Ministerstwo Cyfryzacji
Od 01.06.2018 nie musimy już odwiedzać USC,
aby zarejestrować dziecko - jest już możliwa
rejestracja online - http://www.edziecko.pl/rodzice/7,79361,23484871,rejestracjadziecka-online-formalnosci-zalatwisz-bez-wychodzenia.html

System poprosi nas o różne informacje, warto przygotowad je sobie wcześniej. Będziemy
potrzebowad następujących danych: nazwy szpitala, w którym urodziło się dziecko, imienia
dziecka ( http://www.edziecko.pl/rodzice/7,79361,21313623,tych-imion-nie-zaleca-nadawac-dzieciom-rada-jezyka-polskiego.html )
numeru aktu małżeostwa lub - jeśli nie jesteś w związku małżeoskim - aktu urodzenia
i adresu, pod którym zameldujesz dziecko.

Rejestracja narodzin dzieci przez internet
https://obywatel.gov.pl/dzieci/dziecko-zglos-urodzenie-dziecka#scenariusz-przez-internet

Stosowną usługę należy wybrad na stronie internetowej - www.obywatel.gov.pl.
Po złożeniu wniosku zostanie wysłany odpis aktu urodzenia (pocztą lub drogą elektroniczną). Rodzice otrzymają
także informacje o nadanym numerze PESEL i zaświadczenie o zameldowaniu.
Najpopularniejsze usługi:
 Sprawdź, czy twój dowód osobisty jest gotowy
 Sprawdź, czy twój paszport jest gotowy
 Dowód osobisty - informacja o dokumencie
 Załóż profil zaufany
 Zdjęcie do dowodu lub paszportu

Bielsko-Biała usunął Krzyż z fabryki Fiata - http://www.fronda.pl/a/prezes-bielskiego-fiatausunal-z-fabryki-krzyz-i-symbole-solidarnosci,3066.html
W Indiach zakaz spowiedzi w całym kraju - https://info.wiara.pl/doc/4901041.Panstwowyurzad-wzywa-do-zakazu-spowiadania https://misyjne.pl/misja/zakaza-spowiadania-sie/
10 000 000 dzieci jest ofiarą handlu ludźmi - https://misyjne.pl/save-the-children-prawie-10mln-dzieci-jest-ofiara-handlu-ludzmi/

Skąd wzięły się skrzydła u Aniołów - https://misyjne.pl/skad-wziely-sie-skrzydla-u-aniolow-skorobiblia-o-nich-nie-wspomina/

Uprowadzone polskie dzieci

II wojna światowa niosła ze sobą wiele tragicznych wydarzeń. Jednym z nich było porywanie polskich
dzieci o aryjskich rysach twarzy i poddawanie ich germanizacji. Część z nich po wojnie wróciła do
rodzin, inni szukali lepszego życia za Oceanem.
Nie jest to sprawa nieznana, lecz nadal nie poświęca się jej wystarczająco wiele uwagi. Historycy szacują,
że podczas II wojny światowej uprowadzonych zostało od 50 do 200 tysięcy polskich dzieci. Poszukiwano
dziewczynek i chłopców poniżej 10. roku życia (optymalnie poniżej 6. r. ż.) o blond włosach, niebieskich
oczach i innych aryjskich cechach (takich jak wymiary czaszki). Jeśli znaleziono dziecko spełniające
powyższe warunki, to zazwyczaj porywano je rodzicom lub zabierano ze sierocińca. Wywożono je w głąb
Rzeszy do ośrodków Lebensborn, gdzie poddawane były germanizacji. Od tego momentu nie mogły już
mówić po polsku (za rozmowę w języku ojczystym groziły srogie kary fizyczne), miały zapomnieć
całkowicie o swojej przeszłości, zmieniono im imiona i nazwiska, zniszczono stare dokumenty. Poddano je
swoistemu praniu mózgów. Część z nich została adoptowana przez niemieckich albo austriackich rodziców.
Utrata tożsamości
Losy porwanych dzieci potoczyły się różnie. Część z nich znalazła nowe domy, w których były dobrze
traktowane, inne spędzały dzieciństwo w sierocińcach. Po wojnie dochodziło do następnych tragedii. Nawet
jeśli odnaleźli ich rodzice, to po tylu latach dzieci często niewiele pamiętały i czuły się ponownie wyrwane
ze swojego środowiska, tym bardziej że podczas germanizacji uczyły się o „polskich bandytach”. Na fali
niedawnej batalii sądowej, w której „Zrabowane dzieci” chciały uzyskać odszkodowania i zadośćuczynienie
moralne, zaczęły się pojawiać kolejne relacje osób, które cały życie borykają się z utratą tożsamości i zadają

sobie pytanie, kim byli ich biologiczni rodzice i jaka jest ich historia. Dr Paweł Sękowski z Instytutu Historii
UJ, który bada powojenną działalność Międzynarodowej Organizacji do spraw Uchodźców (International
Refugee Organization, IRO) w Europie po drugiej wojnie światowej, w tym także jej pomoc dla
oddzielonych od rodziców dzieci polskich, zajmował się bliżej zagadnieniem polskich zrabowanych dzieci
znajdujących się po wojnie w ośrodku w Barcelonie. Pod koniec 1946 r. w tym mieście przebywało 101
polskich dzieci w wieku od 2 do 18 lat. Ich ponowna aklimatyzacja nie była łatwa, dzieci zostały
„przeprogramowane” na strach i nienawiść do wszystkiego, co polskie, często więc kopały i gryzły
opiekunów z nowych ośrodków. Część nie znała w ogóle języka polskiego, inne miały w pamięci ciężkie
kary za posługiwanie się nim. Czasem pomagało słuchanie kolęd i kołysanek, ponieważ przywoływały one
pozytywne wspomnienia.
Pomoc w repatriacji
Dr Sękowski zwraca uwagę na pewien całkowicie pomijany aspekt: polskim „zrabowanym dzieciom”, które
znalazły się w polskich ośrodkach, na różne sposoby pomagała wspomniana IRO – specjalna organizacja
utworzona decyzją ONZ. To właśnie za pomocą agendy IRO – Międzynarodowej Służby Poszukiwawczej
(International Tracing Service, ITS) były prowadzone poszukiwania rodzin/dzieci i kojarzenie ich ze sobą.
Ta działalność poszukiwawcza jest akurat dość dobrze opisana, ale rzadko wspomina się o tym, że
wpisywało się to w szerszą pomoc społeczności międzynarodowej prowadzoną za pomocą IRO. Ale to nie
wszystko: IRO pomagała dzieciom odnalezionym przez bliskich w Polsce w repatriacji. Z kolei tym
podopiecznym ośrodka w Barcelonie, którzy nie mieli już bliskich w kraju (albo których bliscy nie życzyli
sobie ich powrotu), jak i takim, którzy z innych powodów nie chcieli wracać do Polski, IRO zorganizowała
w kilku turach emigrację zamorską do Stanów Zjednoczonych. Jak mówi dr Sękowski, na 101 dzieci 49
zostało repatriowanych do Polski i 49 znalazło się w Stanach Zjednoczonych (poza tym jedno dziecko
połączyło się z zamieszkującą w Anglii matką, a dwóch innych chłopców prawdopodobnie powróciło do
Francji, gdzie mieszkali już przed wojną).
Nie zawsze szczęśliwe powroty
O dalszych losach dzieci z Barcelony repatriowanych do PRL-u wiadomo niewiele. W Internecie można
znaleźć różne historie „zrabowanych dzieci”. Niektóre trafiły do stęsknionych rodzin, które poszukiwały ich
przez całą wojnę. Inne wróciły do domów, jednak dystansu, który zbudował się między nimi a ich
najbliższymi, nie dało się już skrócić. Pewnie dochodziło do sytuacji, w których w „niemieckich” domach
dziecko zaznało więcej miłości niż w biologicznych. Przecież czasem niemieckie małżeństwa adoptowały
„dzieci ze Wschodu”, nie zdając sobie sprawy, że zostały one zrabowane rodzicom i wychowywały jak
własne. Zdarzało się również, że rodzice (lub jedno z nich) straciło życie podczas wojny i dziecko
przechodziło pod opiekę dalszej rodziny i nie zawsze było tam mile widziane. W końcu nasuwać się może
myśl, że kilkunastoletnie dziecko spędzające kilka lat w Barcelonie może mieć problemy z powrotem do
kraju znajdującego się w sowieckiej orbicie wpływów, w okresie stalinizmu, gdzie pomarańcze można
dostać ewentualnie na Boże Narodzenie. Wśród dzieci, które pozostały w Barcelonie (a następnie udały się
do USA) nie ma jedynie sierot. Blisko połowa z nich miała jakichś członków rodziny (czasem nawet
rodzica), którzy jednak niejednokrotnie deklarowali brak możliwości zajęcia się odnalezionymi po latach
dziećmi.
Żeby czas nie zatarł pamięci
Tak jak w przypadku wielu innych kategorii świadków II wojny światowej, „zrabowanych dzieci” również
żyje coraz mniej. Wielu z tych, którzy przeżyli, zabierze swoje wspomnienie do grobu, gdyż długo nie
wspominało się o takich traumatycznych przeżyciach. Znaleźli się tacy, którzy walczą o odszkodowania i
zadośćuczynienia moralne przed niemieckimi sądami, niestety do tej pory bezskutecznie. Nie można
zapomnieć o traumie, jaką wywołuje utrata tożsamości (tym bardziej kilkukrotna). Rabowanie dzieci to
kolejny rodzaj zbrodni, którego dopuścili się niemieccy okupanci. Nie można o nim zapomnieć, ani
zepchnąć go na boczny tor… https://misyjne.pl/uprowadzone-polskie-dzieci/

Papież wprowadził do katechizmu
niedopuszczalność kary śmierci
W Watykanie opublikowano opracowane przez Kongregację Nauki Wiary i zaaprobowane
przez Ojca Świętego nowe brzmienie n. 2267 Katechizmu Kościoła Katolickiego na temat
kary śmierci, którą uznano za niedopuszczalną. Dotąd tradycyjna nauka Kościoła nie
wykluczała kary śmierci w przypadkach, gdy była ona jedynym dostępnym sposobem
ochrony ludzkiego życia przed niesprawiedliwym napastnikiem
Cytując wypowiedź papieża Franciszka z października 2017 roku nowy tekst tego artykułu
głosi, iż "kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ jest zamachem na nienaruszalność i
godność osoby".
Oto zmieniony tekst n. 2267 KKK w tłumaczeniu na język polski:

"przez długi okres uważano, że zastosowanie
kary śmierci przez prawowitą władzę, po
uczciwym procesie jest adekwatną reakcją na
powagę niektórych przestępstw i środkiem
możliwym do przyjęcia, choć drastycznym, dla
ochrony dobra wspólnego".
Dzisiaj coraz żywsza jest świadomość, iż godność osoby nie zostaje utracona nawet wówczas, gdy popełniła
ona niezwykle poważne zbrodnie. Ponadto rozpowszechniło się nowe zrozumienie znaczenia sankcji
karnych stosowanych przez państwo. Wreszcie opracowano bardziej skuteczne systemy ograniczenia
wolności, zapewniające niezbędną obronę obywateli, ale odbierające skazanemu w sposób definitywny
możliwości odkupienia swych win.

Zatem Kościół w świetle Ewangelii naucza: "kara śmierci
jest niedopuszczalna, ponieważ wymierzona jest w
nietykalność i godność osoby ludzkiej" i postanawia
stanowczo działać na rzecz jej zniesienia na całym świecie.
Źródło: PAP, KAI, https://misyjne.pl/kosciol-zmienia-nauczanie-na-temat-kary-smierci1/

Film - https://vod.pl/programy-tv/7-metrow-pod-ziemia-dawca-nasienia/l4cmz1h
Podróże - http://podroze.onet.pl/abc/jak-zachowac-sie-w-synagodze/q02kv3

Belgia - https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,35362,biskup-padl-ofiara-zlodziei.html

Prymas Polski zataoczył na spotkaniu z wiernymi [WIDEO] - https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/zzycia-kosciola/art,35358,prymas-polski-zatanczyl-na-spotkaniu-z-wiernymi-wideo.html

Litwa - http://www.fronda.pl/a/obrzydliwy-atak-na-polakow-i-profanacja-na-litwie,113992.html
Najczęściej czytane:


Oto, jak masoneria chce zniszczyd katolicyzm



Mężczyzna obnażył się przed wizerunkiem Matki Boskiej!



Oto, dlaczego SS-mani bali się wzroku O. Kolbe



Antyklerykalna książka Międlara zaszokuje WSZYSTKICH



Prof. Środa dowodem na absurdalnośd 'ateizmu'



Matka Boża ukazała się bolszewickim oddziałom



Czy twój telefon jest podsłuchiwany? Sprawdź!



WYRZUD te produkty! Mogą powodowad raka



Naturalny cud na raka - kiedyś pili ją tylko cesarze

* https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/holendrzy-stali-sie-mniejszoscia-w-najwiekszych-miastach
https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/z-powodu-zmasowanej-imigracji-szwedzi-stana-sie-mniejszoscia-we-wlasnym-kraju
https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/frankfurt-pierwszym-niemieckim-miastem-w-ktorym-imigranci-stanowia-wiekszosc-populacji

Stracili nieletnią córkę, bo przeszła na islam. W Polsce
Islam w Polsce Telewizja Polska wyemitowała poruszający reportaż

o nastolatce z Ukrainy,
która wbrew woli rodziców w wieku czternastu lat przyjęła islam. Konwersji dokonała w
meczecie na warszawskiej Ochocie. Ośrodek Kultury Muzułmaoskiej prowadzi Liga
Muzułmaoska RP, związana z ekstremistycznym Bractwem Muzułmaoskim.
Koniecznie trzeba to zobaczyć. Po obejrzeniu tego materiału trudno
odpowiedzialnie twierdzić, że problemy związane z politycznym
islamem nie dotyczą Polski.
Autorce reportażu Kamili Kuzar należą się brawa za odwagę i chęć niesienia pomocy ludziom, od których
polskie instytucje (szkoła, fundacja, sąd rodzinny) w imię multikulturowej ideologii odwróciły się
plecami.(pś) Link do materiału: https://vod.tvp.pl/video/alarm,09082018,38141288
Wiadomośd 17 sierpnia 2018

Nachodzą cię myśli samobójcze? Wydaje Ci
się, że znajdujesz się w sytuacji bez wyjścia?
Jesteś tak nieszczęśliwy/a, że nie masz ochoty
dłużej żyć? Pamiętaj, że są osoby, które chcą
i mogą Ci pomóc. Dyżurują telefonicznie:
800 70 2222 - całodobowe Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie [WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ]
116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży [WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ]
Możesz też napisać maila lub porozmawiać na czacie.
W sytuacji zagrożenia życia dzwoń pod numer 112 albo jedź na izbę przyjęć najbliższego szpitala
psychiatrycznego. Czytaj więcej na https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-nie-zyje-syn-leszkamillera,nId,2623666#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Dobre historie
„Dziewczyna o siedmiu imionach”https://pl.aleteia.org/2018/08/28/dziewczyna-o-siedmiu-imionach-i-jej-ucieczka-z-korei-polnocnej/

Zabiłeś osę w Niemczech? Możesz za to
słono zapłacić - https://wiadomosci.onet.pl/swiat/niemcy-wysokie-karyza-zabicie-osy/vvbxdys

Młoda para z Niemiec zadziwiła włoskie
miasteczko, sprzątając po swoim ślubie
https://podroze.onet.pl/aktualnosci/mloda-para-z-niemiec-zadziwila-wloskie-miasteczko-sprzatajac-poswoim-slubie/7sfkc96?utm_source=onetsg_fb&utm_medium=social&utm_campaign=onetsg_fb

