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American Quest Mortgage 
 

We offer many innovative, flexible programs… 
 

√  pożyczki bez weryfikacji dochodów  

√  Cash out przefinansowania 

√  No points options  

√  Fast approval process 
 

Zadzwoń do mnie z pytaniami chętnie służę radą 

Krystian Ruchel             (951) 283-1941 
 

CA Dept. of Real Estate LIC # 01018993  

Equal Housing Lender 
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nie pozostawiający wątpliwości.  

   W tej sytuacji przed partiami 

politycznymi stoi dylemat: jak zrobić 

ukłon w stronę społeczeństwa – pokazać, 

ze się z jego oczekiwaniami liczy, a 

jednocześnie uciec spod gilotyny i 

zachować beneficja i przywileje władzy? 

Trwają więc nieustające poszukiwania 

systemu wyborczego, który robiłby 

wrażenie zasadniczej zmiany, a w którym 

wszystko pozostałoby na swoim miejscu. 

   W Polska.The Times z 21 kwietnia       

w sukurs partyjnym reformatorom 

przychodzi uczony politolog-socjolog dr 

Jarosław Flis i wzywa: Skopiujmy system 

wyborczy zza Odry. Najlepiej tak, jak to 

już kilka lat temu zaproponował Ludwik 

Dorn: podzielmy miejsca w Sejmie na 

dwie nierówne połowy - mniejszą połowę 

dla wybranych w jednomandatowych 

okręgach, a większą , już poza kontrolą 

obywateli,  według uznania partyjnych 

szefów. Dr Flis nie wchodzi w szczegóły, 

ale może warto dopowiedzieć, że 

nowelizacja Dorna polegała na tym, że        

w przeciwieństwie do systemu 

niemieckiego te „połowy” mogły być 

większe i mniejsze oraz na tym, ze można 

by wygrać wybory w JOW, a dostać figę        

z makiem. Szkoda też, że uczony-

specjalista nie próbuje dokonać analizy, 

jak takie „kopie” sprawdziły się w krajach 

nam bliskich: na Ukrainie, na Węgrzech, 

w Czechach, na Litwie, Łotwie, a także       

w Rosji, a ostatnio w Rumunii? Wszędzie 

tam, w ramach demokratycznego 

eksperymentu wypróbowano różnych 

„kopii” systemu niemieckiego i co one 

przyniosły? 

   Jarosław Flis pisze niedwuznacznie: 

Obecny system jest bardzo kiepski i 

wymaga zmiany. Karmi się złudzeniami, 

ponieważ partie wystawiają kandydatów 

w nadmiarze, a ich głównymi 

konkurentami są koledzy z listy. To 

zjawisko nie występuje w przypadku 

okręgów jednomandatowych. To wszystko 

prawda. Szkoda tylko, że dr Flis, który         

z racji swojej pozycji zawodowej 

powinien – tak mi się przynajmniej 

wydaje – mieć na oku przede wszystkim 

dobro społeczeństwa i państwa, martwi 

się głównie zmartwieniami partyjnych 

gremiów. Pisze więc, że wprowadzenie 

JOW w Polsce wydaje się bardzo mało 

realne i  dodaje zaraz, ze z kilku 

powodów. Z tych „kilku powodów”  

wymienia tylko jeden: rozwiązanie to 

narusza interesy członków wszystkich 

klubów parlamentarnych. I słusznie, bo 

ten jeden rozstrzyga, a dr Flis jest realistą 

i wie, że polityka jest grą interesów. 

Konkluduje więc, że „system niemiecki” 

ma w Polsce szansę, natomiast „system 

amerykański” takiej szansy nie ma.  

   I dalej: Natomiast kompletnie nie widzę 

w Polsce możliwości stworzenia systemu 

dwupartyjnego, jaki jest w Stanach 

Zjednoczonych. Aby mogły istnieć 

wyłącznie dwie partie, muszą się 

całkowicie  różnić od tych które znamy. 

Muszą być znacznie bardziej elastyczne i 

zezwalać na większe wewnętrzne 

zróżnicowanie. Dążenie do układu 

dwupartyjnego za pomocą sztuczek 

instytucjonalnych jest pogonią za 

złudzeniami, a koszty takiego  

przedsięwzięcia byłyby ogromne.  

   Właśnie o to chodzi ludziom, którzy 

domagają się wprowadzenia w Polsce 

JOW na wzór brytyjsko-amerykański: 

żeby mogły powstać INNE PARTIE 

POLITYCZNE, nie na wzór „partii 

nowego typu W. I. Lenina”, tylko takie 

partie, jakie system JOW wytworzył          

w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej 

Brytanii, Kanadzie, a więc zróżnicowane 

wewnętrznie, szerokie, elastyczne partie 

obywatelskie. 

   Wypada tu uczynić jedną uwagę, aby 

uniknąć typowego nieporozumienia. 

System amerykański nie powoduje, że 

istnieć mogą wyłącznie dwie partie, jak to 

napisał dr Flis. Mam nadzieję, że na 

polskich politologiach, przynajmniej od 

czasów Maurycego Duvergera, uczą że 

brytyjski system „pierwszy na mecie” 

prowadzi do „dwupartyjnej sceny 

politycznej”, ale nie przeszkadza istnieniu 

wielu partii, zarówno poza parlamentem 

jak i w parlamencie. Zauważa to sam dr 

Flis, pisząc o Kanadzie, a w Brytyjskiej 

Izbie Gmin mamy dzisiaj przedstawicieli 

ok.10 partii politycznych.  Istotą sprawy 

jest to, ze są to INNE partie polityczne, 

tylko z nazwy przypominające twory, 

jakie niepodzielnie królują w Polsce. 

Partie te zbudowane są na innych 

zasadach i działają inaczej, aczkolwiek         

w statystykach to się nie rzuca w oczy. 

Trzeba pojechać do Anglii, Szkocji czy 

Kanady, żeby zobaczyć jak funkcjonuje 

parlamentarzysta brytyjski czy kanadyjski 

i jak to jest różne od tego z czym mają do 

czynienia wyborcy w Polsce przez całe 

minione dwudziestolecie.  

   Pytanie jest takie: czy jesteśmy już do 

końca naszych dziejów skazani na 

system partyjny, jaki nam miłościwie 

za pano wa ł ,  pon iewa ż  to  j e s t                

„w interesie  wszystkich klubów 

parlamentarnych”, czy też doczekamy 

się prawdziwej reformy, zamieniającej 

rytuał głosowania na Sąd Obywatelski 

nad partiami politycznymi – bo to jest 

w interesie obywateli Rzeczypospolitej?   
 
 

__________ 
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   Władza   odpuszczenia   grzechów  czyli 

ustanownienie Sakramentu Pokuty, jej 

bliskość ustanowienia Eucharystii jest 

bardzo znamienne. Odpuszczenie 

grzechów dokonuje się mocą Ducha Św., 

a w II-giej Modlitwie Eucharystycznej 

modlimy się słowami:”Uświęć te dary 

mocą Twojego Ducha aby stały się dla 

nas Ciałem i Krwią Pana Naszego a 

Jezusa Chrystusa”. 

   Dzieło stworzenia nieba i ziemi, 

zwiastowanie, odpuszczenie grzechów, 

przeis toczenie  ch leba i  wina                        

w Eucharystii to wszystko dlatego aby 

człowiek stworzony na obraz i 

podobieństwo Boże mógł przemienić się i 

stawać dzieckiem Bożym. 

   Dzień Zesłania Ducha Świętego dla 

apostołów był dniem w którym otrzymali 

jeszcze jeden sakrament to jest sakrament 

bierzmowania. Na Ostatniej Wieczeryz         

z rąk Jezusa przyjęli Komunię św. 

słowami Chrystusa:”To czyńcie na moją 

pamiątkę”, przyjęli święcenia kapłańskie. 

W dniu żmartwychstania otrzymali 

władzę odpuszczenia grzechów. W dniu 

wniebowstąpienia na pożegnanie Jezus 

powiedział do apostołów:”Idąc na cały 

świat nauczajcie wszystkie narody 

chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha 

Świętego nauczając ich wszystkiego co 

wam przekazałem”. Z chwilą zesłania 

Ducha Świętego zostali namaszczeni 

Duchem Świętym jako, że przyjęli 

S k a r a m e n t  u m o c n i e n i a  c z y l i 

Bierzmowania. 
 

Inaugurację działalności kościoła 

   Jezus Chrystus przygotowywał 

stopniowo. Z pośród ludzi wybrał 72 

uczniów, potem wyselekcjonował 12-tu 

których ustanowił apostołami. W swoim 

czsie jednemu z nich tj. Szymonowi, 

zmienił imię na Piotra ustanawiając go 

swoim zastępcą na ziemi czyli papieżem. 

   Był to początek organizacyjny struktury 

Kościoła jako społeczności: był lud boż, 

byli uczniowie odpowiednik kapłanów, 

byli apostołowie jako pierwsi biskkupi. 

Szymon Piotr został ustanowiony jako 

najwyższy autorytet i władz a Kościele. 

Były już sakramenty: a więc chrzest, 

eucharystia, kapłaństwo i sakrament 

przebaczenia czyli spowiedź. Do pełnego 

funkcjonowania Kościoła brakowało 

jeszcze czegoś, brakowało siły 

nadprzyrodzonej do tego aby nowa 

społeczność tj. Kościół jako wspólnota 

rozpoczęła swoje funkcjonowanie. Tą siłą 

napędową miał być Duch Święty. Dzień 

zesłania Ducha Świętego był dniem         

w którym apostołowie otrzymal 

sakrament bierzmowania. Był to 

jednocześnie dzień inauguracji Kościoła 

Katolickiego. Grupa zastraszonych 

rybaków z Galilei, ludzi prostych i 

niewykształconych przemieniła się           

w duchowych liderów, którzy przesłanie 

ewangeliczne ponieśli na cały świat. Duch 

Św. towarzyszył im oświecając podczas 

głoszonej przez nich nauki i wzmacniał 

ich w pracy apostolskiej. 
 

Asystencja Ducha Świętego  

w kościele dzisiaj. 
 - Duch Święty jest sprawcą wszelkich 

dobrych dzieł w Kościele poczynając od 

dzieł miłosierdzia. 

 - On inspirował i nadal pobudza Kościół 

do aktywności misyjnej. 

 - Z jego iniciatywy w Kościele powstało 

tyle zakonów, różnych organizacji oraz 

ruchów natury religijnej. 

 - To dzięki Duchowi Świętemu mamy 

tylu świętych w Kościele, którzy są 

wzorami do naśladowania. 

 --Duch Święty poprzez sakramenty 

oczyszcza nas z naleciałości i skutków 

grzechu pierworodnego oraz uświęca nas 

w drodze do Bożego Królestwa. 

 - Duch Święty czuwa nad tym aby 

doktryna wiary katolickiej nie była 

wypaczona i aby wiernie była 

przekazywana następnym pokoleniom. 

   Dyktatury oraz wszelkie ideologie 

upadają a Kościół od chwili założenia 

trwa mimo wszelkich przeciwności. 

Według zapewnień Chrystusa będzie 

trwał aż doskończenia świata. 

 - Duch Święty jest sprawcą braterstwa i 

jedności wspólnoty kościelnej. Mimo że 

czasem pojawia się różnica zdań w 

debatach i dyskusjach to jednak 

zwycięsko wychodzi zawsze sprawa, 

która jest najlepszym wyjściem dla 

Kościoła. Widać to było szczególnie 

podczas ostatnich wyborów w Polsce gdy 

chodziło o wybór Przewodniczącego 

Konferencji Episkopatu. Podczas gdy 

prasa liberalna i inna mało przychylna 

Kościołowi, niby w trosce o „dobro” 

Kościoła, rozpętała propagandę co do 

cech nowego przewodniczącego 

konferecji Episkopatu, co niektórzy 

żartobliwie nazwali „koncertem życzeń”, 

to i tak Duch Święty zrobił to po 

swojemu, że został wybrany człowiek 

najwłaściwszy na właściwe stanowisko. 

Duch Święty nie pozwoli aby nim 

manipulowano.   ❒ 


