
Pismo Święte o Kobietach 

 
Księga Rodzaju 2,18-25 

18 Potem Pan Bóg rzekł: ?Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc?. 

19 Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką 

on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę "istota żywa". 

20 I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc 

odpowiednia dla mężczyzny. 

21 Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. 

22 Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, 

23 mężczyzna powiedział: 

?Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! 

Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta?. 

24 Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.  

25 Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu. 

  

Mądrość Syracha 26 

1 Szczęśliwy mąż, który ma dobrą żonę, liczba dni jego będzie podwójna. 

2 Dobra żona radować będzie męża, który osiągnie pełnię wieku w pokoju. 

3 Dobra żona to dobra część dziedzictwa i jako taka będzie dana tym, którzy się boją Pana: 

4 wtedy to serce bogatego czy ubogiego będzie zadowolone i oblicze jego wesołe w każdym czasie. 

5 Serce moje ma się na baczności przed trzema rzeczami, a czwartej się obawiam: oszczerczych zarzutów w mieście, zbiegowiska pospólstwa i 

kłamliwych doniesień; te rzeczy są przykrzejsze od śmierci. 

6 Zgryzotą serca i smutkiem jest kobieta zazdrosna o kobietę, a to jest bicz języka, co wszystkich dosięga. 

7 Jarzmo dla wołów źle dopasowane - to żona niegodziwa, kto ją sobie bierze, jakby uchwycił garścią skorpiona. 

8 Wielkie zło - kobieta pijaczka, i nie ukryje ona swej hańby. 

9 Bezwstyd kobiety można poznać po niespokojnym podnoszeniu oczu i po rzucaniu spojrzeń. 

10 Nad córką zuchwałą wzmocnij czuwanie, aby czując ulgę, nie wyzyskała sposobności. 

11 Strzeż się oka bezwstydnego i nie dziw się, jeśli cię przywiedzie do upadku. 

12 Jak spragniony podróżny otwiera usta i pije każdą wodę, która jest blisko, tak ona siada naprzeciw każdego pala i na strzały otwiera kołczan. 

13 Wdzięk żony rozwesela jej męża, a mądrość jej orzeźwia jego kości. 

14 Dar Pana - żona spokojna i za osobę dobrze wychowaną nie ma odpłaty. 

15 Wdzięk nad wdziękami skromna kobieta i nie masz nic równego osobie powściągliwej. 

16 Jak słońce wschodzące na wysokościach Pana, tak piękność dobrej kobiety między ozdobami jej domu. 

17 Jak światło błyszczące na świętym świeczniku, tak piękność oblicza na ciele dobrze zbudowanym. 

18 Jak kolumny złote na podstawach srebrnych, tak piękne nogi na kształtnych stopach.

 
  



Co jest naszą prawdziwą ozdobą? Prawdziwą ozdobą jest charakter człowieka, który ma dobry, kojący 
wpływ na innych ludzi. Biblia mówi: „Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie 
włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem 
łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem.”1 P 3,3-4 (BW) 

Prawdziwą ozdobą człowieka nie jest kosztowny ubiór, ale jego dobre uczynki. Biblia mówi: „Podobnie 
kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w 
kunsztowne sploty włosów ani w złoto czy w perły, czy kosztowne szaty, lecz jak przystoi kobietom, 
które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami.” 1 Tym 2,9-10 (BW) 

Bóg jest źródłem prawdziwego piękna. Bóg jest wspaniały, a Jego rady i prowadzenie są cudowne. Biblia 
mówi: „Zaprawdę, Pan jest wspaniały...” Ps 138,6 (BWP). „Także to pochodzi od Pana Zastępów, jest On 
cudowny w radzie, wielki mądrością.” Iz 28,29 (BW) 

 

                                                                                                             http://www.savoir-vivre.com.pl/  http://www.savoir-vivre.com.pl/?11.-w-kosciele,110                                                                     

 

 

parafia św. Marii Magdaleny w Rabce. 

http://liturgia.wiara.pl/doc/2489431.O-uwadze-podczas-medytacji     

https://www.pch24.pl/8-rzeczy-ktorych-nie-wolno-ubrac-do-kosciola--nawet-goracym-

latem,36414,i.html  FILM: „Uszanować Dom Boga”!:  https://youtu.be/vyCxz9J6UAE          

https://www.youtube.com/watch?v=JkiMT_V_FUg   

http://www.youtube.com/watch?v=U8oROQsMjYk                 

 

 

 

„Spodnie kościółkowe”? 
Paulini przypominają o godnym 
stroju na Jasnej Górze. „Były tak 
zwane buty kościołowe, spodnie 
kościołowe czy koszula kościołowa. 
To oznaczało, że jest specjalny strój 
do kościoła. Ten pozornie 
zewnętrzny problem ubioru niesie za 
sobą dużo poważniejszy problem, 
wewnętrzne usposobienia do relacji 
z Panem Bogiem”.: 
https://pl.aleteia.org/2019/08/08/spodnie-
kosciolowe-paulini-przypominaja-o-godnym-
stroju-na-jasnej-gorze/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

Pewien Generał mówił, że kiedy 

wstanie, myje się, goli, czyści buty, 

zakłada mundur, a potem modli się.                                 

Na rozmowę z Bogiem,                                                    

trzeba się przygotować. 
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A F O R Y Z M Y   O   K O B I E T A C H : 
 

 

  
Łzy słabej kobiety najsilniejszego mężczyznę zwyciężyć potrafią. 

Stanisław Brzozowski 

  
A jeśli miłość jest największym kultem całej ludzkości, to pierwszą jej kapłanką była zawsze i 
jest kobieta. 

Kazimierz Bukowski 

  
Kochajaca żona to najcenniejsze, co mężczyzna posiadać może. 

Robert Burton 

  
Większość mężczyzn, którzy chwalą się, że czytają w swej żonie jak w otwartej księdze, zna 
jedynie przedmowę do niej; potem przechodzą od razu do spisu treści. 

Pascale Campanille 

  
  
Dla mężczyzny kobiety są tym, czym żagle dla żaglowca - nie popłynie bez nich. 

Jacques Chardonne 

  
  
O kobiety, kobiety! - powiedział Shakespeare, i źle powiedział. 
Należało powiedzieć: ach, wy kobiety, kobiety! 
Kobiety bez towarzystwa mężczyzn więdną, a mężczyźni bez kobiet głupieją. 

Antoni Czechow 

  
Miłość dobrej kobiety - brylant w węgla bryle: Daje blask, światło, ciepło i radości tyle... 
Nic nie zdziałasz dla świata, gdy na każdym kroku Ukochanej kobiety brak przy twoim boku. 

Mieczysław Czerwiński 

  
Ani różnica poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania 
wielkiej miłości. Nic, prócz jej braku. 

Maria Dąbrowska 

  
Serce kobiety to cenna księga oprawna w srebro i złoto; 
rzadko mężczyzna czyta ją pilnie, każdy przerzuci z ochotą. 

Adam Asnyk 

 



Dziady cz. IV, Monolog Gustawa                                                                                              
(Kobieto, puchu marny) Adam Mickiewicz 
Kobieto! puchu marny! ty wietrzna istoto! 
Postaci twojej zazdroszczą anieli, 
A duszę gorszą masz, gorszą niżeli!... 
Przebóg! tak ciebie oślepiło złoto! 
I honorów świecąca bańka, wewnątrz pusta! 
Bodaj!... Niech, czego dotkniesz, przeleje się w złoto; 
Gdzie tylko zwrócisz serce i usta, 
Całuj, ściskaj zimne złoto! 
Ja, gdybym równie był panem wyboru, 
I najcudniejsza postać dziewicza, 
Jakiej Bóg dotąd nie pokazał wzoru, 
Piękniejsza niżli aniołów oblicza, 
Niżli sny moje, niżli poetów zmyślenia, 
Niżli ty nawet... oddam ją za ciebie, 
Za słodycz twego jednego spojrzenia! 
Ach, i gdyby w posagu 
Płynęło za nią wszystkie złoto Tagu, 
Gdyby królestwo w niebie, 
Oddałbym ją za ciebie!

 
 
„Czas honoru: Powstanie”: „Dziewczyna z granatem”: https://youtu.be/6pTPMq4ZrGw 

Kobieta pracująca: https://youtu.be/Xej8siZRojY    https://youtu.be/uyfl_iupgQo 

Irena Kwiatkowska – Pralnia: https://youtu.be/GxVsDxJEVM0 

Irena Kwiatkowska – Krawiec: https://youtu.be/Ey-DIng2lPw 

G. Puccini - „O Mio Babbino Caro": https://youtu.be/FoQKcN6A6lM 

Góralka Halka Rinat śpiewa po Polsku: https://youtu.be/JIRQYC1FS1c 

Kwiaty Polskie: https://youtu.be/cGqm8wlsSbU 

Ten występ wzrusza!: https://youtu.be/JacM8y-rwhw 

HANKA BIELICKA – TORONTO: https://youtu.be/1XX7htmXXIo 

Ks.Piotr Pawlukiewicz- o Kobiecie i jej sercu: https://youtu.be/krhg799sP2E 

"Mężczyźni o kobietach", reż. Jacek Bończyk: https://youtu.be/nNmowENQpBI 

Kobieta i ksiądz: https://youtu.be/gFVEOQpfZeY 

Jurorom opadły szczęki, Duet Gajda w Mam Talent: https://youtu.be/Rz9U4gEf6fI 
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Tylko w 6 krajach świata istnieje prawdziwe równouprawnienie kobiet.                                                                   
Tak wynika z raportu Banku Światowego. 

j 

   

Wzięli pod uwagę: swobodę przemieszczania się, podjęcia pracy, wynagrodzenia, zawieranie małżeństwa, 

posiadania potomstwa, zarządzania majątkiem, działalność biznesową i prawo do emerytury.:  Belgia, 
Dania, Francja, Luksemburg, Szwecja i Łotwa.  Polska ma 93,75 pkt.  Z pełną treścią 

raportu Banku Światowego możecie się zapoznać tutaj.:  https://www.f5.pl/futopia/tylko-w-6-krajach-swiata-istnieje-prawdziwe-rownouprawnienie-kobiet     

https://www.forbes.pl/kariera/tylko-w-szesciu-krajach-na-swiecie-kobiety-maja-rowne-prawa-co-mezczyzni-raport-banku/4egw5he  

W czerwcu 2013 funkcję szefa państwa lub rządu sprawowało 18 kobiet.: królowa Wielkiej Brytanii 
Elżbieta II, Danii Małgorzata II. Prezydent: Ellen Johnson-Sirleaf w Liberii, Cristina Fernández de Kirchner w 
Argentynie, Dalia Grybauskaitė na Litwie, Dilma Rousseff w Brazylii, Atifete Jahjaga w Kosowie, Catherine 
Samba-Panza w Republice Środkowoafrykańskiej, Michelle Bachelet w Chile oraz Marie-Louise Coleiro 
Preca na Malcie. Szef rządu: Angela Merkel w Niemczech, Sheikh Hasina Wajed w Bangladeszu, Kamla 
Persad-Bissessar na Trynidadzie i Tobago, Helle Thorning-Schmidt w Danii, Portia Simpson-Miller na 
Jamajce, Alenka Bratušek w Słowenii, Aminata Touré w Senegalu oraz Laimdota Straujuma na Łotwie.  

 
 
 
 
 
 

 

 

Kobiety w polityce? Rządy i ugrupowania  

polityczne tworzą mężczyźni. W niektórych krajach nie mają one nawet 
możliwości zabrania głosu. W Japonii, Sekretarz Partii Liberalno-
Demokratycznej zaprosił do obserwacji pięć kobiet, ale nie mają one 
prawa zabierać głosu. Swoje opinie mogą zgłaszać po fakcie do 
sekretariatu partii. Od wielu lat są wykluczane z życia politycznego i 
ekonomicznego.  https://www.msn.com/pl-pl/styl-zycia/moda-i-uroda/kobiety-w-polityce-

mog%C4%85-patrze%C4%87-ale-si%C4%99-nie-odzywa%C4%87-tak-to-wygl%C4%85da-w-
japonii/ar-BB1dQ2TA?ocid=msedgdhp    Zobacz też: 257 lat. Tyle czasu potrzeba, aby zniknęła 
różnica wynagrodzeń między kobietami a mężczyznami   

 

„Kobieta”, słowo to pojawiło się w XVI w. Etymolog polski  Aleksander Brückner wywodzi je od 

słowa kob, czyli chlew, koryto[1]. Kobieta w pierwotnym znaczeniu, to ta, która służy przy korycie, zajmuje 
się chlewem. W neutralnym znaczeniu zaczęto je używać w XVIII wieku[2]. https://pl.wikipedia.org/wiki/Kobieta 
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Rodzime kultury Ameryki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodzime kultury Afryki: zasada starszeństwa, tak więc starsza kobieta ma pozycję dominującą nad młodym 

mężczyzną. Algierskie plemię Kabylów, w których kobiety są bardzo, a nawet całkowicie zdominowane przez 
mężczyzn . Kwestia ta zależy bowiem od różnorodnych czynników. W tym konkretnym przypadku znaczenie ma 
wyznawany przez to społeczeństwo islam.

 
Chiny – foto wyrób porcelany   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

W wielu społeczeństwach o organizacji 
plemiennej mamy do czynienia z bardzo dobrą 
pozycją kobiety. Taki stan stwierdzono wśród 
Indian Ameryki Północnej.  
Znane są przypadki plemion, w których 
wodzami były kobiety. Wśród Irokezów  władzę 
polityczną faktycznie miały jedynie kobiety, 
tworzyły one bowiem tzw. Radę Kobiet, która 
podejmowała decyzje i wybierała wodza. 
Kultura Apaczów Jicarilla z kolei opierała się na 
bardzo silnej rywalizacji między płciami.  
W okresie pionierskiej kolonizacji wschodniego 
wybrzeża Ameryki Północnej zdarzały się nawet 
nierzadko przypadki ucieczek kobiet osadników 
do Indian, którzy je lepiej traktowali. 

Kobieta z plemienia Apaczów 

 
Dziewczyna chińska całą młodość spędzała w kobiecej części 
ojcowskiego domu, odseparowana od mężczyzn, a gdy osiągnęła 
odpowiedni wiek, jak najszybciej starano się wydać ją za mąż.  
W rodzinie ukształtowanej według konfucjańskich zasad                              
kobieta od dziecka podlegała dyskryminacji,                                              
zajmowała nierównoprawną, podrzędną pozycję.                                                                                            
Matka przygotowywała ją do zamążpójścia, wpajając zasady 
dobrych manier i posłuszeństwa wobec męża i starszych. 

 

 

Małżonka w domu teścia musiała całkowicie podporządkować się woli teściowej. 

Dopiero po urodzeniu syna jej pozycja w rodzinie ulegała poprawie. Jeżeli w 

ciągu kilku lat nie urodziła syna, mąż brał drugą. Sytuacja drugiej żony była 

jeszcze gorsza niż pierwszej. Podlegała ona nie tylko władzy teściowej, lecz 

również pierwszej żony i musiała wykonywać najcięższe kobiece prace.                  

Obecnie jest polityka kontroli urodzin i posiadanie większej ilości dzieci jest 

zakazane, płody płci żeńskiej czesto są zabijane.  



Indie - tradycyjne zasady indyjskie wymagały, by kobiety zachowywały się skromnie,  wychodząc na 

widok publiczny owijały się szalem, a twarz osłaniały woalką. Były zależne od mężczyzn, najpierw od ojca, 
później od męża i syna. Do męża żona zwracała się „panie”, „władco”. W miejscach publicznych szła z nim 
z tyłu, w pewnej odległości. Musiała gotować, zadowalać się jedzeniem resztek, które pozostawił mąż i syn  
a przed położeniem się do łóżka ucałować stopy małżonka. Znany był w Indiach zwyczaj palenia na stosie 
wraz ze zwłokami zmarłego mężczyzny jego żony, w niektórych rejonach praktykowany jeszcze w XIX w. 
Godnym współczucia był  też los wdowy. 

Cywilizacja islamu - kobieta jest zdominowana pod względem ekonomicznym i społecznym 

przez mężczyznę – w razie braku posłuszeństwa mógł ją zabić. W świecie islamu mamy obecnie do 

czynienia z dwoma równolegle zachodzącymi, przeciwstawnymi tendencjami. Tunezja i Turcja, prowadzą 

politykę zmierzającą do poprawy położenia kobiet. W Afganistanie kobiety nie mają praw publicznych. Iran 

jest krajem, gdzie spierają się różne prądy: położenie kobiety jest złe (np. nie ma ona prawa wejść na 

mecz, gdy irańska telewizja transmitowała mecz piłki nożnej między reprezentacjami USA i Iranu, robiła to 

z kilkuminutowym poślizgiem, by w tej zakładce czasowej usuwać ujęcia widowni, na której były kobiety), 

ale z drugiej strony w środowiskach intelektualnych jest podejmowana wyraźna krytyka tego stanu rzeczy. 

Dyskryminacja kobiet przybiera bardzo ostrą postać w krajach Afryki. Przypadek Safiyi Yakubu Hussani, 

skazanej za cudzołóstwo na ukamienowanie przez sąd szariacki, jest jednym z przejawów tej tendencji.  

Kultura grecka - Eurypides, wyraził się, że jeden mężczyzna jest więcej wart niż tysiąc kobiet. 

Platon uważał kobiety za niezdolne do umiłowania idei, a Arystoteles napisał, że kobieta jest 
„uszkodzonym, skarlałym samcem”. Po osiągnięciu dojrzałości fizycznej, około 12, 13 roku życia, 
dziewczęta ateńskie wychodziły za mąż, a wyboru męża dokonywał ojciec. Kobieta pozostawała pod 
„opieką” mężczyzny: najpierw miał nad nią władzę ojciec, potem mąż. Nie posiadała nic; majątku, ani 
prawa dziedziczenia. 

Kultura rzymska - kobiety mogły być osobami sui iuris, jeśli nie miały ojca ani nie żyły w 

małżeństwie cum manu („pełna” forma małżeństwa rzymskiego, w której żona podlega władzy męża lub 
ewentualnie teścia). W takim wypadku przydzielano im jednak opiekuna; opieka prawna nad kobietami 
nazywała się tutela mulierum... 

Kultura zachodnia - przykładano wagę do krewnych po „mieczu” i „kądzieli”, a to powodowało 

ryzyko rozdrobnienia własności ziemi. Chrześcijaństwo widziało w kobiecie źródło zła (ianua diaboli). 
Kobiety były "nieudanymi mężczyznami" (Albert Wielki), ułomnymi, słabymi i podatnymi na podszepty 
Złego. Lista rzeczy, których zabraniano w średniowieczu kobietom zawiera między innymi noszenie 
odkrytych włosów, czy siedzenie podczas uczty między duchownymi.. 

Nowożytność - panowało przekonanie, że to ojciec musi sprawować pieczę nad wychowaniem 

dzieci, bo matka, jako istota słaba i gorsza, może mieć na nie zły wpływ.Napoleoński kodeks cywilny 
pozbawiał kobietę prawa do dysponowania majątkiem, nakazywał całkowite posłuszeństwo mężowi, nie 
pozwalał na rozwód, i ograniczał zdolność kobiet do występowania przed sądem. Postanowienia 
rozpowszechniano przy udziale wojsk zdobywającego Europę. Kobieta nie miała wyższego wykształcenia, 
pracowały chłopki.  W Anglii, aż do 1884 roku istniała możliwość sprzedania własnej żony.Fale ruchów 
feministycznych dążyły do znoszenia nierówności i ograniczeń. USA jako jedyne na świecie osiągnęły stan 
całkowicie takich samych wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn na wysokich stanowiskach menadżerskich i 
kierowniczych, do czego doprowadziła przede wszystkim lawina pozwów sądowych.   

Kobiety w nauce - dominował pogląd, że przyczyną mniejszego udziału kobiet w nauce są ich 

determinizm biologiczny, które miały powodować ich mniejsze zdolności do zajmowania się działalnością 
naukową. Obecnie przeważa pogląd, że podstawową przyczyną są uwarunkowania społeczne, kulturowe i 
religijne, które w różny sposób ograniczają kobietom możliwość zajmowania się działalnością naukową i 
osiągania sukcesów w tej dziedzinie. Kobiety wnosiły swój wkład do rozwoju nauki od najdawniejszych 
czasów, niemniej ich udział nie zawsze był dostrzegany. Historycy zainteresowani tematem naświetlili 
przyczyny tego, a także bariery, które musiały pokonać i strategie, które musiały przyjąć, aby ich prace były 
zaakceptowane przez środowiska naukowe. Te zaś, aż do połowy XIX w., a nawet znacznie później 
okazywały się niejednokrotnie sceptyczne co do możliwości.: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kobiety_w_nauce 
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Lista znanych uczonych:  
 
 Acca Larentia (około 634 p.n.e. Rzym) – ginekolożka 

 Aglaonike (Grecja) – astronomka 

 Arete z Cyreny (Grecja) – filozofka i nauczycielka filozofii 

 Ban Zhao (Chiny) – historyczka 

 Enheduanna (około 2354 p.n.e., Mezopotamia) – pierwsza kobieca pisarka w historii literatury 

 Hipparchia (Grecja) – filozof 

 Hypatia z Aleksandrii – matematyczka 

 Periktione (VI w. p.n.e., Grecja) – filozofka, uczennica Pitagorasa 

 Merit Ptah (około 2700 p.n.e., Egipt) – pierwsza lekarka znana z imienia 

 Xi Lingshi (około 2640 p.n.e., Chiny) – legendarna cesarzowa, miała odkryć proces produkcji jedwabiu 

 Theano (Grecja) – filozofka 

 Maria Żydówka (I wiek n.e.) – chemiczka i wynalazczyni 

 Hildegarda z Bingen 

 Herrad 

 Lilovarti (Indie) – matematyczka 

 Sophia Brahe – astronomka 

 Margaret Cavendish – filozofka 

 Maria Cunitz – śląska astronomka 

 Elżbieta Koopman Heweliusz – pierwsza polska astronomka 

 Maria Margarethe Kirch – astronomka 

 Maria Sibylla Merian – entomolożka 

 Elena Cornaro Piscopia – matematyczka i filozofka, pierwsza kobieta, która otrzymała stopień naukowy doktora. 

 Maria Gaetana Agnesi – matematyczka 

 Maria Angela Ardinghelli – fizyczka 

 Eleonora Barbapiccola – filozofka 

 Laura Bassi – fizyczka 

 Clelia Borromeo – filozofka i matematyczka 

 Jane Colden – botaniczka 

 Juana Inés de la Cruz – pisarka i astronomka 

 Émilie du Châtelet – fizyczka 

 Maria Dalle Donne – lekarka 

 Jeanne Dumée – astronomka 

 Sophie Germain – matematyczka 

 Catherine Green – wynalazczyni 

 Caroline Herschel – astronomka 

 Josephine Kablick – paleontolożka 

 Nichole-Reine Lepaute – astronomka 

 Martha Daniell Logan – pisarka-ogrodniczka 

 Anna Morandi Manzolini – anatomka 

 Sybilla Masters – wynalazczyni 

 Cristina Roccati – fizyczka 

 Mary Somerville – fizyczka 

 Jeanne Villepreux-Power – biolożka morska 

 Mary Anning – paleontolożka 

 Anna Atkins – botaniczka i fotografka 

 Hertha Marks Ayrton – matematyczka 

 Sara Josephine Baker – chirurżka 

 Elizabeth Blackwell – lekarka 

 Elizabeth Bragg – inżynier 

 Elizabeth Knight Britton – botaniczka i briolożka 

 Mary E. Britton – lekarka 

 Mary Whiton Calkins – psycholożka i filozofka 

 Annie Jump Cannon – astronomka 

 Cornelia Clapp – zoolożka i biolożka morska 

 Alice Fletcher – etnografka 

 Williamina Fleming – astronomka 

 Kate Gleason – inżynierka 

 Margaret Lindsay Huggins – astronomka 

 Mary Putnam Jacobi – lekarka 

 Dorothea Klumpke – astronomka 

 Zofia Kowalewska – matematyczka 

 Bertha Lamme – inżynierka 

 

Enheduanna[1]; 24-23 w. p.n.e. – księżniczka akadyjska, córka 

króla Sargona Wielkiego, siostra króla Rimusza i być może 

jego następcy, Manisztusu[2], arcykapłanka 

boga Nanny w Ur, poetka tworząca w języku sumeryjskim. 

Znana z zachowanych utworów literackich i wzmianek o 

charakterze historycznym[3]. 

Urodziła się w zamożnej i starożytnej rodzinie weneckiej Cornaro, z której pochodziło 
kilku papieży i kardynałów. Nazwisko „Piscopia” utworzono od nazwy rodowego zamku 
(daru królowej Cypru). Otrzymała od ojca staranną edukację domową. Nauczyła się j.: 
łacińskiego, hebrajskiego, arabskiego, chaldejskiego, francuskiego, hiszpańskiego i angielskiego. 
Uczyła się także filozofii, astronomii, matematyki i teologii. Była również uzdolniona 
muzycznie, grała na harfie, klawesynie i skrzypcach, komponowała i śpiewała.                                      
Na polecenie ojca rozpoczęła studia na Uniwersytecie Padewskim. Była tam w latach 
1672–1678 pierwszą kobietą-studentką teologii. Otrzymała tytuł magistra, a następnie w 
1678 r. stopień doktora filozofii (jako pierwsza kobieta w historii). Do śmierci wykładała 
matematykę na Uniwersytecie Padewskim. Znajduje się tam dziś jej posąg z marmuru. 
Aż do XX wieku żadna inna kobieta nie uzyskała doktoratu na tym uniwersytecie. 
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 Henrietta Leavitt – astronomka 

 Ada Lovelace – matematyczka 

 Lise Meitner – fizyczka 

 Maria Mitchell – astronomka 

 Florence Nightingale 

 Emmy Noether 

 Beatrix Potter 

 Maria Skłodowska-Curie 

 Nettie Stevens 

 Ida Tacke-Noddack 

 Ruth Benedict 

 Margaret Burbidge 

 Rosalind Elsie Franklin  

 Dorothy Crowfoot Hodgkin 

 Grace Hopper 

 Irène Joliot-Curie 

 Esther Lederberg 

 Maria Göppert-Mayer 

 Anna Wierzbicka – lingwistka 

 Barbara McClintock 

 Christiane Nüsslein-Volhard 

 Cecilia Payne-Gaposchkin 

 Chien-Shiung Wu 

 Rosalyn Yalow 

 

Lista laureatek: 
Poniższa lista kobiet nagrodzonych Nagrodą Nobla obejmuje 53 nazwiska kobiet wyróżnionych 
Nagrodą Nobla w latach 1901–2019[7]. W tym czasie nagrodzonych zostało 919 indywidualnych laureatów 
oraz 27 organizacje[8] (wśród nagrodzonych laureatów udział kobiet wynosi 5,8%). Pokojową Nagrodą 
Nobla wyróżnionych zostało 17 kobiet, literacką – 15, w dziedzinie fizjologii lub medycyny – 12, chemii – 5, 
fizyki – 3. Nagrodą Banku Szwecji w dziedzinie ekonomii wyróżniona zostały dwie kobiety – Elinor 
Ostrom (2009) i Esther Duflo (2019). Jedyną kobietą nagrodzoną dwukrotnie była Maria Skłodowska-
Curie[9].: https://pl.wikipedia.org/wiki/Laureatki_Nagrody_Nobla   

Zjawisko Matyldy:                                                                                                                                                 
termin opisujący przypadki pomijania udziału kobiet naukowców w pracy badawczo-naukowej i 
przypisywania ich osiągnięć naukowcom mężczyznom.: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zjawisko_Matyldy

 

Kultura i nauka - POLSKA 
Polka Maria Curie-Skłodowska otrzymała w 1903 r. Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki, a w 1911 – z chemii, 
pozostając do dziś jedyną osobą, która otrzymała Nagrodę Nobla z dwóch różnych dziedzin nauki[116]. 
Natomiast Maria Antonina Czaplicka zdobyła uznanie za sprawą badań prowadzonych na Syberii,1919[117]. 
 

I rząd: Dobrawa Przemyślidka, Jadwiga Andegaweńska, Bona Sforza, Elżbieta Koopman Heweliusz 
 

II rząd: Izabela Czartoryska, Emilia Plater, Emilia Sczaniecka, Irena Kosmowska 
 

III rząd: Maria Curie-Skłodowska, Janina Lewandowska, Irena Sendlerowa, Magdalena Figur 
 

IV rząd: Kalina Jędrusik, Wanda Rutkiewicz, Anna Walentynowicz, Wisława Szymborska.

 

Rosalind Elsie Franklin (1920 - 1958), 

 brytyjska biofizyk i specjalistka w 

dziedzinie rentgenografii strukturalnej, 

współodkrywczyni                                                                      

 podwójnej helisy DNA[1][2], 

doktor na Uniwersytecie Cambridge. 
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Sport - POLSKA 

 Wanda Dubieńska – polska olimpijka (igrzyska w Paryżu w 1924), mistrzyni Polski w szermierce, tenisie i biegach narciarskich. 

 Halina Konopacka – lekkoatletka, dyskobolka, pierwsza polska złota medalistka olimpijska (igrzyska w Amsterdamie w 1928). 

 Stanisława Walasiewiczówna[a] – lekkoatletka w biegach sprinterskich i skoku w dal, mistrzyni olimpijska, rekordzistka świata. 

 Jadwiga Wajsówna – lekkoatletka, medalistka olimpijska. 

 Jadwiga Jędrzejowska – tenisistka, zwyciężczyni mistrzostw Francji w grze podwójnej z 1939 roku, wielokrotna mistrzyni Polski.  

 Irena Szewińska – siedmiokrotna medalistka igrzysk olimpijskich oraz dziesięciokrotna medalistka mistrzostw Europy   
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Polki wszech czasów                                                  
Muzeum Historii Polski i Magazyn Historyczny „Mówią Wieki”  - plebiscyt na Polkę Wszech Czasów:  
1. Dobrawa (Dąbrówka, zm. 977 r.) - córka czeskiego księcia, żona Mieszka I, matka Bolesława Chrobrego; odegrała istotną rolę 
w przyjęciu chrześcijaństwa przez męża i jego poddanych. 
2. Św. Jadwiga Andegaweńska (ok. 1373-99) - królowa, pierwsza kobieta na polskim tronie, żona wielkiego księcia Władysława 
Jagiełły, dzięki niej Litwa zawarła z Polską unię i stała się państwem chrześcijańskim; przyczyniła się do odnowienia Akademii 
Krakowskiej, była opiekunką szpitali, kościołów i wszystkich potrzebujących. 
3. Bona Sforza (1494-1557) - królowa, włoska żona króla Zygmunta Starego, dążyła do wzmocnienia władzy królewskiej i 
poprawy międzynarodowej pozycji Polski; propagowała kulturę włoskiego renesansu, obyczajów i potraw. 
4. Marysieńka Sobieska (Maria Kazimiera Ludwika de la Grange d’Arquien, 1641-1716) - francuska żona króla Jana III Sobieskiego. 
5. Izabela Czartoryska (1764-1835) - mecenas sztuki, pisarka, kolekcjonerka, otworzyła pierwsze polskie muzeum w Puławach z 
pamiątkami po wielkich Polakach. 
6. Emilia Plater (1806-31) - bohaterka narodowa Polski, Litwy i Białorusi; kapitan Wojska Polskiego, walczyła w powstaniu 
listopadowym. 
7. Helena Modrzejewska (1840-1909) - aktorka o międzynarodowej sławie, znakomita zwłaszcza w rolach tragicznych; jedna z 
najpiękniejszych kobiet swojej epoki. 
8. Maria Konopnicka (1842-1910) - poetka, nowelistka, publicystka, tłumaczka, autorka „Roty”, jednej z najważniejszych polskich 
pieśni patriotycznych. 
9. Maria Skłodowska-Curie (1867-1934) - wybitna uczona, najsłynniejsza polska przedstawicielka nauki, fizyk, chemik, 
odkrywczyni radu i polonu, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla, rzeczniczka niepodległości Polski; inicjatorka budowy Instytutu  
Radowego w Warszawie; jako pierwsza nie-Francuzka pochowana w paryskim Panteonie, wspólnie z mężem Piotrem Curie. 
10. Pola Negri (Apolonia Chałupiec, 1896-1987), gwiazda kina niemego, do dziś najbardziej znana na świecie polska artystka. 
11. Halina Konopacka (1900-89), lekkoatletka, jako pierwsza zdobyła dla Polski złoty medal olimpijski; w 1939 r. wzięła udział w 
ewakuacji złota Banku Polskiego do Francji. 
12. Hanka Ordonówna (Maria Anna Pietruszyńska-Tyszkiewicz, 1902-50), piosenkarka, aktorka, tancerka, autorka wierszy i 
piosenek, jedna z największych gwiazd polskiego kina przedwojennego; ocaliła od śmierci tysiące „tułaczych dzieci” polskich, 
wywiezionych w czasie wojny do ZSRR, otwierając dla nich w innych krajach polskie domy opieki, dając możliwość leczenia i 
nauki; zmarła w Bejrucie, pochowana w Alei Zasłużonych na Powązkach (1990 r.). 
13. Irena Sendlerowa (1910-2008) - pielęgniarka, działaczka społeczna, w czasie II wojny światowej jako członkini Rady Pomocy 
Żydom „Żegota” uratowała ok. 2500 żydowskich dzieci. 
14. Elżbieta Zawacka ps. Zo (1909-2009) - w latach okupacji kurierka komendy Głównej Armii Krajowej, jedyna kobieta wśród 
cichociemnych; po wojnie pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, generał brygady Wojska Polskiego. 
15. Jako kandydatkę internauci dołączyli do konkursu św. Urszulę Ledóchowską (1865-1939) - zakonnicę, założycielkę 
Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, pedagoga, rzeczniczkę niepodległości Polski, opiekunkę i 
wychowawczynię polskich dziewcząt w Petersburgu (1910-14), potem w Szwecji i w Danii, współpracującą również wtedy z 
Komitetem Pomocy Ofiarom Wojny, zawiązanym w Szwajcarii przez Henryka Sienkiewicza; była organizatorką prowadzonej od 
1920 r. przez Siostry Urszulanki szkoły i dużej placówki wychowawczej dla dziewcząt w Pniewach k. Poznania; beatyfikowana w 
Poznaniu (1983 r.) oraz kanonizowana w Rzymie (2003 r.) przez Jana Pawła II. 

 

Głosowanie:  
I miejsce - Maria Skłodowska-Curie - 3618 głosów. 
II miejsce - Elżbieta Zawacka ps. Zo - 2964 głosy. 
III miejsce - Irena Sendlerowa - 2479 głosów.                                                                                                                                                       

Św. Urszula Ledóchowska - 1221 głosów;                                                                                                                                                                              
Św. Jadwiga Andegaweńska królowa Polski - 929 głosów;                                                                                                                                                                                              
Izabela Czartoryska - 550 głosów;                                                                                                                                                                                          
Pola Negri - 523 głosy;                                                                                                                                                                                                        
królowa Bona - 468 głosów;                                                                                                                                                                                  
Maria Konopnicka - 394 głosy;                                                                                                                                                                                                                      
Emilia Plater - 314 głosów;                                                                                                                                                                                  
Dobrawa (Dąbrówka) - 264 głosy;                                                                                                                                                                  
Helena Modrzejewska - 230 głosów;                                                                                                                                                                                                                       
Halina Konopacka - 196 głosów;                                                                                                                                                                                                           
Hanka Ordonówna - 178 głosów;                                                                                                                                                                                                                             
Marysieńka Sobieska - 108 głosów. 

 



M A D K A : 
Madka – młoda matka, która niedawno urodziła dziecko w celu pozyskania świadczeń socjalnych. Stara się o dziecko tylko dlatego, że jej koleżanki z pracy 
także są w ciąży. Przyjmuje się, że pierwsze madki pojawiły się wraz z wprowadzeniem programu 500+. Zasiłek obudził z głębokiego snu roszczeniowe 
kobiety, które zaczęły domagać się wszystkiego, nie oferując nic w zamian. Socjologowie uważają jednak, że pierwsze madki pojawiły się już za komuny. 
Cwane ciężarne kobiety korzystały z tego, że zakłady pracy oferują im programy socjalne a kolejkowicze przepuszczali je na sam początek kolejki. Bycie 
ciężarną kobietą lub świeżo upieczoną matką cieszyły się licznymi przywilejami od państwa i społeczeństwa. Po zmianach ustrojowych proto-madki dzięki 
szantażom emocjonalnym i feministkom zachowały większość swoich praw. Kobiety wygrywały wszystkie sprawy rozwodowe, żyły na koszt podatników i 
byłych mężów oraz psuły swoje dzieci (szczególnie córki). Niektórzy uczeni sugerują, że za madki należy uznawać tylko ze zepsute córki. Cechy madki:  

 Mówi podniosłym głosem, jakby chciała zaakcentować, że jej mąż jest z zawodu dyrektorem. 

 Wychowuje swoje dziecko bezstresowo. 

 Wpycha się na początek kolejki w supermarkecie. 

 Nie ma matury. 

 Dla niej ortografia to potoczna nazwa autostrady A2. 

 Przenosi swoje dziecko do innej szkoły, byle jej były mąż miał utrudniony kontakt ze swoją pociechą. 

 Utrzymuje się z 500+, alimentów i chwilówek. 

 Na swoje dziecko mówi bombelek. 

 Myśli, że słowa „proszę” i „daj” są synonimami. 

 Nazywa swoje dziecko światowym imieniem (Brajan, Dżesika, Dżastin, Dżeronimo-Martin, Wanessa). 

 Nie kupuje biletów i ma pretensje do kontrolerów. 

 Zostawia po sobie bałagan. 

 Przesiaduje namiętnie na forach młodych matek, co rekompensuje jej brak życia towarzyskiego. 

 Ale przede wszystkim: dla niej wychowanie dziecka jest pracą, za którą powinno jej się płacić. Nawet jeśli w ciągu 12 godzin opieki nad dzieckiem 10 
spędza oglądając seriale paradokumentalne. 

Pieluszkowe zapalenie mózgu 
Wiele madek po urodzeniu dziecka cierpi na pieluszkowe zapalenie mózgu. Objawia się ona głównie poprzez zaburzenia pracy mózgu kobiet wynikające z 
natłoku informacji o wychowywaniu niemowlaków pochodzących z gazetek dla matek, portali społecznościowych, forów internetowych i od innych 
chorych kobiet. Chora madka wykazuje wówczas ogromną nadopiekuńczość, skupia całą uwagę na swoim dziecku oraz testuje na nim wszelkiego rodzaju 
metody wychowawcze. Pieluszkowe zapalenie mózgu objawia się: 

 problemami z pamięcią; 

 nadmiernym zdenerwowaniem; 

 agresją po usłyszeniu takich słów jak: bachor, nierób, paskudne dziecko, śmierdzące pieluchy itp.; 

 skupianiu się wyłącznie na dziecku; 

 zakupoholizmem (szczególnie na widok Bobofrutów). 
Sama chora może skutecznie ukrywać w/w objawy. Niemniej, jeśli madka pochwaliła się w internecie, że jej dziecko zrobiło 
pierwszą kupkę/pierwsze siusiu/,czy zrobiło cokolwiek, czego zamieszczenie na portalu społecznościowym jest szczytem głupoty, to już wiadomo, że chora 
jest w stadium zaawansowanym. https://nonsa.pl/wiki/Madka

 

Matka (mama) – kobieta będąca rodzicem dziecka. Matką nazywa się kobietę, która jest związana ze swoimi 

dziećmi, które mogą, ale nie muszą być jej biologicznym potomstwem. Zatem, w zależności od kontekstu, kobiety mogą być uważane za matki z 
racji urodzenia lub wychowywania dziecka, dostarczenia komórki jajowej do zapłodnienia, lub jakiejś ich kombinacji. Są to warunki umożliwiające 
sprecyzowanie pojęcia macierzyństwa lub stanu bycia matką. Kobiety, które należą do trzeciej i pierwszej kategorii, zazwyczaj objęte są pojęciami 
„rodzona matka” lub „matka biologiczna”, niezależnie od tego, czy dana osoba kontynuuje wychowywanie dziecka. W związku z tym kobieta, która 
spełnia tylko drugi warunek, może być uznana za matkę adopcyjną, a ta, która spełnia tylko pierwszy lub tylko trzeci warunek, za matkę zastępczą. 
W prawie rodzinnym matka jest wstępną krewną pierwszego stopnia w linii prostej, od którego dziecko pochodzi bezpośrednio. W genealogii matkę 
i dziecko łączy filiacja, a matkę z ojcem łączy koicja. W j. potocznym matką nazywa się czasem także teściową. Matka wychowująca dzieci z 
poprzedniego małżeństwa swego męża to macoch

 

Biologiczna matka: gdy kobieta zachodzi w ciążę po tym, jak komórka jajowa zostanie zapłodniona. Płód 

rozwija się z żywej zygoty i powstaje zarodek, w macicy kobiety, a gdy płód jest wystarczająco rozwinięty, rodzi się człowiek. U ludzi, ciąży trwa 
zazwyczaj około 9 miesięcy, jednak nie zawsze tak jest, ponieważ niektóre dzieci rodzą się przedwcześnie lub z opóźnieniem. 
Silna emocjonalna więź matki z dzieckiem, związana m.in. z działaniem układu nagrody, powstała w wyniku długiej ewolucji. Zapewnia trwałość 
rodzin i innych grup społecznych.

 

Świadome macierzyństwo – kobieta, wraz ze swoim partnerem, powinni w sposób 

racjonalny sterować swą płodnością, decydując się na posiadanie dzieci w liczbie adekwatnej do warunków materialnych, w momencie 
niezakłócającym ich funkcjonowania w społeczeństwie, w okresie optymalnym fizjologicznie (18-35 lat), a kolejne ciąże nie powinny następować 
zbyt szybko po sobie. Kwestia planowania potomstwa w świadomym macierzyństwie nadal pozostaje sprawą kluczową. Teoretycznie kobieta może 
urodzić 20-30 dzieci. Jeśli tak się nie dzieje, to m.in. dlatego, że stosuje się metodę kontroli urodzeń. Wśród osób propagujących idee świadomego 
macierzyństwa z wykorzystaniem metod naturalnych duży wpływ miała działalność naukowa prof. Włodzimierza Fijałkowskiego

[7]
. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiadome_macierzy%C5%84stwo#cite_note-2
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Japonia: wietnamska zakonnica ratuje nienarodzone 
dzieci „praktykantek technicznych” 

Japońska państwowa stacja telewizyjna NHK nadała materiał poświęcony pracującym w tamtejszych 
firmach Wietnamkom-praktykantkom technicznym, które – jeśli zajdą w ciążę – są zmuszane przez 
pracodawców do usunięcia jej. Autorka programu Momo Oono podkreśliła, że dzieje się tak wbrew 
obowiązującemu prawu, a ma na celu wyłączenie zyski firm. Tym ciężarnym kobietom coraz częściej, 
głównie od strony prawnej, pomaga mieszkająca w Japonii misjonarka – wietnamska siostra zakonna. 

 

Jesienią ub.roku niektóre media podały, że na terenie przyfabrycznego ogrodu w Hiroshimie znaleziono ciało dopiero 
co narodzonego niemowlęcia. Policja ustaliła, że uśmierciła je własna matka, 26-letnia Wietnamka, zatrudniona w tym 
zakładzie jako tzw. praktykantka. Do podobnego zdarzenia doszło w tym samym czasie w Kumamoto, na wyspie 
Kiusiu. Do obu zatrzymanych przez policję kobiet dotarła dziennikarka NHK. Obie przyznały się, że bały się, iż zostaną 
deportowane do kraju, jeśli pracodawcy odkryją, że są one w ciąży. Podkreślały też swoją bezradność, dodając, że nie 
miały się do kogo zwrócić o pomoc. 

Sytuacja około 300 tys. obcokrajowców-praktykantów w japońskich zakładach pracy, głównie w przemyśle 
spożywczym i rybnym, całkowicie odbiega od tego, co formalnie zapewnia im japońskie prawo. Kobiety m.in. mają 
prawo do urodzenia i wychowania dziecka, tak jak Japonki. W rzeczywistości jest odwrotnie. Już przy podejmowaniu 
pracy są one pouczane, że w wypadku zajścia w ciążę grozi im aborcja lub kara w wysokości 5-10 tys. dolarów. Są to 
bardzo wysokie sumy, zważywszy na fakt, że praktykanci przyjeżdżają do Japonii na 3-letnie kontrakty właśnie po to, 
aby pomagać swoim rodzinom w kraju. W tej tragicznej sytuacji pojawiają się jednak ludzie, którzy próbują pomagać 
takim samotnym matkom. Szczególnie dużą rolę odgrywa tu wietnamska zakonnica Maria Le Thi Lang, pracująca przy 
kościele w Kawaguchi w prefektorze (i diecezji) Saitama. W wywiadzie dla NHK podkreśliła ona stronę prawną swych 
działań. Pomaga ona pertraktować z pracodawcami w sprawie m.in urlopów macierzyńskich. Na przykład udało jej się 
wynegocjować urlop dla pracowniczki na urodzenie dziecka w Wietnamie i możliwość powrotu do dotychczasowego 
zakładu, co prawda bez dziecka, gdyż na to nie pozwala prawo japońskie. W podobny sposób siostra pomogła w 
zeszłym roku załatwić 50 innych spraw. 

Komentując zabójstwa dzieci w Hiroshimie i Kumamoto zakonnica jeszcze raz wskazała na „potworną izolacje tych 
kobiet", dodając, że stara się nakłaniać je do szukania pomoc i mówi im o przysługujących im prawach do urodzenia i 
wychowania dziecka".: https://www.niedziela.pl/artykul/65027/Japonia-wietnamska-zakonnica-ratuje
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Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar 
Ile jest warta twoja obrączka? 

 

 
 

Hasło widniejące na plakatach pisane jest jakby ręką dziecka, jest to wyrażenie najbardziej podstawowego 
pragnienia dziecka w stosunku do rodziców, dotyczącego ich wzajemnej miłości. Hasło ukazało się na wielu 
nośnikach reklamy zewnętrznej w Polsce. Cała istota przedsięwzięcia sprowadza się wyłącznie do tego, 
żeby pokazać i promować, czym jest miłość małżeńska i rodzicielska. Jej wartość dla trwałości małżeństwa 
to kwestia podstawowa. Ta akcja nie ma innych celów poza pokazywaniem wagi dobrych relacji pomiędzy 
rodzicami, małżonkami, dla tworzenia trwałych relacji w rodzinie.  Ogniska Sychar działają obecnie w 62 
miastach Polski. Odnosząc się do tego, w co wierzą osoby uznające nauczanie Kościoła w tej kwestii, czyli 
wprost odwołując się do KKK, w punkcie 2384 możemy tam przeczytać, że „rozwód znieważa przymierze 
zbawcze, którego znakiem jest małżeństwo sakramentalne”.   

 
Wydaliśmy książkę zatytułowaną „Sychar. Ile jest warta twoja obrączka?”. Video: www.aa.sychar.org . 
  

 
Rozwód gorszy niż śmierć rodziców 
 

Czy rozwód zawsze jest złem? Czy nie lepiej się rozwieść niż do końca życia trwać w nieszczęśliwym małżeństwie „dla dobra dzieci”, które potem wypomną rodzicom, że 

zamiast się rozstać, męczyli się ze sobą? Czy można „dobrze” się rozwieść – tak, aby otoczyć dziecko, mimo rozstania, pełnią miłości mamy i taty?

 
  

http://www.aa.sychar.org/
https://www.pch24.pl/rozwod-gorszy-niz-smierc-rodzicow,82137,i.html
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To kobiety walczyły o szybkie rozwody. Dziś cierpią najbardziej 
 

Chociaż wiadomo, że rozwody wywołują szereg negatywnych skutków społecznych, zostały zalegalizowane w ostatnim stuleciu niemal we wszystkich krajach świata, z 

wyjątkiem Filipin i Watykanu. Ostatnio Chińczycy, chcąc sobie poradzić z plagą rozwodów, postanowili zmienić prawo. Ze statystyk wynika, że ułatwienia rozwodowe, o 

które walczyły kobiety w ub. wieku, uderzają przede wszystkim w nie same. 
 

 
Tomasz D. Kolanek: Krótka historia rozwodów 
 

Jednym z ogniw spajających wszystkie rewolucje opisane przez Plinia Corrêę de Oliveirę – czyli rewolucję protestancką Marcina Lutra, francuską rewolucję jakobinów, 

rewolucję komunistyczną Marksa, Engelsa i Lenina oraz rewolucję seksualną „dzieci kwiatów” – jest walka z sakramentem małżeństwa i jego nierozerwalnością. Co 

ciekawe, wraz z każdą kolejną odsłoną antykatolickiego obłędu mamy do czynienia z kolejnymi „regulacjami rozwodowymi”, których cel stanowi ostateczne upodlenie, 

zohydzenie, a wreszcie – likwidacja siódmego sakramentu. 
 

 
Fala rozwodów niszczy rodzinę 
 

Gdyby nie powaga problemu oraz jego dramatyczne konsekwencje, można by zażartować, że do unijnej czołówki wciąż sporo nam brakuje i musimy się jeszcze bardziej 

starać. Według ubiegłorocznego opracowania hiszpańskiego Instytutu Polityki Rodzinnej, Polska zajmuje bowiem „dopiero” dwudzieste pierwsze miejsce pośród państw 

Unii Europejskiej, gdzie – licząc ogółem – rozwód orzekany jest statystycznie co pół minuty. Daje to liczbę ponad dwa i pół tysiąca rozwodów każdego dnia.
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Rozwody czyli upiorna mentalność tymczasowości 
 

Wszystko jest dziś tylko na jakiś czas. Gdy przestajemy coś lubić (istnieją wszak specjalne guziki do „dania lajka”), odznaczamy to i zwyczajnie o tym zapominamy. 
 

 
 

Rozwód po polsku i… katolicku (?) 
 

 Jak do plagi rozwodów odnosi się dzisiaj instytucjonalny Kościół? Czy zwraca większą uwagę na stopień przygotowania kandydatów do sakramentu małżeństwa? Czy 

dostrzega, jak ogromna rzesza młodych ludzi w ogóle nie powinna zostać dopuszczona do ołtarza? 
 

 
 

Rozwód to życiowa porażka – przyznają ofiary rozpadu rodzin 
 

Dla 71 procent Polaków rozwód jest życiową porażką, choć aż 88 procent z nas uważa, że miłość na całe życie jest możliwa. Rozstanie nie jest zatem obojętne dla 

małżonków, a aż jedna trzecia dopiero co rozwiedzionych uważa, że rozwodu można było uniknąć – wynika z badania społecznego przeprowadzonego na zlecenie Fundacji 

Mamy i Taty.: https://www.pch24.pl/ile-jest-warta-twoja-obraczka-,82211,i.html 
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Biskupi Ghany: Zachód nie będzie narzucał 
nam swojej kultury 

 Otwarcie biura jednej z organizacji działających na rzecz promocji praw 
homoseksualistów w stolicy Ghany wywołało w tym kraju niemałe zamieszanie.         

Sekretarz Narodowej Koalicji na rzecz Praw Seksualnych Człowieka i Wartości Rodzinnych Moses Foh-Amoaning 
zwrócił się do rządu o jak najszybsze jego zamknięcie. Wyraził ubolewanie z powodu prób narzucania kulturze 
afrykańskiej zachodnich idei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tej sprawie interweniował także episkopat Ghany, który w nocie podpisanej 
przez przewodniczącego, wyraża swoje poparcie dla żądań Mosesa Foh-
Amoaninga. „Kościół postrzega praktykę homoseksualizmu jako niezgodną z 
opisem stworzenia. Potępia akty homoseksualne, ale nie homoseksualistów i 
nalega na respektowanie ich praw” – czytamy w oświadczeniu biskupów. 
Episkopat zaznacza jednak, że – w myśl nauczania Kościoła – prawa człowieka 
nie obejmują zgody na małżeństwa osób tej samej płci, ponieważ jest to 
moralnie złe i sprzeczne z Bożym planem dotyczącym rodzicielstwa. Biskupi 

przypominają orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2016 r., który orzekł, że państwa nie są 
zobowiązane do wprowadzania mażeństw osób tej samej płci, choć są zachęcane do respektowania ich 

praw. „Nie poddamy się zastraszaniu i naciskom” –zapewniają biskupi.: 
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2021-02/biskupi-ghany-zachod-nie-bedzie-narzucal-nam-swojej-kultury.html  
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Anglia. Cywilizacja śmierci w akcji: Covid-19 i 
eliminowanie najsłabszych 

Jak ujawniły brytyjskie media, osoby niepełnosprawne intelektualnie były informowane o tym, że nie zostaną poddane 
reanimacji w przypadku zarażenia się koronawirusem. Szokujące doniesienia potwierdziła specjalistyczna organizacja 
MENCAP, informowana przez swoich podopiecznych o tym, że takich instrukcji im udzielono.  

 „Całe życie ludzkie jest obdarzone tą samą godnością, jaką człowiek otrzymał 
od Boga, od chwili poczęcia do naturalnej śmierci – czytamy w oświadczeniu episkopatu. „O 

naszej wartości jako ludzi nigdy nie powinien decydować stan naszego zdrowia psychicznego ani naszych możliwości. 

Papież Franciszek niedawno powiedział: „Jeśli pozbawiamy najsłabszych z nas prawa do 
życia, w jaki sposób możemy skutecznie zagwarantować poszanowanie 
każdego innego prawa?”. Całkowicie niedopuszczalne i niemoralne jest sugerowanie, że komunikowanie 

przez osoby z trudnościami w uczeniu się symptomów choroby spowoduje umieszczenie ich w grupie ludzi, których 
będzie dotyczyć dyrektywa o niepodejmowaniu reanimacji. Co więcej, wydawanie takich poleceń w sposób 
powszechny ignoruje fakt wyjątkowości każdego człowieka i uznaje, że osoby z trudnościami w uczeniu się są takie 
same. W naszej służbie zdrowia nie powinno być tego rodzaju dyskryminacji. Przedstawiamy powyższe pytanie 
Papieża Franciszka tym, którzy decydują się na wydanie ogólnych nakazów o braku reanimacji osób z trudnościami w 
uczeniu się. Ponawiamy apel katolickich biskupów Anglii i Walii z kwietnia 2020 r., aby dostęp do leczenia i decyzje 
dotyczące opieki nad chorymi zawsze koncentrowały się na specyficznych potrzebach jednostki, a wszelkie rozmowy 
na temat tych decyzji obejmowały bliską i jasną komunikację z chorymi i ich bliskimi” – czytamy w oświadczeniu 
episkopatu. 

W Wielkiej Brytanii wskazano niepodejmować tzw. „resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej” (DNACPR) wobec osób, które są zbyt słabe, 
aby ich reanimacja była skuteczna. Organizacja MENCAP twierdzi jednak, że w związku z 

pandemią Covid-19 dyrektywą objęto osoby niepełnosprawne intelektualnie z 
powodu samego faktu istnienia tej niepełnosprawności.: 

https://www.fronda.pl/a/anglia-cywilizacja-smierci-w-akcji-covid-19-i-eliminowanie-najslabszych,157628.html 
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Allah i swastyka. Muzułmanie w SS Wielki Mufti w służbie Hitlera 

Kontynuując imperialistyczne tendencje kajzerowskich Niemiec, III Rzesza starała się 
występować w roli protektora i obrońcy narodowych interesów muzułmanów 
zamieszkujących Bałkany i Bliski Wschód6 . Aby plan pozyskiwania europejskich 
wyznawców islamu rozwijał się w pożądanym kierunku, potrzebny był sojusznik i 
patron akcji o niepodważalnym autorytecie. Stał się nim Wielki Mufti Jerozolimy 
Hadżi Amin Muhamma d Al Husseini 7 , który w czasie II wojny światowej ściśle 
współpracował z hitlerowskimi Niemcami. Husseini odegrał ważną rolę w zamachu 
stanu w Iraku w kwietniu 1941 r., dokonanym w porozumieniu z państwami Osi 
(ściślej: z inspiracji wywiadu zagranicznego SD i Abwehry). W wyniku tego zamachu 
został na krótko utworzony w Bagdadzie sprzyjający Berlinowi rząd z premierem 
Rashidem Ali Gailanim. Po jego upadku Wielki Mufti przeniósł się do Rzymu, a później 
do Berlina, skąd prowadził propagandową kampanię radiową skierowaną do Arabów. 
W tym właśnie okresie zaangażował się w formowanie muzułmańskich dywizji SS na 
Bałkanach. 

Kontakty szefa Służby Bezpieczeństwa (SD) Waltera Schellenberga z Aminem Al 
Husseinim stanowiły fragment szeroko zakrojonych hitlerowskich wizji panowania nad 
światem8 . Pierwsze spotkania odbywały się w Jerozolimie, zaś pertraktacje z Muftim 
były częścią planu opracowanego przez admirała Readera jeszcze w 1940 r. ... 

O masakrach dokonanych przez dywizje SS „Prinz Eugen" i „Handschar" oraz inne 
formacje, które zasilali Chorwaci i Bośniacy, warto pamiętać, gdy analizuje się 
konflikty na Bałkanach, szczególnie wydarzenia końca XX wieku. W wojnie z 
Niemcami i ich sojusznikami Jugosławia utraciła około pół tora miliona obywateli, z 
czego większość przypada na ludność cywilną. Mają ją na sumieniu również 
muzułmańskie oddziały Waffen SS.: https://www.fronda.pl/a/allah-i-swastyka-muzulmanie-w-ss-1,157606.html
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Na Facebooku wspierali „Strajk Kobiet”. Matka i jej 
partner znęcali się i zabili 3-letnie dziecko 
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Do tragedii doszło w Kłodzku, gdzie 
matka oraz jej partner znęcali się nad 3-
letnią dziewczynką, która w efekcie 
polewania lodowatą wodą „za karę” 
zmarła z wyziębienia. W sieci para 
wspierała „Strajk Kobiet”.: https://nczas.com/2021/02/23/na-facebooku-

wspierali-strajk-kobiet-matka-i-jej-partner-znecali-sie-i-zabili-3-letnie-

dziecko/?utm_source=onesignal&utm_medium=onesignalautolink&utm_campaign=onesignalautolink
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Szokujące postępy postępu we Francji.                                                
W ciągu 6 lat liczba dzieci zmuszanych do prostytucji 
wzrosła o 700%. Najmłodsze miało zaledwie 6 lat. 

Francuskie Centralne Biuro ds. Zwalczania Handlu Ludźmi (OCRTEH) podało, iż pomiędzy 2014, a 2020 
rokiem aż o ponad 650 procent wzrosła liczba dzieci zmuszanych do prostytucji.                                                                              
W 2014 roku odnotowano 28 takich przypadków. W 2020 aż 198. Najgorsza sytuacja jest w położonym na 
północy Francji Lille. Tam badano 33 przypadki sutenerstwa. Okazało się, że aż 22 dzieci padło ofiarą 
stręczycieli i było zmuszanych do prostytucji. To niemal tyle samo co w całej Francji w 2014 roku. Często 
chodzi o bezbronnych, młodych ludzi w wieku od 14 do 17 lat, którzy mają kłopoty i zbiegli z domu – mówi 
prokurator Carole Étienne w rozmowie z magazynem „Actu”. 

W Lille aresztowano dwóch mężczyzn zajmujących się organizowaniem przemytu ludzi i handlem nimi. W 
tym dziećmi. Jeden ze zwyrodnialców robił dzieciom zdjęcia i „reklamował” ich usługi w Internecie. Inny 
zapewniał im „bezpieczeństwo”. Co gorsza prostytucja staje się dla młodych ludzi „zwyczajnym” sposobem 
zarobkowania. Widzimy trywializację stręczycielstwa i prostytucji wśród młodych ludzi w celu finansowania 
stylu życia – mówi prokurator Etienne. Kilka przypadków prostytucji dziecięcej trafiło na pierwsze strony 
gazet i okazało się szczególnie szokujące. W Dijon o sutenerstwo został oskarżony sędzia, który stręczył 
własną 12-letnia córkę. Zboczeniec najpierw namówił własna żonę do oddawania się innym mężczyznom, a 
potem proponował im córkę. W 2019 roku Obserwatorium Przemocy wobec Kobiet w Seine-Saint-Denis 
opublikowało raport, w którym stwierdzono, że około 1/3 nieletnich prostytutek na przedmieściach Paryża  
miały mniej niż 15 lat, a niektóre zaledwie 6 lat. Osobne statystyki dotyczą przestępstw pedofilii.: 
https://nczas.com/2021/02/19/szokujace-postepy-postepu-we-francji-w-ciagu-6-lat-liczba-dzieci-zmuszanych-do-prostytucji-
wzrosla-o-blisko-700-procent/?utm_source=onesignal&utm_medium=onesignalautolink&utm_campaign=onesignalautolink

 

Sansewieria wężownica 
→ Sansevieria znana również jako „język teściowej”. To bardzo odporna roślina. Zalecamy umieszczenie tej rośliny w sypialni lub miejscu pracy, 

ponieważ jest to prawdziwa pompa tlenu.: https://greenhousepoland.pl/sansevieria-trif-futura-superba-3pp-p9-h30.html 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Caritas kupił 1300 koncentratorów tlenu za 1% 
podatku: https://www.onet.pl/informacje/stacja7/caritas-kupil-13-tys-koncentratorow-tlenu-za-1-proc-

podatku/w530z0n,30bc1058    Strona glówna > WYNAJEM sprzętu > Koncentratory tlenu 
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KONCENTRATORY TLENU 
 

 

Specjalizujemy się w urządzeniach do tlenoterapii domowej - koncentratorach tlenu. Prowadzimy sprzedaż, wypożyczalnię oraz serwis 

naprawczy. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą koncentratorów tlenu. 

Co to jest tlenoterapia? 
Tlenoterapia jest nowoczesnym sposobem wspomagania leczenia chorób i stanów w których dochodzi do niedotlenienia tkanek z powodu 

schorzeń takich jak: przewlekła obturacyjna choroba płuc, rak płuc, astma, niewydolność krążenia, włóknienie płuc, mukowiscydoza. W 

leczeniu wykorzystuje się tlen poprzez zwiększenie jego procentowego stężenia we wdychanym powietrzu. 

Na czym polega tlenoterapia domowa? 
Tlenoterapia domowa polega na korzystaniu w warunkach domowych z urządzeń, dostarczających powietrze do oddychania ze zwiększoną 

procentowo zawartością tlenu. Dzięki temu pacjent może prowdzić w miarę normalne życie, wedle swoich możliwości, bez konieczności 

przebywania w szpitalu. Zazwyczaj tlen podawany jest codziennie przez określoną ilość godzin lub doraźnie, zgodnie ze wskazaniami lekarza. 

Do czego służy koncentrator tlenu? 
Koncentrator tlenu jest urządzeniem wykorzystywanym w tlenoterapii domowej 

do dostarczania pacjentowi powietrza ze zwiększoną zawartością tlenu. Stanowi tańszą i bezpieczniejszą alternatywę dla butli ze sprężonym 

tlenem. Może pracować 24 godziny na dobę, nie wymaga uzupełniania źródła tlenu. Urządzenie po podłączeniu do prądu wytwarza 

skoncentrowany tlen z otaczającego go powietrza o procentowej zawartości powyżej 90%. 

Tlen z koncentratora dostarczany jest pacjentowi poprzez cewnik donosowy lub maseczkę tlenową. Urządzenia posiadają regulowany przepływ 

tlenu w zakresie 1-5 litrów na minutę. W celu nawilżenia dostarczanego tlenu, koncentratory wyposażone są w nawilżacze tlenu uzupełniane 

wodą destylowaną. Standardowe koncentratory ważą od 14 do 24 kg w zależności od modelu i producenta. Głośność pracującego urządzenia 

mieści się w zakresie 38-48 dB.: http://www.tlenmed.pl/ 

 

 

Wynajem: https://med.drzewozycia.eu/koncentrator-tlenu/?gclid=CjwKCAiAg8OBBhA8EiwAlKw3kpC9y7fFzhmOoqryMHEirbSiHb1CBXvVr8pqMqBsfaD-

XK2VF1iEbxoC2-8QAvD_BwE 

Wynajem: http://tlenukoncentratory.pl/wynajem-koncentratora-tlenu.html 

Dostarczamy tlenu własnym transportem na terenie miejscowości takich jak: Wadowice, Skawina, Zator, 
Kalwaria, Kęty, Oświęcim, Andrychów, Sucha Beskidzka, Zawoja, Białka, Maków Podhalański, Jordanów, 
Juszczyn, Stryszów, Budzów: https://kwarc-med.pl/koncentrator-tlenu/      

 

Ocalały ze strefy śmierci 
Moim zdaniem ocalałem dzięki mojemu synowi. Gdy ja walczyłem o życie, on płakał w naszym domu w 
Holandii. Wierzę, że wysłał mi energię, bym wstał. W najgorszym momencie przypomniałem sobie, że czeka 
na mnie syn i muszę do niego wrócić. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale wierzę we wspomnianą energię.: 
https://www.onet.pl/sport/onetsport/tragedia-na-k2-wilco-van-rooijen-wspomina-to-cud-ze-przezylem/2e4mvst,d87b6cc4 
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FOT. UNSPLASH  PAP  2021-02-24   

Kobieta w śpiączce odłączona od aparatury 
podtrzymującej życie, mimo sprzeciwu rodziny 
Brytyjski sąd opiekuńczy wydał zgodę na odłączenie od aparatury podtrzymującej życie kobiety, która 
znajduje się w śpiączce i ma koronawirusa, a przed miesiącem urodziła dziecko, choć sprzeciwia się tej 

decyzji jej rodzina. Informację o tym dramatycznym wydarzeniu podały w środę brytyjskie media. 
Sprawa przypomina głośną w Polsce historię mieszkającego w Anglii Polaka, który po ataku serca 
pozostawał prawie trzy miesiące w stanie wegetatywnym, do czasu gdy po długiej batalii sądowej szpital w 
Plymouth uzyskał zgodę sądu na wstrzymanie mu podawania za pomocą rurek pożywienia i 
wody. Mężczyzna zmarł pod koniec stycznia. 

>>> Ewa Błaszczyk zbulwersowana sprawą Polaka z Plymouth, mówi o „biernej eutanazji w majestacie prawa” 

Kobieta, o której dziś piszą dziennikarze, ma nieco ponad 30 lat, jest muzułmanką i już wcześniej cierpiała 
na chorobę Addisona – rzadkie schorzenie spowodowane przewlekłym niedoborem hormonów 
produkowanych przez korę nadnerczy. W styczniu trafiła do szpitala w Leicester w środkowej Anglii z 

powodu zakażenia koronawirusem. Była wtedy w 32. tygodniu ciąży. Wkrótce po przyjęciu do 
szpitala urodziła dziecko przez cesarskie cięcie, ale zapadła w śpiączkę. Lekarze stwierdzili, że jej trzustka 
przestała funkcjonować, a jedno płuco jest martwe. 

>>> List „Samaritanus bonus” ws. eutanazji: jednoznaczny a jednocześnie współodczuwający [KOMENTARZE] 

Sprzeciw rodziny. Szpital w Leicester zwrócił się do sądu o zgodę na odłączenie aparatury podtrzymującej 
życie, argumentując, że szanse na powrót do zdrowia są bliskie zera, z czym nie zgadzała się rodzina 
kobiety. „Wierzymy w cuda. Umrzemy wtedy, kiedy Bóg zapisał naszą śmierć. Odłączyć maszynę, to dla 
nas jak prosić kogoś, żeby nas zabił” – mówiła w sądzie jej siostra. Sąd opiekuńczy – specjalny sąd 
zajmujący się wyłącznie sprawami dotyczącymi osób ubezwłasnowolnionych lub niemogących samodzielnie 
podejmować decyzji – we wtorek jednak uznał, że w obecnej chwili lekarze nie podtrzymują jej już przy 
życiu, lecz przedłużają zgon, wobec tego w najlepszym interesie kobiety jest to, by odłączyć aparaturę i 
pozwolić jej z godnością umrzeć.  >>> Hiszpania: testament jako ochrona przed eutanazją?  
https://misyjne.pl/kobieta-w-spiaczce-odlaczona-od-aparatury-podtrzymujacej-zycie-mimo-sprzeciwu-rodziny/

 

https://misyjne.pl/zmarl-polak-ktory-przebywal-w-spiaczce-w-szpitalu-w-plymouth/
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PAPIEŻ FRANCISZEK   ŚWIADKOWIE WIARY   LUDZKIM BRATERSTWIE   ŻYDZI   WĘGRY   KSIĄŻKA 
 

Edith Bruck po spotkaniu z Papieżem Franciszkiem,  
opowiedziała Radiu Watykańskiemu o swoich wrażeniach po jego wizycie. Wspomina o łzach wzruszenia, o 
tym, że uściskała i pocałowała Franciszka. Edith Bruck urodziła się w małej węgierskiej wiosce w 1931 r. 
jako ostatnie z sześciorga dzieci ubogiej rodziny żydowskiej. W 1944 r. wraz z rodzicami i dwoma braćmi 
została deportowana do getta, a następnie do obozów koncentracyjnych w Auschwitz, Dachau i Bergen-
Belsen. Przeżyła wraz z siostrą Judit, przybywając po kilku latach do Włoch i osiedlając się w Rzymie. 
 
Niespodziewana wizyta Ojca Świętego była dla Edith Bruck pozytywnym szokiem. Określiła to spotkanie 
jako niewyobrażalne. Sam Papież przypomniał w rozmowie z nią kilka fragmentów jej książek: „Chleb 
utracony” oraz „Statek Teseo”. Cytował niektóre z fragmentów. W domu podczas spotkania przebywało 

jeszcze kilka osób, które pisarka drżącym głosem przedstawiła Franciszkowi. „Nie wyobrażałam sobie 
czegoś takiego. Kiedy zobaczyłam go w drzwiach, zaczęłam płakać. On mnie wtedy 
przytulił. Oboje byliśmy wewnątrz pełni wzruszenia. Nie dało się powstrzymać emocji. 
Powiedział do mnie: «jesteśmy braćmi». Przygotowałam piękny fotel z poduszkami, na którym 

Papież zasiadł i zjadł ciasto z serem ricotta. A potem dałam mu moje poezje, które bardzo mu się spodobały. 
Wszyscy byliśmy oszołomieni. Naprawdę niewyobrażalne spotkanie. Został z nami prawie dwie godziny. To 
było niesamowite uczucie widzieć go w domu. Byłam bardzo poruszona. Rozmawialiśmy o mojej historii. 

Papież był bardzo zasmucony z powodu tych niewinnych, którzy zostali unicestwieni. Ale 
te doświadczenia nauczyły mnie, że zawsze jest nadzieja, zawsze pojawia się jakieś 
maleńkie światełko, nawet w wielkiej ciemności. Bez nadziei nie możemy żyć. W obozach 
koncentracyjnych wystarczyło, że Niemiec spojrzał na ciebie ludzkim okiem. Wystarczył 
tylko drobny gest. Wystarczyło tylko ludzkie spojrzenie. Zdarzało się, że dali mi rękawicę z 
dziurą, w szafce zostawili trochę dżemu. To było życie w środku. To jest nadzieja.“ 
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-02/pisarka-wegierska-po-spotkaniu-z-papiezem.html
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STRONA GŁÓWNA / MISJE / FUNDACJA REDEMPTORIS MISSIO / NA RATUNEK PIGMEJOM / KAI  2021-02-24 

 

 

8 marca wolontariusze Fundacji Redemptoris Missio – dr Dominik Chmiel i Marek Mirzejewski – wyjadą do 
Monasao w Republice Środkowoafrykańskiej, aby szkolić personel przychodni zdrowia. Nie pracuje tam 
żaden wykształcony medyk.  >>> Pigmejów nie kochać się nie da [WYWIAD]  

   

O tym, jak wesprzeć działania wolontariuszy można przeczytać na: https://redemptorismissio.org/  Fundacja 
powstała w 1992 roku w Poznaniu. Celem istnienia Fundacji jest stworzenie profesjonalnego zaplecza dla 
polskich misjonarzy prowadzących działalność medyczną wśród chorych w najuboższych krajach świata.   
>>> Kamerun Wschodni. Apostołowie Pigmejów [MISYJNE DROGI]                                                                      
https://misyjne.pl/misja/fundacja-redemptoris-missio-na-ratunek-pigmejom/    
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Jemen powoli umiera: pomoc jest niewystarczająca 
W ciągu ostatnich miesięcy znacząco pogorszyła się sytuacja humanitarna w Jemenie. W obecnej 
sytuacji śmierć głodowa zagląda w oczy ponad 2 mln jemeńskich dzieci. Panującą w tym kraju sytuację 
trudno jest nawet opisać. Ludzie żyją w skrajnej nędzy, podczas gdy dociera tam coraz mniej wsparcia. 
„Pandemia sprawiła, że brakuje środków. W ubiegłym roku ONZ przeznaczyła dla Jemenu zaledwie 1,9 mld 
dolarów, czyli o połowę mniej środków niż rok wcześniej” – mówi Radiu Watykańskiemu Ardemagni.                          

>>> Jemen: kryzys żywnościowy [GALERIA]  

Kryzys humanitarny w tym kraju należy do najpoważniejszych na świecie. Problem stanowi dotarcie do 
potrzebujących z transportami pomocy humanitarnej, których nie przepuszczają rebelianci. Wyzwaniem 
jest również pandemia i brak dostępu do szczepień dla ludzi od lat wykończonych wojną”. 

 
 

Jemen pogrążony jest w chaosie od 2011 r. Wojna domowa, która przerodziła się w konflikt regionalny, 
zepchnęła ten najbiedniejszy kraj Półwyspu Arabskiego na skraj głodu. Szacuje się, że walczy tam ponad 2,5 
tys. dzieci-żołnierzy. Dorasta kolejne pokolenie nieznające pokoju. Organizacje pomocowe alarmują, że 25-
letni Jemeńczyk w ciągu swego życia był świadkiem 14 zbrojnych konfliktów wewnętrznych i przetrwał 
tysiące ataków lotniczych. Wielu nigdy nie chodziło do szkoły. Szacuje się, że 10 mln mieszkańców tego 

kraju cierpi głód, a kolejne 14 mln potrzebuje pilnej pomocy humanitarnej. Apelując o wsparcie papież 
Franciszek wielokrotnie przypomniał, że jest to „jeden z najpoważniejszych kryzysów humanitarnych w 
najnowszej historii”, który pogłębia się „w atmosferze ogólnej obojętności wspólnoty międzynarodowej”.  

https://misyjne.pl/misja/jemen-powoli-umiera-pomoc-humanitarna-jest-niewystarczajaca/
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Kościoły muszą być zamknięte, dlatego ksiądz 

odprawia msze… na dachu Pracujący w położonej na południu Peru prowincji Ambo 

ksiądz Juan Lopez Diaz odprawia msze św., mimo że kościoły są zamknięte z powodu epidemii Covid-19. Duchowny sprawuje liturgię 

przy ustawionym na dachu świątyni ołtarzu. Msze “przyciągają” do parafii pod wezwaniem świętej Róży w miejscowości Tomayquichua 

kilkuset wiernych, zarówno praktykujących katolików, jak też ciekawskich. Biorą oni udział w liturgii z okien swoich domów oraz z balkonów. 

Pozostałe 3 tysiące osób śledzą msze za pośrednictwem internetu. 

 

Ksiądz Lopez mówi, że “oryginalny i kreatywny” sposób sprawowania Eucharystii nie jest sprzeczny z 

obowiązującym w kraju rządowym dekretem nakazującym zamknięcie świątyń z powodu nasilenia się epidemii 

Covid-19. Jak poinformowała w środę katolicka agencja informacyjna ACI Prensa, z siedzibą w peruwiańskiej Limie, 

sprawowane przez ks. Lopeza msze odbywają się przy prowizorycznym ołtarzu na dachu kościoła. Duchownemu 

towarzyszy zawsze grupa osób z asysty kościelnej. W trudnych warunkach epidemicznych, w jakich się znaleźliśmy, 

konieczne było znalezienie właściwej formy organizacji Eucharystii. (ks. Juan Lopez Diaz) Peruwiański ksiądz 

zaznacza, że dzięki umiejscowieniu ołtarza na dachu udało się zapewnić należyte przestrzeganie restrykcji 

sanitarnych, ale też… dobrą widoczność. Kapłan dodał z ironią, że uczestnicy mszy odprawianych na dachu kościoła 

obawiają się o życie duchownego z powodu silnych podmuchów wiatru. “Póki co trzymam się dzielnie na dachu, w 

czym pomaga mi łaska Boga oraz dwa kamienie: po jednym w każdej kieszeni” – dodał żartobliwie ks. Juan. Na 

swoim koncie w mediach społecznościowych ks. Juan udostępnia transmisje z nabożeństw. Msze święte odprawia też 

w innych miejscach, np. w szpitalach, dla personelu medycznego, który opiekuje się chorymi na COVID-19. Ostatnio 

przypomniał też o 90. rocznicy objawień, jakich doznała siostra Faustyna Kowalska w Polsce. W 33-milionowym 

Peru, jednym z najbardziej doświadczonych przez epidemię w Ameryce Łacińskiej krajów, dotychczas zmarło po 

zakażeniu koronawirusem ponad 45 tys. osób, a potwierdzono 1,3 mln infekcji. https://misyjne.pl/misja/koscioly-musza-

byc-zamkniete-ksiadz-odprawia-wiec-msze-na-dachu/
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Polska powieść, którą Papież Franciszek przypomniał 
w Watykańskim Dokumencie. Kim był zapomniany w Polsce polski pisarz, 

którego cytuje papież pochodzący z Argentyny? Papież Franciszek w liście „Patris Corde” (Ojcowskim 
sercem), poświęconym św. Józefowi i ustanawiającym rok pod jego patronatem, zacytował powieść Jana 
Dobraczyńskiego. Pochodzący z Argentyny papież przypomniał Polakom popularnego pisarza, który został 
przysypany kurzem zapomnienia niczym książki w dawno nieodwiedzanej bibliotece. Miłe zaskoczenie, 
a również znakomita okazja do przypomnienia wybitnego pisarza i społecznika. 

Kim był Jan Dobraczyński? „Tylko w jednym życiu” – tak zatytułował swoje wspomnienia i jest to trafne 
ujęcie losu urodzonego w 1910 r. syna warszawskiego urzędnika mocno związanego z Kościołem, 
który po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Handlowej wyobrażał sobie, że będzie pracował, udzielał się 
społecznie, zarabiał na rodzinę… Zwyczajne życie sobie wyobrażał, a tymczasem wybuchła wojna, walczył 
w kampanii wrześniowej, po szczęśliwym powrocie do stolicy (nie wyobrażał sobie życia poza miastem 
rodzinnym) wstąpił do konspiracji. Dobraczyńskiemu udało się uratować kilkaset żydowskich dzieci, które 
umieszczał w klasztorach lub w zaprzyjaźnionych rodzinach. Mimo ekstremalnie niebezpiecznego 
i trudnego zadania, wszystkie dzieci szczęśliwie doczekały końca wojny. W czasie Powstania Warszawskiego 
walczył na Starówce, kanałami przedzierał się do Śródmieścia, walczył na Mokotowie, w pierwszych dniach 
października dostał się do niemieckiej niewoli, był więziony w kilku obozach i zaraz po zakończeniu wojny 
wrócił do Polski by zacząć budować wszystko od nowa. Zaakceptował socjalizm, ale nigdy nie wyrzekł się 
katolicyzmu, był posłem na Sejm z ramienia ugodowo nastawionego do reżimu stowarzyszenia katolików 
PAX i głosował przeciw wprowadzeniu aborcji w 1956 roku. Był przewodniczącym Tymczasowej Rady 
Krajowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Polski. Zmarł w 1994 w rodzinnym mieście. Napisał m. innymi; 

“Wybrańcy gwiazd” (1948) – powieść o Jeremiaszu, 
“Pustynia” (1955) – opowiadająca o Mojżeszu, 
“Cień Ojca” (1977) – o św. Józefie, 
“Święty miecz” (1949) – o św. Pawle, 
“Listy Nikodema” (1951 ) – opowiadające dzieje samego Chrystusa. 
„Najeźdźcy”, która była kroniką wojennych polskich losów.                                                                                                     
„W Szacie godowej” uwiecznił kampanię wrześniową,                                                                                                                      
„Mocarz” był opowieścią o św. Andrzeju Boboli.    
                                                                                                           Jan Dobraczyński                                                                      

Papież ocala pisarza od zapomnienia. 

Blisko trzydzieści lat po śmierci autora i ponad pół wieku po ukazaniu się powieści, papież Franciszek 
zacytował dzieło Dobraczyńskiego. Słowa polskiego autora i papieża z Argentyny zadziwiająco współgrają 
ze sobą. „Polski pisarz Jan Dobraczyński w książce ‘Cień Ojca’ opowiedział w formie powieści o życiu 
świętego Józefa. Przez sugestywny obraz cienia określił postać Józefa, który w stosunku do Jezusa jest 
cieniem Ojca Niebieskiego na ziemi: osłania Go, chroni, nie odstępuje od Niego, podążając Jego śladami”. 
To „mąż, który przechodzi niezauważony, człowiek codziennej obecności, dyskretnej i ukrytej, orędownik, 
pomocnik i przewodnik w chwilach trudnych”. Gdyż „Święty Józef przypomina nam, że ci wszyscy, którzy są 
pozornie ukryci lub na ‘drugiej linii’, mają wyjątkowy czynny udział w historii zbawienia”.  Kończąc swoje 
wspomnienia Dobraczyński wyznaje: „Nauczyłem się czytać Ewangelię, pisać komentarze ewangeliczne. 
Myślę dziś, że to z tych komentarzy powstała moja twórczość. Nie napisałem nic więcej – i nic więcej 
nie zachowało wartości w tym, co napisałem – jak tylko to, gdy zestawiłem wieczną Prawdę ze zwykłym 
ludzkim życiem”. Takiego twórcę z takim życiorysem – przypomniał nam papież Franciszek. Nie ma 
pewności, czy zdał sobie sprawę, że wspominając polskiego pisarza udzielił nam także lekcji rodzimej 
literatury. https://stacja7.pl/kultura/papieza-franciszka-lekcja-literatury-polskiej/
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Pozarządowa organizacja WWF tak chroniła 

przyrodę, że doprowadziła do… torturowania ludzi 
 

 

WWF ( Światowy Fundusz na rzecz Przyrody) to znana, globalna organizacja pozarządowa, zajmująca się 
ekologią i ochroną przyrody, zdaje się że mocno się pogubiła. Ideologiczne NGO-sy dość łatwo przekraczają 
cienką granicę działania dla dobra wspólnego na rzecz aktywizmu o cechach totalitarnych. Strażnicy leśni 
wyszkoleni przez tą organizację pozarządową zostali oskarżeni o tortury, gwałty i zabójstwa z plemienia 
Baka (odłam Pigmejów) w Afryce Środkowej. 
 
Niektórym jednak się coś przestawiło w głowach i słonie w ich hierarchii wyszły przed życie ludzkie. Po 
szkoleniach przez WWF, ekostrażnicy przyodziani w mundury i wyposażeni w broń w Kamerunie mocno 
„odjechali”. Fiore Longo, prezes biura Survival France, zbadał i sfilmował dziesiątki przerażających zeznań. 
„Traktują nas gorzej, niż zwierzęta” – mówili członkowie grupy etnicznej Baka, rdzennych mieszkańców 
tych ziem. Żyją głównie z zasobów leśnych i polowań i są po prostu częścią ekosystemu lasów. Przez straż 
postrzegani są z góry jako kłusownicy. Survival Internationale złożył w imieniu Baka skargę do OECD. 
Według Fiore Longo „dla niektórych eko-strażników WWF życie tubylców jest warte mniej niż życie słonia”. 
„Jeśli złapią nas z rybami, biją i krępują ręce na plecach” – opowiada w reportażu jedna z kobiet. „Biją 
nawet za zbieranie w lesie dzikich mango, bo te owoce są pokarmem dla słoni” – opowiada inna. „Jeśli 
znajdą przy nas mango zakuwają nas w kajdanki i biją ” – dodaje kobieta. Doszło nawet do tego, że w 
wyniku pobicia pojawiły się ofiary śmiertelne. 
W 2018 roku rozpoczęło się w tej sprawie śledztwo ONZ. W marcu 2020 r. przedstawiono raport, który 
mówi o „atmosferze strachu”, przemocy fizycznej i zastraszaniu ludności przez eko-strażników. Miesiąc 
później Komisja Europejska nawet podjęła bezprecedensową decyzję i zawiesiła dotację w wysokości 70 
000 euro dla WWF. Antropomorfizacja zwierząt drogą do dehumanizacji człowieka?  
https://nczas.com/2021/02/19/pozarzadowa-organizacja-wwf-tak-chronila-przyrode-ze-doprowadzila-do-torturowania-
ludzi/?utm_source=onesignal&utm_medium=onesignalautolink&utm_campaign=onesignalautolink 
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WIEM, ŻE CZUŁY BÓL. I WIEM, ŻE BYŁO TO MORDERSTWO..    : V I D E O -  HTTPS://YOUTU.BE/DK5SET1WPLO   

Syndrom poaborcyjny ojców to rzeczywistość, co do 
której panuje zmowa milczenia. Debata aborcyjna ogranicza się zwykle 

do kobiet, tymczasem warto pamiętać, iż zabicie dziecka poczętego ślad pozostawia nie tylko w kobiecym 
ciele i kobiecej psychice, lecz również w psychice ojca, co oznacza, iż tzw. syndrom poaborcyjny w równym 
stopniu dotyka kobiety, jak i mężczyzn. Faktem jest, że w wielu przypadkach to ojciec dziecka domaga się 
jego zabicia, jednakże nie stanowi to żadnej reguły. Zresztą, jeżeli już dochodzi do tragedii aborcji, to każda 
sytuacja jest indywidualna, w grę wchodzą różne czynniki, jak i różny jest stopień winy obydwojga 
rodziców, co bynajmniej nie oznacza, że którekolwiek z nich zostanie dotknięte mniej lub bardziej – aborcja 
zawsze zostawia bolesny ślad na obojgu, tyle że nie zawsze są w stanie, bądź chcą to sobie uświadomić. 

Mężczyźni, których żony czy partnerki zdecydowały się na zabicie dziecka wbrew ich woli, mają często 
złamane serca. Są bezsilni wobec woli matki maleństwa, która uwzięła się, żeby je zabić. Co bowiem może 
zrobić ojciec w takiej sytuacji? Błagać i prosić, aby się opamiętała i pozwoliła dziecku żyć, jednakże z 
punktu widzenia prawa niewiele ma do powiedzenia, ponieważ to decyzją matki, a nie jego, dokonuje się 
aborcji. Dla tych mężczyzn, świadomych rzeczywistego wymiaru aborcji to niekiedy ciężar nie do 
udźwignięcia. Jeden z takich ojców napisał świadectwo, które za pośrednictwem mediów obiegło świat, a w 
którym stwierdza, że nie jest w stanie znieść ogromu bólu, z którym musi z dnia na dzień żyć, mając cały 
czas świadomość, że jego żona zdecydowała się na zabicie dwójki poczętych przez nich dzieci. 

Przeklęte in vitro 
Otóż ten zrozpaczony teraz ojciec i jego żona borykali się z problemem bezpłodności i zwrócili się o pomoc do kliniki 
świadczącej usługi sztucznego zapłodnienia, aby pomogła im ziścić ich wielkie marzenie o dzieciach. W wyniku 
procedury in vitro urodziło się jedno dziecko. Spróbowali zatem po raz kolejny, pragnąc w ten sposób mieć kolejne 
dzieci. Do ciała matki zaimplantowano trzy zarodki i – jak to się często zdarza – wszystkie trzy przetrwały. Jego żona 
była zatem w ciąży z trojaczkami. Problem polegał na tym, że ona nie chciała ani trojaczków, ani bliźniaków a jedynie 
jedno dziecko i domagała się zabicia albo dwóch pozostałych, albo wszystkich trzech. 

Przed rozpoczęciem procedury [aborcji – przyp. red.] moja żona wylewała potoki łez; w kółko pytała lekarzy, czy dzieci będą czuły ból i 
została zapewniona, że nie będą one niczego czuły [sic!]. Zapytałem raz jeszcze, czy moja żona jest pewna, że chce to zrobić, bo tego nie da 
się odwrócić, jednakże jej łzy i jej unikanie patrzenia na monitor, na którym widać było dzieci, jej rozmyślne zabranianie mi patrzenia na 
ten monitor, powiedziały mi całą prawdę: ona świetnie wiedziała, podobnie jak i ja, że to, co robi jest złe. Chciałem nalegać, aby patrzyła, 
ale sądzę, że jej umysł – już złamany wieścią o trojaczkach – straciłby panowanie nad sobą na widok tego, co zobaczyłaby na tym ekranie. 
A żeby ocalić chociaż jedno dziecko, dla jego dobra, potrzebowałem, żeby moja żona zachowała zdrowe zmysły. 
Każde z dzieci cofało się jak tylko igła wchodziła do worka owodniowego, starało się ją odepchnąć. Nie wkuli się w łożysko, ale bezpośrednio 
w klatkę piersiową każdego z dzieci. Każde z nich gięło się jak tylko igła wchodziła w ciało. Widziałem jak przestaje bić serce – moje też 
wówczas prawie przestało. Serce drugiego dziecka walczyło, ale po dziesięciu minutach kiedy raz jeszcze zobaczyli, już ucichło. 
Lekarze mieli czelność nazywać chlorek potasu, substancję chemiczną, która prowadzi do zatrzymania serca dziecka, „lekarstwem”. 
Chciałem zapytać, z czego starają się nim wyleczyć – z życia? Jednakże żadne słowa nie są w stanie opisać tego, co wtedy się ze mną działo. 
Nie potrafiłem wymówić nawet słowa. 
Wiem, że czuły ból. Wiem, że czuły panikę. I wiem, że było to morderstwo. 

Zrozpaczony ojciec mówi teraz o „emocjonalnej bliźnie” z powodu śmierci 
swoich nienarodzonych dzieci, która będzie go bolała do końca jego życia, 
gdyż zdaje sobie sprawę z tego, iż tych dwóch uśmiechów nie zobaczy nigdy. 
Mówi, że codziennie modli się o przebaczenie mimo że nie miał żadnych szans 
na to, aby je uratować. Zrozpaczony tak opisuje rzeczywistość, która stała się 
jego udziałem: 

Niech nikt was nie nabiera. To wcale nie jest dla dziecka bezbolesne, a każdy, kto twierdzi inaczej, jest kłamcą. Aborcja nie jest wycięciem 
nieukształtowanego zlepku komórek, ale zwykłym dzieciobójstwem. Ożywiliśmy praktykę poświęcania dzieci nowym bożkom przygodnego 
seksu czy przekonań. Racjonalizujemy rzeczywistość morderstwa poprzez przerabianie naszej perspektywy patrzenia na poczęte żcie przez 
takie eufemizmy jak „fetus” czy opisy „zlepku komórek”... dokładnie tak samo jak naziści przekonywali siebie samych, że ludzie, krzyczący, 
kiedy do nich strzelali, czy gazowali ich w komorach gazowych byli „untermenchen”, podludźmi i tym samym we własnych oczach 
zmazywali z siebie odium winy. 

Przypadek tego ojca, którego historię przytacza m.in. portal LifeSiteNews nie jest odosobniony. Aborcja bardzo często idzie w parze z in vitro i 
zamiast upragnionego dziecka rodzice kończą ze świadomością ogromu wyrządzonego zła. To w najlepszym przypadku, jako że świadczy, iż 

https://youtu.be/DK5SeT1WPLo


rodzice zabitego dziecka jednak mają jakiekolwiek ludzkie odruchy... A w najgorszym...? Przedmiotowe podejście do dziecka jako do sposobu na 
zaspokojenie własnych zachcianek, brak żalu za wyrządzone zło i kolejne próby, aż do skutku, „zrobienia sobie” doskonałego dziecka. 

O syndromie poaborcyjnym związanym z procedurą in vitro, w tym także procedurą 
zamrażania zarodków, nie usłyszycie nigdzie, bo to psułoby fałszywy wizerunek klinik in 
vitro kreujących się na zbawicieli bezdzietnych rodzin, a w rzeczywistości przynoszących 
jedynie odarcie z intymności, upodlenie, ból i wyrzuty sumienia. 

W całej tej procedurze dzieci są pozbawione człowieczeństwa, natomiast rodzice poddawani manipulacji, której być może nie dostrzegają, ale 
wyczuwają sercem. Gehenna opisanego wyżej ojca dowodzi, że aborcja nie jest „niewinnym zabiegiem”, jak usiłują przekonywać jej zwolennicy, ale 
potwornym mordem dokonywanym na najbardziej niewinnych istotach. 

Warto zauważyć, że nawet jego żona, która nalegała na „selektywną aborcję” nie mogła zmusić się do tego, aby obserwować zabijanie dzieci na 
monitorze. Płakała, kiedy pytała, czy będą czuły ból. Zdawała sobie sprawę z ich człowieczeństwa, jednak nie chciała się z tą świadomością 
zmierzyć. 

Zapewne któregoś dnia, kiedy nie będzie już w stanie negować rzeczywistości, bez wątpienia będzie cierpiała dokładnie tak samo, jak teraz jej 
mąż. 

Pozostaje jeszcze kwestia żyjących dzieci, które wcześniej czy później, w tych, bądź innych okolicznościach, ale dowiedzą się prawdy. Co 
wówczas? Jak im wytłumaczyć, że mamusia zabiła ich rodzeństwo, bo go nie chciała? Jak sprawić, aby nie zaczęły sobie zadawać pytań o to, 
dlaczego przeżyłem/am właśnie ja, a nie moje rodzeństwo? 

Syndrom poaborcyjny dotyka także, o czym w ogóle się nie mówi, również te dzieci, którym 
pozwolono przyjść na świat. I nie jest to jedynie syndrom ocaleńca. 

W tym kontekście widać wyraźnie, że żaden dramat związany z bezdzietnością nie usprawiedliwia decyzji o poddaniu się procedurze in vitro. Nie 
usprawiedliwia przedmiotowego potraktowania dziecka, czy dzieci determinowanego widzimisię rodzica czy rodziców. Każde dziecko – przypomina 
to też katechizm Kościoła katolickiego - domaga się zrodzenia z tej miłości, a nie w jakiś inny sposób, ponieważ „nie jest ono czymś należnym, ale 

jest darem”.: https://opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZR/mrodzina201605_aborcja_ojciec.html 
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NADCIĄGA KONIEC PANDEMII? 
"POZOSTAŁO NAM 2,5 MIESIĄCA" 25.02.2021 

 
Prof. Andrzej Horban, doradca Mateusza Morawieckiego ds. COVID-19 
przyznał, że trzecia fala koronawirusa nie jest niespodzianką. 
Gwałtowny wzrost zachorowań przypada na połowę lutego oraz marzec, 
podobnie jak w przypadku grypy. Pozostało nam 2,5 miesiąca nasilonej 
epidemii. Jesteśmy u końca naszych kłopotów. Rozumiem frustrację, 
wszyscy są zmęczeni. Jesteśmy już bliżej niż dalej - stwierdził Horban. 
Według szacunkowych danych obecnie w kraju odporność nabyło około 
10-20% populacji. W maju ponownie pokonamy koronawirusa? Więcej: 
https://www.planeta.pl/Wiadomosci/Polska/Andrzej-Horban-zapowiada-
koniec-epidemii.-Pozostalo-nam-2-5-miesiaca-25-02-2021 

 

 
 

Do obecnej sytuacji pandemicznej odniósł się dr hab. n. med. Ernest 
Kuchar, specjalista chorób zakaźnych z warszawskiego UM. Przecież o 
tej trzeciej fali mówiło się dawno. Jest oczywiste, że poluzowanie 
obostrzeń będzie zwiększało liczbę zachorowań. Doszedł także nowy 
istotny czynnik w postaci bardziej zaraźliwej mutacji brytyjskiego 
koronawirusa. Te czynniki razem tworzą warunki sprzyjające 
zwiększeniu liczby zakażeń - przyznał specjalista.  
Ekspert wyraził również nadzieję, że wiosną szczyt zachorowań będzie 
znacznie niższy od tego, który dotknął nas jesienią ubiegłego roku. 

Więcej: https://www.planeta.pl/Wiadomosci/Polska/Ocieplenie-zatrzyma-
koronawirusa.-Ekspert-nie-ma-zludzen-23-02-2021  czwartek, 25 lutego 2021 
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Nigeria: uzbrojeni bandyci uprowadzili w nocy z 
internatu 317 uczennic.  
Do zdarzenia doszło w miejscowości Jangebe. Uzbrojeni członkowie gangu mogli ukryć uczennice w lesie 

Rugu, który rozpościera się na terenie stanów Zamfara, Katsina, Kadunga i Niger, gdzie bandy mają swoje 
obozy. „Mamy informacje, że przemieszczono je do lasu. Szukamy ich z największą troską i ostrożnością” – 
powiedział podczas konferencji prasowej komisarz policji na stan Zamfara Abutu Yaro.                                                         
W zeszłym tygodniu uprowadzono z internatu w stanie Niger 27 uczniów, z kolei w grudniu porwano ponad 
300 chłopców ze szkoły w Kankarze, w Katsina – rodzinnym stanie prezydenta Muhammadu Buhari, 
podczas jego wizyty w tym regionie. https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/nigeria-porwani-liceali%c5%9bci-

na-wolno%c5%9bci/ar-BB1e4pkq?ocid=iehp&li=BBr5CAq 

 

PODPALONO I ZNISZCZONO KOŚCIÓŁ >>> Podpalono i zniszczono kościół  
 

AKTUALNOŚCI  
 

Na północy Nigerii, w stanie Kaduna „uzbrojeni bandyci” zniszczyli kościół katolicki Świętej Rodziny. Napastnicy przypuścili szturm na 

wioskę Kikwari, w prowincji Kajuru, podpalając kościół i dwa inne budynki. Mieszkańcy uciekli w bezpieczne miejsce po tym, jak zostali 

zaalarmowani o pojawieniu się bandytów na ich terenie.       >>> Nigeria: powstają domy dla ofiar islamistów z Boko Haram   W napadzie 

na inną wioskę, również w stanie Kaduna, zginęły co najmniej dwie osoby, a dziewięć innych zostało uprowadzonych. Nigeria to kraj bardzo 

niestabilny politycznie, również groźny dla przedstawicieli różnych wyznań, w tym chrześcijan. Z tego kraju regularnie docierają informacje o 

uprowadzonych i niekiedy także niestety zamordowanych osobach duchownych.   
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Papież dla Ukrainy, kolejny pakiet pomocy  
PAPIEŻ 

 PAPIEŻ FRANCISZEK 

 UKRAINA 

 ASSOCIAZIONI CARITATIVE 

 SOLIDARNOŚĆ 

 WOJNA 

 MEDYCYNA I ZDROWIE 

Papież dla Ukrainy, kolejny pakiet pomocy 

W Mariupolu na Ukrainie, mieście położonym nad Morzem Azowskim, na granicy strefy konfliktu w 
Donbasu, odbyło się przekazanie kolejnej części pomocy z humanitarnego projektu Papieża Franciszka 
"Papież dla Ukrainy". Projekt ten został zainicjowany w czerwcu 2016 roku, w jego realizację łączyły się 
Kościoły z wszystkich krajów Europy, dzięki czemu zebrano 16 milionów euro. 

Dzięki tym funduszom pomocą humanitarną, medyczną i psychologiczną objęto już ponad milion osób z 

tamtych terenów. W imieniu Papieża pomoc o wartości 25 tys euro w 
postaci specjalistycznego sprzętu medycznego do chirurgii 
mikroskopowej oraz analizy krwii tutejszemu szpitalowi dla dzieci 
przekazał ordynariusz diecezji charkowsko-zaporoskiej bp Gonczaruk. 

Przekazując dar, przypomniał o wrażliwości Franciszka i realnej trosce o chorych i potrzebujących pomocy, 
również na Ukrainie. W imieniu Szpitala pomoc odebrała jego dyrektor Natalia Sidorenko.                                    
Dziękując Papieżowi Franciszkowi i Kościołowi katolickiemu, podkreśliła nie tylko ogromną wartość 
otrzymanego sprzętu, ale również owocną współpracę różnych instytucji ponad podziałami.  

Konflikt zbrojny w Donbasie wybuchł w 2014 roku i pochłonął dotychczas 14 000 ofiar. 
Mimo podpisanych porozumień wzajemny ostrzał trwa, skutkiem czego są kolejni zabici, 
ranni a także bardzo trudna sytuacja spotęgowana obecną pandemią - sytuacja życiowa 
ludzi mieszkających w rejonach wojennch i tych, którzy musieli stamtąd uciekać i szukać 
schronienia w innych częściach Ukrainy.
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19 MARCA ROZPOCZNIE SIĘ TYDZIEŃ MODLITW O OCHRONĘ ŻYCIA 
 

W świecie, który dzieli dzieci na „chciane” i „niechciane”, chcemy na nowo 
usłyszeć Ewangelię życia. Okazją, będzie Tydzień Modlitw: 19-25.03.2021. 

Obejmiemy modlitwą nienarodzone dzieci, rodziców, personel medyczny, 
dziennikarzy i ludzi domagających się zabijania nienarodzonych dzieci. 

„Każdy z nas powstał jako jedna ze 150 000 000 000 kombinacji genetycznych. 
Co więcej, życie ludzkie rozpoczyna się od poczęcia. Od wtedy jest ciągiem 
celowych, zaprogramowanych genetycznie zmian, dzięki którym maleńka 
komórka szybko rozwinie się w noworodka, niemowlę, dziecko, nastolatka, 
osobę dojrzałą, starca” – czytamy na stronie Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. 

Codzienna modlitwa: rozważania fragmentów listu apostolskiego papieża 
Franciszka „Patris corde”, Litania do św. Józefa i modlitwy św. Jana Pawła II do 
Maryi Matki Żyjących z encykliki „Evangelium vitae”. 

Do modlitewnej inicjatywy można się zapisać na: zazyciem.pro-life.pl oraz 
telefonicznie: 12 311 02 60. Broszurę z rozważaniami można pobrać ze strony 
internetowej. Można ją również bezpłatnie zamówić telefonicznie w formie 
drukowanej. VIDEO: https://youtu.be/pYpFBA6hYuY 
 

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka/radiomaryja.pl 
 
Tagi: św. Józef, Tydzień Modlitw o Ochronę Życia 

 
 

https://pixabay.com/pl/photos/stopy-dziecka-nogi-baby-mi%C5%82o%C5%9B%C4%87-4260035/
https://www.radiomaryja.pl/kosciol/19-marca-rozpocznie-sie-tydzien-modlitw-o-ochrone-zycia/
http://zazyciem.pro-life.pl/
https://youtu.be/pYpFBA6hYuY
https://www.radiomaryja.pl/tag/sw-jozef/
https://www.radiomaryja.pl/tag/tydzien-modlitw-o-ochrone-zycia/


 

fot. pixabay.com 

EPISKOPAT HISZPANII ZACHĘCA DO 
SPISANIA TESTAMENTU ŻYCIOWEGO, ABY CHRONIĆ 
SIĘ PRZED EUTANAZJĄ 
21 lutego 2021 16:11/w Kościół, Świat   Radio Maryja 
 

Hiszpańscy księża biskupi zachęcają do sporządzenia testamentu życiowego, aby 
chronić się przed eutanazją. Wielu lekarzy i specjalistów obawia się, że chorzy 
zostaną pozbawieni opieki paliatywnej, a eutanazja zostanie zastosowana 
bezkrytycznie. Ich zdaniem ustawa jest niejasna i nie chroni praw chorego, 
zwłaszcza osób nieprzytomnych czy posiadających np. zespół Downa. Kto 
ostatecznie podejmie decyzję o eutanazji? 

Aby chronić pacjentów, którzy obawiają się, że określone terapie czy eutanazja 
zostaną zastosowane bez ich zgody, Konferencja Episkopatu Hiszpanii zachęca 
do spisania testamentu życiowego. W tym celu opublikowała specjalny 
przewodnik, w którym wyjaśnia na czym on polega, jaki jest jego sens i jak go 
przygotować, aby spełniał wymogi prawa. Księża biskupi przypominają, że 
„ustawa o eutanazji stanowi, że nie może być ona zastosowana w przypadku, 
gdy dana osoba podpisała wcześniej dokument z rozporządzeniami, testament 
życiowy, dyspozycje lub inne prawnie uznane dokumenty”. Ważne jest, aby taki 
dokument został oficjalnie zarejestrowany. Testament życiowy pozwoli na 
„uniknięcie naruszenia godności i wolności osoby ubezwłasnowolnionej, a tym 
grozi ustawa o eutanazji”. 

Tagi: eutanazja, Hiszpania, testament
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Niemiecki konstytucjonalista w obronie wyroku 
polskiego TK ws. Aborcji  

 

 
 
Prof. Christian Hillgruber, niemiecki prawnik, specjalista od prawa konstytucyjnego 
i prawa kanonicznego na Uniwersytecie w Bonn. Jego opinia została opublikowana 
na łamach "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Pisząc o oburzeniu, jakie wyrok TK wywołał 
wśród części polskiego społeczeństwa Hillgruber wskazuje, że "reakcję obronną można 
z pewnością wiązać z bardzo problematycznymi, z punktu widzenia respektowania norm 
państwa prawa, nowymi nominacjami sędziowskimi w ostatnich latach". Prawnik podkreśla 
jednak, że jeśli zaś chodzi o ocenę merytoryczną orzeczenia, należy przyznać rację 
Trybunałowi. "Niepełnosprawność nigdy nie może zostać prawnie uznana za powód, 
by położyć kres życiu"  "Orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego dobitnie 
przypomina nam o tym, że zgodnie z konstytucją, która przyznaje każdej i każdemu taką 
samą godność i takie samo prawo do życia, niepełnosprawność danego człowieka - nawet 
bardzo daleko idąca - nigdy nie może zostać prawnie uznana za powód do tego, by przed 
narodzeniem położyć kres jego życiu" – wskazuje i dodaje: "Bo żaden człowiek nie jest, tylko 
z powodu swojego istnienia, jakimikolwiek deficytami byłoby obdarzone, 
nie do zaakceptowania dla innego człowieka". Prawnik wyraża pogląd, że obecna sytuacja 
prawna w Niemczech, która niesłusznie traktuje wskazania embriopatologiczne jako jedne 
ze wskazań medycznych do przeprowadzenia aborcji, wymaga pilnej korekty.  
https://dorzeczy.pl/kraj/170523/trzeba-to-wyraznie-powiedziec-mocne-slowa-bylego-sedziego-trybunalu-stanu-to-morderczynie.html   
Jaki: https://dorzeczy.pl/kraj/173705/patryk-jaki-odpowiada-na-zarzuty-wobec-polski-ws-aborcji.html                                                                                                     

Winnicki: https://dorzeczy.pl/kraj/173076/po-za-aborcja-do-12-tygodnia-winnicki-swiat-idzie-do-przodu-lewica-chce-nas-cofac.html                             

Andrzejewski: https://dorzeczy.pl/kraj/170523/trzeba-to-wyraznie-powiedziec-mocne-slowa-bylego-sedziego-trybunalu-stanu-to-morderczynie.html
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[TYLKO U NAS] KS. PROF. P. MAZURKIEWICZ: NIE 
ISTNIEJE COŚ TAKIEGO JAK PRAWO DO TZW. 
ABORCJI. W ŻADNYCH DOKUMENTACH Z ZAKRESU 
PRAW CZŁOWIEKA NIE MA TAKIEGO 
SFORMUŁOWANIA 
26 lutego 2021 19:21/w Informacje, Polecamy, Polska   Radio Maryja 

 

Jeżeli dziecko będzie postrzegane jako zagrożenie dla Europy, to taka Europa nie ma przyszłości ...  
W dokumencie podkreślono m.in., że ustawodawstwo UE oraz Europejska Konwencja Praw Człowieka 
nie przewidują prawa do zabijania dzieci [więcej].  
 
Nie istnieje coś takiego, jak prawo do tzw. aborcji. W żadnych dokumentach z zakresu praw człowieka 
nie ma takiego sformułowania. Nie ma go również w dokumencie, jakim jest Europejska Konwencja 
Praw Człowieka. Podobnie jest w przypadku Traktatów i Karty Praw Podstawowych UE – poinformował 

kierownik katedry Teorii Polityki i Myśli Politycznej w INPA UKSW. Obecnie jednak Unia próbuje narzucać prawa 
oparte na ideologii, które odbiegają od obowiązujących dokumentów i zapisów prawnych.  
 
W zakresie swoich kompetencji UE nie ma w ogóle kwestii związanych z tym, w jaki sposób chronione 
jest życie człowieka w prawie państw członkowskich. Zajmowanie się takimi sprawami przez PE wykracza 
poza kompetencje przyznane UE – ocenił ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz.  

 

Według gościa Radia Maryja jest to bardzo ważne, ponieważ obecnie UE występuje przeciw Polsce i 
Węgrom, jako krajom opartym na chrześcijańskich wartościach. Po drugiej stronie są politycy i urzędnicy, 
którzy opierają się na zideologizowanych przekonaniach. Próbują oni przymusić państwa członkowskie tj. 
Polska i Węgry do zmiany polityki wewnętrznej i sposobu myślenia o własnej tożsamości narodowej, 
kulturowej oraz etycznej. Trzeba zwracać uwagę na to, że dzisiejsza polityka unijna jest bardzo 

zideologizowana – wyjaśnił sekretarz generalny Komisji Konferencji Episkopatów UE COMECE w latach 2008-2012. 

Europejscy biskupi zwrócili również uwagę na wolność sumienia, która jest kwestionowana lub pomijana przez polityków UE.   
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Karta Praw Podstawowych UE stworzona w 2000 roku, mocno podkreśla prawo do sprzeciwu sumienia. 
Jednak 20 lat temu kontekst kulturowy w Europie był nieco inny, dlatego obrona wolności sumienia 

wydawała się być czymś naturalnym – powiedział gość „Aktualności dnia”. Instytucje unijne od kilku lat próbują 

osłabić lub zlikwidować prawo do sprzeciwu sumienia. Jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ jest ono 
argumentem dla medyków, którzy odmawiają mordowania nienarodzonych dzieci oraz tzw. eutanazji.  
 
Próbuje się całkowicie znieść prawo do sprzeciwu sumienia, po to, żeby była możliwość zmuszania 

personelu medycznego i lekarzy do uczestnictwa w aborcji i eutanazji – podkreślił kierownik katedry Teorii 

Polityki i Myśli Politycznej w INPA UKSW. W liście skierowanym do przewodniczącego Wspólnoty, europejscy 
biskupi zwrócili uwagę na brak reakcji ze strony Brukseli na ataki aktywistów na polskie kościoły i miejsca 
kultu. Instytucje unijne potępiają ataki przeciwko wyznawcom religii, kiedy są to ataki przeciwko 
muzułmanom. Natomiast prześladowanie chrześcijan nie znajduje odpowiedniej uwagi w instytucjach 
europejskich – ocenił duchowny. Ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz stwierdził, że w ostatnich tygodniach w 
Polsce dochodzi do barbarzyńskich ataków. Niszczenie kościołów, miejsc kultu oraz plakatów 
przedstawiających dziecko w łonie matki powinno wywołać debatę w PE. Jeżeli dziecko będzie 
postrzegane jako zagrożenie dla Europy, to taka Europa nie ma przyszłości – powiedział gość Radia Maryja. 

 
Rozmowa z ks. prof. dr. hab. Piotrem Mazurkiewiczem dostępna jest [tutaj]. 
https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-ks-prof-p-mazurkiewicz-nie-istnieje-cos-takiego-jak-prawo-do-tzw-aborcji-
w-zadnych-dokumentach-z-zakresu-praw-czlowieka-nie-ma-takiego-sformulowania/ 
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EKUMENIZM: https://www.ekumenizm.pl/page/3/?s=aborcja 

 
 

-  Milionerka wspiera walkę z aborcją    

-  Aborcja = zabijanie   

-  Aborcja jak nazistowska eugenika    

-  Jesteś za aborcją nie przystępuj do komunii   

-  Nie ma pokoju, gdy jest aborcja   

-  Aborcja na bożonarodzeniowy prezent   

-  Aborcja i przyjście Mesjasza   

-  RU-486 niebezpieczna jak chirurgiczna aborcja
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