19 MARCA ROZPOCZNIE SIĘ TYDZIEO MODLITW O OCHRONĘ ŻYCIA

Ojciec Święty przypomniał, że najbliższy piątek,
19.III, w uroczystośd św. Józefa, rozpocznie się

Rok Rodziny „Amoris laetitia”:
szczególny czas wzrastania w miłości rodzinnej.
Zachęcił do odnowionego i twórczego impulsu
duszpasterskiego, aby rodzina znalazła się w
centrum uwagi Kościoła i społeczeostwa.
Zapewnił o modlitwie, aby każda rodzina mogła
odczud w swoim domu żywą obecnośd Świętej
Rodziny z Nazaretu. „Niech ona napełnia nasze
małe wspólnoty domowe szczerą i wielkoduszną
miłością, będącą źródłem radości również w
próbach i trudnościach” – życzył na zakooczenie
Franciszek.

fot. https://pixabay.com/pl/photos/stopy-dziecka-nogi-baby-mi%C5%82o%C5%9B%C4%87-4260035/

W świecie, który dzieli dzieci na „chciane” i „niechciane”, chcemy na nowo usłyszed Ewangelię życia. Okazją, będzie
Tydzieo Modlitw: 19-25.03.2021. Obejmiemy modlitwą nienarodzone dzieci, rodziców, personel medyczny, dziennikarzy i ludzi
domagających się zabijania nienarodzonych dzieci. „Każdy z nas powstał jako jedna ze 150 000 000 000 kombinacji
genetycznych. Co więcej, życie ludzkie rozpoczyna się od poczęcia. Od wtedy jest ciągiem celowych, zaprogramowanych
genetycznie zmian, dzięki którym maleoka komórka szybko rozwinie się w noworodka, niemowlę, dziecko, nastolatka, osobę
dojrzałą, starca” – czytamy na stronie Polskiego Stowarzyszenia Obrooców Życia Człowieka.
Codzienna modlitwa: rozważania fragmentów listu apostolskiego papieża Franciszka „Patris corde”, Litania do św. Józefa i
modlitwy św. Jana Pawła II do Maryi Matki Żyjących z encykliki „Evangelium vitae”.
Do modlitewnej inicjatywy można się zapisad na: zazyciem.pro-life.pl oraz telefonicznie: 12 311 02 60. Broszurę z
rozważaniami można pobrad ze strony internetowej. Można ją również bezpłatnie zamówid telefonicznie w formie drukowanej.
VIDEO: https://youtu.be/pYpFBA6hYuY Tagi: św. Józef, Tydzieo Modlitw o Ochronę Życia

– Małżeostwo to najpiękniejszy sposób pokonania samotności i najpiękniejszy sposób
bycia ze sobą kobiety i mężczyzny. Największa miłośd, bezwarunkowa i na zawsze i
okazywana z bliska. To też najpiękniejsze miejsce rozwoju dzieci, bo dla nich
najważniejsze jest to co się dzieje między rodzicami.

Jak obchodzid zapowiedziany przez Papieża
Rok Rodziny Amoris Laetitia?
Watykańska Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia proponuje różne inicjatywy,
aby wspierać parafie, diecezje, uczelnie i stowarzyszenia w obchodach Roku „Rodziny
Amoris Laetitia”, zapowiedzianego przez Papieża Franciszka, oraz w pogłębianiu
adhortacji apostolskiej poświęconej miłości rodzinnej.
Dykasteria podkreśla, że „doświadczenie pandemii zwróciło większą uwagę na
centralne miejsce rodziny jako Kościoła domowego i podkreśliło znaczenie więzi
pomiędzy rodzinami”. Dlatego też poprzez różne inicjatywy o charakterze
duchowym, duszpasterskim i kulturalnym zaplanowane w Roku „Rodziny Amoris
Laetitia”, Papież „zamierza zwrócić się do wszystkich wspólnot kościelnych na
świecie, wzywając każdego do bycia świadkiem miłości rodzinnej”.
Watykan przekaże do dyspozycji parafii, diecezji, uniwersytetów, ruchów kościelnych
i stowarzyszeń rodzin, narzędzia służące rozwojowi duchowości rodzinnej, formacji i
aktywności duszpasterskiej w zakresie przygotowania do małżeństwa, wychowania do
uczuciowości młodych ludzi, świętości małżonków i rodzin, aby żyły łaską sakramentu
w codziennym życiu.
Ponadto zostaną zorganizowane międzynarodowe sympozja naukowe w celu
pogłębienia treści i implikacji adhortacji apostolskiej, dotyczące zagadnień o dużym
znaczeniu dla rodzin na całym świecie.

19 marca 2021 r.

W związku z inauguracją (
) Roku „Rodziny Amoris
Laetitia” watykańska dykasteria przygotowała specjalną broszurę informacyjną, którą
można pobrać ze strony internetowej: www.amorislaetitia.va. Strona, opracowana w
pięciu językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim i włoskim, będzie
aktualizowana o propozycje i inicjatywy, które będą stopniowo rozwijane w tym
szczególnym roku.
W adhortacji Papieża Franciszka wskazane są również cele Roku „Rodziny Amoris
Laetitia”. Pierwszym jest „sprawić, aby ludzie doświadczyli, że Ewangelia rodziny
jest radością, która wypełnia serce i całe życie”.
W broszurze czytamy, że rodzina, która odkrywa i doświadcza radości z posiadania
daru, a także bycia darem dla Kościoła oraz społeczeństwa, „może stać się światłem
w ciemnościach świata”. Drugim celem jest głoszenie cennej wartości sakramentu
małżeństwa, który „sam w sobie ma przemieniającą siłę dla ludzkiej miłości”. Chodzi
także o uświadomienie rodzinom znaczenia posługi dla innych rodzin oraz młodzieży
znaczenia formacji w prawdzie o miłości i darze z siebie.: https://www.ekai.pl/jakobchodzic-zapowiedziany-przez-papieza-rok-rodziny-amoris-laetitia/

Publikujemy tłumaczenie wypowiedzi
Franciszka:
Drodzy bracia i siostry, dzień dobry! Kilka dni po Bożym Narodzeniu liturgia zachęca nas do
spojrzenia na Świętą Rodzinę, Jezusa, Marię i Józefa. Wspaniale jest zastanowić się nad tym, że
Syn Boży, podobnie jak wszystkie dzieci, potrzebował ciepła rodziny. Właśnie dlatego rodzina z
Nazaretu jest rodziną wzorcową, w której wszystkie rodziny świata mogą znaleźć pewny punkt
odniesienia oraz inspirację. W Nazarecie rozpoczęło się ludzkie życie Syna Bożego, kiedy został
poczęty przez Ducha Świętego w dziewiczym łonie Maryi.
W gościnnych murach domu w Nazarecie dzieciństwo Jezusa przebiegało w radości, otoczone
macierzyńską opieką Maryi i troską Józefa, w którym Jezus mógł widzieć czułość Boga (por. List
apostolski Patris corde, 2). Na wzór Świętej Rodziny, jesteśmy powołani do ponownego odkrycia
wychowawczej wartości rodziny: musi być ona oparta na miłości, która nieustannie odnawia
relacje i otwiera perspektywy nadziei. W rodzinie można doświadczyć szczerej komunii, gdy jest
ona domem modlitwy, gdy miłość jest prawdziwa, głęboka i czysta, gdy przebaczenie przeważa nad
niezgodą, gdy codzienna chropowatość życia jest łagodzona przez wzajemną czułość i pogodną
akceptację woli Boga. W ten sposób rodzina otwiera się na radość, którą Bóg daje tym wszystkim,
którzy potrafią dawać z radością. Równocześnie odnajduje duchową energię, by otworzyć się na
świat zewnętrzny, na innych, na służbę braciom, na współpracę w budowaniu coraz to nowego i
lepszego świata; zdolna zatem stać się nośnikiem pozytywnych bodźców. Rodzina ewangelizuje
przykładem życia. I, owszem, w każdej rodzinie są problemy, czasami także kłótnie. Ojcze,
pokłóciłem się… Jesteśmy ludźmi, jesteśmy słabi, i wszystkim nam zdarza się czasem kłócić w
rodzinie. Ale chcę powiedzieć wam, że jeśli kłócimy się w rodzinie, niech dzień się nie kończy,
zanim się nie pogodzimy. Jeśli się pokłóciłem, powinienem pogodzić się przed końcem dnia. Wiesz
dlaczego? Dlatego, że zimna wojna następnego dnia jest bardzo niebezpieczna i nie pomaga. Poza
tym, w rodzinie są trzy słowa, których należy zawsze strzec: "proszę", "dziękuję" i "przepraszam".

"Proszę" – aby nie narzucać się innym. "Proszę", czy mogę coś zrobić, czy sądzisz, że
mógłbym ci coś zrobić? "Proszę", nigdy się nie narzucając. "Proszę" – to pierwsze słowo.

"Dziękuję". W rodzinie tak często pomagamy sobie, służymy. Zawsze dziękujmy.

Wdzięczność jest krwią płynącą w szlachetnej duszy. "Dziękuję". I wreszcie, najtrudniejsze do
wypowiedzenia: "przepraszam". Bo wciąż robimy złe rzeczy i wielokrotnie ktoś czuje się urażony.

"wybacz mi, przepraszam"

Więc:
. Nie zapominajcie o tych
trzech słowach: "proszę", "dziękuję", "przepraszam". Jeśli w rodzinie, w rodzinnym środowisku są
obecne te trzy słowa, rodzina ma się dobrze. Dzisiejsza uroczystość wzywa nas do tego przykładu
ewangelizowania poprzez rodzinę, proponując nam na nowo ideał miłości małżeńskiej i rodzinnej,
jak to zostało podkreślone w adhortacji apostolskiej Amoris laetitia, której piąta rocznica
promulgacji przypadnie 19 marca. Ogłoszony zostanie też rok poświęcony refleksji nad Amoris
laetitia, który będzie okazją do pogłębienia treści dokumentu. Te refleksje zostaną udostępnione
wspólnotom kościelnym i rodzinom, aby towarzyszyły im w ich drodze. Już od tej chwili zachęcam
wszystkich, by przyłączyli się do inicjatyw, które będą promowane podczas Roku i które będą
koordynowane przez Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Powierzmy Świętej Rodzinie z
Nazaretu, a w szczególności św. Józefowi, oblubieńcowi i troskliwemu ojcu, ten proces wraz z
rodzinami całego świata.
Niech Dziewica Maryja, do której zwracamy się teraz w modlitwie Anioł Pański, wyjedna dla rodzin
całego świata, by były coraz bardziej zafascynowane ewangelicznym ideałem Świętej Rodziny,
stając się zaczynem nowego człowieczeństwa oraz konkretnej i powszechnej solidarności.:
https://www.niedziela.pl/artykul/62897/Papiez-oglosil-rok-Rodziny---Amoris

Adhortacja "Amoris laetitia" (pełny tekst)

ALESSANDRO DI MEO /PAP/EPA

https://www.gosc.pl/doc/3076352.Adhortacja-Amoris-laetitia-pelny-tekst

https://rodzina.archidiecezjakatowicka.pl/images/pdf/amoris.pdf

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/amoris-laetitia/il-progetto.html
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Niesamowite odkrycie w Izraelu.
Pisma, które pamiętają czasy Jezusa
Nad Morzem Martwym odkryto nowe fragmenty zwojów zawierające jedne z pierwszych tekstów, w
których użyto języka hebrajskiego. Mają one co najmniej 2000 lat.

Izrael. (Pixabay)

Fragmenty znaleziono w jaskini grozy w Nahal Hever. Zgodnie z komunikatem prasowym Israel Antiquities
Authority, jaskinia „otoczona jest wąwozami i można się do niej dostad tylko przez niebezpieczny zjazd na
linie po stromym klifie”.
Odkrycie ogłosił Israel Antiques Authority we wtorek. Podczas akcji poszukiwawczej trwającej kilka lat
w tym miejscu znaleziono tuzin zwojów, które liczą sobie minimum 2000 lat.
Nowo znalezione fragmenty zwojów to greckie tłumaczenia ksiąg Nahuma i Zachariasza z Księgi Dwunastu
Proroków Mniejszych. Jedynym hebrajskim w tekście jest imię Boga, reszta jest zapisana po grecku. Mimo
wszystko to pierwszy znany nam dokument pisany, w którym użyto właśnie tego języka.
Wykopaliska na Pustyni Judzkiej trwają od 2017 roku. Pierwsze zwoje znaleźli tam pasterze 70 lat temu.
Akcję poszukiwania kolejnych fragmentów rozpoczęto w obawie przed złodziejami, którzy mimo trudności
w dostaniu się na miejsce, mogli wykraśd cenne artefakty i sprzedad nielegalnie za wysokie kwoty.
Od lat nasze najważniejsze dziedzictwo i dobra kulturowe są nielegalnie wydobywane i plądrowane
w jaskiniach Pustyni Judzkiej z powodu chciwości. Należy przydzielid zasoby na dokooczenie tej historycznie
ważnej operacji. Musimy upewnid się, że odzyskamy wszystkie dane, które nie zostały jeszcze odkryte
w jaskiniach, zanim zrobią to złodzieje. Niektóre rzeczy są poza wartością - zaapalował Israel Hasson,
dyrektor generalny Israel Antiques Authority.: https://www.o2.pl/informacje/niesamowite-odkrycie-w-izraelu-pismaktore-pamietaja-czasy-jezusa-6618676921227904a

Słynny na całą Polskę blok nad domem w Krakowie przy ul. Centralnej Wród do artykułu

Tutaj będzie można uczestniczyd we Mszy Św.bez wychodzenia z domu. Wród do artykułu

W Nowym Targu powstają nowe galerie handlowe Wród do artykułu

Wizualizacja dzielnicy wieżowców, jaka ma powstad na Rybitwach Wród do artykułu
W Krakowie w ciągu ostatnich kilkunastu lat powstało
wiele inwestycji. Wybraliśmy te "najgorsze" pod
różnymi względami - zarówno estetycznymi, ale także
i finansowymi. Na liście są także inwestycje, które
sporo emocji i kontrowersji wywoływały w momencie
ich realizowania, ale później mieszkaocy do nich
przywykli. Zobaczcie naszą subiektywną listę.
https://gazetakrakowska.pl/najgorsze-krakowskie-inwestycjesubiektywny-przeglad-pod-roznymi-katami/ar/c3-13688672

Tak natomiast wygląda jedno ze zejśd do stacji PKP w Podgórzu. Wród do artykułu

Jak homoseksualni miliarderzy kupują
kulturę, a katolicy poddają się bez walki
Strona główna > Wiadomości

Zdjęcie ilustracyjne. Źródło: pixabay.com

#LGBT #KULTURA #NGO #JON STRYKER #STRYKER COROPORATION #ARCUS FOUNDATION

Homoseksualiści są często przedstawiani jako prześladowana „mniejszość seksualna”. W rzeczywistości
stoją za nimi grube miliony dolarów przeznaczane na propagandę LGBT.
W Stanach Zjednoczonych „sodomia i cudzołóstwo to najbardziej promowane grzechy (...). W ciągu tylko 15 lat
powszechne postrzeganie tej kwestii zmieniło się radykalnie dzięki niezwykle zamożnym osobom, które prowadzą
niezwykle skuteczną pracę promocyjną, typowo realizowaną przez zamożne elity LGBT”. Spośród „ultra bogatych”
homoseksualnych miliarderów, którzy dokonują infiltracji „poza tym normalnych instytucji”, dążąc do przeforsowania w
nich agendy LGBT, Enders wymienia jako główny przykład Jona Strykera, dziedzica firmy Stryker Coroporation, która
produkuje urządzenia medyczne. Jego Arcus Foundation przyniosła „pół miliarda dolarów od chwili jej założenia w
roku 2000”. Celem fundacji Strykera są wspólnoty religijne. Jak podaje sama fundacja: „National LGBTQ Task Force,
długoletni partner fundacji Arcus, otrzymał dofinansowanie, by stworzyć i umocnić mosty między wspólnotami LGBT a
wspólnotami wyznaniowymi”. W szczególności Arcus Foundation jest zainteresowana zmianą nauczania Kościoła na
temat aborcji, „małżeństw” homoseksualnych i ideologii gender. Stąd jej fundusze płyną też do dysydenckich
organizacji katolickich, takich jak proaborcyjna Catholics for Choice (Katolicy za Wyborem), prohomoseksualne grupy
Dignity USA i New Ways Ministry, a także Call to Action. Jak pisze Enders, niedawno „Sam Stryker podarował
American Civil Liberties Union gigantyczną sumę 15 milionów dolarów przeznaczoną w szczególności na walkę z
wolnością religijną chrześcijan w Stanach Zjednoczonych”. Zdaniem Endersa najnowsze oświadczenie Watykanu
potępiające błogosławienie par homoseksualnych pozwoliło postawić tamę atakom Strykera przeciwko religii
katolickiej. Zastanawiając się nad tym, dlaczego w ogóle Kościół katolicki ciągle przegrywa w tej walce z promotorami
sodomii, publicysta stwierdza, że po prostu „Kościół w ogóle nie walczy”, a biskupi nie są tak „nieustępliwi”, jak
promotorzy grzechu, i pozostają w defensywie. Jego zdaniem winę ponoszą też świeccy, którzy nie wnoszą swojego
wkładu w tę walkę, a przecież istnieją także „katoliccy miliarderzy, aktorzy i ludzie wpływu w kulturze”. A zatem
„katolicy muszą zbudować swoją własną infrastrukturę i uderzyć z siłą LGBT tam, gdzie boli – w ich dumę”. uważa, że

należy nazywać rzecz po imieniu i potępić zło homoseksualizmu,
jednocześnie czerpiąc inspirację z nauk św. Piotra Damianiego, który pisał o tym, że grzech sodomii
„przynosi śmierć ciału i zniszczenie duszy”.
Źródło: ChurchMilitant.com
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Read more: https://www.pch24.pl/jak-homoseksualni-miliarderzy-kupuja-kulture--a-katolicy-poddaja-sie-bez-walki,82747,i.html#ixzz6pV55EW6C

Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych. „Musimy starad
się im dorównad”

Fot. M. Włodarczyk / Forum

#ŻOŁNIERZE NIEZŁOMNI #1 MARCA #MARSZ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Ulicami stolicy przeszedł w poniedziałek, jak co
roku, Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
zorganizowany przez środowiska narodowe.
Uczestnicy obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych złożyli wieoce pod tablicą upamiętniającą
polskich patriotów pomordowanych w więzieniu mokotowskim.

- Zbieramy się tutaj, 1 marca pod murami więzienia mokotowskiego aby uczcid pamięd o naszych
bohaterach, o tych, którzy byli brutalnie torturowani i mordowani w tym więzieniu – mówiła Anna
Mandrela, autorka książek o Witoldzie Pileckim.

„Podczas wojny walczyli z Niemcami, przez komunę nazwani faszystami” –
nawiązała do hasła tegorocznego marszu. – Jest jakże aktualne, ukazuje obłudę,
ukazuje mechanizmy propagandy stosowane wtedy oraz jakie stosuje się dzisiaj
– podkreśliła. Przybliżyła też zebranym sylwetkę podpułkownika Łukasza
Cieplioskiego, szefa IV Zarządu Głównego WiN, który oddał życie za Polskę
katolicką, wolną od sowieckiego bezbożnego systemu.
Read more: https://www.pch24.pl/marsz-pamieci-zolnierzy-wykletych--musimy-starac-sie-im-dorownac,82370,i.html#ixzz6ny08ezFr

PREZYDENT A. DUDA: ŻOŁNIERZE NIEZŁOMNI POSTANOWILI WALCZYĆ DO KOŃCA O WOLNĄ I NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ

Willa „Jasny Dom”. https://twitter.com/i/status/1366342060924616714
Wypowiedź Prezydenta RP https://www.pscp.tv/w/1djGXqAYrQBJZ
Areszt: https://histmag.org/Willa-Jasny-Dom-we-Wlochach-wiezienie-okrutnej-Informacji-Wojskowej-zdjecia-9754 Czytaj też:
http://parafia.rabka.swmm.eu/Przesladowani_2021-01-31.pdf Czytaj: https://histmag.org/Kwatera-L-Przywracamy-pamiec-i-nazwiska-8459

Zakończenie II wojny światowej nie przyniosło Polsce wolności. Dostaliśmy się w sferę dominacji ZSRS. Narzucony
system polityczny, likwidacja konstytucyjnych władz, zagarnięcie ponad połowy przedwojennego terytorium – to
wszystko zdecydowało o tym, że po zakończeniu działań wojennych miliony Polaków sprzeciwiały się, w różnej
formie, systemowi komunistycznemu, a tysiące z nich w drodze walki konspiracyjnej z bronią w ręku.
Po zajęciu Polski przez Armię Czerwoną opór wobec systemu komunistycznego był powszechny. Co najmniej do
1946 r. w terenie – na poziomie wielu miasteczek gminnych czy niektórych miast powiatowych – władzę de facto
sprawowało podziemie. W tym czasie czerwony reżim dopiero ukorzeniał się w dużych miastach, tydzień po tygodniu
pacyfikując opór społeczny za pomocą inżynierii strachu i w drodze represji, wspieranych intensywną propagandą i
indoktrynacją.
Po sfałszowanym referendum w czerwcu 1946 r. i wyborach w styczniu 1947 r. nastroje społeczne znacząco się
zmieniły. Polacy przechodzili od postawy oporu do postawy przystosowania. Na wielu terenach ujawniali się,
korzystając z ogłoszonej przez komunistów w lutym 1947 r. amnestii, zdekonspirowani w swym rodzinnym środowisku
działacze niepodległościowi. Kończyło się też wsparcie udzielane przez lokalną ludność, doświadczaną brutalnymi
represjami za pomoc partyzantom.
Bohaterowie tamtych zmagań, walczący o utraconą w 1939 r. suwerenność państwową i wolności obywatelskie, byli
przez komunistów skazani na zapomnienie. Tych, którzy zginęli w walce albo zostali zamordowani, wrzucano
potajemnie do dołów śmierci. Po kilkudziesięciu latach IPN, w imieniu Rzeczpospolitej, odszukuje bezimienne groby,
identyfikuje bohaterów i organizuje godne pochówki Żołnierzy Wyklętych.
1 marca 1951 r., w więzieniu mokotowskim zamordowano 7 członków IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość
– Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Stanowili kierownictwo organizacji konspiracyjnej, kontynuującej dzieło AK.

V I D E O : https://twitter.com/i/status/1366495468902092801
W hołdzie Żołnierzom Wyklętym / Tribute to The „Cursed Soldiers": https://youtu.be/gC872Hnh8Q0
Hołd Żołnierzom Wyklętym: https://youtu.be/jsG6dYZNAiU
W hołdzie Żołnierzom Wyklętym: https://youtu.be/HogCnNhLatc
Pieśń o Małym Rycerzu: https://youtu.be/NPtJDag4F1c
Na znojną walkę: https://youtu.be/xeGC53b9q4g
W hołdzie Żołnierzom Wyklętym: https://youtu.be/ipUHDWUWO4w
Mała Little Flower: https://youtu.be/eFxBHRG84t4
Utwór z repertuaru Katy Carr - "Mała Little Flower", pochodzi z DVD z Koncertu Galowego w hołdzie Żołnierzom
Wyklętym z 28.02.2016 r., który odbył się w Auditorium Maximum UJ w Krakowie. Tekst piosenki opowiada historię
miłości Ireny Gut-Opdyke do Janka, który tragicznie zginął podczas akcji konspiracyjnej w Kielcach.

Ks. Gurgacz, jeden z Niezłomnych: „Na śmierć
pójdę chętnie”
https://pl.aleteia.org/2017/03/01/tragiczna-historia-ks-wladyslawa-gurgacza-jednego-z-niezlomnych/
Video: https://youtu.be/4k1SHqv7bBM

Żołnierze Wyklęci wierzyli, że ich ofiara nie idzie na darmo, a przez
wiernośd przekonaniom, sumieniu i Polsce dali nam lekcję, jak
powinniśmy dbad o przyszłośd. https://twitter.com/MorawieckiM/status/1366491696528318476

Polonia USA złożyła hołd Żołnierzom Wyklętym.

fot. Klub GP New York/https://twitter.com/KlubGP/status/1368650849430429704

O7.03.2021, weterani, harcerze i przedstawiciele organizacji polonijnych uczcili w Newark, w stanie New
Jersey, pamięd Żołnierzy Wyklętych. W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, dziękował organizatorom
sekretarz stanu Adam Kwiatkowski; przypomniał heroiczną walkę żołnierzy polskich przeciwko sowieckiej
agresji. Podkreślił, że była przykładem najliczniejszej antykomunistycznej konspiracji zbrojnej w Europie.
„Chod wielu oddało życie, ofiara krwi nie była daremna. Pozostawili nam świadectwo umiłowania Ojczyzny,
odwagi, poświęcenia i wierności ideałom wolnej Polski”. Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych zorganizował Komitet Smoleosko-Katyoski we współpracy z Okręgiem 2 Stowarzyszenia
Weteranów Armii Polskiej, Placówką 51/99 SWAP, Kołem Przyjaciół Radia Maryja i Klubami Gazety Polskiej
USA. W Kościele św. Kazimierza w Newark zgromadzili się licznie m.in. członkowie SWAP z pocztami
sztandarowymi, Sybiracy, Kadeci Pułaskiego oraz harcerze. Wydarzenie obejmowało m.in. apel pamięci i
modlitwy. Za walkę o wolną i niepodległa Polskę dziękowano m.in. komendantowi 2 Okręgu SWAP
Antoniemu Chrościelewskiemu – Sybirakowi, żołnierzowi II Korpusu i uczestnikowi bitwy pod Monte Casino
oraz por. Marianowi Dorynkowi ps. „Dorr” z Brygady Świętokrzyskiej. Zasłużonym instytucjom i osobom
wręczono ryngrafy z motywem Pomnika Żołnierzy Niezłomnych. „Czcimy pamięd żołnierzy II konspiracji,
którzy nie godzili się z tym, że jeden okupant zastąpił drugiego. Rosjanie narzucili nam swój system
polityczny i zniewolili polski naród, a ówczesne władze PRL poddały się temu systemowi. Mamy zatem
obowiązek uczczenia pamięci Żołnierzy Wyklętych kontynuując tę tradycję od 2013 roku” – powiedział
prezes Komitetu Smoleosko-Katyoskiego Tadeusz Antoniak. Konsul generalny RP w Nowym Jorku Adrian
Kubicki zaznaczył, że najważniejszą lekcją płynącą z postawy Żołnierzy Niezłomnych, także dla Polonii
żyjącej podobnie jak Polacy w wolnym i niepodległym kraju, jest to, że tej wolności i niepodległości trzeba
strzec i pilnowad. „Dzięki Żołnierzom Wyklętym, wspaniałym postaciom, które krzewienie tych wartości
przypłaciły życiem, pamiętamy, że wolnośd nie jest dana raz na zawsze i trzeba o nią walczyd stale, jak
Witold Pilecki czy generał (Emil Fieldorf) „Nil”. Zostali oni zdradzeni przez rząd, który opanował Polskę po
zakooczeniu II wojny światowej. Chociaż nie nazywamy tego okupacją wiemy, że Polska nie była wtedy
wolnym krajem” – podkreślił Adrian Kubicki. Jak dodał było wiele wysiłków, aby zaginęła historia o
bohaterskiej postawie Żołnierzy Wyklętych. Ale właśnie dzięki ich niezłomności Polacy mogą się dzisiaj
cieszyd wolnością. „Sądzę, że Polonia ma dzisiaj do odegrania bardzo ważną rolę. Nie musi występowad z
bagnetami w czynie zbrojnym, nie musi budowad kolejnej konspiracji, czy organizowad powstao, natomiast
musimy pilnowad Polski i to jest najważniejsze przesłanie, które płynie z tego wydarzenia” – ocenił Kubicki
wyrażając wdzięcznośd organizatorom Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
https://www.radiomaryja.pl/informacje/polonia-na-wschodnim-wybrzezu-usa-zlozyla-hold-zolnierzom-wykletym/

Posłanka Lewicy uczciła pamięd Żołnierzy Wyklętych.
Została zaatakowana przez działaczy lewicowej młodzieżówki
Monika Pawłowska oddała hołd Żołnierzom Wyklętym. To nie spodobało się działaczom
młodzieżówki, którzy zaatakowali ją w mediach społecznościowych. Pojawiały się nawet
głosy wychwalające UB i MO. W odwecie posłanka zapowiedziała podjęcie wobec nich
kroków prawnych. Liczy też na reakcję prokuratury.







Posłanka Lewicy oddała hołd Żołnierzom Wyklętym, którzy wyzwolili ponad 300 osób z zamojskiego
więzienia
Jej aktywnośd skrytykowali działacze lewicowej młodzieżówki, którzy stwierdzili, że w ten sposób
"stanęła w jednym szeregu z faszystami z ONR"
"Hołd to się należy funkcjonariuszom UB, KBW i MO poległym w walce z prawicowym terrorem" czytamy w jednym z komentarzy
- Mam nadzieję, że wkrótce totalitarnymi zapędami młodzieży zajmie się prokuratura, a ja czekam
na refleksje. Inaczej wpłyną pozwy o naruszenie dóbr osobistych - mówi Onetowi Monika Pawłowska
- Straszenie młodzieży pozwami za nieprzychylne jej wypowiedzi jest co najmniej niepokojące uważa Jakub Karpioski, wiceprzewodniczący zarządu krajowego Federacji Młodych Socjaldemokratów
Więcej takich informacji przeczytasz na stronie Onet.pl
1 marca br. podczas uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w imieniu
posłanki Moniki Pawłowskiej w Chełmie kwiaty złożył dyrektor jej biura.
Kilka dni później parlamentarzystka osobiście uczciła pamięd Żołnierzy Wyklętych pod zamojskim zakładem
karnym. Upamiętniła akcję wyzwolenia ponad 300 osób z miejscowego więzienia.
Rozkaz wydał por. Marian Pilarski "Jar", komendant zamojskiego obwodu WiN. Była to najsłynniejsza akcja
podziemia niepodległościowego w Zamościu.

Nie spodobało się to niektórym wyborcom posłanki oraz
działaczom lewicowej młodzieżówki. Częśd komentujących nie
zostawiła na posłance suchej nitki. W komentarzach czytamy,
m.in. "żenada i wstyd. Liczę, że władze partii zrobią co trzeba"
oraz "stanęła w jednym szeregu z faszystami z ONR". Niektórzy
pisali, że "hołd to się należy funkcjonariuszom UB, KBW i MO
poległym w walce z prawicowym terrorem".
Pawłowska skomentowała awanturę na Twitterze: "Jest

mi wyjątkowo przykro, gdy
muszę dzielid się tak obrzydliwymi słowami, które padają pod moim
adresem. Naszym obowiązkiem jest nie pozwolid zapomnied - o każdym
kto walczył o wolną Polskę. W dniu jutrzejszym najprawdopodobniej
podejmę kroki prawne wobec członków" - napisała Monika Pawłowska.
https://www.onet.pl/informacje/onetlublin/zolnierze-wykleci-poslanka-lewicy-uczcila-ich-pamiec-zostala-zaatakowana/472hqpe,79cfc278

W jednym miejscu leżą zbrodniarze i ich ofiary. Tak
nie powinno byd:

https://www.polskieradio24.pl/130/5925/Artykul/2692100,To-kwestia-narodowa-Wojciech-Reszczynski-o-pomysle-

przeniesienia-grobow-komunistow-z-Powazek

1. Cmentarz Powązkowski w Warszawie
Ponad dwustuletni cmentarz w sercu Warszawy o powierzchni 43 ha. Przez wiele lat powązkowska nekropolia była
jedynym cmentarzem w Warszawie. Grzebano tu małych i wielkich, pospolitych i wybitnych obywateli stolicy. Wielu
z nich tworzyło historię miasta i narodu polskiego. Spoczęli w nich m.in.: Michał Poniatowski, Hugo Kołłątaj, Michał
Kazimierz Ogioski, Dominik Merlini, Edward Hartwig, Czesław Niemen. W 1925 roku założono Aleję Zasłużonych,
która stała się miejscem pochówku najwybitniejszych Polaków. Pierwszy spoczął na niej noblista Władysław
Reymont. Powązki to cmentarz, na którym spoczywają szczątki uczestników polskich powstao narodowych - od
insurekcji kościuszkowskiej po Powstanie Warszawskie.
2. Wawel - nekropolia królów i głów paostwa
W wawelskiej katedrze zostali pochowani królowie, którzy władali Polską od czasów Władysława Łokietka, po Jana
Olbrachta. Brat tego ostatniego, Zygmunt Stary, rozpoczął tradycję chowania królów w kryptach katedralnych. Poza
nim spoczywają tu m.in. królowie Zygmunt August, Stefan Batory i Jan III Sobieski.
Poza koronowanymi głowami w katedrze pochowano również szczątki Polaków najbardziej zasłużonych w dziejach
ojczyzny - ks. Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki i Władysława Sikorskiego. W krypcie pod Wieżą Srebrnych
Dzwonów pochowany został Józef Piłsudski, obok niego prezydent Lech Kaczyoski i jego żona, Maria.
3. Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku
Pierwszy zakopiaoski cmentarz stał się ostatnim miejscem spoczynku dla wielu ludzi polskich gór. Nekropolię
charakteryzują piękne, unikatowe nagrobki. Groby na cmentarzu mają najsłynniejsze góralskie rody - m.in.
Gąsienicowie i Pęksowie. Spoczywają tutaj m.in. Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Stanisław Marusarz, Kornel
Makuszyoski i Tytus Chałubioski. Symboliczny grób ma tutaj Witkacy, zaś tablice pamiątkowe przypominają m.in. o
Karolu Szymanowskim i etnografie Bronisławie Piłsudskim.
4. Cmentarz na Rossie w Wilnie – spoczywa tutaj serce Marszałka
W rzeczywistości składa się z kilku cmentarzy. Na przełomie XVIII i XIX wieku rozpoczęto budowanie nekropolii poza
obrębem miasta i wtedy też powstał cmentarz na Rossie, która wówczas znajdowała się poza Wilnem. Od 1801 roku
pełnił funkcję cmentarza miejskiego i szybko zyskał miano elitarnego.
W 1847 roku zabrakło miejsca na kolejne pochówki, wobec czego powstała druga częśd cmentarza, czyli tzw. Nowa
Rossa. Tam znajduje się Cmentarz Wojskowy, na którym leżą polegli w wojnie z bolszewikami 1920 roku i członkowie
wileoskiej Armii Krajowej oraz tzw. mauzoleum Matka i Serce Syna. Spoczywa w nim ciało matki Józefa Piłsudskiego
wraz z sercem Marszałka.
5. Cmentarz Łyczakowski we Lwowie
Istnieje od 1786 roku, co czyni go jednym z najstarszych cmentarzy w Europie. Najbardziej okazały cmentarz we
Lwowie, ozdobiony wieloma nagrobkami zasłużonych mieszkaoców miasta. Należą do nich m.in. Maria Konopnicka,
Seweryn Goszczyoski, Karol Szajnocha i Artur Grottger.
Integralną częścią Cmentarza Łyczakowskiego jest Cmentarz Orląt Lwowskich. Spoczywają na nim obroocy miasta
polegli w latach 1918-1920 w walkach z Ukraiocami i bolszewikami. Częśd z nich to tzw. orlęta lwowskie, czyli
młodzież szkolna i uniwersytecka, która broniła miasta. Nad cmentarzem góruje monumentalny Pomnik Chwały,
który został postawiony w latach 30.
6. Cmentarz Rakowicki w Krakowie
Jedna z najsłynniejszych polskich nekropolii, która powstała na początku XIX wieku. Pochowani są na niej zarówno
zwykli mieszkaocy Krakowa, jak i zasłużeni obywatele. Na Cmentarzu Rakowickim spoczywają uczestnicy powstao
narodowych oraz żołnierze Legionów Polskich, wojny 1920 roku i obu wojen światowych.
Na Cmentarzu Rakowickim pochowani są m.in. Ignacy Daszyoski, św. brat Albert Chmielowski, Jan Matejko oraz wiele
innych osobistości kultury i sztuki. https://polskieradio24.pl/39/156/Artykul/2395132

Skandal! Francuskie radio atakuje Polskę. Będzie
reakcja ambasady
„Polska chciałaby zakazad jakiegokolwiek przywoływania swojej odpowiedzialności za zbrodnie
popełnione przez III Rzeszę” – to teza, jaka padła w materiale opublikowanym przez publiczne,
francuskie radio. Wiceszef polskiej dyplomacji Szymon Szynkowski vel Sęk zapowiada reakcję polskiej
ambasady we Francji. Interwencji w tej sprawie chce podjąd się również Instytut Ordo Iuris.
France Culture opublikowało 9 lutego materiał dot. sprawy sądowej, jaką przeciwko prof. Barbarze
Engelking i prof. Janowi Grabowskiemu wytoczyła bratanica Edwarda Malinowskiego, pani Filomena
Leszczyoska. Chodziło o kłamstwa opublikowane w książce „Dalej jest noc”, gdzie ratującego Żydów sołtysa
wsi Malinowo przedstawiono jako współwinnego niemieckich zbrodni.
- „Polska stawia historyków przed sądem” – przekonuje francuska rozgłośnia.
- „Polska historia jest w centrum wielu międzynarodowych incydentów z ustawą z 2018 r., która chciała
potępid wszystkich, którzy przypisywaliby odpowiedzialnośd lub współodpowiedzialnośd narodu lub
paostwa polskiego za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką” – czytamy w materiale
zilustrowanym fotografią udekorowanego flagami III Rzeszy Wolnego Miasta Gdaosk z kwietnia 1939 roku.
Na skandaliczną publikację francuskiego radia zareagował już polski resort spraw zagranicznych.
- „Ten skandaliczny wpis będzie przedmiotem reakcji ambasady polskiej w Paryżu. Nie ma zgody na tak
jawne i bezczelne fałszowanie historii i atakowanie Polski fake newsami” – napisał na Twitterze wiceszef
resortu Szymon Szynkowski vel Sęk.
Do sprawy odniósł się również wiceprezes Instytutu Ordo Iuris dr Tymoteusz Zych, który podkreśla, że poza
reakcją dyplomatyczną sprawa wymaga również podjęcia należnych kroków prawnych.
- „Francuskie radio publiczne ilustruje materiał o odpowiedzialności Polski za zbrodnie III Rzeszy zdjęciem
przedstawiającym powiewające flagi ze swastykami. Pod nim podpis: Gdaosk, Polska, kwiecieo 1939 r. Nie
wystarczy reakcja dyplomatyczna. Ordo Iuris zareaguje prawnie” – zapowiedział.
W ub. tygodniu sąd nakazał autorom książki „Dalej jest noc” przeprosid panią Filomenę Leszczyoską za
kłamstwa, jakie w pracy tej opublikowano na temat jej stryja. Autorzy scalili kilka postaci przedstawiając w
ten sposób Edwarda Malinowskiego jako współodpowiedzialnego za nazistowskie zbrodnie. W trakcie
procesu prof. Barbara Engelking tłumaczyła się tym, że nie przyszło jej do głowy, iż w jednej wsi mogło
mieszkad kilka osób o tym samym nazwisku. Z koeli prof. Jan Grabowski przyznał, że nawet nie widział
dokumentów. kak/PAP https://www.fronda.pl/a/skandal-francuskie-radio-atakuje-polske-bedzie-reakcja-ambasady,157285.html
La Pologne voudrait interdire toute évocation de sa
responsabilité dans les crimes commis par le Troisième Reich.
Une loi punirait ceux qui utiliseraient le terme de "camps de la
mort polonais". Un déni d'État qui mène des historiens devant la
justice. Francuskie radio publiczne ilustruje materiał o
"odpowiedzialności Polski za zbrodnie III Rzeszy" zdjęciem
przedstawiającym powiewające flagi ze swastykami. Pod nim podpis:
"Gdaosk, Polska, kwiecieo 1939 r.". Nie wystarczy reakcja dyplomatyczna.
@OrdoIuris zareaguje prawnie.

Abp Jędraszewski: Mocne słowa o całej Europie
"Zapomnienie o Bogu doprowadziło do porzucenia człowieka”. Europę "można jeszcze ocalić", jeśli
"Chrystus stanie się na nowo jej fundamentem".
https://www.o2.pl/informacje/abp-jedraszewski-grzmi-mocne-slowa-o-calej-europie-6615573700368928a

Abp Marek Jędraszewski poprowadził rekolekcje dla Zakonu Rycerzy Jana Pawła II w Sanktuarium na
Białych Morzach. "Coście zrobili z domu mojego Ojca?”. Podkreślił, że podobne pytanie zadał Jan Paweł II.
w adhortacji apostolskiej: "co wyście zrobili z Europą, od swoich korzeni chrześcijaoską?”.

Żyjemy w okresie "zagubienia"
Prawo stanowione w Europie jest często oderwane od chrześcijaostwa.
niewiara jest czymś bardziej naturalnym niż wiara.
Wszędzie tam, gdzie nie ma miejsca dla Boga, nie ma miejsca dla człowieka”.
Wskazał przy tym na walkę o prawa do aborcji;
"zabijania najbardziej bezbronnych istot przez własne matki".
Nie patrzy się na ludzką egzystencję jako całośd – nie tylko w kategoriach życia od
poczęcia do naturalnej śmierci, ale patrzy się na ludzką egzystencję jako na egzystencję
człowieka samotnego, skazanego niejako na siebie samego, unikającego wręcz więzów
solidarności i jedności z innymi ludźmi, przeciwnie – pogłębia się obojętnośd etyczna
a wraz z nią gorączkowe zabieganie o własne interesy i przywileje.
"Zapomnienie o Bogu doprowadziło do porzucenia człowieka”
Podkreślił, że odrzucając Boga, odrzuca się też "fundament nadziei", której w rezultacie
człowiek rzekomo szuka w używkach, pracoholizmie czy seksoholizmie.

Szokujące dokumenty! Plan Hitlera wciąż aktualny
VIDEO:
https://youtu.be/q939ux0rZfU

PCh24.pl

#HITLER #ABORCJA #EUTANAZJA #POLSKA #DEPOPULACJA #HISTORIA #NAZIZM #FASZYZM

Postawiono na promocję aborcji, rozdzielanie rodzin wskutek emigracji ekonomicznej, stłoczenie ludzi w miastach i „cichą
sterylizację”. Tak osłabiane, niechciane narody miały się degradowad do czasu, gdy pleniący się Niemcy będą mogli zastąpid
„słabe” populacje. Aborcja i eugenika dla „podludzi”

Niemców zupełnie nie interesował standard życia podbijanych nacji – byleby tylko był on na odpowiednio
niskim poziomie. Zadbad należało wyłącznie o to, aby ewentualne choroby nie przenosiły się na teren
Rzeszy. A jak Polacy i Żydzi będą korzystad z opieki lekarskiej, to już nikogo nie interesowało. Nie znaczy to
jednak, że Niemcy nie byli zainteresowani stroną medyczną. Owszem, byli, a ich plan zakładał szeroki
dostęp i promocję wszelkich środków ograniczających rozrodczośd.
Spędzenie płodu musi byd na pozostałym obszarze Polski niekaralne. Środki służące do spędzania płodu i środki zapobiegawcze
mogą byd w każdej formie publicznie oferowane, przy czym nie może to pociągad za sobą jakichkolwiek policyjnych konsekwencji.
Homoseksualizm należy uznad za niekaralny. Przeciwko instytucjom i osobom, które trudnią się zawodowo spędzaniem płodu, nie
powinny byd wszczynane policyjne dochodzenia. Rasowo-higienicznych zarządzeo w żadnym razie nie należy popierad. Podobna
polityka miała dotyczyd Żydów.

Niemcy pracowali też nad metodami cichej sterylizacji. Doświadczenia w zakresie wykorzystania do tego
celu promieni rentgenowskich prowadzone były w obozach koncentracyjnych. Opracowano specjalne,
bezpieczne dla obsługi pomieszczenia, w których dokonywano próbnych sterylizacji poprzez naświetlanie
jąder lub jajników. Metoda ta miała byd skrycie wykorzystywana na masową skalę, ale wyniki
eksperymentów uznano za mało satysfakcjonujące, szczególnie z uwagi na liczne skutki uboczne
spowodowane przyjęciem nadmiernych dawek promieniowania. Jak w marcu 1942 roku pisał
odpowiedzialny za wszelakie niemieckie programy masowej zagłady Victor Brack, te niedoskonałości
eksperymentowanej metody narażały ją na dekonspirację. Skazani na zagładę
O takich próbach w swoich zeznaniach z 10 stycznia 1947 roku wspomniał Rudolf Höss, komendant niemieckiego obozu
koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau: Himmler kładł nacisk i przywiązywał wagę do wyszukania takiego sposobu sztucznego
wywoływania bezpłodności, który działałby szybko, pewnie, mógł byd przeprowadzany niespostrzeżenie i nadawał się do
stosowania masowego. Pierwotny plan był taki, by płodności pozbawiad przestępców niekontrolujących swoich popędów oraz
patologiczne grupy społeczne (pijaków, włóczęgów i tym podobnych). Osób takich nie obejmowała ustawa o zapobieganiu
choremu dziedzicznie potomstwu, a ich rozmnażanie było uznawane za niecelowe. Niemcy nazywali to cichym rozszerzeniem tej
regulacji. Plany poszły jednak dalej, bo Himmler zamierzał wykorzystad metodę Clauberga do zlikwidowania i biologicznego
wyniszczenia narodu polskiego i narodu czeskiego. Bądźcie bezpłodni i nie rozmnażajcie się!

Wetzel pisał też o rozwiązaniu problemu Rosjan i Ukraioców poprzez stosowanie opisanych już metod
zmniejszających i osłabiających populację oraz sprowadzenie liczby urodzin do poziomu leżącego poniżej
liczby niemieckiej. Niemcy chcieli utrzymywad w lepszej kondycji społeczeostwo ukraioskie, które miało byd
przeciwwagą dla Rosjan. Tu Wetzel postulował jednak ostrożnośd, aby nie doprowadzid do sytuacji,
w której to Ukraiocy zajmą miejsce Rosjan. Chodziło o „znośny” poziom rozmnażania.
Aby ten cel osiągnąd, Wetzel postulował zaniechanie na terenach wschodnich wszelkich zachęt (stosowanych w Rzeszy)
mających na celu zwiększenie liczby narodzin. Na terenach tych musimy świadomie prowadzid negatywną politykę ludnościową.
Poprzez środki propagandowe, a w szczególności przez prasę, radio, kino, ulotki, krótkie broszury, odczyty uświadamiające itp.
należy stale wpajad w ludnośd myśl, jak szkodliwą rzeczą jest posiadanie wielu dzieci...: https://www.pch24.pl/szokujacedokumenty--plan-hitlera-dla-polski-wciaz-aktualny,82512,i.html#ixzz6ocL0ILAg

Z cyklu "Kobiety wywiadu":

Zofia Ścibor-Rylska – niezwykła "Marie Springer"

To historia uroczej poznanianki, która tracąc młodo męża, oferuje swoje usługi wywiadowi AK. Odkrywa
miejsce stacjonowania największego niemieckiego okrętu wojennego II wojny światowej, pancernika
"Tirpitz". Aresztowana, w ósmym miesiącu ciąży, w brawurowy sposób uwalnia się z rąk gestapo.

Ucieka Niemcom, będąc w ósmym miesiącu ciąży
Zofia ponownie trafia do więzienia. Tym razem jest to cieszący się ponurą sławą były gmach lwowskiego NKWD przy ul. Łąckiego. Zostaje
umieszczona w izolatce. Tam otrzymuje pierwszy gryps od komórki AK – napisane grafitem od ołówka na maleńkiej bibułce zdanie: "Staraj się
dostać do szpitala, symuluj trudny poród". W końcu Niemcy decydują się przewieźć kobietę do szpitala przy ul. Rappaporta. Dzień i noc pilnuje
jej gestapowiec.
Jest grudzień, a w szpitalu zimno. Węgierski strażnik lituje się nad ciężarną i daje jej ciepły płaszcz. Pewnego dnia, w godzinach odwiedzin
pacjentów, Zofia zakłada go na siebie i mówi, że wychodzi do łazienki. Znalazłszy się w toalecie, zakłada przemyconą pod płaszczem sukienkę i
pantofle. Do sali już nie wraca. Podając się za odwiedzającą, spokojnie opuszcza szpital. Wychodzi na ulicę, jest wolna. Aby nie kusić losu, nie
bierze dorożki, lecz wsiada do tramwaju, który bezpiecznie zawozi ją na ul. Piekarską, do mieszkania działającej w AK Strońskiej, od której
dostawała w więzieniu grypsy. Po latach tak będzie wspominać ten moment: "Nie popisałam się wtedy. Gdy mi otworzyła drzwi, zemdlałam".

Ucieka Niemcom, będąc w ósmym miesiącu ciąży
Wydostanie się z rąk gestapo było niełatwym zadaniem. Jednak pozostało jeszcze jedno, równie
trudne – dotarcie do Warszawy. Ma jej w tym pomóc przysłany do Lwowa sędzia
konspiracyjnego sądu, Tadeusz Semadeni. Wraz z mężczyzną ucharakteryzowana na brunetkę z
burzą loków na głowie, z nowymi dokumentami, Zofia wyrusza w podróż. Ponieważ gestapo
ogłosiło we Lwowie alarm, nie wsiadają do pociągu na dworcu miejskim, lecz na oddalonej 50
km od niego stacji, do której podwozi ich ciężarówka.
W drodze wielokrotnie zmieniają pociągi, kupując bilety na krótkie odcinki. W końcu kolejką
EKD z Milanówka docierają do stolicy. Zofia z miejsca trafia do szpitala przy ul. Emilii Plater,
gdzie 4 stycznia 1944 r. rodzi zdrowego syna. Od początku wiedziała, że to będzie chłopiec.
Nadaje mu imię, którym w konspiracji posługiwał się jej mąż – Maciej.
Jan Kochański ma zdecydowanie mniej szczęścia. Całkowicie rozpracowany przez gestapo
zostaje przewieziony do Warszawy i zamknięty w izolatce na Pawiaku. Ginie rozstrzelany 16
lutego 1944 r. w ruinach getta. Umiera ze świadomością, że właśnie został ojcem.
Zofia Ścibor-Rylska, zwyciężczyni konkursu na królową balu noworocznego, tańcząca z mężem; 1958 rok - Autor nieznany
/ Zbiory Muzeum Powstania Warszawskiego

W drodze wielokrotnie zmieniają pociągi, kupując bilety na krótkie odcinki. W końcu kolejką EKD z Milanówka docierają do stolicy. Zofia z
miejsca trafia do szpitala przy ul. Emilii Plater, gdzie 4 stycznia 1944 r. rodzi zdrowego syna. Od początku wiedziała, że to będzie chłopiec.
Nadaje mu imię, którym w konspiracji posługiwał się jej mąż – Maciej. Jan Kochański ma zdecydowanie mniej szczęścia. Całkowicie
rozpracowany przez gestapo zostaje przewieziony do Warszawy i zamknięty w izolatce na Pawiaku. Ginie rozstrzelany 16 lutego 1944 r. w
ruinach getta. Umiera ze świadomością, że właśnie został ojcem.

"Nie bałam się gestapo, a miałabym się bać polskiego oficera?"
Tymczasem Zofia musi się ciągle ukrywać. Niemcy, nie dając za wygraną, intensywnie szukają jej w Warszawie. Można przewrotnie stwierdzić,
że spokój przynosi jej dopiero 1 sierpnia 1944 r. W Powstaniu Warszawskim służy w oddziale "Bakcyl" – Sanitariacie Okręgu Warszawskiego.
Siedmiomiesięcznego synka dokarmiają chłopcy z okolicznych oddziałów.
Z miasta wychodzi 4 października z ludnością cywilną. Z chorym na odrę Maciejem trafia do obozu przejściowego w Pruszkowie, z którego
wkrótce ucieka. Wyjeżdża do Gdańska i tam zamieszkuje u Danuty Rylskiej – wdowy po dobrze jej znanym z czasów działalności
konspiracyjnej poruczniku Zbigniewie Piątkowskim. Wkrótce poznaje brata kobiety, gen. Zbigniewa Ścibora-Rylskiego, który w 1948 r. zostaje
jej mężem. Po wojnie małżeństwo wyjeżdża do Poznania, skąd w 1956 r. przeprowadza się do podwarszawskiej Radości.
Po wojnie Zofia ujawnia się jako żołnierz AK, w związku z czym znajduje się w kręgu zainteresowania Służby Bezpieczeństwa. W 1946 r.
dostaje wezwanie na przesłuchanie do siedziby UB w Warszawie. Udaje się tam wraz z korespondentem amerykańskiej prasy, Stefanem
Molskim. Przesłuchujący ją, słynący z bestialstwa, Józef Różański pyta, czy nie bała się przyjść sama. Zofia, odpowiadając pytaniem: "Nie
bałam się gestapo, a miałabym się bać polskiego oficera?" – pokazuje cały swój charakter.
Zofia Ścibor-Rylska zmarła 7 lipca 1999 r. Została pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
"Marie Springer" była kobietą niezłomną. Brak szczęścia osobistego próbowała zrekompensować pracą dla akowskiego wywiadu i była w tej
roli niezwykle skuteczna. Aresztowana i rozdzielona z ukochanym, nie straciła hartu ducha. Przez całe życie uparcie wierzyła w swoją
szczęśliwą gwiazdę.
Materiał powstał we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego.
Autor: Monika Stasiak, przewodnik Muzeum Powstania Warszawskiego; oprac. Piotr Halicki
Armia KrajowaII wojna światowaPowstanie WarszawskiePolskie Państwo Podziemne
https://www.onet.pl/informacje/onetwarszawa/kobiety-wywiadu-zofia-scibor-rylska-niezwykla-marie-springer/k7k3ntm,79cfc278

Między nazizmem a hedonizmem. Rzecz o
pogaostwie, rasizmie i aborcji
Strona główna > Opinie

#ABORCJA #HITLER #HISTORIA #POGAŃSTWO #RASIZM

– Adolf Hitler był zwolennikiem aborcji, ale nie w każdym przypadku. U najczystszych przedstawicieli rasy aryjskiej była ona
zakazana, ale w pozostałych przypadkach dozwolona, akceptowana, promowana, a nawet siłą przeprowadzana. Jaki był
stosunek III Rzeszy Adolfa Hitlera do aborcji? Podczas kolejnych protestów w ramach strajku Lempart i Suchanow mogliśmy
usłyszed, że Fuhrer aborcji zakazał przez co odbierał kobietom ich podstawowe prawo. Z drugiej jednak strony 9 marca mija 78 lat
od zalegalizowania przez Hitlera aborcji na okupowanych przez Niemców ziemiach Polski... Jaka więc jest prawda w tej kwestii?

Żeby odpowiedzied na to pytanie musimy cofnąd się do drugiej połowy XIX wieku, kiedy to mieliśmy z
jednej strony ewidentnie do czynienia z rozwojem nauk medycznych i humanistycznych, a z drugiej z
sekularyzacją przestrzeni publicznej za sprawą liberalizmu wychodzącego z założeo rewolucji francuskiej.
Wtedy to doszło do zaburzenia pionu moralnego, w którym cywilizacja europejska starała się utrzymywad swój rozwój. Efektem
tego zaburzenia było zachłyśnięcie się eugeniką jako pewną przestrzenią zdobytą za sprawą rozumu ludzkiego, który
podpowiadał przede wszystkim, że można wpływad na jakośd rasy człowieka. Oczywiście nie chodziło wyłącznie o rasę w
rozumieniu tradycyjnym, tylko rasę jako najdoskonalszy twór, który nazywamy człowiekiem, i który będzie pozbawiony wad,
schorzeo, różnego rodzaju słabości etc.

W związku z tym to zachłyśnięcie się zaczęło stanowid dla intelektualistów lewicowych w praktycznie
wszystkich krajach pewną, że tak powiem, jasną przyszłośd dla ludzkości.
W przypadku Niemiec i III Rzeszy ewidentnie doszło do połączenia nauki eugenicznej z pogaoskim systemem rasistowskim, jaki
został wprowadzony przez instytucję paostwa za sprawą NSDAP. Eugenika zaczęła wówczas służyd władzy i paostwu jako zdobycz
naukowa, której celem było poprawienie rasy niemieckiej oraz zlikwidowanie tych wszystkich, którzy z punktu widzenia
rasowego podziału świata mogą byd co najwyżej sprowadzeni do roli niewolników i siły roboczej, albo służyd jako ewentualne
eksperymentalne doświadczenia na rzecz udoskonalenia Rasy Panów.

W ten właśnie sposób eugenika, w pakiet której wchodziła aborcja, stała się czysto techniczną „nauką” bez
jakiegokolwiek odniesienia etycznego sięgającego korzeni chrześcijaoskich. Odpowiadając więc na Pana
pytanie - Adolf Hitler był zwolennikiem aborcji, ale nie w każdym przypadku. U najczystszych
przedstawicieli rasy aryjskiej była ona zakazana, ale w pozostałych przypadkach dozwolona, akceptowana,
promowana, a nawet siłą przeprowadzana.
Chciałbym zwrócid uwagę, że nie był to przypadek tylko niemiecki, ponieważ w Szwecji ten sposób myślenia dostosowano do
warunków prawa stanowionego, co było naturalnym skutkiem porzucenia w tym kraju systemu wartości chrześcijaoskich.
Odrzucenie pionu moralnego, o którym mówiłem na początku przez paostwo szwedzkie sprawiło, że paostwo wkroczyło w
pogaoskie i antyludzkie rejony znane nam z III Rzeszy. O tym jednak się nie mówi... No właśnie, a przypominam, że Szwecja do lat
70. XX wieku, czyli ponad dwierd wieku po II Wojnie Światowej kontynuowała proceder rasowego widzenia kondycji ludzkiej na
swoim terytorium. Pisał o tym zresztą bardzo ciekawie liberalny dziennikarz żydowskiego pochodzenia Maciej Zaremba, dla
którego wstrząsem był fakt, że elementy prawa stanowionego III Rzeszy równolegle, mimo doświadczenia nazizmu, ludobójstwa,
eksperymentów na ludziach, jakich w latach 1939-1945 dokonywali Niemcy na okupowanych ziemiach mogły nadal byd obecne
w szwedzkim prawodawstwie tak jakby nie było zbrodni II Wojny Światowej, Adolfa Hitlera i wszystkich tragedii, które znamy.
Jesteśmy póki co skazani na wyznawców pogaoskich ideologii.

Musimy jednak robid swoje i skutecznie się temu przeciwstawiad za pomocą przede wszystkim miłosierdzia
katolickiego, dawania świadectwa, wykonywania własnych zadao, tworzenia przestrzeni publicznej w oparciu o
chrześcijaostwo. Nie możemy udawad, że nic się nie dzieje, nie możemy twierdzid, że przegraliśmy. Bierzmy się do
roboty, módlmy się, broomy ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Read more: https://www.pch24.pl/miedzy-nazizmem-a-hedonizmem--rzecz-o-poganstwie--rasizmie-iaborcji,82511,i.html#ixzz6ocHRBAJF

fot. Tomasz Strąg

[TYLKO U NAS] PROF. M. RYBA: INSTYTUCJE UNIJNE
BĘDĄ PRÓBOWAŁY UZURPOWAD SOBIE CORAZ TO
NOWE KOMPETENCJE 7 marca 2021 Radio Maryja
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej to grupa sędziów delegowanych przez paostwa
członkowskie, a więc przez nikogo – w sensie suwerena – nie wybieranych. Instytucje unijne będą
próbowały uzurpowad sobie coraz to nowe kompetencje, wprowadzad chaos wewnątrz danego kraju –
powiedział prof. Mieczysław Ryba, historyk i politolog, w felietonie „Myśląc Ojczyzna” w TV Trwam.

Autor felietonu powiedział, że „intencja jest taka, żeby ostatecznie TSUE miał rozstrzygad, jaki jest porządek
konstytucyjny w Polsce”.
– UE stara się powiedzied, że nie większośd obywateli rozstrzyga o wyglądzie władzy w Polsce, (…) tylko
TSUE, które będzie mówid, co jest zgodne z prawem unijnym. TSUE to natomiast grupa sędziów
delegowanych przez paostwa członkowskie, a więc przez nikogo – w sensie suwerena – nie wybieranych.
Tak się kooczy demokracja, a zaczyna sędziokracja. Sędziowie sami się wybierają, TSUE wspomaga
element chaosu, a wyborca nie ma żadnego wpływu na ustrój – zaznaczył politolog.
Prof. Mieczysław Ryba wyjaśnił, że „uzurpacja kompetencji ostatecznie ma prowadzid do federalizacji Unii”.
– Instytucje unijne będą próbowały uzurpowad sobie coraz to nowe kompetencje, wprowadzad chaos
wewnątrz danego kraju, a częśd zorientowana kosmopolitycznie powie, że niech Unia nas broni,
rozstrzyga o tym, jak w Polsce jest. Chaos będzie prowadził do sytuacji, że nie prawo czy sądy, a siła
będzie rozstrzygad konflikty, jakie występują między obywatelami. Uzurpacja kompetencji ma
wypłukiwad wszelką władzę z polskiego Trybunału Konstytucyjnego i przesuwad ją do Brukseli. (…) Jeśli
temu się nie przeciwstawimy, to krok po kroku będziemy tracid kolejne pola narodowej suwerenności –

podkreślił wykładowca KUL: https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-prof-m-ryba-instytucje-unijne-bedaprobowaly-uzurpowac-sobie-coraz-to-nowe-kompetencje/

REPORTAŻ:

„WYSZYŃSKI – HISTORIA”

WYSZYŃSKI – HISTORIA. KOMAŃCZA 31.05.2020
WYSZYŃSKI – HISTORIA. PRUDNIK 24.05.2020

HTTPS://YOUTU.BE/MRA35XFZ-28

HTTPS://YOUTU.BE/LLUWHPHDHL0

WYSZYŃSKI – HISTORIA, ODC.6 STOCZEK (17.05.2020)

https://youtu.be/pdndWHs_2LQ

WYSZYŃSKI – HISTORIA, ODC.5 RYWAŁD, STOCZEK, PRUDNIK,
KOMAŃCZA (10.05.2020) https://youtu.be/5FdSfTN85es
WYSZYŃSKI – HISTORIA, ODC.4: ZAKOPANE I LASKI (03.05.2020)
https://youtu.be/2rfysVIGbP8

WYSZYŃSKI – HISTORIA, ODC.3: KOZŁÓWKA I ŻUŁÓW (26.04.2020)
https://youtu.be/YQdBcLU_Qdo

WYSZYŃSKI – HISTORIA, ODC.2: ANDRZEJEWO I WŁOCŁAWEK
(19.04.2020) https://youtu.be/ipCxscX8TFs
[VIDEO] WYSZYŃSKI – HISTORIA, ODC. 1: ZUZELA

https://youtu.be/ydry0GH8HWU

BEATYFIKACJA KS. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO MOŻLIWA W TYM
ROKU https://youtu.be/NETjrlWhSaw
ROCZNICA WYPOWIEDZENIA PRZEZ PRYMASA TYSIĄCLECIA
SŁÓW ZAWIERZENIA „WSZYSTKO POSTAWIŁEM NA MARYJĘ!”. S.
NOWICKA: ODDANIE W NIEWOLĘ MATCE BOŻEJ OWOCOWAŁO
JEGO WEWNĘTRZNĄ WOLNOŚCIĄ https://youtu.be/bU-kUO7LN2M

AKTUALNOŚĆ PRZESŁANIA PRYMASA WYSZYŃSKIEGO https://youtu.be/_5MttQ28Scs
Rekolekcje z Prymasem Tysiąclecia: https://www.radiomaryja.pl/kosciol/katechezy-w-oczekiwaniu-nabeatyfikacje-ks-kard-s-wyszynskiego-glosi-ks-bp-jozef-szamocki/

Zanzibar będzie karad turystów za zbyt
roznegliżowany strój. Grzywna nie jest mała
Zanzibar cieszy się coraz większą popularnością, a turyści wyjeżdżają tam nawet w czasach
pandemii. Wg władz, wielu z nich chodzi jednak w zbyt skąpych strojach. Okazuje się, że za
niestosowne ubranie można otrzymad karę grzywną w wysokości nawet 2 000$.
Turyści muszą zakrywad swoje ciała - od ramion do kolan. Szanujemy różnice między
narodami i ludźmi, ale obow. gości jest zrozumienie praktyk kulturowych i kodeksu
postępowania. Przewodnik wycieczki, w której znajdzie się nieodpowiednio ubrany turysta,
zostanie ukarany karą grzywny w wysokości od 1 000$, a operatorzy wycieczek 2 000$.
https://www.radiozet.pl/Podroze/Zanzibar-bedzie-karac-turystow-za-zbyt-rozneglizowany-stroj-Grzywna-nie-jest-mala

A jak w Polsce ubieramy się do
kościoła? Czytaj str. 2:
http://parafia.rabka.swmm.eu/4b_
Kobieta.pdf

Kościół Rzym-kat jest jednym z ważniejszych zabytków, ale trudnym do znalezienia wśród
labiryntu wąskich uliczek, pomimo że jego dwie wieże górują nad panoramą miasta. Został
wybudowany pod koniec XIX wieku przez francuskich misjonarzy, wzorowany na katedrze w
Marsylii, wewnątrz ozdobiony freskami i witrażami z obrazami ze Starego Testamentu.
Mimo, że islam dominuje na wyspie, w kościele nadal odbywają się Msze Św dla miejscowej
społeczności katolickiej. Msza Św. w j. angielskim odbywa się o 7:00, a w j. suahili o 9:00. https://pl.tripadvisor.com/ShowUserReviews-g293752d472338-r524364300-St_Joseph_s_Roman_Catholic_Cathedral-Zanzibar_Archipelago.html

W Kisauni na budynku lotniska powinien pojawić się napis: „Welcome lost soul”. Znam takich, łącznie ze
mną, którzy zakochali się bez pamięci w tej koralowej wyspie – mówi o Zanzibarze Tomasz Tomkowiak.
https://pl.aleteia.org/2019/04/06/zanzibar-zupelnie-inna-strona-raju-niezwykle-zdjecia/

http://zanzibarzdeo.pl/zanzibar.html http://zanzibarzdeo.pl/galeria-zdjec.html

Po latach poszukiwao – odnalazł i odzyskał syna.
Mieszka z dzieckiem już czwarty rok.

© X-news/ Uwaga! TVN: Odzyskał syna, ale nadal musi płacid alimenty. Jak to możliwe? (msn.com)

Uwaga! TVN: Dzieci jadły z psem, były molestowane przez
ojca. Są u zakonnic, gmina nie chce na nie płacić
Dodano: wczoraj 06:27463040 10

X-news/ Uwaga! TVN: Dzieci ze wsi Izdebki jadły z psem, były molestowane przez ojca. Są u zakonnic (wprost.pl)

W domu siedmioletniego Tima pojawia się dziwny braciszek. Udający bobasa szefdzidziuś przybył na ziemię z tajemniczą misją. https://www.cda.pl/video/28910741e
Dzieciak rządzi - Film animowany [PL][HD] 1080p - CDA

Zobacz Dzieciak rządzi zwiastun

Zakonnica pada na kolana przed żołnierzami.
To nagranie obiegło świat
2021-03-10

Do niezwykłej sceny doszło w mieście Myitkyina w Myanmarze. Katolicka zakonnica padła
na kolana przed żołnierzami junty wojskowej, błagając ich o to, by nie strzelali w kierunku
dzieci. Niestety po jakimś czasie padły strzały. Video: https://youtu.be/Ay6xKWv6P3A
45-letnia Ann Rose Nu Tawng próbowała obronić protestującą młodzież przed uzbrojonymi
żołnierzami junty wojskowej. W tym celu padła na kolana przed funkcjonariuszami. “Padłam
na kolana i błagałam, żeby nie strzelali i nie torturowali dzieci. Powiedziałam, żeby w zamian
zastrzelili mnie” – powiedziała „Guardianowi”.
Jak podają korespondenci, strzały jednak padły. Według AFP zginęły dwie osoby.

“Dzieci biegały na wszystkie strony ogarnięte paniką.
Nie mogłam nic zrobić. Mogłam tylko się modlić
do Boga, by je uratował” – mówiła zakonnica dobę po tych wydarzeniach.
Wojsko przejęło władzę w Mjanmie, dokonując 1 lutego zamachu stanu i wprowadzając na okres
roku stan wyjątkowy. Pretekstem do przewrotu było rzekome fałszerstwo podczas wyborów
parlamentarnych z listopada 2020 r., które wygrała Narodowa Liga na rzecz Demokracji,
kierowana przez laureatkę Pokojowej Nagrody Nobla Aung San Suu Kyi.

W Yangonie i innych miastach odbywają się pokojowe demonstracje, których uczestnicy
domagają się powrotu demokracji oraz uwolnienia Aung San Suu Kyi i innych osób, które wojsko
aresztowało. https://stacja7.pl/ze-swiata/zakonnica-pada-na-kolana-przed-zolnierzami-to-nagranieobieglo-swiat/
SPRAWDŹ: Mjanma:

Zakonnica klękając powstrzymała policję przed atakiem na protestujących

STRONA GŁÓWNA / MISJE / AZJA / DZIECI ULICY. NAPRAWIĆ ILE SIĘ DA [MISYJNE DROGI]

FOT. BARTKOWIAK

MAŁGORZATA BARTK OWIAK 2017-11-15

Dzieci ulicy. Naprawid ile się da *MISYJNE DROGI+
Życie dzieci ulicy nie jest szczęśliwe, lecz
pełne niebezpieczeostw i zawiedzionych
nadziei. Głód, przemoc, śmierd to ich codziennośd.
Dzieciństwo kojarzy się najczęściej z radością, poczuciem bezpieczeństwa, beztroskim bieganiem za piłką, zdartymi kolanami,
miłością rodziców, dziadków, z grupką kolegów i koleżanek, którzy krzyczą z podwórka, żebyśmy koniecznie zeszli się z nimi
pobawić. Z domem, w którym zawsze ktoś na nas czeka. Są jednak wśród nas dzieci, dla których większość tych rzeczy może być
tylko marzeniem lub nawet nie istnieć w snach, bo nie potrafią sobie tego wyobrazić. To dzieci ulicy.
Skala zjawiska
Podczas pielgrzymki do Korei Południowej Jan Paweł II powiedział: „Nie może i nie powinno być dzieci porzuconych. Ani dzieci bez
rodziny. Ani dzieci ulicy”. Jednak szacuje się, że jest ich
około stu milionów. Żyją na ulicach naszych miast, na każdym kontynencie, w każdym mieście. Same muszą stawiać czoła światu,
zaspokajać głód, przetrwać srogą zimę, schronić się przed niebezpieczeństwem. Pojęcie „dzieci ulicy” jest wielowymiarowe. Na
podstawie badań przeprowadzonych w 24 krajach Rada Europy opracowała raport, z którego wynika, że dzieci ulicy to osoby
poniżej 18. roku życia, które wraz z innymi rówieśnikami przez dłuższy lub krótszy okres czasu żyją na ulicy, przemieszczając się z
miejsca na miejsce. Nie istnieje w zasadzie więź między nimi
a ich rodzicami czy opiekunami prawnymi, mimo że oficjalnym miejscem ich pobytu jest dom rodzinny lub instytucja socjalna, która
teoretycznie trzyma nad nimi pieczę. Można również powiedzieć, że dzieci ulicy to także nieletni spędzający większość czasu poza
domem, w którym nocują, ale nie mają wsparcia rodziców czy opiekunów, nie czują z nimi emocjonalnego związku.
Ulica jest więc dla nich drugim domem nie tylko z powodu odczuwanej nudy i braku alternatywy, ale staje się przede wszystkim

miejscem, gdzie odnajdują ludzi, którzy są w stanie ich
zrozumieć, ponieważ są w podobnej sytuacji.
Różne historie
Każde z dzieci ulicy ma swoją historię. Często źródłem ich problemów jest sytuacja materialna rodziny, która nie jest w stanie
zaspokoić ich potrzeb, nawet tych podstawowych, i nie daje
nadziei na poprawę tego stanu rzeczy. Czynnikiem mającym największy wpływ na wyjście dzieci na ulicę jest brak opieki i nadzoru
dorosłych, który nie zawsze wynika z sytuacji materialnej
rodziny. Przyczynami pojawiania się zjawiska „dzieci ulicy” są także kataklizmy czy epidemie. W opracowaniach można spotkać się
z próbą klasyfikacji dzieci ulicy. Okazuje się to jednak prawie niemożliwe ze względu na różnorodność sytuacji, w jakich znajdują
się poszczególne dzieci.
Klasyfikacja
Ze względu na sytuację dzieci ulicy można podzielić na trzy kategorie. Pierwsza to te, które pracują na ulicy, jednak mają związek z
domem rodzinnym i zwykle wracają do niego na noc (Street working children). Drugą są dzieci, które praktycznie nie utrzymują
kontaktu z rodziną, pracują i w zasadzie mieszkają na ulicy (Street living children), a trzecią dzieci niewolniczo ciężko pracujące lub
przebywające w więzieniach (Children at risk).
Dzieci z dworca
Sposób, w jaki funkcjonują dzieci ulicy, ukazuje film Hanny Polak i Andrzeja Celińskiego pt. „Dzieci z Leningradzkiego” z 2005 r.
Obraz ten przedstawia sytuację dzieci żyjących na jednym z moskiewskich dworców. W ich codzienność wpisane jest żebranie o
pieniądze czy pożywienie, spanie gdzie się tylko da, wąchanie kleju, picie alkoholu, prostytucja, za którą zapłatą jest czyste ubranie
i możliwość kąpieli. Niejednokrotnie decydują się na kradzież, handel narkotykami czy przemoc po to, by móc przetrwać kolejny
dzień. Niektóre umierają z głodu, na AID S czy inne choroby, zanim jeszcze zdążą dorosnąć. Można jednak powiedzieć, że w
podobnej sytuacji znajdują się dzieci ulicy na całym świecie. Pod koniec lat siedemdziesiątych XX w. książka i nakręcony na jej
podstawie film pt. „My, dzieci z dworca Zoo”, opowiadał o dzieciach z Berlina w podobnej sytuacji. Jest to wołanie o pomoc, próba
zwrócenia uwagi na problem, który dotyczy wszystkich miejsc na globie bez względu na szerokość geograficzną czy sytuację
ekonomiczną państwa. Bardzo uderzające jest zdanie wypowiedziane przez jednego z chłopców mieszkających na Dworcu
Leningradzkim: „Bóg wierzy w ludzi, wszystkim pomaga, wszystkich kocha, nawet złych ludzi […], a najbardziej to kocha dzieci”.
Misjonarze na ulicy
Na całym świecie istnieją organizacje, które zajmują się pomocą dzieciom ulicy. Ogromną pracę z takimi dziećmi wykonuje się w
krajach misyjnych. Organizowane są zbiórki pieniędzy przeznaczanych na zaspokajanie potrzeb tych dzieci. Dzięki tej pomocy
finansowane są szkoły, przedszkola, kursy zawodowe, kupowane są lekarstwa i pożywienie, czyli wszystko, co pozwoli
im na przetrwanie i rozwój, aby miały szansę poradzić sobie w dorosłym życiu. Jest to reagowanie na aktualnie występujący
problem w konkretnym miejscu na świecie. W pomoc dzieciom ulicy na misjach angażują się duchowni i świeccy. Duży nacisk
kładzie się na wykształcenie młodych ludzi, którzy mają w przyszłości sami utrzymać się i żyć godnie. Ważna jest także realizacja
programów mających na celu wydobycie dzieci z nałogów, w które popadły, żyjąc na ulicy. Młodzi ludzie, którzy otrzymują takie
wsparcie, są bardzo wdzięczni osobom pracującym na misjach.
Krzysztof Zębik, jeden z misjonarzy kombonianów, na swoim blogu umieścił kilka wypowiedzi młodych ludzi, którzy trafili do domu
„Napenda Kuishi” (Kocham żyć) w Kenii. Evanson Mawura, podopieczny domu, mówi: „Życie na ulicy jest naprawdę trudne, starsi
deprawują młodszych, zmuszają do kradzieży i handlu narkotykami. Nie mogłem już tak dłużej żyć. Nie sposób opisać, jak bardzo
cieszę się, że dostałem tak wielka szansę od losu, że mam możliwość nauki”. Jeżeli dziecko żyjące na ulicy trafi pod opiekę
odpowiednich instytucji, ma szansę na lepszą przyszłość i samo dostrzega, jakiego dobra może doświadczyć dzięki ludziom
decydującym się na taką formę pomocy.
Każdy może pomagać
Innym przykładem zaangażowania w pomoc dzieciom ulicy jest działanie brytyjskiej organizacji pozarządowej Konsorcjum dla
Dzieci Ulicy (Consortium for Street Children, CSC), której celem jest poprawa warunków życia dzieci ulicy i walka o ich prawa. Żeby
zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na sytuację dzieci ulicy, CSC ustanowiło Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy, który
obchodzony jest 12 kwietnia. Poza działaniami skupionymi na rozpowszechnianiu wiedzy na temat zjawiska dzieci ulicy,
zwracaniem uwagi na ten problem i finansowaniem konkretnych
przedsięwzięć korzysta się także z metody zwanej streetworking (dosł.: praca na ulicy). Praca odbywa się bezpośrednio z
potrzebującymi, poza murami instytucji, w miejscach, gdzie najczęściej przebywają, w ich środowisku. Jest to metoda, która nie
zakłada całkowitej eliminacji problemu, ale wpisuje się w politykę redukcji szkód, np. alkoholizmu, narkomanii, prostytucji. Zakłada
się tutaj działania dostosowane do sytuacji konkretnych osób, dotarcie do tych najbardziej zagrożonych i potrzebujących, którzy nie

zgłoszą się po pomoc do konkretnej instytucji. Los dzieci ulicy nie jest obojętny wielu ludziom. Każdy może w pewien sposób
zaangażować się w pomoc. Przykładem są chociażby misjonarze. „Tak naprawdę one [dzieci ulicy] chcą być po prostu dziećmi z
całą radością, wolnością i poczuciem bezpieczeństwa, jakie dziecko powinno mieć zapewnione” – powiedziała Hanna Polak. Nie
wszystkie dzieci mają możliwość właśnie takiego przeżycia dzieciństwa. Dlatego ważna jest pomoc niesiona z zewnątrz, a może
właśnie od wewnątrz, bo dzieci ulicy są częścią świata i to my wszyscy jesteśmy po części odpowiedzialni za ich los.
>>>Tekst pochodzi z „Misyjnych Dróg”. Wykup prenumeratę<<<

Dania wstrzymuje szczepienia preparatem AstraZeneca. Były przypadki
zgonów
Strona główna > Wiadomości

Fot. Mariusz Jakubowicz / Forum

#SZCZEPIONKA NA COVID-19 #SZCZEPIENIA #ASTRAZENECA #DANIA #KRÓLESTWO DANII

Administracja zdrowotna Królestwa Danii wstrzymała szczepienia preparatorem firmy AstraZeneca. To reakcja na śmierd, którą
spowodował zakrzep krwi. https://www.pch24.pl/dania-wstrzymuje-szczepienia-preparatem-astrazeneca--byly-przypadki-zgonow,82603,i.html#ixzz6oocMXnYi

Dania, Norwegia i Islandia wstrzymują szczepienia preparatem
AstraZeneca
2021-03-11 - https://www.bankier.pl/wiadomosc/Dania-wstrzymuje-szczepienia-preparatem-AstraZeneca-8072246.html

Biskupi w USA nie zalecają szczepionki Johnson & Johnson. Mają
"wątpliwości moralne", są wyprodukowane przy użyciu linii
komórkowych, pochodzących z abortowanego ludzkiego płodu;
https://www.rmf24.pl/raporty/raport-koronawirus-z-chin/najnowsze-fakty/news-biskupi-w-usa-nie-zalecaja-szczepionki-johnson-and-johnson-m,nId,5086582

Szczepionka AstryZeneki na cenzurowanym. Włosi blokują partię, 6
krajów UE wstrzymało szczepienia
Włoska Agencja Leków zabroniła użycia jednej z partii szczepionki koncernu AstraZeneca przeciw Covid-19. Decyzja ma związek ze śmiercią 43letniego żołnierza zaszczepionego preparatem z tej serii. Prokuratura w Syrakuzach, która prowadzi dochodzenie w tej sprawie, podkreśliła, że
w całej Europie znajdują się tysiące fiolek z zablokowanej we Włoszech partii szczepionki. Już wcześniej szczepienia produktem AstryZeneki
wstrzymało 6 krajów Unii Europejskiej. Sytuacji przygląda się Bruksela. https://www.rmf24.pl/raporty/raport-program-szczepien-przeciw-covid/newsszczepionka-astryzeneki-na-cenzurowanym-wlosi-blokuja-partie,nId,5100561

ZASZCZEPIŁA SIĘ NA COVID-19 I ZMARŁA. KRAJ WSTRZYMUJE SZCZEPIENIA
Więcej: https://www.planeta.pl/Wiadomosci/Swiat/Zmarla-po-szczepieniu-na-COVID-19.-AstraZeneca-i-powiklania-13-03-2021

W NOWYM JORKU ZMARŁ MĘŻCZYZNA W 25 MINUT PO
OTRZYMANIU SZCZEPIONKI PRZECIWKO COVID-19
SZWAJCARIA: WŁADZE MEDYCZNE ODMÓWIŁY ZATWIERDZENIA
SZCZEPIONKI ASTRAZENECA. „POTRZEBNE SĄ DANE Z
KOLEJNYCH BADAŃ DO DALSZEJ OCENY BEZPIECZEŃSTWA,
SKUTECZNOŚCI I JAKOŚCI SZCZEPIONKI”

https://www.pch24.pl/polska-nie-rezygnuje-ze-szczepionki-astryzeneki-minister-kraska--zysk-przewyzsza-ryzyko,82641,i.html#ixzz6ouKDi1n1

"Ma powstad nowy Europejczyk. Wyemancypowany
od wszystkiego"
Polska jest jednym z takich ostatnich paostw, które w Europie bronią się przed rewolucją kulturową - stwierdził europoseł Patryk Jaki z Solidarnej Polski.

© fot.
European Union 2021 - Source : EP/ Riccardo PAREGGIANI

Według europosła obecnie w UE realizowany jest "niemiecki masterplan z cichym wsparciem francuskim".
Jego celem ma byd stworzenie paostwa "jak to niektórzy publicyści nazywają, cesarstwa niemieckiego UE".
Miałoby to byd paostwo, w którym Polska zostanie sprowadzona do roli powiatu czy województwa,
"kompletnie nieznaczącego".
Jaki twierdzi, że Bruksela "każdego roku odbiera paostwom członkowskim kolejne kompetencje"
- Nie wiem, czy paostwo sobie zdają z tego sprawę, ale ponad 90 proc. prawa też przychodzi do nas z UE, a
jeszcze ciągle im za mało i teraz właśnie jeszcze chcą zabierad prawa rodzinne, kwestie związane z etyką,
moralnością, kulturą - mówił Jaki w katolickiej rozgłośni Siódma9. Według polityka są to kwestie, które "od
samego początku były zarezerwowane dla samych Polaków".
Do budowy takiego paostwa, tłumaczył Jaki, potrzebne jest stworzenie nowego Europejczyka.
Europejczyk ten, według słów Jakiego, ma byd "wyemancypowany od wszystkiego", a szczególnie od
wartości konserwatywnych, chrześcijaoskich. - Wartości "starej Europy", w której jest jasna hierarchia i
gdzie ceni się życie - wyjaśniał.
Jego zdaniem jest to nowa inżynieria pod tytułem "róbta co chceta" - to jej właśnie ma byd potrzebna
"ideologia gender i tworzenie nowego człowieka".

Patryk Jaki uważa, że Polska jest ostatnim krajem w Europie, który broni się przed tą "kulturową
rewolucją". "Ma powstad nowy Europejczyk. Wyemancypowany od wszystkiego" (msn.com)

MAKABRYCZNE ZNALEZISKA
12.03.2021 - CIAŁKO NOWORODKA WYRZUCONE DO ŚMIECI. ZAWINĘLI JE W FOLIĘ.
Przerażające odkrycie w sortowni śmieci w Łężycach na Pomorzu. Wśród odpadów leżało ciało dziecka! Sprawę
badają śledczy. W piątek w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Ekodolina w Łężycach koło Gdyni dokonano
makabrycznego odkrycia. Wśród odpadów, na taśmie do sortowania, pracownica zakładu znalazła ciało dziecka!
https://www.planeta.pl/Kronika-policyjna/Cialo-noworodka-w-sortowni-smieci-w-Lezycach-na-Pomorzu.-To-wczesniak-12-03-2021

10.03.2021 - MAKABRYCZNA ŚMIERD NOWORODKA. MATKA Z ZARZUTAMI.
Śmierd malutkiego dziecka i zarzut zabójstwa dla jego matki. Prokuratura w Szczecinie prowadzi śledztwo w sprawie
zgonu noworodka, do którego doszło w ostatnią niedzielę. Policja otrzymała zgłoszenie o śmierci dziecka. Zadzwoniła
do nich matka maleostwa, która niedługo później przyznała się do zabójstwa.: https://www.planeta.pl/Kronika-policyjna/Szczecin.Makabryczna-smierc-noworodka.-Matka-z-zarzutami

08.03.2021 - POLICJA ZNALAZŁA MARTWEGO NOWORODKA W WÓZKU.
Horror w Szczecinie. Policjanci znaleźli zwłoki noworodka w wózku. Jaka była przyczyna śmierci dziecka? Szczecioska
policja milczy, ale media ujawnia nowe informacje o makabrycznej sprawie. Szczecin i sceny jak z horroru. Policjanci
w niedzielę ok. godziny 19:00, w mieszkaniu w kamienicy przy ul. Emilii Plater w Szczecinie, znaleźli noworodka. Był w
wózku, nie dawał oznak życia. Prokuratura nie ujawnia jak na razie jaki był dokładnie wiek dziecka, płed i jaka była
przyczyna zgonu.: https://www.planeta.pl/Kronika-policyjna/Szczecin.-Policja-znalazla-martwe-dziecko.-Jaka-przyczyna-smierci-08-03-2021
05.11.2020 - NIEBOSZCZYK W KOSTNICY ZACZĄŁ PŁAKAD!
Kilku pracowników kostnicy było świadkami szokujących wydarzeo. Podczas wykonywania rutynowych czynności coś
przykuło ich uwagę. Chwilę potem osłupieli. Wszystko zaczęło się od narodzin wcześniaka w jednym z meksykaoskich
szpitali w Pueblo. Lekarze nie odnotowując żadnych oznak życia, stwierdzili zgon dziecka. Ciało przetransportowano
do kostnicy, gdzie spędziło 6 godzin. Nie lada zaskoczenie czekało pracowników po powrocie do chłodni. Chwilę
przed zabraniem zwłok wcześniaka, zorientowali się, że ciało się poruszyło. Gdy przecierali oczy ze zdziwienia,
zastanawiając się, czy to tylko zwidy, nieboszczyk zaczął płakad. "Zadzwoniliśmy do ojca dziecka i wezwaliśmy lekarza,
który podpisał akt zgonu niemowlęcia": https://www.planeta.pl/Wiadomosci/Swiat/Bledna-diagnoza-lekarzy.-Dziecko-zaczelo-plakac-w-kostnicy

USA: matka rezygnuje z aborcji i chemioterapii i oddaje życie za dziecko.
Chora na raka i brzemienna mieszkanka Nowego Jorku poświęciła swe życie za swe nienarodzone dziecko. Elizabeth
Joice odmówiła aborcji, którą zalecali jej lekarze i powstrzymała się od chemioterapii, która mogłaby wyleczyd ją z
raka, lecz prawdopodobnie zabiłaby dziecko. Po urodzeniu zdrowej dziewczynki, kobieta zmarła.: https://stacja7.pl/zeswiata/usa-matka-rezygnuje-z-aborcji-i-chemioterapii-i-oddaje-zycie-za-dziecko/

Czy abortowane dziecko odczuwa ból? Prawna batalia na Wyspach
Brytyjka Tudor, która dokonała aborcji w 23. tygodniu ciąży w klinice w Richmond, oskarża władze placówki o to, że
nikt jej nie powiedział, iż nienarodzone dziecko w tej fazie rozwoju może odczuwad ból. Tak rozpoczęła się batalia
prawna: https://stacja7.pl/ze-swiata/czy-abortowane-dziecko-odczuwa-bol-prawna-batalia-na-wyspach/
9 mar 2021

Kutno: kilkudniowe niemowlę pozostawione w oknie życia
W oknie życia w Domu Parafialnym prowadzonym przez Siostry Pasjonistki św. Pawła Od Krzyża w Kutnie (Łódzkie) pozostawiono w poniedziałek niemowlę. Na miejsce
wezwano pogotowie ratunkowe, które przewiozło chłopczyka do kutnowskiego szpitala.

Informacje

24 gru 2020

Nowe Okno Życia w Starachowicach. To drugie w diecezji radomskiej

Drugie Okno Życia w diecezji radomskiej otworzono dziś w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Pierwsze od 11 lat znajduje się w domu
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu.

Informacje

24 sie 2020

Noworodek odnaleziony w oknie życia w Warszawie. Dziewczynka miała kilka godzin
Nad ranem w oknie życia przy ulicy Hożej w Warszawie franciszkanki znalazły noworodka. To osiemnaste dziecko pozostawione przy klasztorze sióstr franciszkanek
Rodziny Maryi.

Informacje

11 maj 2020

Trzymiesięczna Weronika znaleziona w oknie życia we Wrocławiu
W oknie życia w Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi znaleziono dziewczynkę, przy której leżał list z informacją, że dziecko
ma na imię Weronika, ma trzy miesiące i jest nakarmione.

Informacje

13 kwi 2020

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ekwadorze
Placówka Sióstr Benedyktynek Misjonarek została założona w Ekwadorze w miejscowości Santo Domingo de Los Colorados w roku 1996. Od początku istnienia
placówki siostry pracują w duszpasterstwie, czyli zajmują się formacją katechetów, przygotowaniem liturgii w kościele i kaplicach, przygotowaniem do sakramentów,
pracowały w szkolnictwie katolickim, zajmowały się dzieci z rodzin najbardziej zaniedbanych, niepełnosprawnych i upośledzonych.

Kościół nasz powszedni

12 kwi 2020

Cud w Sosnowcu. Okno życia uratowało noworodka
Nowo narodzone dziecko znaleziono w Wielką Sobotę w oknie życia w Sosnowcu. Dziewczynka jest bezpieczna – poinformowała diecezja sosnowiecka.

Informacje

28 mar 2020

Czy teraz docenimy wartość życia?
W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca) obchodzony jest Dzień Świętości Życia. Ten dzień zapoczątkował św. Jan Paweł II, który uczył, że życie ludzkie jest
święte od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Był wielkim obrońcą życia i promotorem cywilizacji miłości. Warto to przypomnieć w przeddzień 100 rocznicy jego urodzin.

Familijna Jedynka

22 mar 2020

Polska „Kołyska Życia” w Ekwadorze
Dlaczego polska? I dlaczego kołyska? Polska, bo otworzyły ją polskie Siostry Benedyktynki Misjonarki, które pracują w Santo Domingo de los Colorados w Ekwadorze.
A dlaczego kołyska? W Polsce powiedzielibyśmy „Okno Życia”, ale w tamtejszej, ekwadorskiej kulturze nazywa się ono „Kołyska Życia” (Cuna de la Vida).

Ślady na piasku

29 sty 2020

"To nie zdarza się często". W bydgoskim "oknie życia" ktoś zostawił dwulatka
Niespełna dwuletni chłopiec został znaleziony w oknie życia prowadzonym przez siostry Klaryski w Bydgoszczy. Dziecko jest zdrowe. Sprawę zbada sąd rodzinny.

Informacje

Antyklerykalne hasła i wulgarne protesty zbierają żniwo. Po raz kolejny doszło do ataku na budynek
kościoła na poznaoskiej Wildzie.: https://www.fronda.pl/a/kolejny-wulgarny-atak-na-kosciol,157365.html

Uwaga - drastyczne treści

Medyczne konsekwencje praktyk
homoseksualistów:

https://www.pch24.pl/medyczne-konsekwencje-praktyk-homoseksualistow,12041,i.html#ixzz6p0IlR3hA

Święta prawda z ust obcokrajowca!
Ten Pan mówi mega ważne rzeczy i
każdy Polak powinien to obejrzed!
Zobacz i nie daj soba manipulowad!:
https://arar.facebook.com/ObroncyNaroduPolskiego/videos/76440264
3915746/

Obrońcy Narodu Polskiego
Strona główna
Informacje
Zdjęcia
Wydarzenia
Posty
Społeczność

Farage miażdzy w europarlamencie. Mina Merkel mówi wszystko.:
https://www.facebook.com/ObroncyNaroduPolskiego/videos/828169454444488/

Abp Jędraszewski: Mocne słowa o całej Europie
"Zapomnienie o Bogu doprowadziło do porzucenia człowieka”. Europę "można jeszcze ocalić", jeśli
"Chrystus stanie się na nowo jej fundamentem".
https://www.o2.pl/informacje/abp-jedraszewski-grzmi-mocne-slowa-o-calej-europie-6615573700368928a

Abp Marek Jędraszewski poprowadził rekolekcje dla Zakonu Rycerzy Jana Pawła II w Sanktuarium na
Białych Morzach. "Coście zrobili z domu mojego Ojca?”. Podkreślił, że podobne pytanie zadał Jan Paweł II.
w adhortacji apostolskiej: "co wyście zrobili z Europą, od swoich korzeni chrześcijaoską?”.

Żyjemy w okresie "zagubienia"
Prawo stanowione w Europie jest często oderwane od chrześcijaostwa.
niewiara jest czymś bardziej naturalnym niż wiara.
Wszędzie tam, gdzie nie ma miejsca dla Boga, nie ma miejsca dla człowieka”.
Wskazał przy tym na walkę o prawa do aborcji;
"zabijania najbardziej bezbronnych istot przez własne matki".
Nie patrzy się na ludzką egzystencję jako całośd – nie tylko w kategoriach życia od
poczęcia do naturalnej śmierci, ale patrzy się na ludzką egzystencję jako na egzystencję
człowieka samotnego, skazanego niejako na siebie samego, unikającego wręcz więzów
solidarności i jedności z innymi ludźmi, przeciwnie – pogłębia się obojętnośd etyczna
a wraz z nią gorączkowe zabieganie o własne interesy i przywileje.
"Zapomnienie o Bogu doprowadziło do porzucenia człowieka”
Podkreślił, że odrzucając Boga, odrzuca się też "fundament nadziei", której w rezultacie
człowiek rzekomo szuka w używkach, pracoholizmie czy seksoholizmie.

Szokujące dokumenty! Plan Hitlera wciąż aktualny
VIDEO:
https://youtu.be/q939ux0rZfU

PCh24.pl

#HITLER #ABORCJA #EUTANAZJA #POLSKA #DEPOPULACJA #HISTORIA #NAZIZM #FASZYZM

Postawiono na promocję aborcji, rozdzielanie rodzin wskutek emigracji ekonomicznej, stłoczenie ludzi w miastach i „cichą
sterylizację”. Tak osłabiane, niechciane narody miały się degradowad do czasu, gdy pleniący się Niemcy będą mogli zastąpid
„słabe” populacje. Aborcja i eugenika dla „podludzi”

Niemców zupełnie nie interesował standard życia podbijanych nacji – byleby tylko był on na odpowiednio
niskim poziomie. Zadbad należało wyłącznie o to, aby ewentualne choroby nie przenosiły się na teren
Rzeszy. A jak Polacy i Żydzi będą korzystad z opieki lekarskiej, to już nikogo nie interesowało. Nie znaczy to
jednak, że Niemcy nie byli zainteresowani stroną medyczną. Owszem, byli, a ich plan zakładał szeroki
dostęp i promocję wszelkich środków ograniczających rozrodczośd.
Spędzenie płodu musi byd na pozostałym obszarze Polski niekaralne. Środki służące do spędzania płodu i środki zapobiegawcze
mogą byd w każdej formie publicznie oferowane, przy czym nie może to pociągad za sobą jakichkolwiek policyjnych konsekwencji.
Homoseksualizm należy uznad za niekaralny. Przeciwko instytucjom i osobom, które trudnią się zawodowo spędzaniem płodu, nie
powinny byd wszczynane policyjne dochodzenia. Rasowo-higienicznych zarządzeo w żadnym razie nie należy popierad. Podobna
polityka miała dotyczyd Żydów.

Niemcy pracowali też nad metodami cichej sterylizacji. Doświadczenia w zakresie wykorzystania do tego
celu promieni rentgenowskich prowadzone były w obozach koncentracyjnych. Opracowano specjalne,
bezpieczne dla obsługi pomieszczenia, w których dokonywano próbnych sterylizacji poprzez naświetlanie
jąder lub jajników. Metoda ta miała byd skrycie wykorzystywana na masową skalę, ale wyniki
eksperymentów uznano za mało satysfakcjonujące, szczególnie z uwagi na liczne skutki uboczne
spowodowane przyjęciem nadmiernych dawek promieniowania. Jak w marcu 1942 roku pisał
odpowiedzialny za wszelakie niemieckie programy masowej zagłady Victor Brack, te niedoskonałości
eksperymentowanej metody narażały ją na dekonspirację. Skazani na zagładę
O takich próbach w swoich zeznaniach z 10 stycznia 1947 roku wspomniał Rudolf Höss, komendant niemieckiego obozu
koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau: Himmler kładł nacisk i przywiązywał wagę do wyszukania takiego sposobu sztucznego
wywoływania bezpłodności, który działałby szybko, pewnie, mógł byd przeprowadzany niespostrzeżenie i nadawał się do
stosowania masowego. Pierwotny plan był taki, by płodności pozbawiad przestępców niekontrolujących swoich popędów oraz
patologiczne grupy społeczne (pijaków, włóczęgów i tym podobnych). Osób takich nie obejmowała ustawa o zapobieganiu
choremu dziedzicznie potomstwu, a ich rozmnażanie było uznawane za niecelowe. Niemcy nazywali to cichym rozszerzeniem tej
regulacji. Plany poszły jednak dalej, bo Himmler zamierzał wykorzystad metodę Clauberga do zlikwidowania i biologicznego
wyniszczenia narodu polskiego i narodu czeskiego. Bądźcie bezpłodni i nie rozmnażajcie się!

Wetzel pisał też o rozwiązaniu problemu Rosjan i Ukraioców poprzez stosowanie opisanych już metod
zmniejszających i osłabiających populację oraz sprowadzenie liczby urodzin do poziomu leżącego poniżej
liczby niemieckiej. Niemcy chcieli utrzymywad w lepszej kondycji społeczeostwo ukraioskie, które miało byd
przeciwwagą dla Rosjan. Tu Wetzel postulował jednak ostrożnośd, aby nie doprowadzid do sytuacji,
w której to Ukraiocy zajmą miejsce Rosjan. Chodziło o „znośny” poziom rozmnażania.
Aby ten cel osiągnąd, Wetzel postulował zaniechanie na terenach wschodnich wszelkich zachęt (stosowanych w Rzeszy)
mających na celu zwiększenie liczby narodzin. Na terenach tych musimy świadomie prowadzid negatywną politykę ludnościową.
Poprzez środki propagandowe, a w szczególności przez prasę, radio, kino, ulotki, krótkie broszury, odczyty uświadamiające itp.
należy stale wpajad w ludnośd myśl, jak szkodliwą rzeczą jest posiadanie wielu dzieci...: https://www.pch24.pl/szokujacedokumenty--plan-hitlera-dla-polski-wciaz-aktualny,82512,i.html#ixzz6ocL0ILAg

Sprzedaż ciał dzieci firmom farmaceutycznym to w
Hiszpanii norma

Hiszpania w kleszczach rewolucji! Polska będzie następna? Video: https://youtu.be/j7p8a3lSCDc
Read more: https://www.pch24.pl/feminizm-i-wojna-plci-z-instytucjonalnym-wsparciem--hiszpaniaginie-za-ogromne-publiczne-srodki,82488,i.html#ixzz6oMc8YeII

Fot. Lifeaction.org

#ABORCJA #HISZPANIA #PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY

„Może ktoś mi podpowie i da nadzieję, że nie żyjemy w barbarzyoskim świecie, gdzie kwitnie bestialski
handel ciałami tych, którym odmówiono prawa do pojawienia się między żywymi” - pisze Małgorzata
Wołczyk, powołując się na zdjęcia ukazujące transport pozostałości ludzkich płodów z kliniki aborcyjnej do
fabryki leków w Madrycie.
Usuwanie dziecka od 5 do 9 miesiąca życia to spory dochód dla prywatnych klinik. Bestialsko wygląda
nawet sam moment zabicia dziecka. „Dzieci tak naprawdę nie są usuwane z łona, ale mordowane poza
ciałem matki, ponieważ w wielu przypadkach szybciej i bezpieczniej jest spowodowad przedwczesny poród
niż zabijad dziecko w organizmie matki. Po sztucznie wywołanym porodzie dziecko zostaje żywcem
wrzucone do przemysłowej maszynki do mielenia mięsa, takiej jak w rzeźniach: model STR2000. Chyba, że
trafia jak w niektórych przypadkach do eksperymentów medycznych” - wskazuje na zobojętnienie wobec
kwestii aborcji. Przyczyniła się do tego rewolucja językowa, odczłowieczająca nienarodzone dziecko...
podobna zmowa milczenia nastąpi w Polsce, jeżeli nasz kraj ugnie się pod dyktatem koncernów...
Dzisiaj to nie tylko przedstawiciele Strajku Kobiet, ale aspirujący do roli polityków liderzy społeczni...

„Kto oprócz obrooców życia i prawej strony mediów, czasem polityków, jest
gotowy mówid o wszystkich bestialskich aspektach aborcji? O handlu ciałem
abortowanych dzieci i przemycie do laboratoriów kosmetycznych nie usłyszymy
od złotoustych obrooców praw człowieka. No cóż, opozycja może i broni praw
ale tylko tych ludzi, którzy mogą się im odwdzięczyd i oddad swój głos przy
urnach. Abortowani głosu nie mają”: https://www.pch24.pl/malgorzata-wolczyk--sprzedaz-cial-dziecifirmom-farmaceutycznym-to-w-hiszpanii-norma,82001,i.html#ixzz6oMXmB9iv

Dowody na cierpienie abortowanego dziecka w
brytyjskim parlamencie
03 marca 2021 | 18:00 | Elżbieta Sobolewska-Farbotko /vaticannews | Londyn Ⓒ Ⓟ

Fot.
Ric Perezmont / Cathopic

Grupa brytyjskich posłów pro-life opracowała wniosek parlamentarny, przedstawiający
najnowsze dowody na odczuwanie bólu przez dziecko w życiu płodowym.
Odnotowując najnowsze ustalenia naukowców wzywają rząd do pilnego przeglądu
oficjalnych wytycznych w dziedzinie medycznych interwencji, w tym aborcji.
Budowanie poparcia dla tego typu inicjatyw, w przypadku Wielkiej Brytanii, gdzie aborcja jest mocno zakorzeniona kulturowo może zająd nawet wiele kolejnych
lat. Dużo zależy od zaangażowania społeczeostwa. Przede wszystkim można wysład email do posła ze swojego okręgu z prośbą o podpisanie wniosku Early Day
Motion 1340 (EDM 1340). Gotowy list w tej sprawie proponuje m.in. portal Right to Life (righttolife.org.uk).
Międzypartyjna Parlamentarna Grupa Pro-Life opublikowała niedawno raport na temat wrażliwości i bólu płodu. Z badao naukowców wynika, że
prawdopodobnie od 12 tygodnia ciąży niemowlęta w macicy mogą odczuwad ból, a istnieją dowody, sugerujące że dzieje się to nawet wcześniej.
W raporcie zwrócono uwagę na drastyczne niespójności brytyjskiego prawa. Obecnie zabijanie tzw. „chronionych zwierząt” w momencie „dwóch trzecich” ciąży
podlega ściślejszym przepisom prawnym niż aborcja nienarodzonych ludzi na tym samym etapie rozwoju. Poszczególne partie ustawy z 1986 roku określają, w
jaki sposób należy zabijad płody zwierząt w sposób „humanitarny”, podczas gdy nie istnieją równoległe przepisy prawne, dotyczące płodów ludzkich.
Ponadto, rząd Wielkiej Brytanii przyznał niedawno, że nienarodzone dzieci przechodzące operację rozszczepu kręgosłupa w ramach publicznej służby zdrowia
(NHS) od 20. tygodnia życia otrzymują znieczulenie. Tymczasem, jak stwierdza poselski raport, nie mają na nie szans dzieci między 14. a 24. tygodniem życia,
poddawane aborcji poprzez rozczłonkowanie ich ciała. Tak samo jest w przypadku aborcji dokonywanej chlorkiem potasu, wstrzykiwanym do serca dziecka w 22.
tygodniu życia. Jak odnotowuje organizacja Human Rights Watch: chlorek potasu podawany jest w zastrzyku więźniom skazanym na karę śmierci. Podany bez
znieczulenia przynosi „potworny ból”.
W 2019 roku w Anglii i Walii dokonano 3323 aborcje po 20. tygodniu życia dziecka. Ana Maria Tudor, cytowana w raporcie, usuwając dziecko w 23. tygodniu
ciąży „twierdzi, że nigdy nie została poinformowana, że jej nienarodzone dziecko może cierpied podczas zabiegu aborcji”. Kobieta uważa, że nie dysponując tą
informacją nie była w pełni świadoma przy podejmowaniu decyzji o aborcji, dlatego wniosła sprawę do sądu.
We wniosku Early Day Motion 1340 (EDM 1340) posłowie wzywają rząd do zmiany przepisów prawa i objęcia prawem do znieczulenia niemowlęta po 12.
tygodniu życia we wszystkich inwazyjnych procedurach medycznych, w tym aborcji.
Raport dołączony do wniosku przytacza badania naukowców: dr Stuarta WG Derbyshire i Johna C Bockmanna PA opublikowane w Journal of Medical Ethics,
które potwierdzają pogląd, że niemowlęta w macicy mogą odczuwad ból już od 12. tygodnia ciąży. Tymczasem jest to kwestia, której unika medyczny
establishment, stojąc na stanowisku, że płód nie może odczuwad bólu przed upływem 24. tygodni. Akurat taki jest limit czasowy większości aborcji
dokonywanych w Wielkiej Brytanii. Jak komentuje organizacja Right to Life: „Kiedy pojawiają się dowody na to, że płód może odczuwad ból, a posłowie zwracają
uwagę na ten fakt, miejmy nadzieję, że ten konsensus zacznie się rozpadad. Dowody na to, że niemowlęta mogą odczuwad ból w macicy i podczas wielu aborcji,
podkreślają człowieczeostwo nienarodzonego dziecka i stanowią kolejny ważny powód do wprowadzenia przepisów chroniących nienarodzone dziecko”.
Wnioski składane przez brytyjskich posłów w formie EDM to skuteczny środek zwracania uwagi na ważną kwestię. Rzadko zdarza się, aby EDM (Early Day
Motions) były przedmiotem debaty. https://ekai.pl/dowody-na-cierpienie-abortowanego-dziecka-w-brytyjskim-parlamencie/

Zofia Ścibor-Rylska

Z cyklu "Kobiety wywiadu":
– niezwykła "Marie Springer"
To historia uroczej poznanianki, która tracąc młodo męża, oferuje swoje usługi wywiadowi AK. Odkrywa
miejsce stacjonowania największego niemieckiego okrętu wojennego II wojny światowej, pancernika
"Tirpitz". Aresztowana, w ósmym miesiącu ciąży, w brawurowy sposób uwalnia się z rąk gestapo.

Ucieka Niemcom, będąc w ósmym miesiącu ciąży
Zofia ponownie trafia do więzienia. Tym razem jest to cieszący się ponurą sławą były gmach lwowskiego NKWD przy ul. Łąckiego. Zostaje
umieszczona w izolatce. Tam otrzymuje pierwszy gryps od komórki AK – napisane grafitem od ołówka na maleńkiej bibułce zdanie: "Staraj się
dostać do szpitala, symuluj trudny poród". W końcu Niemcy decydują się przewieźć kobietę do szpitala przy ul. Rappaporta. Dzień i noc pilnuje
jej gestapowiec.
Jest grudzień, a w szpitalu zimno. Węgierski strażnik lituje się nad ciężarną i daje jej ciepły płaszcz. Pewnego dnia, w godzinach odwiedzin
pacjentów, Zofia zakłada go na siebie i mówi, że wychodzi do łazienki. Znalazłszy się w toalecie, zakłada przemyconą pod płaszczem sukienkę i
pantofle. Do sali już nie wraca. Podając się za odwiedzającą, spokojnie opuszcza szpital. Wychodzi na ulicę, jest wolna. Aby nie kusić losu, nie
bierze dorożki, lecz wsiada do tramwaju, który bezpiecznie zawozi ją na ul. Piekarską, do mieszkania działającej w AK Strońskiej, od której
dostawała w więzieniu grypsy. Po latach tak będzie wspominać ten moment: "Nie popisałam się wtedy. Gdy mi otworzyła drzwi, zemdlałam".

Ucieka Niemcom, będąc w ósmym miesiącu ciąży
Wydostanie się z rąk gestapo było niełatwym zadaniem. Jednak pozostało jeszcze jedno, równie
trudne – dotarcie do Warszawy. Ma jej w tym pomóc przysłany do Lwowa sędzia
konspiracyjnego sądu, Tadeusz Semadeni. Wraz z mężczyzną ucharakteryzowana na brunetkę z
burzą loków na głowie, z nowymi dokumentami, Zofia wyrusza w podróż. Ponieważ gestapo
ogłosiło we Lwowie alarm, nie wsiadają do pociągu na dworcu miejskim, lecz na oddalonej 50
km od niego stacji, do której podwozi ich ciężarówka.
W drodze wielokrotnie zmieniają pociągi, kupując bilety na krótkie odcinki. W końcu kolejką
EKD z Milanówka docierają do stolicy. Zofia z miejsca trafia do szpitala przy ul. Emilii Plater,
gdzie 4 stycznia 1944 r. rodzi zdrowego syna. Od początku wiedziała, że to będzie chłopiec.
Nadaje mu imię, którym w konspiracji posługiwał się jej mąż – Maciej.
Jan Kochański ma zdecydowanie mniej szczęścia. Całkowicie rozpracowany przez gestapo
zostaje przewieziony do Warszawy i zamknięty w izolatce na Pawiaku. Ginie rozstrzelany 16
lutego 1944 r. w ruinach getta. Umiera ze świadomością, że właśnie został ojcem.
Zofia Ścibor-Rylska, zwyciężczyni konkursu na królową balu noworocznego, tańcząca z mężem; 1958 rok - Autor nieznany
/ Zbiory Muzeum Powstania Warszawskiego

W drodze wielokrotnie zmieniają pociągi, kupując bilety na krótkie odcinki. W końcu kolejką EKD z Milanówka docierają do stolicy. Zofia z
miejsca trafia do szpitala przy ul. Emilii Plater, gdzie 4 stycznia 1944 r. rodzi zdrowego syna. Od początku wiedziała, że to będzie chłopiec.
Nadaje mu imię, którym w konspiracji posługiwał się jej mąż – Maciej. Jan Kochański ma zdecydowanie mniej szczęścia. Całkowicie
rozpracowany przez gestapo zostaje przewieziony do Warszawy i zamknięty w izolatce na Pawiaku. Ginie rozstrzelany 16 lutego 1944 r. w
ruinach getta. Umiera ze świadomością, że właśnie został ojcem.

"Nie bałam się gestapo, a miałabym się bać polskiego oficera?"
Tymczasem Zofia musi się ciągle ukrywać. Niemcy, nie dając za wygraną, intensywnie szukają jej w Warszawie. Można przewrotnie stwierdzić,
że spokój przynosi jej dopiero 1 sierpnia 1944 r. W Powstaniu Warszawskim służy w oddziale "Bakcyl" – Sanitariacie Okręgu Warszawskiego.
Siedmiomiesięcznego synka dokarmiają chłopcy z okolicznych oddziałów.
Z miasta wychodzi 4 października z ludnością cywilną. Z chorym na odrę Maciejem trafia do obozu przejściowego w Pruszkowie, z którego
wkrótce ucieka. Wyjeżdża do Gdańska i tam zamieszkuje u Danuty Rylskiej – wdowy po dobrze jej znanym z czasów działalności
konspiracyjnej poruczniku Zbigniewie Piątkowskim. Wkrótce poznaje brata kobiety, gen. Zbigniewa Ścibora-Rylskiego, który w 1948 r. zostaje
jej mężem. Po wojnie małżeństwo wyjeżdża do Poznania, skąd w 1956 r. przeprowadza się do podwarszawskiej Radości.
Po wojnie Zofia ujawnia się jako żołnierz AK, w związku z czym znajduje się w kręgu zainteresowania Służby Bezpieczeństwa. W 1946 r.
dostaje wezwanie na przesłuchanie do siedziby UB w Warszawie. Udaje się tam wraz z korespondentem amerykańskiej prasy, Stefanem
Molskim. Przesłuchujący ją, słynący z bestialstwa, Józef Różański pyta, czy nie bała się przyjść sama. Zofia, odpowiadając pytaniem: "Nie
bałam się gestapo, a miałabym się bać polskiego oficera?" – pokazuje cały swój charakter.
Zofia Ścibor-Rylska zmarła 7 lipca 1999 r. Została pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
"Marie Springer" była kobietą niezłomną. Brak szczęścia osobistego próbowała zrekompensować pracą dla akowskiego wywiadu i była w tej
roli niezwykle skuteczna. Aresztowana i rozdzielona z ukochanym, nie straciła hartu ducha. Przez całe życie uparcie wierzyła w swoją
szczęśliwą gwiazdę.
Materiał powstał we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego.
Autor: Monika Stasiak, przewodnik Muzeum Powstania Warszawskiego; oprac. Piotr Halicki
Armia KrajowaII wojna światowaPowstanie WarszawskiePolskie Państwo Podziemne
https://www.onet.pl/informacje/onetwarszawa/kobiety-wywiadu-zofia-scibor-rylska-niezwykla-marie-springer/k7k3ntm,79cfc278

Między nazizmem a hedonizmem. Rzecz o
pogaostwie, rasizmie i aborcji
Strona główna > Opinie

#ABORCJA #HITLER #HISTORIA #POGAŃSTWO #RASIZM

– Adolf Hitler był zwolennikiem aborcji, ale nie w każdym przypadku. U najczystszych przedstawicieli rasy aryjskiej była ona
zakazana, ale w pozostałych przypadkach dozwolona, akceptowana, promowana, a nawet siłą przeprowadzana. Jaki był
stosunek III Rzeszy Adolfa Hitlera do aborcji? Podczas kolejnych protestów w ramach strajku Lempart i Suchanow mogliśmy
usłyszed, że Fuhrer aborcji zakazał przez co odbierał kobietom ich podstawowe prawo. Z drugiej jednak strony 9 marca mija 78 lat
od zalegalizowania przez Hitlera aborcji na okupowanych przez Niemców ziemiach Polski... Jaka więc jest prawda w tej kwestii?

Żeby odpowiedzied na to pytanie musimy cofnąd się do drugiej połowy XIX wieku, kiedy to mieliśmy z
jednej strony ewidentnie do czynienia z rozwojem nauk medycznych i humanistycznych, a z drugiej z
sekularyzacją przestrzeni publicznej za sprawą liberalizmu wychodzącego z założeo rewolucji francuskiej.
Wtedy to doszło do zaburzenia pionu moralnego, w którym cywilizacja europejska starała się utrzymywad swój rozwój. Efektem
tego zaburzenia było zachłyśnięcie się eugeniką jako pewną przestrzenią zdobytą za sprawą rozumu ludzkiego, który
podpowiadał przede wszystkim, że można wpływad na jakośd rasy człowieka. Oczywiście nie chodziło wyłącznie o rasę w
rozumieniu tradycyjnym, tylko rasę jako najdoskonalszy twór, który nazywamy człowiekiem, i który będzie pozbawiony wad,
schorzeo, różnego rodzaju słabości etc.

W związku z tym to zachłyśnięcie się zaczęło stanowid dla intelektualistów lewicowych w praktycznie
wszystkich krajach pewną, że tak powiem, jasną przyszłośd dla ludzkości.
W przypadku Niemiec i III Rzeszy ewidentnie doszło do połączenia nauki eugenicznej z pogaoskim systemem rasistowskim, jaki
został wprowadzony przez instytucję paostwa za sprawą NSDAP. Eugenika zaczęła wówczas służyd władzy i paostwu jako zdobycz
naukowa, której celem było poprawienie rasy niemieckiej oraz zlikwidowanie tych wszystkich, którzy z punktu widzenia
rasowego podziału świata mogą byd co najwyżej sprowadzeni do roli niewolników i siły roboczej, albo służyd jako ewentualne
eksperymentalne doświadczenia na rzecz udoskonalenia Rasy Panów.

W ten właśnie sposób eugenika, w pakiet której wchodziła aborcja, stała się czysto techniczną „nauką” bez
jakiegokolwiek odniesienia etycznego sięgającego korzeni chrześcijaoskich. Odpowiadając więc na Pana
pytanie - Adolf Hitler był zwolennikiem aborcji, ale nie w każdym przypadku. U najczystszych
przedstawicieli rasy aryjskiej była ona zakazana, ale w pozostałych przypadkach dozwolona, akceptowana,
promowana, a nawet siłą przeprowadzana.
Chciałbym zwrócid uwagę, że nie był to przypadek tylko niemiecki, ponieważ w Szwecji ten sposób myślenia dostosowano do
warunków prawa stanowionego, co było naturalnym skutkiem porzucenia w tym kraju systemu wartości chrześcijaoskich.
Odrzucenie pionu moralnego, o którym mówiłem na początku przez paostwo szwedzkie sprawiło, że paostwo wkroczyło w
pogaoskie i antyludzkie rejony znane nam z III Rzeszy. O tym jednak się nie mówi... No właśnie, a przypominam, że Szwecja do lat
70. XX wieku, czyli ponad dwierd wieku po II Wojnie Światowej kontynuowała proceder rasowego widzenia kondycji ludzkiej na
swoim terytorium. Pisał o tym zresztą bardzo ciekawie liberalny dziennikarz żydowskiego pochodzenia Maciej Zaremba, dla
którego wstrząsem był fakt, że elementy prawa stanowionego III Rzeszy równolegle, mimo doświadczenia nazizmu, ludobójstwa,
eksperymentów na ludziach, jakich w latach 1939-1945 dokonywali Niemcy na okupowanych ziemiach mogły nadal byd obecne
w szwedzkim prawodawstwie tak jakby nie było zbrodni II Wojny Światowej, Adolfa Hitlera i wszystkich tragedii, które znamy.
Jesteśmy póki co skazani na wyznawców pogaoskich ideologii.

Musimy jednak robid swoje i skutecznie się temu przeciwstawiad za pomocą przede wszystkim miłosierdzia
katolickiego, dawania świadectwa, wykonywania własnych zadao, tworzenia przestrzeni publicznej w oparciu o
chrześcijaostwo. Nie możemy udawad, że nic się nie dzieje, nie możemy twierdzid, że przegraliśmy. Bierzmy się do
roboty, módlmy się, broomy ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Read more: https://www.pch24.pl/miedzy-nazizmem-a-hedonizmem--rzecz-o-poganstwie--rasizmie-iaborcji,82511,i.html#ixzz6ocHRBAJF

"Ma powstad nowy Europejczyk. Wyemancypowany
od wszystkiego"
Polska jest jednym z takich ostatnich paostw, które w Europie bronią się przed rewolucją kulturową stwierdził europoseł Patryk Jaki z Solidarnej Polski.

© fot.
European Union 2021 - Source : EP/ Riccardo PAREGGIANI

Według europosła obecnie w UE realizowany jest "niemiecki masterplan z cichym wsparciem francuskim".
Jego celem ma byd stworzenie paostwa "jak to niektórzy publicyści nazywają, cesarstwa niemieckiego UE".
Miałoby to byd paostwo, w którym Polska zostanie sprowadzona do roli powiatu czy województwa,
"kompletnie nieznaczącego". Jaki twierdzi, że Bruksela "każdego roku odbiera paostwom członkowskim
kolejne kompetencje". Nie wiem, czy paostwo sobie zdają z tego sprawę, ale ponad 90 proc. prawa też
przychodzi do nas z UE, a jeszcze ciągle im za mało i teraz właśnie jeszcze chcą zabierad prawa rodzinne,
kwestie związane z etyką, moralnością, kulturą - mówił Jaki w katolickiej rozgłośni Siódma9. Wg polityka są
to kwestie, które "od samego początku były zarezerwowane dla samych Polaków". Do budowy takiego
paostwa, tłumaczył Jaki, potrzebne jest stworzenie nowego Europejczyka. Europejczyk ten, według słów
Jakiego, ma byd "wyemancypowany od wszystkiego", a szczególnie od wartości konserwatywnych,
chrześcijaoskich. - Wartości "starej Europy", w której jest jasna hierarchia i gdzie ceni się życie - wyjaśniał.
Jego zdaniem jest to nowa inżynieria pod tytułem "róbta co chceta" - to jej właśnie ma byd potrzebna
"ideologia gender i tworzenie nowego człowieka". Patryk Jaki uważa, że Polska jest ostatnim krajem w
Europie, który broni się przed tą "kulturową rewolucją".: https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/mapowsta%C4%87-nowy-europejczyk-wyemancypowany-od-wszystkiego/ar-BB1evQt4?ocid=msedgdhp

Skandaliczny program w Holandii.
Dzieci zadają pytania…
nagim dorosłym

Lewicowe media w Holandii mówią o kolejnym sukcesie w czynieniu kraju bardziej „postępowym”.
To za sprawą programu dla dzieci, który zostanie wyemitowany w marcu przez publiczną telewizje NTR.
W programie około 11. letnie dzieci zadają pytania… nagim dorosłym. Przeciwko produkcji stanowczo
protestują politycy prawicy i mniejszośd turecka, wprost stwierdzając, że program jest promowaniem
pedofilii. Chodzi o program „edukacyjny” wyprodukowany przez Warner Bros i Rutgers Knowledge Center
for Sexuality. Opiera się on na formacie wyprodukowanego wcześniej w Danii „Ultra smider toejet”. W
założeniach twórców skandalicznego programu ma on uświadomid dzieciom, że nie ma jednego idealnego
obrazu ciała. Rzecznik telewizji przekonuje, że „program został opracowany bardzo starannie”. „Podczas
programu odbyła się obszerna rozmowa z dziedmi na temat tego, co się wydarzy, a one mogły wskazad, jak
się czują podczas programu” - cytuje rzecznika NTR portal NOS. Poseł mniejszości tureckiej Tunahan Kuzu
opublikował na Twitterze fragment kontrowersyjnego programu, nazywając propozycję jego emisji
„szaloną”. „W Holandii mamy problemy z pornografią dziecięcą i przestępczością seksualną wobec
nieletnich, to jest odpowiedź telewizji publicznej na te problemy?” - pyta polityk. Lider partii SPG Van der
Staaij zwrócił się z żądaniem zdjęcia programu z anteny do premiera Marka Ruttego.:
https://www.fronda.pl/a/skandaliczny-program-w-holandii-dzieci-zadaja-pytania-nagim-doroslym,158458.html

Rzymkowski odpowiada Nowickiej:

Uczniowie nie są

materiałem do eksperymentów ideologicznych.
„Zadaniem szkoły jest nauczanie i wychowywanie, a nie indoktrynacja i demoralizacja” - powiedział
wiceszef resortu Tomasz Rzymkowski odnosząc się do pomysłów Lewicy na temat wprowadzania edukacji
seksualnej do szkół. O sprawie działao Lewicy informowała we wtorek posłanka Lewicy Wanda Nowicka.
Przekazała ona, że „złożyła projekt ustawy o edukacji o zdrowiu i seksualności, dotyczący wprowadzenia
edukacji seksualnej w szkole”. „Edukacja seksualna jest tak samo potrzebna w szkole jak geografia czy
biologia, wiedza to mniej niechcianych ciąż, mniej dramatycznych wyborów” - próbowała uzasadniad
Nowicka. Zdaniem Nowickiej „polska młodzież musi wiedzied, czym jest prezerwatywa i jak ją stosowad,
polska młodzież musi wiedzied czym jest owulacja i kiedy można zajśd w ciążę, polska młodzież musi
wiedzied, czym jest pigułka antykoncepcyjna i jak jej używad, by zadziałała”. Do jej pomysłów odniósł się w
rozmowie z PAP wiceszef MEiN Tomasz Rzymkowski, który stwierdził, że „Lewica pod płaszczykiem tzw.
edukacji seksualnej chce wprowadzid do szkół program seksualizacji i demoralizacji dzieci i młodzieży”.
Rzymkowski podkreślił także, że na takie działania „nie ma i nie będzie zgody Ministerstwa Edukacji i
Nauki”, ponieważ jest to oczywista propozycja przeprowadzania na uczniach eksperymentów
ideologicznych. Jak podkreślił, celem działao lewicy jest przejęcie kontroli nad umysłami dzieci i młodzieży,
żeby „od najmłodszych lat kształtowad je bez jakichkolwiek wymagao etycznych, w duchu ideologii
gender”. Zadaniem szkoły natomiast – co wyraźnie zaznaczył wiceminister - „jest nauka i wychowanie, a nie
indoktrynacja
i
demoralizacja”.:
https://www.fronda.pl/a/rzymkowski-odpowiada-nowickiej-uczniowie-nie-samaterialem-do-eksperymentow-ideologicznych,158383.html

Austria: „Katolicki” program edukacji seksualnej
psuje dzieci według standardów ideologii gender
Austriacka katolicka Fundacja św. Mikołaja (St. Nikolausstiftung) promuje program edukacji seksualnej,
który jest kształtowany przez ideologię gender. Pomysły „edukacyjne”, jakie organizacja chce wdrażad w
życie, powstały we współpracy z wiedeoskim towarzystwem edukacji seksualnej o nazwie Selbstlaut, której
podstawy ideologiczne budzą poważne wątpliwości z punktu widzenia nauki moralnej Kościoła
katolickiego. Selbstlaut, która szkoliła pracowników Fundacji św. Mikołaja, promuje ideologię gender.
Graficzną i drastyczną ilustracją koncepcji „edukacyjnych” tego stowarzyszenia są materiały nauczycielskie
dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Jedna z ilustracji zatytułowana „Dom różnorodności” przedstawia różne
formy kopulacji zarówno zwierząt, jak i ludzi – homoseksualne i heteroseksualne, a także scenę
samogwałtu. Wszystko narysowane jest „dziecięcą” kreską. Materiały „edukacyjne” dla dzieci Selbstlaut
przedstawiają 16 modeli rodziny, w tym tylko dwa z normalną rodziną, jednocześnie ją ośmieszając.

Obrazki sugerują dzieciom, że ponad połowa ludzi jest „interpłciowa”, kiedy w rzeczywistości takie osoby
stanowią mniej niż 0,1 procenta. Organizacja promuje także niebezpieczne koncepcje dla rozwoju dziecka.
Poprzez praktykę – zabawę w dotykanie – dzieci mają się nauczyd „czud”, czy otrzymują zgodę na czynności
seksualne. Jak zwraca uwagę portal „Life Site News”, niebezpieczne pomysły „edukacyjne” mają swoje
źródło w koncepcjach „profesora edukacji społecznej i działacza pedofilskiego Helmuta Kentlera.
Przestępcze działania Kentlera w latach 70-tych XX wieku są obecnie w Niemczech przedmiotem debaty
publicznej i śledztwa”. Na powiązania Fundacji św. Mikołaja z Selbstlaut zwrócił uwagę już około trzy lata
temu austriacki Sojusz Rodzin (Familien Allianz), który zajmuje się ochroną dzieci przed indoktrynacją
ideologiczną oraz przestępstwami w edukacji seksualnej. Obecnie Sojusz Rodzin dotarł do koncepcji
edukacji seksualnej, jaką opracowała Fundacja św. Mikołaja, która jest „przepojona ideologią gender” i
pomysłami niebezpiecznymi dla dzieci. Wśród nich znalazły się m.in. zabawy w doktora oraz
„samodoświadczanie seksualne”, które mają się odbywad w instytucjach publicznych. Sojusz Rodzin
informował o sprawie władze archidiecezji i domagał się publicznego zdystansowania się Fundacji św.
Mikołaja od Selbstlaut już ponad dwa lata temu. Domagano się także wycofania ze szkodliwych pomysłów
„edukacyjnych” i ponownego przeszkolenia pracowników, którzy byli szkoleni przez Selbstlaut. Do tej pory
nic się nie zmieniło. Fundacja św. Mikołaja prowadzi przedszkola i centra opieki dziennej w Archidiecezji
Wiednia, zatrudniając 850 pracowników. Pod jej opieką pozostaje około 6.000 dzieci.:
https://www.fronda.pl/a/austria-katolicki-program-edukacji-seksualnej-psuje-dzieci-wedlug-standardow-ideologiigender,149965.html

Jak Niemcy deprawują swoje dzieci
W szkołach naszych zachodnich sąsiadów promocja pornografii, masturbacji a nawet pedofilii – to norma.
Przeciwko przymusowej deprawacji można tylko biernie protestowad. Kto próbuje ratowad swoje dzieci,
może je w efekcie na zawsze stracid.
- Edukacja albo więzienie: Rozwiązła edukacja seksualna jest w Niemczech palącym problemem. W
tysiącach szkół dzieci są całkowicie otwarcie deprawowane, a rodzice nie mogą nic przeciw temu zrobid. W
art. 6. II 1 Ustawy zasadnicznej (niemiecki odpowiedniek konstytucji) czytamy: „Opieka i wychowanie dzieci
jest naturalnym prawem rodziców i obowiązkiem, który obejmuje ich w pierwszej kolejności”. Jest to
zupełna teoria. Szkoła jest w Niemczech obowiązkowa bez żadnego wyjątku. Ci, którzy w ramach protestu
nie poślą dziecka na niemoralne zajęcia, są karani grzywną albo aresztem. Szczególnie opornym rodzicom
paostwo po prostu odbiera dzieci, tak jak stało się we wrześniu z paostwem Wunderlich, którzy uczyli w
domu czwórkę dzieci. Zdaniem niemieckiego Trybunału Federalnego homeschooling „szkodzi dobru
dziecka sam z siebie” i jest bezwarunkowo zakazany. Rodzice przestraszeni widmem rozłąki posyłają
konieczności dzieci do szkoły. Tam czeka je nauka masturbacji, promocja homoseksualizmu i dyskretne
zaproszenie do pedofilii.
- Protesty rzadko są skuteczne: Edukacja seksualna została wprowadzona w Niemczech w rok po
studenckiej rewolcie z 1968 roku. Lewicowy rząd SPD/FDP pozostawił decyzję o konkretnych formach tych
lekcji poszczególnym paostwom związkowym. Tak rzecz ma się do dziś. W katolickiej Bawarii dzieci w
szkołach podstawowych uczą się tylko o różnicach między płciami oraz o sposobach zapobiegania
molestowaniu seksualnemu. Tajniki powstawania życia i odmiennych orientacji seksualnych przeznaczone
są dopiero dla conajmniej 11. latków. W innych landach jest jednak znacznie gorzej. Znamienna jest relacja
matki z Badenii-Wirtembergii, którą przedstawił Die Welt.. Matka opowiada, że jej dziesięcioletni syn po
powrocie ze szkoły w nowym roku opowiadał, czego nauczył się na edukacji seksualnej. Za pierwszym
razem powiedział, że „kobiety krwawią tam na dole”. Po drugich zajęciach wiedział już, co to
prezerwatywa. Za trzecim razem opowiedział, że lesbijki zaspokajają się liżąc się językiem. Tego było dla
matki za wiele. Po protestach rodziców, które zapoczątkowała, dyrektor feralnej szkoły zmienił
nauczycielkę przedmiotu.
- Ośmiolatek decyduje, czy ktoś może go dotykad: Jednak protesty nie zawsze przynoszą skutek.
W Nadrenii Północnej-Westfalii od kilku lat już ośmiolatkowie są zmuszani do oglądania sztuki teatralnej
zatytułowanej „Moje ciało należy do mnie”. W zamyśle ma ona uczyd o zapobieganiu nadużyciom
seksualnym zwłaszcza ze strony osób dorosłych. Pomimo szczytnego celu realizacja jest przerażająca.

Sztuka po prostu relatywizuje czyny pedofilskie. Uczy mianowicie, że jeżeli ktoś dotyka intymnych miejsc
dziecka, a ono czuje przy tym wyraźną niechęd, to może powiedzied „nie”, bo zachodzi ryzyko nadużycia
seksualnego. Ale tylko wtedy! Sztuka daje do zrozumienia, że ośmiolatek ma prawo do czerpania
przyjemności z kontaktów seksualnych z innymi ludźmi i to wcale nie będzie pedofilia. Co więcej, program
otwarcie podważa autorytet rodziców. Pada w nim stwierdzenie, które negatywnie ocenia taki zakaz jak
„nie wychodź nigdy z obcymi”. Według sztuki dziecko powinno samo zdecydowad, co chce zrobid. W
połączeniu z relatywizacją doznao seksualnych jest to jawne wpychanie dzieci w objęcia pedofilów.
- Kościół nie może pomóc: Program działa nieprzerwanie od 2007 roku. Biorą w nim udział również
szkoły katolickie. W 2009 roku ojciec jednej z uczennic takiej szkoły trafił do aresztu, bo odmówił posłania
dziecka na przedstawienie i zapłacenia nakazanej mu grzywny. Podobny los spotkał dwóch mężczyzn w
roku 2010. Jeden z nich trafił do aresztu aż na 40 dni. Nieco później ich los podzieliły jeszcze dwie matki.
Wszyscy te przypadki miały miejsce w tym samym mieście, w Salzkotten. Chociaż Kościół często wyraża
swoje zaniepokojenie charakterem przymusowej edukacji seksualnej, to w praktyce nie robi wiele, by jej
zapobiec. W zeszłym roku, jak podaje Zeitschrift FMG, jedna z matek w Moguncji chciała zwolnid syna z
udziału w lekcjach edukacji seksualnej powołując się na katolicyzm. Dyrektor szkoły zwrócił się do o poradę
lokalnego biskupstwa. W odpowiedzi dowiadział się, że „niemieccy biskupi zgodnie popierają edukację
seksualną”. Biskupstwo od razu zrezygnowało z uratowania dziecka.
- Pornografia dla pięciolatków z Berlina: Skandale nie omijają też Berlina. Kilka miesięcy temu
rodzice głośno protestowali po tym, jak uczniowie jeden ze szkół na lekcjach zaczęli korzystad z książki
„Skąd pochodzisz?” (Woher kommst du?). Ta przeznaczona dla kilkuletnich dzieci praca jest otwarcie
obsceniczna. Przedstawia nie tylko detaliczny opis stosunku seksualnego, ale także wiele obrazków o
charakterze zakrawającym na pornografię. Jej bohaterami jest dwoje młodych ludzi, Lisa i Lars. Para
przedstawiona jest np. nago pod namiotem, gdy zakłada prezerwatywę. Inny obrazek przedstawia Larsa z
penisem w erekcji, gdy tuli się do nagiej dziewczyny. „Gdy jest już tak pięknie, że piękniej byd nie może, Lisa
i Lars mają orgazm” – czytają dzieci.
- Pantomima sado-maso na lekcjach: Wydawca zaleca książkę nawet pięciolatkom. Pomimo ostrych
protestów rodziców program nie został zmieniony. Pomogła dopiero interwencja berlioskiego dziennika
B.Z., po której kierownictwo szkoły zajęło się tą sprawą. To zresztą nie jedyny tak skandaliczny przypadek w
stolicy Niemiec. Dwa lata temu berlioski urząd ds. szkolnictwa przedstawił nowy zestaw materiałów do
edukacji seksualnej, przeznaczony dla szkoły podstawowej, a więc dla dzieci w wieku 6-10 lat. Teksty z
dołączonej książki zawierały informacje o życiu par gejowskich i o transseksualizmie. Jeszcze gorszy był
dodatek przeznaczony dla nastolatków. Publikacja zachęcała nauczyciela, by odgrywał z uczniami
pantomimę. Tematy? Orgazm, porno, sado-maso. Cały zestaw, pomimo licznych protestów zwłaszcza ze
strony obu Kościołów, cały czas jest dostępny dla nauczycieli jako pomoc dydaktyczna.
- Dzieci mają dosyd!: Dzieci nie są obojętne na tak agresywne propagowanie seksualności. Niedawno
kilkuletnia uczennica z Hamm (Nadrenia Północna – Westfalia) podczas lekcji edukacji seksualnej wyszła
zgorszona z sali. Nauczyciele próbowali zaciągnąd ją z powrotem siłą. Z powodu oporu spędziła dwie
godziny lekcyjne w pokoju nauczycielskim. Incydent zgłoszono do urzędu miejskiego i rodzice dziewczynki
zostali skazani na karę grzywny. Odmówili i ostatecznie sam ojciec trafił na jeden dzieo do aresztu, bo
matka była w ciąży. Gdy wyszedł, oczekiwały go dziesiątki dzieci z rodzicami, skandujące „Potrzebujemy
miłości, a nie seksu”. Nieco wcześniej w tym roku w miejscowości Borken sześcioro dzieci przewróciło się
podczas zajęd edukacji seksualnej. Jeden z uczniów, cierpiący na zaburzenia układu krwionośnego, doznał
szoku, gdy zobaczył zdjęcia przedstawiające genitalia. Inne dzieci poruszone jego upadkiem również się
poprzewracały. Kilku uczniów musiało zostad przewiezionych do szpitala.
- „Seks z dziedmi nie jest nadużyciem, ale ich prawem”: Choroba deprawacji przeniknęła
również do innych krajów niemieckojęzycznych. Najskrajniejszym tego przykładem jest Szwajcaria.
Tamtejszy system edukacji seksualnej jest jeszcze bardziej rozwiązły od niemieckiego. W szkole
podstawowej dzieci czytają min. książkę zatytułowaną „Lisa i Jan”. Jeden z obrazków przedstawia
dziewczynę, która się masturbuje. Przygląda się temu druga i zaczyna ją naśladowad. Na kolejnym obrazku
chłopiec masturbuje innego chłopca. To po prostu pornografia dziecięca z paostwowym atestem. Nic
dziwnego – autorzy książki są uczniami niemieckiego profesora pedagogiki, Helmuta Kentlera, który

otwarcie propagował pedoflię. „Seks z dziedmi nie jest nadużyciem, ale ich prawem” – powiedział. Uważał
też, że stosunki seksualne między dzieckiem a kimś dla niego autorytatywnym odbijają się bardzo
pozytywnie na jego psychice.
- Ciche wsparcie aborcjonistów?: Niewykluczone, że za przymusową edukacją seksualną stoją po
prostu wielkie pieniądze. Nauczyciele obowiązkowo poruszają przecież takie tematy jak antykoncepcja i
aborcja. To woda na młyn wielkich organizacji aborcyjnych. Wskazuje na to kolejny przykład ze Szwajcarii.
Od przyszłego roku w całym kraju będą obowiązywad tzw. „seks-skrzynki”. Jej twórcy na swojej stronie
internetowej powołują się na „nauczanie” Planned Parenthood, międzynarodowego giganta
proaborcyjnego. Czytamy tam: „Dzieci są od urodzenia istotami seksualnymi z potrzebami, marzeniami,
aktami seksualnymi i doświadczeniami, jakie z nich czerpią”. Poprzez wpajanie do głowy od maleokości idei
całkowitej swobody seksualnej tworzy się idealnych klientów dla firm farmaceutycznych, producentów
prezerwatyw i klinik aborcyjnych.
„Seks-skrzynki”: pluszowe genitalia w przedszkolu: Same „seks-skrzynki” zostały
zaprezentowane czteroletnim przedszkolakom w Bazylei. Dzieci znalazły w nich różne materiały
edukacyjne: nie tylko książki, ale także pluszowe pochwy i drewniane penisy. Czterolatki zostały zmuszone
do zabawy sztucznymi genitalami. Ten niewyobrażalny gwałt na dziecięcej niewinności znalazł jednak
swoich obrooców. Daniel Schneider, jeden ze współtwórców „seks-skrzynki” mówi: „Dzieci trzeba wspierad
w tym, by z rozkoszą rozwijały i przeżywały swoją seksualnośd”. Wprowadzenie „skrzynki” Schneider
motywował też pragnieniem uświadomienia dzieci, że mogą się sprzeciwid, gdy nie chcą, by ktoś dotykał je
w miejscach intymnych. A co, jeśli będą tego chciały, bo są od lat nauczane, że mają rzekomo jakieś
potrzeby seksualne? Wówczas, jak można się domyślad, akt pedofilski stanie się czymś pozytywnym.
WHO chce tak samo zdemoralizowad Polskę: To, co dzieje się w Niemczech i w Szwajcarii czeka
także Polskę, jeżeli władze nie porzucą polityki polegającej na kopiowaniu rozwiązao Zachodu. Tymbardziej,
że rozwiązła edukacja seksualna jest oficjalnie zalecana przez WHO. Według standardów opublikowanych
przez tą organizację w zeszłym miesiącu, europejskie czterolatki powinny wiedzied o „radości i
przyjemności” jakie płyną z „dotykania własnego ciała i wcześnie rozpoczętej masturbacji”. Nieco starsze
dzieci mają poznad „różne koncepcje rodziny”, a wreszcie dowiedzied się o „prawie” do aborcji i nabrad
„krytycznego spojrzenia” na normy religijne związane z rodzicielstwem. Droga do deprawacji dzieci w stylu
niemieckim została więc przeznaczona także naszym dzieciom. Jeżeli się temu nie przeciwstawimy, to
sytuacja z Rybnika będzie wyglądała niegroźnie. Zamiast wyrzucad, będą odbierad – dokładnie tak, jak
dzieje się w Niemczech.: https://www.fronda.pl/a/jak-niemcy-deprawuja-swoje-dzieci,36716.html
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Udana interwencja Ordo Iuris
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga oddalił powództwo wobec matki, która zaprotestowała przeciwko
wprowadzaniu do szkoły zajęd z edukacji seksualnej i „warsztatów dyskryminacyjnych”. Kobieta
poinformowała pozostałych rodziców klasy, których reprezentowała w Radzie Rodziców o próbie
przeforsowania genderowych lekcji przez jedną z matek. Została za to oskarżona o rzekome naruszenie
dóbr osobistych. Pozwaną matkę reprezentował Instytut Ordo Iuris. Jedna z kobiet należących do Rady
Rodziców zaproponowała wprowadzenie do programu szkolnego zajęd z edukacji seksualnej i „warsztatów
antydyskryminacyjnych”. Lekcje miały byd przeprowadzone przez przedstawicieli Grupy Edukatorów
Seksualnych PONTON. Informacja o tej propozycji została następnie przekazana przez inną matkę rodzicom
klasy jej dziecka, których reprezentowała w Radzie Rodziców. Kobieta zaznaczyła, że jest to kolejna próba
wprowadzenia takich zajęd do programu nauczania w szkole. W odpowiedzi na propozycję tych lekcji
pojawiły się głosy stanowczego sprzeciwu. W związku z treścią tej wiadomości, matka próbująca
wprowadzid edukację seksualną, wezwała kobietę pismem przedprocesowym do usunięcia rzekomego
naruszenia dóbr osobistych. Następnie złożyła pozew domagając się przygotowania przez nią oświadczenia
z przeprosinami oraz wysłania go do wszystkich rodziców, którzy otrzymali poprzedniego maila. Kobieta
zażądała także wpłaty 5 tys. zł na rzecz Grupy Edukatorów Seksualnych PONTON - organizacji propagującej
ideologię gender. Prawnicy Ordo Iuris, odpowiadając na pozew o ochronę dóbr osobistych, wnieśli o

oddalenie powództwa w całości. Argumentowali, że matka korzystała z poświadczanego konstytucyjnie
prawa do krytyki oraz prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Kobieta,
wysyłając maila z informacją do innych rodziców, wykonywała swoje obowiązki w związku z pełnioną
funkcją przedstawicielki klasy w Radzie Rodziców. Sąd Okręgowy się przychylił do odpowiedzi na pozew i
oddalił powództwo w całości. Sąd w ustnych motywach uznał, że nie doszło do naruszenia dóbr osobistych.
„Rodzice powinni mied wiedzę o planowanych w szkole zajęciach prowadzonych przez organizacje
zewnętrzne, szczególnie jeśli dotyczą one kwestii tak mocno związanych z wyznawanymi przekonaniami.
Matka, która poinformowała rodziców o planach przeprowadzenia warsztatów spełniła obowiązek
wynikający z członkostwa w Radzie Rodziców realizując, jednocześnie, swoje konstytucyjne prawo w
szczególności w zakresie wolności słowa i głoszenia opinii. Cieszy nas oddalenie powództwa, gdyż zarzut
domniemanego naruszenia dóbr osobistych był w sposób oczywisty bezzasadny, biorąc pod uwagę
całokształt sprawy” – podkreślił adw. Filip Wołoszczak z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.:
https://www.fronda.pl/a/matka-pozwana-za-sprzeciw-wobec-zajec-gender-i-lgbt-udana-interwencja-ordo-iuris,157394.html

,,Sukces’’ kontrowersyjnej bajki. Serial o przyrodzeniu Johna będzie kontynuowany
Na telewizję publiczną w Danii spadły oskarżenia o promowanie perwersji, pornografii i pedofilii. Oburzenie
rodziców wywołała emisja anonimowanego filmu dla dzieci, który opowiada o… mężczyźnie z najdłuższym
penisem świata. Mimo oburzenia nie tylko ze strony rodziców, ale również polityków i feministek, stacja
nie planuje zrezygnowad z produkcji i chwaląc się „sukcesem” zapowiada kontynuację oburzającego serialu.
Tydzieo temu duoska telewizja publiczna wyemitowała na kanale dla dzieci pierwsze odcinki serialu,
którego bohaterem jest wąsaty John Dillermand. Cechą charakterystyczną postaci jest… posiadanie
wyjątkowo długiego przyrodzenia. Sama bajka opowiada o kłopotach Johna, ponieważ ze swoim
przyrodzeniem, jak słyszymy w filmowej piosence, „prawie nic nie może zrobid”. Bajka przedstawia
problemy, jakie mężczyźnie sprawia penis, na przykład kradnąc dziecku lody. Rodzice określają serial jako
„pornograficzny”. Bajkę krytykują politycy i feministki. Duoska pisarka Anne Lise Marstrand-Jorgensen
stwierdziła, że „bezmyślny” film pokazuje „dominację penisów”. „Czy naprawdę to jest wiadomośd, jaką
chcemy przekazad dzieciom w trakcie fali Me too?” – pyta pisarka za pośrednictwem mediów
społecznościowych. Mimo ogromnych kontrowersji stacja nie planuje jednak zrezygnowad z produkcji.
- „Jesteśmy zadowoleni z serialu, a dzieci bardzo dobrze go przyjęły. Pierwsze trzy odcinki serialu obejrzało
250 tys. widzów, więc nie rozważamy wstrzymania emisji kolejnych części. Film będzie udostępniany
zgodnie z planem” - stwierdziła Sarah Hansen z biura prasowego duoskiej telewizji publicznej DR.:
https://www.fronda.pl/a/sukces-kontrowersyjnej-bajki-serial-o-przyrodzeniu-johna-bedzie-kontynuowany,155480.html

Zgniła Europa: Mężczyzna z długim penisem bohaterem bajki dla dzieci
Na telewizję publiczną w Danii spadły oskarżenia o promowanie perwersji, pornografii i pedofilii. Oburzenie
rodziców wywołała emisja anonimowanego filmu dla dzieci, który opowiada o… mężczyźnie z najdłuższym
penisem świata. W ostatni weekend duoska telewizja publiczna wyemitowała na kanale dla dzieci pierwsze
odcinki serialu, którego bohaterem jest wąsaty John Dillermand. Cechą charakterystyczną postaci jest…
posiadanie wyjątkowo długiego przyrodzenia. Sama bajka opowiada o kłopotach Johna, ponieważ ze
swoim przyrodzeniem, jak słyszymy w filmowej piosence, „prawie nic nie może zrobid”. Bajka przedstawia
problemy, jakie mężczyźnie sprawia penis, na przykład kradnąc dziecku lody. Rodzice określają serial jako
„pornograficzny”. Jednak szef kanału Morten Skov Hansen przekonuje, że w bajce nie ma nic złego. „Jest
wiele pozytywnych komentarzy od rodziców, którzy wykorzystali film do porozmawiania z dziedmi o ciele”
– stwierdził. Telewizja zapewnia też, że przed emisją serial był konsultowany z psychologami dziecięcymi
oraz duoską organizacją zajmującą się wychowaniem seksualnym Sex & Samfund.:
https://www.fronda.pl/a/zgnila-europa-mezczyzna-z-dlugim-penisem-bohaterem-bajki-dla-dzieci,155327.html

ONZ domaga się pełnego dostępu do aborcji dla dzieci
ONZ domaga się dostępu do aborcji dla dzieci bez zgody rodziców. To jeden z postulatów wydanego przez
Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych dokumentu zawierającego wytyczne dotyczące
permisywnej edukacji seksualnej. Edukacja ta, według dokumentu, ma odbywad się już nie tylko w szkole,

ale również w rodzinie i społeczeostwie. O nowym dokumencie UNFPA, w rzeczywistości prowadzącym do
deprawacji dzieci i niszczenia rodzin, pisze na łamach portalu wPolityce.pl Anna Wiejak. „To, co wyłania się
z dokumentu wydanego przez Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (UNFPA), zawierającego
wytyczne odnośnie do prowadzenia permisywnej edukacji seksualnej już nie tylko w szkole, ale również
poza nią, poraża perfidią i bezwzględnością” – ocenia dziennikarka. - „Nie dosyd, że wspomniana wyżej
agenda ONZ postuluje, aby to rodzina była miejscem deprawacji dzieci, to na dodatek przy każdej grupie
docelowej zawiera dostosowane do niej metody manipulacji, aby pożądany cel został skutecznie
osiągnięty. Domaga się przy tym, aby nieletnie dziewczynki miały pełen dostęp do aborcji bez zgody
rodziców” – dodaje. Według nowych wytycznych UNFPA, permisywna edukacja seksualna, która ma uczyd
dzieci nt. takich zagadnieo jak aborcja, antykoncepcja czy masturbacja, ma odbywad się nie tylko w szkole,
czego dotychczas żądały lobbujące za nią środowiska, ale również w przestrzeni rodziny. „Tym samym
strefa, która powinna byd dla dziecka przystanią, miejscem bezpiecznym, miejscem, gdzie uczy się
zachowao społecznych, ma zmienid się w miejsce, gdzie niszczona jest jego niewinnośd i psychika.
Nietrudno wyobrazid sobie, jakie miałoby to konsekwencje społeczne i jak wielkie ludzkie dramaty by ze
sobą niosło” – pisze Anna Wiejak. Więcej, edukacja seksualna ma odbywad się również w „społeczeostwie
obywatelskim” i opartych na nim organizacjach. Na wychowanie dziecka, formowanie jego psychiki i
poglądów mają więc mied wpływ nie tylko jego rodzice, ale społeczeostwo. „Innymi miejscami deprawacji
mają byd – według ONZ - obozy letnie i instytucje religijne. Oznacza to kolejne próby zmuszenia Kościoła
katolickiego do zmiany nauczania na temat małżeostwa, rodziny, ludzkiej płciowości i życia poczętego” –
podkreśla publicystka. Celem tych działao, co wprost stwierdzono w dokumencie, jest dążenie do „zmian
norm społecznych” dot. m.in. małżeostwa, rodziny czy płci. W dokumencie wyrażono tez postulat pełnego
dostępu do aborcji dla dzieci. „Programy w równym stopniu powinny zawierad zbliżenie do tego celu
poprzez wpływanie na rządy i władze, aby formułowały i implementowały prawa i polityki dotyczące
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego dzieci oraz młodzieży oraz ich praw człowieka.” – czytamy w
wytycznych UNFPA.: https://www.fronda.pl/a/onz-domaga-sie-pelnego-dostepu-do-aborcji-dla-dzieci,153592.html

Negatywne konsekwencje permisywnej edukacji
seksualnej. Raport POBIERZ RAPORT – LINK i Wideo: https://youtu.be/UnaH3BiEUII
W Polsce trwa dyskusja na temat prowadzenia w szkołach zajęd z edukacji seksualnej. Istotne znaczenie
mają w tej kwestii doświadczenia innych paostw, które wdrożyły u siebie tego typu programy. Kraje takie,
jak Szwecja, Niemcy czy Dania, gdzie wprowadzono permisywny model edukacji seksualnej typu C, notują
wysokie wskaźniki liczby aborcji wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową czy przestępczości
seksualnej. Instytut Ordo Iuris przygotował raport, w którym zgromadzono informacje na temat zakresu i
rozpowszechnienia różnych modeli edukacji seksualnej, przedstawiono zastosowane w innych paostwach
metody doprowadzania do rozpowszechnienia edukacji seksualnej typu C, a także obszerne statystyki
opisujące skutecznośd powszechnego wprowadzenia tego typu zajęd w różnych krajach Europy. Modele
edukacji seksualnej obecnie funkcjonujące w większości paostw europejskich są bardzo zróżnicowane pod
kątem przekazywanej treści. Znajdują się wśród nich, z jednej strony, programy mające na celu
wychowanie dzieci oraz młodych ludzi stających na progu dorosłości uczące odpowiedzialności, szacunku i
respektowania godności ludzkiej – do tej grupy zalicza się między innymi polski przedmiot „wychowanie do
życia w rodzinie”. Z drugiej strony, wiele innych modeli w sposób ocierający się o wulgarnośd przedstawia
uczniom biologiczne aspekty seksualności, pochwala koncentrację na zaspokajaniu popędów, pomijając
uczuciowy, odpowiedzialny i rodzicielski aspekt relacji, a w konsekwencji promuje przedmiotowe
traktowanie drugiego człowieka. Wprowadzenie obowiązkowej edukacji seksualnej zwykle uzasadnia się jej
pozytywnym wpływem na zdrowie seksualne i świadomośd społeczną w tym zakresie. Jednak, wbrew
obiegowej opinii, „korekcyjny” wpływ edukacji seksualnej typu C jest co najmniej nieoczywisty. Najczęściej
bowiem to właśnie w paostwach, w których obowiązują najbardziej permisywne modele edukacji
seksualnej, sytuacja społeczna w zakresie liczby przeprowadzanych aborcji, skali zapadania na choroby
przenoszone drogą płciową czy wskaźniki przestępstw o charakterze seksualnym, ma się przeciętnie lub
gorzej niż w pozostałych krajach, co podważa skutecznośd tej formy edukacji nawet wobec podstawowych

celów, jakie w teorii ma spełniad. Przeprowadzona analiza danych może budzid wątpliwości co do
skuteczności edukacji seksualnej typu C. Założenia programów edukacji seksualnej - m.in. zapobieganie ciąż
nastoletnich, ograniczenie zapadalności na choroby przenoszone drogą płciową, opóźnienie wieku inicjacji
seksualnej czy zmniejszenie liczby przestępstw o charakterze seksualnym nie są spełnione w krajach, które
przyjęły ten model edukacji seksualnej. Co więcej, na wielu z wyżej wymienionych płaszczyzn kraje o
tradycyjnym, kładącym nacisk na wstrzemięźliwośd modelu edukacji seksualnej, wypadają znacznie lepiej –
osiągają niższe wartości wskaźników uznanych za niepożądane. Istotną kwestią jest m.in. przeciętny wiek
inicjacji seksualnej, który w Polsce, zgodnie z badaniami przywołanymi w raporcie, jest o niemal dwa lata
wyższy niż w Niemczech czy Szwecji. Jeśli chodzi o choroby przenoszone drogą płciową, również trudno
byłoby wykazad pozytywny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy powszechną, zwulgaryzowaną
edukacją seksualną, a występowaniem tego typu chorób w populacji. Wskaźnik nowo wykrytych
przypadków zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby typu C na 100 tys. mieszkaoców wyniósł w 2014
roku dla Polski 9,3, zaś w Szwecji 18,5 – czyli ponad dwa razy więcej. Brak skuteczności powszechnej
edukacji seksualnej jest szczególnie widoczny także w obszarze przestępstw o charakterze seksualnym.
Wskaźnik tego typu przestępstw, w tym gwałtów, na 100 tys. mieszkaoców, wyniósł w 2017 r. w Polsce w
przybliżeniu 8, w Niemczech 42, w Danii 83, a w Szwecji aż 189. Co istotne, treśd programów edukacji
seksualnej typu C, która padając na nieukształtowany jeszcze umysł osoby młodej lub wręcz dziecka,
wprost staje się promocją antykoncepcji, aborcji, dowolnie częstych zmian partnerów seksualnych,
wczesnej inicjacji seksualnej, a także dewiacji seksualnych. - Chod dla wielu osób może to byd zaskakujące,
w Polskich szkołach już od wielu lat funkcjonuje powszechna edukacja seksualna – są nią zajęcia
wychowania do życia w rodzinie. Treści prezentowane w ramach tych zajęd, dotyczące fizjologicznych
aspektów ludzkiej seksualności, są nie mniej wyczerpujące niż zawarte w obecnie proponowanych
kontrowersyjnych programach, jak np. standardy edukacji seksualnej Światowej Organizacji Zdrowia.
Zajęcia prowadzone w Polsce wsparte są jednak także o przedstawienie relacyjnego charakteru ludzkiej
seksualności, wychowują dzieci i młodzież do miłości i odpowiedzialności. Programy edukacji seksualnej
typu C promują inną, skrajnie permisywną wizję tej sfery życia człowieka. Nie należy więc rezygnowad z
dobrego modelu na rzecz gorszego, zwłaszcza kiedy ten drugi opiera się na obcej naszej kulturze wizji
człowieka i rodziny – komentuje dr Filip Furman, Dyrektor Centrum Nauk Społecznych i Bioetyki Instytutu
Ordo Iuris.: https://www.fronda.pl/a/negatywne-konsekwencje-permisywnej-edukacji-seksualnej-raport-i-wideo,153827.html

Hiszpaoska polityk: Prawdziwe cele edukacji
seksualnej to nowi klienci na rynku klinik
aborcyjnych i środków antykoncepcyjnych.
Edukację seksualną w Hiszpanii wprowadzono pod hasłami, które popiera każdy rodzic – tzn., żeby chronid,
uwrażliwiad i uświadamiad dzieci. Tyle, że po latach od jej wprowadzenia skutek jest wręcz odwrotny.
Można wręcz stwierdzid, że prawdziwym celem było wprowadzenie nowych klientów na rynek klinik
aborcyjnych i środków antykoncepcyjnych – mówiła deputowana do Zgromadzenia Madrytu Alicia Rubio.
Według hiszpaoskiej polityk edukacja seksualna w Hiszpanii skooczyła się całkowitą porażką, a „normy mają
charakter pedagogiczny”. Co szczególnie trudne, w Hiszpanii normą stało się ukrywanie rzetelnych
informacji i prawdziwych danych. O negatywnych skutkach tabletki dzieo PO nie mówi się wcale, a mogą to
byd na przykład udary albo nowotwory. Rubio stwierdza także na tamat skutków edukacji seksualnej dzieci:
Doprowadziło to do hiperseksualizacji dzieci i tego, że mamy coraz młodszych konsumentów na rynku seksu
Zwróciła też uwagę, że „edukatorzy są świadomi tego, że wśród dzieci pojawiły się choroby przenoszone
drogą płciową i liczne niechciane ciąże”. Co szokujące, jako „rozwiązanie problemu” niechcianej ciąży
edukatorzy instruowali, żę „należy stosowad antykoncepcję lub aborcję”. Ponadto wprowadzone zostały
zajęcia z instruowania o „alternatywnych sposobach przeżywania seksualności, jak seks analny i oralny”.
Dalej hiszpaoska polityk mówi o podejściu edukatorów seksualnych: Aborcja nie jest żadnym problemem
etycznym, ani zdrowotnym. To po prostu wyjście z niekomfortowej sytuacji. To wszystko opowiada się
dzieciom niedojrzałym, nastoletnim, które nie posiadają świadomości konsekwencji swoich wyborów, ani

odpowiedzialności za swoje czyny. Popełniają one mnóstwo błędów, np. zapominają o prezerwatywach.
Dlatego w szkołach, oprócz chorób typowych, jak wszawica, pojawiły się już parę lat temu rzeżączka i syfilis.
Mówiąc o tabletkach antykoncepcyjnych stwierdza: Dziewczynki zaczęły połykad je bez wiedzy rodziców na
skalę przemysłową. Z czasem tabletka stała się płatna, ale farmaceuta nie ma prawa zapytad kupującego o
wiek. Znam dziewczynki, moje uczennice, które łykają tę bombę hormonalną siedem razy w roku. To 16letnie dziewczynki przekonane przez dorosłych, że tabletka to cudowne rozwiązanie na wszystkie problemy.
To wszystko – jak mówi Rubio – miało „wyeliminowad podziemie aborcyjne, w którym umiera rzekomo
mnóstwo kobiet – i sytuacje, w których kobieta, by dokonad aborcji, wyjeżdża do Londynu”. Deputowana
Alicia Rubio mówi dalej: Przez presję dzieci szybko wchodzą w doświadczenia intymne często po alkoholu.
Było tyle ciąż, że prawicowy polityk zdecydował o darmowej tabletce dzieo PO dla młodzieży. Dziewczynki
są przekonywane, że to super rozwiązanie przez co chorują.: https://www.fronda.pl/a/hiszpanska-politykprawdziwe-cele-edukacji-seksualnej-to-nowi-klienci-na-rynku-klinik-aborcyjnych-i-srodkow-antykoncepcyjnych,153431.html

Dzieci zmieniaja płed przez propagandę
Od długiego czasu w krajach zachodnich, a coraz częściej niestety też w Polsce, faszeruje się dzieci tzw.
edukacją seksualna, a w tym m.in. propagandą transseksualną. Środowiska liberalne, stojące za tymi
deprawującymi przedsięwzięciami, stoją na stanowisku, że skłonności do transseksualizmu są u ludzi
wrodzone i nie ma nie wpływu zewnętrzne środowisko. Ale to nie jest prawda. Wedle opublikowanych w
Stanach Zjednoczonych badao, transseksualizm jest wynikiem negatywnego wpływu środowiska. Badania
przeprowadziła Lisa Littman z Uniwersytetu w Providence. Z jej badao wynika, że powodem zmiany płci u
dzieci są media społecznościowe oraz przebywanie w grupach, gdzie w tym czasie inna osoba wykazała
podobne zaburzenia. To propaganda jest czynnikiem pobudzającym u dzieci takie skłonności. A
przykładem, jak ta propaganda wygląda, jest program Quuer Kid Stuff, dostępny na anglojęzycznym
Youtubie. W nowym odcinku owego programu, będąca prowadzącą lesbijka, wspólnie z mówiącym misiem,
opowiada dzieciom o tym, że one również mogą zmienid płed. Tego typu propaganda od lat wchodzi do
szkół w krajach Zachodu, a jej skutki są coraz bardziej przerażające. W Wielkiej Brytanii w ciągu pięciu lat aż
sześciokrotnie wzrosła liczba dzieci zmieniających płed. Cytowana przez jedną z brytyjskich gazet
nauczycielka stwierdza, że transseksualizm wśród brytyjskiej młodzieży stał się po prostu modny.:
https://www.fronda.pl/a/dzieci-zmieniaja-plec-przez-propagande,140778.html

Lubnauer: Zabijanie nienarodzonych prawem człowieka
Katarzyna Lubnauer była gościem Robeerta Mazurka w radiu RMF FM. Rozmowa dotyczyła między innymi
tematów związanych z aborcją. Kiedy redaktor Mazurek zapytał, czy aborcja jest prawem człowieka,
Lubanuer odpowiedziała: Tak, uważam, że dla kobiet prawo decydowania o swojej płodności, o swojej
reprodukcji jest jednym z praw człowieka. Jak zaznaczył Mazurek, Małgorzata Kidawa-Błooska jest
przeciwniczką legalizacji aborcji. Na co Lubnaer stwierdziła: Małgorzata Kidawa-Błooska jest za dwiema
rzeczami. Po pierwsze, jest za tym - powiedziała dośd jednoznacznie - że nigdy nie zgodzi się na jakiekolwiek
zaostrzenie obecnej ustawy - która jest rzeczywiście ustawą dośd restrykcyjną. Dodała też: Mamy w Polsce
całe regiony, gdzie nie można ich realizowad. Natomiast ja jestem zwolennikiem liberalizacji. Jeśli chodzi o
samą aborcję Lubnauer oświadczyła: Natomiast powinna byd legalna, powinna byd bezpieczna. Teraz jest
kwestią oczywistą, że dopóki rządzi PiS nie ma szans, żeby na biurku prezydenta pojawiła się jakakolwiek
ustawa liberalizująca. Jak mantrę powtórzyła po raz kolejny kwestie na temat edukacji seksualnej: Musimy
zadbad o edukację seksualną, o większy dostęp do antykoncepcji, musimy zadbad o to, żeby to co stało się
w tamtej kadencji odwrócid, czyli kwestię antykoncepcji awaryjnej - pigułki dzieo po, żeby była bez recepty
podobnie jak w większości krajów europejskich. Aborcja, to nic innego jak zabójstwo bezbronnego
człowieka w łonie matki. Czy zabójstwo jest prawem człowieka? Posłanka Lubnauer chyba jednak powinna
wrócid do rozważao matematycznych. Zdecydowanie powinna zrezygnowad z wypowaidania się na tematy
związane z etyką, moralnością albo tym, kto ma prawo do życia, a kto nie. Widad te tematy znacznie ją
przerastają.: https://www.fronda.pl/a/lubnauer-zabijanie-prawem-czlowieka,140079.html

Św. Józef pomógł mi wyjśd z grzechu sodomii.
.

Historia nawrócenia Milo Yannopoulosa

Milo Yannopoulos, fot. YouTube / Real Time with Bill Maher

Świeckie próby wyjścia z grzechu są albo tymczasowe, albo całkowicie nieskuteczne. Zbawienie można
osiągnąd jedynie poprzez oddanie się Chrystusowi i pracę na rzecz Św. i Apostolskiego Kościoła Katolickiego
– przyznaje w wywiadzie dla „LifeSite News” Milo Yannopoulos, popularny w Stanach Zjednoczonych były
homoseksualista, który zasłynął błyskotliwą krytyką ideologii gender i propagandy LGBT.
Milo zdobył popularnośd jako osoba, która mimo bycia homoseksualistą nie kupuje całego bagażu homoseksualnej i
transseksualnej agendy, bombardującej opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych. Przez przedstawicieli środowiska
LGBT został uznany za „zdrajcę”: „widok przystojnego, charyzmatycznego, inteligentnego geja, hucznie celebrującego
konserwatywne zasady, doprowadzał liberałów do szału” – wspominał. Jego dyskusje i pojedynki słowne w
amerykaoskich talk-show oglądano miliony razy. Jednak prowadzenie homoseksualnego stylu życia nie do kooca
odpowiadało jednej z twarzy ruchu Alt-Right w USA. Dzisiaj Milo określa się mianem „ex-geja”, który dzięki
Chrystusowi został wyzwolony z „grzechu sodomii”. Obecnie codziennie prowadzi w sieci modlitwy do św. Józefa.
Jednak jak każdy grzesznik, ma świadomośd swojej słabości. Zapytany „czy już ma to za sobą”, stwierdził: - Nie, i nie
sądzę, żebym kiedykolwiek był na tyle odważny, by uznad to za przeszłośd. Traktuję to jak nałóg. Nigdy nie przestajesz
byd alkoholikiem – przyznał. Swoją drogę do Chrystusa opisuje bardziej jako proces, niż nagłe olśnienie. - Mam
wrażenie, że w moim domu podniesiono zasłonę - jakby działo się coś bardziej prawdziwego i uczciwego niż
wcześniej. To było raczej stopniowe odkrywanie niż dramatyczne ujawnienie – przyznał. Każdy kolejny dzieo w
czystości to dla niego krok na drodze ku Chrystusowi. - Im więcej miłości i mniej pożądania w nas, tym bardziej
przestajemy zasłaniad Chrystusa, a zamiast tego objawiamy Go, na którego podobieostwo zostaliśmy stworzeni.
Yannopoulos ma świadomośd codziennej walki. - Nasz Pan (…) zapewnił nas, że każdego dnia musimy przyjmowad
ciężki krzyż. Ronald Knox mówi, że Droga Krzyżowa pokazuje nam 3 sposoby, w jakie możemy nieśd nasz krzyż: z
goryczą, jak zatwardziały łotr; z ponurą rezygnacją, jak skruszony złodziej, który powiedział, że na to zasłużył; lub z
miłością, jak Pan – zauważył. Świeckie próby wyjścia z grzechu są albo tymczasowe, albo całkowicie nieskuteczne.
Zbawienie można osiągnąd jedynie poprzez oddanie się Chrystusowi i pracę na rzecz Świętego i Apostolskiego
Kościoła Katolickiego. Święty Józef jest duchowym ojcem Świętej Rodziny. W obecnych czasach szalejącego
genderyzmu, oddanie się męskiej opiece Dzieciątka Jezus jest aktem wiary w Świętego Boskiego Opiekuna i
odrzuceniem terroru transseksualistów – podkreślił. Jego zdaniem „Trannies są demoniczni: to Galli, wykastrowani
kapłani Kybele, Wielkiej Matki, których św. Augustyn widział taoczących na ulicach Kartaginy ubranych jak kobiety”.
Yannopoulos zdradził nieco planów na przyszłośd. W następnych latach pragnie zaangażowad się w promocję oraz
usprawnienie tzw. „terapii konwersyjnych” oraz walkę z aborcją. - Zawsze uważałem aborcję za najważniejszy
moralny horror w historii ludzkości. Będę to powtarzał - jeszcze głośniej niż wcześniej – zaznaczył. Read
more: https://www.pch24.pl/sw--jozef-pomogl-mi-wyjsc-z-grzechu-sodomii--historia-nawrocenia-milo-yannopoulosa,82572,i.html#ixzz6oifESMMD

Nie będzie adopcji przez pary homoseksualne.
Minister Ziobro wprowadza jednoznaczny zakaz
Strona główna > Wiadomości

Zbigniew Ziobro. FOT.:Adam Guz/KPRM-Kancelaria Premiera from Poland/Public domain

#IDEOLOGIA LGBT #IDEOLOGIA GENDER #HOMOADOPCJA #MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI #MICHAŁ WÓJCIK #ZBIGNIEW ZIOBRO

Ministerstwo sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy, która uniemożliwi adoptowanie dzieci przez
pary homoseksualne. Jak tłumaczy resort, którym kieruje Zbigniew Ziobro, idzie o nadrzędną zasadę troski
o dobro dziecka. Ministerstwo zapewnia przy tym, że zachowane zostaje pełne poszanowanie praw osób o
odmiennej orientacji seksualnej, co ma swoje umocowanie w konstytucyjnej zasadzie równości i wolności
obywatelskiej.
- Nadrzędną wartością, którą chroni polska Konstytucja jest dobro dziecka. Realizujemy nasze zobowiązania
wyborcze, dowodząc, że jesteśmy środowiskiem, które w sposób wiarygodny spełnia zapewnienia o
ochronie dzieci - powiedział Zbigniew Ziobro na czwartkowej konferencji prasowej.
O sprawie mówił także minister Michał Wójcik, który współpracował przy stworzeniu projektu.
- Przygotowaliśmy rozwiązania prewencyjne, żeby nie było w polskim systemie luki prawnej, ponieważ dziś
nie ma przepisu, który mówi o tym, że nie wolno przysposobid dziecka, jeżeli osoba pozostaje we wspólnym
pożyciu z osobą tej samej płci. Przygotowujemy taką zmianę i taką zmianę wprowadzimy - stwierdził
Wójcik. Autorzy projektu wskazali na badania opinii publicznej, zgodnie z którymi od 70 do 80 proc.
Polaków sprzeciwia się adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Zmiana wprowadzi nowy przepis do
Kodeksu postępowania cywilnego, tak, by odpowiedzialnośd karna groziła za złożenie fałszywych zeznao
osobom ubiegającym się o adopcję dziecka. Ośrodek adopcyjny z kolei będzie zobowiązany do dokładnej
analizy sytuacji osobistej kandydata do adoptowania.
Projekt ustawy przewiduje, że adopcja przez osobę niepozostającą w związku małżeoskim będzie możliwa
tylko w wyjątkowych sytuacjach, w których nie ma innego sposobu zapewnienia dziecku środowiska
rodzinnego. Nowelizacja co do zasady wprowadza jednoznaczny zakaz adopcji dziecka przez osobę, która
pozostaje we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci.
Jak wskazali autorzy projektu, jest to konieczne ze względu na narastające tendencje w Unii Europejskiej
zmierzające do legalizacji adopcji dzieci przez pary homoseksualne.
- Jest to, można powiedzied, konsekwencja zapisów w polskiej konstytucji, jest to konsekwencja również
naszego zobowiązao naszego środowiska politycznego. Jest to też konsekwentne działanie w myśl idei
dobra dziecka, bo nikt temu nie może zaprzeczyd, że właśnie najbardziej optymalnym środowiskiem dla
rozwoju każdego dziecka jest rodzina - wskazał Zbigniew Ziobro.
Źródła: dorzeczy.pl, gov.pl Read more: https://www.pch24.pl/nie-bedzie-adopcji-przez-pary-homoseksualne--minister-ziobro-wprowadza-jednoznaczny-zakaz,82602,i.html#ixzz6ooWlEfe7

fot. Tomasz Strąg

[TYLKO U NAS] PROF. M. RYBA: INSTYTUCJE UNIJNE
BĘDĄ PRÓBOWAŁY UZURPOWAD SOBIE CORAZ TO
NOWE KOMPETENCJE 7 marca 2021 Radio Maryja
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej to grupa sędziów delegowanych przez paostwa
członkowskie, a więc przez nikogo – w sensie suwerena – nie wybieranych. Instytucje unijne będą
próbowały uzurpowad sobie coraz to nowe kompetencje, wprowadzad chaos wewnątrz danego kraju –
powiedział prof. Mieczysław Ryba, historyk i politolog, w felietonie „Myśląc Ojczyzna” w TV Trwam.
Autor felietonu powiedział, że „intencja jest taka, żeby ostatecznie TSUE miał rozstrzygad, jaki jest porządek
konstytucyjny w Polsce”.
– UE stara się powiedzied, że nie większośd obywateli rozstrzyga o wyglądzie władzy w Polsce, (…) tylko
TSUE, które będzie mówid, co jest zgodne z prawem unijnym. TSUE to natomiast grupa sędziów
delegowanych przez paostwa członkowskie, a więc przez nikogo – w sensie suwerena – nie wybieranych.
Tak się kooczy demokracja, a zaczyna sędziokracja. Sędziowie sami się wybierają, TSUE wspomaga
element chaosu, a wyborca nie ma żadnego wpływu na ustrój – zaznaczył politolog.
Prof. Mieczysław Ryba wyjaśnił, że „uzurpacja kompetencji ostatecznie ma prowadzid do federalizacji Unii”.
– Instytucje unijne będą próbowały uzurpowad sobie coraz to nowe kompetencje, wprowadzad chaos
wewnątrz danego kraju, a częśd zorientowana kosmopolitycznie powie, że niech Unia nas broni,
rozstrzyga o tym, jak w Polsce jest. Chaos będzie prowadził do sytuacji, że nie prawo czy sądy, a siła
będzie rozstrzygad konflikty, jakie występują między obywatelami. Uzurpacja kompetencji ma
wypłukiwad wszelką władzę z polskiego Trybunału Konstytucyjnego i przesuwad ją do Brukseli. (…) Jeśli
temu się nie przeciwstawimy, to krok po kroku będziemy tracid kolejne pola narodowej suwerenności –
podkreślił wykładowca KUL: https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-prof-m-ryba-instytucje-unijne-bedaprobowaly-uzurpowac-sobie-coraz-to-nowe-kompetencje/

Watykan: Kościół nie może błogosławid związków osób tej samej płci

Kongregacja Nauki Wiary stwierdziła, że Kościół nie ma władzy błogosławieostwa związków osób tej samej
płci. Tak wynika z dokumentu, który został właśnie opublikowany. Informacje pojawiły się na oficjalnej
stronie Watykanu. To odpowiedź Kongregacji Nauki Wiary na pytanie, „Czy Kościół ma władzę udzielania
błogosławieostwa związkom osób tej samej płci?”. Jak czytamy w najważniejszej części dokumentu, Kościół
nie może udzielad błogosławieostwa związkom osób, które zakładają praktykowanie seksualności poza
małżeostwem, które jest zdefiniowane jako nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety. „Obecnośd
w takich związkach elementów pozytywnych, które same w sobie zasługują na uznanie i docenienie,
nie może jednak ich usprawiedliwid i w ten sposób uczynid z nich prawowitego przedmiotu
błogosławieostwa kościelnego, ponieważ elementy te służą związkowi, który nie jest ukierunkowany
według zamysłu Stwórcy – czytamy. Dodatkowo, takie błogosławieostwo nie może byd dozwolone, bo
byłoby ono nawiązaniem do zaślubin między mężczyzną, a kobietą. Jak stwierdza Kongregacja Nauki Wiary,
nie ma
żadnej
analogii
między
związkami
homoseksualnymi,
a małżeostwem.
Jak dodali autorzy dokumentu, odpowiedź na to pytanie nie ma na celu dyskryminację, ale przypomina
„prawdy obrządku liturgicznego i tego, co głęboko odpowiada istocie sakramentów”. To nie wyklucza
błogosławieostwa poszczególnych osób. Jak zaznacza KNW, duszpasterze i wszyscy chrześcijanie są
wezwani „do przyjmowania z szacunkiem i delikatnością osób o skłonnościach homoseksualnych, umiejąc
znaleźd najbardziej odpowiednie sposoby, zgodne z nauczaniem Kościoła, aby głosid im pełnię Ewangelii”.
Taka odp. nie wyklucza jakiegoś obrzędu błogosławieostwa pojedynczych osób, które mają skłonności
homoseksualne, ale nie może byd zaakceptowana jakakolwiek forma, która zmierzałaby do uznania ich
związków.: https://stacja7.pl/zwatykanu/watykan-kosciol-nie-moze-blogoslawic-zwiazkow-osob-tej-samej-plci/

USA. Koniec z zabijaniem nienarodzonych dzieci w Arkansas
Jak informuje PAP, we wtorek gubernator stanu Arkansas Asa Hutchinson podpisał ustawę, która zabrania
wykonywania aborcji. Do wyjątku należą sytuacje, które zagrażają życiu lub zdrowiu kobiety.
Gubernator wyjaśnił: „SB6 stoi w sprzeczności z precedensami Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych,
ale intencją ustawodawstwa jest przygotowanie gruntu pod obalenie obowiązującego obecnie wyroku
Sądu Najwyższego. Wolałbym, by ustawa zawierała wyjątki dotyczące gwałtu i kazirodztwa”. Do wyjątków
Wyjątkiem są sytuacje, w której ciąża zagraża życiu kobiety. Przeciwnicy zamierzają zaskarżyd nowe
przepisy, zanim wejdą w życie, a może to nastąpid już latem tego roku. W zastrzeżeniach gubernatora są
nawet sytuacje, w których ciąża jest wynikiem gwałtu lub kazirodztwa. Hutchinson już wcześniej podpisał
kilka postanowieo, które w znaczącym stopniu ograniczają możliwośd zabijania dzieci w łonach matek.:
https://www.fronda.pl/a/usa-koniec-z-zabijaniem-nienarodzonych-dzieci-w-arkansas,158410.html
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Sąd Rejonowy w Płocku uznał, że wizerunków Matki Bożej Częstochowskiej z tęczową aureolą nie można
uznad za profanację, a tym samym kobiety, które je stworzyły, nie dopuściły się obrazy uczud religijnych.
Plakaty z tęczową aureolą wokół głów Matki Bożej oraz Jezusa pojawiły się w Płocku w okolicach kościoła
pw. św. Dominika w 2019 r. Rozwieszono je na murach świątyni, koszach na śmieci, a także przenośnej
toalecie. Kobiety tłumaczyły, że ozdobienie jasnogórskiej ikony tęczą (symbolem środowisk LGBT) było
formą ich sprzeciwu przeciw wystrojowi Grobu Paoskiego w tej świątyni. Akcja spotkała się z oburzeniem
części katolików. A do płockiej prokuratury wpłynęło doniesienie o popełnieniu przestępstwa obrazy uczud
religijnych. Trzem inicjatorkom tej akcji śledczy postawili taki właśnie zarzut. W ubiegłym tygodniu Sąd
Rejonowy w Płocku uznał jednak, że symbol tęczy wpisany w wizerunek Matki Bożej nie obraża, nie poniża
i nie wyszydza tego wizerunku. Trzy inicjatorki akcji zostały uniewinnione. Według biskupów płockich (Piotra
Libery, Mirosława Milewskiego i Romana Marcinkowskiego) wyrok sądu to „jawne przyzwolenie Paostwa na działania
wymierzone w religię katolicką, cześd Matki Bożej i przedmioty kultu z Nią związane oraz uczucia katolików”.

“Oczami wyobraźni widzę międzynarodową awanturę, gdyby naklejki lub plakaty z tęczowym Mahometem
lub Gwiazdą Dawida zdobiły polskie śmietniki i toalety. Symboli religijnych nie wolno po prostu
tak traktowad. Jak można mówid, że to nie jest obraźliwe”. Wyrok płockiego sądu nie zamyka sprawy.
Zdaniem adwokata Filipa Wołoszczaka z Instytutu Ordo Iuris, kobiety miały świadomośd, iż mogą urazid
czyjeś uczucia religijne, robiły to bowiem pod osłoną nocy, i dodatkowo w Wielkanoc. Instytut zapowiada,
że po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku odwoła się do sądu II instancji. Odwołanie
zapowiedziała także prokuratura.: Bp Milewski o wyroku ws. „Tęczowej Maryi”: Dzisiaj już nie ma żadnych świętości

Po latach poszukiwao – odnalazł i odzyskał syna.
Mieszka z dzieckiem już czwarty rok.: Uwaga! TVN: Odzyskał syna, ale
nadal musi płacid alimenty. Jak to możliwe? (msn.com)

Uwaga! TVN: Dzieci jadły z psem, były molestowane
przez ojca. Są u zakonnic, gmina nie chce na nie
płacid: Uwaga! TVN: Dzieci ze wsi Izdebki jadły z psem, były molestowane przez ojca. Są u zakonnic (wprost.pl)
W domu siedmioletniego Tima pojawia się dziwny braciszek. Udający bobasa szef-dzidziuś
przybył na ziemię z tajemniczą misją.: https://www.cda.pl/video/28910741e
Dzieciak rządzi - Film animowany [PL][HD] 1080p - CDA

Zobacz Dzieciak rządzi zwiastun

Zakonnica pada na kolana przed żołnierzami.
To nagranie obiegło świat
2021-03-10

Do niezwykłej sceny doszło w mieście Myitkyina w Myanmarze. Katolicka zakonnica padła
na kolana przed żołnierzami junty wojskowej, błagając ich o to, by nie strzelali w kierunku
dzieci. Niestety po jakimś czasie padły strzały. Video: https://youtu.be/Ay6xKWv6P3A
45-letnia Ann Rose Nu Tawng próbowała obronić protestującą młodzież przed uzbrojonymi
żołnierzami junty wojskowej. W tym celu padła na kolana przed funkcjonariuszami. “Padłam
na kolana i błagałam, żeby nie strzelali i nie torturowali dzieci. Powiedziałam, żeby w zamian
zastrzelili mnie” – powiedziała „Guardianowi”.
Jak podają korespondenci, strzały jednak padły. Według AFP zginęły dwie osoby.

“Dzieci biegały na wszystkie strony ogarnięte paniką.
Nie mogłam nic zrobić. Mogłam tylko się modlić
do Boga, by je uratował” – mówiła zakonnica dobę po tych wydarzeniach.
Wojsko przejęło władzę w Mjanmie, dokonując 1 lutego zamachu stanu i wprowadzając na okres
roku stan wyjątkowy. Pretekstem do przewrotu było rzekome fałszerstwo podczas wyborów
parlamentarnych z listopada 2020 r., które wygrała Narodowa Liga na rzecz Demokracji,
kierowana przez laureatkę Pokojowej Nagrody Nobla Aung San Suu Kyi.
W Yangonie i innych miastach odbywają się pokojowe demonstracje, których uczestnicy
domagają się powrotu demokracji oraz uwolnienia Aung San Suu Kyi i innych osób, które wojsko
aresztowało. https://stacja7.pl/ze-swiata/zakonnica-pada-na-kolana-przed-zolnierzami-to-nagranieobieglo-swiat/
SPRAWDŹ: Mjanma:

Zakonnica klękając powstrzymała policję przed atakiem na protestujących

MAKABRYCZNE ZNALEZISKA
12.03.2021 - CIAŁKO NOWORODKA WYRZUCONE DO ŚMIECI. ZAWINĘLI JE W FOLIĘ.
Przerażające odkrycie w sortowni śmieci w Łężycach na Pomorzu. Wśród odpadów leżało ciało dziecka! Sprawę
badają śledczy. W piątek w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Ekodolina w Łężycach koło Gdyni dokonano
makabrycznego odkrycia. Wśród odpadów, na taśmie do sortowania, pracownica zakładu znalazła ciało dziecka!
https://www.planeta.pl/Kronika-policyjna/Cialo-noworodka-w-sortowni-smieci-w-Lezycach-na-Pomorzu.-To-wczesniak-12-03-2021

10.03.2021 - MAKABRYCZNA ŚMIERD NOWORODKA. MATKA Z ZARZUTAMI.
Śmierd malutkiego dziecka i zarzut zabójstwa dla jego matki. Prokuratura w Szczecinie prowadzi śledztwo w sprawie
zgonu noworodka, do którego doszło w ostatnią niedzielę. Policja otrzymała zgłoszenie o śmierci dziecka. Zadzwoniła
do nich matka maleostwa, która niedługo później przyznała się do zabójstwa.: https://www.planeta.pl/Kronika-policyjna/Szczecin.Makabryczna-smierc-noworodka.-Matka-z-zarzutami

08.03.2021 - POLICJA ZNALAZŁA MARTWEGO NOWORODKA W WÓZKU.
Horror w Szczecinie. Policjanci znaleźli zwłoki noworodka w wózku. Jaka była przyczyna śmierci dziecka? Szczecioska
policja milczy, ale media ujawnia nowe informacje o makabrycznej sprawie. Szczecin i sceny jak z horroru. Policjanci
w niedzielę ok. godziny 19:00, w mieszkaniu w kamienicy przy ul. Emilii Plater w Szczecinie, znaleźli noworodka. Był w
wózku, nie dawał oznak życia. Prokuratura nie ujawnia jak na razie jaki był dokładnie wiek dziecka, płed i jaka była
przyczyna zgonu.: https://www.planeta.pl/Kronika-policyjna/Szczecin.-Policja-znalazla-martwe-dziecko.-Jaka-przyczyna-smierci-08-03-2021
05.11.2020 - NIEBOSZCZYK W KOSTNICY ZACZĄŁ PŁAKAD!
Kilku pracowników kostnicy było świadkami szokujących wydarzeo. Podczas wykonywania rutynowych czynności coś
przykuło ich uwagę. Chwilę potem osłupieli. Wszystko zaczęło się od narodzin wcześniaka w jednym z meksykaoskich
szpitali w Pueblo. Lekarze nie odnotowując żadnych oznak życia, stwierdzili zgon dziecka. Ciało przetransportowano
do kostnicy, gdzie spędziło 6 godzin. Nie lada zaskoczenie czekało pracowników po powrocie do chłodni. Chwilę
przed zabraniem zwłok wcześniaka, zorientowali się, że ciało się poruszyło. Gdy przecierali oczy ze zdziwienia,
zastanawiając się, czy to tylko zwidy, nieboszczyk zaczął płakad. "Zadzwoniliśmy do ojca dziecka i wezwaliśmy lekarza,
który podpisał akt zgonu niemowlęcia": https://www.planeta.pl/Wiadomosci/Swiat/Bledna-diagnoza-lekarzy.-Dziecko-zaczelo-plakac-w-kostnicy

USA: matka rezygnuje z aborcji i chemioterapii i oddaje życie za dziecko.
Chora na raka i brzemienna mieszkanka Nowego Jorku poświęciła swe życie za swe nienarodzone dziecko. Elizabeth
Joice odmówiła aborcji, którą zalecali jej lekarze i powstrzymała się od chemioterapii, która mogłaby wyleczyd ją z
raka, lecz prawdopodobnie zabiłaby dziecko. Po urodzeniu zdrowej dziewczynki, kobieta zmarła.: https://stacja7.pl/zeswiata/usa-matka-rezygnuje-z-aborcji-i-chemioterapii-i-oddaje-zycie-za-dziecko/

Czy abortowane dziecko odczuwa ból? Prawna batalia na Wyspach
Brytyjka Tudor, która dokonała aborcji w 23. tygodniu ciąży w klinice w Richmond, oskarża władze placówki o to, że
nikt jej nie powiedział, iż nienarodzone dziecko w tej fazie rozwoju może odczuwad ból. Tak rozpoczęła się batalia
prawna: https://stacja7.pl/ze-swiata/czy-abortowane-dziecko-odczuwa-bol-prawna-batalia-na-wyspach/
Kutno: kilkudniowe niemowlę pozostawione w oknie życia
Nowe Okno Życia w Starachowicach. To drugie w diecezji radomskiej
Noworodek odnaleziony w oknie życia w Warszawie. Dziewczynka miała kilka godzin
Trzymiesięczna Weronika znaleziona w oknie życia we Wrocławiu
Cud w Sosnowcu. Okno życia uratowało noworodka
Czy teraz docenimy wartośd życia?
"To nie zdarza się często". W bydgoskim "oknie życia" ktoś zostawił dwulatka

Uwaga - drastyczne treści. Medyczne konsekwencje praktyk homoseksualistów:
https://www.pch24.pl/medyczne-konsekwencje-praktyk-homoseksualistow,12041,i.html#ixzz6p0IlR3hA

Stanowisko Kościoła katolickiego względem magii:
Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do pozyskania tajemnych sił, by posługiwad się
nimi i osiągad nadnaturalną władzę nad bliźnim - nawet w celu zapewnienia mu zdrowia - są w poważnej
sprzeczności z cnotą religijności. Praktyki te należy potępid tym bardziej wtedy, gdy towarzyszy im intencja
zaszkodzenia drugiemu człowiekowi lub uciekanie się do interwencji demonów. Jest również naganne
noszenie amuletów. Spirytyzm często pociąga za sobą praktyki wróżbiarskie lub magiczne. Dlatego Kościół
upomina wiernych, by wystrzegali się ich. Uciekanie się do tak zwanych tradycyjnych praktyk medycznych
nie usprawiedliwia ani wzywania złych mocy, ani wykorzystywania łatwowierności drugiego człowieka [5].

Zoofilia – zwierzę jako obiekt seksualny
Kochasz swojego psa lub kota? Pewnie tak, ale w tym przypadku uczucie będzie oznaczało troskę o
zwierzaka, przywiązanie do niego i dbanie, by było mu jak najlepiej.
Wielu posiadaczy zwierząt darzy je niezwykle ciepłymi uczuciami. Jednak są wśród nich i tacy, u których
uczucia do podopiecznych wychodzą zdecydowanie poza akceptowane społecznie normy – mamy wtedy
często do czynienia z zoofilią.
Czym jest zoofilia? Zoofilia jest jednym z zaburzeo preferencji seksualnych polegającym na osiąganiu
satysfakcji seksualnej w trakcie kontaktu ze zwierzętami. Występują różne rodzaje tego zaburzenia, m. in.:
 oidyfilia – stosunki seksualne z wężami,
 dogofilia – akty seksualne związane z psami,
 ekwinofilia – stosunki z koomi,
 arachnefilia – akt seksualny związany z pająkami.
U kogo występuje to zaburzenie? Zoofilia występuje zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Najczęściej są to
mieszkaocy wsi, ale pobudzenie seksualne związane ze zwierzętami występuje także u mieszkaoców miast.
Zoofile to bardzo często osoby upośledzone umysłowo, u których rozwój zatrzymał się na pewnym etapie.
Zoofilia może również wystąpid u osób, których praca związana jest z kontaktami ze zwierzętami, a z jakichś
powodów mają oni ograniczony kontakt z ludźmi. Takim przykładem są pasterze, których obiektem
seksualnym stają się owce.

WYDARZENIA
23-letni imigrant z Syrii... zgwałcił kucyka w
berlioskim zoo
Pracownicy są wstrząśnięci tym aktem przemocy.
https://www.papilot.pl/zycie/wydarzenia/37351/imigrant-z-syrii-zgwalcil-kucyka-w-berlinskim-zoo

Mężczyzna uprawiał seks ze swoimi zwierzętami.
Gwałcona anakonda go… udusiła! (18+)
Zoofil miał w domu koty, psy oraz dziką świnię, którą „wyjątkowo lubił”.
https://www.papilot.pl/zycie/wydarzenia/36035/zoofil-david-brown-uduszony-przez-anakonde

35% mężczyzn uprawia seks ze zwierzętami. To tak
OBRZYDLIWE, że aż brakuje komentarza!
Ofiarami zoofilii padają najczęściej krowy, świnie i kury.
Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wielu współczesnych ludzi cierpi na różne zaburzenia seksualne.
Jedną z bardziej znanych i jakże szokujących dewiacji jest zoofilia.
Wykorzystywanie zwierząt do celów seksualnych praktykowane jest w wielu zakątkach naszego globu.
Problem ten dotyczy głównie rejonów wiejskich, gdzie człowiek, z racji wykonywanego zawodu, ma ciągły
kontakt ze zwierzętami.
Tylko w samej Brazylii na to dziwnie schorzenie cierpi co trzeci mężczyzna! Ofiarami zoofilów padają
najczęściej zwierzęta hodowlane, głównie krowy, świnie i klacze. Zdarzają się również i tacy, którzy
wykorzystują seksualnie... kury.
Wydawałoby się, że tak szczegółowe dane dotyczące zjawiska zoofilii bardzo trudno jest uzyskad. Który z
dewiantów chciałby bowiem dobrowolnie przyznad się do swoich niecodziennych upodobao?
Cała prawda na temat tego obrzydliwego procederu została jednak odkryta zupełnie przypadkowo.

https://www.papilot.pl/lifestyle/ciekawostki/13427/35-mezczyzn-uprawia-seks-ze-zwierzetami-to-tak-obrzydliwe-ze-az-brakuje-komentarza

Zoofilia – nielegalna, ale... Warto pamiętad o tym, że wszelkie czynności seksualne, w których uczestniczy
zwierzę, podlegają karze. Produkcja, posiadanie, przechowywanie i rozpowszechnianie materiałów
pornograficznych, w których obiektem seksualnym są zwierzęta, podlegają karze pozbawienia wolności do
8 lat. Są paostwa, w których zoofilia jest legalna. Jest to między innymi Szwecja, Dania, Holandia. W
niektórych paostwach zoofilia jest dopuszczalna, jednak zabronione jest jej promowanie. Wielu zoofilów
zaprzecza teoriom, że zoofilia krzywdzi zwierzęta. Osoby nią dotknięte często twierdzą, że szczerze kochają
swoich pupili i pragną stworzyd z nimi szczęśliwą relację. Nie zgadzają się z tym obroocy praw zwierząt i
weterynarze, do których trafiają przypadki zwierząt gwałconych i bitych.
Aspekty prawne: W polskim kodeksie karnym art. 202 § 3 stanowi, że „Kto w celu rozpowszechniania
produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub publicznie
prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne związane z
prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności od 6
miesięcy do lat 8”[10]. W wielu krajach (m.in. w Wielkiej Brytanii[11], Francji[12] i Szwecji[13][14] wszelkie formy
aktów seksualnych ze zwierzętami są zakazane, w innych krajach karane jest tylko złe traktowanie zwierząt,
bez konkretnej wzmianki o aktywności seksualnej. W Polsce art. 6 ustawy o ochronie zwierząt z 1997
roku[15] w ust. 2. stanowi, że Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumied zadawanie albo świadome
dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpieo, a w szczególności: obcowanie płciowe ze zwierzęciem
(zoofilia). Zoofilia została bezpośrednio wyszczególniona jako rodzaj znęcania się nad zwierzętami w
ustawie o ochronie zwierząt z 1997 roku wraz ze zmianą ustaw o ochronie zwierząt i o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach z dnia 16 września 2011 roku[16]. Art. 35 ustawy o ochronie zwierząt za przestępstwo
znęcania się przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3, a w przypadku szczególnego okrucieostwa
karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Oprócz tego przewidziane jest odebranie zwierzęcia oraz
zakaz posiadania zwierząt do lat 15. Sąd może także orzec nawiązkę na cel związany z ochroną zwierząt w
wysokości od 1000 do 100 000 złotych[15].
Jak leczyd zoofilię? Podobnie jak w przypadku innych zaburzeo preferencji seksualnych w zoofilii
najczęściej stosuje się psychoterapię połączoną z leczeniem farmakologicznym, jeśli jest taka potrzeba.
Zoofilia w dziejach:
Już w starożytności ujawnił się problem zoofilii, która najwyraźniej trapiła ówczesne społeczeostwa. Liczne
przykłady tego zachowania seksualnego podaje Biblia (Wj. 22, 18([5]); (Kpł. 18, 23; 20, 15-16[6]); (Pwt. 27,
21[7]). W Księdze Kapłaoskiej określana jest jako „obyczaj kanaanejski”. Grecki historyk Herodot notuje, że
tego typu praktyki pojawiały się w Egipcie jeszcze w V wieku p.n.e.
Jak pisze Jerzy A. Kowalski, musiały to byd zachowania o rodowodzie niezbyt wówczas odległym w czasie i
prawdopodobnie związane były z udomowieniem zwierząt. Zachowaniom zoofilnym musiało najwidoczniej
sprzyjad pasterstwo oraz związane z tym oddalenie od siedzib ludzkich. Mogło to byd także echo
dawnej sakralizacji hodowli zwierząt, dawnych agrarnych kultów zooseksualnych, w których zwierzętom
domowym nadawano niezwykle wysoką rangę. Znalazło to między innymi wyraz w ubóstwianiu zwierząt
hodowlanych oraz w celebrowaniu rytualnych kopulacji z udziałem zwierząt. Byd może nie zawsze seks ze
zwierzętami był potępiany. Na przykład w mitologii greckiej motywy zoofilne są dośd liczne. Samej
postaci byka dotyczą co najmniej dwie opowieści. W jednej z nich Zeus pod postacią byka posiadł Europę;
drugi zaś mit opowiada o spółkowaniu Pazyfae, żony króla Krety Minosa, z bykiem. Legendy te mogą
byd reminiscencją jakichś przedwiecznych, rytualnych praktyk, które naprawdę miały miejsce[8].
W pewnym momencie zjawisko nadmiernego spoufalania się ze zwierzętami przybrało tak dużą skalę, że
władze zabrały się za ostre zwalczanie tego zjawiska. Na przykład w Mezopotamii i Azji Mniejszej za seks ze
świnią, owcą czy suką groziła kara śmierci. Jeśli zwierzę skoczyło na człowieka, zabijano je, a dodatkowo,
niejako w zastępstwie poszkodowanego człowieka spalano inną owcę jako substytut tego człowieka.
Człowieka uważano więc za współuczestnika czynu powodującego nieczystośd magiczną, chod nie ponosił
on za to winy[9].
Zoofilia w literaturze:
 Günter Grass w Blaszanym bębenku opisuje skutki użycia węgorza jako akcesorium seksualnego.
 Malcolm Brenner w książce Mokra Bogini szczegółowo przedstawia swoje seksualne życie z
delfinem imieniem Dolly.

Bałwochwalstwo polega na tym, że człowiek oddaje cześd należną Panu Bogu jakiemuś
stworzeniu, zwłaszcza bałwanom ze złota, srebra, kamieni, drzewa, dalej rozmaitym zwierzętom lub
ludziom, albo słoocu i gwiazdom, wreszcie wprost czartowi przeklętemu, chod zresztą, jak uczy Pismo
święte (Ps 95, 5), „czartami są wszystkie bożki pogaoskie”. Tak czynili poganie. Wierzyli, że te stworzenia
mogą im dopomóc, przeto modlili się do nich i składali im ofiary. Również żydzi często stawali się winnymi
bałwochwalstwa, np. kiedy kazali sobie ulad złotego cielca. I dzisiaj większa częśd rodzaju ludzkiego,
zwłaszcza w Azji, Afryce i Australii, ale też w Ameryce, i nawet w Europie, pogrążona jest w grubym
bałwochwalstwie. Nieszczęśliwi ci ludzie biją czołem przed bałwanami, nieraz bardzo sprośnymi i
obrzydliwymi, co więcej, wprost przed czartem przeklętym. (W willi Borghese w Rzymie, zajmowanej przez
wolnomularzy, przy rewizji domu przez policję włoską w roku 1895 znaleziono ołtarz ku czci Lucyfera.)
Bałwochwalstwo takie jest bardzo nierozumne, bo jakżeż można wierzyd, aby kawał drzewa czy zwierzę
mogło nam pomóc? Trzeba byd prawdziwie obranym z rozumu, aby w to uwierzyd. – Bałwochwalstwo, jak
uczy jeden z pisarzy kościelnych (Tertulian), jest zarazem największą zbrodnią rodzaju ludzkiego, największą
nieprawością na ziemi, jeżeli nie pochodzi z nieświadomości. Dlatego Mojżesz z rozkazu Bożego wytracił
jednego dnia 23.000 żydów. Dlatego z drugiej strony trzej młodzieocy w Babilonie i męczennicy śś. woleli
ponosid najokropniejsze męczarnie, nawet i śmierd samą aniżeli stad się winnymi tego grzechu. –
Grzesznym byłoby nawet bałwochwalstwo udawane. Dopuszczają się tego grzechu ci, którzy z bojaźni
ludzkiej udają, że stworzeniom oddają cześd boską, ale w sercu brzydzą się tym i czczą Boga prawdziwego.
Tak postępowało wielu żydów w niewoli asyryjskiej i babilooskiej. Również wielu chrześcijan wśród
prześladowao, chod w sercu zachowali wiarę, sypali kadzidło bożkom. Takie udawane bałwochwalstwo jest
również grzechem ciężkim już dla tego, ponieważ człowiek, który się go dopuszcza, odmawia Panu Bogu
czci zewnętrznej i daje zgorszenie. Dla tego też ci chrześcijanie, którzy złożyli ofiary bożkom, jeśli pokornie i
za grzech żałując wracali do Kościoła św., musieli wpierw odprawiad ciężkie pokuty, przez długie lata aż do
samej śmierci trwające, i dopiero wtedy otrzymywali rozgrzeszenie. Obok wspomnianego jest jeszcze
bałwochwalstwo inne, skryte, subtelne, gdy się kto sercem całym oddaje stworzeniu. Takim bałwochwalcą
jest pyszny, bo cześd i poklask świata ma u niego znaczenie większe niż Pan Bóg. Takim bałwochwalcą jest
łakomiec (czy chciwiec czy skąpiec), co pieniądze, majątek kocha nade wszystko i dla tego dobra ziemskie
gromadzi w sposób godziwy i niegodziwy. Toteż w Piśmie św. łakomstwo nazywane jest wyraźnie
bałwochwalstwem (Kol 3, 5). Takim bałwochwalcą jest wszetecznik (tj. rozpustnik), który goniąc za
pożądliwością ciała, większą cześd oddaje stworzeniu niż Panu Bogu, i w sercu swoim stawia ołtarze
sprośnej namiętności: jakoż często przedmiot swej grzesznej miłości nazywa „bóstwem swoim”. Takim
bałwochwalcą jest obżartuch lub smakosz, który brzuch swój napycha wyszukanymi potrawami, bo dla
niego wedle wyrażenia Pisma św. – „brzuch jest Bogiem”1, stół ołtarzem, potrawy ofiarą, a ich zapach
kadzidłem. Takim bałwochwalcą jest każdy taki człowiek, który za zarobek lub dla względów ludzkich
sprzedaje wiarę świętą lub przekonanie religijne. Takich tedy bałwochwalców jest bardzo wielu. A czy są
między nami? Niestety tak. (Nauki Katechizmowe ułożone na podstawie nauk różnych autorów, t. III,
Poznao 1909, s. 230–232).
I. Pojęcie i różne rodzaje bałwochwalstwa
1. Usiadł lud, aby jeśd i pid, i wstali aby się bawid. – I rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc: (...) Ustąpili rychło z drogi,
którąś im ukazał, i uczynili sobie cielca odlewanego, i pokłonili się, i ofiarując mu ofiary, rzekli: Ci są bogowie twoi,
Izraelu) (Wyjśc 32, 6–8)
2. A ludzie wszyscy są nikczemni, w których nie ma znajomości Boga i z tych dóbr, które widzą, nie mogli poznad tego,
który jest, ani z rozważania dzieł nie rozpoznali Twórcy; ale albo ogieo albo wiatr, albo prędkie powietrze, albo okrąg
gwiazd, albo gwałtowną wodę, albo słooce i księżyc za kierujących okręgiem ziemi bogów mieli) (Mądr 13, 1–2)
3. Ale nieszczęśni są i między umarłymi jest nadzieja tych, którzy bogami nazwali dzieła rąk ludzkich, złoto i srebro,
wymysł rzemiosła, i podobieostwa zwierząt, albo kamieo niepożyteczny, robotę ręki starodawnej (Mądr 13, 10)
4. Bo to *(tj. bałwochwalstwo)+ wymyśliła chciwośd nabywania, a rzemieślnik mądrością swą zbudował (Mądr 14, 2)
5. Przed klocem drzewa klękad będę? Częśd jego jest popiołem: serce głupie kłaniało się mu, a nie wybawi duszy swej
(Iz 44, 19–20)
6. I rzekł mu król: Dlaczego nie chwalisz Bela? A on *(tj. Daniel)+ odpowiadając rzekł mu: Gdyż nie chwalę bałwanów
ręką uczynionych, ale Boga żyjącego, który stworzył niebo i ziemię, i ma moc nad wszelkim ciałem (Dan 14, 3–4

7. I rzekł Efraim: Wszakżem się wzbogacił, znalazłem bałwana sobie (Oz 12, 8)
8. Bo to wiedzcie, rozumiejąc, że żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec (co jest bałwochwalstwem) nie ma
dziedzictwa w Królestwie Chrystusowym i Bożym (Ef 5, 5)
9. Wielu bowiem, o których wam często mówiłem (teraz zaś i płacząc mówię), postępuje jak nieprzyjaciele krzyża
Chrystusowego, których koocem zatracenie, których bogiem jest brzuch i chwała w ich sromocie, którzy ziemskie
rzeczy miłują (Filip 3, 18–19)

II. Bałwochwalstwo prawem Bożym jest zakazane
1. Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi Egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów cudzych
przede mną. (...) Nie będziesz się im kłaniał, ani służył. Ja jestem Pan, Bóg twój, mocny, zapalczywy (Wyjśc 20, 2–5)
2. Ołtarze ich zniszcz, bałwany połam i gaje wyrąb. Nie kłaniaj się bogu cudzemu. Pan, Zapalczywy imię jego, Bóg
zawistny jest. Nie czyo przymierza z ludźmi owych krajów, aby gdy oni będą cudzołożyd z bogami swymi i kłaniad się
bałwanom ich, nie wezwał cię który, abyś jadł z rzeczy ofiarowanych. Ani żony z córek ich nie weźmiesz synom
twoim, aby gdy one będą cudzołożyd, nie przywiedli synów twoich ku cudzołóstwu z bogami swymi (Wyjśc 34, 13–16)
3. Ja Pan, Bóg wasz. Nie będziecie sobie czynid bałwana ani rzeźby, ani znaków stawiad nie będziecie, ani kamienia
znaczonego nie postawicie w ziemi waszej, żebyście się mu kłaniali; bom Ja jest Pan, Bóg wasz (Kapł 26, 1)
4. Ujrzycie w Babilonie, że nosid będą na ramionach bogów złotych i srebrnych, i kamiennych, i drewnianych,
wzbudzających postrach w poganach. Patrzcież tedy, abyście i wy nie stali się podobnymi w tych sprawach obcym
(Bar 6, 3–4)
5. Nie pójdziecie za bogami cudzymi wszystkich narodów, które są wokoło was (Powt Pr 6, 14)
6. Wziął go diabeł na górę wysoką bardzo i ukazał mu wszystkie królestwa świata i wspaniałości ich, i rzekł mu: To
wszystko oddam tobie, jeśli upadłszy złożysz mi pokłon. Tedy mu rzekł Jezus: Idź precz, szatanie, albowiem napisane
jest: Panu Bogu twojemu kłaniad się będziesz i Jemu samemu służyd będziesz (Powt Pr 6, 13) (Mt 4, 8–10)
7. I nie stawajcie się bałwochwalcami jak niektórzy z nich, jako napisane jest: Zasiadł lud, by jeśd i pid, i powstawszy
zaczęli się bawid (Wyjśc 32, 6) (1 Kor 10, 7)
8. Nie wprzęgajcie się w jarzmo z niewiernymi. Cóż bowiem za uczestnictwo sprawiedliwości z nieprawością? Albo co
za łącznośd światła z ciemnością? Lub co za ugoda Chrystusa z Belialem? Albo co za udział wiernego z niewiernymi? I
co za zgoda Kościoła Bożego z bałwanami? (2 Kor 6, 14–16)
9. A jawne są uczynki ciała, którymi są: porubstwo, nieczystośd, bezwstyd, rozpusta, bałwochwalstwo, gusła,
nieprzyjaźnie, swary, zawiści, gniewy, zwady, niesnaski, odstępstwa, zazdrości, zabójstwa, pijaostwa, obżarstwa i tym
podobne; o których mówię wam, jak i przedtem mówiłem, że ci, którzy takich rzeczy się dopuszczają, Królestwa
Bożego nie dostąpią (Gal 5, 19–21)
10. Najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa (1 Kor 10, 14).

III. Przestrogi przed bałwochwalstwem i napomnienia udzielone czcicielom fałszywych bogów
1. Tylko żebyście od Pana i od naszej społeczności nie odstąpili, budując ołtarz oprócz ołtarza Pana, Boga naszego.
(...) Czemuście opuścili Pana, Boga izraelskiego, budując ołtarz świętokradzki i od służby Jego odstępując? Czy mało
na tym macie, żeście zgrzeszyli? (Joz 22, 19. 16–17)
2. Synaczkowie strzeżcie się bałwanów (1 J 5, 21)
3. Jeśliby cię chciał namówid brat twój, syn matki twojej, albo syn twój, albo córka, albo żona, która jest na łonie
twoim, albo przyjaciel, którego miłujesz jako duszę swoją, potajemnie mówiąc: „Pójdźmy, a służmy bogom cudzym,
których nie znasz ty i ojcowie twoi, bogom wszystkich wokół narodów, które blisko albo daleko są, od początku aż do
kooca ziemi”, nie przyzwalaj mu ani słuchaj, ani niech mu nie przepuszcza oko twoje, żebyś się nad nim zmiłował i
zataił go (Powt Pr 13, 6–8)
4. Nie walczcie przeciw Panu, Bogu ojców waszych, bo to nie z pożytkiem waszym! (2 Kron 13, 12)
5. Nie zatwardzajcie karków waszych jak ojcowie wasi; dajcie ręce Panu i przyjdźcie do świątyni Jego, którą poświęcił
na wieki; służcie Panu, Bogu ojców waszych, a odwróci się od was gniew zapalczywości Jego (2 Kron 30, 8)
6. Wszystko, co należy do obrzędu Boga niebieskiego, niech będzie oddane z pilnością w domu Boga niebieskiego, by
się snadź nie rozgniewał na królestwo króla i synów jego (Ezdr 7, 23)
7. Wszyscy mężowie przymierza twego naśmiali się z ciebie; przemogli przeciw tobie mężowie pokoju twego; którzy
jadają z tobą, zastawiają zasadzki nad tobą. Nie ma rozumu w nim (Abd 1, 7)
8. Nie miejcie ufności w książętach, w synach człowieczych, w których nie masz zbawienia! Wynijdzie duch jego, a
wróci się do ziemi swej, w ten dzieo zginą wszystkie myśli ich (Ps 145, 2–4)
9. Nie pożądaj pokarmów tego, w którym jest chleb kłamstwa (Przyp 23, 3)
10. Widziałeś człowieka, który siebie poczytuje za mędrca? większą nadeo nadzieję będzie miał głupi (Przyp 26, 12)
11. Biada wam, którzy jesteście mądrymi w oczach waszych i sami przed sobą roztropnymi! (Iz 5, 21)

12. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje (Jak 4, 6)
13. Ludu mój, którzy cię błogosławionym zowią, ci cię zwodzą, a drogę kroków twoich rozkopują (Iz 3, 12)
14. Nie pójdziesz za gromadą, aby źle czynid (Wyjśc 23, 2)
15. Nie będziesz przyjmował głosu kłamliwego (Wyjśc 23, 1)
16. Fałszywie prorokują prorocy imieniem Moim; nie posyłałem ich i nie rozkazałem im, ani nie mówiłem do nich;
widzenie kłamliwe i wróżbę, i zdradę i zwiedzenie serca swego prorokują wam (Jer 14, 14)
17. Szukajcie Pana, póki znalezion byd może; wzywajcie Go, póki jest blisko! (Iz 55, 6)

IV. Fałszywe bóstwa w świątyniach Paoskich. Cześd Boska im oddawana
1. Postawili bałwany swe w domu, w którym wzywano imienia Mego, aby go splugawid (Jer 32, 34)
2. Palili kadzidła wonne wszystkim bałwanom swoim (Ez 6, 13)
3. Zapalają im lampy, i to wiele, z których żadnej widzied nie mogą (Bar 6, 18)
4. Położyli obrażenia swoje w domu, w którym wzywano imienia Mego, aby go splugawili (Jer 7, 30)
5. Ustanie ofiara i ofiarowanie, i będzie w kościele obrzydłośd spustoszenia (Dan 9, 27)
6. Jako martwym dary ich przed nimi położą (Bar 6, 26)
7. Ofiarujecie na ołtarzu Moim chleb skalany, a mówicie: „Czymże cię skalaliśmy?” (Mal 1, 7)
8. Zbudował król Antioch obrzydłego bałwana spustoszenia na ołtarzu Bożym, i po wszystkich miastach judzkich
wokoło nabudował ołtarzów, a przed drzwiami domów i po ulicach palili kadzidło i ofiarowali (1 Mach 1, 57–58)
9. Ofiary będą ofiarowad (...) a Pan nie przyjmie ich (Oz 8, 13)
10. Synowie człowieczy, pókiż *będziecie+ ciężkiego serca3? czemu miłujecie marnośd i szukacie kłamstwa? (Ps 4, 3)

V. Kary za bałwochwalstwo
1. Przeklęty człowiek, który czyni obraz ryty lub odlewany, obrzydliwośd dla Pana, robotę rąk rzemieślniczych, i
stawia go w skrytości (Powt Pr 27, 15)
2. A ludzie wszyscy są nikczemni, (...) *którzy by+ albo ogieo albo wiatr, albo prędkie powietrze, albo okrąg gwiazd,
albo gwałtowną wodę, albo słooce i księżyc za kierujących okręgiem ziemi bogów mieli) (Mdr 13, 1)
3. Ale nieszczęśni są i między umarłymi jest nadzieja tych, którzy bogami nazwali dzieła rąk ludzkich, złoto i srebro,
wymysł rzemiosła (Mądr 13, 10)
4. Bałwan, który ręką bywa zrobiony, przeklęty jest i sam, i ten, który go uczynił: bo ten go zrobił, a tamten, będąc
skazitelnym, bogiem jest nazwany (Mądr 14, 8)
5. Ani życia, ani małżeostwa czystego już nie zachowują, ale jeden drugiego z nienawiści zabija albo przez
cudzołóstwo zasmuca. I wszystko się pomieszało: krew, mężobójstwo, złodziejstwo i oszustwo, zepsucie i
niewiernośd, zaburzenie i krzywoprzysięstwo, trwoga między dobrymi, zapomnienie Boga, splugawienie dusz, płci
pomieszanie, niestatecznośd małżeostwa, nierząd cudzołóstwa i niewstydliwości. Chwalenie bowiem niegodnych
wymienienia bałwanów wszystkiego złego jest przyczyną i początkiem i koocem (Mdr 14, 24–27)
6. Idź, a powiedz Jeroboamowi: To mówi Pan, Bóg Izraelów: Ponieważ cię wywyższyłem spośród ludu i uczyniłem cię
wodzem nad ludem moim izraelskim, i rozerwałem królestwo domu Dawidowego, i dałem je tobie, a nie byłeś jak
sługa Mój Dawid, który strzegł przykazao Moich i chodził za Mną ze wszystkiego serca swego, czyniąc, co się przed
oczyma Mymi podobało, aleś uczynił więcej zła niż wszyscy, którzy przed tobą byli, i uczyniłeś sobie bogów cudzych i
litych, aby Mię do gniewu pobudzid, a Mnie porzuciłeś w tył za siebie; przeto oto Ja przywiodę zło na dom
Jeroboama, (...) i wymiotę ostatki domu Jeroboamowego, jak wymiatają gnój aż do czysta. Którzy z Jeroboama umrą
w mieście, psy ich zjedzą, a którzy umrą na polu, zjedzą ich ptaki powietrzne (3 Król 14, 7–11)
7. I czynili synowie Izraelowi zło przed oczyma Paoskimi, i służyli Baalom. I opuścili Pana, Boga ojców swoich, który
ich wywiódł z ziemi Egipskiej, i poszli za bogami cudzymi i za bogami tych narodów, które mieszkały wokoło nich, i
kłaniali się im, i ku gniewowi pobudzili Pana, opuszczając Go, a służąc Baalowi i Astartom. I rozgniewawszy się Pan na
Izraela, podał ich w ręce łupieżców, a ci ich pojmali i zaprzedali nieprzyjaciołom (Sdz 2, 11–14)
8. Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani
bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani sodomczycy, ani złodzieje, ani skąpcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani
grabieżcy nie posiądą Królestwa Bożego (1 Kor 6, 9–10)
9. Na zewnątrz *(tj. poza Miastem Niebieskim, odtrąceni pójdą do piekła)+ psy *(tj. heretycy, żydzi i inni niewierni –
nieprzyjaciele wiernych)+ i czarownicy i bezwstydni i mężobójcy i bałwochwalcy i wszyscy, którzy kłamstwo miłują i
żyją w kłamstwie (Apok 22, 15)
10. A udziałem bojaźliwych i niewiernych, godnych pogardy i zabójców, rozpustników i czarowników,
bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro ogniem gorejące i siarką, to jest śmierd wtóra (Ap 21, 8)

Bałwochwalstwo:
Iz 14,9 Wszyscy rzeźbiarze bożków są niczym; dzieła ich ulubione na nic się nie zdadzą; ich czciciele sami
nie widzą ani nie zdają sobie sprawy, że się okrywają haobą. 10 Kto rzeźbi bożka i odlewa posąg, żeby nie
mied pożytku? 11 Oto wszyscy czciciele tego bożka zawstydzą się; jego wykonawcy sami są ludźmi. Wszyscy
oni niechaj się zbiorą i niech staną! Razem się przestraszą i wstydem okryją. 12 Wykonawca posągu urabia
żelazo na rozżarzonych węglach i młotami nadaje mu kształty; wykaocza je swoim silnym ramieniem;
oczywiście, jest głodny i brak mu siły; nie pił wody, więc jest wyczerpany. 13 Rzeźbiarz robi pomiary na
drzewie, kreśli rylcem kształt, obrabia je dłutami i stawia znaki cyrklem; wydobywa z niego kształty ludzkie
na podobieostwo pięknej postaci człowieka, aby postawid go w domu. 14 4 Narąbał sobie drzewa
cedrowego, wziął drzewa cyprysowego i dębowego - a upatrzył je sobie między drzewami w lesie - zasadził
jesion, któremu ulewa zapewnia wzrost. 15 *To wszystko+ służy człowiekowi na opał: częśd z nich bierze na
ogrzewanie, częśd na rozpalenie ognia do pieczenia chleba, na koniec z reszty wykonuje boga, przed którym
pada na twarz, tworzy rzeźbę, przed którą wybija pokłony. 16 Jedną połowę spala w ogniu i na
rozżarzonych węglach piecze mięso; potem zajada pieczeo i nasyca się. Ponadto grzeje się i mówi: "Hej! Ale
się zagrzałem i korzystam ze światła!" 17 Z tego zaś, co zostanie, czyni swego boga, bożyszcze swoje,
któremu oddaje pokłon i pada na twarz, i modli się, mówiąc: "Ratuj mnie, boś ty bogiem moim!"
18 *Tacy+ nie mają świadomości ani zrozumienia, gdyż *mgłą+ przesłonięte są ich oczy, tak iż nie widzą, i
serca ich, tak iż nie rozumieją. 19 Taki się nie zastanawia; nie ma wiedzy ani zrozumienia, żeby sobie
powiedzied: "Jedną połowę spaliłem w ogniu, nawet chleb upiekłem na rozżarzonych węglach, i upiekłem
mięso, które zajadam, a z reszty zrobię rzecz obrzydliwą. Będę oddawał pokłon kawałkowi drzewa".
20 Taki się karmi popiołem; zwiedzione serce wprowadziło go w błąd. On nie może ocalid swej duszy i
powiedzied: "Czyż nie jest fałszem to, co trzymam w ręku?"
Iz 7,30 Albowiem synowie Judy czynili nieprawośd przed moimi oczami - wyrocznia Pana - umieścili swe
obrzydliwe bożki10 w domu, nad którym wzywano mojego imienia, aby go zbezcześcid. 31 I zbudowali
wyżynę Tofet w dolinie Ben-Hinnom, aby palid w ogniu swoich synów i córki11, czego nie nakazałem i co
nie przyszło Mi nawet na myśl. 32 Dlatego przyjdą dni - wyrocznia Pana - że nie będzie się już mówid o
Tofet lub dolinie Ben-Hinnom, lecz o Dolinie Mordu; w Tofet będą grzebad zmarłych z braku innego
miejsca. 33 Trupy tego narodu staną się pożywieniem ptactwa drapieżnego w powietrzu i dzikich zwierząt
na ziemi, których nikt nie odpędzi. 34 I sprawię, że zniknie z miast judzkich i z ulic Jerozolimy głos wesela,
głos radości, nawoływanie oblubieoca i oblubienicy, bo pustynią stanie się ziemia.
Jer 7,16 Ty zaś nie wstawiaj się za tym narodem, nie zanoś za niego błagao ani modłów, ani też nie nalegaj
na Mnie, bo cię nie wysłucham. 17 Czy nie widzisz, co czynią w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy
18 Synowie zbierają drewno, ojcowie rozpalają ogieo, a kobiety ugniatają ciasto, by robid pieczywo ofiarne
dla "królowej nieba"7, a nadto wylewają ofiary z płynów dla obcych bogów, by Mnie obrażad. 19 Czy Mnie
obrażają - wyrocznia Pana - czy raczej siebie samych, na własną haobę?» 20 Dlatego to mówi Pan: «Oto się
żar gniewu mojego rozlewa na to miejsce, na ludzi i na zwierzęta, na drzewa polne i na owoce ziemi płonie i nie zagaśnie».
Oz 4,10 Jeśd będą, lecz się nie nasycą, będą uprawiad nierząd5, lecz nie wzrosną w liczbę, bo opuścili
Pana, by uprawiad 11 nierząd6. Wino i moszcz odbierają rozum. 12 Lud mój zasięga rady u swojego
drewna, a jego laska daje mu wyrocznię7; bo go duch nierządu omamił - opuścili Boga swojego, aby
cudzołożyd. 13 Na szczytach gór składają ofiary, spalają kadzidła na wzgórzach, pod dębem, topolą i
terebintem, bo dobrze się czują w ich cieniu. Dlatego wasze córki uprawiają nierząd, synowe wasze również
cudzołożą. 14 Czyż nie będę karał córek waszych za nierząd ani waszych synowych za cudzołóstwo? Lecz
oni sami8 obcują też z nierządnicami, nawet ofiary składają z nierządnicami sakralnymi, i tak lud
nierozumny dąży ku swej zgubie. 15 Jeśli ty, Izraelu, uprawiasz nierząd, niechaj przynajmniej Juda zostanie
bez winy! Nie chodźcie do Gilgal9, nie wstępujcie do Bet-Awen9 ani nie przysięgajcie słowami: "Na życie
Pana!" 16 Izrael oporny jak krowa narowista - jakże go Pan paśd może niby jagnię na rozległej niwie?
17 Efraim z bożkami związał się przyjaźnią, zostaw go! 18 Zasiadł10 w gronie pijaków, a ci uprawiają nierząd
i więcej cenią haobę niż swoją Chwałę10. 19 Porwie ich wicher na skrzydłach swoich, zawstydzeni zostaną
z powodu swoich ołtarzy.

Bałwan – posąg bóstwa obdarzony czcią, czyli idol.
U Słowian zachodnich występuje ono w formie bałwan, zaś u
południowych i wschodnich bołwan. Wyraz ten został zapożyczony z
sanskrytu bala (siła, moc) plus przyrostek -van oznaczający posiadanie, a
więc etymologiczne „bałwan" znaczy „silny", „potężny". W języku
kirgiskim balvan to siłacz lub bohater zaś w perskim pahlevān oznacza
bojownika, bohatera, ale także słup na jego cześd, kloc, bryłę lub głupca.
To ostatnie znaczenie, pierwotnie uboczne, zadomowiło się w językach
słowiaoskich po chrystianizacji, czyniąc z bałwana określenie wyraźnie
pejoratywne. Fakt, że wszystkie języki słowiaoskie posiadają wspólne
słowo opisujące posągi kultowe, może wskazywad na wczesne
rozpowszechnienie idolatrii wśród Słowian, byd może w efekcie
wpływów tureckich lub iraoskich. Słowem o podobnym rodowodzie jest
„bóg" z sanskryckiego „bhaga"/iraoskiego „bag". W Indiach często
określa się boga słowem „bhagvan", „bhagwan” (Bhagawan).
Słowem pochodnym od bałwana jest bałwochwalstwo.

PODRÓŻ APOSTOLSKA FRANCISZKA DO IRAKU (5-8.III.2021)
https://youtu.be/8PQCyqbYln4
https://youtu.be/kITGLOiqX-8
https://youtu.be/gvzKteTqhME
https://youtu.be/N5vfHUn7Zgs
https://youtu.be/p3BOaiXE8oE
https://youtu.be/WhAEm3-6imI

Niedziela, 7 marca 2021 r.
BAGDAD – IRBIL – MOSUL – KARAKOSZ – IRBIL – BAGDAD
7:15 (5:15) – Wylot samolotem do Irbilu
8:20 (6:20) – Przylot na lotnisko w Irbilu
8:20 (6:20) – Powitanie przez prezydenta Autonomicznego Regionu Kurdystanu a także władze religijne i cywilne w salonie
prezydenckim VIP na lotnisku w Irbilu
8:30 (6:30) – Spotkanie z prezydentem i premierem Regionu Kurdystanu w salonie prezydenckim VIP na lotnisku w Irbilu.
9:00 (7:00) – Wylot helikopterem do Mosulu
9:35 (7:35) – Przybycie na lądowisko w Mosulu
10:00 (8:00) – Modlitwa za zmarłe ofiary wojny w Hosh al-Bieaa (Plac Kościelny) w Mosulu (Modlitwa Ojca Świętego).
10:55 (8:55) – Wylot helikopterem do Karakosz
11.10 (9:10) – Przybycie na lądowisko w Karakosz
11.30 (9:30) – Odwiedziny wspólnoty Karakosz w kościele Niepokalanego Poczęcia w Karakosz (Przemówienie Ojca Świętego
na Anioł Pański)
12:15 (10:15) – Przelot do Irbilu
16:00 (14:00) – Msza św. na stadionie “Franso Hariri” w Irbilu (homilia Ojca Świętego).
18:10 (16:10) – Wylot samolotem do Bagdadu
19:15 (17:15) – Przylot na międzynarodowe lotnisko w Bagdadzie

Poniedziałek, 8 marca 2021 r.

BAGDAD – RZYM

9:20 (7:20) – Uroczystość pożegnania na międzynarodowym lotnisku w Bagdadzie
9:40 (7:40) – Wylot samolotem do Rzymu
12:55 – Przylot na międzynarodowe lotnisko Rzym/Ciampino

Po wizycie papieża Irak wprowadzi Dzieo Tolerancji i
Współistnienia
07 marca 2021 | 04:00 | ts | Bagdad Ⓒ Ⓟ

Fot. AHMAD AL-RUBAYE/AFP/East News

Po wizycie papieża Franciszka Irak wprowadzi obowiązujący w całym kraju
Narodowy Dzieo Tolerancji i Współistnienia. Będzie on obchodzony corocznie
6 marca jako wspomnienie „historycznego spotkania” papieża z wielkim
ajatollahem szyickim Alim al-Sistanim, poinformował premier Mustafa al-Kasimi.
Jednocześnie szef rządu irackiego wskazał na spotkanie międzyreligijne głowy
Kościoła katolickiego z przedstawicielami rożnych religii w Ur.
Papież Franciszek złożył w sobotę wizytę al-Sistaniemu, jednemu z najwyższych duchownych islamu
szyickiego, w świętym mieście Nadżaf. Było to pierwsze spotkanie najwyższych autorytetów obu wspólnot
wyznaniowych. Po jego zakooczeniu, w ruinach antycznego sumeryjskiego miasta Ur, w którym
biblijny Abraham otrzymał od Boga obietnicę ziemi i potomstwa „tak licznego jak gwiazdy na niebie i jak
piasek na brzegu morza”, papież spotkał się z przedstawicielami różnych religii obecnych w Iraku i
zaapelował do nich o wspólne zaangażowanie na rzecz pokoju.
Irak przez całą swoją historię aż po czasy współczesne przeżywa liczne konflikty na tle etnicznym i
religijnym. Papież Franciszek składa tam wizytę w dniach 5-8 marca.
Tagi: DIALOG
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Widok na częściowo zrekonstruowany ziggurat w Ur
(dziś Al-Muqaiyar w Iraku) | fot. Michael Lubinski,
Wikipedia

Irak – kraj wielu
wydarzeń biblijnych
Ziemia Abrahama, Niniwa Jonasza, miejsce
wysiedlenia Izraelitów w czasie niewoli - na
terenach dzisiejszego Iraku rozegrało się
wiele wydarzeń biblijnych.

Ziemia Święta kojarzy się nam z terenami dzisiejszego Izraela i Autonomii Palestyńskiej. Jednak
musimy pamiętać, że przestrzeń wydarzeń opisanych w Biblii jest o wiele szersza. Obszar
biblijnych historii rozciąga się od Zatoki Perskiej po Egipt, tworząc płaszczyznę tak zwanego
„Żyznego Półksiężyca”. Inne miejsca związane z życiem biblijnych bohaterów to tereny
współczesnej Turcji, Grecji i Włoch. Chociaż Irak, na pierwszy rzut oka, nie budzi w nas refleksji
związanych z Biblijnym Izraelem, to jest on krajem dającym świadectwo o wielu wydarzeniach
opisanych w Piśmie Świętym. To właśnie tam rozpoczyna się opowieść o dziejach ojca wiary –
Abrahama (zob. Rdz 11,31), mieszkańca Ur. Tam wygnańcy z Judy dokonują wielkiej syntezy wiary
i tożsamości, kładąc podwaliny pod redakcję Pięcioksięgu. A zatem, jest to ziemia wiary!
Współczesny Irak to kraj o długiej historii, kryjący wielkie dziedzictwo kultur i wydarzeń. Dziś
istnieje tu ponad 10 000 miejsc o walorze archeologicznym. Nazwa tego kraju może wywodzić się
zarówno od nazwy starożytnego sumeryjskiego miasta Uruk, może też oznaczać „kraj słońca”, lub
„kraj głęboko zakorzeniony”, co odnosi się do jego zamierzchłej historii. Bo Irak to starożytna
Mezopotamia – czyli kraj położony „między rzekami” – Eufratem i Tygrysem, które umożliwiały
życie i rozwój wielu różnym ludom. Śmiało możemy widzieć w tej części świata jedną z ważnych
„kolebek cywilizacji”. W piątym tysiącleciu przed Chr., w południowej części Mezopotamii osiedlili
się Sumerowie – tajemniczy lud, który stworzył podwaliny dla kolejnych cywilizacji. Pismo klinowe,
koło garncarskie, sieć irygacyjnych kanałów – to tylko niektóre z wynalazków Sumerów,
budowniczych „państw – miast” takich jak: Ur, Uruk, Sippar, Eridu, Umma, Kisz,
Lagasz. Identyfikacja przodków Abrahama z Ur wskazuje na ich szlachetne pochodzenie.

● CZY WIESZ, ŻE…
UR – to stamtąd swą życiową pielgrzymkę rozpoczął Abram (Abraham), który stał się potem Ojcem Narodu Wybranego.

Biblia wymienia nazwę „Szinear” (por. Rdz 10,11; 11,2; Dn 1,2), którą można odnieść do Sumeru. Kultura Sumeryjska pozostawiła
nam również wierszowany epos w dwunastu księgach o tytule Gilgamesz. Jego głównym bohaterem jest Gilgamesz, władca Uruk,
w dwóch trzecich bóg, w jednej trzeciej człowiek. Dzieło to, zapisane na glinianych tabliczkach, w dużych fragmentach odkryty
w 1853 w ruinach nowoasyryjskiej biblioteki króla Asurbanipala w Niniwie (dziś w Muzeum Brytyjskim w Londynie). Motywy tego
utworu są obecne w biblijnym opowiadaniu o Potopie (por. Rdz 6,9 – 9,17).
Ze spuścizny tej wielkiej kultury korzystali kolejni mieszkańcy tych obszarów, Semici – krótko istniejące Imperium Akadu (druga
połowa trzeciego tysiąclecia przed Chr.), Asyria (Rdz 10,22: nazwa Aszszur; dziś północny Irak) i Babilonia (Rdz 10,22: nazwa Arpachszad; dziś
południowy Irak). W Piśmie Świętym Asyria i Babilonia są wrogami Izraela, zarówno poprzez swoje bałwochwalstwo, jak
i przez działania militarne. Autorzy biblijni potrafili jednak w bolesnych konfrontacjach z ludami Mezopotamii zauważyć
oczyszczające działanie samego Boga. Imperium Asyrii objęło panowanie nad starożytnym Bliskim Wschodem w VIII w.
przed Chr., dokonując łupieżczych wypraw i deportacji podbitych ludów. Królestwo Izraela zostało podbite przez Asyrię w 722 r.
przed Chr. (por. 2 Krl 17), a w 701 r. król Sennacheryb oblegał Jerozolimę, która została w cudowny sposób ocalona z rąk najeźdźców
(por. 2 Krl 18 – 19). Stolica Asyrii to legendarna Niniwa, do której miał być posłany prorok Jonasz z orędziem nawrócenia.
Upadek Niniwy zapowiada i opisuje Księga proroka Nahuma. Obecnie jest to leżące w północnym Iraku miasto Mosul.

● CZY WIESZ, ŻE…
MOSUL – to dawna NINIWA. To tam Jonasz głosił mieszkańcom potrzebę nawrócenia.

Po upadku Asyrii jej miejsce zajęła Babilonia. Babiloński król Nabuchodonozor podbił Królestwo Judy, zajął Jerozolimę i zburzył
pierwszą świątynię (586 r. przed Chr.). Elity z Judy musiały udać się na wygnanie do Babilonii, tworząc tam diasporę (por. 2 Krl 24
– 25; Jr 52). Ten trudny czas przymusowego pobytu w Babilonii zaowocował jednak twórczą syntezą własnej tradycji,
powstaniem części ksiąg biblijnych na piśmie. Konfrontacja z politeizmem najeźdźców stała się powodem do przygotowania
własnej wersji dziejów stworzenia świata i człowieka, która jest obecna w Księdze Rodzaju.
Istotną rolę w powstawaniu biblijnych opowiadań odegrał napisany w języku akadyjskim babiloński epos Enuma elisz, starożytna
kosmogonia, do której nawiązują w polemiczny sposób opisy stworzenia świata w Księdze Rodzaju. Jednocześnie opis
Edenu również odzwierciedla realia Mezopotamii. Prototypem biblijnej wieży Babel (por. Rdz 11,1-9) mogłaby być jedna z budowli
Babilonii. Wskazuje się na istnienie rzeczywistej wieży, znanej pod nazwą ziggurat, w starożytnym mieście Babilon. Nazwa tego
zigguratu jest niezwykle wymowna: Etemenanki („dom fundamentu ziemi
i nieba”: e [dom], temen [fundament], an [niebo], ki [ziemia]). Wieża ta była częścią wielkiej świątyni zwanej Esagila („dom,
który wznosi wysoko swą głowę”/„dom którego szczyt jest wysoko”). Była to świątynia poświęcona Mardukowi i była
najważniejszym sanktuarium Babilonii. Współcześnie wiadomo, iż babiloński ziggurat miał gigantyczne rozmiary (ok. 91 m
wysokości; zbudowany z użyciem 85 mln cegieł). Ziggurat ten widziano jako pomost łączący świat bogów (niebo) ze światem ludzi
(ziemia). Była to w istocie piętrowa wieża, na której szczycie wznoszono sanktuarium.

● CZY WIESZ, ŻE…
BABILONIA – to państwo istniało na terenie dzisiejszego Iraku. To tam właśnie zostali przesiedleni Izraelczycy podczas
wygnania Babilońskiego. Stolica Babilonii – Babilon – to miejsce położone ok. 60 km od Bagdadu.

Replika Bramy Isztar w Babilonie | fot. Wikipedia

Z czasów świetności Babilonu pochodziły również inne wspaniałe budowle, między innymi Brama
Isztar czy wiszące ogrody Semiramidy. Zaskakująco, obraz przepychu i bałwochwalstwa
stolicy Babilonii stał się dla Judejczyków impulsem do umocnienia własnej wiary
i tożsamości ludu Boga Jedynego. Dziś rozległe ruiny Babilonu (Atlal Babil) znajdują się kilka
kilometrów na północ od irackiego miasta Chila i około 40 kilometrów na południe od Bagdadu.
Ponad 12 kilometrów od Kirkuk, innego współczesnego miasta w Iraku umiejscawia się Nuzi –
stolicę Hurytów, ludu, którego starożytne prawa znajdowały zastosowanie w dziejach Patriarchów
(np.: surogatka dla bezdzietnych małżeństw, sprzedaż pierworództwa, uczynienie żony „siostrą”).
Mezopotamskich wzmianek w Biblii jest o wiele więcej. Do ludów tam żyjących i ich relacji
z biblijnym Izraelem odnosi się większość ksiąg Starego Testamentu, zarówno księgi
historyczne, jak i prorockie. Powrót wygnańców z Babilonii do ziemi Judy, który dokonał się
po przejęciu władzy przez Persów (539 r. przed Chr.), stał się symbolem nowego początku dziejów
przymierza między Bogiem i Jego ludem. A Jan Chrzciciel nad Jordanem, gdy zapowiada
mesjańską odnowę, przywołuje Izajaszowe zaproszenie do ponownego przejścia przez pustynię,
z Babilonii do Judy (por. Mk 1,3; Iz 40,3). Tym razem rozchodzi się jednak o wędrówkę duchową,
nawrócenie, aby przyjąć zbawienie w Chrystusie. https://stacja7.pl/historia/irak-kraj-wielu-wydarzen-biblijnych/
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PAPIEŻ FRANCISZEK W IRAKU SIEWCĄ POKOJU W PODZIELONYM NARODZIE
05 Mar 2021 /w Informacje, Kościół
Papież przybywa do Iraku jako siewca pokoju; pokoju w podzielonym narodzie i pokoju między wyznawcami różnych religii.
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KS. PROF. J. MACHNIAK: PAPIEŻ FRANCISZEK W IRAKU CHCE DODAD OTUCHY CHRZEŚCIJANOM RYTU
CHALDEJSKIEGO
04 Mar 2021 /w Kościół
Wizyta Ojca Świętego Franciszka w Iraku stanowid będzie pewną formę umacniania braci. Ksiądz prof. Jan Machniak wskazuje, że Papież udaje się tam, by dodad
otuchy chrześcijanom rytu chaldejskiego i zapewnid ich, że nie są sami.
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PAPIEŻ FRANCISZEK: PODRÓŻ DO IRAKU OBOWIĄZKIEM WOBEC TEJ UMĘCZONEJ ZIEMI
05 Mar 2021 /w Franciszek, Informacje, Kościół, Polska
Papież Franciszek powiedział dziś dziennikarzom w drodze do Bagdadu, że swoją podróż do Iraku uważa za „obowiązek wobec tej umęczonej od wielu lat ziemi”.
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04 Mar 2021 /w Aktualności dnia, Audio, Multimedia
ks. prof. Waldemar Cisło – dyrektor polskiej sekcji Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie
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OJCIEC ŚWIĘTY FRANCISZEK POPROSIŁ WIERNYCH, BY TOWARZYSZYLI MU MODLITWĄ W PODRÓŻY
APOSTOLSKIEJ DO IRAKU
03 Mar 2021 /w Informacje, Kościół, Polska
Papież podczas spotkania z wiernymi na cotygodniowej audiencji generalnej w Watykanie przypomniał, że w piątek udaje się na trzydniową pielgrzymkę.
Przyznał też, że od dawna pragnął spotkad się z narodem irackim, który tak wiele wycierpiał.
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W IRAKU PAPIEŻ FRANCISZEK ODWIEDZI MIEJSCA WALK I SPOTKA SIĘ Z PRZYWÓDCĄ SZYITÓW
08 Lut 2021 /w Kościół, Watykan
Podczas wizyty w Iraku w marcu Papież odwiedzi miejsca ciężkich walk z Paostwem Islamskim, iracki Kurdystan, zniszczone ziemie chrześcijan i spotka się z
ajatollahem Alim al-Sistanim. Watykan ogłosił plan podróży.
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OJCIEC ŚW. FRANCISZEK APELUJE O POKÓJ W SYRII, IRAKU, NA UKRAINIE; MODLI SIĘ ZA EUROPĘ
16 Kwi 2017 /w Informacje, Kościół, Polecamy
Papież Franciszek w wielkanocnym orędziu zaapelował o pokój w Syrii i niesienie pomocy jej ludności, o położenie kresu konfliktom w Iraku, na całym Bliskim
Wschodzie, na Ukrainie i w Afryce. Modlił się też za mieszkaoców przeżywającej trudności Europy.
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OJCIEC ŚW. FRANCISZEK ZAAPELOWAŁ O ZAKOOCZENIE KONFLIKTÓW W IRAKU I SYRII
17 Lis 2016 /w Informacje, Kościół, Świat
Papież Franciszek zaapelował w czwartek o zakooczenie konfliktów w Iraku i Syrii. Apel wystosował podczas spotkania z patriarchą Asyryjskiego Kościoła
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PAPIESKIE STOWARZYSZENIE „POMOC KOŚCIOŁOWI W POTRZEBIE” POMAGA MIESZKAOCOM IRAKU
09 Mar 2021 /w Kościół
Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” od lat wyciąga pomocną dłoo do mieszkaoców Iraku. Pomaga w odbudowie kraju i w powrocie do
normalności. Teraz, dzięki podróży apostolskiej Ojca Świętego, o problemach mieszkaoców tego kraju usłyszał cały świat.
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[TYLKO U NAS] KS. PROF. W. CISŁO O IRAKU: TO KRAJ MĘCZENNIKÓW. WOJNA TRWA BARDZO DŁUGO, A
CHRZEŚCIJANIE SĄ PRZEŚLADOWANI
09 Mar 2021 /w Informacje, Kościół, Polecamy, Polska
To jest kraj męczenników. Pamiętamy katedrę w Bagdadzie, gdzie Ojciec Święty spotkał się z przedstawicielami różnych Kościołów. Tam podczas modlitwy
zginęło 48 chrześcijan, w tym dwóch młodych księży – mówił o w poniedziałkowym „Polskim Punkcie Widzenia” w TV Trwam ks. prof. Waldemar Cisło, dyrektor
Sekcji Polskiej Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”, wykładowca UKSW w Warszawie. Tematem rozmowy była sytuacja chrześcijan w
Iraku i na całym Bliskim Wschodzie w kontekście zakooczonej podróży apostolskiej papieża Franciszka.
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[TYLKO U NAS] O. P. PAKUŁA CSSR O PODRÓŻY APOSTOLSKIEJ PAPIEŻA FRANCISZKA DO IRAKU: CAŁY
ŚWIAT PATRZYŁ NA TĘ WIZYTĘ NIE TYLKO JAKO NA WIZYTĘ W IRAKU, ALE JAKO NA ODWIEDZINY
CAŁEGO BLISKIEGO I ŚRODKOWEGO WSCHODU
08 Mar 2021 /w Franciszek, Kościół, Polecamy
Warto zauważyd, że cały świat patrzył na tę wizytę nie tylko jako na wizytę w Iraku, ale jako na odwiedziny całego Bliskiego i Środkowego Wschodu, także była to
wizyta bardzo ważna – mówił o papieskiej pielgrzymce do Iraku o. Paweł Pakuła CSsR w poniedziałkowych „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja.

