Rakotwórczy Roundup. Producent musi zapłacid gigantyczne odszkodowanie:
https://www.salon24.pl/u/zdrowie/956043,roundup-rakotworczy-producent-musi-zaplacic-gigantyczneodszkodowanie

Truskawki - składniki
odżywcze, jakie choroby
leczą, kiedy szkodzą?
https://kobieta.onet.pl/zdrowie/profilaktyka/truskawkikalorie-wlasciwosci-witaminy-i-wartosci-odzywcze/3nhnt

Brytyjski lekarz jest zagrożony zwolnieniem z pracy za poproszenie muzułmanki, żeby zdjęła zasłonę z
twarzy. „Doktor Wolverson zapytał, czy zdejmie nikab. Wyjaśnił, że aby zapewnid najlepszy sposób leczenia
córki tej kobiety, potrzebował jasnego zrozumienia jej stanu”. „Muzułmanka i jej mąż złożyli oficjalną
skargę do GMC”. W oficjalnej skardze napisano, że muzułmanka płakała i czuła się „prześladowana i
dyskryminowana rasowo”. Mówiła, że lekarz był „nieuprzejmy” i „nieprzyzwoicie na nią spojrzał” – donosi
Daily Mail: https://euroislam.pl/czy-lekarz-moze-prosic-muzulmanke-o-zdjecie-nikabu-do-badania/

Ramadan w Norwegii: automat z napojami nieczynny do zachodu Słooca:
https://euroislam.pl/ramadan-w-norwegii-automat-z-napojami-nieczynny-do-zachodu-slonca/

Co z wyborami wspólnego ma Andrzej Bobola? https://www.dlapolski.pl/co-z-wyborami-wspolnego-maandrzej-bobola Video: https://youtu.be/VewSqAkowVg

W tragedii straciła trójkę dzieci. Po roku stał się cud, w który aż trudno uwierzyd. Wydarzyło się coś
niesamowitego, matka zmarłych dzieci ponownie zaszła w ciążę. Nie byłoby w tym nic zdumiewającego,
gdyby nie fakt, że Lori urodziła trojaczki i to takiej samej płci - dwie dziewczynki i jeden chłopiec.
https://pikio.pl/kierowca-smierc-trojki-dzieci/

Marek Derlatka: ilu wierzących trzeba obrazid:
https://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/306019996-Marek-Derlatka-ilu-wierzacych-trzeba-obrazic.html

Jeśli Filipioczyk chce skooczyd szkołę, musi posadzid 10 drzew:
https://wolnemedia.net/jesli-filipinczyk-chce-skonczyc-szkole-musi-posadzic-10-drzew/

Zakaz wycieczek szkolnych do McDonalds?
https://wolnemedia.net/zakaz-wycieczek-szkolnych-do-mcdonalds/

Ukarani za odmowę wizyty w meczecie:
https://wolnemedia.net/ukarani-za-odmowe-wizyty-w-meczecie/

A Kabaret Dudek - W pociągu: https://youtu.be/75H2wXXihug
Kabaret Dudek Ucz się Jasiu: https://youtu.be/I25UGAohChg
Kabaret Dudek - Na poczcie: https://youtu.be/2L8BuN7tcJg
A Kabaret Dudek - Kolejka: https://youtu.be/3o2d3g0MmgM
Włochy: ksiądz – ojciec siedmiorga dzieci obchodził 100-lecie urodzin

Katolicki ksiądz Probo Vaccarini oraz ojciec siedmiorga dzieci we wtorek będzie obchodził w Rimini we
Włoszech 100. rocznicę urodzin. Jubilat, jako wdowiec, zachęcony przez swoją rodzinę ukooczył studia
teologiczne i w wieku 69 lat przyjął święcenia kapłaoskie.
Od tego czasu pracuje jako proboszcz małej wspólnoty wiejskiej w pobliżu tego położonego nad Morzem
Adriatyckim miasta. Jak donosi internetowy portal „Newsrimini” jubileusz ks. Vaccarini uczczono uroczystą
Mszą św. w katedrze w Rimini, której przewodniczył bp Francesco Lambiasi.
Ojciec 4 kapłanów
Urodzony 4 czerwca 1919 roku ks. Vaccarini, po swoim udziale w kampanii rosyjskiej w czasie II wojny światowej, ukooczył studia i pracował jako geodeta. Z
małżeostwa z Anną Marią urodziły się trzy córki i czterech synów. Wszyscy męscy potomkowie wybrali kapłaoską drogę życia. Po śmierci żony Vaccarini, wielki
czciciel św. ojca Pio, coraz bardziej angażował się w życie Kościoła. Zachęcony przez swoich synów, po studiach teologicznych, w maju 1988 r. otrzymał święcenia
kapłaoskie. Nadal pracuje jako proboszcz w Venti: https://misyjne.pl/wlochy-ksiadz-ojciec-siedmiorga-dzieci-obchodzil-100-lecie-urodzin/

W Krakowie mężczyźni ruszyli do walki duchowej
W Krakowie mężczyźni ruszyli do walki, walki duchowej. Z dniem 1 czerwca podjęli Nabożeństwo
wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi w Pierwsze Soboty miesiąca. Wydarzenie
zapoczątkowała msza święta w kościele św. Barbary, następnie odmówiono litanie do św. Józefa,potem
nastąpił przemarsz na dookoła Rynku Głównego i jeszcze różaniec, tym razem już na kolanach na
Placu św. Barbary.
W modlitwie uczestniczył 93 letni porucznik Wacław Szacoń "Czarny", żołnierz wyklęty z oddziału
"Uskoka". Skazany przez komunistów na czterokrotna karę śmierci. Pan Wacław mówi, że tylko wiara w
Boga i modlitwa różańcowa pozwoliły mu przetrwać więzienie i okrutne tortury. Na jednym ze zdjęć
widzimy go z różańcem, który cudem przetrwał po tym jak ubek podeptał go i wyrzucił do śmieci.
Niesamowite świadectwo wiary i przywiązania do Maryi odbija się wielkim echem w narodzie polskim.
Coraz więcej miast przystępuje do MĘSKIEGO RÓŻAŃCA.
Wojownicy modlą się już w Warszawie, Bydgoszczy, Rzeszowie,Łodzi, Przemyślu.Akcja rozszerza się na
inne miasta.
W Krakowie następny Męski Różaniec już 6 lipca. ZAPRASZAMY !
http://www.fronda.pl/a/w-krakowie-mezczyzni-ruszyli-do-walki-duchowej%2C127938.html


Pieknie panowie!!! duchowo dolaczam sie!!!
Zdrowas Maryja i blogoslawiona!!!
 To najlepsza wiadomośd jaką od lat czytałam.
Wreszcie budzą się w Polsce prawdziwi wojownicy czyli jest szansa na ocalenie.



edi WOJNA TRWA
- w 1683 r. - POLSKA URATOWAŁA EUROPĘ PRZED ZALEWEM ISLAMU
- w 1920 r. POLSKA URATOWAŁA EUROPĘ PRZED ZALEWEM BOLSZEWIZMU
- w 2019 r. POLSKA URATUJE ŚWIAT PRZED ZALEWEM GENDER, LGBT itp.

 No, super. Może inne miejscowości pójdą w ich ślady. Jeżeli się nie nawrócimy, to zginiemy, tak jak ci na
Zachodzie. Islam nam poderżnie gardła.

Zatwierdzono cud uzdrowienia za
wstawiennictwem ks. kard. Stefana Wyszyńskiego

Ujrzał w wizji śpiewającą Matkę Bożą i zapisał
słowa pieśni. Najpiękniejszy hymn Wschodu
https://pl.aleteia.org/2019/03/19/ujrzal-w-wizji-spiewajaca-matke-boza-i-zapisal-slowa-piesninajpiekniejszy-hymn-wschodu/

Video: https://youtu.be/DUKZjtSsWJo
https://youtu.be/V5CC9Iqz47M
GIF zakazał sprzedaży 40 serii leków na
nadciśnienie
Produkty lecznicze zawierające valsartanum stosowane są w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Konsultant krajowy
w dziedzinie kardiologii prof. Jarosław Kaźmierczak zaleca, by pacjenci dotychczas leczeni produktami
zawierającymi tę substancję czynną, zgłosili się do swojego lekarza prowadzącego (lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej lub specjalisty), który zastąpi valsartan innym lekiem z tej samej grupy sartanów (np. losartan,
kandesartan, telmisartan, irbesartan, eprosartan) lub zastosuje lek/grupę leków o podobnym działaniu
leczniczym, tj. inhibitory konwertazy angiotensyny czy inne leki hipotensyjne.
Wszystkie decyzje dotyczące wycofania z obrotu produktów leczniczych publikowane są na stronie internetowej
Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w zakładce "Decyzje i komunikaty".

Pełna lista leków na nadciśnienie wycofanych ze
sprzedaży:
1. Avasart 80 mg
2. Avasart 160 mg
3. Avasart Plus (Amlodipinum + Valsartanum), 5 mg + 80 mg
4. Avasart Plus (Amlodipinum + Valsartanum), 5 mg + 160 mg
5. Avasart Plus (Amlodipinum + Valsartanum), 10 mg + 160 mg
6. Awalone 80 mg
7. Awalone 160 mg
8. Axudan 80 mg
9. Axudan 160 mg
10. Axudan 320 mg
11. Axudan HCT 80 mg + 12,5 mg
12. Axudan HCT 160 mg + 12,5 mg
13. Axudan HCT 160 mg + 25 mg
14. Axudan HCT 320 mg + 12,5 mg
15. Axudan HCT 320 mg + 25 mg
16. Co-Nortivan (Valsartanum + Hydrochlorothiazidum), 80 mg + 12,5 mg
17. Co-Nortivan (Valsartanum + Hydrochlorothiazidum), 160 mg + 12,5 mg
18. Co-Nortivan (Valsartanum + Hydrochlorothiazidum), 160 mg + 25 mg
19. Ivisart 160 mg
20. Ivisart 80 mg
21. Nortivan Neo 80 mg
22. Nortivan Neo 160 mg
23. Tensart 80 mg
24. Tensart 160 mg
25. Tensart HCT 160 mg + 12,5 mg
26. Tensart HCT 160 mg + 25 mg
27. Valorion 160 mg
28. Valorion 80 mg
29. Valtap 160 mg
30. Valtap 80 mg
31. Valtap HCT 160 mg + 12,5 mg
32. Valtap HCT 160 mg + 25 mg
33. Vanatex 80 mg
34. Vanatex 160mg
35. Vanatex HCT (Valsartanum + Hydrochlorothiazidum), 80 mg + 12,5 mg
36. Vanatex HCT (Valsartanum + Hydrochlorothiazidum), 160 mg + 12,5 mg
37. Vanatex HCT (Valsartanum + Hydrochlorothiazidum), 160 mg + 25 mg
38. Valsotens HCT (Valsartanum + Hydrochlorothiazidum)160 mg + 25 mg
39. Valsotens HCT (Valsartanum + Hydrochlorothiazidum), 160 mg + 12,5 mg
40. Valsotens 160 mg

