

po świecie, wywołując wojny i prześladowanie 

Kościoła. Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty 

będzie wiele cierpieć. Różne narody zginą, na 

koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje. 

Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się 

nawróci, i przez pewien czas zapanuje na świecie 

pokój”. 

• W nocy z 29 na 30 maja 1930 r. w Tuy 

(Hiszpania) na pytanie, dlaczego Maryja mówi o 

pięciu pierwszych sobotach, Siostra Łucja 

otrzymała od Jezusa odpowiedź: 

„Córko moja, powód jest prosty: Jest pięć 

rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych 

przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:  

 bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu 

Poczęciu; 

 przeciwko Jej Dziewictwu; 

 przeciwko Jej Bożemu Macierzyństwu, 

uznając Ją wyłącznie za matkę człowieka; 

 bluźnierstwa tych, którzy starają się 

otwarcie i publicznie wpoić w serca dzieci 

obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do 

Niepokalanej Matki; 

 bluźnierstwa tych, którzy znieważają 

Maryję bezpośrednio w Jej świętych 

wizerunkach”. 

Istota nabożeństwa pierwszych sobót  

Istotą tego nabożeństwo jest 

zadośćuczynienie, czyli wynagrodzenie za 

grzechy, jakich dopuszczają się ludzie, także 

niewierzący, przeciwko Niepokalanemu Sercu 

Maryi, a w konsekwencji przeciw Bogu. Grzech 

bowiem – jak podaje Katechizm Kościoła 

Katolickiego – jest brakiem prawdziwej miłości 

Boga i bliźniego, jest obrazą Boga, buntem 

przeciw Niemu, wykroczeniem przeciw 

rozumowi, prawdzie, prawemu sumieniu, rani 

naturę człowieka, godzi w ludzką solidarność, 

wreszcie skazuje człowieka na wieczne potępienie 

(zob. KKK 1849 i 1850). Zalecając Nabożeństwo 

Pierwszych Sobót, Matka Boża pragnie nas 

zaangażować w dzieło pokuty i nawrócenia, czyli 

misję ratowania zagrożonego wieloma 

niebezpieczeństwami świata, aby wyprosić dla 

niego miłosierdzie Boga, przed którym Ona jako 

nasza Matka nieustannie wstawia się za nami. Od 

zadośćuczynienia za popełnione zło i zwrócenia 

serc do Boga zależy pokój na świecie, jego 

przetrwanie i odkupienie według zamysłu Bożego. 

W walce z mocami ciemności o królestwo Boże 

istotną rolę Opatrzność Boża powierzyła Maryi, 

zwycięskiej Niewieście z Księgi Apokalipsy.  

Istotną cechą tego nabożeństwa jest całkowita 

bezinteresowność, czyli wyłączne pragnienie 

wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi – nie 

powinno się odprawiać go w żadnych innych 

intencjach (choćby najpobożniejszych), jak tylko 

w celu zadośćuczynienia za grzechy i zniewagi 

wobec Niepokalanego Serca Maryi.  

Niepisany testament Ojca Świętego Jana 

Pawła II 

Po zamachu na swoje życie 13 maja 1981 r. 

Jan Paweł II zapoznał się z całą dokumentacją 

objawień fatimskich. Stał się wielkim apostołem 

orędzia z Fatimy. Spełnił prośbę Maryi i poświęcił 

Rosję Jej Niepokalanemu Sercu. Gorliwie 

praktykował nabożeństwo pierwszych sobót. 

Bardzo wymownym znakiem była jego śmierć w 

pierwszą sobotę miesiąca, w wigilię uroczystości 

Bożego Miłosierdzia. Jednak mimo wysiłków 

Siostry Łucji, Jana Pawła II i wielu innych osób, 

nie udało się w Kościele zaprowadzić 

nabożeństwa pierwszych sobót; jest ono 

zatwierdzone – dzięki decyzji Episkopatów – 

jedynie w trzech krajach: w Portugalii, Hiszpanii i 

w Polsce. Rozpowszechnienie i zatwierdzenie 

nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca w całym 

Kościele było wielkim pragnieniem Papieża 

Polaka. To pragnienie pozostało jego niepisanym 

testamentem… 

Tyle wyjaśnień. A teraz obejmijmy 

spojrzeniem naszą rzeczywistość, zobaczmy, co 

dzieje się choćby na Ukrainie i niech to skłoni nas 

do rozpoczęcia praktyki Pięciu Pierwszych Sobót.  
M. Ludorowski 

Na podstawie portalu www.rozaniec.eu, artykuł ks. Andrzeja Adamskiego 
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Jak co roku, w Niedzielę Palmową przynieśliśmy palmy do poświęcenia. Wiele rodzin 

wykonało palmy samodzielnie. O godz. 11 odbył się konkurs, w którym wybrano  

najładniejszą, najdłuższą palmę oraz palmę wykonaną przez najmłodszego uczestnika. 

Wyniki konkursu palm wielkanocnych: 

 

Sandra Jaszczak: 6,40 m (najdłuższa palma);  

Wiktoria Kukuł: 6,0 m (najładniejsza palma);  

Filip Goliński 1,36m (najmłodszy uczestnik); 

 

Pozostali uczestnicy:  

Aleksandra i Krzysztof Łoś: 4,92 m; Hanna Liber: 4, 85 m; Karolina Rosik: 4,70 m; 

Krystian Ołubek: 4,0 m;  

Emilia Misiewicz: 2,80 m; Jakub i Aleksandra Niewiadomscy: 2,73 m; Dawid Ziętek: 2,63 

m;  

Kuba Klinowski: 1,67 m; Julia i Wiktoria Zieleniewicz: 1,10 m  

 

Wszyscy twórcy palm otrzymali dyplomy uczestnictwa w konkursie, a laureaci nagrody 

zabawki i słodycze. Gratulujemy uczestnikom i zapraszamy do udziału w przyszłym roku.  

Twórcy palm i uczestnicy konkursu wraz z rodzinami. Zdjęcie: Jan Foremny 
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.  

Jakieś 2 lata temu mój kolega z Odnowy w Duchu św. pożyczył mi do 

poczytania książeczkę o tym świętym. Potem poszukałem o świętym 

informacji w sieci i wpadłem zachwyt, dowiedziawszy się o jego 

życiu, śmierci i cudach, które trwają do tej pory. Z zapałem zacząłem 

odmawiać nowennę do Św. Charbela, ale jak to u mnie, zapał szybko 

osłabł, a cud na moją prośbę się nie zdarzył, ale…, może komuś z 

Państwa …. Zresztą, czy tylko po to mamy świętych? Także i po to, 

aby się od nich czegoś nauczyć, a ich opieka, też może być pełna 

małych codziennych cudów, które trudno dostrzec, ale po latach 

okaże się, ile nam pomogli.  

 

 

Urodził się w ubogiej rodzinie chrześcijańskiej w Bekaa Kafra w północnym Libanie. Na chrzcie 

otrzymał imię Józef (Jusuf). Już jako dziecko odznaczał się wielką pobożnością, zamiłowaniem do 

modlitwy i samotności. W wieku 23 lat wstąpił do maronickiego klasztoru św. Marona w Annaya, gdzie 

otrzymał zakonne imię Charbel. Po odbyciu studiów teologicznych w klasztorze w Kfifan i otrzymaniu 

święceń kapłańskich wrócił do klasztoru św. Marona gdzie przebywał do 1875 roku. W tym też roku 

ojciec Charbel przeniósł się do znajdującej się w pobliżu klasztoru pustelni pod wezwaniem świętych 

Piotra i Pawła. Żyjąc w odosobnieniu prowadził niezwykle ascetyczny tryb życia, poszcząc i 

umartwiając się, większość czasu spędzając na modlitwie i praktykach religijnych. W pustelni spędził 

ostatnie 23 lata swego życia. 16 grudnia 1898 roku podczas odprawiania mszy świętej dostał udaru 

mózgu. Zmarł w Wigilię Bożego Narodzenia – 24 grudnia 1898 roku. Został pochowany na 

klasztornym cmentarzu. Zgodnie z zakonną tradycją niezabalsamowane ciało ubrane w habit zostało 

złożone w grobie bez trumny.  

Po pogrzebie ojca Charbela miało miejsce niezwykłe zjawisko. Nad jego grobem pojawiła się 

niezwykła, jasna poświata, utrzymująca się przez wiele tygodni. Łuna ta spowodowała, że do grobu 

pustelnika zaczęły przychodzić co noc rzesze wiernych i ciekawskich. Gdy po kilku miesiącach, 

zaintrygowane wydarzeniami władze klasztoru dokonały ekshumacji pochówku okazało się, że ciało 

ojca Charbela jest w doskonałym stanie, zachowało elastyczność i temperaturę ciała osoby żyjącej oraz 

wydzielało ciecz określaną przez świadków jako pot i krew. Po umyciu i przebraniu zwłoki zostały 

złożone w drewnianej trumnie i umieszczone w klasztornej kaplicy. Mimo usunięcia wnętrzności i 

osuszenia z ciała zmarłego dalej sączyła się substancja, która została uznana za relikwię. 

Szybko zaczął rozwijać się kult zakonnika. Do klasztoru w Annaya zaczęły przybywać tłumy 

pielgrzymów z Bliskiego Wschodu. Miały też miejsce liczne uzdrowienia związane z niezwykłą cieczą 

sącząca się z ciała zmarłego. Ciecz ta sączy się nadal z ciała świętego. Wydobyło się jej dotychczas 

znacznie więcej niż wynosi waga dorosłego człowieka.  

Nikt nie sfotografował św. Charbela ani nikt nie namalował za życia jego portretu. 8 maja 1950 r. 

wydarzyła się niezwykła historia: otóż kilku misjonarzy maronitów postanowiło wykonać sobie 

grupowe zdjęcie przed grobem świętego pustelnika. Po wywołaniu fotografii okazało się, że znalazła się 

na niej dodatkowa postać mnicha. Po ukazaniu zdjęcia starszym mnichom rozpoznali oni na niej Ojca 

Charbela. Od tej pory na podstawie tego właśnie zdjęcia maluje się portrety świętego pustelnika. 

Relikwie świętego znajdują także w Polsce, m.in. w parafii, której proboszczem jest ks. Jacek 

Włostowski tegoroczny kaznodzieja u nas podczas Rekolekcji Wielkopostnych. Zachęcam do bliższego 

zapoznania się ze św. Charbelem.  

M. Ludorowski 

Na podstawie Wikipedii oraz strony parafii Krzyża Świętego w Grabówce  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Liban
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_%28imi%C4%99%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Annaja
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kfifan&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/16_grudnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1898
http://pl.wikipedia.org/wiki/24_grudnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1898
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciecz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kult_religijny
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To pytanie zadane z odpowiednio 

ironiczną intonacją pokazuje, jak pojęcie cudu 

w otaczającej nas rzeczywistości straciło na 

znaczeniu. Dziś w świecie żeby wierzyć w 

cuda trzeba być naiwniakiem, bo przecież 

'cudów nie ma'. Powie ktoś: - No, czasem się 

zdarzają, jak polscy piłkarze wygrają mecz i 

to niekoniecznie z wyżej od siebie 

notowanym rywalem. Co na to chrześcijanie, 

dla których Cud Zmartwychwstania jest 

przecież fundamentem wiary? 

„A Bóg cudownie grzmi swoim głosem, 

działając cuda niepojęte” (Hb 9,10) – 

czytamy w Księdze Hioba. Samo dzieło 

Stworzenia jest cudem, bo przecież powstało z 

ciemności i chaosu. Słowo 'cud' w różnych 

przypadkach i kontekstach występuje w 

polskim tłumaczeniu Biblii 103 razy. Sporo, 

nic zresztą dziwnego, bo cud jest mocnym 

narzędziem w rękach naszego Pana. „Właśnie 

ten kamień, który odrzucili budujący, stał się 

głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w 

naszych oczach” (Mt 21, 42) – metaforycznie 

zapowiada triumf Zmartwychwstania Jezus 

Chrystus mówiąc do wściekłych na Niego 

arcykapłanów i faryzeuszy przypowieść o 

przewrotnych rolnikach.  

Warto w Wielkanocnym czasie 

zastanowić się, jak głęboka jest moja wiara w 

ten najważniejszy z cudów a zarazem 

niezaprzeczalny fakt. Czy czasem nie jestem 

takim współczesnym syczącym na Pana 

Jezusa faryzeuszem i arcykapłanem 

materializmu? W łacińskich rozważaniach 

tajemnic chwalebnych Różańca Świętego, 

kontemplacja Zmartwychwstania Pana jest 

podstawą do medytacji nad wiarą i 

jednocześnie modlitewną prośbą o jej 

przymnożenie. Zapewne nie bez powodu, bo 

to chyba bodaj najtrudniejsza do 

bezkrytycznego przyjęcia tajemnica 

chrześcijaństwa. Już sam św. Tomasz 

Didymos miał z tym pewien problem. 

(J20:24,29) 

Czy modląc się Credo jesteśmy na sto 

procent pewni, że wierzymy w nasze 

zmartwychwstanie? Że wszyscy po Paruzji 

powstaniemy z grobów i zostaniemy wezwani 

na Sąd Ostateczny? Nie brakuje dziś 

pokrętnych, metaforycznych interpretacji tej 

rzeczywistości Tradycji katolickiej 

formułowanych nawet przez niektórych 

postępowych teologów. Że cudów nie można 

traktować dosłownie, że to jakaś przenośnia, 

etc. To prawda: trzeba ogromnego nieraz 

wysiłku teologicznego, żeby wyprać umysł z 

oświeconego racjonalizmu, którym tak mocno 

przesiąknięta jest współczesność. Te czasy, w 

których „nie wypada” wierzyć w coś, czego 

de facto nikt na własne oczy nie widział i nie 

zaznał.  

Tymczasem Panu Bogu niesamowicie 

zależy, abyśmy w cuda wierzyli! Pewnie 

dlatego relikwie Zmartwychwstania zwane 

także jego „świadkami” (czyli zachowane 

przedmioty, które były przy Zbawicielu, kiedy 

Go męczono, ukrzyżowano, zabito i 

pogrzebano), doczekały się solidnych badań 

naukowych szkiełkiem i okiem racjonalnych 

(i czasem niewierzących) profesorów. Ci 

potwierdzili autentyczność skarbów co do 

czasów ich powstania i medycznego opisu 

Ran Osoby, której dotyczy choćby Całun 

Turyński. Czy uwierzyli? Trudno stwierdzić. 

W każdym razie dali racjonalne podstawy 

tego, co „dla zmysłów niepojęte”. Dopełnia 

tych braków więc nie tylko wiara, lecz także 

naukowe, nieraz ogromnie dokładne 

uzasadnienie. 

Spójrzmy na Cuda Eucharystyczne 

(choćby ten sprzed kilku lat z Sokółki), które 

zdarzają się częściej w czasach, kiedy słabnie 

wiara w realną Obecność Pana Jezusa w 

konsekrowanej hostii. Pan Bóg niemal 

łopatologicznie daje nam do zrozumienia, że 

Jego Syn rzeczywiście jest ukryty w tej 

okruszynie chleba. Że jest to autentyczne 

Ciało Chrystusa, którym nas karmi. Jak 

określili specjaliści po zbadaniu zmienionej 
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hostii z Sokółki, nie znając jej pochodzenia – 

to fragment mięśnia sercowego około 30-

letniego mężczyzny w agonii.  

Spojrzenie jest tu pojęciem kluczowym. 

Przywołując z Ewangelii scenę powołania 

Leviego Mateusza, egzegeci zwracają uwagę 

na samo spojrzenie Chrystusa, którym 

obdarzył On zamkniętego w komorze 

przyszłego ewangelistę. W języku greckim 

rdzeniem czasownika użytego w tym 

kontekście jest θαυμά, co dosłownie znaczy 

„cud”. To spojrzenie wyjątkowe – jak mówi o. 

Augustyn Pelanowski – przepełnione 

podziwem i wiarą w kogoś. Tak Bóg spojrzał 

na zaplątanego w doczesne brudy celnika, że 

ten natychmiast „wstał i poszedł za Nim” (Mk 

2, 14). Może więc i my postarajmy się 

spojrzeć na naszą rzeczywistość z Bożego 

punktu widzenia, a dojrzymy cuda? 

Mimo tych jakże przekonujących 

znaków, z wiarą w cuda chrześcijaństwa jest u 

chrześcijan tak sobie. Jakby na przekór 

swoistemu „kultowi” materii w rzeczywistości 

'szkiełka i oka', bywają one utożsamiane 

bałwochwalczo ze zjawiskami 

paranormalnymi: magią i czarami oraz 

bioenergoterapią, co mocno promują 

środowiska związane z ideologią new age. A 

jak ktoś mimochodem powie coś o 

chrześcijaństwie, zrazu bywa kneblowany. 

Poza tym, jak wiemy z Pisma Świętego 

(choćby z Księgi Wyjścia) demoniczni 

magowie Faraona też potrafili 'cuda' działać...  

Sytuacja nie jest jednak beznadziejna, bo 

– choćby logicznie rzecz biorąc – niewiara 

może być świetnym początkiem wiary, jak to 

miało miejsce w wielu przypadkach 

nawróceń, choćby u wspomnianego wyżej 

Leviego. Dlatego trzeba Panu Jezusowi 

pozwolić, by Swym spojrzeniem otworzył 

zaślepione oczy swoich owieczek. Cuda 

bowiem ręką Bożą uczynione, zarówno te 

wielkie i głośne, jak i mniejsze, czasem 

niezauważone, są elementem codzienności i to 

znacznie częstszym niż nam się wydaje.  

Hiszpański ksiądz Pablo Dominguez 

Prieto (zginął kilka lat temu tragicznie 

podczas wspinaczki górskiej – Wieczny dlań 

Pokój!) w ostatnich swoich rekolekcjach 

wygłoszonych do sióstr zakonu cysterskiego 

jedną naukę poświęcił właśnie (nie)wierze w 

cuda. Kapłan opowiedział o sparaliżowanym 

chłopcu, którego zrozpaczona matka zawiozła 

na wózku do Lourdes. Choć uzdrowienie nie 

nastąpiło, jednak chłopiec zauważył ze 

współczuciem cierpienie innych jeszcze 

bardziej chorych niż on dzieci. Jego mama z 

serca dziękowała Matce Bożej za cud, bo 

wcześniej jej synek był nieznośnie 

zapatrzonym w siebie egocentrykiem. 

Opowiem o małym cudzie, którego sam 

doświadczyłem. Kilka lat temu po dłuższej 

chorobie miałem kłopot z chodzeniem. 

Niepewność równoważyłem parasolką, która 

służyła za laskę. Jakże wielkie było moje 

zdziwienie, kiedy – podczas pobytu w 

Częstochowie – kroczyłem całkiem raźno i 

pewnie nawet nie zdawszy sobie sprawy, że 

mój zdezelowany parasol został w Kaplicy 

Cudownego Obrazu! Zorientowałem się 

dopiero w połowie drogi do miejsca noclegu. 

Matka Boża uznała, że poradzę sobie bez tego 

wsparcia i parasol „zabrała”. Nie odnalazł się 

nawet w zakrystii, dokąd z reguły trafiają 

zagubione przedmioty. 

Przyznam, że od tamtej chwili mam 

jeszcze jeden powód, by szukać wsparcia w 

modlitwie do Bogarodzicy, która nauczyła 

mnie dostrzegać takie właśnie cudowne 

„okruszki”. Było ich więcej, ale nie chcę 

zanudzać i przedłużać tekstu. Ważne jest, że 

cuda na świecie naprawdę się dzieją! 

Przemyśl to, a kiedy ktoś zaczepnie zapyta, 

czy wierzysz w cuda, odpowiesz: no pewnie

 
 

Azarias 
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Rozmawiam z Siostrą 

Lucyną, pochodząca z 

Jeleniej Góry, która 

obecnie pracuje na 

Ukrainie.  

 

 

Redakcja: Witam Serdecznie Siostrę, 

ostatnio rozmawialiśmy chyba 2-3 lata 

temu, kiedy Siostra była w Wierzbowcu na 

Ukrainie, co zmieniło się od tej pory?  

 

Siostra Lucyna: Teraz mieszkam i pracuję 

w Kijowie. Pracuję w tamtejszym Radiu 

Maryja już trzeci rok jako promotor tego 

radia, przedtem jako wolontariuszka. 

Można go słuchać na Ukrainie od 4 lat 

tylko w kilku rejonach: Równe, Winnica, 

Kowel, Kijów, Żytomierz, Kamieniec, 

Gródek. Trudno jest nam otrzymać 

zezwolenia w nowych miejscach. Ludzie 

są bardzo zadowoleni, że mogą słuchać 

głosu Boga i telefonować, modlić się 

wspólnie przez radio.  

 

Red: Czy to jest radio katolickie? 

S.L.: Jest to radio chrześcijańskie: dla 

prawosławnych, katolików, 

protestantów…. Dyrektorem jest ojciec 

Aleksiej Samsonow katolicki kapłan 

pochodzący ze Wschodniej Ukrainy. Jest 

to dzieło katolickie, ale dla wszystkich.  

 

Red: Jaki ma związek z Radiem Maryja w 

Polsce? 
S.L.: Należy do światowej organizacji 

liczącej około 70 rozgłośni o tej nazwie. 

Program jest praktycznie taki sam w każdej 

rozgłośni. Nie nadajemy żadnych reklam, u 

nas nie ma komercji. Żadnej polityki, nie 

zapraszamy posłów, nie mówimy o 

gospodarce. Jest wielka potrzeba formacji 

duchowej ludzi. Jednak w tym roku, 

ponieważ wiele dzieje się u nas, ludzie 

chcą, aby były nadawane prawdziwe 

informacje o sytuacji na Ukrainie. Wielu 

ludzi nie ufa innym mediom, tylko słuchają 

nas i stąd pojawiły się programy 

informacyjne. Każdy program zaczyna się 

obecnie od informacji.  

 

Red: Jaka jest praca Siostry w Radiu? 
S.L.: Ja podróżuję często po kraju jako 

promotor Radia Maryja, informuję ludzi co 

to za radio, zapraszam do słuchania, 

zbieram składki. U nas radio to żyje z 

datków społeczeństwa, a sporo jest osób 

biednych… Za sam sygnał radiowy 

płacimy 10 tysięcy euro miesięcznie. Do 

tego opłaty dla pracowników, za audycje, 

podróże, nowe licencje itp. Mamy na razie 

trochę długów wobec państwa, ale 

działamy, akceptują nas, rząd nie 

przeszkadza. Program musi być w języku 

ukraińskim. Ludzie czują, że jest to Boże 

dzieło.  

-- 

Red: Czy Siostra otrzymuje pensję? 

S.L.: Nasze Radio podlega pod centralę we 

Włoszech. Do zeszłego roku 

otrzymywaliśmy stamtąd pensje dla 

pracowników, w tym roku jest coraz 

trudniej. Musimy sobie sami radzić. Nie 

jest to spowodowane przez kryzys, ale 

dlatego, ze włoska centrala otwiera 

następne rozgłośnie. Pomaga nam 250 

wolontariuszy, którzy nie dostają pensji. 

Dlatego przyjechałam do Polski, aby coś 

dozbierać dla Radia.  

 

Red: Czy Radio Maryja lub Siostra 

angażują się w Euromajdan?  

S.L.: Teraz u nas panuje wielka 

niepewność. W Kijowie Euromajdan trwa 

już 4-ty miesiąc. Religia i Kościół są tam 

cały czas obecne. Bez przerwy ktoś na 

Majdanie przepowiada, ja byłam tam 18 

lutego w nocy, w przeddzień tych 

strasznych zabójstw (prawie 100 osób). 

Mam szczęście, ze przeżyłam. Wynajęci 

snajperzy strzelali także do nas. Kula 

przeleciała mi po ramieniu. Tego wieczora 
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wyszłam z radia o 21, staliśmy całą noc na 

wspólnej modlitwie od 10 wieczór do 5 

rano. Byli księża katoliccy, prawosławni, 

grekokatolicy, i ja jedyna Siostra. W czasie 

modlitwy mówiłam publicznie, że jestem z 

Radia Maryja, że się za nich modlimy i ich 

popieramy. Spotkało się to z entuzjazmem. 

Tej nocy było bardzo dużo modlitwy. W 

radiu codziennie robimy co tylko możemy, 

aby pomóc, przede wszystkim dużo akcji 

modlitewnych. Niewiadomo czym się to 

skończy, ale mam nadzieję, że będzie  

dobrze.  

 

Red:  Jak Ukraińscy przeżywają te 

wydarzenia?  
S.L.: Chcą być samodzielni, oderwać się 

od Rosji, aby Putin nie ingerował, nie 

zabierał tego, czego ma już dużo w Rosji. 

Jest hasło: „Rządź sobie w swoim kraju, nie 

wtykaj nosa w nasze sprawy”. Ludzie 

aktywnie stoją na Majdanie, przygotowują 

się do wyborów prezydenckich w maju. 

Jest obawa, aby nie zaprzepaścić tego, co 

się tu dokonuje. Tak jak się stało w czasie 

rewolucji pomarańczowej.  

 

Red:  Kto przeszkadza?  
S.L.: Janukowycz wykorzystywał milicję 

Berkut. Oni porywali i mordowali ludzi. 

Dotąd też się obawiamy, że mimo ich 

rozwiązania mogą oni po cichu działać. 

Porywali też ze szpitali rannych 

demonstrantów, dlatego utworzono szpitale 

polowe. Np. w kościele katolickim św. 

Aleksandra. Także we Lwowie i w Polsce. 

Gdy byłam nocą na Majdanie widziałam 

emocje i popłoch. Ludzie to bardzo 

przeżywali, ale kiedy się zaczęliśmy 

modlić, zapanował zupełny spokój. Ludzie 

byli nam właśnie za to wdzięczni, za to, że 

mówiliśmy, że Bóg jest po ich stronie i my 

ich popieramy  

 

Red: A co sądzą o Polakach? 
S.L.: Ludzie dużo słyszeli o pomocy 

Polaków i bardzo się cieszyli z naszych 

gestów: maili od ludzi, świateł w oknach 

domów, wypowiedzi Episkopatu Polski. 

Większość jest za wejściem do Unii. 

Chcieliby pojechać do Polski i tu 

pracować. Wielu korzysta z polskiej 

pomocy. Jest możliwość studiowania w 

Polsce. Uważają nas za Europę, to jest dla 

nich Zachód. Jesteśmy tam dobrze 

postrzegani. Dużo ludzi chce uczyć się 

polskiego i wyrabiają kartę Polaka. 

 

Red: Może uda się teraz coś załatwić dla 

Polaków na Ukrainie? Np. odzyskanie 

świątyń, restaurację cmentarzy?  
S.L.: To będzie długotrwałe, u nich nie ma 

kultury dbałości o swoje cmentarze. Raz na 

rok idą na cmentarz, aby zjeść posiłek ze 

zmarłymi, to prawosławni. Oni przeżywają 

niedzielę po Wielkanocy (prowody) i idą 

na cmentarz, siadają na cmentarzu przy 

stoliku i jedzą tam obiad. Miejmy nadzieję, 

że i tu będzie lepiej. 

 

Red: Jak możemy pomóc? 
S.L.: Na pewno modlitwą, ale i ofiarami. 

Wpłaty można dokonywać na konto: 

Andrzej Bański  

Nr konta PKO BP IX O/W – wa: Nr 85 

1020 1097 0000 7702 0057 5365 

 

Z dopiskiem (dla Siostry Lucyny - 

Ukraina). 

 

Red: Dziękuję Siostrze za rozmowę i życzę 

udanej misji w Polsce i na Ukrainie. 
S.L.: Dziękuję i życzę Czytelnikom 

Biuletynu Radosnych Świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego.   

 

 
Z Siostrą Lucyną Grzaśko rozmawiał M. Ludorowski  
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Gdy pytając o coś, słyszymy „to jest dobre 

pytanie” – wiadomo: prostej odpowiedzi nie ma 

i można tylko mniej lub bardziej trafnie 

spekulować. Tak jest i w tej sprawie.  

Co do przyszłości tego zabytku pewne jest 

tylko jedno: nikt go już nie będzie burzyć, na co 

zanosiło się jeszcze w początku lat 80-tych.  

Sytuacja obecna opisana została w 

obszernym artykule red. Sławomira 

Sadowskiego w „Nowinach Jeleniogórskich” z 

18.03.b.r., zatytułowanym „Jaśniej we Dworze 

Czarne”. Tytuł wydaje się nastrajać 

optymistycznie, ale stan niepewności nadal 

trwa… Przypomnijmy to co najważniejsze. 

Konflikt wokół Dworu Czarne, rozpętany 

został za sprawą ludzi, których kiedyś w dobrej 

wierze zaprosiłem do organów kierowniczych 

Fundacji Kultury Ekologiczne. Przyznaję, bo 

dziś co do tego wątpliwości niema: zaprosiłem 

na nieszczęście własne i własnej rodziny tejże 

Fundacji a także samego Dworu. To że życie w 

nim całkowicie zamarło a otoczenie zabytku 

popada w coraz większy bałagan, widać gołym 

okiem.  Zabytek ma od ponad roku nowych 

właścicieli. Dokładniej - tych samych, 

nazwijmy ich tu Panem JB i Panią GS, tyle że 

działających już nie pod szyldem Fundacji 

Kultury Ekologicznej a założonej przez siebie 

wrocławskiej Fundacji Emmaus Compati. 

Przewłaszczenie nastąpiło w drodze finezyjnie 

obmyślanej kombinacji. Budzi ona, bo nie 

mogło być inaczej, zastrzeżenia prokuratorskie. 

Teraz trwa szacowanie wartości przedmiotu 

przestępczego działania, czyli samego Dworu. 

Można oczekiwać że już niebawem 

rozstrzyganiem konfliktu zajmie się sąd.  

W konflikt zaangażowanych jest więcej 

instytucji. Trwa procedura uruchomiona w 

listopadzie 2012 r. przez Prezydenta Jeleniej 

Góry, mająca na celu cofnięcie darowizny 

Dworu na rzecz FKE, co jak jeleniogórzanie 

pamiętają, nastąpiło w drodze uroczystego 

podpisania aktu notarialnego w dniu 18.04.2008 

r. To, że dochodzi do wycofania się z darowizny 

przez Miasto jest tyleż przykre i żenujące co 

niestety zrozumiałe. Nie takie były intencje 

Rady Miejskiej, gdy podejmowała uchwałę o 

przekazaniu Dworu Fundacji, która w tym 

czasie była organizacją o dużym dorobku, 

wiarygodną, cieszącą się uznaniem. Całkowite 

zaprzepaszczenie tego dorobku a równocześnie 

uczynienie z prawa własności do tego zabytku 

przedmiotu komercyjnych kombinacji musiało 

wzbudzić sprzeciw gminnego Darczyńcy.  

Troskę o zabytek wykazuje jeleniogórska 

delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 

Zabytków. Wydarzeniem z ostatnich dni była 

przeprowadzona w Dworze kontrola organu 

konserwatorskiego przy udziale państwowego 

nadzoru budowlanego. Potwierdziła ona, 

sygnalizowane przez mnie wcześniej 

przypuszczenie, że rok temu w północnej części 

Dworu doszło do awarii instalacji wodnej, w 

wyniku której nastąpił bardzo duży wyciek 

wody. Przez wiele miesięcy było to negowane i 

tuszowane przez osoby odpowiedzialne za stan 

obiektu.  

Konflikt jest też w polu zainteresowania 

Ministra Środowiska, sprawującego ustawowy 

nadzór nad działalnością Fundacji Kultury 

Ekologicznej i starającego się ją rozliczyć z 

całkowitego zastoju w działalności statutowej. 

Czy Minister zechce uznać, iż w organizacji tej 

konieczne jest wprowadzenie zarządu 

przymusowego? Zobaczymy… Nie sposób dziś 

czegokolwiek przesądzić.   

Mam jednak nadzieje, że już w kolejnym 

biuletynie będę mógł podzielić się z 

Czytelnikami bardziej krzepiącymi 
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informacjami. Dalszy los Dworu Czarne ma 

także warianty z pozytywnym scenariuszem… 

Zamieszczony rysunek arch. Macieja 

Jakubca przedstawia ten cenny zabytek w ujęciu 

komputerowym.  

*** 

Na koniec nawiązanie do mojego artykułu o 

Stanisławie Firkowskim, pierwszym polskim 

gospodarzu Dworu po wojnie. Wiosenny 

chochlik namieszał i w poprzednim numerze 

biuletynu nie znalazły się zdjęcia, o których 

mowa była w artykule. Zamieszczamy je 

dzisiaj. Mistrzowi sztuki foto - Janowi 

Foremnemu dziękuje za pomoc w 

przygotowaniu ich do publikacji.   

 

 

 

Przed Dworem Czarne Zdjęcie grupowe 
Jacek Jakubiec  

 

 
 

Wtorek, 1 kwietnia 2014 (14:25)  

Od dzisiaj przez cztery najbliższe miesiące, 

czyli do 31 lipca br., Polacy mają możliwość 

wyboru, czy chcą przekazywać całość 

swojej składki emerytalnej do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), czy chcą 

pozostawić przynajmniej jej część w 

otwartym funduszu emerytalnym (OFE). 

Chodzi wprawdzie „tylko” o mniej więcej 

15 proc. naszej składki emerytalnej (cała 

składka stanowi 19,52 proc. wynagrodzenia 

brutto), ale decyzja może być brzemienna w 

skutki. 

OFE, po przeprowadzonych przez koalicję 

PO – PSL zmianach, stały się funduszami 

wysokiego ryzyka. W tym roku mają 

obowiązek utrzymywania aż 75 proc. 

swoich aktywów w akcjach. Przy tak 

ogromnej niepewności na giełdzie, 

związanej z kryzysem europejskim i 

wydarzeniami na Ukrainie, sytuacja jest 

niezwykle zmienna. Przy spadku wartości 
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akcji ci, którzy zostawią swoje pieniądze w 

OFE, mogą sporo stracić. Co prawda w 

następnych latach wielkość aktywów, które 

muszą być ulokowane w akcjach, będzie 

maleć o 20 proc., ale ten rok jest niezwykle 

drażliwy. Dlatego też zalecam 

ubezpieczonym w OFE przeniesienie się do 

ZUS. 

Wprawdzie mówi się, że w ZUS są 

wirtualne pieniądze, istotnie są tam zapisy 

na indywidualnych rachunkach 

ubezpieczonych, ale mimo wszystko ta 

instytucja ma gwarancję budżetu państwa. I 

dopóki będziemy uchwalali co roku budżet, 

dopóty będziemy przewidywać dotacje 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). 

W związku z tym ZUS, który nim 

zawiaduje, będzie wypłacalny. 

Podstawą tego wszystkiego jest oczywiście 

liczba osób pracujących, bo to z obecnie 

wpłacanych składek, niezależnie od 

systemu, wypłacane są świadczenia dla 

obecnych emerytów. Jeżeli liczba 

pracujących będzie się utrzymywała albo 

rosła, wtedy wypłacalność ZUS nie powinna 

być kwestionowana. Natomiast w sytuacji, 

kiedy liczba osób pracujących w Polsce 

będzie się zmniejszać, to wydolność FUS 

stanie pod znakiem zapytania. Jednak i tak 

ubezpieczenia kapitałowe nie mają 

przewagi, ponieważ OFE inwestują w 

papiery wartościowe, a ich wartość jest 

związana z rozwojem gospodarki. Jeżeli 

polska gospodarka nie będzie się rozwijać, 

to także wartość tych papierów nie będzie 

rosła. A OFE staną się w ten sposób bardzo 

iluzoryczne. 

Z nowelizacji ustawy o funduszach 

emerytalnych była zadowolona większość 

koalicyjna Platformy i PSL, rząd Donalda 

Tuska, prezydent Komorowski, a także same 

fundusze. Koalicja i rząd cieszyli się, bo 

dzięki przechwyceniu około 150 mld zł 

aktywów OFE zmniejszyli wydatki budżetu 

państwa na 2014 r. o 23 mld zł (o 8 mld zł 

mniejsze wydatki na obsługę części 

krajowej długu publicznego i o ponad 15 

mld zł zmniejszone dotacje do FUS) i w 

związku z tym deficyt budżetu państwa 

wynosi „tylko” 47,7 mld zł. Ponadto 

zmniejszenie na papierze długu publicznego 

o ponad 150 mld zł, wynikające z umorzenia 

obligacji skarbowych będących w 

posiadaniu OFE na taką sumę, spowoduje 

obniżenie długu publicznego minimum o 8 

proc. PKB. Pozwoli to obecnie rządzącej 

koalicji uniknąć konieczności wykreślenia z 

ustawy o finansach publicznych II progu 

ostrożnościowego (przekroczenia przez dług 

publiczny wartości 55 proc. PKB). Uchroni 

ich także od zarzutu zdemolowania 

finansów publicznych w ciągu 6 lat 

rządzenia. 

Gdyby nie ta operacja, nie udałoby się 

przygotować budżetu państwa na 2014 r. w 

sposób odpowiedzialny i rząd Donalda 

Tuska musiałby się przyznać do klęski, a nie 

chciał tego zrobić. Koalicja zdecydowała się 

na taki ruch z chęci utrzymania się przy 

władzy, a nie pomocy ubezpieczonym w 

OFE. 

Deklarując, że ludzie mają wybór pomiędzy 

ZUS a OFE, odsyła się ludzi do funduszu 

ogromnego ryzyka. Nie ma takich funduszy 

emerytalnych na świecie, które 

nakazywałyby inwestycje 75 proc. w akcje, 

bo wówczas jest to fundusz wysokiego 

ryzyka. Osobom, które zostaną w OFE, każe 

się w tym roku grać na giełdzie o część 

swojej emerytury. Żadne odpowiedzialne 

państwo nie przymusza swoich obywateli do 

takiego ryzyka. A jednak rząd PO i PSL to 

zrobił. 

Autor jest posłem PiS, członkiem 

sejmowej Komisji Finansów Publicznych. 

dr Zbigniew Kuźmiuk 
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Wielki Czwartek:  Msza św. Wieczorna o 18:00. 

Wielki Piątek:  Droga Krzyżowa o 17:00,  

Nabożeństwo o 18:00 

Wielka Sobota:   Święcenie Pokarmów o 11:00, 12:00, 13:00  

     i 14:00 

     Liturgia Wielkiej Soboty: 18:00 

Niedziela Wielkanocna: Rezurekcja: 6:00, Msze św. o 11:00 i 12:30 

Poniedziałek Wielkanocny: Msze św. O 9:00, 11:00 i 12:30 

 

 

 

 

Dziękuję Wszystkim Parafianom za wytrwałą 

modlitwę w intencji mojego zdrowia. Życzę 

Radosnego świętowania Wielkiej Nocy. Niech 

Zmartwychwstały Chrystus Błogosławi wszystkim i 

darzy potrzebnymi Łaskami 
Ksiądz Jerzy Gniatczyk 

 

Zachęcamy wszystkich Parafian do modlitwy w 

intencji pełnego powrotu do zdrowia Księdza 

Proboszcza.  
Redakcja Biuletynu 
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