STWORZENIE ŚWIATA
Rdz 1

DZIEJE POCZĄTKÓW ŚWIATA I LUDZKOŚCI
Świat stworzony przez Boga*
1
Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. 2 Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad
powierzchnią bezmiaru wód, a Duch* Boży unosił się nad wodami. 3 Wtedy Bóg rzekł: «Niechaj się stanie
światłość!» I stała się światłość. 4 Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. 5 I nazwał Bóg
światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień pierwszy. 6 A potem Bóg rzekł:
«Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich!» 7 Uczyniwszy to
sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak się stało, 8 Bóg nazwał to
sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień drugi. 9 A potem Bóg rzekł: «Niechaj zbiorą się wody
spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha!» A gdy tak się stało, 10 Bóg nazwał tę suchą
powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg widząc, że były dobre, 11 rzekł: «Niechaj ziemia
wyda rośliny zielone: trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce,
w których są nasiona». I stało się tak. 12 Ziemia wydała rośliny zielone: trawę dającą nasienie według swego
gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były
dobre. 13 I tak upłynął wieczór i poranek - dzień trzeci. 14 A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstaną ciała niebieskie,
świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata; 15 aby były
ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią». I stało się tak. 16 Bóg uczynił dwa duże ciała
jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. 17 I umieścił je Bóg na
sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią; 18 aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A
widział Bóg, że były dobre. 19 I tak upłynął wieczór i poranek - dzień czwarty. 20 Potem Bóg rzekł: «Niechaj się
zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba!» 21 Tak stworzył
Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz
wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg widząc, że były dobre, 22 pobłogosławił je tymi słowami:
«Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi». 23 I
tak upłynął wieczór i poranek - dzień piąty. 24 Potem Bóg rzekł: «Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego
rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów!» I stało się tak. 25 Bóg uczynił różne
rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. 26 *A
wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi,
nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po
ziemi!» 27 Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i
niewiastę. 28 Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili
ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad
wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi». 29 I rzekł Bóg: «Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą
ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem. 30 A
dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się porusza po
ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona». I stało się tak. 31 A Bóg widział,
że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień szósty.
Przypisy
1,1 - Pierwsze to opowiadanie, bardziej teologiczne i abstrakcyjne, należy zestawić z drugim (Rdz 2,4-25), bardziej obrazowym i konkretnym. Ramy
"tygodnia pracy", w jakie jest ono ujęte, mają za zadanie uzasadnić obowiązek świętowania szabatu (por. Wj 20,8.11). W prostej szacie literackiej
tego opisu otrzymujemy doniosłe pouczenie: odwieczny i niezależny od materii Bóg jest bezwzględnym początkiem całego stworzenia, które jako
pochodzące od Stwórcy jest dobre, a człowiek - jedyny w świecie widzialnym - nosi na sobie podobieństwo do Boga. Por. J 1,1-3; Kol 1,15-17. Użyty
tu czasownik "stworzył", oznaczający zawsze działanie Boże, ma zastosowanie również do dzieła odkupienia (por. Iz 43,1) i ostatecznej przemiany
wszechświata (Iz 65,17; por. Ap 21,1). Są więc jakby trzy akty stworzenia: "na początku", w dziejach i u ich kresu.
1,2 - Możliwe tłum.: "tchnienie", "wiatr"
1,26 - Ludzie są osobnym dziełem Boga-Stwórcy. Trzykrotnie podkreślone podobieństwo do Boga polega na zdolności panowania nad ziemią.
Pośrednio można stąd wysnuć wniosek, że człowiek jest istotą nie tylko cielesną, lecz dzięki obdarzeniu rozumem i wolą - również duchową. Już
najstarsi Ojcowie Kościoła odnosili to podobieństwo do faktu obdarzenia człowieka od początku życiem nadprzyrodzonym - dziecięctwem Bożym.
"Obraz" wiąże się jakoś z życiem (Rdz 9,4). Por. 1 Kor 15,49.

Rdz 2

DZIEJE POCZĄTKÓW ŚWIATA I LUDZKOŚCI
Świat stworzony przez Boga*

1

W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie jej zastępy [stworzeń]. 2 A gdy Bóg
ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął* dnia siódmego po całym swym trudzie,
jaki podjął. 3 Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po
całej swej pracy, którą wykonał stwarzając. 4 Oto są dzieje początków po stworzeniu nieba i ziemi.
Drugi opis stworzenia człowieka
Gdy Pan* Bóg uczynił ziemię i niebo, 5 nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi, ani żadna trawa
polna jeszcze nie wzeszła - bo Pan Bóg nie zsyłał deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał
ziemię 6 i rów kopał w ziemi*, aby w ten sposób nawadniać całą powierzchnię gleby - 7 wtedy to Pan Bóg ulepił
człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia*, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą.
Pierwotny stan szczęścia
8
A zasadziwszy ogród w Eden* na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. 9 Na rozkaz Pana
Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego
ogrodu i drzewo poznania dobra i zła*. 10 Z Edenu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród, i stamtąd się
rozdzielała, dając początek czterem rzekom*. 11 Nazwa pierwszej - Piszon; jest to ta, która okrąża cały kraj
Chawila, gdzie się znajduje złoto. 12 A złoto owej krainy jest znakomite; tam jest także wonna żywica i kamień
czerwony. 13 Nazwa drugiej rzeki - Gichon; okrąża ona cały kraj - Kusz. 14 Nazwa rzeki trzeciej - Chiddekel; płynie
ona na wschód od Aszszuru. Rzeka czwarta - to Perat. 15 Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w
ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. 16 A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz: «Z wszelkiego
drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; 17 ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci
jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz»*. 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.d słuchaj
Przypisy
1,1 - Pierwsze to opowiadanie, bardziej teologiczne i abstrakcyjne, należy zestawić z drugim (Rdz 2,4-25), bardziej obrazowym i konkretnym. Ramy
"tygodnia pracy", w jakie jest ono ujęte, mają za zadanie uzasadnić obowiązek świętowania szabatu (por. Wj 20,8.11). W prostej szacie literackiej
tego opisu otrzymujemy doniosłe pouczenie: odwieczny i niezależny od materii Bóg jest bezwzględnym początkiem całego stworzenia, które jako
pochodzące od Stwórcy jest dobre, a człowiek - jedyny w świecie widzialnym - nosi na sobie podobieństwo do Boga. Por. J 1,1-3; Kol 1,15-17. Użyty
tu czasownik "stworzył", oznaczający zawsze działanie Boże, ma zastosowanie również do dzieła odkupienia (por. Iz 43,1) i ostatecznej przemiany
wszechświata (Iz 65,17; por. Ap 21,1). Są więc jakby trzy akty stworzenia: "na początku", w dziejach i u ich kresu.
2,2 - Dosłownie: przestał pracować. W myśl autora Bóg niejako swym przykładem uświęca siódmy dzień tygodnia, zresztą obchodzony jako święty,
być może, już w czasach przedizraelskich. Zob. przypis do Rdz 1,1 oraz Wj 20,8.11. Oczywiście, o "zmęczeniu się" mowy tu być nie może.
2,4 - W hebr. występuje tu JAHWE, imię własne Boga Izraela. Zob. Wj 3,14n.
2,6 - Tekst popr., hebr.: "Lecz źródło wytryskało z ziemi (lub: chmura się wznosiła) i zraszało całą powierzchnię gleby".
2,7 - Wprawdzie zwrot ten jest ścisłym odpowiednikiem "duszy" (por. Rdz 2,19; Rdz 7,22), w dalszym jednak ciągu opowiadania (Rdz 2,19n)
zostanie wyraźnie zaznaczona różnica pomiędzy człowiekiem a zwierzętami.
2,8 - Ta geograficzna nazwa raju odpowiada mezopotamskiej nazwie edinu; edin = równina, step.
2,9 - Dwa drzewa rajskie są symbolami: "drzewo życia" - symbolem pozaprzyrodzonego daru nieśmiertelności, jakim się cieszył człowiek przed
upadkiem; "drzewo poznania dobra i zła" - symbolem osądzania tego, co jest moralnie dobre, a co złe - słowem, samowiedzy moralnej i
samostanowienia. Niektórzy, podkreślając związek obu drzew z życiem, widzą w drugim możliwość przekazywania życia doczesnego drogą
współżycia obu płci.
2,10 - Z czterech rzek rajskich da się ustalić tożsamość dwóch ostatnich - Tygrysu i Eufratu, co wskazywałoby na to, że raj należy umieścić w
Mezopotamii. Być może, rzeki te stanowią tylko symbol niezwykłej urodzajności Edenu.
2,17 - Z tego nie wynika, jakoby owoce drzewa wiedzy były trujące, lecz że po przekroczeniu zakazu człowiek nie będzie mógł nadal jeść owoców
drzewa życia - za niezachowanie tego nakazu utraci dar nieśmiertelności.
2,19 - Inny możliwy przekład: "każda istota żywa winna nosić imię nadane jej przez Adama".
2,20 - Autor tu podkreślił, że mężczyzna nie znalazł wśród zwierząt istoty równej sobie.
2,21 - Niewiasta została wzięta z "żebra" czy "boku" mężczyzny, co znaczy, że dzieli z nim jego naturę, jest jak on powołana do przyjaźni z Bogiem.
"Żebro" i "życie" u starożytnych Semitów były pojęciami bliskimi.
2,23 - Hebr. tekst ma grę słów: isz (= mąż) i iszsza (= niewiasta), nie do oddania w dzisiejszym języku polskim. Por. vir - virago w Wlg, a u Wujka:
"mąż" - "mężyna".
2,24 - Wniosek ten stwierdza, że związek małżeński w myśli Bożej jest monogamiczny, to jest jednego mężczyzny z jedną kobietą.

WIDOKI ŚWIATA – ZDJĘCIA 360o: http://www.airpano.com/360photo_list.php
VIDEO 360o: http://www.airpano.com/360video_list.php
GALERIA ZDJĘĆ: http://www.airpano.com/photogalleries.php
Z WĘDKĄ W ŚWIAT. STYL ŻYCIA DLA AKTYWNYCH: http://www.fishingexplorers.com/index.html
TATRY I PODHALE: http://www.poznajtatry.pl/index.php?strona,podserwis,pol,glowna,1343,0,glowna,main_page,ant.html

PANORAMY TATRZAŃSKIE: http://www.przewodnicy.zakopane.pl/tatry360/
KAMERY: https://krupowkidolne.webcamera.pl/
ZDJĘCIA: https://kontakt24.tvn24.pl/majestatyczne-gory-i-namiot-te-zdjecia-robia-wrazenie,192040.html
WIDOKI: http://www.galerie-zdjec.pl/galeria-krajobrazy/piekne-widoki-evgeni-dinev
GALERIA: http://www.galerie-zdjec.pl/galeria-krajobrazy/piekne-widoki
TURYSTYKA: https://turystyka.wp.pl/

DRZEWA MAJĄ POZYTYWNY WPŁYW NA CZŁOWIEKA:
brzoza – sok z brzozy zapobiega tworzeniu się kamieni, posiada właściwości uspakajające;
buk – poprawia koncentrację, wspomaga pewność siebie, działa orzeźwiająco;
czarny bez – poprawia samopoczucie, dodaje energii;
czereśnia – poprawia krążenie krwi, poprawia wygląd skóry;
dąb – działa uspokajająco, redukuje stres;
grusza – wspomaga pracę układu krążenia;
jarzębina – pozytywnie działa na psychikę człowieka, pomaga walczyć z nałogami;
jodła – poprawia odporność, szczególnie w obrębie dróg oddechowych, pomaga w walce z wrzodami;
kasztanowiec – poprawia nastrój, ułatwia zasypianie, jest pomocny w przypadku kłopotów z krążeniem;
lipa – redukuje zmęczenie, wspomaga pracę układu krążenia i układu oddechowego;
sosna– wpływa + naukładoddechowy, olejki z sosnysą powszechnie wykorzystywane waromaterapii;
wierzba – posiada działanie uspokajające, przeciwbólowe i rozkurczowe;
wiśnia – odpręża, poprawia krążenie krwi.

GELOTERAPIA - LECZENIE ŚMIECHEM. Śmiech serdeczny: działa profilaktycznie, redukuje ból,
tłumi cierpienie, pobudza układ krwionośny, korzystnie wpływa na system nerwowy, wzmacnia system
odpornościowy. https://www.doz.pl/czytelnia/a2763-Terapia_smiechem_w_pokonywaniu_bolu

Pewien człowiek usłyszał od Lekarza, że po trzech miesiącach umrze. Pomyślał,
że te ostatnie dni spędzi w Hotelu. Zamknął się w pokoju. Jedzenie mu przynosili
kelnerzy, oglądał komedie i śmiał się. Mówili w Audycji, po Śląsku, że śmiał się: „
pełną gębą”… Minęły trzy miesiące, był zdziwiony, że nie umarł. Lekarz mu
powiedział, że medycyna czasem robi figla. Przebadał go Lekarz i okazało się, ze
nie ma choroby. Jest zdrów. Terapia śmiechu go wyleczyła.
Przeciwwskazania i działania uboczne nie są znane, choć czasem się mówi, że KTOŚ PĘKŁ ZE ŚMIECHU
Posłuchaj: https://youtu.be/aUAyekDL_Qs https://youtu.be/-ISVoqk4Ck0 https://youtu.be/aUAyekDL_Qs

Zadowoleni ludzie w ogóle nie chorują. Przez śmiech tworzy się w organiźmie „zdrowy
miód”. Podnieś do góry końce ust, a potem śmiej się : HA HA HA HA HA ...
1 minuta śmiechu daje tyle, co 45 minut relaksu i przedłuża życie o około 10 minut.

Terapiaśmiechem:poznajjej 7zalet.: https://pieknoumyslu.com/terapia-smiechem-zalety/


Opowieść o tożsamości: ptak, który nie znał swojej



3 klucze stanowiących pomoc w rozwijaniu potencjału dzieci



Procedura dziwnej sytuacji stosowana w celu oceny stopnia przywiązania

Istnieje kilka ośrodków w USA, w których terapia śmiechem to podstawowy element leczenia. :
https://kobieta.interia.pl/zdrowie/news-minuta- smiechu-a-tylekorzysci,nId,402838#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

SAMO ZDROWIE: CEBULA, BURAK, GRORCZYCA, ZIEMNIAK, MLECZ, SOSNA.

Domowy syrop z cebulijestpopularnyiprostywprzygotowaniu.Takielekarstwopomoże, kiedy
męczy nas kaszel, ułatwi bowiem odkrztuszenie. Choć zapach jest dość specyficzny, syrop jest słodki, więc idealnie sprawdzi
się w przypadku przeziębień u najmłodszych. Taka mikstura z cebuli pomoże również wzmocnić odporność.
składniki: 2 cebule, cukier (opcjonalnie miód). Domowy syrop można przygotować na dwasposoby. Pierwszypolegana
drobnym posiekaniu cebuli i obfitym zasypaniujej cukrem. Drugiz kolei na
„przekładańcu” – duże plastry cebuli, miód, następnie znowu plastry cebuli itp. Sok, który powstanie w wyniku takich
działań, można przelać do osobnego słoika czy butelki i podawać 2-3 razy dziennie jedną łyżeczkę.;
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-domowy-syrop-sposob-przygotowania-i-zastosowanie

Syrop z buraka. Bierzemy dorodnego buraka, szorujemy go i osuszamy. Następnie odcinamy górną część (jakby
przykrywkę), a wnętrze buraka wycinamy, pozostawiając ścianki o grubości około jednego centymetra. Dolną część nakłuwamy
kilka razy na wylot przy pomocy wykałaczki lub patyczka do szaszłyków. Wycięty miąższ buraczany należy zetrzeć na tarce lub
drobno pokroić i wymieszać z cukrem i tymiankiem. Powstałą masą wypełnić wydrążonego buraka, przykryć wieczkiem i
postawić na szklance, słoiku lub innym naczyniu, do któregobędzie kapał
powstały syrop. Najlepiej pozostawić takiego buraka na noc. Buraczany syrop należy popijać łykami w ciągu dnia. Ten

specyfik pomagaw uporczywym kaszlu,działa przeciwzapalnie,pomaga
pozbyć się zalegającego śluzu, dodaje sił i wzmacnia odporność organizmu.
W ten sam sposób możemy wykonać również syrop z czarnej rzepy.

Okład z gorczycy: Garść gorczycy rozdrobnić w moździerzu i
wymieszać z czterema łyżkami ciepłej wody. Po pewnym czasie zacznie uwalniać
się gryzący zapach. Wtedy nasączamy bawełniany ręcznik powstałą miksturą,
kładziemy na klatce piersiowej, przykrywamy ciepłym szalem lub kocykiem i
pozostawiamy przez około dwadzieścia minut. Taki okład stosujemy przy
zapaleniu oskrzeli.

Okład z ziemniaków:
Bierzemy 4-5 ziemniaków, gotujemy w łupinach i jeszcze gorące miażdżymy.
Powstałą papkę nakładamy na szyję i owijamy bawełnianym ręcznikiem i szalem.
Ziemniaki nie mogą parzyć, ale muszą być ciepłe.
Okład trzymamy do czasu, aż przestanie grzać.
Taki okład stosujemy przy bólu gardła.
https://youtu.be/v9eoE4i0YuM

Syrop z mniszka lekarskiego, jako wspomaganie w infekcjach górnych dróg oddechowych z bólem gardła i kaszlem
(każdego rodzaju) lub jako środek wspomagający trawienie i pobudzający wydzielanie soków żółciowych. Przepis: To
naprawdę bardzo prosty przepis. Jedyny wrażliwy moment – to gotowanie z cukrem na drugim etapie przygotowania miodku –
trzeba całą miksturę dobrze mieszad, żeby cukier się nie przypalił na dnie garnka (albo użyd Termomixa, który będzie mieszał za
nas). Najważniejsze i chyba najtrudniejsze to: zebrad świeże kwiaty mniszka lekarskiego – z czystych terenów, w czasie
kwitnienia, czyli w okresie koniec kwietnia-maj. Potrzebujemy same
główki mlecza. Moja mama nie odcina tych zielonych części, dzięki czemu syrop ma delikatną goryczkę. Jeśli masz czas to możesz
się pobawid i ostrym nożykiem ściąd tę dolną zieloną częśd kwiatu – syrop będzie łagodniejszy w smaku. Proste. Ach, itezielone
częściniesątrujące–normalniemożnaz młodychliścimniszkarobidsałatki.
Najlepsza jest tutaj analogia do rukoli albo cykorii.

https://youtu.be/ESj2Anu3MiU

Syrop z sosny. Pędy sosny muszą to byd jasnozielone przyrosty z brązową, lepką łupinką.
Przycinamy je sekatorem. Najbardziej soczyste mają długośd do 12 centymetrów. Pędy najlepsze na syrop i
miód będą lepkie, warto więc pamiętad o tym, żeby zbierad je w rękawicach. Żeby nie uszkodzid drzewa, nie
zbierajmy wszystkich pędów z jednej sosny, lecz z kilku drzew. Potrzebujesz: litrowy słoik młodych pędów
sosny, cukier, odrobina wody. Po zerwaniu młodych pędów delikatnie je myjemy pod bieżącą wodą i kroimy na
kawałki wielkości centymetra. Następnie w słoiku układamy na przemian warstwy pędów i cukru. Na koniec
można dodad odrobinę wody. Słoik zakręcamy i odstawiamy w dobrze nasłonecznione miejsce na około
tydzieo. 4. Po upływie tego czasu zlewamy do mniejszego słoiczka powstały syrop. Przechowywany w
chłodnym miejscu nie straci właściwości leczniczych nawet przez kilka lat.

SAMO ZDROWIE: Imbir, Awokado, Burak, Guanabana, Ziemniak.

Imbir - potężna broń w walce z rakiem.Zawiera wsobie silny związek,
który może być nawet 10.000 razy bardziej efektywny w leczeniu
raka niż konwencjonalna chemioterapia, zwłaszcza w aspekcie kierowania się
przeciwko komórkom macierzystym raka, co jest niezwykle istotne
zwłaszcza w przypadkach nowotworów złośliwych. : https://www.fronda.pl/a/imbirpotezna-bron-w-walce-z-rakiem,95318.html https://solgar.pl/leksykon/imbir-lekarski

Pestka z awokado to bomba antyoksydacyjna!! Okazuje się, żenie
tylko wbrew pozorom łatwo dostać się do jej wnętrza, to na dodatek po prostu...
trzeba to zrobić. Dla zdrowia. Opóźniają proces starzenia, zwalczając zarazem
powstawanie nowotworów. Pestki te zawierają związki podobne do zawartych
w zielonej herbacie.: https://www.fronda.pl/a/pestka-z-awokado-to-bombaantyoksydacyjna,95329.html

Antynowotworowy i legalny doping z buraka. Burak ma
wiele właściwości zdrowotnych i odżywczych. Buraki są prawdziwą
skarbnicą składników mineralnych (m. in. magnezu, fosforu, żelaza,
manganu, miedzi, potasu i cynku), witamin, błonnika pokarmowego,
fitosteroli roślinnych i przeciwutleniaczy.:
https://www.fronda.pl/a/antynowotworowy-i-legalny-doping-z-buraka,98597.html

Guanabana lub graviola. Ten egzotyczny owoc zwalcza aż 12
typów raka i jest 10 tys. razy silniejszy niż chemioterapia! Swoje
antynowotworowe właściwości zawdzięcza acetogeninom
annonaceowym. że związki te mają silne działanie przeciwrakowe.:
https://kobieta.wp.pl/guanabana-lub-graviola-nowy-super-owoc-w-naszych-kuchniach6184500321830529a

Skarb ula: https://kobieta.onet.pl/zdrowie/pierzega-pszczelabee-pollen-skladwlasciwosci-dawkowanie-cena/jf78rct

Pierzga pszczela – dawkowanie: może być spożywana bezpośrednio lub podawana w
mleku, wodzie z miodem lub soku.

Niegroźną infekcję wirusową możesz pokonać sama. Ugotuj rosół, takisam,
jaki robisz na niedzielny obiad. Ale natkę pietruszki zastąp bluszczykiem
kurdybankiem. Bluszczyk kurdybanek pomaga leczyć nieżyty oskrzeli i gardła.:
https://kobieta.onet.pl/zdrowie/profilaktyka/ziola/bluszczyk-kurdybanek-zastosowanie- iwlasciwoscilecznicze/6hvd3e4?utm_source=kobieta.onet.pl_viasg_kobieta&utm_medium=referal&
utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2

ROŚLINY TRUJĄCE:

Pokrzyk, Wilcza jagoda.
Najbardziej trujące są owoce wilczej jagody
mające w swoim składzie atropinę i
hioscyjaminę. Dlatego też dawka ich spożycia,
która może zakończyć się śmiercią jest
niewielka. Dla osoby dorosłej jest to maksymalnie 10 –
20 owoców, a dla dzieci – nawet 3 – 4 owoce.

Rącznik zawiera dwie niezwykle groźne substancje: rycynę będącą białkiem o silnych
właściwościach toksycznych (wszystkie części rośliny zawierają rycynę, ale największe jej stężenie występuje
w nasionach, jako substancja białkowa z grupy lektyn nie miesza się ona z olejami, co umożliwia produkcję
nieszkodliwego dla ludzi oleju rycynowego (który nie zawiera rycyny i służy jakośrodek przeczyszczający)
orazrycyninębędącą organicznym związkiemchemicznymz grupy alkaloidów itrującymalkaloidem
pirydynowympochodną pirydyny. Już zjedzone 1 nasionko może doprowadzić do śmierci

człowieka w ciągu 2 dni. Co ciekawe człowiek jest wyjątkowo uwrażliwiony na rycynę, bo to samo
nasienie rącznika zjedzone przez kaczkę zabije ją dopiero po 80 dniach!

Oleander to jedna z najbardziej trujących roślin, które uprawiamy w domu.
Każda część rośliny zawiera substancje toksyczne – liście, łodygi, kwiaty, a nawet nektar. Uważać
trzeba obcinając pędy, by przezprzypadekniepodnieść doust ręki zmoczonej sokiem.
Obciętych lub opadniętych części oleandra nie wolno palić, gdyż toksyczny jest nawet dym.
Ponoć mięsem

pieczonym na gałęziach oleandra został otruty:
Papież Aleksander VI. Lepiejnieuprawiaćoleandrów, gdyw domusąmałedzieci lub
zwierzęta. Pielęgnując te rośliny trzeba zachowywać dużą ostrożność.

Szczwół, Pietrasznik plamisty jest rośliną silnie trującą. Ich prawdopodobieństwo
związane jest z pomyleniem jednorocznej rozety liści szczwołu z pietruszką lub pasternakiem. Sporadycznie szczwół bywa
również mylony z korzeniem chrzanu. Zaraz po zjedzeniu szczwołu pojawia się silne pieczenie w ustach, trudności w przełykaniu i
osłabianie kończyn dolnych. Dalsze objawy występują już po kilku minutach, a należą do nich: osłabienie, rozszerzone źrenice,
światłowstręt, obfity
ślinotok, biegunka, utrata wrażliwości na bodźce. Dodatkowo zdarzają się także skurcze, drżenie mięśni i obniżenie
temperatury ciała. W końcowym etapie, po spożyciu dawki śmiertelnej, następują

porażenie i śmierć z objawami uduszenia przy zachowaniu świadomości i sprawnej pracy serca.

Tojad sudecki.

Roślina ta jest często

spotykana na górskich terenach Europy Środkowej, a także w
Polsce. Jest ona bardzo, bardzo niebezpieczna. Za jej
groźne właściwości odpowiada akonityna.
Wystarczą zaledwie 3 mg tej substancji, aby doprowadzić do
śmierci człowieka.
Ciekawostką jest, że znany z mitologii greckiej pies Cerber, miał
mieć w ślinie zawartą właśnie akonitynę.

Czerniec grubopędowy. Przyjrzyjcie się
dobrze tej roślinie – wszystkie jej części są trujące. Jednak
największe stężenie szkodliwych substancji występuje w owocach. Te białe
kulki przypominają swoim wyglądem oczy, dlatego w języku angielskim
nazwa tej rośliny brzmi: doll's eyes, czyli oczy lalki.
Spożycie jagód rośliny może skutkować biegunką, ostrymi bólami brzucha,
ślinotokiem, halucynacjami, zawrotami głowy. W
najgorszym przypadkumoże doprowadzić dozatrzymania akcji serca.

Brugmansja.Śmiertelne piękno – tak można określić kolejną
silnie trującą roślinę. W tkankach brugmansji zawarte są niebezpieczne
alkaloidy: atropina oraz skopolamina, które
wykazują działanie halucynogenne. Niektórzy przygotowywali z niej
odurzające napary, jednak bardzo trudno jest wyznaczyć
bezpieczną granicę spożycia brugmansji, przez co zdarzały się

przypadki śmierci w wyniku
przedawkowania.

Szalej jadowity. Dobrze znamy białe,
baldachimowate kwiaty szaleju. Najczęściej rosną na terenach
podmokłych – na łąkach, w rowach, szuwarach, niedaleko akwenów
wodnych. Wszystkie części szaleju są silnie trujące (zawierają
niebezpieczną cykutoksynę), ale największe stężenie trucizny występuje
w korzeniach. Po spożyciu szaleju mogą pojawić się drgawki, bóle
brzucha, wymioty, nudności, utrata przytomności. Przedawkowanie
prowadzi do śmierci. Szalej nazywany jest również cykutą. Sokrates
został uśmiercony przez podanie płynu na bazie tej rośliny.

Cis pospolity. Niech was nie zmyli piękno czerwonych
jagód ukrytych w wiecznie zielonych igłach. Cis to trująca roślina –
koralowe owoce są co prawda jadalne, jednak wystarczy 50 g
nasion, by zabić człowieka. Po spożyciu ziarenek mogą pojawić się
następujące dolegliwości: drżenie mięśni, drgawki, trudności w
oddychaniu, zapaść, a w końcu zatrzymanie akcji serca. Warto
wspomnieć, że cis wykazuje również działanie lecznicze.
Wykorzystywany jest m.in. do produkcji leków
przeciwnowotworowych.

Bluszcz pospolity, to roślina ozdobna uprawiana zarówno na
zewnątrz, jak i w domach. Nie wolno jednak dopuścić do połknięcia bluszczu,
który jest trujący dla ludzi i zwierząt.
Mogą się wtedy pojawić problemy z oddychaniem, drgawki, biegunka,
wymioty, a w ekstremalnych przypadkach dojdzie do paraliżu i śpiączki.

Diffenbachia to jedna z najpopularniejszych
roślin domowych. Jest jednak bardzo toksyczna, ponieważ
zawiera kryształy szczawianu wapnia. Spożywanie liści
diffenbachii powoduje pieczenie jamy ustnej i opuchnięcie języka,
co może przyczynić się do kłopotów z oddychaniem. Zjedzenie

dużej liczby toksycznych liści grozi nawet śmiercią.
Mieszkańcy Amazonii używali soku z niej do produkcji trujących
strzał, które paraliżowały przeciwników.

Filodendron. To popularna roślina
doniczkowa, która jednak stwarza realne
zagrożenie. Filodendrony zawierają substancje,
które mogą wywołać piekący ból i opuchnięcie
warg, języka i gardła. U osoby, która połknie liść
filodendrona, może wystąpić biegunka i pojawić
się wymioty.

Wilczomlecz Nadobny, znany
lepiej jako – Gwiazda Betlejemska, to kolejny

trujący kwiat doniczkowy. Biały sok, który wydziela ta
roślina, podrażnia skórę, wywołuje bóle brzucha,
wymioty i biegunkę. Gwiazda betlejemska pozostaje w wielu
domach na kolejne – po grudniu – miesiące. Warto jednak
zachować ostrożność i stawiać kwiat poza zasięgiem dzieci.

Aloes jest rośliną o właściwościach leczniczych.
Chętnie go uprawiamy, aby zawsze mieć pod ręką
liście o cudownych możliwościach. Tym bardziej
powinniśmy pamiętać o tym, że tylko żel znajdujący
się wewnątrz liścia ma działanie lecznicze. Skóra

liści powoduje podrażnienia i nie powinna być
spożywana.

Konwalia majowa. Jest piękna i ślicznie
pachnie. Konwalia majowa leczy m.in. choroby serca. W ogrodzie
jednak może być przyczyną zatrucia. Najlepiej ją podziwiać lecz nie
zrywać. I od razu wylewać wodę z wazonu, w której były konwalie.
Trujące są wszystkie części konwalii. Najczęściej do zatrucia
dochodzi po zjedzeniu jej czerwonych owoców oraz omyłkowego
wypicia wody z wazonu lub szklanki, w których stały konwalie.
Objawy zatrucia to dolegliwości żołądkowe, Może dojść do zapaści.

Jaskier jadowity, jaskrzyca.

Gatunek w Polsce

pospolity na całym niżu i w niższych położeniach górskich. Jest to najbardziej trujący ze
wszystkich gatunków jaskrów krajowych – kilka kropel soku jaskra jadowitego

powoduje lokalne zaczerwienienie skóry, wysypkę i pęcherze. Roślina zawiera do
2,5% trujących substancji, glikozydu ranunkuliny; protoanemoniny i anemoniny. Stosowany był
w celu umyślnego spowodowania trudno gojących się ran i pęcherzy. Na błony śluzowe jamy
ustnej, żołądka i jelit działanie soku z jaskra jadowitego jest znacznie silniejsze.

Bieluń. Trująca jestcała roślina,jednak
najbardziej niebezpieczne są jej nasiona. Bieluń silnie
działa na układ oddechowy oraz obwodowy układ
nerwowy. Niebezpieczne

jest spożycie
nasion. Objawy zatrucia: omamy wzrokowe i
słuchowe, rozszerzenie źrenic, zahamowanie wydzielania
łez, potu oraz soku żołądkowego, napadu kaszlu, suchość
w jamie ustnej, przyspieszenie oddechu, tachykardia.

Barszcz Sosnowskiego. Zawarte w wodnistym soku oraz w wydzielinie

włosków gruczołowych stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi. Związki te
w kontakcie ze skórą i w obecności światła słonecznego, w szczególności
ultrafioletowego, powodują oparzenia. W ciągu 24 godzin nasilają się objawy w postaci
zaczerwienienia skóry i pęcherzy z surowiczym płynem. Stan zapalny utrzymuje się
przez około 3 dni. Po tygodniu miejsca podrażnione ciemnieją i stan taki może
utrzymywad się przez kilka miesięcy. Miejsca podrażnione na skórze zachowują
wrażliwośd na światło ultrafioletowe nawet przez kilka lat. Objawy zatrucia:
podrażnienia dróg oddechowych, nudności, wymioty, bóle głowy, zapalenie spojówek.
Ciekawostka – nie jest groźny po zachodzie słońca i nocą.

P T A K I: http://ptaki.info/index.php
zawiera opisy 400 gatunków ptaków spotykanych w
warunkach naturalnych na terenie Polski.
Pasożyty: Toxoplasma gondii, to najczęstszy pasożyt neurologiczny. Ten pierwotniak wygląda
niespecjalnie ciekawie, ale kiedy trafi do mózgu, może zmienić zachowanie gospodarzy, takich jak szczury, koty,
a nawet ludzie. Jego życie zaczyna się w odchodach kota, gdzie jego jaja czekają, aż zostaną zebrane przez
nosicieli. Gdy znajdą się już w jelitach swoich tymczasowych gospodarzy, oocyty przekształcają się w tzw.
tachyzoity. Migrują one do mięśni, oczu, mózgu, gdzie mogą przebywać przez dziesięciolecia, nie wywołując
żadnych szkód. Przychodzi jednak moment, gdy tachyzoity zmieniają chemię mózgu gospodarzy. Naukowcy
uważają, że nawet 30% ludzi, nosi je w swoich mózgach. Przypadki schizofrenii wzrosły, gdy powszechne stało
się posiadanie kotów. Gdy nagle pojawiają się zmiany zachowania bez wcześniejszego urazu mózgu, to jest to
wtedy: parazytoza neurologiczna; https://whatnext.pl/pasozyty-ktore-moga-przejac-kontrole-nad-twoim-umyslem/
https://wamiz.pl/kot/por
ady/8149/chorobyprzenoszone-przez-kotyczym-mozemy-siezarazic-od-kota

Spacerując po dziczy, należy trzymać się z dala od ciepłych zbiorników stojącej, ciepłej wody. Te małe stawy
mogą być źródłem ameb z gatunku Naegleria fowleri, które lubią smak ludzkiej tkanki mózgowej. Naegleria
fowleri może spędzić długi czas w środowisku pod postacią cysty – małej, opancerzonej „kulki” odpornej na
ciepło, zimno i inne warunki atmosferyczne. Gdy taka cysta zetknie się z organizmem gospodarza, wyrastają z
niej małe wypustki zwane pseudopodiami i dochodzi do transformacji w formę zwaną trofozoitem. Pod taką
postacią N.fowleri wędruje prosto do mózgu. Gdy ameba się dzieli, porusza się coraz głębiej tkanki mózgowej, a
nosiciel może zapaść w śpiączkę w ciągu zaledwie kilku godzin. Objawy infekcji; zmiany w odczuwaniu smaków i
zapachów, gorączka, paraliż. Osoby te zaczynają czuć się zdezorientowane, mają trudności ze skupieniem i
pojawiają się u nich halucynacje. Dochodzi do nich do ataków agresji i utraty przytomności – mózg traci
kontrolę nad organizmem. Dwa tygodnie później – bez interwencji medycznej – ofiara ginie.
Mucha tse-tse uwielbia smak ludzkiej krwi i często ukrywa w sobie pasożyta zwanego Trypanosoma
(świdrowca). Pierwotniaki te zaczynają swoje życie w jelitach bezkręgowych gospodarzy, ale szybko przechodzą
przez serię coraz bardziej złożonych form, gdy wejdą w kontakt z płynami fizjologicznymi ssaków. Trypanosoma
cruzi: w pierwszym etapie infekcji – tzw. etapie hemolimfatycznym – pasożyty żyją w krwi i węzłach chłonnych,
gdzie przemieniają się z owalnych postaci w długie, wyposażone w wici formy. W miarę dojrzewania pasożyty
przekraczają barierę krew-mózg i wchodzą w kolejny etap zwany encefalitycznym. Świdrowce zmieniają
strukturę i funkcje komórek mózgowych gospodarza. Pasożyty szczególnie dobrze czują się w podwzgórzu, czyli
rejonie mózgu regulującym nasz nastrój oraz cykl spania i budzenia. Osoby w takim stanie zaczynają czuć się
dziwnie – występują u nich bóle głowy i problemy ze snem, często budząc się o dziwnych porach, z powodu
zmian powodowanych przez pasożyta. To jednak nie koniec, bo wkrótce pojawiają się kolejne objawy
neuropsychologiczne – od zmian apetytu, przez depresję po niekontrolowane swędzenie i drżenie. Przez
kolejne lata nieleczony pasożyt prowadzi do śpiączki i śmierci. Chociaż istnieje lekarstwo na trypanosomatozę,
rodzina i lekarze często nie wyłapują choroby wystarczająco wcześnie z prostego powodu. Sam zasięg i
niejednorodność objawów infekcji sprawia, że bardzo trudno ją rozpoznać. Mózg jest „uprzywilejowany
miejscem” dla wielu pasożytów. A to podważa koncepcję wolnej woli. Kto decyduje o naszym zachowaniu? My
czy pasożyt ukrywający się w naszym mózgu?

Wpisz w Google : „Fundacja Życie i Rodzina” i otwórz stronę ( często jest blokowana!!!!!)
https://www.zycierodzina.pl/

Dlaczego mnie nie chciałaś Mamo,
Mych oczu jak niebo i włosów jak Słońce!
Dlaczego nie chciałeś Tatusiu,
Mych dłoni i nóżek biegnących po łące?
Kto cię teraz przytuli,
Uśmiechem Słońce rozpali,
Bochen chleba przyniesie,
Przed kim dziś się użalisz?
Kto ramię słabe podtrzyma,
I siwe włosy wygładzi,
A kiedy przyjdzie godzina,
Księdza ci przyprowadzi?
Dlaczego mnie nie chciałaś mamo…
Kto ci kwiaty przyniesie,
I powie kocham, dziękuję,
Serce do serca przyciśnie,
I usta twe ucałuje?
Przed grobem kto się pochyli,
I powie — mamo, mój Tato,
I pacierz zmówi ze łzami,
Bóg niech ci będzie zapłatą.
Dlaczego mnie nie chciałaś Mamo…
Video: https://youtu.be/MrWnBvjd9xY HTTPS://YOUTU.BE/GET-YRXPCRK HTTPS://YOUTU.BE/5UCIRVMJX_W
Ballada: https://youtu.be/78yKWIiOs7U
List od dziecka nienarodzonego do mamy i taty: https://youtu.be/OYMGaR7MMkQ

ŚWIATOWA ORGANIZACJA ZDROWIA – MIMO PANDEMII KORONAWIRUSA – NIE ZAMIERZA REZYGNOWAĆ Z TZW. ABORCJI
https://www.polskieradio.pl/130/7518/Artykul/2442487,Eutanazja-w-bogatych-panstwach-Ekonomia-miesza-sie-z-etyka

https://www.polskieradio.pl/5/1223/Artykul/2437327,Belgia-pierwszy-proces-za-eutanazje-Zabito-zdrowaosobe-cierpiaca-po-rozstaniu-z-narzeczonym
https://www.polskieradio.pl/5/1223/Artykul/2434976,Abp-Paglia-odpowiedzia-na-szerzenie-kultury-smierci-powinno-bycpromowanie-opieki-paliatywnej
https://www.polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2393180,Katolicy-Zydzi-i-muzulmanie-przeciwni-eutanazji-Papiez-Franciszekotrzymal-deklaracje
https://www.polskieradio.pl/5/1223/Artykul/2373362,Wlochy-otwieraja-sie-na-wspomagane-samobojstwo-Kontrowersyjny-wyrokTK
https://www.polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2367141,Eutanazja-pacjentki-z-demencja-Sad-w-Hadze-uniewinnil-lekarza
https://www.polskieradio.pl/130/6699/Artykul/2344889,Smierc-Vincenta-Lamberta-furtka-do-wprowadzenia-eutanazji-we-Francji
https://polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2337638,Tym-razem-to-koniec-Oswiadczenie-rodziny-Vincenta-Lamberta

https://www.polskieradio.pl/5/1222/Artykul/2421421,Rzecznik-Praw-Dziecka-Aborcja-bez-granic-oferujepomoc-w-zbrodni-zabojstwa
B. Maciejewska (Wiosna): https://www.polskieradio.pl/5/1222/Artykul/2415033,Beata-Maciejewska-Wiosnajestem-za-prawem-do-eutanazji
https://www.polskieradio.pl/5/1222/Artykul/2408120,Eutanazja-dzieci-w-wieku-112-lat-RPD-pomysl-nieludzki-i-nieprawdopodobny
https://www.polskieradio.pl/5/1223/Artykul/2402681,Parlament-Nowej-Zelandii-uchwalil-ustawe-legalizujaca-eutanazje
O pandemii strachu, wierze i polityce! Edyta Górniak: https://youtu.be/C09mxxwbex8

Hiszpania: http://www.pch24.pl/hiszpania--cicha-eutanazja-w-czasie-pandemii--opinia-,76052,i.html#ixzz6Moj95NCs
https://www.fronda.pl/a/przerazajace-aborcja-w-hiszpanii-dzieciece-mieso-dla-fabryki-kremow,155143.html
https://www.fronda.pl/a/rzez-niewiniatek-w-hiszpanii-co-piata-ciaza-skonczyla-sie-aborcja,155062.html

Holandia: http://www.pch24.pl/eutanazja---cicha-pandemia,76010,i.html#ixzz6Mojc7NQd
https://www.fronda.pl/a/oto-cywilizacja-smierci-holandia-ulatwia-lekarzom-zabijanie-pacjentow,153438.html
https://www.fronda.pl/a/totalny-upadek-w-holandii-ludzkie-zwloki-chca-przerabiac-na-nawoz,153100.html

Działaczka pro-life dostała medal: czytamy na stronie fundacji Pro-Prawo do Życia.
https://www.fronda.pl/a/prawo-do-aborcji-jest-niemoralne-tak-samo-jak-prawo-do-posiadania-niewolnika,153299.html
https://www.pch24.pl/zakaz-handlu-embrionami-zwierzat--ale-pozna-aborcja-dziecka-juz-legalna--ochrona-zycia-pokanadyjsku,80067,i.html#ixzz6iT8mRcF5

Byłam gotowa umrzeć, żeby nie zabijać dziecka
Video: HTTPS://YOUTU.BE/V7TY8PZDQ5G
HTTPS://STRONAZYCIA.PL/BYLAM-GOTOWA-UMRZEC-ZEBY-NIE-ZABIJAC-DZIECKA/

ZDJĘCIA Z ABORCJI URATOWAŁY DWÓJKĘ DZIECI
https://stronazycia.pl/zdjecia-z-aborcji-uratowaly-dwojke-dzieci/ Video: https://youtu.be/cGgQX_kZCa0

350 maleńkich trumienek, a w nich 650 dzieci – każde owinięte w pieluszkę. Na wiekach wszystkich –
piękna róża skropiona niczym rosą łzami tych, którzy przyszli, aby oddać im hołd i… pożegnać. Pogrzeb
dzieci nienarodzonych w Gończycach wybrzmiał niczym ogromny wyrzut sumienia tych, którzy mogli je
ocalić, a tego nie uczynili. Video: https://youtu.be/k2yRcZbcPio
640 nienarodzonych – 12.12.2020: https://egarwolin.pl/artykul/pochowek-640-abortowanych/1113203

Pogrzeb dzieci nienarodzonychw Gończycach to narodowy wyrzut sumienia, ale i Rekolekcje
uświadamiające stratę: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/530633-pogrzeb-dzieci-nienarodzonych-to-narodowywyrzut-sumienia

https://egarwolin.pl/artykul/pochowek-640-abortowanych/1113203

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka

- Fundusz ochrony macierzyństwa:
zapewnia pomoc finansową kobietom w ciąży, znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji materialnej i
rodzinnej. Kobieta otrzymuje comiesięczne wsparcie w wysokości 500 zł. Środki są wypłacane już w ciąży,
dzięki czemu mama może m.in. skompletować wyprawkę dla noworodka, zapłacić za wizyty lekarskie,
kupić pieluchy. Wsparcie jest przyznawane do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia . https://prolife.pl/mama/

- Telefon Zaufania Pro-life Jesteś w ciąży, ale w ogóle jej nie planowałaś? Czujesz gniew, wściekłość, poczucie winy…?
Doświadczasz przemocy, nie masz wsparcia w bliskich ci osobach? Boisz się, że stracisz
partnera/pracę/szansę na rozwój…? Zadzwoń: 798 636 493. https://pro-life.pl/telefon/

- Strata dziecka nienarodzonego „Kompendium pastoralne o rodzinnym pogrzebie dziecka martwo urodzonego i towarzyszeniu w
żałobie osieroconej rodzinie”. Adresatami kompendium są przede wszystkim kapłani, rodziny z
doświadczające śmierci dziecka nienarodzonego oraz osoby zaangażowane w strukturach
duszpasterstwa rodzin. https://pro-life.pl/strata-dziecka-nienarodzonego/

- Domy samotnej matki Wykaz domów samotnej matki: https://pro-life.pl/domy-samotnej-matki/

- Okna życia W oknie życia matka może anonimowo zostawić nowo, narodzone dziecko. Jest to miejsce specjalnie
dostosowane, – posiada ogrzewanie i wentylację. Przy otwarciu, z zewnątrz uruchamiany jest alarm w
pokoju dyżurującej, osoby, zwykle siostry zakonnej. Dzięki alarmowi osoba, dyżurująca natychmiast może
zająć się dzieckiem, poinformować, pogotowie ratunkowe. Wykaz okien życia: https://pro-life.pl/okna-zycia/

- Naprotechnologia – lista: https://pro-life.pl/naprotechnologia-lista-lekarzy-i-instruktorow/
- Galeria dziecka poczętego: https://pro-life.pl/galeria-dziecka-poczetego/
- Filmy - Projekt LIFE: https://pro-life.pl/filmy/

- Organizacje niosące pomoc. W tej zakładce znajdziesz kontakty do organizacji i
stowarzyszeń, które mogą bezpłatnie udzielić Ci niemal każdej możliwej pomocy – finansowej,
psychologicznej, prawnej, medycznej, a nawet mieszkaniowej. Osoby pracujące w tych instytucjach
czekają na kontakt od Ciebie. https://jedenznas.pl/organizacje-niosace-pomoc/

Ewangelium Vitae: http://kodr.pl/wp-content/uploads/2017/03/evangelium_vitae.pdf
Tęczowa utopia: ZAMÓW lub POBIERZ

Bytom: https://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,20057298,w-bytomiu-robia-cos-czego- nie-robi-niemal-nikt-w-europie-operuja.html
Stał się ojcem dla 42 dzieci: https://misyjne.pl/stal-sie-ojcem-dla-42-dzieci-ratuje-tez-te-okaleczone-podczas-aborcji/
Naród, który promuje śmierć niewinnych ludzi, jest narodem martwym:
https://misyjne.pl/swiadectwa-kobiet-ktore-pracowaly-w-klinikach-aborcyjnych/
https://misyjne.pl/abby-johson-przeraza-mnie-ze-mamy-cala-mase-katolikow-popierajacych-aborcje/

Naprotechnologia: https://www.szansaspotkania.pl/naprotechnologia-technologia-naturalnej-prokreacji/
ANTYKONCEPCJA: NIEKTÓRE ZABIJAJĄ KWILĄCE SIĘ ŻYCIE https://pikio.pl/tabletki-antykoncepcyjne-0912192-sb-mozg/
https://www.fronda.pl/a/oto-dlaczego-antykoncepcja-jest-grzechem-ciezkim-2,154650.html
IN VITRO: https://www.pch24.pl/10-powodow--dla-ktorych-musisz-powiedziec-nie-dla-in-vitro-%2C35061%2Ci.html#ixzz60QLJHaTd
https://www.szansaspotkania.pl/in-vitro-bezduszna-technika-i-biznes/ https://www.szansaspotkania.pl/klamstwa-o-in-vitro/

Homoseksualizm: https://youtu.be/bEdvItaf3zM
Ojcowie Kościoła: https://youtu.be/JpLqfhRqh_g
Pornografia: https://youtu.be/vKiJQgdNvGM

03.05.2020 – Benedykt XVI:

„Homoseksualne małżeństwa i
aborcja na świecie to znak "duchowej siły
Antychrysta". https://RMF24.pl/fakty/swiat/news-mocneslowa-benedykta-xvi-malzenstwa-homoseksualne-iaborcja,nId,4474682#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_
campaign=chrome https://www.pch24.pl/benedykt-xvi-kontra-zlotycielec-wynaturzonej-wolnosci,75830,i.html

https://www.niedziela.pl/artykul/52661

„Sto lat temu małżeństwa homoseksualne każdy uznałby za absurd, natomiast współczesne społeczeństwo ekskomunikuje
wszystkich, którzy są im przeciwni. To samo, dotyczy aborcji i tworzenia ludzi w laboratorium. Dodał, że to wyraz duchowej potęgi
Antychrysta, której ludzie się boją”.
W wyniku aborcji na przestrzeni jednego tylko XX stulecia unicestwiono co najmniej 1 000 000 000 istnień ludzkich. Jak
wyglądałby świat, gdyby oszczędzono życie poczętych dzieci? Polska straciła 6 000 300 obyw. Nigdy się nie dowiemy, ile
wspaniałych talentów straciła ludzkość, ile dobra można byłoby osiągnąć. Każde jedno życie jest na wagę złota.
http://www.pch24.pl/gdyby-nie-bylo-aborcji,79720,pch.html#ixzz6i7yVTVYM
Anglia: https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/06-22a.php3

Ich prawdziwe cele: https://www.pch24.pl/ich-prawdziwe-cele

Prof. Skrzydlewski:
Read more: https://www.pch24.pl/prof--skrzydlewski--aborcja-to-najwieksza-porazka-naszej-cywilizacji-----jaka-jest-prawda-,79646,tv.html#ixzz6iTAIOq6W

Szczepionki: https://www.pch24.pl/czy-katolik-moze-uzywac-szczepionki-powstalej-dzieki-aborcji-,78419,i.html#ixzz6iTD2hBXv
https://www.mp.pl/szczepienia/specjalne/100056,etyczne-aspekty-szczepionek-uzyskiwanych-z-linii-ludzkich-komorek-zarodkowych

https://www.pch24.pl/buenos-aires-w-warszawie--tego-chca-aborcyjni-fanatycy-,81132,i.html#ixzz6ixJ2y168
https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2020-09/szczepionka-covid19-musi-powstac-w-sposob-etyczny.html
https://wiadomosci.wp.pl/radio-maryja-zapytalo-o-zwiazek-szczepionki-na-covid-19-z-aborcja-jest-odpowiedz-6594034040765248a

“Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili swego istnienia, także w fazie początkowej,
która poprzedza narodziny. Człowiek już w łonie matki należy do Boga, bo Ten, który wszystko przenika i
zna, tworzy go i kształtuje swoimi rękoma, widzi go, gdy jest jeszcze małym, bezkształtnym embrionem i
potrafi w nim dostrzec dorosłego człowieka, którym stanie się on w przyszłości i którego dni są już
policzone, a powołanie już zapisane w „księdze żywota” (por. Ps 139 [138], 1. 13-16). Jak poświadczają
liczne teksty biblijne60, także człowiek ukryty jeszcze w łonie matki jest w pełni osobową istotą, ku
której zwraca się miłościwa i ojcowska Opatrzność Boga.” (Evangelium Vitae, 61).

CZEKAJĄ NA 21 DZIECKO
https://dobrewiadomosci.net.pl/24780-czekaja-na-21dziecko-i-nie-korzystaja-z-zadnegozasilku/?fbclid=IwAR29BaJ1KYl9LJMa_G242OXgkE1yEBQD
Vya18eicIk5elgVVZdUE_aXw3X4

Video:

https://youtu.be/_V9W_-GCFrY

Niepłodność jest w 90% uleczalna! • http://www.leczenie-nieplodnosci.pl/pl/nauka-kosciola/
• http://www.leczenie-nieplodnosci.pl/pl/ • https://macierzynstwoizycie.pl/
Naprotechnologia: http://www.lichen.pl/pl/275/n_177/naprotechnologia_w_licheniu
Dziecko odchodzi od Boga: https://deon.pl/wiara/wiara-i-spoleczenstwo/wiara-mojego-dziecka,155430
Wychowujemy przestraszone fajtłapy. https://mamadu.pl/142647,jak-wychowac-dziecko-na-odporne-i-pewne-siebie#
Wiara dziecka. https://deon.pl/wiara/wiara-i-spoleczenstwo/wiara-mojego-dziecka,155430
Prosty i skuteczny sposób. Tak szybko uspokoisz dziecko https://pikio.pl/dziecko-sb-250919-sposob/
Myśleli, że mają syna niemowę: https://pikio.pl/syn-031019-bm-odkrycie-dentystki/

Miał 9 miesięcy, jego tata został zabity: https://pikio.pl/tata-0310192-bm-niezapomniany-widok/ FILM: https://youtu.be/VxhlLWhtg3c
Przy grobie 4-letniego synka trzy lata po jego śmierci: https://pikio.pl/dziecko-281019-bm-grob/ https://youtu.be/t1cX_CrIV_E

.
S. Kierkegaard:

ŻYJEMY W CZASACH,
GDZIE WSZYSTKO
JESZCZE WCIĄŻ STOI,
ALE JEST JUŻ
PODSTĘPNIE
OPRÓŻNIONE ZE
ZNACZENIA.

„OBECNY WIEK”.

„

Po ile te pięknebukiety?”

– zapytał starszą Panią i poruszył serca internautów.
Małe gesty są najpiękniejsze!
Pan Jezus mówił, że grosik od starszej kobiety jest cenniejszy niż
miliony monet od innych, bo ona dała wszystko, co miała.
Nie każdy musi wpłacać tysiące, by być bohaterem.
Wystarczy zwykły bukiet!”
https://pl.aleteia.org/2018/05/10/po-ile-te-piekne-bukiety-zapytal-staruszke-i-poruszylserca-internautow/

Zostaliśmy wezwani do starszego mężczyzny, którego przywieziono na
komisariat Policji, ponieważ błąkał się po ulicach. Po zdjęciu kurtki w celu
przeprowadzenia badania przedmiotowego naszym oczom ukazał się taki oto
widok – takim wpis opatrzono zdjęcie kurtki z wszytą na podszewce
informacją o stanie zdrowia mężczyzny i numerem telefonu. Dane umieściła
tam jego córka. Pomysł może przydać się nie tylko opiekunom czy rodzinie
osób starszych lub chorych, ale również rodzicom – wszycie w ubrania
metki z numerem telefonu czy podstawowymi informacjami na temat
dziecka, może okazać się pomocne, gdy się zgubi i wpadnie w panikę..
https://mamadu.pl/143545,corka-wpadla-na-genialny-pomysl-i-uratowalaojca-ratownicy-ja-pochwalili

27-latek wybudzał
się! Ojciec wszczął
alarm i przy łóżku
pacjenta zaroiło się
od lekarzy. A jednak
wcale nie był
martwy! 59-latek
spokojnie oddał się w
ręce policji.
George III jest dziś
zdrowy. - Wiem, że
gdyby nie ojciec, już
by mnie nie było –
nie ma wątpliwości
27-latek.

Jak z hollywoodzkiego filmu: Ojciec mężczyzny w śpiączce, u
którego mylnie stwierdzono śmierć mózgu, zabronił odłączenia go
od aparatury. Sterroryzował bronią personel, a nawet policjantów.
Wtedy 27-letni syn obudził się.:
https://www.se.pl/wiadomosci/swiat/sterroryzowal-szpital-ocalil-syna-59-latek-nie-pozwolil-odlaczyc-aparaturypodtrzymujacej-zycie-syna-aa-U98n-5P9s-k9bU.html

Vincent Lambert został odłączony od
aparatury podtrzymującej go przy życiu – po
dziesięciu latach utrzymywania go w stanie
wegetatywnym. Matka chorego odwoływała się do
ONZ, ale bez skutku. Kobieta mówiła wprost, że na
jej synu dokonuje się morderstwa.
Procedura odłączania została podjęta na mocy
Sądu.Umarł 2019-07-11 08:24
Powiedziała, że dawała mu łyżeczkę kompotu i
łyżeczkę śmietany. Jak oceniła, widać było, że mu to
smakuje. Matka zadaje retoryczne pytanie:
„Dlaczego nikt nie chce wysłuchać rodziców”.:
https://www.tvp.info/43344621/jak-umiera-vincent-lambertwstrzasajacy-opis-w-mediach

08.05.2018 -

13-latek ożył tuż przed

pobraniem narządów:
https://wiadomosci.radiozet.pl/Swiat/USA.-Trenton-McKinley-ozyl-przedpobraniem-narzadow

Niespodziewanie zaczął zdrowied:
http://www.medonet.pl/ciaza-i-dziecko,13-latek--ktory-mial-bycdawca-organow-wrocil-do-zycia,artykul,1725187.html

Kobieta wybudziła sięze śpiączki po 27 latach: odzyskałaświadomośd potym, jak
usłyszała w szpitalnym korytarzu krzyk swojego syna: https://wiadomosci.onet.pl/swiat/zjednoczone- emiratyarabskie-kobieta-wybudzila-sie-ze-spiaczki-po-27-latach/gcyss00

Pacjentka obudziła się, gdy próbowano pobrać od niej narządy: Uznana za zmarłą,
nagle się obudziła, gdy przewożono ją na salę operacyjną, żeby pobrad od niej narządy do
przeszczepu: https://forum.wybudzeni.com/index.php?topic=921

Przytomny po 15 latach w stanie wegetatywnym

Dzięki nowatorskiej metodzie
stymulacji nerwowej pacjent będący w stanie wegetatywnym odzyskał przytomnośd:
https://wyborcza.pl/7,75400,22423632,przytomny-po-15-latach-w-stanie-wegetatywnym.html?disableRedirects=true

Jednym z najsłynniejszych przypadków udokumentowanego pogrzebania
żywcem jest sprawa matki … uchylił wieko, pierś denatki porusza się w regularnych
odstępach czasu. Kiedy nieboszczka odzyskała przytomność, złajała rodzinę … O niemałym
szczęściu może też mówić …, który trzykrotnie zapadał w śpiączkę. Jakie było ich zdziwienie,
gdy zobaczyli „żywego nieboszczyka”, który w elegancki sposób podziękował wybawcom.
Nowoczesna medycyna, jest w stanie wykluczyć omyłkę. Nie jest tak jednak do końca. Poza tym,
obsesja, trwa nadal. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się – produkowane obecnie
głównie w USA – nowe „trumny bezpieczeństwa”, zaopatrzone w urządzenia
elektroniczne oraz łącznośćradiową.
http://biblia.phorum.pl/viewtopic.php?p=8230&sid=5b51d8225115e23270e5208a777c36df

Lęk przed pogrzebaniem za życia. I nie był to lęk irracjonalny. Ksiądz Piotr Skarga
trafił do grobu w stanie śmierci klinicznej, potem się przebudził i walczył o życie. XIX wiek
obfitował w podobne historie. Złożenie żywcem do grobu opisano:
https://podroze.onet.pl/ciekawe/przysionek-smierci-w-poznaniu-czyli-jak-wrocic-z-zaswiatow/364cyfk

O. Jacek Norkowski o śmierci mózgowej: https://youtu.be/R9pBW_tLTy8
Zgłoszenie - Rejestr Sprzeciwów:
.
http://www.poltransplant.pl/Download/Sprzeciw_CRS.pdf

https://plus.dziennikbaltycki.pl/magazyn/a/klinika-budzik-to-nie-jest-smutne-miejsce-a-wrecz-wesole,12137390

W klinice „Budzik”, dla
dzieci, mamy aktualnie
wolne miejsca!
Przypominamy, że pobyt (wraz
z rodzicem) i
rehabilitacja pacjentów w
Klinice jest CAŁKOWICIE
BEZPŁATNA.
Szczegóły dotyczące zgłoszeń:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn.

http://www.klinikabudzik.pl/pl/klinika/zg%C5
%82oszenia-pacjent%C3%B3w-do-kliniki- budzik

https://e-rejestracja.szpital.uwm.edu.pl/

PROSIMY O
ROZPOWSZECHNIANIE TEJ
INFORMACJI.

Tomasz Szulżycki z Sępopola jako pierwszy w Olsztynie wybudził się ze śpiączki i odzyskał
mowę. 35-latek opowiada o tym, jak żyd, kiedy nie można się ruszyć. http://gazetaolsztynska.pl/389150,Pierwszy-w-Olsztynie-wybudzil-sie-zespiaczki-Opowiada-o-zyciu-po-wypadku.html
W Klinice Budzik przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie dokonano
wybudzenia 50-letniego pacjenta. Mężczyzna przebywał w śpiączce przez pół
roku, trafił z Zakopanego. Tam uległ nieszczęśliwemu wypadkowi i doznał urazu głowy.
- https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/olsztyn-wybudzono- mezczyzne-wklinice-budzik/y0sb5ef

Nasi wybudzeni pacjenci:
http://www.klinikabudzik.pl/pl/wybudzeni

Prawda o strasznych procedurach
i
ŚMIERCI „DAWCY”:
Podczas usuwania narządu pacjentowi podaje się środek paraliżujący,
znieczulenie nie jest stosowane! Usunięcie narządów to 3-4 godz. operacji,
podczas której serce nadal bije, ciśnienie krwi pozostaje w normie, a oddychanie nie
jest wstrzymane. Narządy są wycinane, a na końcu zatrzymuje
się serce, tuż przed jego pobraniem.
Zmuszanie lekarzy do rozpoznawania śmierci mózgu pacjenta, kiedy tamci jeszcze
żyją !!! : https://wolna-polska.pl/wiadomosci/dawcy-narzadow-wciaz-jeszcze-zyja-podczas-pobierania- narzadow-doprzeszczepow-2018-06

Ile kosztuje ludzkie ciało? https://www.se.pl/styl-zycia/porady/ile-kosztuje-ludzkie-cialo-mozna-dostac-ponad- 500-tysiecyzlotych-za-nerke-lub-watrobe-aa-axtg-sUSL-FC9H.html VIDEO: https://youtu.be/udpfxegv6CY

Kulisy powstania definicji „śmierci mózgowej”. Powołano grupę po zrobieniu
pierwszego przeszczepu, żeby lekarz nie był ukarany. Wymyślono definicję:
http://wiadomosci.robertbrzoza.pl/polska-kolonia/wszystkie-narzady-pobiera-sie-od-osoby-z-bijacym-sercem/

Dawstwo organów kojarzone jest jako przejaw bezinteresownego działania na rzecz
drugiej osoby. Tymczasem podobnie jak relatywizuje się początek życia, aby w ten
sposób szukać usprawiedliwienia dla zabijania dzieci poczętych, manipulacje
stosuje się także odnośnie do orzeczenia jego kooca.:
https://www.rodaknet.com/rp_art_5169_czytelnia_ukryta_strona_transplantacji.htm

Ukraina – Do Europy w częściach:
odkryto około 180 ciał nac-gwardzistów z
rozprutymi brzuchami. Tylko nieco dalej, w rejonie cmentarza Troickiego,
odkryto jeszcze 300 ciał, nie pochowanych, z rozprutymi brzuchami i bez
organów wewnętrznych.: https://wolna-polska.pl/wiadomosci/ukraina-europy-czesciach-2014-05
Misjonarkaujawniła międzynarodowy
HANDEL ORGANAMI LUDZKIMI:
handel organami ludzkimi: https://www.maitri.pl/gazetka/my_76/html/organy.htm

Matko, dlaczego nie zadajesz pediatrze podstawowych pytań?
https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2015/02/12/matko-dlaczego-nie-zadajesz-pediatrze-podstawowych-pytan/

OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEO OTU STARE JUCHY: http://otu.pl/
PRZYDATNE INFORMACJE
Aby podjąć leczenie w naszej placówce, konieczny jest kontakt
telefoniczny pacjenta lub kogoś z rodziny, w celu zapisania się
na listę oczekujących. Obecnie, na miejsce refundowane przez
NFZ, czeka się ok. 3 miesięcy.
Miejsca komercyjne są dostępne zazwyczaj „od ręki”.
Sześciotygodniowy pobyt kosztuje 10 tys. zł. Taki przyjazd również
należy zgłosid telefonicznie, aby ustalić szczegóły.
Jeśli uzależnieniu towarzyszą jakieś inne problemy zdrowotne,
należy skonsultować możliwośd leczenia w ośrodku ze swoim
lekarzem prowadzącym. Pacjenci przyjeżdżają z zapasem
zleconych leków na cały okres pobytu, czyli na 6 tygodni.

Fonoholizm: powstaje przez zbyt częste korzystanie z telefonu komórkowego.
Uzależnienie to zakłóca życie rodzinne i zawodowe. W niektórych przypadkach
ograniczy się do zignorowania przyjaciela. To są oznaki zaburzeń. Człowiek
uzależnia się od ciągłego sprawdzania nowych SMS-ów i wiadomości w

serwisach społecznościowych.: https://natemat.pl/85775,przekonaj-sie-czy-jestes-uzalezniony-od-telefonu Używanie
funkcji „Nie przeszkadzać”na telefonie. Dziękifunkcji możesz wyciszać połączenia, alertyi powiadomienia, które
otrzymujesz, gdy urządzenie jest zablokowane. Możesz również ustawić godziny działania funkcji Nie przeszkadzać i
dopuścić odbieranie połączeń od pewnych osób.
Jedna decyzja. Świat się nie zawali. Zaglądam, gdy mam ochotę, a nie gdy piknie mi powiadomienie w telefonie.:
https://www.spidersweb.pl/2015/07/dzien-bez-telefonu-dramat.html
Kampania społeczna Szary Ekran: https://poranny.pl/w-boze-narodzenie-zmien-ekran-telefonu-na-szary-kampania-spoleczna- szaryekran/ar/c6-14665769 Video: https://youtu.be/5k1ALWScdOA Czytaj więcej na: https://sport.interia.pl/aktualnosci- sportowe/newsakcja-szary-ekran-z-bonkiem-polaczyla-wisle-icracovie,nId,4223876#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
przełomowy moment, który może

zaważ na przyszłości alkoholika i jego rodziny. Masz pytania

Decyzja o zerwaniu z nałogiem alkoholowym jest niezwykle trudna zarówno
dla uzależnionego, jak i jego otoczenia. Adres:

"Koninki" Poręba Wielka 480

- ZADZWOO TERAZ (tel. +48 18 33 17 250) - gwarantujemy dyskrecje.
Leczenie alkoholizmu powinno uwalniać od nałogu ciało i umysł.: http://terapie.net.pl/alkoholizm.html

Modlitwy o trzeźwość w Brzezince, co roku w Wielkim Poście.
ZAPRASZAMY!: https://youtu.be/YpuK6uSEffE https://youtu.be/FqofrPe1sg8 https://youtu.be/VolrkxP22es
Droga Krzyżowa o trzeźw

ośd w Brzezin

Terapia Iwonicz” wIwoniczuZdroju,ul.Piwarskiego26. Jesteśmypotobypomóc.Nasispecjaliści wyleczyli dziesiątkiosób,
nauczyli ich żyć z głodem alkoholowym, odbudować poczucie własnej wartości i z powrotem funkcjonować w społeczeństwie. Pozwól nam
sobie pomóc! Zrób pierwszy krok i zadzwoń: 517 060 303 (Edyta) 697 536 613 (Sławek)

Innowacyjne
i skuteczne terapie
uzależnień.
Prywatny ośrodek.
Ośrodek Hipnozy i Psychoterapii,Kraków, ul. Gierymskich Maksymiliana i Aleksandra 4/1.
Pierwsza część posiedzenia trwa zazwyczaj od godziny 11 do 13. Następnie pacjent ma dwugodzinną przerwę i ponownie spotykamysięod15
do17.Posiedzenietakiekosztuje700złikoniecznyjestprzednimbezpośrednido mnie telefon na numer: 605 676 011,
https://www.hipnoza-krakow.pl/

Franciszkańskie Centrum Leczenia Uzależnień: http://terapia.franciszkanie.pl/
Warunki
przyjęcia:Zgłoszenie
Zgłoszenietel.
tel.41/315-11-40,
41/315-11-40,kom.
kom.664-064-569,
664-064-569,od
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4.
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DRUK
DRUK SKIEROWANIA
SKIEROWANIA

WYLEW: Ta bardzo ważna informacja może uratować czyjeś życie. Przyjmij ją na serio. Sztuka polega na
rozpoznaniu objawów i postawieniu prostej diagnozy w ciągu tych trzech godzin. A oto trzy zadania: Poproś by
pacjent się UŚMIECHNĄŁ, PODNIÓSŁ OBYDWIE RĘCE DO GÓRY i powtórzył proste zdanie, np.: dzisiaj jest
ładna pogoda. Jeżeli osoba ma trudności z jednym z tych zadań, wzywaj natychmiast karetkę pogotowia i opisz
objawy. Lekarze zauważyli, że właśnie tym sposobem nawet laik potrafi zauważyć takie objawy jak:
niepełnosprawność mięśni twarzy, brak sił w rękach i trudności z mową. I teraz zwracają się do wszystkich,
by każdy zapamiętał te trzy podstawowe testy. Rozpowszechnienie tych trzech zadań umożliwi wcześniejsze
leczenie wylewu i uniknięcie trwałego kalectwa.
JAK PRZEŻYĆ ATAK SERCA KIEDY JESTEŚ SAM? Wielu ludzi w trakcie dokonywania się zawału serca jest zdana na samych
siebie, bez pomocy. Osobie, której serce bije nieprawidłowo i która zaczyna odczuwać omdlenie, ZOSTAJE TYLKO
OKOŁO 10 SEKUND ZANIM UTRACIPRZYTOMNOŚD ! COROBIĆ ?? Nie panikuj, ale zacznij KASZLEĆ bardzo intensywnie,
powtarzając tę czynność. Przed każdym kaszlnięciem powinien być nabrany głęboki oddech, kaszel powinien być
głęboki i przedłużony, w celu ewakuowania plwociny zalegającej głęboko wewnątrz klatki piersiowej. Oddech i kaszel
musi być powtarzany co dwie sekundy bez przerwy aż do chwili przybycia pomocy lub do chwili w której poczujesz, że
serce ponownie bije normalnie. Głęboki oddech doprowadza TLEN do płuc, a ruch związany zkaszlem uciska serce i
utrzymuje KRĄŻENIE krwi. Ciśnienie wywołane uciskiem na serce podczas kaszlu pomaga również odzyskać
prawidłowyrytmserca.Wtensposóbofiaryatakusercamogądotrzeć doszpitala.
PIERWSZA POMOC: delikatnie potrząśnij za ramiona i zapytaj: "Czy wszystko w porządku?” Na ocenę wzrokiem,
słuchem i dotykiem przeznacz nie więcej niż 10 sekund.: http://ratownicy.com.pl/pomoc.html
Jeżeli oddech nie jest prawidłowy: uklęknij obokposzkodowanego, ułóż nadgarstek jednej ręki na środku klatki
piersiowej poszkodowanego, ułóż nadgarstek drugiej ręki na już położonym, spleć palce obu dłoni i upewnij się, że nie
będziesz wywierać nacisku na żebra poszkodowanego; nie uciskaj nadbrzusza ani dolnego końca mostka, pochyl się
nad nim, wyprostowane ramiona ustaw prostopadle do mostka i uciskaj na głębokości 4-5 cm, po każdym uciśnięciu
zwolnij nacisk na klatkę piersiową, nie odrywając dłoni od mostka. Powtarzaj uciśnięcia z częstotliwością 100/min
(nieco mniej niż 2 uciśnięcia/s), okres uciskania i zwalniania nacisku (relaksacji) mostka powinien być taki sam.
Połącz uciskanie klatki piersiowej z oddechami ratowniczymi: po wykonaniu 30 uciśnięć klatki piersiowej udrożnij drogi
oddechowe, odginając głowę i unosząc żuchwę, zaciśnij skrzydełkanosa,używającpalcawskazującegoikciukaręki
umieszczonejnaczole poszkodowanego, pozostawustadelikatnieotwarte,jednocześnie utrzymując uniesienie żuchwy,
weź normalny wdech i obejmij szczelnie usta poszkodowanego swoimi ustami, upewniając się, że nie ma przecieku
powietrza, wdmuchuj powoli powietrze do ust poszkodowanego przezokoło 1 sekundę (tak jak przy normalnym
oddychaniu), obserwując jednocześnie czy klatka piersiowa się unosi taki oddech ratowniczy jest efektywny,
utrzymując odgięcie głowy i uniesienie żuchwy, odsuń swoje usta od ust poszkodowanego i obserwuj czy podczas
wydechu opada jego klatka piersiowa, jeszcze raz nabierz powietrza i wdmuchnij do ust poszkodowanego, dążąc do
wykonania dwóch skutecznych oddechów ratowniczych; następnie ponownie ułóż ręce w prawidłowej pozycji na
mostku i wykonaj kolejnych 30 uciśnięć klatki piersiowej, kontynuuj uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze
w stosunku 30 : 2, przerwij swoje działanie w celu sprawdzenia stanu poszkodowanego tylko wtedy, gdy zacznie on
prawidłowo oddychać. W innym przypadku nie przerywaj resuscytacji. Jeżeli wykonany pierwszy oddech
ratowniczy nie powoduje uniesienia się klatki piersiowej jak przy normalnym oddychaniu, wykonaj następujące
czynności: sprawdź jamę ustną poszkodowanego i usuń widoczne ciała obce, sprawdź, czy odgięcie głowy i
uniesienie żuchwy są poprawnie wykonane, wykonaj nie więcej niż 2 próby wentylacji za każdym razem, zanim
podejmiesz ponownie uciskanie klatki piersiowej. Jeżeli na miejscu zdarzenia jest więcej niż jeden ratownik,
ratownicy powinni się zmieniać podczas prowadzenia reanimacji co 1-2 minuty, aby zapobiec zmęczeniu. Należy
zminimalizować przerwy w resuscytacji podczas zmian. PODZIEL SIĘ TĄ INFORMACJĄ DO JAK NAJWIĘKSZEJ
LICZBY PRZYJACIÓŁ: https://slideplayer.pl/slide/55122/

LEKARZ BEZ KOLEJKI! Znajdź lekarza w okolicy. Wybierz termin i godzinę z kilku milionów wolnych terminów
na NFZ lub prywatnie. Zarezerwuj wizytę. Poczekaj na potwierdzenie wizyty.
Przyjdź na wizytę w ustalonym terminie do swojego lekarza.: https://lekarzebezkolejki.pl/
Krzysztof Bielecki: https://youtu.be/yv4y-HFvl8k Osobowość lekarza: https://youtu.be/JMVIXL7tIZA
SAMOLECZENIE, czyli sam też możesz się uleczyć: Muzykoterapia: » Relaksująco działają - muzyka poważna:
Marzenie Schumanna, Sonata księżycowa cz. I Beethovena lub Bacha» Pobudzają: Boccheriniego, Lullyego,
Schumanna: https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/metody-alternatywne/muzykoterapia-dzwieki-ktore-lecza-aa-UHdo-RcNT-EZqP.html
Dobry lekarz w każdym z nas: Samoleczenie czyli mądre dbanie o siebie. Jak to robić, by sobie nie zaszkodzić?
Kiedy trzeba iść do dobrego lekarza, a kiedy można podjąć samoleczenie?: https://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdzsie/objawy/samoleczenie-dobry-lekarz-w-kazdym-z-nas-aa-Bh2e-2RDc-85Ja.html

Samoleczenie jest możliwe, gdy chory ma nadzieję Np. starsze osoby umieszczone wbrew swojej woli w domu
opieki umierają o wiele szybciej niż ci, którzy zgodzili się na pobyt z własnej woli. U tych pierwszych rozwija się
bowiem uczucie bezradności. Gdy zapewniano starszym ludziom wpływ na to, jak żyją w domach starości – np.
mogli decydować o urządzeniu swojego pokoju, porze posiłków, porach spotykania się ze znajomymi itp. – to
żyli dłużej niż wtedy, gdy nie mieli nic do powiedzenia. Poczucie wpływu na ważne obszary własnego życia,
nadzieja na lepsze jutro, oczekiwanie na radosne wydarzenie (np. święta) wyzwalają energię, która sprawia, że
organizm skuteczniej walczy z chorobą i nie poddaje się. Nawet jeśli owo poczucie posiadania wpływu jest
tylko iluzoryczne, polepsza samopoczucie i stan organizmu. Wiara czyni cuda! Jak stwierdził żartobliwie
pewien lekarz: „Jeśli pacjent naprawdę chce wyzdrowieć i wierzy, że mu się to uda, medycyna jest bezsilna”. W
człowieku jest więcej takich ukrytych samo leczących sił. Ważne! Śmierć musi poczekać. Badania wskazały, że
ludzie potrafią przedłużyć życie, hamować rozwój choroby tylko dzięki wolnej woli .
https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/rozwoj- osobisty/samoleczenie-sam-tez-mozesz-sie-uleczyc-aa-dipj-Jq6Z-GCzG.html

DEPRESJA - CICHYM ZABÓJCĄ CZŁOWIEKA. Dłuższe trwanie w apatii, smutku i lęku, może doprowadzić do
poczucia bezsensu. DEPRESJA potrafi działać niczym cichy zabójca. Może się objawiać pod postacią wielu
różnych schorzeń: jako nerwica natręctw czy ataki paniki. https://znakiczasu.pl/juz-dalej-nie-dasz-rady/ Już dalej nie dasz rady?
Dłuższe trwanie w apatii, smutku i lęku, może doprowadzić do poczucia bezsensu i chronicznego zmęczenia. — Praca
ponad miarę, zbytnie zaangażowanie w odniesieniu sukcesu może dużo kosztować. Powtarzalne są też objawy i to, jak
starają sobie z nimi radzić chorzy: zaburzenia nastroju, niska samoocena, trudności z koncentracją, bóle głowy, brak
apetytu i wreszcie ostatnie — złudne wyjście z sytuacji, czyli próba samobójcza.: https://znakiczasu.pl/juz-dalej-nie-dasz-rady/
Larwoterapia: http://www.pijawki-nowysacz.pl/index.php/larwoterapia#

Hirudoterapia:

liczy się profesjonalizm

http://www.pijawki-nowysacz.pl/index.php

HORTITERAPIA, czyli terapia związana z przebywaniem w ogrodzie pomaga nie tylko w leczeniu chorób o podłożu
psychicznym, ale także przy wielu innych dolegliwościach. Hortiterapia, czyli leczenie za pomocą przyrody Zwykle
"leczenie ogrodami" dzieli się na: Aktywna hortiterapia pacjent bierze czynny udział we wszelkich wykonalnych dla
niego pracach ogrodniczych od pielenia, sadzenia, podlewania roślin po zbiór plonów i wykonywanie dekoracji.
Bierna hortiterapia pacjenci przebywają w ogrodzie i spacerują, ciesząc się jego pięknem. Ale trzeba pamiętać, że są
też rośliny zabójcze.; https://youtu.be/ccf94Y6LNLo https://youtu.be/8Li96C32nHA https://youtu.be/_Vjy302v9zE
SYLWOTERAPIA polega na pobudzeniu organizmu do samoleczenia poprzez przebywanie wśród drzew i krzewów.
Dobroczynne działanie tych roślin wynika z wydzielania przez nie fitoncydów, które posiadają właściwości
bakteriobójcze i przeciwgrzybiczne, a ponadto jonizują powietrze, co wpływa korzystnie na układ oddechowy
człowieka. W liściach, kwiatach, korze znajdują się substancje chemiczne, które mają działanie antyseptyczne,
przeciwbólowe i przeciwzapalne. Również soki i olejki poprawiają samopoczucie i dodają sił. Sylwoterpia łączy w sobie
inne terapie. Drzewa mają korzystny wpływ na człowieka m.in. poprzez: kolory i ich roczną zmienność (chromoterapia),
zapachy (aromaterapia), wydzielanie fitoncydów i olejków eterycznych (aerozole organiczne), generowanie dźwięków
(terapia dźwiękiem). Przebywanie wśród rosnących swobodnie drzew oraz krzewów doskonale poprawia
samopoczucie, relaksuje, redukuje stres i dotlenia organizm. Niektóre gatunki drzew mogą byd również pomocne w
walce z różnorodnymi schorzeniami i nałogami. Bardzo często leczenie w obecności roślin wykorzystuje się w
przypadku stymulowania rozwoju psychofizycznego osób o upośledzeniu intelektualnym w stopniu głębokim. Liczne
badania naukowe potwierdzają skuteczność sylwoterapii u dzieci z zespołem Downa. Uczestnik opiera się o drzewo lub
obejmuje i przytula się do jego pnia. Można także przy nim usiąść i oprzeć się o nie plecami. Taka pozycja w uścisku z
drzewem powinna trwać 5 minut. Można przy tym zamknąć oczy i starać się o niczym nie myśleć. Trzeba wybrać
drzewo w odosobnionym miejscu. https://bonavita.pl/sylwoterapia-wskazania-i-przeciwwskazania-do-terapii-leczenia-drzewami

Ksiądz do uczestniczek Strajków Kobiet: Wasze
zbawienie jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie
Felieton Księdza
Profesora Jerzego
Szymika pojawił się w
"Gościu Niedzielnym".
Rozważania
duchownego związane
były ze Strajkiem
Kobiet i zbliżającym się
Wielkim Postem.

"Mam skromną, ale mocną propozycję skierowaną do obecnych tam fizycznie i
duchowo katoliczek: ochrzczonych, praktykujących bądź nie, katechizowanych
teraz bądź kiedyś, oazowiczek - tak, niestety, sakramentalnych mężatek.
Mówię do was z całą miłością i mądrością, na jakie mnie stać: nawróćcie się. Idzie
Wielki Post. Jesteście młode, nie jest za późno. Zatrzymajcie się, zawróćcie, ta
droga prowadzi do przepaści". "Skończcie z tym. Wymażcie błyskawice z
maseczek". Dalej duchowny pisze, że ma ogromny żal do "tych dziewczyn i pięknych kobiet",
które mają perspektywy szczęścia, wykształcenia i miłości. Uważa, że przyczyną ich
"zgubienia" jest m.in. internet, ale też "gigantyczna erozja" rodziny, edukacji, kult
kariery i pieniądza czy pojawianie się w kulturze treści "zdominowanych przez
lewacką ideologię". "I niech nas nie zmylą głosy relatywizujące to wydarzenie. (...)
Pod spodem jest piekielny deal: pójście na służbę mordowaniu" - dodał. Profesor Szymik
ostrzega też uczestniczki Strajków Kobiet, że ich "zbawienie jest w śmiertelnym
niebezpieczeństwie". Uważa, że za udział w tych protestach wierzące powinny się spowiadać jak z
ciężkiego grzechu: Jesteście młode, nie jest za późno. Zatrzymajcie się, zawróćcie, ta
droga prowadzi do przepaści. Wasze zbawienie jest w śmiertelnym
niebezpieczeństwie. Jeśli brałyście lub bierzecie udział w 'pokojowych
protestach', skończcie z tym. Idźcie do spowiedzi, wyznajcie ten ciężki grzech jakakolwiek świadoma forma popierania zabijania nienarodzonych i relatywizacji
tego czynu jest grzechem ciężkim. Żałujcie zań. Bóg wam wybaczy. Jeśli
publicznie pokazujecie się z błyskawicą - internet, maseczka, jakkolwiek wymażcie ją (...). Przyznanie się do błędu, głupoty, zła, grzechu. To kosztuje,
wiem, jestem grzesznikiem, ale się niepomiernie opłaca
- przekonywał duchowny. https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,26789690,ksiadz-douczestniczek-strajkow-kobiet-wasze-zbawienie-jest.html

W obronie tradycyjnych wartości. W Warszawie z udziałem Pana Prezydenta
przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny.

POSŁUCHAJ: HTTPS://WWW.POLSKIERADIO24.PL/5/1222/ARTYKUL/2585844,W-

OBRONIE-TRADYCYJNYCH-WARTOSCI-W-WARSZAWIE-Z-UDZIALEM-PREZYDENTA-PRZESZEDL-MARSZ-DLA-ZYCIA-I-RODZINY

Krucjata Modlitwy w Obronie Życia: https://youtu.be/V3X1-OSj6QI
Polacy sprzeciwiają się dewiacjom!: https://youtu.be/-9UIuT3JuCo
Marsz dla Życia i Rodziny- Pułtusk 2019: https://youtu.be/hhiJZLMAn5I
Marsz dla Życia w Szczecinie: https://youtu.be/pykWGWrStwI
Marsz dla Życia i Rodziny w Lublinie: https://youtu.be/O9FHzs37KmQ
Spot z Marszu dla Życia i Rodziny: https://youtu.be/M5PU8OkfD3s
Marsze dla Życia i Rodziny: https://youtu.be/JuHPS3KkNa4
Marsz dla Życia i Rodziny – Wołomin: https://youtu.be/UoX5r9T3Hio
Telewizja Republika: https://youtu.be/f7LH6qmql44
Marsze dla życia w Berlinie i Zurychu: https://youtu.be/4y46Abgo2F4
Marsch für das Leben: https://youtu.be/FMuuZ25ERfQ https://youtu.be/lCEePEFKAJU
Marsz dla Życia – Rzym: https://youtu.be/F9kCvbiBKd0
Marsch für's Läbe in Zürich: https://youtu.be/q3B2GS9PzuM
Słowacja: https://www.polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2371847,50-tys-uczestnikow-na-Marszu-Zycia-na-Slowacji-Zycie-kazdego-czlowieka-jest-bezcenne

Lubartów: https://www.polskieradio.pl/5/1222/Artykul/2325174,Oficjalne-otwarcie-VII-Zjazdu-DuzychRodzin-w-Lubartowie

Czy ksiądz się zaszczepi? Remi Recław SJ: https://youtu.be/2BH8MXAquFU
Kard Juan Sandoval Íñiguez: https://youtu.be/VK3BtymK8Ns
Papież: https://misyjne.pl/franciszek-kazde-ludzkie-zycie-stanowi-niezbywalna-wartosc/
Poddano go eutanazji: https://misyjne.pl/popieral-prawo-do-zycia-a-poddano-go-eutanazji-rodzina-r-s-publikujejego-zdjecie-z-janem-pawlem-ii/

Szokujące nagranie ze Strajku Kobiet.
Komentarze: Nigdy w PL nie było bardziej obrzydliwej czerni niż ta widziana w StrajkuKobiet. Nie było tak tępej, wulgarnej tłuszczy, wyzbytej
moralnych zasad cywilizowanego człowieka Nigdy nie przesunięto granic tak daleko, nie tylko w stronę cywilizacji śmierci, ale zwykłego zbydlęcenia. To
jest najbardziej przerażające i chore, co znalazłem dzisiaj przeszukując internet. Dzieci krzyczące: - Hej hej hej ... Aborcja jest OK. Jestem ojcem ośmiorga
dzieci i czwórki wnucząt, jedno w Niebie modli się za naszą rodzinę, kolejne jest w łonie naszej Synowej, jestem za życiem

Szokujące nagranie ze Strajku Kobiet. Pisarz nie wytrzymał: Nigdy nie było w
Polsce tak tępej, wulgarnej tłuszczy (msn.com)

Sataniści chcą obejść prawo. Proponują aborcję jako praktykę religijną

https://youtu.be/i6J1X5wQ46o https://weleslada.wixsite.com/website/post/satanizm-duchowy-satanistyczne-symbole

Cyniczna wypowiedź rzecznika Satanic Temple:
Według Dallas Observer, rzecznik Satanic Temple, Sydney Goodwin, powiedział, że ich rytuał aborcyjny
„zapewnia duchowe pocieszenie i poczucie własnej wartości w czasie, który niektórzy uważają za trudny”.
– Jest to proces zapewniania duchowego pożywienia w szatański sposób – powiedział Goodwin.

Sataniści jedzą w Rosji dzieci! Ohyda!: https://www.fakt.pl/wydarzenia/satanisci-jedza-w-rosji-dzieci/qsfx3nd#slide-1
TRON SZATANA - str. 24:

http://parafia.rabka.swmm.eu/Bog_2021-01-31.pdf

Posłanka Senyszyn: „to wielka szkoda, że nie ma prawa eutanazji” chorych dzieci:
https://www.tvp.info/52084710/poslanka-sld-joanny-senyszyn-popiera-eutanazje-chorychdzieci-wiceminister-w-ministerstwie-funduszy-i-polityki-regionalnej-waldemar-budaniewierzylem-w-to-co-uslyszalem
Suski;„Faszyści też wysyłali do komór gazowych niepełnosprawnych intelektualnie:
https://www.tvp.info/52078510/poslanka-sld-joanna-senyszyn-opowiada-sie-za-eutanazjaciezko-chorych-niemowlat-za-pomoca-zastrzyku
Chuck Norris: https://misyjne.pl/chuck-norris-staje-w-obronie-nienarodzonych-w-sprawieaborcji-ukrywa-sie-prawde/
Afrykański arcybiskup: https://www.pch24.pl/afrykanski-arcybiskup--jednym-z-pierwszychaktow-bidena-byla-promocja-ohydnej-zbrodni-aborcji,81795,i.html#ixzz6lbPp1TWh
Mogły ginąć zdrowe dzieci: https://www.pch24.pl/mogly-ginac-zdrowe-dzieci--jest-audytordo-iuris-na-temat-aborcyjnej-przeslanki-eugenicznej,81792,i.html#ixzz6lbMIk8TU
Aborcja selektywna: https://www.pch24.pl/aborcja-selektywna-w-wielkiej-brytanii--kobietyw-mnogiej-ciazy-moga-wybrac--ile-dzieci-urodza,81787,i.html#ixzz6lbOYx7YJ
Afrykańskie kobiety: https://www.pch24.pl/afrykanskie-kobiety-zaapelowaly-do-prezydentabidena--by-nie-sponsorowal-aborcji-za-granica,81820,i.html#ixzz6lgTCa0O8
Dyrektor WHO w Europie: wirus ma nad nami przewagę. Zaszczepieni zarażają się nowymi
mutacjami: https://www.pch24.pl/dyrektor-who-w-europie--wirus-ma-nad-nami-przewage-zaszczepieni-zarazaja-sie-nowymi-mutacjami,81804,i.html#ixzz6lgUXyMGA
Miał być bezpiecznym lekiem: https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,mialbyc-bezpiecznym-lekiem-przeciwbolowym-i-uspokajajacym--talidomid-spowodowaluszkodzenia-prawie-15-tys--plodow,artykul,17086882.html

Działacze pro-life spotkali się na Placu Wolności w Poznaniu. Na ekranie wyświetlili relację
Amerykanki, która opowiadała, że przeżyła aborcję i że przebaczyła swojej biologicznej
matce, która chciała to zrobić. Później organizatorzy spotkania zaczęli się modlić na Różańcu.
Na placu Wolności było sporo policjantów, a wokół placu radiowozy. Wieczorne spotkanie
zorganizowali zwolennicy całkowitego zakazu aborcji w Polsce.:
https://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/rozaniec-za-grzech-aborcji-tym-razem-nie-napolnej-ale-w-samym-centrum-poznania
Pakistan: https://misyjne.pl/misja/nieletnie-chrzescijanki-porywane-przez-fundamentalistowi-zmuszane-do-przejscia-na-islam/
Filipiny: https://misyjne.pl/przerwa-artykul/zastrzelili-go-za-milosc-do-ludzi-wideo/

Dzień z życia 2020 | Oficjalny dokument: https://youtu.be/vcsSc2iksC0
Szczepionka przeciw COVID-19: dla jednych wybawienie, dla innych zguba?
https://www.tvp.info/51213041/probujac-obiektywnie-spojrzec-na-szczepionke-przeciwcovid-19-pfizerbiontech
W USA mężczyzna zmarł tuż po podaniu szczepionki.:
https://www.tvp.info/52204544/szczepionka-na-koronawirusa-mezczyzna-zmarl-pol-godzinypo-podaniu-dawki-jaka-przyczyna-zgonu-to-nie-byla-alergia

Skutki uboczne po szczepieniu przeciwko COVID-19. Ponad 200 przypadków w
Małopolsce.: https://gazetakrakowska.pl/skutki-uboczne-po-szczepieniu-przeciwko-covid19ponad-200-przypadkow-w-malopolsce/ar/c14-15434131
Dziennikarz TVP Tomasz Wolny zabrał głos w dyskusji o aborcji. Napisał, że dzieci z
zespołem Downa „nie są karykaturą człowieka, a wręcz profesurą człowieczeństwa”.

https://stacja7.pl/z-kraju/tomasz-wolny-o-dzieciach-z-zespolem-downa-sa-profesuraczlowieczenstwa/

To czeka Polskę?: https://nczas.com/2021/02/11/to-czekapolske-niemcy-podjely-decyzje-ws-przedluzenialockdownu/?utm_source=onesignal&utm_medium=onesignalautolink&utm_campaign=onesig
nalautolink

Niemiecki obóz dla polskich dzieci:

http://auschwitz.org/historia/los-

dzieci/
- „Film dokumentalny, historię niemieckiego obozu dla polskich dzieci znajdującego się przy ul. Przemysłowej w Łodzi. W tym roku
mija 78 lat od powstania tego miejsca, do którego trafiło ok. 3 000 dzieci!” – czytamy w oświadczeniu IPN.

- „Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi dokonał wszelkich starań, aby wiedza o
obozie na Przemysłowej dotarła do jak największej ilości osób, również tych z poza
naszego kraju. Film przygotowano w 7 wersjach językowych – polskiej, angielskiej,
francuskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, rosyjskiej i hebrajskiej” – https://www.fronda.pl/a/skandalipn-facebook-zablokowal-promocje-filmu-o-niemieckim-obozie-dla-dzieci,156110.html

Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt), również potocznie
Kinder-KL Litzmannstadt – obóz utworzony na obszarze wydzielonym z łódzkiego getta
(graniczący od wschodu z cmentarzem żydowskim przy ul. Brackiej), przeznaczony
dla dzieci i młodzieży polskiej od 6 do 16 roku życia.

Pomnik Pękniętego Serca
poświęcony małym więźniom „obozu przy ul. Przemysłowej” w Łodzi.

VIDEO:

Odebrano Nam całe dzieciństwo Niniejszy dokument przedstawia historię zapomnianego
niemieckiego obozu koncentracyjnego przy ul. Przemysłowej w Łodzi, do którego zwożono polskie dzieci z
całego kraju. Film jest zapisem ogromu cierpień dzieci w okresie okupacji niemieckiej podczas II Wojny
Światowej oraz wyrazem pamięci i hołdu wobec najmłodszych ofiar i bohaterów. https://youtu.be/dpK5KrAijAI

Małe Auschwitz.

Jerzy Jeżewicz, więzień tzw. „Małego Auschwitz”, czyli obozu izolacyjnego dla
młodych Polaków Policji Bezpieczeństwa w Łodzi przy ul. Przemysłowej. Jego rodzice zostali aresztowani
9.IX.1943 i wkrótce zamordowani przez Niemców, on razem z bratem trafił do obozu dziecięcego w Łodzi.
Warunki były straszne, dozorczynie i dozorcy znęcali się nad dziećmi, bicie i przemoc psychiczna były na
porządku dziennym, bardzo dużo dzieci umierało. Szerzyły się choroby. Niemcy specjalnie radzili dzieciom, aby
chore oczy pocierały moczem, przez co traciły wzrok. Szczególnie perfidne było organizowanie „gimnastyki”
pod gruszą. Wyzwolenie dla Jerzego Jeżewicza i innych pozostałych przy życiu dzieci przyszło 21.I.1945. Trzy
lata po wojnie p. Jerzy dowiedział się o śmierci rodziców, przez ten okres jego życie było nieustannie
zagrożone wskutek wyniszczeń spowodowanych pobytem w obozie. Do dzisiaj budzi się nocami okryty potem,
kiedy wraca do niego w snach wielka trauma z dzieciństw: https://youtu.be/XoCcBUBLfjQ
Film „Utracone dzieciństwo" autorstwa Aleksandry Jankowskiej, Piotra Pawlaka i Ines Lorek oraz
opiekunów : Małgorzaty i Grzegorza Noculak Dokument pt. "Utracone dzieciństwo" oparto na kanwie
wspomnień ziębiczanina, pana Tadeusza Kołtowskiego: https://youtu.be/Altnsb_ULjU

Utracone Dzieciństwo - Tragedia Dzieci Potulic: https://youtu.be/x1oTBQK7EGk
Gromada dzieci pozbawionych rodziców: https://youtu.be/hXkusVoX6N0
Niemcy wrzucali dzieci do ognia. Pacyfikacja Dąbrowy Dolnej:

https://youtu.be/Hn5ENmy7TVQ

Ojca zakopali żywcem.Pacyfikacja wsi Skłoby: https://youtu.be/L1fBNyQDMQI
Zagłada Korościatyna. Rano wsi już nie było: https://youtu.be/rdDo_rgBLqE
Ku Zagładzie. Świadkowie Epoki: https://youtu.be/T4Gt0bsLKYg
Dla Niemca zabić dziecko to pestka. Zamojszczyza: https://youtu.be/7YHHx2tVbp8
Wróciliśmy pod gołe niebo, Niemcy wszystko zniszczyli: https://youtu.be/mlIW1VFMazs
Niemiecki Obóz Zagłady w Bełżcu: https://zapomnianadolina.pl/strona/index.php/belzec
https://youtu.be/Xkbeq3auWrY
https://youtu.be/ji9wyGv4suM
https://youtu.be/Hc2fMd9M3-E
https://youtu.be/0DayaD_QtMM

Dramat dzieci-żołnierzy, przestępstwo zabijające nadzieję
DZIECI – WOJNY - ŻOŁNIERZE
Szacuje się, że co najmniej 250 000 nieletnich zaangażowanych jest na całym świecie w
różnego rodzaju konflikty zbrojne. Praktycznie od piątego roku życia dzieci stają się
„przymusowymi żołnierzami”, aż w 18 krajach. O tym haniebnym procederze przypomniał
Ojciec Święty z okazji Międzynarodowego Dnia Dzieci-Żołnierzy. Franciszek podkreślił, że „ten,
kto daje do rąk dzieciom broń, zamiast chleba, książek i zabawek, popełnia przestępstwo nie
tylko przeciwko najmniejszym, ale przeciwko całej ludzkości”.

Dzieci są porywane przez różne ugrupowania rebelianckie i siłą wcielane w ich szeregi. Zdarza się jednak, że
same proszą o przyjęcie, ponieważ żyją w tragicznych warunkach, bez szans na codzienne pożywienie i dostęp
do nauki. Ojciec Turco podkreśla, że dzieciom podawane są środki odurzające, przez co z czasem popadają w
uzależnienie. „W naszej pracy duszpasterskiej pomagamy wielu młodym ludziom, którzy z powodu braku pracy
czy możliwości nauki znaleźli swą lepszą przyszłość chwytając karabin do ręki. Szczególnie dramatyczne są
historie dziewcząt, które doświadczyły ogromnej traumy. Właśnie je jest najtrudniej przywrócić do życia,
potrzebują ogromnego wsparcia. Nie znajdują go w rodzinach, bo te często czują się odpowiedzialne za to, co
się wydarzyło. Zostały porwane by pomagać w pracach domowych, a były gwałcone i wykorzystywane w
przerażający sposób – mówi papieskiej rozgłośni ojciec Turco. – Dzieci-żołnierze poddawani są też ogromnej
indoktrynacji. Wciąż do końca nie wiemy, jak nieść im pomoc, by mogli przezwyciężyć swą straszliwą
przeszłość.“ „Dzieci-żołnierze wykorzystywani są do bezpośredniej walki, są też szpiegami, posłańcami,
tragarzami, a dziewczynki zajmują się kuchnią i sprzątaniem, a z czasem stają się niewolnicami seksualnymi” –
wylicza ojciec Turco. Wspomina, że w czasie ostatniej rebelii jaka nawiedziła region, w którym pracuje widział,
jak rebelianci wykorzystywali dzieci-żołnierzy do walki, często szły na pierwszy ogień. Rebelianci nazywali je
„kadogo”, co w lokalnym języku znaczy „mała rzecz bez znaczenia”.
Proceder „dzieci-żołnierzy” wciąż obecny jest w Afganistanie, Demokratycznej Republice Konga, Filipinach,
Iraku, Jemenie, Kolumbii, Mali, Mjanmie, Nigerii, Republice Środkowoafrykańskiej, Somalii, Sudanie, Sudanie
Południowym i Syrii. Nieletni żołnierze wykorzystywani są powszechnie przez islamskich terrorystów. Ma to
miejsce nie tylko w Somalii, ale ostatnio coraz częściej również w Burkina Faso.
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2021-02/dramat-dzieci-zolnierzy-przestepstwo-zabijajace-nadzieje.html

DRK: WYKRYTO TRZECI PRZYPADEK ZAKAŻENIA WIRUSEM EBOLA

12 lutego 2021: Demokratyczna Republika Konga
potwierdziła trzeci przypadek zakażenia wirusem
ebola .
Wirusa wykryto w mieście Butembo na wschodzie kraju, gdzie wcześniej, w czerwcu, znajdowało się centrum
zachorowań. Obecny, trzeci przypadek, oznacza nawrót epidemii w prowincji Kiwu Północne.
Dotychczas Demokratyczna Republika Konga doświadczyła 11 epidemii eboli, największej liczby na świecie.
Ostatnia zakończyła się w grudniu 2020 roku na zachodzie kraju, gdzie zachorowało 130 osób, z których 55
zmarło. Ostatni wybuch zachorowań w Kiwu Północnym – drugi największy w historii – pochłonął ponad 2,2
tys. ofiar. Największa epidemia tego wirusa miała miejsce w Afryce Zachodniej w latach 2013–2016, kiedy to
ponad 11 300 osób zmarło w Gwinei, Liberii i Sierra Leone.
Ebola szerzy się poprzez bezpośredni kontakt z krwią lub innymi płynami ustrojowymi zakażonych ludzi i
zwierząt; wirus nie roznosi się drogą kropelkową. Jest w stanie przetrwać w organizmie nosiciela do roku i
może zostać przeniesiony drogą płciową.

Wirus Ebola (EBOV) jest znanym od czterech dekad czynnikiem zakaźnym wywołującym epidemie gorączki
krwotocznej Ebola (EVD, Ebola virus disease) w krajach Afryki Środkowej. W latach 2014–2016 EBOV
wywołał ogromny niepokój z powodu rozprzestrzenienia się na nowe tereny – kraje Afryki Zachodniej,
powodując największą w historii epidemię EVD. Od grudnia 2013 roku do marca 2016 roku odnotowano
ponad 28 tysięcy potwierdzonych, prawdopodobnych i możliwych przypadków EVD, głównie w Liberii, Sierra
Leone i Gwinei, w tym ponad 11 tysięcy przypadków zgonów. Kilka przypadków zakażenia EBOV miało
również miejsce w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w Europie – zakażeniu uległy osoby
sprawujące opiekę nad pacjentami zakażonymi w Afryce.
Wirus stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego w krajach, w których wywołuje ogniska choroby.
Podczas epidemii w Afryce Zachodniej wzrosło ryzyko przeniesienia EBOV poprzez substancje pochodzenia
ludzkiego (SoHO, substances of human origin). Przekłada się to również na zwiększone ryzyko zaistnienia
takich sytuacji poza kontynentem afrykańskim. Można je ograniczyć poprzez stosowanie odpowiednich
procedur, na przykład kwalifikacji dawców i bezpieczeństwa biologicznego laboratoriów.
https://journals.viamedica.pl/journal_of_transfusion_medicine/article/view/56053/44477

Orędzie
Papieża na Wielki Post 2021

Orędzie Papieża na Wielki Post 2021
W Watykanie zaprezentowano tegoroczne orędzie Papieża na Wielki Post. Nosi ono tytuł: „Oto idziemy do Jerozolimy…
(Mt 20, 18)”. Franciszek zachęca w nim do odnowy wiary, do zaczerpnięcia żywej wody nadziei oraz przyjęcia otwartym
sercem miłości Boga. Przypomina, że post, modlitwa oraz jałmużna są warunkami i znakami nawrócenia. Post odnosi się
do ubóstwa i wyrzeczenia, jałmużna wyraża się w spojrzeniach i gestach miłości wobec poranionego człowieka,
natomiast modlitwa podejmuje synowski dialog z Ojcem.
Ojciec Święty zwraca uwagę, że wiara oznacza przyjęcie i przeżywanie Prawdy objawionej w Chrystusie poprzez
otwarcie na Słowo Boże, które przekazywane jest w Kościele. Post przeżywany jako doświadczenie wyrzeczenia
prowadzi do odkrycia daru Bożego i zrozumienia prawdy o nas jako o istotach stworzonych ona obraz i podobieństwo
Boga oraz znajdujących w Nim spełnienie. Post czyni nas ubogimi i otwiera serca na potrzeby innych. Wielki Post jest
czasem wiary wyrażającej się z przyjęciu Boga i umożliwienia Mu zamieszkiwania z nami. Post prowadzi do uwolnienia
egzystencji od wszystkiego, co ją przytłacza, od przesytu informacji i od nadmiaru rzeczy, aby szerzej otworzyć serce dla
Zbawiciela. Franciszek przypomina, że Duch Święty jest „żywą wodą”, którą Jezus obdarowuje nas w Tajemnicy
Paschalnej. On pozostaje źródłem niezwodnej nadziei. Być nią napełnionym to wierzyć, że historia nie kończy się na
błędach i grzechach, ale znajduje swoje spełnienie w ojcowskim przebaczeniu, płynącym z otwartego serca Jezusa. Czas
Wielkiego Postu jest sposobny do przyjęcia łaski pojednania, aby obdarzać nim potem innych. Przebaczenie pozwala nam
przeżywać Wielkanoc braterstwa. W skupieniu i cichej modlitwie, nadzieja jest nam dana jako natchnienie i wewnętrzne
światło, które oświeca wyzwania i wybory związane z naszym powołaniem. Papież podkreśla, że przeżywanie Wielkiego
Postu z nadzieją czyni nas świadkami czasu, w którym Bóg czyni wszystko nowym. Najwyższym wyrazem naszej wiary i
nadziei jest miłość, wyrażająca się w naśladowaniu Chrystusa z uwagą oraz współczuciem dla każdego spotkanego
człowieka. Ojciec Święty nazywa miłość porywem serca, który sprawia, że przekraczamy samych siebie i który usposabia
do dzielenia się i komunii. Miłość jest darem nadającym sens życiu oraz pozwala spojrzeć na osoby pozbawione środków
do życia jako swoich bliskich, z którymi należy się podzielić tym, co posiadamy, w radości i prostocie. Na zakończenie
tegorocznego orędzia Franciszek życzy, aby przeżywanie Wielkiego Postu jako drogi nawrócenia, modlitwy i dzielenia
się naszymi dobrami, pomogło nam powrócić do wiary w bliską obecność Chrystusa, do nadziei ożywionej tchnieniem
Ducha Świętego oraz do miłości, której niewyczerpanym źródłem jest miłosierne serce Ojca.
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-02/oredzie-papieza-franciszka-na-wielki-post.html

Jak rozwiązać problem głodu w Afryce? "Wystarczy 5 mld dolarów" (misyjne.pl)

Jak rozwiązać problem głodu w Afryce?
Zainwestować w projekty rolne produkujące żywność na lokalne rynki. Jednocześnie Afryka musi
zaprzestać przyjmowania jedzenia w ramach pomocy i komercyjnego importu żywności, skoro
większość społeczeństwa mieszka na wsi i próbuje utrzymać się z uprawy lub hodowli. Mogłoby się
wydawać, że skoro jakiś region naszej planety ma problem z głodem, to wystarczy spakować
nadwyżki i wysłać je właśnie tam.
Paczki wysyłane do krajów Afryki czy Azji to ładny obrazek w telewizji, ale nie poprawia to w żaden
sposób kondycji lokalnych rynków. To jednorazowa pomoc, a nie rozwiązanie systemowe. Sprawa
jest bardziej skomplikowana niż mogłoby się to wydawać na pierwszy rzut oka. Nie ulega jednak
wątpliwości, że z problemem głodu można i trzeba walczyć. Ale z głową. Brzmi to sprzecznie z
intuicją, ale darczyńcy zamiast wysyłać kolejne paczki muszą zainwestować w rolnictwo i lokalną
produkcję żywności, aby kraje afrykańskie stały się samowystarczalne. Wymaga to jednak
odważnego i nowego podejścia finansowanego z inwestycji publiczno-prywatnych.
Istnieją lokalne projekty, które przy publiczno-prywatnym wsparciu świetnie działają. Tak jest
chociażby w przypadku Africa Improved Foods (AIF) w Rwandzie.
„W ciągu jednego roku działalności i przy inwestycji wynoszącej jedynie 70 mln dolarów już
ponad dwa miliony ludzi uniknęło niedożywienia. AIF kupuje lokalnie uprawianą kukurydzę i inne
produkty od ponad 24 000 drobnych rolników – głównie kobiet – po ustalonych cenach, które
gwarantują im przewidywalny dochód. Uprawy te są przetwarzane lokalnie w fabryce w Kigali” –
opisuje Feike Sijbesma. „Gdyby tę inicjatywę powtórzyć zaledwie 75 razy, moglibyśmy osiągnąć
trwałe bezpieczeństwo żywnościowe w Afryce” – szacuje.
>>> Co dziewiąta osoba na świecie głoduje
Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), grożąc nieuregulowaniem długów,
przymusiły kraje afrykańskie, aby zmniejszyły ingerencję państwa również w rolnictwo. Sprawa
dotyczyła dotacji, regulowania cen czy nawet pilnowania rezerw zgromadzonych na wypadek
głodu. Deregulacja sprawiła, że produkty importowane zaczęły wymywać z rynku produkty
lokalne. – Kraje straciły nadzieję na produkowanie własnej żywności i tym samym uniezależnienie
się od cen, kaprysów i nakazów globalnego rynku. Możemy z całą pewnością powiedzieć, że
przyczyną głodu na świecie nie jest brak żywności. Tej jest pod dostatkiem. Przyczyny należy
szukać we wzajemnym oddziaływaniu na siebie rynków i w zderzeniu lokalnych gospodarek z
globalnym systemem. Czynniki takie jak infrastruktura, ceny paliw, spekulacje na giełdzie mają tutaj
kluczowe znaczenie.
Kiedy cierpi lokalny rynek (zwłaszcza jeśli jest niewielki i dość słaby), automatycznie pojawia się
problem głodu. Mieszkańcy Etiopii, Kenii czy Bangladeszu nie są przecież w stanie zapłacić za
produkty takich kwot, jakie narzucają międzynarodowe korporacje. Doraźna pomoc może tylko na
chwilę zapełnić brzuchy mieszkańców tych regionów. Nie spowoduje jednak, że problem zniknie. Bez
rozwiązań systemowych będzie on się tylko pogłębiał. Czas na nowe podejście, które tworzy lokalnie
produkowaną żywność dla miejscowej ludności.
„Większe bezpieczeństwo żywnościowe rozwiązałoby również problem ubóstwa, które powoduje, że
tak wielu mieszkańców Afryki migruje, ryzykując – a w wielu przypadkach tracąc – życie próbując
przedostać się przez Morze Śródziemne, by dotrzeć do Europy”.

Legalizacja zabijania pacjentów: Eutanazja i wspomagane samobójstwo są kwestiami coraz śmielej
dyskutowanymi i legalizowanymi na całym świecie pod pretekstem zapewniania poszanowania „ludzkiej
godności” i „autonomii” jednostki. Obecnie siedem amerykańskich stanów rozważa projekty ustaw, które
legalizowałyby tak zwane wspomagane samobójstwo, a dwa inne stany, które przyjęły już takie regulacje, chcą
rozszerzyć zakres dopuszczalności tej haniebnej procedury.
Kongresmeni w Arizonie, Indianie, Iowa, Kansas, Nowym Meksyku, Nowym Jorku i Północnej Dakocie
wprowadzili w tym roku projekty ustaw eutanazyjnych, zgodnie z którymi lekarze przepisywaliby truciznę
osobom śmiertelnie chorym. Projekt trafił już do drugiego czytania w stanowej Izbie Reprezentantów.
W Indianie procedowana jest ustawa „Opcje końca życia”, która przewiduje, że osoby nieuleczalnie chore,
będą również mogły zażądać podania trucizny. Papież Franciszek w 2015 mówił o „opiece paliatywnej” na
Papieskiej Akademii Życia. Papież przekonywał, że opieka paliatywna „ceni osobę”, a wiedza medyczna musi
być używana dla „dobra człowieka”, a wiec nie może godzić w jego życie i godność.
W Kansas proponuje się ustawę „Godnej śmierci”, która zezwala osobie nieuleczalnie chorej na zażadanie
trucizny. W Nowym Jorku procedowane są dwa projekty: legalizacji „wspomaganego samobójstwa”
nieuleczalnie chorych dorosłych, i „pomocy medycznej przy umieraniu”.
Podobna regulacja, dotyczącą „wspomaganego samobójstwa”, jest rozważana w Północnej Dakocie. Na
Hawajach i w Waszyngtonie, gdzie już odpowiednią od 2019 i 2009 roku zadaje się śmierć w majestacie prawa,
chcą poszerzenia zakresu do przepisywania śmiertelnych dawek trucizny. Na Hawajach eutanazją mogłyby
zajmować się doświadczone zarejestrowane pielęgniarki. Przewiduje się także skrócenie okresu oczekiwania
na „pomoc” w samobójstwie z 20 do 15 dni. W przypadku osób poważnie chorych, które mogą nie przeżyć
kolejnych 15 dni, ten okres w ogóle byłby zniesiony. Z kolei w Waszyngtonie „wspomagane samobójstwo”,
również poszerzyłby się o asystentki lekarzy i pielęgniarki.
„Wspomagane samobójstwo”, to samobójstwo podejmowane przy pomocy innej osoby, lekarza lub innego
pracownika służby zdrowia. Polega ono na wypisaniu recepty na truciznę i zaaplikowaniu jej danej osobie.
Wciąż w wielu krajach tego typu praktyki uważane są za przestępstwo. Lobby eutanazyjne chce jednak, by
„wspomagane samobójstwo” zostało zalegalizowane, tak by medycy nie ponosili odpowiedzialności karnej za
zabójstwo. Samobójstwo z asystą lekarza jest legalne w: Kanadzie, Belgii, Holandii, Luksemburgu, Kolumbii,
Szwajcarii i części Stanów Zjednoczonych, Portugalii oraz Australii (stan Wiktoria).
Zauważono także, że w przypadku osób starszych „nieznośne cierpienie” prowadzące do prośby o
„wspomagane samobójstwo”, kiedy nie istnieją choroby zagrażające życiu, związane było często z połączeniem
problemów medycznych, społecznych i egzystencjalnych. Wyniki analizy 53 przypadków podkreślają, że osoby
te zawsze postrzegały siebie jako niezależne, aktywne i zaangażowane społecznie. Żaden z pacjentów nie
cierpiał na choroby zagrażające życiu. Mnogie zespoły geriatryczne, takie jak zaburzenia widzenia, utrata
słuchu, ból i chroniczne zmęczenie były powszechne. Wniosek o EAS był często poprzedzony sekwencją
zdarzeń, zwłaszcza nawracających upadków.
Cierpienie występowało w wielu wymiarach, takich jak utrata mobilności, uzależnienie i izolacja społeczna.
Read more: https://www.pch24.pl/legalizacja-zabijania-pacjentow-jest-coraz-bardziejpowszechna,81937,i.html#ixzz6mXrr2GJe

Walentynki 2021: To jest chore, a przede wszystkim diaboliczne, pisze O. Kowalczyk SJ.
Wczoraj obchodziliśmy Walentynki, dzień przeżywany jako święto zakochanych. Z tej okazji nie zabrakło
prowokacji proaborcyjnych aktywistów. Jedna z działaczek opublikowała walentynkę z przerażającym
napisem… https://www.fronda.pl/a/chce-miec-z-toba-aborcje-walentynki-w-2021-roku,157274.html Video o
UE: https://youtu.be/RkfZWvQ1T-0

Umowa o zmianie granic z 15 lutego 1951 –
największa i bolesna w historii powojennej Polski,
i jedna z największych w historii powojennej Europy korekta graniczna.
Dotyczyła wymiany terenów o powierzchni 480 km²:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Umowa_o_zmianie_granic_z_15_lutego_1951





ZSRR odstąpił Polsce frag
ment ówczesnego obwodu
drohobyckiego należącego
do USRR; obecnie jest to
miasto Ustrzyki
Dolne (Устрики Долішні) oraz
wsie: Czarna (Чорна), Lutowisk
a (Лютовиска /
Шевченково), Krościenko (Кор
остенко), Bandrów
Narodowy (Бандров), Bystre (Б
ыстре), Liskowate (Лискувате
), wraz z terenami okolicznymi.
Korekta dotyczyła 10
gmin: Krościenko (środkowozachodnią część oprócz
skrawka na samym
zachodzie), Ustrzyki
Dolne (oprócz zachodnich
fragmentów), Łobozew (zachod
nia
połowa), Czarna, Polana, Lutow
iska (Szewczenko) (oprócz
wschodniego
fragmentu), Zatwarnica (część
północna), Łomna (część
północnozachodnia), Ławrów (zachodni
fragment)
i Stuposiany (północnowschodni fragment) oraz
miasto Ustrzyki Dolne.

Polska odstąpiła ZSRR
fragment województwa
lubelskiego z
miejscowościami Bełz (obecnie
Белз), Uhnów (Угнів), Krystyno
pol (Червоноград), Waręż (Вар
яж), Chorobrów (Хоробрів)
oraz lewobrzeżną część Sokala
– Żwirkę (Жвирка), wraz z linią
kolejową Rawa Ruska –
Krystynopol. Obecnie miasta te
znajdują się na terenie rejonu
sokalskiego w obwodzie
lwowskim (Сокальський район,
Львівська область). Korekta
dotyczyła 7
gmin: Bełz, Chorobrów, Dołhoby
czów, Krystynopol, Uhnów, Tarn
oszyn i Waręż, z których tylko
gmina Krystynopol została
włączona w całości do ZSRR[2].

Zmiana granic w 1951 r. Jak Stalin wysiedlał ludzi
znad Bugu i z Bieszczadów
https://plus.nowiny24.pl/zmiana-granic-w-1951-r-jak-stalin-wysiedlal-ludzi-znad-bugu-i-z-bieszczadow/ar/12705340
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VIDEO:
Zmiana granic Polski? Większość z WAS jej nie zna.
Ostatni Przesiedleńcy: https://youtu.be/tcKYc9pGnLs
Korekta granic największa w powojennej historii Polski:
https://youtu.be/hAe3NKra2PM

Polska Kronika Filmowa.
Wymiana obszarów przygranicznych z ZSRR:
https://youtu.be/h6ElpcWV4Jo

Pochwała soczewicy, fasolki,
groszku i cieciorki.
Niezwykłe orędzie
Franciszka
z okazji Międzynarodowego
Dnia Roślin Strączkowych

Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tym wydarzeniu upamiętniającym kolejną
rocznicę Międzynarodowego Dnia Roślin Strączkowych. Rośliny strączkowe to
szlachetne pożywienie o ogromnym potencjale wzmocnienia bezpieczeństwa
żywnościowego na całym świecie. Są pozbawione dumy i nie odzwierciedlają
luksusu, a jednocześnie są niezbędnym składnikiem zdrowej diety. Są to proste
i pożywne produkty spożywcze, które pokonują bariery geograficzne, przynależność
społeczną i kultury. Soczewicę, fasolkę, groszek czy cieciorkę można znaleźć się
na stołach wielu rodzin, ponieważ są one w stanie zaspokoić różnorodne
zapotrzebowanie na białko w naszej codziennej diecie. Chciałbym przypomnieć,
że nazwa «rośliny strączkowe« wywodzi się od łacińskiego słowa «legumen«
i odnosi się do owoców lub strąków, które są zbierane nie przez koszenie, ale przez
ich zrywanie rękoma. Ta praca w naturalny sposób wywołuje szorstkość rąk,
spowodowaną kontaktem z ziemią i trudnym klimatem, w niedogodnych porach,
co robili i nadal robią pracownicy wiejscy, a zwłaszcza kobiety.W szczególności
kobiety wiejskie i kobiety tubylcze mogą nas wiele nauczyć, jak wysiłek
i poświęcenie pozwalają nam budować razem, a nie tylko dzięki sobie nawzajem,
sieci zapewniające dostęp do żywności, sprawiedliwą dystrybucję dóbr i możliwość
zaspokojenia aspiracji przez każdego człowieka. Przestrzeganie zdrowej diety
powinno być prawem powszechnym. Żeby stało się to możliwe, fundamentalną rolę
mają do odegrania państwa, wspierając politykę edukacji publicznej, która
promuje włączanie pożywnych posiłków, z uwzględnieniem konkretnej
rzeczywistości, gdzie rośliny strączkowe z pewnością powinny stać się częścią takiej
diety wraz z innymi produktami, które je uzupełniają. Naśladujmy piękne i dobre
uczynki wiejskich kobiet, które nie rezygnują ze swej misji karmienia własnych
dzieci i dzieci z innych rodzin. Karmimy wszystkich w zdrowy sposób, aby każdy miał
takie same możliwości i abyśmy mogli budować inkluzywny i sprawiedliwy świat.
(…) Zapraszam więc do rozwijania naszej sztuki, bycia energicznymi i odpornymi jak
rośliny strączkowe”. https://wpolityce.pl/kosciol/539359-pochwala-soczewicy-i-fasolki-niezwykle-oredzie-franciszka

Włoski uniwersytet zakazuje eksponowania symboli religijnych
podczas sesji online

Na ekranie komputera nie może być widać żadnych krzyży ani innych symboli
religijnych w tle. Taki nakaz otrzymali studenci uniwersytetu w Turynie,
przygotowujący się do sesji egzaminacyjnej. Z powodu pandemii zajęcia na uczelni
odbywają się w trybie zdalnym, tak samo prowadzone będą egzaminy
semestralne. Dlatego właśnie uczelnia przygotowała listę zasad obowiązujących w
czasie sesji internetowej. Władze uniwersytetu wprowadziły m.in. specjalne
kontrolne oprogramowanie mające zapobiec ściąganiu, a także zakaz pokazywania
w czasie egzaminu jakichkolwiek symboli politycznych i religijnych. O ile za słuszne
studenci uznali niemanifestowanie swych poglądów politycznych, o tyle druga
część rozporządzenia spotkała się z mocną falą krytyki. Podkreślono, że jest to
wyraźny atak na wolność religijną, który w przyszłości może doprowadzić do tego,
że na uczelni nie będzie już można nosić łańcuszka z krzyżykiem czy popularnego
wśród młodych różańca na nadgarstku. Jeden ze studentów stwierdził, że nie
usunie z biurka figurki świętego ojca Pio, nawet jeśli będzie to oznaczało
niemożność podejścia do egzaminu. Decyzja wywołała burzę także na innych
włoskich uczelniach, których studenci obawiają się, że także u nich zostaną
wprowadzone podobne zasady. A od tego, jak podkreślają, już tylko jeden krok do
wyrugowania symboli religijnych z przestrzeni publicznej. Wskazują jednocześnie,
że egzaminator, wchodząc dzięki internetowi do ich domów, nie może decydować
o tym, co znajduje się w ich prywatnej przestrzeni. Sprzeciwiając się decyzji władz
przypominają, że krzyże na ścianach włoskich domów i wiszące na nich obrazy
religijne, to część chrześcijańskiej kultury Włoch, której nie można ignorować, a
tym bardziej wymazać.
Read more: https://www.pch24.pl/wloski-uniwersytet-zakazuje-eksponowania-symboli-religijnych-podczas-sesjionline,82041,i.html#ixzz6mcnTaU3L

„The Lancet”: Nie odnotowaliśmy
związku pomiędzy noszeniem
maseczki a ryzykiem zakażenia:
https://nczas.com/2021/02/08/the-lancet-nie-odnotowalismy-zwiazku-pomiedzy-noszeniem-maseczki-a-ryzykiem-zakazenia/

Skazani na Sachalin.
Droga Polaków
do piekła na Ziemi
https://www.onet.pl/turystyka/onetpodroze/polscy-zeslancy-w-drodze-na-sachalin-mordercza-piesza-podroz-trwala-nawet-2-lata/91ecffs,07640b54

Lampa, która zabija
koronawirusa. Pierwsze
takie urządzenie na świecie
https://zdrowie.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/7829592,zdrowie-technologie-lampa-koronawirus-japonia-wynalazek.html

"ŻYDOWSKIE SIEROCIŃCE NA PODHALU". OGLĄDAJ REPORTAŻ "SUPERWIZJERA" W INTERNECIE >>>
https://tvn24.pl/polska/zydowskie-sierocince-na-podhalu-reportaz-superwizjera-4768671

Pierwsze na świecie bliźniacze siódemki.: https://kolezanka.com/rodzina/5307-pierwsze-na-swiecie-blizniacze-siodemkijak-ulozylo-sie-zycie-tych-dzieciakow?utm_source=getinform

Bliźnięta mają dwóch ojców. Niezwykły przypadek. Jeden na 10 milionów https://www.o2.pl/informacje/bliznietamaja-dwoch-ojcow-niezwykly-przypadek-jeden-na-10-milionow-6510494620403329a

Sodoma i Gomora: Ojciec odbił córce chłopaka: https://www.fronda.pl/a/sodoma-i-gomora-ojciec-odbil-corce-chlopakaa-ta-chce-im-urodzic-dziecko,157025.html

Chaos na granicach. Niemcy mogą rozerwać łańcuchy dostaw w całej Europie.
Unia jak zwykle bezradna

Według Federacji Przemysłu Niemieckiego (BDI) zamknięcie granic z Czechami i Tyrolem może mieć poważne
konsekwencje. „Istnieje duże ryzyko, że łańcuchy dostaw załamią się w całej Europie w ciągu najbliższych kilku
dni”. Rząd federalny samodzielnie zdecydował o zaostrzeniu od weekendu kontroli na granicach z Czechami i
Tyrolem, aby chronić Niemcy przed wariantami koronawirusa. Setki ciężarówek utknęło w korkach. Zamknięte
granice i ograniczenia w podróżowaniu osłabiły również międzynarodowy ruch towarowy i poważnie
zaszkodziły niemieckiemu przemysłowi. Największe niemieckie przedsiębiorstwa przemysłu motoryzacyjnego;
jak Bosch, Continental, ZF, Mahle, Schaeffler, Benteler i Hella są szczególnie dotknięte nowymi restrykcjami.
Razem mają one prawie 70 lokalizacji w Republice Czeskiej i na Słowacji, które zostały dotknięte nowym
zakazem wjazdu. Ale problem się rozszerza. O skali utrudnień może świadczyć fakt, że nawet na włoskoaustriackiej przełęczy Brenner prawie nie ma ruchu na północ. Powodem tego jest decyzja rządu Tyrolu.
Platter chce tam z wyprzedzeniem kontrolować i zmniejszać ruch ciężarówek z Włoch, aby zapobiec korkom i
załamaniu ruchu w dolinie rzeki Inn. Konsekwencje wykraczają daleko poza zamknięcie niemieckich granic z
Czechami i Tyrolem. W rezultacie ciężarówki jadące z Włoch w kierunku północnym są obecnie
przekierowywane przez przejście graniczne w Tarvisio, skąd wjeżdżają do Niemiec przez austriacką prowincję
Salzburg, co oznacza kilkusetkilometrowy objazd. Przez rok nie przygotowano żadnych procedur, więc do
chaosu doszło w grudniu, gdy Francja zamknęła granice z Wielką Brytanią. Teraz sytuacja powtarza się po raz
kolejny. https://nczas.com/2021/02/16/chaos-na-granicach-niemcy-moga-rozerwac-lancuchy-dostaw-w-calejeuropie-unia-jak-zwykle-bezradna/

Kolejny raz zdewastowano drzwi poznańskiego
kościoła: https://misyjne.pl/kolejny-raz-zdewastowano-drzwi-poznanskiego-kosciola/
Kapliczki przydrożne, zapomniana piękna tradycja:
https://misyjne.pl/kapliczki-przydrozne-zapomniana-piekna-tradycja/

Papież obawia się, że Kościół się rozpadnie:
https://misyjne.pl/papiez-obawia-sie-ze-kosciol-sie-rozpadnie/

Tłumy i przerażenie w Muzeach Watykańskich:
https://misyjne.pl/rzymski-przewodnik-chaos-tlumy-i-przerazenie-w-muzeach-watykanskich/

O. Adam Szustak zdecydował się na niecodzienny
eksperyment. Zobaczcie wideo: https://youtu.be/KsuS7l8oH9A
Kościół w Belgii jest już wycieńczony drakońskimi
obostrzeniami: https://misyjne.pl/belgia-biskupi-apeluja-o-otwarcie-wszystkich-kosciolow-i-kaplic/
Ocaleni z Auschwitz zorientowali się 75 lat po wojnie,
że Niemcy nie ścigają nazistowskich zbrodniarzy:
https://nczas.com/2021/02/16/ocaleni-z-auschwitz-zorientowali-sie-75-lat-po-wojnie-ze-niemcy-nie-scigaja-nazistowskichzbrodniarzy/?utm_source=onesignal&utm_medium=onesignalautolink&utm_campaign=onesignalautolink

Etna wybuchła. Gigantyczna lawa na Sycylii: [FOTO/VIDEO]:
https://nczas.com/2021/02/16/etna-wybuchla-gigantyczna-fontanna-lawy-na-sycylii-foto-video/

Radioaktywne śmieci w Warszawie:
https://nczas.com/2021/02/16/sluzby-wykryly-promieniowanie-radioaktywne-smieci-w-warszawie/

Nadchodzi koniec naszego świata? Już świta...! ||
Kultura tak!: https://youtu.be/FedX-vOk4w0

10 lat za „kłamstwo podróżnicze”. O CO CHODZI?
[VIDEO]: https://nczas.com/2021/02/16/seb-ross-10-lat-za-klamstwo-podroznicze-o-co-chodzivideo/?utm_source=onesignal&utm_medium=onesignalautolink&utm_campaign=onesignalautolink

Obrońcy życia pod ostrzałem a US Army tropi
„ekstremistów” || Raport PCh24: https://youtu.be/A7wWL_pAjZE
Chiński tak zwany Kościół patriotyczny chce pominąć
papieża przy nominacjach biskupów: https://www.pch24.pl/chinski-tak-zwanykosciol-patriotyczny-chce-pominac-papieza-przy-nominacjach-biskupow,82073,i.html#ixzz6mfDSnAAt

„Wspólne źródło”. Film o społeczności żydowskiej
w Warszawie i Otwocku: https://youtu.be/JkRiTAxnrH8
Pacjent, u którego stwierdzono zgon nagle ożył.
W szpitalu w Nowym Targu doszło do scen rodem z
horroru. Po reanimacji pacjenta w stacji pogotowia
stwierdzono jego zgon. Wkrótce mężczyzna „ożył”. :

13 Lutego 2021

https://pikio.pl/pacjent-1302212-pp-nagle-ozyl

https://zobacz.viadolorosa.pl

LINK DOSTĘPOWY DO FILMU VIA DOLOROSA:
https://zobacz.viadolorosa.pl
LOGIN: 163715314
HASŁO: ZB40fL

V.NAMASZCZENIE
NAMASZCZENIE
CHORYCH
Namaszczenie
chorych
CHORYCH
Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie
łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza ci grzechy niech cię wybawi i łaskawie podźwignie.
AMEN” (KKK 1513)[11].

Namaszczenie, Roger van der Weyden (1445).

W domu Chorego Ksiądz może
odprawić Mszę Świętą, jeśli Chory nie
był pół roku w kościele.
W każdą Niedzielę i Święto świecki Szafarz P. Józef Luberda zanosi Komunię Świętą. Telefon: 508 575 307

Namaszczenie chorych jest celebracją liturgiczną i wspólnotową, więc najlepiej jak jest sprawowana w czasie
Mszy Świętej. (por. Sacrosanctum concilium 27; KKK 1517). Obrzęd zaczyna się od modlitwy „w wierze Kościoła” prezbitera,
który w milczeniu nakłada ręce na głowy chorych. Jest to epikleza właściwa dla tego sakramentu (KKK 1519).
Następnie namaszcza czoła i dłonie wypowiadając następującą formułę: Przez to święte namaszczenie niech
Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza ci
grzechy niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. AMEN. (KKK 1513)[11]. Do obrzędu używa się oleju chorych,
poświęconego przez biskupa w W. Czwartek. Sakrament ten dana osoba może przyjąć wielokrotnie, ilekroć
nastąpi u niej znaczące pogorszenie stanu zdrowia (KKK 1515). Jeżeli choroba uniemożliwia spowiedź, łaską

sakramentu, jako aktu Kościoła, któremu zostało powierzone zadanie „rozwiązywania i związywania”(por. Mt 18,18)
jest także odpuszczenie grzechów. Trzy sakramenty, namaszczenie, jako sakrament Ducha Świętego, udzielane
razem z poprzedzającą je spowiedzią (= sakramenty uzdrowienia) i następującą po nim Komunia Święta – są w pewnym
sensie odpowiednikiem Sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Z reguły, w pierwszych wiekach
Kościoła udzielano ich w następującej kolejności: w czasie Nocy paschalnej najpierw był chrzest, po którym
następowało namaszczenie bierzmowania, a następnie ochrzczonych prowadzono na wspólną Eucharystię,
włączając ich do wspólnoty Kościoła, jakby byli już w nowo odzyskanym raju[12]. Grzegorz z Nyssy mówił do
mających przyjąć chrzest: Katechumenie, jesteś poza Rajem, dzielisz wygnanie Adama, naszego pierwszego
ojca, ale teraz brama się otwiera i wchodzisz do miejsca, z którego odszedłeś [13]. Podobnie najpierw udzielany
jest, Sakrament pokuty i pojednania, potem namaszczenie chorych, a po nich następuje Komunia Święta ,
zwana Wiatykiem. Jak zauważa Katechizm, te trzy sakramenty, „gdy życie chrześcijańskie osiąga swój kres,
są «sakramentami, które przygotowują do Ojczyzny»,
lub sakramentami, które stanowią zakończenie ziemskiej pielgrzymki” (KKK 1525).
Wiatyk (łac. viaticum – „zapasy na drogę”; via – „droga”[1][2]) –, Komunia Święta podawana w niebezpieczeństwie
śmierci jako pokarm na drogę do życia wiecznego[1][3][4]. Do Jego przyjęcia zobowiązani są wszyscy ochrzczeni,
o ile mogą przyjąć Komunię Świętą[2]. Kodeks Prawa Kanonicznego zaleca udzielenie Wiatyku także chorym,
którzy już otrzymali tego dnia Komunię Świętą. Zwraca także uwagę, by nie odkładać udzielenia wiatyku na
ostatnią chwilę, tak by chorzy byli jeszcze w pełni świadomi, sytuacji w jakiej się znajdują. (por. kan. 922 KPK)[3].
W miarę możliwości Komunia Św. powinna nastąpić w czasie Mszy Św. odprawianej przy łożu umierającego i
zostać podana pod obiema postaciami. Komunię Św. pod dwiema postaciami mogą przyjąć wszyscy inni
uczestniczący w obrzędzie[5]. Jeżeli chory nie może przyjmować pokarmu stałego, Komunia Święta, może
zostać mu podana pod postacią samego konsekrowanego wina[6][5]. Nie obowiązuje post eucharystyczny[7].
22 października 1948 r.
Prymas Polski, Sługa Boży
August Kardynał Hlond
czując, że siły go opuszczają,
mając świadomość, że jest
umierającym, dwa dni przed
śmiercią polecił: „jutro w

KAZANIE:
https://youtu.be/7QO7exLdKZE

procesji będzie
przyniesiony Pan Jezus,
aby pokazać ludziom,
że Arcybiskup jest
zaopatrywany i aby się
nie lękali przyjmować
Sakramentów świętych.
Wobec całej Kapituły
przyjmę Wiatyk i
ostatnie namaszczenie.
… i mogę spokojnie
odchodzić...”.

Obecnie Komunię św. jako Wiatyk można zanieść do
chorego, ale można również celebrować
Mszę Świętą w jego mieszkaniu.
Według przepisów liturgicznych - „Wprowadzenie teologiczne i pastoralne. Sakramenty chorych Obrzędy i
duszpasterstwo” wydanie drugie poprawione, Katowice 1998 *odtąd: SCh+, nr 26 - o ile to jest możliwe, Wiatyk należy
przyjmować podczas Mszy św., by chory mógł otrzymać Komunię św. pod dwiema postaciami, a także i z tej przyczyny, że
Komunia św. przyjmowana jako Wiatyk jest szczególnym znakiem uczestnictwa w tajemnicy śmierci Chrystusa i Jego
przejścia do Ojca, sprawowanej w Ofierze Mszy św. W mszale zamieszczono specjalny zbiór modlitw „Msza przy udzielaniu
Wiatyku”. Wszyscy, którzy uczestniczą w obrzędzie udzielania Wiatyku mogą również przyjąć Komunię św. pod dwoma
postaciami (SCh, nr 120). Jeśli chory nie może przyjąć Komunii pod postacią chleba, można mu Ją podać tylko pod postacią
wina (SCh, nr 119). Wiatyk można i powinno się udzielać niezależnie od tego, czy będący w niebezpieczeństwie śmierci przyjął
już danego dnia Komunię św. Co więcej, gdyby przez kilka dni pozostawał w sytuacji zagrożenia życia, może przyjmować Komunię
św. na sposób Wiatyku wielokrotnie, w poszczególnych dniach (KPK, kan. 921 § 2-3). Nie ma zatem obawy, popełnienia
nieodwracalnej pomyłki, że ktoś zbyt wcześnie przyjmie Wiatyk.

Zaleca się nadto, by wierny przed przyjęciem Wiatyku odnowił przymierze Chrztu św., przez który został włączony
do grono dzieci Bożych i stał się współdziedzicem obiecanego życia wiecznego (SCh, nr 28). Wiatyk, będący
zadatkiem zmartwychwstania, staje się jakby dopełnieniem Chrztu św. Chrzest jest pierwszym
sakramentalnym przejściem - z niewoli grzechu do dziecięctwa Bożego, zaś Wiatyk ostatnim sakramentem na
przejście - z ziemi do Boga Ojca w wieczności. Wiatyk pomaga w przeżywaniu śmierci na wzór Chrystusa, sprawia, że
ludzka śmierć odzwierciedla Jego Paschę, Jego przejście, z ziemskiego do wiecznego życia. Umierający zostaje
umocniony Wiatykiem Ciała i Krwi Chrystusa i otrzymuje zadatek zmartwychwstania.
Tę prawdę wyraża dialog kapłana z chorym w formule udzielania Wiatyku, tj.
Kapłan ukazując Najświętszy Sakrament mówi: „Ciało Chrystusa (lub:KrewChrystusa)
Chory odpowiada: „Amen”
Natychmiast kapłan dodaje: „Niech Chrystus cię strzeże izaprowadzi dożycia wiecznego”
Chory: „Amen”.
W szczególnych wypadkach, gdy wierny z powodu nagłej choroby lub innych przyczyn znajdzie się
niespodziewanie w niebezpieczeństwie śmierci przewidziany jest obrzęd połączony, podczas którego udziela się
choremu sakramentu pokuty, namaszczenia i Eucharystii jako Wiatyku (SCh, nr 30). Ponadto będący w
niebezpieczeństwie śmierci, jeśli wcześniej tego nie uczynił, ma możliwośd przystąpienia do sakramentu
bierzmowania (SCh, nr 31), którego może mu udzielić proboszcz lub każdy prezbiter (KPK, kan. 883, 3°). Jeśli
niebezpieczeństwo śmierci jest bliskie i nie ma czasu na to, by udzielić wszystkich sakramentów według
wyżej podanego porządku, wówczas najpierw umożliwia się choremu odbycie sakramentalnej spowiedzi, w
koniecznym wypadku ogólnej, następnie udziela mu się Wiatyku, dopiero potem, jeżeli czas pozwala,
namaszczenia chorych. Jeżeli chory z powodu słabości nie może przyjąć Komunii św. należy mu udzielić
namaszczenia chorych.
Eucharystia przyjmowana jako Wiatyk zanurza umierającego w teraźniejszości wydarzenia zbawczego. Wiatyk
nadaje ludzkiej śmierci nowy wymiar: ukazuje umierającemu przejrzysty obraz samego siebie, jednoczy go z
Chrystusem, z Najświętszą Maryją Dziewicą, ze wszystkimi świętymi, ze wszystkimi członkami Kościoła. Bardzo ważną
zatem rzeczą jest aby wierni nie odkładali przyjęcia Wiatyku, lecz zostali Nim pokrzepieni, gdy mają pełną
świadomość. W Wiatyku Chrystus daje samego siebie jako zaopatrzenie na drogę i siłę do przejścia ku Jego
chwalebnemu zmartwychwstaniu, zadatek radości z osiągnięcia pełni
Bożego
życia.
https://www.katolik.pl/1703,416.druk

ŻYCIE WIECZNE PO ŚMIERCI
O zmarłych, nigdy nie mówmy; że "nie żyje", lecz; "umarł". Nie mówimy módlmy się za duszę N."
lecz: "módlmy się za zmarłego N", a z modlitw za zmarłych należy usunąć wezwanie: "za dusze znikąd nie mające
ratunku", " za dusze, za które nikt się nie modli", ponieważ Kościół w każdej Mszy św. poleca Bogu wszystkich
zmarłych, a także co roku obchodzi Dzień Zaduszny. Można użyć wezwania:
"módlmy się za tych zmarłych, których imiona znane są tylko Bogu ",
"którzynajwięcej potrzebują modlitwy ","za których najbliżsi się nie modlą”: http://www.kkbids.episkopat.pl/?id=193
Chrystus mówił: "W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam
miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli."

A ludzie nieraz piszą w nekrologach i na nagrobkach napisy ateistyczne;
Papież JAN PAWEŁ II - NIE ŻYJE 21:37: https://www.youtube.com/watch?v=kN1ookmofkc
Arcybiskup Życiński NIE ŻYJE: https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/arcybiskup-jozef-zycinski-nie-zyje,212998.html
Kardynał Glemp - NIE ŻYJE: http://wyborcza.pl/1,76842,13285137,Kardynal_Jozef_Glemp_nie_zyje.html?disableRedirects=true
CYTATY BIBLIJNE NA NAGOBKI: https://www.wiecznapamiec.pl/cytaty-biblijne-na-nagrobkach/
NIEOBECNI TO PORTAL GROBÓW Z POLSKI I Z TERENU:
Czech, Słowacji, Węgier, Niemiec, Holandii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Austrii, Rumunii, Szwecji, Danii, Finlandii, Litwy,
Liechtensteinu, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Kirgizji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoch, Grecji, Turcji, Libanu, Syrii, Izraela, Iranu, RPA,
Kanady, Singapuru i Stanów Zjednoczonych: http://nieobecni.com.pl/

DODAJ GRÓB LUB CMENTARZ: http://www.nieobecni.com.pl/index.php?s=dodaj

Groby Katolickiej Kobiety i Jej protestanckiego Męża, 1925.
W dawnych czasach cmentarze
miały zasady
dotyczące tego, kto mógł
być na nich pochowany.
Niestety, nie było dozwolone,
aby ta katolicka kobieta została
pochowana obok swojego
protestanckiego męża, ze
względu na ich odmienne
wyznania. Jednak para
znalazła sposób na obejście tych
zasad i mogła zostać
„złączona” ze sobą w miejscu
swojego spoczynku. To miejsce
pełne miłości nadal można
zobaczyć dziś w Roermond,
Holandii.

