Od poczęcia człowiek
Wypowiedzi naukowców i lekarzy

Człowiek:

https://parafia-rabka.swmm.eu/Czlowiek.pdf . https://www.swietyjozef.kalisz.pl/OtoczmyTroskaZycie/10.html

Rodzina: https://pch24.pl/prof-roberto-de-mattei-rewolucja-i-zniszczenie-rodziny-kto-i-dlaczego-probuje-rozbic-bozy-porzadek/
Kobieta: http://parafia.rabka.swmm.eu/tematy/Kobieta.pdf
Mężczyzna: https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C4%99%C5%BCczyzna
Pielgrzymki: https://parafia-rabka.swmm.eu/Pielgrzymki.pdf
Prześladowani: http://parafia.rabka.swmm.eu/tematy/Przesladowani.pdf

Sakrament Małżeństwa:
Pomoce

ineraktywne

Nie zabijaj:
SOS:

http://parafia.rabka.swmm.eu/Slub.pdf

dla Katechetów:

https://padlet.com/pastusiakk/ql3wby589zgq

http://parafia.rabka.swmm.eu/tematy/Nie_zabijaj.pdf

http://parafia.rabka.swmm.eu/tematy/SOS.pdf

Zdrowie:

http://parafia.rabka.swmm.eu/tematy/Zdrowie.pdf

Alkoholizm, Narkotyki, Pornografia:

Seniorzy:

http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_II_2022-09-04.pdf

https://parafia-rabka.swmm.eu/tematy/Seniorzy.pdf

Aborcja, Eutanazja: https://parafia-rabka.swmm.eu/In_Vitro_Evangelium_Vitae_Jan_Pawel_II_Magisterium_Kosciola_Aborcja_Eutanazja.pdf
Sakrament Namaszczenia Chorych: http://parafia.rabka.swmm.eu/Namaszczenie_Chorych.pdf . Video: https://youtu.be/EOrqCROC4Qc
Piekło, Czyściec, Niebo: https://youtu.be/5Qv03iUYgPg . https://youtu.be/s2T3q9zQFKw . https://youtu.be/v2jJ8aWGUWg
Życie Wieczne: https://www.fronda.pl/a/przeczytaj-co-oznacza-zycie-wieczne-a-bedziesz-do-niego-dazyl,51620.html . https://youtu.be/Mcgz3DteqOI

C Z Ł O W I E K - https://parafia-rabka.swmm.eu/Czlowiek.pdf

PAN BÓG STWORZYŁ WSZECHŚWIAT
https://parafia-rabka.swmm.eu/Bog.pdf

- O Panu Bogu w Trójcy Jedynym

https://parafia-rabka.swmm.eu/Zycie_2022-02-20.pdf

- Pan Bóg stworzył Niebo i Ziemię

https://view.genial.ly/5f7a41673c86e90cf793c271/presentation-n19-bog-stworzyl-swiat
https://view.genial.ly/5ecf75abe61bc90d1d4cb361/interactive-image-aniolowie
https://www.youtube.com/watch?v=YLXn5oqXkzs
https://parafia-rabka.swmm.eu/Swieci.pdf

- Aniołów

- Aniołowie - Video

- Aniołowie i Święci

- Wszechświat

https://padlet.com/pastusiakk/ql3wby589zgq

- Pomoce Interaktywne dla katechetów

Fragment podręcznika profesora Wojciecha Roszkowskiego poświęcony zmianom w
społecznym podejściu do seksualności wywołał prawdziwą wściekłość lewicowych
środowisk. Choć w tekście nie pojawia się ani razu pojęcie „in vitro” „postępowcy”
podnieśli larum, że praca uczonego określa ten proces mianem „produkcji ludzi”.
Medialna nagonka, według niepotwierdzonych doniesień, miała skłonić już wydawcę
do zmiany kontrowersyjnego fragmentu w kolejnych edycjach. Dlaczego namysł nad
moralnym aspektem „zapłodnienia pozaustrojowego” miałby być tematem tabu?,
pytał na łamach tygodnika TVP Filip Memches.
Jak wskazał publicysta ,już teraz „technicyzacja prokreacji” stanowi niebezpieczne
narzędzie, pozwalając na proces „surogacji”, w którym matka dziecka oddaje je po
urodzeniu parom niezdolnym do zrodzenia potomstwa- dotyczy to także związków
homoseksualnych. „Czy (…) nie mamy tu do czynienia z dylematami moralnymi? Czy
dziecko, które rodzi surogatka dla pary homoseksualistów, jest owocem miłości czy
właśnie, niestety, to słowo ciśnie się na usta produktem czyichś kaprysów?”, pytał
publicysta w Tygodniku.
Jak podkreślał Memches, w rzeczywistości orędownicy „rewolucji seksualnej”
przeciwstawiają się jakiemukolwiek chłodnemu namysłowi etycznemu nad kwestiami
dotyczącymi czy to współżycia, czy zakładania rodziny. Są to bowiem ludzie
znajdujący się w stanie, jak to ujął autor, „moralnej narkozy”, chcący żyć w zgodzie
z własnymi pożądliwościami bez względu na konsekwencje. Upomnienia są im zatem
zupełnie nie w smak...
https://pch24.pl/czy-dyskusja-wokol-moralnego-aspektu-in-vitro-ma-byc-tabu-mechmes-komentuje-histerie-wobec-podrecznika-do-hit-u/

http://parafia.rabka.swmm.eu/Slub.pdf

- Sakrament Małżeństwa

http://parafia.rabka.swmm.eu/tematy/Kobieta.pdf

- Kobieta

https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C4%99%C5%BCczyzna

- Mężczyzna

Pan

Bóg

stworzył:

https://parafia-rabka.swmm.eu/tematy/Rosliny.pdf

- Rośliny

https://parafia-rabka.swmm.eu/tematy/Ptaki_Pasozyty.pdf
https://parafia-rabka.swmm.eu/Czlowiek.pdf

- Zwierzęta

- Człowieka

VIDEO -

https://youtu.be/S-lQOooYAs8

Zobacz, jak Oliwia rozwija się pod sercem
mamy. Ten film poruszył internautów
Widzimy pierwsze uderzenia serca, a później jak dziecko rozpoznaje głosy
rodziców. Film "Baby Olivia"to jedno z najbardziej realistycznych przedstawień
dziecka rozwijającego się w łonie matki.
Światowej klasy artyści plastycy i eksperci medyczni, w tym lekarze położnicy i
ginekolodzy stworzyli film „Baby Olivia”, czyli jedno z najbardziej realistycznych i
medycznie dokładnych przedstawień dziecka, które rozwija się w łonie matki.
Film pokazuje kolejne etapy życia dziecka od poczęcia, po pierwsze uderzenie
serca, wykształcenie się palców u rąk i nóg, aż do narodzin. Przy tworzeniu animacji
wykorzystano technologię motion capture – przechwytywania prawdziwych ludzkich
ruchów. „Widzimy, jak Oliwia podskakuje w łonie matki w 11 tygodniu, a później jak
rozpoznaje głosy rodziców i reaguje na światło w 27 tygodniu ciąży. Później
obserwujemy, jak przygotowuje się do narodzin” – wyjaśnia na swojej stronie
internetowej organizacja Live Action, pomysłodawca projektu, zajmująca się
budowaniem kultury życia i wspieraniem praw człowieka. Trzeba przyznać, że
obserwowanie kolejnych etapów życia dziecka, to niezwykle fascynujące
doświadczenie. Film „Baby Olivia” poruszył internautów, a w niespełna dobę od
premiery przekroczył 10 tys. wyświetleń.
https://stacja7.pl/ze-swiata/zobacz-jak-oliwia-rozwija-sie-pod-sercem-mamy-ten-film-poruszyl-internautow/

https://dorzeczy.pl/religia/316228/wielka-brytaniachce-akceptacji-tzw-projektowania-dzieci.html

Według sondażu, ponad połowa Brytyjczyków popiera tzw. "edycję genomu", czyli
projektowanie dzieci na zamówienie; Obecnie tzw. "edycja genomu" jest zakazana w wielu krajach, także w Wielkiej Brytanii.
Jednak za procederem ingerencji w DNA dziecka lobbują firmy biotechnologiczne. Sondaż Ipsos, który został przeprowadzony na zlecenie
Progress Educational Trust, pokazuje, że 53 proc. obywateli Wielkiej Brytanii akceptuje manipulowanie przy kodzie DNA dziecka poczętego.

Zapobieganie chorobom czy projektowanie wymarzonego dziecka? Tzw. "edycja genomu" teoretycznie
miałaby służyć zapobieganiu niektórym chorobom zagrażającym życiu, np. mukowiscydozie u dzieci. 36 proc. ankietowanych opowiedziało się
za możliwością edycji genomu w przypadku wykrycia astmy. Wielu badanych opowiedziało się również za możliwością wyboru koloru włosów
czy oczu swojego dziecka, co oznaczałoby projektowanie wymarzonego dziecka. Według sondażu "projektowanie dzieci" celem wyboru koloru
włosów czy oczu popiera 38 proc. osób w wieku 16–24 lat i 31 proc. w wieku 25–34 lat.
Brytyjska gazeta "The Guardian" podała, że edycja genomu może zostać zalegalizowana, pod warunkiem, że badania potwierdzą skuteczność
procedury przy zapobieganiu poważnym chorobom i niepowodowanie jednocześnie negatywnych skutków.

Niedoskonała edycja genomu: Naukowcy chcą poparcia dla edycji genomu, gdyż jest to potencjalna technologia, która mogłaby
eliminować choroby dziedziczne, od mukowiscydozy poprzez dystrofię mięśniową do choroby układu nerwowego Taya-Sachsa. Usunięcie
wadliwych genów miałoby się odbywać za pomocą metody in vitro. Uczeni zwracają jednak uwagę, że metoda ta może prowadzić eliminowania
jednych mutacji, ale powstawania przy tym innych, niezamierzonych zmian w genomie, które potem mogą być przekazywane kolejnym pokoleniom.
Podkreślają, że technika edycji genomu "nie jest doskonała".

Kościół katolicki potępia ingerencję w DNA człowieka: Manipulacje genetyczna na komórkach zarodkowych
potępia Kościół katolicki. W instrukcji Dignitas personae, która dotyczy niektórych problemów bioetycznych" Kongregacja Nauki Wiary zaznaczyła,
że w przypadku terapii genowej komórek zarodkowych, "wszelkie zmiany genetyczne, dokonane w komórkach zarodkowych osobnika, zostają
przeniesione na jego ewentualne potomstwo. Zważywszy, że ryzyko związane z każdą manipulacją genetyczną jest wysokie i jak dotąd trudne
do kontrolowania, przy obecnym stanie badań działanie powodujące przechodzenie na potomstwo potencjalnych szkód, nie jest moralnie
dopuszczalne". Kongregacja Nauki Wiary podkreśliła również, że obiekcje natury etycznej budzi metoda in vitro wykorzystywana przy terapiach
genowych. "Z tych względów więc należy stwierdzić, iż – w chwili obecnej – terapia genowa komórek zarodkowych, we wszystkich swoich formach,
jest moralnie niedopuszczalna" – napisano w dokumencie. Zwrócono uwagę, że podobne manipulacje "sprzyjają mentalności eugenicznej".
"Powstaje pytanie, kto miałby decydować, jakie zmiany mogą być uznane za pozytywne, a jakie nie, lub też jakiej granicy mogłyby sięgać żądania
poszczególnych osób, domagających się domniemanych ulepszeń, zważywszy że z materialnego punktu widzenia nie jest możliwe zaspokojenie
pragnień każdego człowieka" – czytamy w Dignitas personae. Zdaniem Kongregacji Nauki Wiary próba stworzenia wymarzonego człowieka nosi
znamiona "ideologii, w której człowiek rości sobie prawo do zastąpienia Stwórcy".

https://prolifeclinic.pl/pl/naprotechnologia -

Naprotechnologia

https://www.szansaspotkania.pl/naprotechnologia-technologia-naturalnej-prokreacji/
https://www.szansaspotkania.pl/in-vitro-bezduszna-technika-i-biznes/

- Naprotechnologia

- In Vitro

https://pch24.pl/10-powodow-dla-ktorych-musisz-powiedziec-nie-dla-in-vitro/#ixzz6o5A8QBN1

- In Vitro

https://parafia-rabka.swmm.eu/In_Vitro_Evangelium_Vitae_Jan_Pawel_II_Magisterium_Kosciola_Aborcja_Eutanazja.pdf

- Evangelium Vitae

http://oaza.pl/cdz/index.php/pl/teksty.html

http://oaza.pl/cdz/index.php/pl/teksty/34-evangelium-vitae.html
http://parafia.rabka.swmm.eu/tematy/Nie_zabijaj.pdf

- Eutanazja

- Evangelium Vitae

- Nie zabijaj

https://stopprofanacjom.pl/handel-zwlokami-dzieci-zamordowanych-w-wyniku-aborcji-dziennikarka-do-rzeczy-ujawnia-przerazajace-fakty/
https://pch24.pl/afrykanski-arcybiskup-jednym-z-pierwszych-aktow-bidena-byla-promocja-ohydnej-zbrodni-aborcji/#ixzz6o7F0e8OV

- Aborcja
- Szczepionki

https://www.mp.pl/szczepienia/specjalne/100056,etyczne-aspekty-szczepionek-uzyskiwanych-z-linii-ludzkich-komorek-zarodkowych
https://www.przewodnik-katolicki.pl/Autorzy/B/Blazej-Tobolski/Na-zatkane-uszy

- Aborcja

https://pl.aleteia.org/2020/10/29/twoja-wiara-nie-ma-nic-do-rzeczy-w-kwestii-aborcji-tu-musisz-sobie-odpowiedziec-na-dwa-pytania/
http://parafia.rabka.swmm.eu/tematy/SOS.pdf

- Aborcja

- SOS

http://parafia.rabka.swmm.eu/tematy/Zdrowie.pdf

- Zdrowie

http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_II_2022-09-04.pdf
https://patronite.pl/alkoholikztiktoka

- Aborcja

- Alkoholizm

- Alkoholizm

https://parafia-rabka.swmm.eu/tematy/Seniorzy.pdf

http://opieka.edu.pl/rodzaje-i-cele-opieki/

- Seniorzy

- Opieka

http://opieka.edu.pl/opieka-nad-umierajaca-osoba/

- Opieka

http://opieka.edu.pl/jak-przygotowac-sie-do-wlasnej-smierci/

- Własna Śmierć

https://portal.abczdrowie.pl/dzwony-smierci-lekarze-mowia-jakie-sygnaly-wysyla-cialo-gdy-zbliza-sie-koniec

- Sygnały końca doczesnego życia

https://www.medonet.pl/zdrowie,taki-wyglad-mial-zapowiadac-rychla-smierc--czym-jest-twarz-hipokratesa-,artykul,19469323.html
http://parafia.rabka.swmm.eu/Namaszczenie_Chorych.pdf

- Twarz Hipokratesa

- Sakrament Namaszczenia Chorych

Św. Ambroży: „Jest rozłąką duszy od ciała, dusza zostaje zwolniona, ciało ulega rozkładowi”[1].

Mnich Ewagriusz, gdy mu umarł ojciec, mówił: „Przestań bluźnić. Mój ojciec jest nieśmiertelny”[2].
Św. Augustyn: „Nie można uważać śmierci za złą, jeżeli poprzedziło ją dobre życie”[3].
Bp Cyprian w III w. pisał: „Modlimy się, by działa się wola Boża, a kiedy Bóg nas powołuje i
zabiera z tego świata, nie ulegamy natychmiast jego rozkazowi! Opieramy się i wzbraniamy i
zwyczajem upartych sług wiedzeni jesteśmy przed oblicze Pana ze smutkiem i przygnębieniem”[4].
Ambroży: „Głupcy lękają się śmierci, mądrzy proszą o nią, jako o odpoczynek i koniec cierpień”[5].
Atenagorasa z Aten: „gdy dokonuje się zmartwychwstanie, dopełnia się właściwy ludzki cel”[7].

Motyw ptaka Feniksa, był znany w literaturze pogańskiej.
Ptak ten miał co 500 lat pojawiać się w Egipcie.
Wierzono, że gdy się pojawi, to zakłada gniazdo,
w nim się kładzie obumiera. Z ciała ptaka powstaje robak,
który znów przemienia się w ptaka[8].
/ https://www.wroclaw.pl/go/wydarzenia/edukacja-i-rozwoj/1307420-ptak-feniks-w-interpretacji-chrzescijanskiej /.

Skoro poganie w to wierzyli, więc autorzy chrześcijańscy przytaczali ten przykład dla ilustracji
prawdy o zmartwychwstaniu człowieka. Odwoływano się również do przykładów z przyrody, gdzie
jeden byt ginie, aby z tego mógł powstać inny. Dobrym przykładem w tym względzie było ziarno.
Rzucone w ziemię gnije i niszczeje, ale z niego rodzi się nowe.
Czasem w tekstach patrystycznych pojawia się pojęcie zmartwychwstania w sensie przenośnym.
Tak nazywa się powstanie z grzechów. Zwłaszcza chrzest był traktowany w ten sposób. Wręcz
nazywa się ten sakrament „pierwszym zmartwychwstaniem”, w odróżnieniu od tego, które nastąpi
w przyszłości. Opierając się na słowach św. Pawła z Listu do Efezjan: „Bóg [..] nas, umarłych na
skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia” (Ef 2,4-5), Orygenes wprost pisze:
„Apostoł myśli o dwojakim zmartwychwstaniu”[9]. Jedno dokonuje się w nawróceniu, a drugie
czeka wszystkich w przyszłym świecie. Inni autorzy chętnie mówili o wskrzeszeniu nie tylko przy
chrzcie, ale zawsze ilekroć człowiek powstaje z grzechu. Jest to wskrzeszenie, czyli przywrócenie
do życia, duszy, które może się dokonywać wielokrotnie już w tym życiu. Pojawiało się też pytanie
o czas. Na ten temat Ojcowie Kościoła wiele nie spekulowali. Zmartwychwstanie łączono z
ponownym i ostatecznym przyjściem Chrystusa i z sądem ostatecznym, którego nadejścia nikt nie
jest w stanie przewidzieć. Nawet jeśli, jak to było w millenaryzmie, mówiono o tysiącletnim życiu
sprawiedliwych, czy też świętych, nie łączono tego ze zmartwychwstaniem i życiem w ciele.

Niektórym Ojcom kłopot sprawiały słowa o sądzie „żywych i umarłych”

(2 Tm 4,1),

co

stawiało pod znakiem zapytania zmartwychwstanie tych pierwszych. Św. Augustyn przyjmował
jednak, że na „mgnienie oka” wszyscy jednak zostaną pozbawieni życia i tym samym rzeczywiste
zmartwychwstanie będzie potrzebne[10]. Kwestią szeroko dyskutowaną było zagadnienie ciała
zmartwychwstałego. Debatowano nad jego relacją do ciała ziemskiego oraz nad jego
przymiotami. Znamiennym rysem tej debaty jest to, że dotyczyła ona przede wszystkim ciał
zbawionych. Wprawdzie zmartwychwstanie ma być powszechne, z włączeniem w to potępionych,
ale ich wygląd nie interesował Ojców Kościoła. Od samego początku zgodnie postulowano
konieczność tożsamości ciała zmartwychwstałego z tym ziemskim. Skoro człowiek ma być ten
sam, to również jego ciało musi tożsame z tym, które było przed śmiercią. Wspomniany już
Atenagoras mówił nawet o identyczność składników, z których zbudowane jest ciało ludzkie. Pisał:
„Istnieć będzie ta sama żywa istota w swej własnej budowie […] istnieć będą te same składniki, z
których była zbudowana”[11]. Jednocześnie zdawał sobie sprawę, że nie będzie to ciało pod każdym
względem takie samo. Elementy, z których ma być zbudowane, muszą mieć inną naturę i tym
samym inne właściwości niż składniki ciała ziemskiego. Już zatem pierwsi apologeci postulowali
identyczność i integralność ciała zmartwychwstałego. Ciało to ma być takie samo jak było przed
śmiercią, choć zdawano sobie sprawę, że skoro ciało ziemskie ulega zniszczeniu, a czasem
rozproszeniu, to jego odtworzenie musi się odbywać na specjalnych zasadach. Integralność, czyli
posiadanie wszystkich członków i organów, zdawała się być logicznym postulatem statusu
zbawionych. Skoro ma to być pełnia szczęścia, to wydaje się, że nie do pogodzenia z tym byłyby
defekty ciała zbawionego człowieka. Odtworzenie tego samego ciała po zmartwychwstaniu było
również postulatem poczucia sprawiedliwości. Skoro ciało w życiu doczesnym staje się często
podmiotem ludzkich działań, to winno ono też ponosić tego konsekwencje. Zwłaszcza kara, na
którą zasługują złe czyny, winna być przez to ciało poniesiona. Św. Cyryl Jerozolimski tak to
tłumaczył katechumenom: „Powstaniemy z martwych i wszyscy otrzymamy wieczne ciała, choć nie
wszyscy jednakie. Sprawiedliwy otrzyma ciało niebieskie, aby mógł godnie przestawać z aniołami.
Grzesznik otrzyma wieczne ciało, które będzie zdolne ponosić kary za grzechy, aby paląc się

wiecznie w ogniu nigdy się nie skończyło. Słusznie postępuje Bóg z obu klasami ludzi. Nic bowiem
nie czynimy bez ciała […] Ponieważ ciało wszystkiemu służy, dzielić musi w przyszłości tego
następstwa”[12]. Tożsamość i integralność ciała po zmartwychwstaniu domaga się jednocześnie
przemiany. Zbawienie i życie wieczne domagały się ciał o innych właściwościach niż te, które
miało ciało ludzkie w doczesności. Nad tą kwestią debatowano długo. Przy końcu tego okresu, gdy
poglądy się już wykrystalizowały i utworzyły względnie spójną całość, biskup Augustyn pisał:
„Święci przy zmartwychwstaniu otrzymają te same ciała, w których cierpieli tu na ziemi, lecz a
takim stanie, że nie będą narażone na żadne skażenie albo przykrości, a szczęścia świętych nie
zakłóci żaden ból i nie naruszą żadne przeciwności”[13]. Te inne właściwości tego samego ciała
wynikać będą z przemiany, jaką ono przejdzie. Proces ten można nazwać uduchowieniem. Dokona
się on dzięki wszechmocy Bożej[14]. O właściwościach „uduchowionego” ciała wnioskowano na
podstawie tego, co o zmartwychwstałym Zbawicielu mówią Ewangelie. Najważniejszymi
przymiotami jest nieśmiertelność, niezniszczalność i niewidoczność. To są cechy wspólne dla
wszystkich ciał zmartwychwstałych. Nieśmiertelność i niezniszczalność nie oznaczają tego samego,
choć są pokrewne. Niezniszczalność to wieczne trwanie, ale tak może istnieć również materia
nieożywiona. Natomiast nieśmiertelność oznacza, że człowiek będzie żył wiecznie, choć jakość
tego życia będzie zależna od osiągniętego stanu: pełnia życia w niebie albo życie w cierpieniu, w
przypadku potępionych.
W zmartwychwstaniu zostanie zachowana płeć. Skoro P. Bóg stworzył człowieka z podziałem na
płcie, to podział ten zachowa[15]. Zmartwychwstałe ciało człowieka zbawionego będzie integralne i
piękne. Zniknie to, co mogłoby go szpecić. Zostanie zachowany materiał, ale uformowany zostanie
w sposób doskonały. Św. Augustyn przywoływał w tym miejscu przykład garncarza zdolnego do
wyrobienia uformować z tej samej gliny, z której powstał wyrób z defektami, produkt bez skazy i
braków[16].

Sąd Ostateczny.
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Święta rozmowa. Maryja z Perepetuą i Felicytą.
https://biblia.wiara.pl/doc/6823394.Rzeczy-ostateczne-wedlug-Ojcow-Kosciola

https://www.ampolska.co/art-2632-Sad-ostateczny-22-XI-2020.htm

Film, który POWINIEN zobaczyć każdy kapłan
i każdy katolik!
https://youtu.be/EOrqCROC4Qc

Bóg czeka do końca. O co chodzi w życiu?

Staruszku, czy zrobiłeś coś z czego jesteś dumny, coś dzięki czemu czujesz się spełniony?
Dlaczego pytasz młodzieńcze? Szukam sensu życia. Tak, zrobiłem kiedyś coś takiego, to było
piękne. Co takiego starcze? Pomogłem małemu robaczkowi ominąć kałużę. Teraz idź i
szukaj dalej. W skłaniającej do refleksji poradzie starca odnaleźć możemy cenną wskazówkę.
Okazana maleńkiej istocie dobroć wprowadza na ścieżkę wiodącą do „drogi życia”. Zanim jednak
spróbujemy podążać jej torem, Bóg nas pyta: „czy chcesz żyć?”. A i na tych, którzy ociągają się z
odpowiedzią lub chcą iść w przeciwnym kierunku, czeka cierpliwie. Czasem do ostatniego tchnienia
na szpitalnym łóżku.

„Któż jest człowiekiem, co miłuje życie i pragnie widzieć dni szczęśliwe? Jeśli
słysząc to, odpowiesz: Ja, rzecze ci Bóg: Skoro chcesz mieć prawdziwe i
wieczne życie, powściągnij swój język od złego, od słów podstępnych twe
wargi. Odstąp od złego, czyń dobro; szukaj pokoju, idź za nim. Gdy tak
będziecie postępować, oczy Moje zwrócone będą na was, a uszy moje otwarte na
prośby wasze. I zanim mnie wezwiecie, powiem: «Oto jestem». Cóż dla nas
milszego, bracia najdrożsi, nad ten Boży głos zaproszenia? Oto w swej łaskawości
Pan sam ukazuje nam drogę życia” – czytamy w Prologu Reguły św. Benedykta.
Kochający człowieka Stwórca sam zapragnął objawić mu wiodącą do życia drogę.
Zanim jednak wypełni treścią pojawiające się na niej wskazówki, pyta:
„czy chcesz żyć?”. Pozytywna odpowiedź na tak postawione pytanie pozwala
Wszechmocnemu wskazać każdemu z nas prowadzące do życia zasady moralne.
Człowiek może jednak powiedzieć Bogu: „nie”. Cała istota naszej ziemskiej
egzystencji sprowadza się więc do wyboru między życiem a śmiercią. W natłoku
codziennych spraw umyka nam wszelako refleksja nad sensem istnienia. Przy okazji
cyklicznych uroczystości życzymy sobie spełnienia wszystkich marzeń. Wyobraźmy
sobie, że jest to możliwe. Czy wówczas będziemy szczęśliwi?
Klasycznym odniesieniem do rozważanego problemu jest tekst Księgi Koheleta.
Mający wielorakie możliwości do korzystania z życia mędrzec dochodzi do wniosku,
iż wszystko to „marność i pogoń za wiatrem”. Spojrzenie na ludzką egzystencję,
która z punktu widzenia doczesności kryje w sobie jakiś smutek, przywodzi
odpowiedź niesatysfakcjonującą. Nie jesteśmy w stanie zaspokoić naszych pragnień
na tym świecie. Człowiek nie może się zrealizować w pełni, ponieważ stworzony
został do zupełnie innego życia. Życia z Bogiem i w Bogu. O takiej perspektywie
mówi nam Słowo Boże.
W Księdze Mądrości czytamy: „Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył
człowieka – uczynił go obrazem swej własnej wieczności”. Ewangelista
Mateusz, opisując Jezusową polemikę z Saduceuszami, przywołuje Jego słowa: „Bóg
nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych”. Przy czym owo „jest” należy rozumieć jako
żywą relację osobową. W biblijnej optyce życie nie jest więc rodzajem paliwa czy
energią, która się wyczerpuje, ale relacją miłości z Bogiem. Św. Paweł doprecyzuje,
iż wejście w związek ze Stwórcą dokonuje się poprzez Syna Bożego. Pełnia życia
związana jest tu z zakorzenieniem, wszczepieniem w Chrystusa. Życie w takim
założeniu jest darem, który przyjąć możemy tylko w wolności.
Mając to wszystko na uwadze, nie powinna zaskakiwać nas wypowiedź księdza
Adama Trzaski, który w rozmowie z Marią Mazurek i Wojciechem Harpulą stwierdził,
że dla niego śmierć nie istnieje. „Z perspektywy wiary i mojego osobistego
doświadczenia śmierci jako takiej nie ma. Człowiek nie umiera. Śmiercią

nazywamy moment przejścia człowieka ku dalszemu życiu, którego tu, na ziemi, nie
widzimy. Umieramy dla tych, co zostają. Oni widzą agonię, zamknięte oczy, ostatni
oddech, plamy opadowe, zniszczenie materialnego ciała. Ale człowiek, którego to
dotyka, tego nie odczuwa. On przechodzi ku życiu. Innemu. Nowemu” – czytamy w
książce-wywiadzie pt. „Nad życie. Czego uczą nas umierający”.
Posługujący od dwóch dekad w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie kapelan widzi to miejsce jako
rzeczywistość, w której doczesność styka się ze światem duchowym. Przekonanie to towarzyszy na
co dzień nie tylko duchownemu. „Słyszałem to od lekarzy i pielęgniarek. Gdy zaczynałem pracę
w hospicjum, jedna z lekarek powiedziała mi: Proszę księdza, niech ksiądz patrzy
umierającym w oczy. Tam widać kawałek nieba” – mówił.
Nie wszyscy pacjenci jednak tak spokojnie patrzą w wieczność. Zdarza się, że konający
doświadczają pewnych trudności. „Umierał też u nas człowiek, który w agonii majaczył, męczył
się. Mówił, że widzi diabły. Krzyczał, że chcą go porwać. (…)W pewnym momencie ten mężczyzna
odzyskał przytomność i poprosił o sakrament chorych. Pomodliłem się nad nim, udzieliłem
namaszczenia. Po skończonych modlitwach mężczyzna powiedział delikatnie do swojej żony i
dwóch córek: O, diabły już poszły. I umarł. Spokojnie. To robi wrażenie. Miałem wtedy poczucie,
że dotknąłem rzeczywistości, której nie widzimy naszymi oczami. Zapytałem lekarkę, czy to może
leki spowodowały halucynacje. Odpowiedziała: Wiem, co mu podałam, w tym wypadku na pewno
nie był to skutek leków”.
W inny wymiar włączani są czasem sąsiedzi umierających osób. Ks. Adam Trzaska wspominał
relację chorej, która widziała agonię swojej pobożnej towarzyszki. Gdy nastąpił kres jej życia,
sąsiadka pytała personel medyczny: „Czy ta zakonnica, co przyszła po tę kobietę, jest jeszcze, czy
już sobie poszła?”. Skonsternowane pielęgniarki miały zaprzeczyć, na co ta odpowiedziała: „Nie
szkodzi. Po mnie też przyjdzie i przeprowadzi mnie przez tę kamienistą drogę”. Potem duchowny
w hymnach brewiarzowych przeczytał o „Jezusie, który ma nas przeprowadzić przez kamienistą
drogę”. Do tej podróży Bóg zaprasza wszystkich. Według kapelana Stwórca czeka na człowieka do
ostatnich chwil. Bywa, że znajduje do niego drogę jeszcze przed śmiercią.
„Był u nas mężczyzna, który przez całe życie nie chciał sakramentów. Kategorycznie nie życzył
sobie mojej obecności. Wobec personelu też był na nie. Miał pretensje, bywał nieuprzejmy. Po
pewnym czasie polubił jedną z opiekunek. (…)Gdy opiekunka usłyszała, że jest jej wdzięczny, to
zapytała, czy on może coś dla niej zrobić. Chętnie – odparł. Chciałabym, żeby dał się pan zawieźć
na mszę świętą. (…)Pamiętam, że był lipiec. Czytałem fragment Ewangelii, w którym pada pytanie
Jezusa do Apostołów: Za kogo ludzie mnie uważają? Ten mężczyzna leżał na łóżku przed
ołtarzem, słuchał Ewangelii, moich komentarzy do niej. Po skończonej mszy opiekunka podeszła
do niego z pytaniem, czy może zawieźć go już z powrotem. Powiedział, że czeka na księdza.
(…)Odbył spowiedź z całego życia. Przyjął namaszczenie chorych i umówiliśmy się, że gdy przyjdą
jego bliscy, uroczyście udzielę mu komunii świętej, czyli pokarmu na drodze do wieczności –
wtedy, podczas przyjęcia komunii, następuje wyznanie wiary. (…)Miałem w tej sytuacji poczucie,
że jestem tylko narzędziem. Wszystko wydarzyło się poza mną. (…) Pan Bóg znalazł drogę przez
opiekunkę. Ten człowiek poczuł troskę i dobro. I to przemieniło jego świat. Stał się uśmiechnięty,
spokojny” – relacjonował.
Pomimo wielu ludzkich dramatów, przy których obecny był posługujący w hospicjum duchowny,
nigdy nie miał chwili zwątpienia. Jak mówił, „Jestem wdzięczny Bogu za to, czego mogę tutaj
doświadczać. Za to, że widzę w ludziach jego działanie. Wszystkie znaki, które nam daje”. O tym,
że Stwórca walczy o człowieka do samego końca, często w niepojęty dla nas sposób, ks. Trzaska
zaświadczy w odpowiedzi na pytanie, czy Bóg podejmuje zawsze dobre decyzje:
„Tak. Bóg zawsze nas kocha. To jest fundament mojego spojrzenia na Boga. Nie ma możliwości,
by nas przestał kochać. To my możemy się odwrócić, zapomnieć, wybrać inną drogę. Bóg zawsze
na nas czeka”.
Czeka do końca na ludzkie – „tak”, pytając nieustanie człowieka: „czy chcesz żyć?”.
Bo w życiu chodzi o życie wieczne. https://pch24.pl/bog-czeka-do-konca-o-co-chodzi-w-zyciu/

Na ziemi nie mamy stałego miejsca, ale oczekujemy nowego
w przyszłym świecie. Umocnieni wiarą, że Bóg wskrzesi zmarłych do życia, żegnamy
doczesne szczątki zmarłego (zmarłej) N. i pragniemy złożyć je w grobie. Błagajmy Boga,
aby naszego brata (naszą siostrę) wskrzesił w chwale i doprowadził do społeczności
Świętych. Prośmy o to słowami modlitwy Pańskiej. W.: Ojcze nasz…
OBRZĘDY PRZY GROBIE - URNA:

Ojcze miłosierny, dzięki Ci składamy za wszystkie dobrodziejstwa, którymi obdarzyłeś
Twojego sługę (Twoją służebnicę) N. w ziemskim życiu i które za jego pośrednictwem nam
przypadły w udziale. Boże, Ty w chrzcie świętym uczyniłeś naszego brata (naszą siostrę)
swoim dzieckiem. Wysłuchaj nasze prośby i otwórz mu (jej) bramy raju, nam zaś, którzy
pozostajemy na ziemi, daj moc, abyśmy się wzajemnie pocieszali słowami wiary, aż
spotkamy się wszyscy w Chrystusie i na zawsze połączymy się z Tobą i naszymi zmarłymi.
Przez Chrystusa, Pana naszego. W.: Amen.
Panie Boże, pobłogosław ten grób, w którym składamy urnę
z doczesnymi szczątkami naszego brata (naszej siostry) N., i obmyj jego (jej) duszę z wszelkiej
winy, aby razem z wszystkimi świętymi miał (miała) udział w radości życia wiecznego.
POKROPIENIE GROBU ŚWIĘCONĄ WODĄ

POSYPANIE URNY GRUDKĄ ZIEMI Z

prochu powstałeś (-aś) i prochem jesteś, ale Pan Cię wskrzesi w
dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Złożymy teraz urnę z doczesnymi szczątkami naszego
brata (naszej siostry) do grobu. Ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z
umarłych i zapowiedział, że odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego
ciała uwielbionego, ufamy, że wskrzesi je, gdy przyjdzie w chwale.
ZŁOŻENIE URNY DO GROBU: W

krzyżu naszego Pana Jezusa + Chrystusa jest zmartwychwstanie i
życie. Odpoczywaj w pokoju.
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO:

Niech was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który
stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję
Zmartwychwstania. Amen
Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, a
wszystkim zmarłym światła i pokoju. Amen

Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z
Chrystusem, który prawdziwie Zmartwychwstał.
Amen

Niech was Błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec, Syn i
Duch Święty. Amen

Piekło, czyściec, niebo - ks. Pawlukiewicz:

Śmierć, sąd, wieczność:

https://youtu.be/5Qv03iUYgPg

https://youtu.be/s2T3q9zQFKw

CZYŚCIEC - wymysł czy rzeczywistość?:

https://youtu.be/v2jJ8aWGUWg

Przeczytaj co oznacza życie wieczne, a będziesz do niego dążył

Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus modli się do Ojca o nasze zbawienie. Jest to Jego zasadnicza modlitwa,
którą nazywamy modlitwą arcykapłańską. Zawarł w niej to, co najważniejsze w odniesieniu do naszego
zbawienia. Kluczowe w tej modlitwie są dwa słowa wzajemnie ze sobą powiązane: „poznać” i „komunia”.
Może nas dziwić, że Pan Jezus określa życie wieczne przez poznanie: A to jest życie wieczne:
aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Jest to
dziwne, jeżeli poznanie widzimy jedynie w wymiarze intelektualnym.Biblijne rozumienie poznania wiąże się
z wzajemną więzią. Poznanie tak rozumiane odnosi się do drugiej osoby, a nie do przedmiotów i nie kończy
się na zewnętrznym poznaniu, lecz oznacza wpierw wgląd w serce przez doświadczenie wierności i miłości
do końca. Właśnie to miało się dokonać w ciągu kilku godzin po Jego modlitwie w odniesieniu do miłości
Boga do nas. Życie wieczne oznacza poznanie tej miłości Boga do nas i doświadczenie jej na sobie w geście
wyzwolenia z więzów grzechu i przyjęcie do komunii. Wypowie to Pan Jezus wprost pod koniec modlitwy:
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją,
którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata (J 17,24). „Tam, gdzie Ja jestem” odnosi się
nie do Jego obecności w Wieczerniku, bo tutaj uczniowie byli także, ale do Jego przebywania u Ojca w jego
królestwie. „Jestem” obejmuje całe misterium: Ostatnią Wieczerzę, mękę, krzyż, śmierć, zmartwychwstanie
i wniebowstąpienie. Podczas Mszy św. uczestniczymy w całym tym misterium, które kończy się komunią. W
dzisiejszym fragmencie padają słowa, które są jak gdyby definicją komunii: Wszystko bowiem moje jest
Twoje, a Twoje jest moje (J 17,10). Taka komunia jest jednocześnie szczytem poznania. Syn Boży, będąc w
pierwotnej chwale u Ojca, ogołocił się, stając się człowiekiem, czyli wszedł w komunię z nami – wszystko
nasze stało się Jego udziałem, doskonale poznał nasze człowieczeństwo od wewnątrz, nie jedynie jako
obserwator czy nawet Stwórca, ale przez miłość do końca, czyli wydanie się za nas na śmierć krzyżową,
wszystko Jego oddał nam w ręce. Jego modlitwa arcykapłańska wznosi się z płaszczyzny komunii z nami.
Prosząc o „otoczenie Syna chwałą, aby Syn otoczył nią Ojca”, mówi to jako Człowiek. Pozytywna odpowiedź
Ojca oznacza przyjęcie Człowieka do Jego chwały. W ten sposób ludzka natura zostaje tak wywyższona, jak
tego sobie nawet nie jesteśmy w stanie wyobrazić. Ta chwała ma być odpowiedzią Ojca na uwielbienie Go
przez Syna w ludzkiej postaci przez posłuszeństwo miłości dzięki „wypełnieniu dzieła, które Mu Ojciec dał
do wykonania”. Jest to w pełni pozytywna odpowiedź człowieka na powołanie, jakim został obdarowany
przez stworzenie na „obraz Boży”. To, czego nie zrobił Adam, dokonał w imieniu Adama i jego potomstwa
Jezus. Oto się dokonuje uwielbienie Boga przez całkowite zawierzenie Mu. Jednocześnie to zawierzenie jest
koniecznym warunkiem obdarowania człowieka komunią. Nie jest ona możliwa bez takiego zawierzenia.
Jednocześnie Syn, będąc posłany przez Ojca, objawia miłość Ojca do nas. Objawia, że tak bardzo Bóg
umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał
życie wieczne(J 3). Dlatego właśnie poznanie Ojca i Syna w geście miłości do końca jest właściwie tożsame ze
zbawieniem. Ofiara Jezusa jest zarówno gestem miłości Boga do człowieka, jak i Człowieka do Boga. W
Jezusie wszystko co Boże, jest ludzkie i wszystko co ludzkie, staje się Boże. I tak się dzieje w każdym, kto
wchodzi w komunię z Chrystusem. Nasza komunia podczas Eucharystii właściwie wyraża taką więź z
Chrystusem. Oby stała się ona prawdą w naszym życiu.
https://www.fronda.pl/a/przeczytaj-co-oznacza-zycie-wieczne-a-bedziesz-do-niego-dazyl,51620.html

Wyrażam wdzięczność Bogu słowami Psalmu:

„Sławię cię, Panie,
żeś mnie tak cudownie stworzył”.

Po śmierci czeka mnie sąd, a po nim piekło, niebo, albo czyściec.
Otrzymam nowe ciało, uwielbione, chwalebne, jak Ciało Jezusa.
I Zmartwychwstanę, nie tracąc swej tożsamości i swego imienia.
Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie» Wówczas
niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: «Co to znaczy, co nam mówi: "Chwila, a nie
będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie"; oraz: "Idę do Ojca?"»
Powiedzieli więc: «Co znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co mówi».
Jezus poznał, że chcieli Go pytać, i rzekł do nich: «Pytacie się jeden drugiego o to, że
powiedziałem: "Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie?"
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie
weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Kobieta, gdy
rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta
o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat. Także i wy teraz doznajecie
smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt
wam nie zdoła odebrać. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili
Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a
otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w
przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach,
ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i
nie mówię, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo
wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i
przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca». Rzekli uczniowie Jego:
«Patrz! Teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że
wszystko wiesz i nie trzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś».
Odpowiedział im Jezus: «Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła,
że się rozproszycie - każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem
sam, bo Ojciec jest ze Mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na
świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat».
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Czyściec w Pismach Apostolskich:

AUTOR / CC 3.0 Phlippe de Champaigne, Vanitas.
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Dlaczego Kościół wierzy w czyściec, chociaż takiego słowa nie ma w Piśmie Świętym?
Co Kościół nazywa czyśćcem?
1 Kor 3,10-15
Kto może, a kto nie może się oczyścić po śmierci?
Co może oznaczać oczyszczający duszę ogień czyśćca?
1 Kor 3,10-15
W jaki sposób mogą się oczyścić ludzie, którzy dożyją przyjścia Chrystusa w chwale, skoro nie będzie już
czyśćca?
W jaki sposób można pomagać zmarłym?
2 Mch 12,38-45

Jutro może być za późno. Czyściec w nauce Kościoła
Katolickiego

Z pozoru sprawa jest prosta: po
śmierci każdy człowiek trafia na
Sąd szczegółowy, po którym
– jeśli zasłużył – idzie do Nieba,
a w przeciwnym razie – do Piekła.
Co jednak z osobami, które żyły bogobojnie, ale nie zdążyły odpokutować
wszystkich swoich grzechów lekkich? Nie byłoby sprawiedliwe, gdyby ich dusze
trafiły prosto do Nieba, tym bardziej jednak nie powinny zostać skazane na wieczne
potępienie... - https://adeste.org/jutro-moze-byc-za-pozno-czysciec-w-nauce-kosciola-katolickiego/

Fot: Sąd ostateczny Hansa Memlinga, Muzeum Narodowe w Gdańsku -

https://adeste.org/czy-dante-dobrze-opisal-zaswiaty/

Pomoc dusz czyśćcowych -

https://adeste.org/niezwykla-pomoc-dusz-czysccowych/

https://youtu.be/_ajYw9lDago

. https://youtu.be/R30g3SvRuvg

. https://youtu.be/qX1NY1noaSc

. https://youtu.be/m-mCQFL3_6E - Modlitwa za zmarłych w rodzinie
. https://youtu.be/0Onc7UpwLFE - w intencji zmarłych cierpiących w czyśćcu
. https://youtu.be/yiK_cDyGwtY - Boże Sędzio Sprawiedliwy
. https://youtu.be/5tGt1aN0b3g - Racz wiekuiste, dać odpoczywanie
. https://youtu.be/m_i2etKf6FI - O potężny królu Chryste
. https://youtu.be/RsL60iul8zk - Przez czyśćcowe upalenia

https://pch24.pl/prezydent-dudaodmawiam-podpisania-nowelizacji-prawaoswiatowego-nie-potrzebujemy-w-polscedodatkowych-napiec/

(fot. PAP/Leszek Szymański)

– Odmawiam podpisania nowelizacji Prawa oświatowego. Nie udało się
osiągnąć społecznego kompromisu w sprawie tych zmian. Prezydent o
decyzji w sprawie nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, regulującej m.in.
zasady działalności organizacji i stowarzyszeń w szkołach i przedszkolach,
zwiększającej nadzór kuratorów, a także wprowadzającej zmiany w
edukacji domowej, poinformował na czwartkowej konferencji prasowej.
– Prezydent Andrzej Duda.

Komentarze:
- Martwię się, że po zaszczepieniu wykazuje jakieś dziwne chorobliwe
objawy „poszczepienne”, cierpi na zanik pamięci > bo przecież został
wybrany przez wyborców PiS a nie lewaków i platfusów . Ten wielki Pan
martwi się co powiedzą geje i lesbijki.

- Jestem zawiedziony po raz kolejny, przykro mi niemiłosiernie, taki
katolik, a dzieci katolickie zostawił jako wystawione na socjotechniki
gender biedne i bezbronne dzieci, nie wysłały listu do prezydenta Dudy,
aby podpisał, nie krzyczały, nie zchęcały, nie wychodziły na ulicę – i
prezydent ich nie zauważył. w Sumie zlekceważył dobro katolickiego
dziecka – moja opinia w tej sprawie. P. Minister Carnek – pan wygrał, za
panem stoi zwycięstwo moralne. Panu życzę dalszej odwagi i cierpliwości
w tak trudnej pracy….
- „Projekt ten nie uzyskał, jak widać, szerokiej społecznej akceptacji” –
czyli dla prezydenta ważniejsza jest opinia skrajnych lewakówdeprawatorów, a nie istotne są obiektywne Wartości – jak kręgosłup
moralny dzieci! Powoływanie się na opinie deprawatorów jest żenujące i
kompromitujące! Podobno jest katolikiem, a zwykły rozsądek
podpowiada, że na deprawację dzieci nie może być zgody; a dla katolika
– słowa Zbawiciela: że dla gorszyciela dziecka lepiej byłoby uwiązać sobie
kamień młyński u szyi i rzucić się w odmęty rzeki, niż skończyć w ogniu
piekielnym – nic nie znaczą?! To nie jest zabawa w piaskownicy, tylko
sprawa o fundamentalnym znaczeniu – od tego zależy, czy następne
pokolenia będą osobowymi ludźmi, czy pozbawionymi moralności –
bestiami człekokształtnymi!
- Jego działanie to realizacja planu wrogów Polski z zasadami „Bóg,
Honor, Ojczyzna”. A plan Niemki, córki faeldmarszałka Zerbst-Anhalt
podaję poniżej: List carycy Katarzyny II do Nikity Panina ministra spraw
zagranicznych Rosji w latach 1764-1780:
„Istnieją różne narody, a raczej różne narody mają różnego ducha. Jedne
można podbić i przesiedlić w celu zagarnięcia ich ziem, a świat nie
podniesie wrzasku – to małe narody, plemiona. Z innych można uczynić
małym wysiłkiem niewolników i będą chętnie lizali rękę Pana – to narody
o podłej duszy, od kolebki niegodne samostanowienia, w wielkich
obszarach Azji roztopią się bez śladu. Z trzecimi wreszcie nie można
zrobić ani tego, ani tego, przynajmniej nie od razu – to Polacy.
Nie można zaanektować ich państwa, bo trzeba byłoby się dzielić z

Prusami, Austrią, Turcją i Bóg wie jeszcze z kim; narzuca to europejska
równowaga sił. Po drugie nie można tego zrobić od ręki, gdyż są to
znakomici żołnierze, a cały naród gdy otwarcie zagrożony, przypomina
wściekłego wilka w nagonce. Zbyt dużo by to kosztowało, należy więc
zdemoralizować ich do szpiku kości. Trzeba … rozłożyć ten naród od
wewnątrz, zabić jego moralność… Jeśli nie da się uczynić zeń trupa,
należy przynajmniej sprawić, żeby był jako chory ropiejący i gnijący w
łożu… Trzeba mu wszczepić zarazę, wywołać dziedziczny trąd, wieczną
anarchię i niezgodę… Trzeba nauczyć brata donoszenia na brata, a syna
skakania do gardła ojcu. Trzeba ich skłócić tak, aby się podzielili i ogłupić
i zdeprawować, zniszczyć ducha, doprowadzić do tego, by przestali
wierzyć w cokolwiek oprócz mamony i pajdy chleba. Będą Oni walczyć
długo, bardzo długo, nasze prochy przepadną, ale przyjdzie czas gdy
sami sprzedadzą swój kraj, sprzedadzą go jak najgorszą dziwkę. My
rozpoczniemy ten proces Panin! Korupcją „milczących psów”, którzy będą
nimi rządzić. Bogactwem i głodem, które biednych podjudzą przeciw
możnym, tych drugich zaś napełnią takim strachem i podłością, że
uczynią wszystko dla zachowania swego bogactwa.
Zepsujemy ich kultem prywaty, złodziejstwa, rozpusty, wszelaką
demoralizacją i wiodącym ku niej alkoholem. Stworzymy tam nową
oligarchię, która będzie okradać własny naród nie tylko z godności i siły,
lecz po prostu ze wszystkiego, głosząc przy tym, że wszystko co czyni,
czyni dla dobra ojczyzny i obywateli. Niższe szczeble tych krwiopijców
będą uzależnione od wyższych w nierozerwalnej strukturze formalnej i
nieformalnej piramidy. Trzeba będzie starać się, by w piramidę
wpasowany był każdy zdolny i inteligentny człowiek, by zechciwiał w niej i
spodlał. Niedopasowywalnych szaleńców, nieuleczalnych fanatyków,
nałogowych wichrzycieli i każdą inną wartościową jednostkę
wyeliminujemy operacyjnie. Zadanie to jest wielkie Panin, lecz i efekty
będą wielkie. Polska zniknie w samych Polakach! Wtedy właśnie, gdy
będzie wydawało się im, że mają wolność. Ale ja tego nie doczekam
Panin, zaczniemy jednak ten proces”.

- Prezydent Duda, mgr Prawa, vetując swoj projekt Ustawy, poniżył
profesora Czarnka Konstytucjonalisty, przed emisariuszami gorszycieli
dzieci w szkolach.
- „Odmawiam podpisania tej ustawy …” – wetuje ustawy ważne dla
obrony racji stanu – np. penalizującej fałszywe oskarżenia o „współwinie”
Polaków za mordowanie semitów. Dzięki temu można wydawać różne
bzdury na ten temat! Dzięki ostatniemu wetu: wszelkiej maści lewacy –
na garnuszku masonów – będą mogli bez przeszkód promować dewiacje,
rujnując psychikę dzieci!!! Ale dla prezydenta ważniejsze są wrzaski
promotorów wszelkich dewiacji – im kto głośniej wrzeszczy, tym dla prez.
ważniejszy!!! Tymczasem ma obowiązek stać na straży konstytucji, która
jednoznacznie nakazuje chronić dzieci przed demoralizacją! Jak go to nic
to nie kosztuje – to strasznie się nadyma, jaki to ze mnie patriota. Ale jak
trzeba stanąć przeciw wrzaskliwemu wrogowi – to ogon pod siebie, bez
względu na konsekwencje dla przyszłości Polaków. Nie po to jest
prezydentem – to nie jest reprezentacja praw Polaków!!!
- Pytanie jak powinien zachować się katolik w czasie wyborów tzw.
demokratycznych. Czy katolik w 2020 mógł głosować na Dudę, który
chyba niewiele zrobił w sprawie zapewnienia dostępu do Mszy sw. -5 os.
bez względu na powierzchnię.
- Czy prezydent wetując ustawę swojego autorstwa (!) o ograniczeniu
dostępu do szkół wszelkiego rodzaju organizacji pozarządowych, dopusci
tym samym, wstęp do szkol elgebetowskich emisariuszy marksistowskiej
ideologii genderyzmu, nakierowanej na demoralizacje dzieci , uległ presji
wywrotowców i PADł przed nimi, pod pretekstem „zapewnienia pokoju” w
społeczeństwie ?.
- Kolejne veto dla ,, świętego spokoju ’ ale nie dla rodziców i ich dzieci
kiedy wejdą wszędzie ,,latarnicy ’ ale Duda będzie miał spokojny sen.
- Na Jasnej Górze kleczy przed Królową Polski a teraz stoi w obronie
demoralizatorow spod
znaku LGBTQ .

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-unas-prof-m-michalski-o-zawetowaniu-nowelizacjiustawy-prawo-oswiatowe-widzimy-zekonstytucyjne-prawo-i-pierwszenstwo-rodzicowdo-decydowania-o-wychowaniu-swoich-dzieci-jestnaruszane/
Wielu Rodziców zakładało, że skoro sprawa wyszła od Pana Prezydenta w
kampanii prezydenckiej i była podejmowana przez MEN, to należy się
spodziewać, że zostanie to Prawo oświatowe ulepszone i stanie się
prawem, które będzie gwarantowało rodzicom spokój w ich codziennym
trudzie wychowania – powiedział prof. Michał Michalski.
Nowela miała m.in. chronić dzieci przed demoralizacją w szkołach, tym
bardziej że w ostatnim czasie widzimy wzmożoną aktywność wielu
organizacji pozarządowych, które atakują polskie szkoły. Trzeba głośno i
wyraźnie powiedzieć, że mamy do czynienia z wojną kulturową, która
toczy się dłużej niż wojna na Ukrainie i która jest równie poważnym
starciem, które będzie miało wpływ na przyszłość społeczeństwa
– zauważył prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie.
Mamy do czynienia z sytuacją, która stawia pod znakiem zapytania logikę
demokracji. Z jednej strony należy się cieszyć, że każdy obywatel, każda
organizacja ma prawo wyrażać swój głos, a z drugiej strony niestety Pan
Prezydent nie wziął pod uwagę tego, że projekt pierwotny, który był
projektem rządowym i ten drugi projekt, który był projektem poselskim,
to są projekty stworzone przez ciała, za którymi stoi określone poparcie
społeczne. To są ministerstwa, parlamentarzyści, którzy zostali wybrani i
poprzez ich działania większość obywateli naszego kraju chciałaby widzieć
konkretne rozwiązania – podkreślił gość „Aktualności dnia”.

Główną intencją zmian w Prawie oświatowym
było to, żeby rodzice mogli spokojnie z
zaufaniem posyłać swoje dzieci do szkoły.
Całą rozmowę z prof. Michałem Michalskim, można odsłuchać [tutaj].

https://wiadomosci.wp.pl/pasterka-na-wawelu-abp-jedraszewski-mowil-o-lex-czarnek6848275889490752a

... w kształtowaniu właściwej, "czyli opartej na racjonalnej antropologii" polityki
oświatowej państwa "nie wolno kierować się obawą przed niezadowoleniem czy też
nawet protestami ze strony osób, które tej racjonalnej antropologii nie uznają".
- Nie wolno w imię spokoju
ustępować i w konsekwencji
uniemożliwiać rodzicom dostępu do
pełnej wiedzy o tym, co niektóre tzw.
pozarządowe organizacje pragną
głosić małym dzieciom w szkołach i
przedszkolach. Zamiast umacniać
polskie dzieci i młodzież w naszej
polskiej kulturowej tożsamości, która
swój fundament, a zarazem trzon
znajduje w chrześcijaństwie, pragnie
się je wprowadzać w świat nihilizmu.
Minister Przemysław Czarnek nie krył
oburzenia. Zapowiedział, że po raz
trzeci przygotuje projekt w
niezmienionym kształcie.

https://pch24.pl/bio-wladza-bio-politykai-wielki-reset-czy-kosciol-przetrwa-nowarewolucje-odpowiada-ks-pawelbortkiewicz/

„Czas pandemii uzmysłowił, że oto decyzją pewnych instytucji, nawet
niekoniecznie utożsamianych z rządami poszczególnych państw, mocą
decyzji władzy rozproszonej w różnych strukturach, dokonano
podporządkowania życia i zdrowia ludzkiego różnym gremiom. To
oznaczało, że dokonano się znaczące ograniczenie wolności w tym, co dla
nas szczególnie ważne – wolności religijnej, wolności wyznania – w imię
zasad bezpieczeństwa. Sam fakt, że tego zjawiska jakby nie
odnotowywano, jakby o nim zapomniano, powinien budzić niepokój. Bo
skoro mechanizm bio-władzy i bio-polityki został uruchomiony, to kto i w
jaki sposób może zagwarantować, że ten mechanizm nie powróci?”, pyta
na łamach magazynu „Wpis” ks. prof. Paweł Bortkiewicz.
Kapłan zwraca uwagę na smutny fakt, mianowicie: dla ratowania zdrowia
i życia wielu z nas gotowych jest poświęcić wszystko, łącznie z
Chrystusem. Jego zdaniem to coś nowego w dziejach ludzkości, a na
potwierdzenie swojej teorii duchowny przywołuje m.in. prace prof.

Rodney’a Starka. „Szacuje on, że w 40 roku po Chrystusie na świecie było
nie więcej niż 1000 chrześcijan. (…) Od połowy III wieku chrześcijaństwo
rosło w fenomenalnym tempie wzrostu o 40 proc. na dekadę. W
konsekwencji do 350 roku w Cesarstwie Rzymskim żyło 33 miliony
chrześcijan, z łącznej populacji 60 milionów”, relacjonuje.
Jak to się stało? Zdaniem ks. prof. Pawła Bortkiewicza jednym z
czynników tego wykładniczego wzrostu liczby chrześcijan w starożytnym
Rzymie była „reakcja chrześcijan na niszczycielskie epidemie, które
spustoszyły Imperium Rzymskie”.
„Otóż kiedy pewnego dnia zmarło w samym Rzymie 5000 ludzi, a
pogańscy kapłani, lekarze i sprawujący władzę uciekli z miast, to
chrześcijanie bohatersko opiekowali się chorymi i umierającymi. I to
wiedząc, że mogą zostać zarażeni i umrzeć z powodu choroby”, pisze
dalej kapłan. Jak sytuacja wyglądała w roku 2020 i 2021? Nikomu nie
trzeba przypominać.
Duchowny podkreśla również, że pandemia COVID-19 stała się w sposób
wręcz machinalny i mechaniczny okazją do ogłoszenia przez Światowe
Forum Ekonomiczne zasady Wielkiego Resetu, czyli wielkiego projektu
przemian współczesnego świata.
„Ten projekt obejmuje szereg czynników ekonomicznych, ale także
kulturowych i antropologicznych.
Usiłuje bowiem wprzęgnąć osiągnięcia tak zwanej czwartej rewolucji
przemysłowej w przemiany współczesnego człowieka i społeczeństw.
Nie sposób nie zauważyć, że wpisuje się on bardzo czytelnie w zjawisko
trans humanizmu. A to oznacza, że być może weszliśmy już w sferę biopolitycznego przemodelowania świata, jaki znamy.
Być może stajemy w obliczy nowej
rewolucji, której rdzeniem, jak zawsze,
jest spór o człowieka”, podsumowuje
ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

macierzynstwo-to-nie-ojcostwodlaczego-nie-jest-to-dzisiaj-tak-oczywiste
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https://pch24.pl/koledowanie-dla-zycia-proliferzy-spiewaja-przed-klinikami-kobiety-rezygnuja-z-aborcji/

Proliferzy w Stanach Zjednoczonych gromadzą się przed klinikami aborcyjnymi, by
śpiewać kolędy. W tym roku czynią tak już 20-ty raz, przekonując, że wielokrotnie
udało się w ten sposób ocalić dzieci przed zabiciem w łonie matki.
Akcję Peace in the Womb (pol. „Pokój w łonie”) organizuje grupa Pro-Life Action
League. W tym roku gromadzono się przed ponad 80 klinikami aborcyjnymi w całym
kraju.
– W pierwszym roku naszego kolędowania pewna kobieta wyszła z Centrum

Medycznego Kobiety Amerykanki w Chicago, żeby powiedzieć nam, iż śpiewanie
Cichej nocy nakłoniło ją do rezygnacji z aborcji – powiedział dyrektor wykonawczy

Ligi, Eric Scheidler. Jak dodał, od tego czasu takie historie powtarzają się regularnie
w całych Stanach.
Podobne przedsięwzięcia organizują też inne grupy, na przykład Pro-Life Action
Ministries kolędująca przed klinikami od Minnesoty po Florydę. Michele Herzog z
gałęzi tej organizacji we Florydzie powiedziała, że podczas pierwszego kolędowania
kilka kobiet zmieniło zdanie i zrezygnowało z aborcji. Było to w 2010 roku; proliferzy
zdecydowali wtedy, że trzeba akcję powtarzać co roku. Jak mówi, jedną historię
nawrócenia zapamiętała szczególnie.
– Widzieliśmy, jak pewna kobieta patrzy na nas przez okno. Wyszła potem na

zewnątrz, stała przy wejściu i patrzyła na nas. Płakała. Weszła do środka z
powrotem… i znowu wyszła, przeszła prosto do nas i padła mi w ramiona z płaczem.
Wielu z nas ją otoczyło, a ona ciągle płakała. Popatrzyła na nas i powiedziała: Nie
mogę tego zrobić. Dziękuję, że tu jesteście – opowiedziała.
Jak dodała Herzog, często kobiety mówią jej, że ileś lat temu jechały do kliniki, ale
gdy po prostu zobaczyły z samochodu ludzi, którzy stoją i śpiewają kolędy – nie
wysiadały, jechały dalej, rezygnując z aborcji.

https://www.o2.pl/informacje/usuniety-za-bluznierstwa-byly-ksiadz-zaciekle-walczyl-z-aborcja-6846031816030976a

Antyaborcyjny Ksiądz Frank Pavone.

Biskup Joseph Strickland z Teksasu, który prawo do aborcji określa jako "zło", stwierdził, że w zachowaniu
Pavone nie ma nic złego. Bluźnierstwem jest to, że ten święty ksiądz zostaje odwołany, podczas gdy
prezydent na każdym kroku promuje zaprzeczanie prawdzie i mordowanie nienarodzonych.
Księża promują dezorientację płci, niszczącą życie… zło – napisał na Twitterze Strickland.

https://youtu.be/usVSeWSZLBg . https://wolnosc.tv/grzegorz-braun-zaaplikowaliscie-masowy-eksperyment-medyczny-rowniez-niemowletom/#comments

Ratuj się kto może, kiedy rząd Zjednoczonej łże-Prawicy przy pełnej
aprobacie ze strony totalnej opozycji instaluje w Polsce eurokołchozowy
system kontroli, nadzoru, także inwigilacji pod pretekstem dbałości o
zdrowie. Siedzą tutaj przedstawiciele organizacji z mojego punktu
widzenia zbrodniczej. Tak jest, szanowni państwo, to nie jest licencja
poetycka, figura retoryczna. Zbrodnie, których dopuściliście się wy –
pracownicy resortu, o zgrozo, zdrowia, wy – pracownicy Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych, to są zbrodnie, które opiewają już na
ćwierć miliona tzw. zgonów nadmiarowych. Wspólnie i w porozumieniu, w
kooperacji jako zorganizowana grupa przestępcza zablokowaliście system lecznictwa w Polsce i
jednocześnie zaaplikowaliście masowy eksperyment medyczny, który sięgnął właśnie niemowląt.

Grzegorz Braun o szprycowaniu już nawet 6-miesięcznych dzieci!
Właśnie w tych dniach, właśnie w tych tygodniach minister jednej
choroby i nagłej śmierci zareklamował na całą Polskę – oczywiście
centralne ośrodki dezinformacji prowadzą stosowną kampanię tzw.
społeczną – że już nawet 6-miesięczne dzieci można i należy szprycować.
Przynieście, matki, opiekunowie, niemowlęta do eksperymentu
medycznego. Bo przecież tych substancji, które aplikujecie starcom,
ludziom w sile wieku i dzieciom, bezbronnym, bezwolnym, które
aplikujecie żołnierzom i funkcjonariuszom – to szczególnie perfidne, bo
spotykają ich często niewesołe konsekwencje, jeśli próbują się uchylić od
udziału w tym eksperymencie – nikt nie bada.

Czy zmieni tę sytuację oddanie większych jeszcze prerogatyw szefowi
urzędu rejestracji leków, produktów medycznych, substancji biobójczych?
Czy zmieni tę sytuację uczynienie z niego mogoła, cara w tym systemie,
bo będzie mógł ściągać haracze, które tam nazywacie poradami
naukowymi? Porady naukowe. Przewińcie sobie państwo, bo pół tysiąca
stron ma ta ustawa, ten projekt razem z uzasadnieniami, z tabelami.
Tam na końcu są wnioski o poradę naukową. Za wniosek kilkadziesiąt
tysięcy złotych trzeba będzie… I ktoś tu mówi o tym, że to zwiększy
mobilność, otworzy ten rynek. Nie, wręcz przeciwnie, sprzyjać to będzie
monopolizacji. Monopolizacji, której centrum, szczyt piramidy jest
oczywiście poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przyszliście
tutaj z tym, że to są dyrektywy eurokołchozowe, jest Europejska Agencja
Leków i dlatego mamy to implementować.

https://youtu.be/eiSFjna14oQ

Grzegorz Braun - o
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnyc
h: https://youtu.be/n12_Z8GJ1O4

Grzegorz Braun: NORYMBERGA 2.0 –
Rozliczyć DYKTATURĘ pandemiczną, która
pochłonęła (prawie) cały świat!
Na kolejnej, XIII już Poselskiej Komisji Śledczej Norymberga 2.0 w
ramach Parlamentarnego Zespołu ds. Nadużyć i Naruszeń Prawa w
związku z COVID-19 omówiony zostanie aspekt międzynarodowych
działań prawnych zmierzających do rozliczenia dyktatury pandemicznej,
która pochłonęła niemal cały świat. To globalne, największe w dziejach
ludzkości oszustwo będziemy obnażać w gronie międzynarodowych gości,
taki jak: Mary Holland (radca prawny, Children Healths Defense); prof.
Dolores Cahill (immunolog, prezes WFA, Irlandia); Diane Protat (adwokat,
Francja). https://wolnosc.tv/grzegorz-braun-norymberga-2-0-rozliczyc-dyktature/

O segregacji sanitarnej i systemie
zniewolenia powie prawdę
– Powiadam to do Was i dla Was dlatego, że nie jest wielkim odkryciem
stwierdzenie, iż media odegrały, odgrywają nadal walną, niezwykle
istotną, z pewnego punktu widzenia kluczowa rolę w konstruowaniu,
konstytuowaniu systemu segregacji sanitarnej, systemu zniewolenia,
inwigilacji pod pretekstem walki o zdrowie publiczne – zaznacza polityk
Konfederacji.

W czasie pandemii ludzie umierali w
drzwiach szpitali czekając na wyniki
testów!
https://twitter.com/i/status/1570102310415568896

Bądź z nami na

Twitterze,
YouTube, Facebooku oraz Google News:

OBSERWUJ Wolność.TV na Twitterze
SUBSKRYBUJ Wolność.TV na YouTube
POLUB Wolność.TV na Facebooku
OBSERWUJ Wolność.TV w Google News!

https://www.rynekzdrowia.pl/SerwisChoroby-Pluc/Leki-na-kaszel-z-folkodynazostana-wycofane-z-obrotu-EMAostrzega,239935,1022.html

Leki na kaszel zawierające folkodynę zostaną wycofane z obrotu
- Komitet ds. bezpieczeństwa EMA, PRAC, zakończył przegląd leków zawierających
folkodynę, stosowanych u dorosłych i dzieci w leczeniu nieproduktywnego (suchego)
kaszlu oraz, w połączeniu z innymi substancjami czynnymi, w leczeniu objawów
przeziębienia i grypy, i zalecił cofnięcie unijnych pozwoleń na dopuszczenie do
obrotu tych leków - poinformowała 2 grudnia Europejska Agencja Leków.
EMA informuje, że "z dostępnych danych wynika, że stosowanie folkodyny
w okresie 12 miesięcy przed znieczuleniem ogólnym za pomocą środków
blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe (NMBA) jest czynnikiem ryzyka
wystąpienia reakcji anafilaktycznej (nagłej, ciężkiej i zagrażającej życiu reakcji
alergicznej) na NMBA".

https://www.advocate-art.com/showcase?query=

Christmas

Grafiki bożonarodzeniowe !!! nigdzie nie ma Pana Jezusa, ani
Maryi ani św. Józefa !!!! ktoś tego pilnuje !!
„Ave Maria” w j. aramejskim; Kiedy go słuchano, odkryto, że eliminuje

migreny, depresję i lęk u ludzi. Pacjenci z rakiem cudownie
wyzdrowieli, słuchając tego utworu przez kolejnych 21 dni.

Grupa naukowców z Uniwersytetu w Jerozolimie postanowiła przetłumaczyć „Ave
Maria” na aramejski, język używany przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i
oczywiście przez Jego Najświętszą Matkę Dziewicę Marię z Nazaretu.
Zatrudnili dwóch piosenkarzy i nagrali utwór. Kiedy go słuchano, odkryto, że

eliminuje migreny, depresję i lęk u ludzi. Pacjenci z rakiem cudownie
wyzdrowieli, słuchając tego utworu przez kolejnych 21 dni.
Zatem zamknij oczy i słuchaj z wiarą tę pieśń. Podziel się tym z innymi, ponieważ
wszyscy, a zwłaszcza czciciele Matki Bożej powinni usłyszeć tę pracę, niewątpliwie
inspirowaną Duchem Świętym!

Ave Maria In Aramaic (Canto/Song) - https://youtu.be/bZNwjct_74o
Ave Maria, Bach Gounod, Piano Clássica, Relaxante https://youtu.be/CBmWVFOYDpU

Ave Maria di Caccini (Vavilov) - Nina Solodovnikova - https://youtu.be/4eVr0ieTx6w
Luciano Pavarotti - Ave Maria (Schubert) - https://youtu.be/XpYGgtrMTYs
Ave Maria - Schubert (Extended) - https://youtu.be/xXsU44mu9zg
http://swteresa.konin.pl/boze-narodzenie-bez-pana-jezusa/

rewolucja-i-zniszczenie-rodziny-kto-i-dlaczego-probuje-rozbic-bozy-porzadek

Rodzina była podstawą zarówno greckiej, jak i rzymskiej cywilizacji.
Chrześcijaństwo podniosło małżeństwo do sakramentu, wskazując też na
jego nierozerwalność. Rodzina jest dwiema kolumnami, które z woli Bożej
podtrzymują społeczeństwo świeckie. Rodzina jest pierwszą komórką
zarówno państwa, jak i Kościoła... Dochodzi jednak do ataków na rodzinę.
Największy atak przypuszczono w ramach rewolucji seksualnej 1968 roku,
w imię wyzwolenia seksualnego. Ideolodzy rewolucyjni publikowali pisma
wzywające do odrzucenia i zniszczenia chrześcijaństwa. Wskazywano, że
skoro wszystko można mówić, to i wszystko można robić: markiz de Sade
wymieniał takie rewolucyjne osiągnięcia jak: bluźnierstwo, kradzież,
zabójstwo, wszelkie rodzaje perwersji seksualnych, kazirodztwo,
gwałt, sodomia, zoofilia. Wskazywał, że nie ma istotnej różnicy między
ludźmi a zwierzętami. Pisał też o przebieraniu się za kobiety, o
akceptacji homoseksualizmu. W istocie w myśli rewolucyjnej zawarta
została już cała teoria gender... Czytaj encyklikę Casti connubii Piusa XI.
To Bóg ustanowił prawa w całym wszechświecie. Dziecko nie rodzi się z własnego wyboru, nie jest autonomiczne.

Prawo narodzin i wychowania dziecka polega na zależności. Zależność jest prawem ludzkości […]. Wszystko od czegoś
zależy, nic nie jest zdeterminowane samo przez siebie. Wszechświatem rządzi zasada przyczynowości – podkreślił. Jak
wskazał, obecne błędy biorą się z odrzucenia rzeczywistości, dowodów i logiki.

Liechtenstein: Arcybiskup odwołał Mszę dla
parlamentarzystów. Chodzi o homozwiązki
https://pch24.pl/liechtenstein-arcybiskup-odwolal-msze-dla-parlamentarzystow-chodzi-o-homozwiazki/

W Księstwie Liechtensteinu prace każdego nowego parlamentu otwierane są tradycyjnie Mszą
świętą sprawowaną przez biskupa. Tym razem będzie inaczej. Arcybiskup Vaduz, Wolfgang Haas,
odwołał celebrację liturgii zaplanowaną na 26 stycznia, bo parlament Liechtensteinu będzie
zajmować się ustawą dotyczącą legalizacji tzw. homomałżeństw.
W słowie pasterskim hierarcha wyjaśnił, że podjął taką decyzję, bo „celebracja liturgiczna nie
miałaby już sensu, biorąc pod uwagę zachowanie zdecydowanej większości parlamentarzystów w
tak ważnej kwestii z obszaru etyki chrześcijańskiej”.
Arcybiskup wyjaśnił, że nie prezentuje własnego zdania prywatnego, ale nauczanie Kościoła.
Powołał się na stosowny dokument Kongregacji Nauki Wiary, który wskazuje, że katolicy nie mogą
popierać tzw. homomałżeństw.
Abp Haas podkreślił, że wprowadzenie tzw. homomałżeństw będzie otwarciem tamy, po którym
przyjdzie powódź propagandy gender i LGBT.
Zaznaczył, że tzw. homomałżeństwa stoją w sprzeczności z chrześcijańskimi fundamentami
konstytucji Liechtensteinu. Wreszcie zwrócił uwagę, że tego rodzaju związki przeczą prawu
naturalnemu, zdrowemu rozsądkowi i przede wszystkim chrześcijańskiemu rozumieniu człowieka.
Abp Wolfgang Haas kieruje archidiecezją Vaduz od 1997 roku.
Wcześniej był biskupem w szwajcarskim Chur. W ubiegłym roku poinformował,
że nie weźmie udziału w procesie synodalnym, bo uważa, że to manipulacja.

Jak SYFILIS kształtował bieg dziejów

https://youtu.be/RSfXJfE1ZfM

Dlaczego homoseksualizm ewolucyjnie nie
zanika?
https://youtu.be/VXNKmidjDwU

Co złego jest w kazirodztwie?
A co gdy organizm kobiety
Czy można zaplanować
Człowiek z sercem świni!
Autyzm - piękniejszy umysł

https://youtu.be/BYQ1yUIbRDw

nie chce ciąży... https://youtu.be/1sdy3hgi6Q4

płeć dziecka? https://youtu.be/caZo4Q6uqmc

https://youtu.be/z6OR49y7PYY
https://youtu.be/vZdLbEZv0lg

Autorstwa ceejayoz - https://www.flickr.com/photos/ceejayoz/3579010939/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8039784

Kryterium zdolności płodu do życia poza organizmem matki – Wikipedia, wolna encyklopedia

Nowe badania mogą rzucić światło na
tajemnice wczesnego rozwoju człowieka

Nowa metoda tworzenia kolonii komórek macierzystych, które naśladują wczesny rozwój człowieka, może
pomóc w badaniu ważnych pytań dotyczących zdrowia matki i dziecka. Dotyczą one chemikaliów, które
stanowią zagrożenia dla rozwoju zarodków oraz przyczyn niektórych wad wrodzonych i poronień.
Technika opracowana na Uniwersytecie Michigan imituje etapy rozwoju zarodka, które pojawiają się zaraz do
dotarciu do macicy. Wtedy zaczyna się tworzyć worek owodniowy i komórki macierzyste wykonują pierwsze
kroki w celu organizacji w ciało. Struktury zarodkowe nie mają potencjału do rozwoju poza małymi koloniami
komórek.

Opracowany system może z powodzeniem wytwarzać serki lub tysiące struktur podobnych do
zarodków. Są one niezbędne do ustalenia, czy dany lek jest bezpieczny na bardzo wczesnym
etapie ciąży. Dzięki temu odkryciu możemy więc mieć rewolucję dotyczącą przyjmowania leków
na różnych etapach ciąży.
System działa też z przeprogramowanymi dorosłymi komórkami, więc może on rzucić światło na

Obecnie około 30% par nie ma pojęcia, dlaczego
nie są w stanie począć dziecka a nauka nie umie tego
wyjaśnić.
niepłodność.

Nowe badania mogą rzucić światło na tajemnice wczesnego rozwoju człowieka (whatnext.pl)

Używali ludzkich płodów do
czarnej magii? Straszne
odkrycie!

Policjanci aresztowali mężczyznę, który miał przy sobie ludzkie płody pokryte złotem. Tak spreparowane zwłoki
nienarodzonych dzieci były prawdopodobnie wykorzystane przez szamanów do odprawiania przerażających
rytuałów i czarnej magii. Używali ludzkich płodów do czarnej magii? Straszne odkrycie! (fakt.pl)

lek miał być panaceum na każdą dolegliwość. Klienci, którzy kupowali medykament, nie mieli pojęcia, z czego
jest wytworzony. A zrobiony był z ludzkich płodów, które usunięte zostały podczas aborcji. Ciałka producentom
leków sprzedawali skorumpowani lekarze.Płody były suszone, po czym proces proszkowania. Ostatnim etapem
to zmieszanie proszku z ziołami. Robią leki ze zmielonych dzieci! Tabletki wyglądają niepozornie! (fakt.pl)

Etyczne aspekty szczepionek uzyskiwanych z linii
ludzkich komórek zarodkowych
dr n. hum. Sebastian Gałecki - Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Temat szczepionek wydaje się w obecnych czasach zupełnie neutralny z moralnego punktu widzenia. Od wielu dekad programy szczepień
profilaktycznych są normą, której nie sprzeciwia się żaden poważny autorytet moralny. Tzw. ruchy antyszczepionkowe stanowią znikomą
mniejszość społeczeństwa. Stan „wyszczepienia” polskiej populacji zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych od lat utrzymuje się na
europejskim lub nawet wyższym poziomie. Czy można zatem uznać, że szczepienia rzeczywiście nie rodzą już żadnych kontrowersji etycznych?
O ile zasadniczo obecnie nie podnosi się wątpliwości moralnych wobec szczepienia jako takiego (w przeszłości wiele środowisk je odrzucało,
powołując się na zasadę nieszkodzenia lub wskazując na odzwierzęce pochodzenie niektórych szczepionek), o tyle pojawiają się niekiedy pytania
związane z niektórymi aspektami szczepień. Etycy wciąż nie są jednomyślni co do obowiązku lub przymusu szczepień: czy w imię korzyści grupy
społecznej mamy prawo ograniczyć wolność jednostki do decydowania o jej życiu i zdrowiu? Inną kontrowersją współcześnie podnoszoną wobec
szczepionek, której poświęcony będzie niniejszy artykuł, jest korzystanie ze szczepionek uzyskiwanych z linii ludzkich komórek zarodkowych.

Garść niezbędnych faktów
W naszym kraju zarejestrowano szczepionki, do których produkcji wykorzystuje się jedną z dwóch zarodkowych linii
komórkowych. Pierwszą z nich jest linia komórkowa WI-38 uzyskana w Stanach Zjednoczonych w 1964 roku z 12-tygodniowego
płodu żeńskiego usuniętego metodą sztucznego poronienia (aborcji dokonano na wniosek rodziców „z przyczyn społecznych”).
Obecnie linia ta służy do namnażania wirusa różyczki szczepu RA 27/3 wchodzącego w skład szczepionek skojarzonych przeciwko
odrze, śwince i różyczce (MMR). Szczep ten zawierają 3 preparaty zarejestrowane w Polsce: MMRVax-Pro, Priorix i Priorix Tetra.
Drugą linię ludzkich komórek zarodkowych wykorzystywaną do produkcji szczepionek nazwano akronimem MRC-5. Pozyskano ją
w 1966 roku w Wielkiej Brytanii z 14-tygodniowego płodu męskiego, którego matkę poddano zabiegowi sztucznego poronienia
z powodu choroby psychicznej. Obecnie używa się jej do produkcji wszystkich dostępnych w naszym kraju szczepionek przeciwko
wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW) typu A: Vaqta, Havrix i Twinrix. Poza tym służy także do produkcji wszystkich
szczepionek przeciwko ospie wietrznej (Varilrix, Varivax) oraz jedynej szczepionki przeciwko półpaścowi (Zostavax [Varivax
i Zostavax nie są na razie dostępne w Polsce – przyp. red.]).
Obie linie komórkowe stworzono w latach 60. ubiegłego wieku przy wykorzystaniu zwłok abortowanych płodów. Aborcji nie
dokonano bezpośrednio w celu pobrania komórek, lecz lekarze wykorzystali płody uprzednio abortowane
z przyczyn pozamedycznych. Warto o tym pamiętać, by móc wyrobić sobie rzetelną opinię na temat moralnej oceny
korzystania z istniejących linii komórek zarodkowych. Te dwa fakty – korzystanie z linii pochodzących sprzed półwiecza oraz
powód dokonania owych aborcji – nie są bowiem bez znaczenia w dalszej analizie etycznej.

Co to są linie komórkowe?
Linia komórkowa (cell culture) to hodowana w laboratorium kultura namnażających się komórek, pochodzących z jakiegoś
organizmu wielokomórkowego. W zależności od potrzeb, mogą być to komórki roślinne, zwierzęce lub ludzkie. Najbardziej znane
są linie komórek macierzystych (stem cells), z którymi wiąże się ogromne nadzieje terapeutyczne, oraz linie komórek
nowotworowych, pełniące fundamentalną rolę w poszukiwaniu skutecznego leku przeciwko rakowi prostaty, nowotworom piersi,
kości, białaczce i wielu innym.
Linie komórkowe, o których mowa w tym artykule – MRC-5 oraz WI-38 – stanowią szczególny typ hodowli komórkowych. Istotne
jest przede wszystkim ich pochodzenie. O ile pobranie komórek nowotworowych nie niesie ze sobą żadnych wątpliwości
etycznych, zaś linie komórek macierzystych można obecnie wyizolować bez konieczności zabijania zarodków („dorosłe komórki
macierzyste”), o tyle MRC-5 i WI-38 są wynikiem sztucznego poronienia, tzn. pozbawienia życia dwóch zdrowych ludzi
w prenatalnej fazie rozwoju.

Dylemat etyczny i próba jego wyjaśnienia
Wprawdzie komórki zapoczątkowujące linie komórkowe MRC-5 i WI-38 zostały pobrane już od martwych płodów, ale w ciągu
kilku minut po zabiegu sztucznego poronienia. Nie ulega zatem wątpliwości, że istniała jakaś forma współpracy pomiędzy
lekarzami dokonującymi aborcji a naukowcami pobierającymi te komórki.
Ze źródeł historycznych wynika jednak, że pozyskanie tych komórek nie było celem aborcji (p. wyżej). W przypadku linii
komórkowej MRC-5 możemy założyć, że aborcja zostałaby dokonana bez względu na późniejsze naukowe wykorzystanie
komórek płodu.1 W przypadku szczepionki przeciwko różyczce sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, bo sam szczep wirusa
RA 27/3 wyizolowano z zakażonego płodu pozyskanego drogą sztucznego poronienia (niektórzy wskazują na zbieżność
z epidemią różyczki w Stanach Zjednoczonych oraz prowadzoną kampanią nakłaniającą do poddawania się aborcji przez matki
mające kontakt z wirusem).2 Bez względu na bezpośrednią odpowiedzialność (współpraca formalna) osób tworzących
wspomniane linie komórkowe za dokonane aborcje, mogło dojść do złamania zasady „cel nie uświęca środków” (być może
najlepiej ujął ją niemiecki filozof Immanuel Kant: „Postępuj tak, byś człowieczeństwa, tak w twej osobie, jako też w osobie
każdego innego, używał zawsze zarazem jako celu, nigdy tylko jako środka”).3 Nawet „ocalenie życia miliona osób” – jak uważa
Meredith Wadman4 – nie usprawiedliwia zabicia jednej osoby ludzkiej.

To już jednak historia. Co zatem mają sądzić i robić ludzie żyjący dziś, 50 lat później, niemający – jak się wydaje – z tamtymi
zabiegami sztucznego poronienia i doświadczeniami nic wspólnego? Czy jednoznacznie negatywna ocena tamtego działania
przekłada się jeden do jednego na ocenę obecnego korzystania ze szczepionek produkowanych z zastosowaniem zarodkowych
linii komórkowych skażonych „grzechem pierworodnym”?
Odpowiedź musi być bardziej złożona niż zwykłe pochwalenie lub potępienie korzystania ze szczepionek MMR lub przeciwko WZW
typu A. Do przedstawienia najbardziej trafnego, moim zdaniem, stanowiska w sprawie stosowania szczepionek uzyskiwanych
z linii ludzkich komórek zarodkowych, posłużę się opinią sformułowaną przez włoskiego bioetyka Elio Sgreccię. W 2005 roku, gdy
opublikował swoje stanowisko5 w interesującej nas kwestii, był przewodniczącym Papieskiej Akademii Pro Vita, a zatem
równocześnie reprezentował Kościół katolicki. Pytania, jakie postawił Sgreccia, zadaje również wielu współczesnych rodziców:
„Czy ktoś, kto odrzuca wszelkie formy dobrowolnej aborcji ludzkich płodów, nie zaprzecza samemu sobie, używając tych
szczepionek dla dobra swoich dzieci? Czy nie byłoby to prawdziwą (i niegodziwą) współpracą ze złem, nawet jeśli to zło zostało
dokonane 40 lat temu?”.
Przede wszystkim należy podkreślić istotne dla klasycznej filozofii rozróżnienie na współpracę formalną i materialną. Pierwszy
rodzaj zakłada całkowitą współpracę – nie tylko zewnętrzną, materialną i cielesną pomoc w dokonaniu czynu złego, ale również
podzielanie intencji wyrządzenia tego zła. Odnosząc tę definicję do kwestii dyskutowanej w niniejszym artykule, formalnie
w zabójstwie nienarodzonego człowieka współpracował ze sobą zespół medyczny dokonujący aborcji, matka dziecka (być może
również ojciec), a być może w pewnym zakresie również naukowcy zaangażowani w pobranie tkanki płucnej płodów. Taka
współpraca jest zawsze zła. Choć w zależności od okoliczności wina moralna poszczególnych osób może się różnić (np. lęk matki,
małe kompetencje moralne lekarzy itp.), to jednak każda z nich jest winna aborcji.
Inaczej natomiast etycy oceniają współpracę materialną. Jest ona ograniczona wyłącznie do zewnętrznego współdziałania
w jakimś złym czynie (np. pilota, który zostaje zmuszony przez terrorystę do roztrzaskania samolotu o wieżowiec). Tutaj również
możemy mówić o współpracy: ktoś staje się pomocnikiem w działaniu, a często bez udziału tej osoby nie udałoby się zrealizować
złego zamiaru. Jeśli jednak nie ma wewnętrznej zgody co do celu działania (lub wręcz ktoś wewnętrznie i zewnętrznie buntuje się
przeciwko postępowaniu, w którym faktycznie, cieleśnie uczestniczy), nie może być mowy o całkowitej odpowiedzialności
moralnej za wyrządzone zło. Wydając sąd o moralnej odpowiedzialności osoby współpracującej tylko materialnie, należy
koniecznie uwzględnić dodatkowe kryteria: czy osoba ta współpracuje aktywnie (działając), czy biernie (nie podejmując jakiegoś
działania); czy jej współpraca jest bezpośrednia (jest wprost zaangażowana w działanie obiektywnie złe), czy pośrednia; czy
można mówić o współpracy bliskiej (czasowo, przestrzennie), czy odległej?
Wracając do kwestii szczepionek produkowanych z wykorzystaniem linii komórkowych pochodzących ze sztucznie poronionych
zarodków ludzkich, jakakolwiek współpraca formalna – tzn. udział w produkcji, sprzedaży lub korzystaniu z omawianych
szczepionek przy jednoczesnym pochwalaniu aborcji w celu ich produkcji – jest zła, niemożliwa do usprawiedliwienia upływem
czasu, niebraniem bezpośredniego udziału w zabiegu przerwania ciąży itp. Taką samą odpowiedzialność za dokonywane zło
ponosiłaby osoba, która wiedziałaby o przygotowywanej aborcji w celu stworzenia embrionalnej linii komórkowej.
Inaczej jest z osobami współpracującymi jedynie materialnie. Istnieje kilka grup takich ludzi, na przykład pracownicy
laboratoriów hodujący linie komórkowe, osoby prowadzące badania nad nowymi szczepionkami z wykorzystaniem WI-38 i MRC5, marketingowcy zajmujący się reklamą tych szczepionek, urzędnicy tworzący programy szczepień, sprzedający te szczepionki
farmaceuci, osoby kupujące, lekarze i pielęgniarki, czy wreszcie pacjenci lub rodzice dzieci. Każda z tych grup w inny sposób
współpracuje materialnie z dokonanymi wiele lat temu aborcjami – korzystając z ich skutków. Jednak, jak już powiedziano, ich
odpowiedzialność moralna za zło dokonane w przeszłości przez amerykańskich i brytyjskich lekarzy (czy naukowców) może być
znacznie mniejsza albo wręcz zupełnie nieobecna.
Sgreccia podaje dwa warunki, by ta współpraca materialna (produkcja, sprzedaż, szczepienie) była wolna od winy
moralnej.





Po pierwsze, należy całkowicie i publicznie odciąć się od zła (tzn. aborcji), którego owocem jest istniejąca szczepionka.
Dotyczy to wszystkich osób zaangażowanych w produkcję, dostawę i wykorzystanie produktu – jest to zatem warunek
wymagający odwagi i jednoznaczności. Bez głośnego i jednoznacznego potępienia sposobu, w jaki powstał produkt,
który obecnie przygotowuję, reklamuję, sprzedaję lub kupuję, podaję czy używam, nie mogę się czuć zwolniony
z moralnej winy związanej z jego nagannym pochodzeniem (oczywiście stopień winy może być różny i zależy od wielu
czynników).
Po drugie, nie może istnieć alternatywa dla tej szczepionki. Wszystkie dostępne w Polsce szczepionki przeciwko WZW
typu A i ospie wietrznej produkuje się z wykorzystaniem zarodkowej linii komórkowej, a zatem wobec nich nie ma
realnej alternatywy. Jeśli istnieją medyczne wskazania do przyjęcia takiej szczepionki, spełniony jest ów warunek. Nieco
bardziej skomplikowana jest sytuacja w przypadku szczepionek skojarzonych MMR – tutaj problem związany jest tylko
z jednym składnikiem: szczepem wirusa różyczki RA 27/3. Jeśli będzie dostępna szczepionka przeciwko odrze, śwince
i różyczce niezawierająca szczepu wirusa uzyskiwanego z linii komórkowej WI-38, należy wybrać taki produkt. Aktualnie
niestety nie ma takiej możliwości. Należałoby – w imię warunku pierwszego, wymagającego radykalnego odcięcia się od
złych źródeł powyższych preparatów – żądać od państwa zapewnienia dostępu do szczepionek, które nie są
produkowane moralnie w zły sposób.

Podsumowując, rozwój nauki, choć bardzo często poprawia jakość naszego życia, niejednokrotnie niesie ze sobą również
dylematy moralne. Tak jest z metodami wspomaganego rozrodu, tak jest z coraz skuteczniejszymi metodami podtrzymywania
życia, tak jest również z niektórymi aspektami szczepień ochronnych. Bioetycy, będąc zawsze krok lub dwa za specjalistami
z zakresu medycyny, starają się wskazywać możliwe rozwiązania pojawiających się problemów etycznych. Ale – jak zawsze –
ostateczna decyzja należy do osoby podejmującej takie lub inne działania.
https://www.mp.pl/szczepienia/specjalne/100056,etyczne-aspekty-szczepionek-uzyskiwanych-z-linii-ludzkich-komorek-zarodkowych

POMOC
W KRYZYSIE PSYCHICZNYM
Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji
tel. 22 594 91 00
(czynny w każdą środę – czwartek od 17.00 do 19.00)
koszt połączenia jak na numer stacjonarny
wg taryfy Twojego operatora telefonicznego
Telefon zaufania dla osób dorosłych
w kryzysie emocjonalnym
tel. 116 123
(poniedziałek-piątek od 14:00-22:00, połączenie bezpłatne)
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
tel. 116 111
(czynny 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę)
ITAKA – Antydepresyjny telefon zaufania
tel. 22 484 88 01
Dyżury psychologów:
poniedziałek 15.00 – 20.00
wtorek 15:00 – 20:00
środa 10.00 – 15.00
piątek 10.00 – 15.00
niedziela 15:00 – 20:00
Dyżury psychiatrów:
czwartek 16:00 – 21:00
piątek 15.00 – 20.00
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
woik.waw.pl
Pomoc udzielana jest nieodpłatnie w poniższych lokalizacjach na terenie m.st. Warszawy.
Interwencja Kryzysowa i Krótkoterminowa Pomoc Psychologiczna
Punkt Interwencyjny (Śródmieście)
Pl. Dąbrowskiego 7, 00-057 Warszawa
tel./fax: 22 837 55 59, kom. 535 430 902
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00
Dział Interwencji Kryzysowej (Ursynów)
ul. 6-go Sierpnia 1/5, 02-843 Warszawa
tel./fax: 22 855 44 32, kom. 514 202 619
interwencjakryzysowa@woik.waw.pl
czynne całodobowo
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie
Poradnia ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Mokotów)
ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa
tel/fax: 22 845 12 12, kom. 667 833 400
poradnia-przemocdomowa@woik.waw.pl
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00
Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich
tel. 0 800 108 108
(poniedziałek-piątek od 14.00 do 20.00)
Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna
tel. 22 425 98 48
(poniedziałek – piątek od 17:00 do 20:00 / sobota od 15:00 do 17:00)
Telefon interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci – Linia Nadziei
tel. 600 100 260
(czynne całodobowo)

POMOC DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW
Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli
tel. 800 080 222
(czynne całodobowo)
Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
tel. 800 100 100
(poniedziałek-piątek, od 12.00-15.00)
Infolinia dla wychowawcy – pierwszy ogólnopolski
telefon zaufania dla nauczycieli
tel. 0801 800 967
(poniedziałek, środa, czwartek od 17:00-19:00)
POMARAŃCZOWA LINIA – program informacyjno-konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki
tel. 801 140 068
(poniedziałek – piątek od 14:00 do 20:00)

POMOC DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli
tel. 800 080 222
(czynne całodobowo)
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Bezpłatna infolinia
tel. 800 190 590
(poniedziałek- piątek od 8:00 do 20:00)
Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka
tel. 800 12 12 12
(poniedziałek-piątek od 8.15 do 20.00)
Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich
tel. 800 676 676
(Czynna w poniedziałki od godz. 10.00-18.00. Od wtorku do piątku od godz. 8.00-16.00)
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
tel. 116 111
(czynny 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę)
Młodzieżowy Telefon Zaufania
tel. 19288
(poniedziałek-piątek od 15:00- 19:00)
Młodzieżowy telefon zaufania do rozmów o seksie
Piątkowe Pogotowie Pontonowe
tel. 22 635 93 92
(w piątki od godz. 16.00 do 20.00)
Telefon dla dzieci i nastolatków zaniedbanych, seksualnie wykorzystywanych, których rodzice piją – Telefon Stowarzyszenia Opta
tel. 22 27 61 72
(poniedziałek-piątek od 15:00 do 18:00)

POMOC DLA OFIAR PRZEMOCY
Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia”
tel. 800 120 002
telefon pracuje całodobowo
Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii”
tel. 22 668 70 00
(poniedziałek – piątek od 12:00 do 18:00)
Policyjny Telefon Zaufania
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
tel. 800 120 226
(poniedziałek-piątek, od 9.30-15.30, połączenie bezpłatne)
Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
tel. 800 100 100
(poniedziałek-piątek, od 12.00-15.00)
Całodobowy telefon dla kobiet doświadczających przemocy
tel. 600 070 717
(codziennie / całodobowo)
Anonimowa policyjna linia specjalna – zatrzymać przemoc

tel. 800 120 148
(całodobowo, połączenie bezpłatne)
Telefon zaufania dla kobiet w ciąży i rodziny
tel. 85 732 22 22
(poniedziałek – piątek od 15:00 do 18:00)
Telefon zaufania – Centrum Praw Kobiet
22 621 35 37
(czwartki od 12.00 do 18.00 telefoniczny dyżur prawny)
Telefon Interwencyjny – Centrum Praw Kobiet
600 070 717
całodobowy
Telefon zaufania dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele
800 280 900
Telefon wsparcia działa we wtorki w godzinach 19:00-22:00.
Kontakt telefoniczny przeznaczony jest przede wszystkim dla osób,
które same doświadczyły wykorzystywania seksualnego, oraz ich najbliższych.
Inicjatywę tworzą świeccy katolicy, telefon świadczy pomoc osobom dorosłym.
Więcej informacji: www.zranieni.info

POMOC DLA OSÓB Z UZALEŻNIENIAMI
Ogólnopolski Telefon Zaufania „Uzależnienia behawioralne”
tel. 801 889 880
(Czynny codziennie od godz. 17.00-22.00 z wyjątkiem świąt państwowych)
Dzwoniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia
Ogólnopolski Telefon Zaufania
„Narkotyki – Narkomania”
tel. 801 199 990
(codziennie od godz. 16.00-21.00)
Dzwoniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia
Infolinia stowarzyszenia Karan (problemy narkotykowe)
tel. 800 120 289
(poniedziałek – piątek od 9:00 do 17:00, połączenie bezpłatne)
Infolinia pogotowia makowego „POWRÓT Z U”
tel. 801 109 696
(poniedziałek – piątek od 10:00 do 20:00, sobota od 10:00 do 19:00)
Narkomania – pomoc rodzinie infolinia towarzystwa rodzin i przyjaciół dzieci uzależnionych „POWRÓT Z U”
tel. 800 120 359
(poniedziałek – piątek od 10:00 do 20:00, sobota od 10:00 do 15:00)

CENTRUM POSZUKIWAŃ LUDZI ZAGINIONYCH
Numery 24/H – linie wsparcia
tel. 801 24 70 70
z numerów stacjonarnych Orange Polska opłata jak za jeden impuls, niezależnie od długości rozmowy z każdego miejsca w Polsce
tel. 22 654 70 70
z telefonów stacjonarnych w Polsce
tel. +48 22 654 70 70
gdy dzwonisz z zagranicy
tel. +48 22 654 70 70
jeśli dzwonisz z telefonu komórkowego
Telefon w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka
tel. 116 000

POMOC ZWIĄZANA Z OBAWĄ ZAKAŻENIA
HIV/AIDS
Telefon Zaufania HIV/AIDS
tel. 22 692 82 26 lub 801 888 448
(poniedziałek-piątek od 9:00 do 21:00)
połączenie płatne tylko za pierwszą minutę

