Brewiarz - Episkopat, Archidiecezja, Listy, Ordo, Sprawdź Banderolę, Sprawdź Lek, Poznaj
Tatry, Śpiew Ptaków: Brewiarz Episkopat, Archidiecezja, Listy, Ordo, Sprawdź Banderolę, Sprawdź Lek, Poznaj Tatry, Śpiew Ptaków

Biblia -

Biblia

Objawienia Publiczne i Prywatne -

Objawienia Publiczne, Prywatne

Dekalog - V Przykazań, II Przykazania, Dokumenty, Kodeks Prawa Kanonicznego, Katechizm,
Encykliki, Media, Resime, Msza Święta, Gdzie? Kiedy? Czytania, OnLine, Brewiarz, Biblia, Radia,
Telewizje, Kamery, O Mediach: Dekalog V Przykazań, II Przykazania, DokumentyKodeks Prawa Kanonicznego, Katechizm, Encykliki AMORIS LAETITIA

Aniołowie i Święci – Spis Świętych, Wezwania Kościołów, Wezwania Parafii, 225 Świętych
Polaków, Wdowi Grosz, Czytanki: Aniołowie i Święci Spis Świętych, Wezwania Kościołów, Parafii, 225 Świętych Polaków, Wdowi Grosz, Czytanki

Ojcowie Kościoła

Patrologia 190 s., Filmy ponad 100, Katalog Nugat, Didache, Hlond,
Wyszyński, 18+Księży, Ks. Mach: Ojcowie Kościoła Patrologia 190 s., Filmy ponad 100, Katalog Nugat, Didache, Hlond, Wyszyński, Wojtyła,
–

18+Księży, Ks. Mach

Rok Kościelny

–

Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Święty Ogień, Wielkanoc, Biblia od

kuchni: Rok Kościelny Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Święty Ogień, Wielkanoc, Biblia od kuchni

Pielgrzymki - Pielgrzymka do Ziemi Świętej, Rzymu, Ogrody Kapias, Kasprowy Wierch,
Czantoria, Góra Ś. Anny, Pierściec, Słowniki, Historia, Multimedia:

Pielgrzymka do Ziemi Świętej, Rzymu, Ogrody Kapias,

Kasprowy Wierch, Czantoria, Góra Ś. Anny, Pierściec, Słowniki, Historia, Multimedia

Msza Święta

Kamery Internetowe, Telewizja, Gdzie i Kiedy Msza Św. w kościele w Polsce i
na świecie, Savovir-vivre, Czytania, 6 Obowiązkowych Świąt w Polsce, Msza Św. Trydencka: Msza Święta
–

Kamery Internetowe Telewizja Gdzie i Kiedy Msza w kościele w Polsce i na świecie Savovir-vivre, Czytania 6 Świąt w Polsce Trydencka

Media

Msza Święta, Gdzie? Kiedy? Czytania, OnLine, Brewiarz, Biblia, Radia, Telewizje,
Kamery, O Mediach: Media Resime - Msza Święta Gdzie Kiedy Czytania OnLine Brewiarz Biblia Radia Telewizje Kamery O Mediach

Życie

–

STWORZENIE ŚWIATA. Co to znaczy być kobietą lub mężczyzną? Bytom operują
maleńkie dzieci w łonie matki, Marsz dla Życia i Rodziny. Oganizacje niosą pomoc. Dzieci wojny.
Ebola. Skazani na Sachalin, do piekła Ziemi. LGBT. Św. Jan Fisher i Św. Tomasz More: Życie.pdf
-

Nie zabijaj

Naprotechnologia, Antykoncepcja, Aborcja, In vitro, Eutanazja, Tron szatana,
Pogrzeb dzieci nienarodzonych, Śmierć mózgowa, Handel ludzkimi organami, Tęczowa utopia,
Syndrom poaborcyjny ojców: Nie zabijaj.pdf

Kobieta

-

- Kobieta

w Biblii. Aforryzmy. Uczone, laureatki. Zjawisko Matyldy. Kultura i nauka,
Sport, MADKA. Matka. Świadome macierzyństwo. Dziecko na sprzedaż. Handel kobietami.: Kobieta.pdf

CZYTAJ POPRZEDNIE: Żołnierze Wyklęci, Aborcja, Papież w Iraku.pdf
Rok Rodziny, Konkurs, Niedziela, Św. Józef, Pogoda

Strona główna / Wiadomości / Polska / Kurtyny wielkopostne – unikatowe w skali świata

W kościele w Orawce koło Jabłonki można zobaczyć unikatowe w skali świata, zasłony wielkopostne. Najstarsza 1676
„Pieta pod krzyżem”,„Biczowanie Chrystusa”,„Pokutująca Maria Magdalena”,„Matka Boża Siedmiobolesna”.

Zachęcamy do kontemplacji i modlitwy przy zasłonach. Jest to wyjątkowe dzieło sztuki. Książki o kościele w Orawce i
tamtejszych kurtynach wielkopostnych, można nabyć w Wydawnictwie Księgarnia Akademicka w Krakowie oraz w
punkcie informacyjnym przy kościele w Orawce. https://misyjne.pl/kurtyny-wielkopostne-unikatowe-w-skali-swiata/

Droga Krzyżowa • 21 mar 2021:

https://youtu.be/6EgaAr4ExD8

Kilkaset osób wzięło udział w nabożeństwie zorganizowanym przez
Straż Narodową i Stowarzyszenie Marsz Niepodległości do obrony
kościołów przed „neobolszewicką rewolucją”. Zaczęli od Juliusza
Słowackiego i pieśni ks. Marka. Odśpiewano „Pieśń Konfederatów
Barskich”. Wielki krzyż niosły kolejno drużyny Straży Narodowej,
Żołnierzy Chrystusa, Zakonu Rycerzy Jana Pawła II, Bractwa
Przedmurza, Wojowników Maryi. W czasie prawie 3 godzin modłów
odwiedzono 14 kościołów.

Egipt buduje nową stolicę. W mieście powstanie park i
gigantyczny meczet: https://www.facebook.com/0e2c5898-7f94-470f-b6e2-fdf7466eb8a6

Kair już wkrótce nie będzie stolicą Egiptu. W kraju została podjęta decyzja, że stolica zostanie przeniesiona w
nowe miejsce. Stolica ma powstać od zera. Otwarcie zostało zaplanowane na koniec tego roku. Nowa stolica
Egiptu powstanie na pustyni w odległości 45 km od Nilu. Miasto póki co znane jest po prostu pod nazwą Nowa
Stolica Administracyjna. Inicjatorem przeniesienia stolicy jest prezydent Abd al-Fattah as-Sisi. Plan zakłada, że
miasto zostanie oficjalnie otwarte w grudniu 2021 roku. Ma pomieścić około sześciu milionów mieszkańców.

W sercu dzielnicy biznesowej, przez którą przejeżdżać będzie kolejka jednoszynowa, stanie 385-metrowa
wieża (najwyższa w Afryce). Budowniczowie miasta zadbali też o tereny rekreacyjne. Szczególnie imponująco
zapowiada się 10-kilometrowy park, który będzie rozciągał się aż do gigantycznego meczetu. W Nowej Stolicy
Administracyjnej powstanie też m.in. dzielnica dyplomatyczna, będą działać również uczelnie.

TEGOROCZNA EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA
REKORDOWA POD WZGLĘDEM ZGŁOSZONYCH TRAS I
REGIONÓW 25 marca 2021: https://youtu.be/h9MrLum_ZXU

Ekstremalna Droga Krzyżowa dostosowuje się do wymogów związanych z pandemią. Oznacza to, że w tym
roku tym bardziej podkreślana jest podstawowa zasada EDK: wędrówka samotna albo w małej grupie.
Większość tras przebiega terenami leśnymi, często bezdrożami.
Ważny jest jeszcze jeden aspekt. Pandemia sprawia, że wiele osób nie ma siły, pozamykało się, żyje w
marazmie, a z powodu ciągłego siedzenia w domu zaniedbuje kondycję fizyczną. EDK jest okazją do
przełamania tego stanu. Po pierwsze, przed podjęciem wyzwania trzeba trenować, po drugie – pokonanie
trasy może być ogromną motywacją do zmiany i rozwoju.
Kiedy i gdzie można wyruszyć?
EDK jest organizowana globalnie (idea, zasady, zarządzanie, teksty rozważań), ale w praktyce odbywa się
lokalnie. Kluczową postacią jest lider rejonu. To on dba o to, aby były wytyczone trasy, wskazuje kościół, z
którego wyruszają uczestnicy, przygotowuje Mszę na rozpoczęcie EDK. Jeśli ktoś chce wyruszyć w czasie,
gdy wybiera się na EDK więcej osób, szuka na stronie internetowej miejscowości, w której rozpoczynają się
trasy i konkretnej daty. Najczęściej EDK odbywa się w piątek przed Niedzielą Palmową – w tym roku jest to 26
marca. Można jednak również wyruszyć w innym terminie. Choć większość osób idzie w terminie wskazanym
przez lidera, z roku na rok coraz więcej uczestników wybiera właśnie samotne wyjście w terminie dowolnie
wybranym. Chodzi przede wszystkim o to, by wędrówka odbywała się nocą i miała wymiar indywidualny.
Dlaczego EDK działa i przyciąga ludzi? Ostatnio jeden z uczestników EDK w internetowej dyskusji stwierdził:
„Obniżanie wymagań już było. Znamy ten marazm. Teraz chcemy się rozwijać”.
EDK nawiązuje do zdania Jezusa, który powiedział: „Kto chce zachować swoje życie, ten je straci” (por. Łk
9,24). W praktyce oznacza ono, że człowiek, który zamyka się w swojej strefie komfortu, z czasem traci
motywację do życia, do miłości, do rozwoju. Jeśli jednak ktoś pokona swoje ograniczenie, zaryzykuje, to
przekonuje się, że warto się otworzyć na zmianę, spróbować czegoś nowego. Zaczyna wierzyć w swoje
możliwości, chętniej ryzykuje. Od początku istnienia EDK obserwujemy też, że im bardziej podnosimy
wymagania, tym więcej osób wychodzi na trasę – przekonują organizatorzy EDK.

Modlitwa do Św. Rity w sprawach beznadziejnych. 19.03.2021

Święta Rito, Patronko spraw trudnych, Orędowniczko w
sytuacjach beznadziejnych, cudna gwiazdo świętego
Kościoła naszego, zwierciadło cierpliwości,
pogromicielko szatanów, lekarko chorych, pociecho
strapionych, wzorze prawdziwej świętości, ukochana
Oblubienico Chrystusa Pana naznaczona cierniem z
korony Ukrzyżowanego. Z głębi serca czczę Ciebie i
zarazem błagam módl się za mną, o uległość woli Bożej
we wszystkich przeciwnościach mojego życia. Przybądź
mi z pomocą, o święta Rito i spraw, abym doznała
skutków Twej opieki, by modlitwy moje u tronu Bożego
stały się skuteczne. Wyproś mi wzmocnienie wiary,
nadziei i miłości, szczerego i dziecięcego nabożeństwa
do Matki Bożej oraz łaskę… (wymienić ją). I to spraw,
abym zwyciężywszy wszelkie przeszkody i pokusy,
mogła dojść kiedyś do nieba i tam Ci dziękować i
wiecznie cieszyć się towarzystwem Ojca, Syna i Ducha
Świętego. Amen.

Iść przed siebie – naprzód trzeba
I ni kroku wstecz.
Łowić promień złoty z nieba,
W polu szczęście strzec.
Żeby w sercu tkwiły pieśni,
Żeby wiatr pomyślny wiał
I był widny dla mnie zawsze
Zdala szczyt nieznanych skał.
W Domu Polskim odbyło się spotkanie poetycko-edukacyjne poświęcone życiu i
twórczości wybitnego Polaka – Cypriana Kamila Norwida. Cyprian Kamil Norwid –
polski poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista, grafik, rzeźbiarz, malarz i filozof. W
uznaniu zasług Cypriana Kamila Norwida dla polskiej sztuki i kultury, w 200-lecie jego
urodzin, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanawiającą rok 2021
Rokiem Cypriana Kamila Norwida.
Cyprian Kamil Norwid przyszedł na świat 24 września 1821 r. na Mazowszu, w
Laskowie-Głuchach koło Radzymina. Wcześnie utracił rodziców, wychowywał się w
trudnych warunkach. Razem ze starszym bratem Ludwikiem Cyprian uczył się w
warszawskim gimnazjum, przerwał naukę nie ukończywszy piątej klasy i wstąpił do
prywatnej szkoły malarskiej. Jako poeta Norwid zadebiutował w 1840 r. na łamach
warszawskich pism. W 1842 r. wyjechał za granicę i już nigdy nie powrócił do kraju.
Większą część życia spędził na emigracji, podróżując po Niemczech, Włoszech, Belgii,
Anglii i Stanach Zjednoczonych, by ostatecznie osiąść w stolicy Francji. Zmarł 23 maja
1883 r. w Domu św. Kazimierza w Ivry pod Paryżem, opuszczony i zapomniany.
Historycy literatury dopatrują się w jego twórczości związków z wieloma nurtami:
romantyzmem, klasycyzmem i parnasizmem. Za życia Norwid był niedoceniany. Po
śmierci wiele jego dzieł zostało zapomnianych. Dopiero w okresie Młodej Polski
Norwida odkryli ponownie. Do najważniejszych dzieł pisarza zaliczają „Promethidion.
Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem» (1851), „Czarne kwiaty» (1856), „Quidam»
(1855 — 1857), „Rzecz o wolności słowa» (1866), „Pierścień Wielkiej Damy» (1872)
„Ad leones» (1881 — 1883), liczne wiersze (np. „Fortepian Szopena», „Bema pamięci
żałobny rapsod»). Nie zabrakło na spotkaniu i recytacji wierszy „Fortepian Szopena»,
„Modlitwa», „Moja polska”. Cyprian Kamil Norwid przeżył większość życia na emigracji
i już nigdy nie wrócił do Polski. W roku 2001 na Wawelu, w Krypcie Wieszczów
Narodowych umieszczona została urna z ziemią z grobu Norwida. W taki sposób
Cyprian Kamil Norwid symbolicznie powrócił do Ojczyzny. A my musimy zawsze
pamiętać i pogłębiać swoją wiedzę o tak ważnych dla kultury polskiej postaciach.

Żytomierz - https://dompolski.zt.ua/mowimy-o-norwidzie/

Modlitwa
Autorem wiersza jest CYPRIAN KAMIL NORWID
Maryjo, Pani aniołów, u Ciebie
O Twej korony prosim zmartwychwstanie —
A niech się wola Syna Twego stanie
Na ziemi naszej tak, jako jest w niebie!
I niechaj wielkie będzie zmiłowanie
Od góry jasnej ku biegunom nocy,
Bo zapatrujem się na krzyżowanie
I «Eloj lamma!...» — wołamy — «pomocy!...»
Maryjo, Pani aniołów, u Ciebie
O Twej korony prosim zmartwychwstanie,
A niech się wola Syna Twego stanie
Na ziemi naszej tak, jako jest w niebie!
Amen.

Jeszcze Francja nie
zginęła!
Autorem wiersza jest CYPRIAN KAMIL NORWID
Na co zasłużył ten świat? Mniejsza o to!
My nie jesteśmy sądne cherubiny.
Słońce zaćmiło się i nad Golgotą,
A biły serca i biły godziny.
Gdzież nie dowlekli się rude Wandale?
A co zostaje z nich u Kartaginy?
Nie, jeszcze Francja nie zginęła — wcale!
Nie, jeszcze Francja nie zginęła!
Cień jej chorągwi, poprutej kulami,
Na bladych czołach uczuli tyrani
I ocierać go szukali rękami...
Dopiero wielki miecz oburącz wzięła,
Młotami wieków urobiony dla niej...
Nie — i nie! Jeszcze Francja nie zginęła!

Moja piosnka
Autorem wiersza jest CYPRIAN KAMIL NORWID
INTERPRE TACJA

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...
Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...
Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...
Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...
Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...
Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie stanie
Przyjaźni mojej...
Tęskno mi, Panie...

https://poezja.org/wz/Norwid_Cyprian_Kamil/

Norwid Fortepian Szopena -

https://youtu.be/t3KftwIl-DA

Pierwszy święty? Św. Dyzmo, patronie grzeszników
powracających do Boga, módl się za nami

© Travis CC

Ciekawe, że Bóg wybrał na pierwszego świętego złoczyńcę. Dla mnie to niesłychanie pocieszające.
Wystarczy poprosić i uwierzyć. Póki żyję, mam szansę na nawrócenie.

Dobry Łotr: Kto był pierwszym świętym w historii Kościoła? Przestępca skazany za swoje zbrodnie na

najbardziej hańbiącą śmierć. Jak sam przyznał – słusznie skazany. Nazywamy go Dobrym Łotrem i 26 marca
obchodzimy jego wspomnienie liturgiczne. Nie wiadomo, co zrobił skazaniec nazywany oksymoronicznie Dobrym
Łotrem. Musiało to jednak być coś poważnego, bo nie organizowano takiej skomplikowanej i uciążliwej egzekucji jak
ukrzyżowanie z byle powodu. A towarzysz ostatnich chwil Jezusa sam przyznał, że zasłużył na karę. Jezus wisząc na
krzyżu powiedział mu, że po śmierci pójdzie prosto do raju, a więc dokonał pierwszej w historii kanonizacji.
Pisze o tym św. Łukasz w swej Ewangelii: „ Przyprowadzono też dwóch innych – złoczyńców, aby
ich z Nim stracić. Gdy przyszli na miejsce, zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców (…) Jeden ze złoczyńców,
których [tam] powieszono, urągał Mu: „Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go,
rzekł: „Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem
słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”. I dodał: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego
królestwa”. Jezus mu odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”.

Dyzma?: Ewangelie nie podają imion ukrzyżowanych przestępców. Według apokryfów, czyli spisanych później
historii o życiu Jezusa, w których fakty mieszają się niekiedy z wątkami legendarnymi i fantastycznymi, Dobry Łotr
miał na imię Dyzma (albo Dyzmas). Czy znał wcześniej Jezusa? Z pewnością musiał coś o Nim wiedzieć, skoro zdobył
się na kategoryczne stwierdzenie, że Jezus niczego złego nie uczynił. Może słuchał kiedyś Jego nauk albo nawet
rozmawiał z Nim? W maleńkim kraju, jakim była wtedy Palestyna, chyba nie było nikogo, kto przez trzy lata
publicznej działalności Nauczyciela nie wyrobił sobie opinii na Jego temat. Okoliczności nie sprzyjały uznaniu Jezusa
za niewinnego, a jednak Dyzma uznał Go za niewinną ofiarę.
Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju: Chociaż musiał straszliwie cierpieć, zareagował na szyderstwa
trzeciego ze skazańców. Upomniał go, wyraził wiarę w Boga („Ty nawet Boga się nie boisz?” – powiedział), uznał
swoje grzechy i poprosił Jezusa, żeby „wspomniał na niego”, kiedy znajdzie się w niebie. To skromna prośba, ale
wiele mówiąca. Najwyraźniej wierzył, że życie człowieka nie kończy się po śmierci ciała. I zaufał Jezusowi, że może
mu pomóc. Odpowiedź Pana była więcej niż hojna. Obiecał Dyzmie wieczne szczęście w niebie, u Jego boku. Jeszcze
dziś.Mówisz – masz.
Ja też mam szansę: Ciekawe, że Bóg wybrał na pierwszego świętego złoczyńcę. Dla mnie to niesłychanie
pocieszające. Wystarczy poprosić i uwierzyć. Póki żyję, mam szansę na nawrócenie. Nieważne, co wcześniej
zrobiłam. Nieważne, ile okazji wcześniej zmarnowałam. Mogę poprosić Pana, a On mnie przygarnie. Mogę się
nawrócić choćby teraz. Jak zareagował na tę wymianę zdań trzeci skazaniec? Pismo Święte nic o tym nie
wspomina. Czy się opamiętał i poprosił Jezusa o zbawienie – choćby w sercu, jeśli nie był już w stanie mówić? A
może tak się zapamiętał w bólu, złości i nienawiści, że odrzucił wszelkie myśli o nawróceniu? A może uznał, że już za
późno? Oby nie! Święty Dobry Łotrze, módl się za nami!

Litania do św. Dobrego Łotra

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, módl się za nami
Matko Zbawiciela – módl się…
Św. Dyzmo, zwycięzco samego siebie –
Św. Dyzmo, pocieszycielu czekających na śmierć –
Św. Dyzmo, pomocy konających –
Św. Dyzmo, ozdobo Kościoła Chrystusowego –
Św. Dyzmo, patronie grzeszników powracających do Boga –
Św. Dyzmo, który sam powróciłeś do Boga w ostatniej chwili życia –
Św. Dyzmo, patronie skazanych na śmierć i umierających –
Św. Dyzmo, o którym pisze w swojej Ewangelii św. Łukasz, że zwrócił się do Jezusa, prosząc, żeby wspomniał na
niego, kiedy już przyjdzie do swego królestwa –
Św. Dyzmo, któremu Jezus obiecał, że jeszcze dziś będzie z Nim w raju –
Św. Dyzmo, uczysz, że nawet w ostatniej chwili życia można jeszcze powrócić do Boga –
Św. Dyzmo, pierwszy zmarły święty –
Św. Dyzmo, rozgrzeszony przez Chrystusa –
Św. Dyzmo, wzorze doskonałego żalu za grzechy –
Św. Dyzmo, sprawiedliwie odbierający słuszną karę za swoje uczynki –
O dokonanie reszty życia naszego w pokoju i pokucie Pana prośmy –
Racz dać, o Panie, O chrześcijańskie zakończenie życia naszego, bezbolesne, bez zawstydzenia, spokojne i o dobrą
odpowiedź na budzącym bojaźń Sądzie Chrystusa, prośmy Najświętszą, Przeczystą, Błogosławioną, Pełną Chwały
Bogarodzicę i zawsze Dziewicę Maryję ze wszystkimi świętymi wspomniawszy, siebie i innych ludzi, i całe życie nasze
Chrystusowi Bogu oddajmy – Tobie, o Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
– Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa.
– Boże, oczyść mnie grzesznego i zmiłuj się.
Módlmy się:
Panie, Boże nasz, którego władza jest nieogarniona i chwała niedościgniona, którego miłosierdzie jest bez miary i
miłość do człowieka niewypowiedziana. Ty sam, Władco, w łaskawości Twojej wspomnij na mnie. Wspomóż, zbaw,
zmiłuj się i ochroń mnie, Boże, łaską Twoją. Przyjmij mnie dzisiaj, Synu Boży, jako uczestnika mistycznej Twojej
drogi, gdyż nie zdradzę Twoim wrogom tajemnicy ani też nie pocałuję Ciebie jak Judasz, lecz jak łotr wyznaję Ciebie:
Wspomnij mnie, Panie, w królestwie Twoim.

"Dziadek, walcz, kocham cię".
Wzruszająca scena pod szpitalem.
Bliscy hospitalizowanych osób znaleźli kreatywny sposób na pokonanie zakazu odwiedzin.

Pan R. jest pacjentem Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. W niedzielę cała
rodzina przyjechała do niego z Bytomia, by wesprzeć go w walce z chorobą.
Pokonali w tym celu 400 kilometrów.Nie wyobrażaliśmy sobie, żeby w takiej
chwili tata był sam" – mówi pani Elżbieta, córka pacjenta.
Lublin. Wzruszający gest rodziny pacjenta

Przed budynkiem placówki bliscy pacjenta zawiesili baner z podnoszącym
na duchu hasłem: "Dziadek walcz, kocham cię". W związku z pandemią
w szpitalach obowiązuje teraz zakaz odwiedzin.
Rodzina nie chciała, by pan Ryszard czuł się w klinice samotny.
Pandemia jest wyjątkowo ciężka dla chorych w szpitalu. Nie mogą zobaczyć
się z bliskimi, wziąć ich za rękę, bo jest zakaz odwiedzin. Myślę, że wielu
boi się samotności. Mój tata bardzo przeżywał, że nie może się z nami
zobaczyć. W rozmowach przez telefon cały czas łamał nam się głos.
Przyjechaliśmy więc do Lublina – mówi pani Elżbieta.
To była prawdziwa wyprawa. W odwiedziny wybrało się łącznie aż 12 osób,
w tym dzieci i wnuki pacjenta. Rodzina musiała zabrać się do Lublina
trzema autami. Uroczy baner samodzielnie przygotowały wnuki pana
Ryszarda. Gest wzruszył nawet pracowników szpitala.
Pani Elżbieta dodaje, że jej ojciec jest już po operacji. Pacjent podobno
czuje się dobrze. Rodzina ma nadzieję, że pan Ryszard na święta będzie
mógł wrócić do domu.

Wielka Brytania: pięciolatka skazana na śmierć z
powodu niepełnosprawności

W Wielkiej Brytanii od kilku miesięcy toczy się sądowa batalia o wartość życia i godność pięcioletniej
dziewczynki, skazywanej na śmierć z powodu ciężkiej niepełnosprawności.
Sądy kolejnych instancji podtrzymują stanowisko szpitala o odłączeniu dziecka od aparatury
podtrzymującej życie, podczas gdy matka walczy o możliwość powrotu swojej córeczki do domu. Jeśli nie
zgodzi się na to sąd najwyższej instancji, dziewczynka zostanie uśmiercona w szpitalu. Sprawa Pippy Knight
ujrzała światło dzienne tylko dlatego, że jej matka Paula Parfitt nie zgodziła się na decyzję szpitala, podjętą w
trosce o rzekomy „najlepszy interes pacjenta”. Kierując sprawę do sądu i prosząc o pomoc czołową w Wielkiej
Brytanii organizację obrony życia – Stowarzyszenie Ochrony Dzieci Nienarodzonych (Society for the Protection
of Unborn Children) nadała tej sprawie rozgłos. Stało się tak, gdyż walka, którą podjęła w Wielkiej Brytanii
należy do rzadkości.: https://misyjne.pl/wielka-brytania-pieciolatka-skazana-na-smierc-z-powodu-niepelnosprawnosci/
https://misyjne.pl/kobieta-w-spiaczce-odlaczona-od-aparatury-podtrzymujacej-zycie-mimo-sprzeciwu-rodziny/
https://misyjne.pl/list-samaritanus-bonus-ws-eutanazji-jednoznaczny-a-jednoczesnie-wspolodczuwajacy-komentarze/
https://misyjne.pl/przypadek-pacjenta-odlaczonego-od-jedzenia-i-picia-nie-jest-w-wielkiej-brytanii-odosobniony/
https://misyjne.pl/niemcy-kosciol-sprzeciwia-sie-eutanazji/

4 Polskie Pieśni Wielkopostne,
których prawdopodobnie nie słyszeliście:
1. https://youtu.be/aT-8_RJ2Iw0
2. https://youtu.be/sbWxN32aIlU
3. https://youtu.be/4A-s9gbj828
4. https://youtu.be/OYLA6bir7nQ
https://misyjne.pl/przerwa-artykul/4-polskie-piesni-wielkopostne-ktorych-prawdopodobnie-nie-slyszeliscie/

Nie mogli przyjść do kościoła?
Przygotowali tele-nagranie wielkanocnej pieśni
https://youtu.be/QHhNZPvk_z8
https://misyjne.pl/przerwa-artykul/nie-mogli-przyjsc-do-kosciola-przygotowali-tele-nagranie-wielkanocnej-piesni-wideo/

Dlaczego dzielimy się jajkami? https://misyjne.pl/przerwa-artykul/dlaczego-dzielimy-sie-jajakmi/
PIEŚNI http://katolickapolonia.com/Piesni-Modlitwy-05-Piesni-Wielkanocne-Wielkanoc.htm#ALLELUJA!%20JEZUS%20%C5%BBYJE
Katalog http://idn.org.pl/towmuz/biblioteka/wielkanoc_t.htm
Teksty

https://piosenkireligijne.pl/piesni-wielkanocne/

Wielkanocne symbole na stole
Produkty, które wkładamy do koszyczka wielkanocnego mają swoją symbolikę. Poświęcone pokarmy
znajdują się później na naszym świątecznym stole. Czy wiesz, co dokładnie oznaczają? Na Twoim
stole wielkanocnym nie powinno zabraknąć takich produktów jak:









Baranek - który symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa
Jajko - jest symbolem zwycięstwa nad śmiercią
Twaróg/ ser - oznacza przymierze człowieka z naturą
Chleb - to dla chrześcijan ciało Chrystusa
Mięsa i wędliny – mają zapewnić dostatek i sytość
Sól – oznacza oczyszczenie i prawdę
Chrzan – symbolizuje mękę Pańską
Ciasta – to metafora umiejętności i doskonałości

Oglądaj bezpłatnie
wybrane przez nas
seriale i programy
Netflix gwarantuje rozrywkę, której potrzebujesz. Przekonaj się o tym na własne oczy — obejrzyj ulubione przez widzów filmy, seriale
i programy całkowicie za darmo.

https://www.netflix.com/pl/watch-free
Możesz bezpłatnie obejrzeć niektóre ze świetnych filmów, seriali i programów z serwisu Netflix
na stronie netflix.com/watch-free. Wybierz któryś z licznych filmów, seriali i programów udostępnionych
do oglądania bezpłatnie. Nie musisz się rejestrować ani zakładać konta — po prostu włączasz i oglądasz.

